
Jedno pytanie

Dlaczego biblioteki publiczne nie 
mogą być łączone z innymi insty
tucjami i bibliotekami szkolnymi? 
-  odpowiada prof. Jacek Wojcie
chowski

1. Biblioteki mają wielowiekową tradycję i klarownie 
odrębną specyfikę. Są instytucjami komunikacyjny
mi, co daleko wykracza poza pojęcie i obszar kultu
ry. Nie ma innych jednostek o podobnym charakte
rze, które w dodatku miałyby obowiązek archiwiza
cji dorobku ludzkiej myśli na przestrzeni wieków.

2. Łączenie bibliotek ZAWSZE łączy się z utratą ich 
środków i dysfunkcjonalizacją.  Dlatego takiej 
praktyki nie ma prawie nigdzie na świecie.  Do
puszczona w Rosji,  spow odowała  dramatyczne 
skutki: l ikwidację 12 000 bibliotek. W Polsce, 
w ciągu kilku lat, zanim zakaz łączenia wszedł w ży

cie, likwidacji uległo ok. 1000 bibliotek. Tzw. łą
czenie bowiem oznacza w istocie inkorporację do 
instytucj i silniejszych ekonomicznie, a z czasem -  
likwidację, jako obciążającego balastu.

2. Samorządy w Polsce, zawsze niedofinansowane, 
ju ż  od lat 30. unikały powoływania i utrzymywa
nia własnych bibliotek. Z biedy, a nie ze złej woli, 
połączą je  z każdą  instytucją, jeżeli będą miały 
takie prawo i jeśli pojawi się chociaż ślad oszczęd
ności, niezależnie od następstw i skutków.

3. Domy kultury, ośrodki kultury i podobne instytu
cje -  a to do nich głównie przyłącza się biblioteki -  
m ają  charakter instytucji pólkomercyjnych. Ich 
egzystencja zależy więc od maksymalnego nasile
nia nakładów na taką działalność, która gwarantuje 
przychody i zyski. Biblioteki z natury rzeczy 
świadczą usługi nieodpłatnie. Dlatego nie majążad- 
nych szans na dłuższe przetrwanie w strukturach 
tych instytucji. Także: nie z ich złej woli, tylko 
z wymagań ekonomicznych i praktycznych.

4. Biblioteki publiczne, ogólnodostępne, są  czymś 
zupełnie innym, niż biblioteki szkolne oraz biblio
teki akademickie. Próby łączenia w USA i w Niem 
czech, przyniosły opłakane skutki i wycofano się 
z tego szybko. W Polsce powstały biblioteki pub
liczno-szkolne (kiedy ustawa tego nie zabraniała) 
i szybko przestały  być bibliotekami szkolnymi 
oraz publicznymi. Konieczność ochrony szkól spra
wia, że nie m ogą  być ogólnodostępnymi a pomysł 
czynienia ich ogólnodostępnymi jest  adekwatny 
do rzeczywistości XlX-wiecznej.

5. Głównym problemem polskich bibliotek publicz
nych jest w tej chwili marna baza i dramatyczny 
niedostatek środków. Których nade wszystko bra
kuje na infrastrukturę elektroniczną. Współczesna 
biblioteka w równym stopniu musi udostępniać nie
odpłatnie piśmiennictwo, jak  też gwarantować do
stęp do Internetu. Ale nie do darmowych śmieci 
internetowych, lecz do materiałów odpłatnych, które 
kosztują wiele, a tylko one mają treściową wartość.

6. Dlatego biblioteki muszą połączyć siły i środki. 
W dwóch formach.
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6.1. Biblioteki publiczne muszą stworzyć silne orga
nizmy sfedcrowanc w postaci sieci bibliotek 
w powiatach ziemskich i grodzkich. Tylko bo
wiem RAZEM m ogą sprostać kosztom interne
towych czasopism i publikacji odpłatnych. Dla
tego muszą pozostać bibliotekami autonomicz
nymi, żeby mogły się sfederować.

6.2. Biblioteki publiczne muszą wejść w związki z bi
bliotekami akademickimi w postaci konsorcjów, 
żeby razern sprostać kosztom wykupu licencji 
czasopism elektronicznych oraze-podręczników. 
A także —żeby wspólnie zorganizować zaplecze 
dla osób studiujących zdalnie, zaocznie, a po czę
ści nawet stacjonarnie. Żadna biblioteka, która 
nie ma osobowości prawnej i samodzielności fi
nansowej, w skład konsorcjum wejść nie może.

7. Biblioteka publiczna, ze swoją  specyfiką, repertu
arem ponadusługowym, ofertądla  młodzieży, dzieci

oraz małych dzieci, jest  instytucją integrującą spo
łeczności lokalne. Jako biblioteka autonom iczna-  
w warunkach niesamodziclności takiej funkcji speł
niać nie jest  w stanie.

8. Nie ulega żadnej wątpliwości, że propozycje upraw
nień do podłączania bibliotek do innych instytucji, 
generują się z intencji ograniczenia wydatków. Aku
rat bibliotekom ograniczać już  nie ma czego, finanso
wane są bowiem na granicy możliwości egzystencjal
nych. W żadnym kraju Unii Europejskiej ekonomika 
bibliotek publicznych nie jest tak fatalna. Redukcja 
środków oznaczałaby likwidację. Groźba ta dotyczy 
zaś głównie bibliotek małomiejskich oraz gminnych, 
a zwłaszcza ich filii. Oznaczałoby to odcięcie od głów
nej publicznej instytucji komunikacyjnej blisko po
łowy Polaków. W XXI w., w samym sercu Europy, 
taka sytuacja nie znajduje określenia. Słowa drama
tyczna i szokująca nie są  w stanie dookreślić prawdy.
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