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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Odnoszę wrażenie, może subiektywne, że chociaż liczba tekstów  z zakresu  
bibliotekarstw a nie rośnie ostatnio, to ich poziom obniżył się radykalnie. Widać 
to i u  nas, ale jeszcze bardziej za granicą. Nie przypominam sobie poprzednio 
ta k  niebywałej ilości popisanych głupot oraz publikacji wyzutych z jakiejkol
wiek treści.

W tych głównie rejestrach obraca się seria publikacji pod sygnalizowanym 
tytułem  [1], sponsorow ana przez Fundację B ertelsm anna -  pochodną wydaw
nictwa, znanego raczej z przebójowości, aniżeli z poziomu publikacji. W łaśnie
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ukazał się szósty tom  tej serii, poświęcony sytuacji bibliotek publicznych 
w elektronicznym  kontekście, więc niby szczególnie aktualny, ale o jakości 
bliskiej zeru. Z tomów poprzednich znam  tylko dwa, więc trudno  osąd 
uogólniać, ale a k u ra t te dwa nie były w niczym lepsze. Fundacja twierdzi, że do 
wypowiedzi o bibliotekarstw ie publicznym  pozapraszała ekspertów między
narodowych. Ze międzynarodowych, to prawda, ale nazywanie autorów  eks
pertam i je s t  niestosownym  żartem.

Tym razem  do wypowiedzi zaproszono Szwedkę oraz Amerykanina. Cóż 
m ożna powiedzieć? Na początku każdej publikacji wydawca kazał autorom  
um ieścić streszczenie. I m iał ab so lu tn ą  rację: lek tura reszty to s tra ta  czasu.

Conny Ang, szefowa biblioteki miejskiej w Norrkoping (Szwecja), n a  67 
stro n ach  opowiada, że właśnie wkraczam y w erę elektroniki i że biblioteki nie 
m ogą tego faktu  przeoczyć. Jasne! Rzecz w tym, że tę oczywistą opinię au to rka 
pow tarza kilkadziesiąt razy. Poza tym  snuje w łasną wizję przyszłego św iata 
elektronicznego, w którym  znajdą swoje miejsce także biblioteki i będzie 
potrzebny bibliotekarz oraz nauczyciel. Stąd zachęta do elektronizacji biblio
tek. Ale kiedy chodzi o sedno problem u, to niewiele m a do powiedzenia poza 
sloganem , że rola bibliotek będzie w przyszłości znaczna albo naw et duża. J a k a  
więc w istocie? Tego nie wiadomo. No bo niby skąd, skoro wśród przywoływa
nych opiniodawców pojawiają się... Mandela, Wole Soyinka i J a n is  Jop lin  (!?). 
Prawdziwa litera tu ra  przedm iotu je s t zaś skwitowana określeniem  „bardzo 
liczna” -  bez choćby jednego przywołania.

Tekst, w tonacji egzaltowany, roi się od bzdur. Stary świat to atom, nowy 
św iat to bit. Środki kom unikacji to pismo, mowa, internet, auto (!?). Niby nie 
trzeba się znęcać, ale ciągle słychać o międzynarodowych rejestrach  w artoś
ciujących publikacje naukowe (impact factor), gdzie i takie publikacje zdoby
w ają punk ty  ponieważ s ą  po angielsku, a nasze nie. To ju ż  paranoja.

Na tym  tle wypowiedź drugiego autora, Roberta E. C annona, może uchodzić 
naw et za in teresującą, chociaż nie do końca je s t to prawda. Tekst stanow i opis 
kom puteryzacji wojewódzkiej biblioteki publicznej Charlotte i M eklenburg 
(Północna Karolina), k tó rą  au to r kieruje, ale za dużo tu  detali, za mało 
konkluzji. Nie zawsze dobry praktyk potrafi napisać dobry tekst.

Więc o tym co najciekawsze. Otóż biblioteka kierowana przez R. E. C annona 
przyjęła do realizacji 10-letni program  elektronizacyjny (właśnie zakończony), 
nastaw iając się n a  przyłączanie do sieci różnych instytucji, także niebibliotecz- 
nych, oraz n a  obsługę zwłaszcza tych osób, które sam e kom puterów nie mają. 
W yodrębniono w bibliotece specjalny dział, nazw any biblioteką w irtua lną  (20 
kom puterów  na początek), rozpoczęto szkolenie personelu (podobno n a jtru d 
niejsze zadanie) oraz publiczności, a  potem  zaczęły jeszcze powstawać zelekt- 
ronizowane filie.

A utor -  co ważne -  pisze o kosztach, jed n ak  nie o wszystkich. No więc 
utrzym anie elektronicznego oddziału (samo bieżące funkcjonowanie!) biblio
teki głównej kosztowało 200 000 USD rocznie. Organizacja zelektronizowa- 
nych filii kosztowała raz 2,2 m in USD, następnie zaś 3,6 m in USD, nie licząc 
z kolei bieżących kosztów utrzym ania. I dopiero poprzez takie kwoty trzeba 
spojrzeć n a  zadanie kom puteryzacji bibliotek publicznych w Polsce. Bo wszak 
organizatorzy tych bibliotek zachow ują się tak, jakby  tego rodzaju sum y miały 
n am  zagwarantować krasnoludki.
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Za swoje działanie przedstaw iana biblioteka otrzymała nagrodę ALA, co też 
pomogło w komputeryzacji. Poza tym au to r sugeruje, żeby na elektronizację 
przerzucać środki pierwotnie planowane na usługi tradycyjne. Myślę, że nie m a 
w tym  racji. Raz -  że usługi s ą  wszak nadal realizowane. Dwa -  że należałoby 
mieć doprawdy krocie, żeby było co przerzucać.

Nie podzielam poza tym autorskiej opinii, że biblioteki s ą  instytucjam i 
wyłącznie informacyjnymi, ani że w informacji liczy się wyłącznie elektronika. 
Tekst informacyjny pod tytułem  Hamlet, niejakiego Szekspira, nie je s t bowiem 
tekstem  informacyjnym, a wszak w bibliotekach egzystuje.

W sum ie z relacji R. E. Cannona wynika, że elektronizacja bibliotek to 
proces wściekle kosztowny i długotrwały, wymagający -  poza pieniędzmi
-  zdecydowania i determinacji. A także odpowiedniego nastaw ienia biblio
tekarzy. Ale o tym  wiadomo i bez R. E. Cannona.

Z poręki program u SOCRATES, kilka bibliotek publicznych w różnych 
k rajach  europejskich -  biblioteka w Isolotto (dzielnica Florencji) była głównym 
koordynatorem  oraz edytorem publikacji -  podjęło próbę wdrożenia program u 
„E dukacja dorosłych”, polegającą n a  dostosowaniu oferty bibliotecznej do 
potrzeb ustawicznego kształcenia społeczeństw lokalnych. Doświadczenia 
realizacyjne -  niektóre wcale ciekawe -  zostały spisane (często w formie 
półnaukowej) i zebrane razem we wspólnej publikacji [2], która je s t fantastycz
nie chaotyczna, że to aż niewiarygodne.

W program ie brały udział biblioteki z Wioch, Anglii, Szwecji, Belgii oraz 
Finlandii, jed n ak  nie tak  łatwo określić które. W tomie znalazło się sporo 
tekstów, ci sam i autorzy w ystępują po kilka razy, a różne osoby doproszone do 
au torstw a dodatkowo plotą co się da n a  tem aty sobie obce. Całość przypomina 
kapustę  z serem  i pieprzem; jeśli jednak  wydzielić porcje samej kapusty, to tu  
i ówdzie trafi się coś oryginalnego.

W spólną tem atykę wszystkich tych tekstów stanowi idea przekształcenia 
bibliotek publicznych w ośrodki wspierające kształcenie dorosłych. I opisy 
w drażania tego pomysłu s ą  w arte uwagi. Mike Allen, dyrektor biblioteki 
w walijskim Swansea, w kiepsko napisanym  (szaleństwo liczb i schematów) 
tekście przedstawił ciekawą w sum ie koncepcję w spierania edukacji. Obok 
mianowicie współdziałania w tym  zakresie biblioteki publicznej z innymi 
bibliotekam i oraz instytucjam i, ja k  też zapewnienia źródeł tradycyjnych 
i nowoczesnych, nastawiono się tam  głównie na  promocję edukacji pośród 
ludzi biednych. Wymagało to stosownego przygotowania publiczności, w reali
zacji trudnego, ale -  ja k  powiada au to r -  jed n ak  możliwego. Na realizację 
programów edukacyjnych -  określonych wspólnie jako Karta Edukacyjna
-  przeznaczono rocznie kwotę 25 000 funtów, co nie je s t su m ą wygórowaną, ale 
inwencji organizatorom nie brakowało. Najciekawszy wydał mi się pomysł 
przygotowania do intensywnej edukacji dzieci do 5 roku życia (oraz ich 
rodziców) -  z przeświadczeniem, że w tym wieku utrwalone postawy okażą się 
trwałe. Czemu trudno  odmówić racji.

Przez grzeczność lepiej nie wspom inać tek stu  jakiegoś szalonego Belga 
o nieokreślonej treści, także innego tekstu  n a  tem at historii bibliotek flam andz
kich, który znalazł się tu  nie wiadomo po co. Czasem ludzie myślą, że zbiór prac 
to pojemnik n a  śmieci.
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N atom iast Grazia Asta, szefowa (wiodącej w projekcie) biblioteki dziel
nicowej w Isolotto i w spółredaktorka całego tom u, dość klarownie przedstaw iła 
realizację projektu  w swoim rejonie. Otóż tam  także nastaw iono się na  
społeczność ubogą, instalu jąc punk ty  biblioteczne z piśm iennictwem  eduka
cyjnym w m iejscach dużego ru ch u  potencjalnej publiczności. Jednocześnie, 
przy w spółpracy z urzędam i zatrudnienia, dokonano promocji i w sparcia 
różnych kursów  zawodowych. To nie je s t głupi pomysł, ale u  n as  nierealne, 
ponieważ np. oferty pracy są... półtajne i nie m ogą być anonsow ane poza 
urzędam i pracy. Ktoś nad tym  długo myślał.

Nazwiska obojga w spom nianych autorów  dom inują w tomie do spółki 
jeszcze z K erstin Dahlen, b iblio tekarką z Nordyckiego Uniwersytetu Ludowego 
ze szwedzkiego Góteborgu, gdzie odbywają się kursy  przygotowujące do 
organizacji i w spierania kształcenia dorosłych w całej Skandynawii. Jed en  
z tekstów  charakteryzuje program  działania tego Uniwersytetu: bardzo typowy 
dla tradycyjnych uniwersytetów ludowych, tyle że unowocześniony i dopeł
niony o stronę internetową.

Autorzy zdają  również relacje z wzajemnych odwiedzin w spółpracujących 
bibliotek, co byłoby naw et interesujące, gdyby nie totalny chaos w książkowym 
układzie tekstów. W taki sposób n a  pewno książek wydawać nie wolno.

Mimo to idea przewodnia książki zasługuje n a  uwagę. J a k  też warto 
uśw iadom ić sobie, że po europejskich bibliotekach k rążą różne programy, 
związane z kształceniem  i zawodowym przygotowaniem dorosłych. Każdy taki 
program  oferuje bibliotekom wsparcie finansowe. Oprócz wspom nianego 
SOCRASTESa i bezpośrednich dotacji z UE, autorzy przywołują jeszcze 
norweski program  NELL, włoski ALL, a także międzynarodowe DERAL i co
NEXUS. Na tym  n a  pewno nie koniec, natom iast u  nas trudno  doszukać się 
naw et początku.

Wprawdzie nie je s t tak, żeby polskie biblioteki uprawiały wobec autorów  
praktyki klasycznie pirackie, ale praw a autorskie nie s ą  tu  chronione p rzesad
nie. Raz -  że znajomość tych praw  nie je s t wśród bibliotekarzy powszechna, 
a  dwa -  że nie m a dla nich zrozum ienia. Ju ż  raczej rozumie się potrzeby 
użytko wnika.

Ograniczenie w Polsce praw  do bezlicencyjnego udostępniania autorskich  
wytworów do szkół, archiwów i bibliotek, właściwie nikogo nie interesuje: 
udostępn ia kto chce. Bez stosownego ścigania oraz karan ia  nie m a o czym 
mówić. Czy kom uś wpadło do głowy, że udostępnianie książek lub w ideokaset 
przez domy ku ltu ry  lub ośrodki ku ltu ry  je s t nielegalne? Jeżeli nic się nie 
zmieni, to któregoś dnia trzeba będzie pozamykać biblioteki -  z b raku  
czegokolwiek do rozpowszechniania. Nie istnieje bowiem powód, żeby twórcy 
mieli tworzyć cokolwiek za darmo; tym czasem  praktyki pirackie i naruszan ie  
au to rsk ich  praw  ta k ą  w łaśnie sytuację stwarzają.

Na razie mówimy o ochronie au to rsk ich  praw  w obiegu tradycyjnym. To 
natom iast, co dzieje się w Internecie, to ju ż  je s t złodziejstwo w łasności 
in telektualnej n a  skalę masową. Nie wiem, czy opublikow ana u  n as  niedawno 
stosow na b ro szu rk a1 uśw iadam ia to wyraźnie.

1 Informacja elektroniczna a  praw o autorskie. Warszawa 2000.
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Niektóre kraje, zwłaszcza zrzeszone w UE, poświęcają ochronie praw 
au torsk ich  znacznie więcej uwagi niż my, n ieustannie doskonaląc zasady 
postępowania, a i tak  wątpliwości je s t wiele2. Tamtejsze doświadczenia m ogą 
nam  się przydać, toteż warto przyjrzeć się, co w tym zakresie robią Anglicy, 
a  zostało to opisane w specjalnej publikacji [3], niedawno wydanej już  po raz 
czwarty.

Uwagi uwagami, opinie opiniami, ale sam a publikacja nie budzi zachwytu. 
J e s t  chaotyczna, logiki uk ładu  odgadnąć się nie da, a niektóre dyrektywy s ą  
pow tarzane po kilka razy (znów edytorskie niechlujstwo). Poza tym nie 
wiadomo, czemu treść m iałaby odnosić się tylko do bibliotek publicznych, 
z lektury bowiem nic takiego nie wynika.

Angielskie prawo autorskie i patentowe pochodzi z 1988 r., oparte na całej 
gamie konwencji międzynarodowych i przez następne lata sukcesywnie doskona
lone. Ochrona dotyczy wszystkich form upublicznienia i obejmuje zakaz kopio
wania, publicznego rozpowszechniania oraz adaptacji utworu bądź jego istot
nych fragmentów bez zgody autora lub (film, słuchowisko) producenta. Zakaz 
trwa przez 70 lat po śmierci autora, wobec przekazów medialnych zaś przez 50 lat 
od wytworzenia. Dodatkowe obwarowania obejmują zakaz dzielenia lub dopeł
niania cudzego utworu oraz fałszywego łączenia autorstwa z utworem.

Od zasad  ogólnych istn ieją odstępstw a -  klasyfikowane raczej jako ponie
chanie roszczeń niż wyłom w regułach -  powiązane z objętością m ateriału 
kopiowanego, celem (edukacyjnym) kopiowania oraz in sty tucją  która to robi. 
Bibliotekom pozostawiono możliwość kopiowania piśm iennictwa oraz muzyki. 
Mowa o części publikacji, utworu lub o jednym  artykule prasowym. Wszystko 
to próbuje się jeszcze powiązać z pisemnymi wnioskami użytkowników, ale 
zważywszy skalę zjawiska, je s t to n a  granicy fikcji.

Reguły ochrony nie s ą  zresztą ani jasne, ani proste: niektóre rodzaje 
przekazów s ą  z praw a do kopiowania wyłączone. Poza tym zakłada się, że 
wytwory audiowizualne i elektroniczne m ożna rozpowszechniać w bibliotekach 
-  tak  ja k  piśmiennictwo -  n a  mocy zakupu, mającego charakter transakcji 
licencyjnej, ale nie w każdym przypadku tak  jest.

O chrona baz danych m a w Anglii k ró tką tradycję, została bowiem po
stanow iona oficjalnie dopiero w 1997 r., przy czym w zapisach prawnych 
zam iast nazwy „da tabase”, użyto sform ułowania „compilation”. Kto to zro
zum ie? W dodatku  w różnych krajach zakres tej ochrony je s t rozmaity, nijakiej 
jednolitości nie ma. Tam gdzie kopiuje się dużo, zalecane s ą  zakupy praw 
licencyjnych i s ą  naw et w Anglii specjalne licencyjne agencje. Pytanie: co to 
znaczy dużo? I czego licencje miałyby dotyczyć? Jeśli bowiem przyjąć literalnie, 
że nie wolno kopiować całego utworu, tekstu  (wyjąwszy celem zastąpienia 
zniszczonego egzemplarza bibliotecznego), to w istocie nielegalne je s t kopiowa
nie całego wiersza lub opowiadania. Ba, całostką tekstow ą je s t nawet spis 
treści czasopism a, pojawia się więc wątpliwość, czy m ożna dla jednego 
odbiorcy skopiować artykuł oraz spis treści z tego samego czasopisma. Chyba, 
że przyjdzie następnego dnia (?).

Zakazy oraz restrykcje teoretycznie dotyczą także zmiany sposobu zapisu 
oraz k an a łu  rozpowszechniania. Nikt tego nie przestrzega, ale n a  dobrą sprawę

2 H. von Hielmcrone: The efforts o f the European Union to harmonise copyright and the impact on 
freedom  o f information. ,,Libri" 2000 nr 1 s. 32-39.
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bez zgody au to ra  nielegalne je s t faksowanie albo skanowanie całego tekstu , 
jeśli przetworzenie przekracza u sta lo n ą  objętość i m a inny cel, niż to ustalono 
w prawie autorskim .

W Anglii nie m a praw nych regulacji dotyczących bibliotecznych opłat za 
kopiowanie. Przyjęto, że użytkownicza opłata za kopię powinna pokryć koszt 
kopiow ania oraz może jeszcze zawierać dodatek n a  koszty utrzym ania biblio
teki. Ale je s t  to praktyka zwyczajowa.

Ciekawe, że prawo obejmuje ta k ą  sam ą ochroną materiały, które nie zostały 
opublikow ane (np. listy, dzienniki) oraz m ateriały rozpowszechniane bezpłat
nie. Na ogół zezwala się n a  kopiowanie materiałów opublikowanych -  w konie
cznym wyborze -  n a  użytek całej klasy szkolnej lub grupy akadem ickiej, jed n ak  
prawo takie m a szkoła względnie uczelnia, a  nie biblioteka.

Wobec rozpowszechnienia się, także w bibliotekach, kopiarek autom atycz
nych, pojawiło się pytanie o przestrzeganie praw autorskich przy wykorzys
tan iu  urządzeń. Otóż, jeżeli m ieszczą się w bibliotekach, to za przestrzeganie 
praw a odpowiedzialne s ą  biblioteki. Na pocieszenie natom iast autorzy roz
w ażań zasygnalizowali, że m ateriały opublikowane m ogą być użyte jako 
eksponaty  n a  ekspozycjach, bez specjalnego zezwolenia. Dobre i to.

Długi rejestr przepisów dotyczących ochrony praw autorskich budzi w ątp
liwości. Otóż bardzo trudno  je s t zapewnić takąochronę bez rozwiązań system o
wych, a  przecież zapewnić trzeba. Ryzyko rozpowszechniania bezprawnego 
wytworów intelektualnych m usi być wkalkulowane z góry w praktykę p u b 
likacyjną i również z góiy gratyfikowane -  z założeniem, że w ten  sposób dotuje 
się praktykę edukacyjną i k u ltu ra ln ą  w skali społecznej. Inaczej nic z tego nie 
będzie.
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