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Czy ten zawód zniknie?

Jest takie pytanie i krąży, jak sęp nad padliną, 
snuje się jak smród za pospolitym ruszeniem, 
a przepędzone -  wraca wkrótce znowu. Na to 
smutasy twierdzą twierdząco, że wkrótce ostatni 
z nas będzie musiał zgasić światło. Optymasy na
tomiast przeczą przecząco, że nie i leją potoki slo
ganów. Pragmatycy zaś, jak to wykształciuchy: 
udają, że nie rozumieją o jaki zawód chodzi.

O ten. O bibliotekarski, nawet jeżeli informa
cyjny, bo połączony z pracą w bibliotece. No więc 
on, ten zawód, przetrwa jeżeli przetrwają -  w tej 
lub w innej formie -  biblioteki. To jest argument 
rozbrajająco logiczny. A znów biblioteki przetrwa
j ą  jeżeli będą komuś potrzebne: społeczeństwu, 
publiczności, zbiorowościom dostatecznie licz
nym, żeby każdy myślący inaczej musiał zamknąć 
dziób.

Trzeba jeszcze tylko dopowiedzieć, komu kon
kretnie mają być użyteczne, w czym oraz do cze
go. A także wyjaśnić -  jak. Wtedy pytanie spali 
się ze wstydu i sczeźnie.

Mediacja

Dawny podstawowy wyznacznik sensu biblio
tekarstwa -  tworzenie kolekcji, nastawienie na 
zbiory -  przesunął się był na dalsze miejsce w hie
rarchii. Istnieje, bo bez kolekcji nie byłoby biblio
teki jako instytucji w sensie fizycznym, tak jak 
nie ma stajni bez koni. Ale główną powinnością 
funkcjonalną klamrą biblioteki jest teraz media
cja, czyli pośrednictwo w publicznej komunikacji 
pomiędzy podażą a odbiorem. To jest aktualny 
znak firmowy.

W obszarze mediacji, w idei pośredniczenia, 
mieści się zróżnicowana oferta i jest pod nią pod
wiązany długi rejestr zadań. My uważamy, że dla 
społeczeństwa ważnych, potrzebnych i użytecz
nych, natomiast nie ma pewności, czy społeczeń
stwo o tym wie -  i to nas drażni, wkurza, frustru
je, a nawet wpędza w totalną apatię. No więc trze
ba sprawić, żeby wiedziało. A zwłaszcza: żeby
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zechciało skorzystać. Bo dopiero podwojenie 
części populacji, korzystającej z bibliotek, jest 
gwarancją przetrwania bibliotekarstwa w dobrej 
kondycji psychicznej.

Mediacja to konstrukcja wielopiętrowa. Na sa
mym parterze mieści się wybór z ogromnej i różno
rodnej podaży piśmiennictwa oraz z gigantycznej, 
zmieniającej się codziennie, podaży przekazów elek
tronicznych. Wybór i ocena: co świetne, co poży
teczne, co może być albo może nie być, oraz -  co 
kompletny śmieć. To zaś oznacza zarazem wskaza
nie, co jest do kolekcji własnej niezbędne, co wy
starczy jeśli jest dostępne gdzieś, byle wiedzieć 
gdzie, a czym sobie nie warto zawracać głowy.

Już samo to jest zamierzeniem ponad możliwo
ści. Czy ktoś policzył, ile tego s t a l e  jest oraz 
uświadomił sobie, jakich potrzeba kompetencji? 
To było pytanie retoryczne.

Na pierwszym piętrze tej mediacyjnej konstruk
cji usytuowało się dostosowanie: co dla kogo, co 
komu potrzebne, a co komu mniej i co powoduje, 
że mówi się śmieć. W mariażu, na tej samej kon
dygnacji, ulokowało się to, co sens funkcjono
wania bibliotek niezmiennie wyznacza od zarania 
i musi wyznaczać nadal, mianowicie udostępnia
nie treści (nośników, przekazów, zasobów) za 
darmo. Tego wielu nie rozumie. Otóż jeśli darmo- 
cha się omsknie, jeśli damy się sfiskalizować, to 
znikniemy nieodwołalnie, raz na zawsze. Zostaną 
po nas kikuty regałów oraz bebechy (ewentual
nie wprowadzonych) fiskalnych kas.

I jest jeszcze w tej konstrukcji kondygnacja dru
ga -  ze społecznego punktu widzenia, wydawało
by się, szczególnie ważna (ale to nie potwierdza się 
w sposób oczywisty) -  na której mieści się spole
gliwa pomoc. W wyszukiwaniu tego, co już jest lub 
może być potrzebne oraz następnie w skutecznym 
pożytkowaniu. Nie wystarczy bowiem dobrać, za
rekomendować i jeszcze dostarczyć za darmo -  lecz 
trzeba pokazać ponadto, co się z tym robi i jak.

Więcej: należy wręcz przysposobić. Nauczyć 
kogo się da, samodzielnego szperania w podaży 
i wyciskania z bibliotek kompletu ich możliwości. 
Co łatwo powiedzieć, ale są z wykonaniem kło
poty. Tak samo, jak w szkole -  wszystkich uczą 
ortografii, a potem mało kto wie, jak się pisze óżont.

Gdyby wszystko razem zebrać i przekształcić 
w makietę, to da się zobaczyć, że biblioteczna



mediacja w komunikacji to splot powinności 
żmudnych, trudnych i skomplikowanych: trzeba 
dużo umieć. Natomiast publiczny pożytek jest 
z niej większy, aniżeli duży. Dlatego powinna wy
starczyć do przetrwania -  jeżeli znajdą się odpo
wiednie narzędzia, konieczne dla realizacji zadań 
i dla skonstruowania rozumnej oferty.

Oferta

To banał, ale zgodny z prawdą: żeby przetrwać, 
bibliotekarstwo musi przedłożyć społeczeństwu 
ofertę, która maksymalnie, do końca, wykorzysta 
wszystkie możliwości bibliotek. Kto tego nie zro
bi, ten padnie. I już nie powstanie.

Więc musi zaoferować zasoby drukowane, 
własne oraz cudze. Publiczności nie obchodzi 
czyje co jest, lecz jak szybko otrzyma to, co jej 
potrzebne. A ponad wątpliwość, nadal będzie 
potrzebne piśmiennictwo. Wiem, że entuzjastom 
analfabetyzmu sprawiam teraz przykrość, lecz 
trudno: życie niekiedy bywa okrutne.

Równolegle, razem, w symbiozie, trzeba też 
zaoferować zasoby elektroniczne. Własne, cu
dze i sieciowe, darmowe i wściekle drogie, na no
śnikach przemieszczalnych oraz online. To też jest 
warunek przetrwania: oferta bezdyskusyjnie musi 
być mieszana, multisemiotyczna, wielokomunika- 
cyjna. Inaczej naprawdę pogaszą nam światła.

Jest również składnikiem ważnym (chociaż nie 
jedynym) biblioteczna oferta informacyjna. Skon
struowana z powiadomień już istniejących, z in
formacji zamawianych oraz z wiadomości wykre
owanych samoczynnie. Z taką jednak uwagą, że 
w gigantycznym kosmosie informacyjnym, biblio
teka musi znaleźć swoją własną, niezależną niszę: 
informować tak, jak nikt inny. Są na to umiejętno
ści i możliwości, ale wciąż brakuje optymalnej 
praktyki.

Biblioteki były, są, mogą i powinny być insty
tucjami, wspierającymi edukację: wszystkie bi
blioteki -  każdą formę edukacji. Na miejscu albo 
na dystans,w bezpośrednich związkach organi
zacyjnych lub bez takich związków. Byłby to jesz
cze jeden banał, gdyby nie inne rozłożenie ak
centów, mowa bowiem zwłaszcza o edukacji spon
tanicznej, samodzielnej -  doskonalącej, dopełnia
jącej bądź aktualizującej.

Przy takim tempie rozwoju i zmian specjalno
ści zawodowych na rynku pracy, nie ma mowy 
o wykształceniu się raz na całe życie. A przy ta
kim jak teraz poziomie wiedzy absolwentów szkół 
(którzy przecież nie wyginą), wykształcenie in

stytucjonalne wymaga licznych dopełnień: samo 
tym bardziej nie wystarczy.

Trzeba więc nachapać się wiedzy samemu, czę
sto płacąc ciężkie pieniądze za kursy lub za pro
gramy, ale bez bibliotecznego wsparcia nikomu 
nie wróżę sukcesu. Parcie na biblioteki w tym celu 
zapewne nie będzie powszechne -  palantów i obi
boków było, jest i będzie moc -  jednak być może 
znacząco wzrośnie. Ewentualnie również ze stro
ny Turkmenów i Wietnamczyków, co to przyjadą 
zastępować naszych, którzy wybiorą się do Ka
nady lub do Urugwaju.

Jest wreszcie do rozwinięcia, przez każdą z bi
bliotek, środowiskowy program pozausługowy 
i wykorzystanie jako lokalnej przestrzeni pu
blicznej. Dla integracji i dla kompensacji, dla re
kreacji oraz dla wiedzy. Różnie.

Emocjonalnie rozchwiane i pozamykane w mie
szkaniach, zbiorowości miejscowe, środowisko
we, lokalne, prędzej czy później, znów zechcą wza
jemnie zobaczyć siebie na żywo, pogadać jak czło
wiek z człowiekiem, bez maili i sm sów - posłu
chać bez postsynchronu tego, co mają do po
wiedzenia inni. To jest dla bibliotek szansa, dy
sponują bowiem miejscem, mają potencjał orga
nizacyjny oraz mogą wywęszyć, co kogo obcho
dzi. Byłoby głupotą nie wykorzystać takiej 
okazji.

Rysuje sięjeszcze, zakresowo skromniejsza, ale 
prestiżowa, możliwość przejęcia przez biblioteki 
akademickie powinności wydawniczych — w for
mule elektronicznej -  dla naukowych edycji ni
szowych. Wydawnictwa uczelniane to przeważ
nie skamieliny, które poodchodzą w niebyt. Pub
likacje dochodowe (drukowane i elektroniczne) 
przejmą zapewne firmy komercyjne, natomiast 
publikacje inne z powodzeniem mogłyby wyda
wać uczelniane biblioteki i rozpowszechniać elek
troniczne, w systemie Open Access -  przy utrzy
maniu (jak dotychczas) dotacji uczelnianej. To 
może być wartościowy składnik podstaw dalszej 
egzystencji tych bibliotek.

Co jest do roboty

Jest w związku z tym ogromna robota do nie
ustannego wykonywania, w znacznym stopniu 
nowa, chociaż po części obciążała biblioteki za
wsze. Ale zmieniło się więcej niż dużo. Nazwy 
pozostały stare, lecz trzeba teraz funkcjonować 
inaczej: z większym trudem, w odmiennych oko
licznościach i w sposób znacznie bardziej skom
plikowany. Doszły też powinności nowe.
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Było wśród nich oraz jest gromadzenie zaso
bów, ale różni się pod każdym względem. Nastę
puje wszak ze zwielokrotnionej (bo pisemnej i elek
tronicznej) podaży, jest oraz będzie nie tylko dla 
siebie, ponieważ w kooperacji, no i nie tylko na 
własność. W obiegu przekazów elektronicznych 
coraz szerzej przyjmuje się forma licencji, dla bi
bliotek wściekle niewygodna. Lada chwila i my -  
w ślad za innymi -  przekonamy się naocznie, co 
to za zgaga. Otóż takie gromadzenie jak jutro, 
okaże się wyjątkowo trudną powinnością profe
sjonalną którą trzeba realizować naj lepiej jak moż
na, bo inaczej nie będzie z tego nic.

I w ścisłym związku z wyszukiwaniem -  w tym 
komunikacyjnym kosmosie -  tego co potrzebne 
do własnej kolekcji oraz (szerzej) do użytku pu
bliczności. Już wkrótce to będzie zadanie wyjąt
kowo żmudne, do stałej i optymalnie zorganizo
wanej realizacji: także na użytek kooperacji ze
wnętrznej. Śmiem twierdzić, że jeszcze nigdy w tym 
celu nie trzeba było uwijać się tak, jak przyjdzie 
wkrótce i potrzebne będą do tego bardzo roz
ległe umiejętności.

Nowy ład komunikacyjny oraz ogromne roz
miary podaży już teraz nadają niezwykłą rangę 
odwiecznej czynności bibliotecznej, mianowicie 
indeksacji, a więc katalogowaniu, informowaniu 
o treści przekazów -  w czym zresztą bibliotekarze 
są ekspertami i nie wiadomo dlaczego ktoś inny 
wymyślił Google. Otóż trzeba wykreować nowe 
opracowanie, neoindeksację, modyfikując i ulep
szając formułę metadanych, z zastosowaniem 
wobec całej komunikacji publicznej. Gdyby uda
ło się nam skonstruować nowe uniwersalne hi- 
pergoogle katalogowe, to bibliotekarstwo mia
łoby wikt i opierunek na długo.

Jest też potrzebna kolejna innowacja. Oto udo
stępnianie, oprócz bezpośredniej dostawy prze
kazów, powinno odtąd polegać również na or
ganizowaniu dostępu—ponieważ zasoby użytkowane 
znajdą się także w przestrzeni międzybibliotecz
nej i w sieci. Do czego nijak mają się dotychcza
sowe wypożyczenia międzybiblioteczne, w Pol
sce zresztą (najprawdopodobniej) realizowane 
najgorzej na świecie. Na miejscu, na wynos oraz 
jeszcze zdalnie, trzeba będzie udostępniać (orga
nizować dostęp) wszystko, co zawiera treści -  
niezależnie od nośnika.

Podobnie w informowaniu musi dokonać się 
przełom, zwłaszcza poprzez rozrost informacji zdal
nej, w tym zautomatyzowanej, dostępnej stale, 
bez żadnych przerw. Ten warunek transmisyjnej 
wygody będzie zapewne równie ważny, jak kry

terium informacyjnej rzetelności. Przy tym całe 
bibliotekarstwo powinno w większym stopniu 
rozwinąć własną kreację informacji -  dopełniając 
w ten sposób rozpowszechnianie informacji go
towych. To może być dla publiczności bardzo 
użyteczne.

W tym kontekście, innego wymiaru nabiera 
doradztwo, towarzyszące transmisji treści, udo
stępnianiu i informowaniu, choć jest to proces 
w bibliotekarstwie odwieczny. Musi zmienić się 
skala, rejestr oraz poziom i to tak dalece, że 
wszystko, co w tym zakresie robiono dotychczas, 
wygląda na zgrzebne chałupnictwo. To ma być 
doradztwo eksperckie, nie do zrealizowania bez 
międzybibliotecznej współpracy i bez bibliotekar
stwa dziedzinowego. Natomiast realizowane do
brze, mogłoby dodać bibliotekarstwu prestiżu: 
właśnie eksperckiego.

Doradztwo po części (ale nie tylko) ma zwią
zek z bibliotecznym wspieraniem edukacji. Ale 
oprócz tego mnożą się koncepcje samodzielnego 
realizowania przez biblioteki dopełniających form 
edukacyjnych -  nie tylko przysposobienia biblio- 
teczno-informacyjnego, bo to oczywiste -  więc 
różnych kursów i seminariów doskonalących. To 
nie jest powinność, nadmiernie odbiegająca od 
klasycznego profilu zadań biblioteki, natomiast 
może być dla środowiska ważna, jeżeli potwier
dzą się prognozy na temat przyszłego rynku 
pracy.

Natomiast w nieporównanie wzmożonym stop
niu trzeba będzie realizować biblioteczną obsłu
gę osób nie w pełni sprawnych, zwłaszcza tych, 
którzy sami do biblioteki przyjść nie będą mogli. 
Takich osób już teraz jest dużo, a z prognoz prze
widujących intensywne starzenie się społe
czeństw wynika, że będzie ich znacznie więcej.

Tę powinność w różnych krajach wypełnia się 
rozmaicie. W Polsce -  poza kilkoma naprawdę 
profesjonalnymi agendami dla niewidomych (ale 
to jest coś zupełnie innego) -  dominuje wolonta- 
ryjna amatorszczyzna, a sam entuzjazm fachowo
ści nie zastąpi. Dodatkowy zamęt, nawet poję
ciowy, wywołuje nazywanie tych specjalnych 
usług biblioterapią -  podczas gdy z żadną tera
pią nie ma to nic wspólnego. Przyjdzie więc za
czynać nieomal od zera, a zadanie jest ważne i dla 
społeczeństwa i dla bibliotekarstwa (mowa o mi
lionach osób), z tym że musi być realizowane na 
zawodowo dobrym poziomie.

Wolno poza tym oczekiwać wzmożonego po
pytu na pozausługowy prograrn biblioteczny 
w czasie wolnym, złożony z rozmaitych propozy



cji bezpośredniego i sieciowego udziału publicz
ności w spotkaniach, imprezach i przedsięwzię
ciach, organizowanych przez biblioteki. Dotych
czas, w nikłym zakresie, była to domena działań 
niektórych bibliotek publicznych. Prognozy wska
zują na potrzebę rozszerzenia tej działalności na 
wszystkie biblioteki, także (na kampusach) aka
demickie. To jednak kłopotliwe założenie: na ra
zie bowiem niewiele wskazuje, żeby wystarczyło 
energii, pomysłów i umiejętności.

Samym bibliotekom publicznym coraz częściej 
podpowiada się powinność elektronicznej doku
mentacji wydarzeń środowiskowych, więc swe
go rodzaju nowe kronikarstwo, oparte na rozle
głej współpracy lokalnej. Nie jest to niemożliwe, 
jeśli umiejętnie wykorzysta się elektroniczną sieć, 
a dla prestiżu biblioteki w otoczeniu, trudno
0 działanie korzystniejsze.

Z kolei nie jest też wykluczone (są już takie 
przypadki) przejęcie niektórych zadań w zakresie 
elektronicznego edytorstwa naukowego, przez 
biblioteki akademickie. To może rozwiązać nara
stające kłopoty, towarzyszące upublicznianiu
1 rozpowszechnianiu wąskozakresowych powia
domień naukowych, a zarazem podnieść rangę 
bibliotek w strukturalnej hierarchii uczelni.

Narzędzia i ludzie

Po to, żeby skonstruować nowoczesną ofertę 
i zrealizować generowane przez nią zadania, trze
ba mieć do dyspozycji stosowne narzędzia -  po
czynając od dostatecznych środków, umożliwia
jących bieżące funkcjonowanie, innowacje i roz
wój. No i w tym momencie zaczynają boleć zęby. 
Żadna biblioteka na świecie nie ma środków 
w nadmiarze, każda skonsumuje wszystko co da
dzą, ale są takie, które wiążą przecież koniec z koń
cem. Jednak na pytanie -  co zrobić, żeby dali 
plus/minus dostatecznie -  nie potrafię odpowie
dzieć. Gdybym umiał, już dawno wrzasnąłbym: 
tkm!

Pochodną środków są technologie, zasoby 
i baza. Więc lokal, wyposażenie, kolekcje, infra
struktura technologiczna, system łączności i tran
sport. Nic z tego co jest, nie jest raz na zawsze, 
wszystko trzeba zmieniać, spokojnie lecz sukce
sywnie, a efekt tyleż zależy od wydanych sum, 
co i od trafnego wyboru. Można wydać krocie na 
szmelc i śmieci lub można tworzyć godziwe wa
runki za środki racjonalne (nie mówię, że małe). 
Więc trzeba mieć kwadratową głowę: w najdrob
niejszych detalach wiedzieć, czego chcieć oraz

co jest czego warte -  a nie dać się złapać na lep 
wartości pozornych.

Ale jeszcze bardziej każda biblioteka stoi jako
ścią personelu. To muszą być profesjonaliści o ak
tualnej, rozległej i zróżnicowanej wiedzy: biblio
tekarze biblioteczni, bibliotekarze informacyjni, 
biblioteczni inżynierowie, organizatorzy biblio
tecznych struktur oraz -  bezwzględnie konieczni 
-bibliotekarze dziedzinowi. Tylko razem, wspól
nie i komplementarnie, da się sprostać wyzwa
niom przyszłości.

I w dodatku muszą to być ludzie rozumni, 
sprawni, aktywni, którzy sprawią w końcu, że bi
blioteka jako taka, to będzie instytucja przebo
jowa, ruchliwa, energiczna, z jajami, a nie biemo- 
teka, na którą w przelocie zrobi kupę każdy ptak.

Po to jednak trzeba pozbyć się amatorów, spe
cjalistów od puszczania bąków i wieszania kartek 
o zamknięciu biblioteki -  których trochę jest. Oraz 
tych wszystkich, także spotykanych nieraz, tego 
pseudopracowniczego nieszczęścia, którym przy
śniła się praca spokojna i cicha: jak w zmrażalni 
ryb. Ale czy to jest możliwe?

Kto zagwarantuje, że miejsca mrówek nie zaj
mą pszczółki i że następni będą lepsi niż poprzed
ni, że najlepsi z najlepszych nie wybiorą raczej 
bibliotek islandzkich lub fińskich, gdzie płace są 
rzeczywistymi pensjami? Otóż nikt nie da takiej 
gwarancji i tu jest pogrzebany pies.

Dodatkowy problem jest zaś taki, że w polskim 
bibliotekarstwie, jak na całym świecie, statystycz
ny wiek zatrudnionych jest zaawansowany. To 
źle. Zamiast sukcesywnej wymiany i płynnego 
rozwoju personelu, zrobi się nagle ogromna luka 
do szybkiego wypełnienia. Kim i z jakimi umiejęt
nościami? No więc w ciągu kilku najbliższych lat, 
w sferze osobowej właśnie, zdecyduje się zapew
ne, czy istnieją szanse na autentyczny rozwój 
polskich bibliotek, czy też dojdzie do stopniowe
go gaszenia świateł. Oby nie.

Organizacja i funkcjonowanie

Zreformowana oferta oraz wzbogacony rejestr 
zadań, wymagają przebudowy organizacyjnej, 
żeby dało się im sprostać. Pojawiła się wobec 
tego tendencja do tworzenia dużych struktur sca
lonych, więc megabibliotek, acz niekoniecznie 
molochów, lecz organizmów średnio dużych -  bo 
do tego skłania potrzeba profesjonalizacji oraz 
kalkulacja ekonomiczna. Duże jest tańsze. Obro
ną zaś przed rozrostem nadmiernym jest zewnętrz
ne zlecanie zadań (outsourcing) niemerytorycz-
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nych (np. ochrony, sprzątania itp.), a sposobem 
na wysoką kompetentność jest przedmiotowy, 
tematyczny układ oferty.

Dla bibliotek małych -  mających prócz wad, licz
ne uroki i zalety -  warunkiem przetrwania jest wo
bec tego wejście w skład zintegrowanej sieci i po
wiązanie w niej niektórych procesów usługowych 
oraz scalenie i centralizacja większości procesów 
zaplecza. W ogóle współpraca, w rozmaitych for
mach, staje się wymaganiem obligatoryjnym: w 
pojedynkę nie można osiągnąć nic. Dlatego coraz 
wyraźniej krystalizuje się międzybiblioteczna ko
operacja, w zakresie gromadzenia zasobów, wy
boru, opracowania, a także usług, przybierająca 
kształt dobrowolnych zrzeszeń konsorcyjnych. To 
jest rozwiązanie nieuniknione, nawet jeżeli na ogół 
nie lubimy się wzajemnie trzeba przełamać opory 
i zdecydować się na konkubinat z rozsądku.

Jednak normą powinna być również systema
tyczna współpraca zewnętrzna. Pozabibliotecz- 
na. Spis potencjalnych kooperantów bywa długi 
i zróżnicowany, jednak koniecznie muszą w nim 
być instytucje edukacyjne oraz instytucje po
krewne, z tej samej rodziny (schizmatycy z jedne
go Kościoła -  twierdzi M. Gorman, guru amery
kańskiego bibliotekarstwa), mianowicie archiwa 
oraz muzea. Prędzej czy później, rzeczywistość 
takie współdziałanie wymusi, a wykorzystanie 
elektroniki uczyni je znacznie łatwiejszym.

Konsekwencją dostosowania się do nowych 
okoliczności musi być zmiana zawodowego pa
radygmatu, z nastawienia na zasoby, na nasta
wienie na użytkowników, a więc trwałe związanie 
się ze strategią marketingową. O marketingu w bi
bliotekarstwie, od dawna mówi się i pisze w nad
miarze (nie bez mojej winy), ale z realizacjąjest jak 
z odchudzaniem: od jutra. Zagadamy ten marke
ting na śmierć, wykonawstwo natomiast oscylu
je w okolicy zera.

Czego wymiernym efektem jest mama dostępność 
polskich bibliotek, a zwłaszcza, jeden z najkrótszych 
w Europie, czas otwarcia, który należałoby natych
miast wydłużyć dwukrotnie, a często nawet trzy
krotnie. Nasze proporcje czasu wewnętrznego do 
usługowego, są potwierdzeniem formuły Einsteina. 
Z praktyką, takąjak teraz, nie ma czego szukać już 
dzisiaj, tym bardziej zatem pojutrze.

Perspektywy

Generalnie: pojawiła się dyrektywa postępo
wania ogólna, już nie tylko w bibliotekarstwie, 
jako następstwo nieustannych zmian w otocze
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niu, nie zawsze wcześniej przewidywalnych. Jest 
to mianowicie imperatyw racjonalnej i umiarko
wanej, lecz natomiast stałej innowacyjności, więc 
elastyczności w działaniu, aby pozostawać w zgo
dzie z tym, co dzieje się poza oknami i drzwiami 
bibliotek. Trzeba mieć uszy jak słoń, oczy jak so
kół i wyczucie nietoperza.

Oczywiście, nie brak sugestii, że spisywanie 
takich opinii jak tu, ma pożytek bliski zeru. Czy 
zatem większy jest z milczenia? Być może niekie
dy dobrze jest wiedzieć, czego się chce, czego 
chcieć można oraz czego chcieć należy, jakkol
wiek to jeszcze nie wystarczy.

Zmiany wszak nie dokonują się same, nawet 
te fundamentalne i trudno liczyć na krasnoludki, 
a ogólnozawodowego zapału innowacyjnego nie 
ma. Kłopot jest w dodatku taki, że innowacje cząst
kowe nie wróżą sukcesu: niezbędny jest komplet. 
Zmiany w kawałkach to jak auto w częściach -  
nie ujedzie się ani pół metra.

Dlatego z oceną szans prospektywnych nie 
należy się wychylać. Chociaż trzeba (można?) 
wierzyć w zawodowy instynkt samozachowaw
czy, w końcu naturalny. W sumie: dość dużo jest 
niewiadomych.

Tak czy inaczej, z wygaszaniem świateł i ob
wieszczaniem agonii zawodu, najlepiej poczekać. 
Jakkolwiek -  z drugiej strony -  samo tytułowe 
pytanie nie spaliło się jeszcze ze wstydu. Na razie?
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