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Być może nie wszyscy zauważyli, że w mar- 
kowęj serii Wydawnictwa SBP «N auka-D y- 
daktyka-Praktyka» -  która wkrótce będzie 
obchodziła swoje dziesięciolecie -  ukazało się 
już ponad 50 tytułów. W tym momencie do
kładnie 56, ale następne są już w przygotowa
niu. Z numerem 1 pojawił się w 1993 r. tom 
Biblioteka i informacja w systemie edukacji, pod 
redakcją Marcina Drzewieckiego, a z numerem 
50, w 2001 r. -  nagrodzona książka autorska 
Marcina Drzewieckiego Biblioteka i informacja 
w środowisku współczesnej szkoły.

To swego rodzaju symboliczny pomost, po
nieważ właśnie prof. Marcin Drzewiecki, wraz 
z dyrektorem Januszem Nowickim, powołali tę 
serię do życia, a co równie ważne: potem 
utrzymali ją  przy życiu. Nie było to ani nie jest 
łatwe -  niewiele znam równie trwałych ini
cjatyw wydawniczych. Myślę, że sprawność, 
upór oraz dobre chęci obu panów stanowią 
podstawowy mechanizm napędowy serii. 
Oprócz nich, w skład Komitetu Redakcyjnego 
-  który zmieniał się sukcesywnie -  wchodzili 
stale i nadal wchodzą: dr Stanisław Czajka, 
dr Danuta Konieczna i prof. Zbigniew 
Żmigrodzki. No więc to są główni sprawcy.

Oraz był ktoś jeszcze: nieodżałowany
Edward Jakimowicz -  stały redaktor Wydaw
nictwa. Ten to miał do autorów nieprawdopo
dobną cierpliwość!

Przeplatanka zmienności oraz trwałości sta
nowi logo tej serii. Oto przewinęło się przez nią 
wielu autorów i niektórzy zakotwiczyli nawet 
kilkoma książkami, a innych po razie poniosło 
w świat. Dlatego rejestr nazwisk jest długi. No 
i od początku współfirmował ją i współfirmuje 
jeden i ten sam Instytut, chociaż zmienił nazwę 
na znacznie piękniejszą.

Na przestrzeni lat zmieniło się jeszcze 
coś: zmalały nakłady. Kiedyś osiągały czasem 
5000 egzemplarzy, a obecnie nawet 1000 sztuk 
jednego tytułu trudno sprzedać, więc i wydać. 
Bibliotekarzy jest tyle samo lub więcej, ale 
również w tym zawodzie pojawiły się pokole
nia, którym czytanie sprawia ból. Kto czyta
niem niszczy oczy, temu rozum się wybroczy.

Nie wiem, jak było na samym początku. 
Pierwotna koncepcja serii zakładała zapewne

publikowanie takich tekstów naukowych, lub 
naukowo podbudowanych, które miałyby za
stosowanie do celów dydaktycznych oraz 
praktycznych.

Dziś przesłanie dydaktyczne jest mało wi
doczne -  seria łączy raczej opracowania teore
tyczne z problematyką praktyczną, bieżącą, co 
w tej profesji jest ważne. Okazuje się poza tym, 
że najistotniejsze roztrząsania naukowe nie 
wymagają bezpośredniej przekładni praktycz
nej: stanowią coś w rodzaju intelektualnego 
wprowadzenia do rzeczywistości.

Seria nie jest monolitem. Są w niej teksty 
lepsze i gorsze, trafione lub nie. Na przyszłość 
postulowałbym podwyższenie kryteriów mery
torycznych oraz jakości pisarskiej. Nie każda 
książka, wydana w SBP lub inspirowana pizez 
Instytut, musi automatycznie trafiać do serii. 
Edycje autonomiczne też bywają czytywane.

Bezdyskusyjną zaletą jest szeroki wachlarz 
tematów, o których „seryjne” książki trak
towały. Niewiele znalazłoby się bibliologicz- 
nych zagadnień, do których nie byłoby po
głębionego komentarza, jeśli nie w odrębnych 
publikacjach, to przynajmniej w tomach wielo- 
tematycznych. Owszem, ktoś dociekliwszy 
zwróci uwagę na absencję „bibliozofii”, czyli 
filozofia bibliotekarstwa, ale to jest w ogóle 
piśmienniczy rarytas -  do filozofowania jakoś 
mało kogo ciągnie.

Natomiast da się zauważyć lekkie nachyle
nie ku problematyce funkcjonowania bibliotek 
publicznych, lecz akurat te biblioteki (i biblio
tekarze) są głównymi odbiorcami serii. Kto 
płaci, ten ma. A już inna sprawa, że przydałaby 
się świeża publikacja, traktująca o bibliotekar
stwie akademickim; trudno wszak bez przerwy 
udawać, że takiego bibliotekarstwa nie ma.

Nigdy nie jest tak, żeby obyło się bez 
wątpliwości, ale generalnie trzeba wystawić tej 
serii wysoką ocenę -  już na oko widać, że to 
produkt dobry. A w dodatku nie spleśniał ani 
nie wysuszył się w ciągu tych lat, podczas gdy 
niejeden inny pomysł dawno diabli wzięli. Nie 
słyszałem też, żeby jakikolwiek autor wzbra
niał się przed zakwalifikowaniem jego tekstu 
do tej właśnie serii, a to również jest świadec
twem dobrej renomy.

Z rejestru publikacji, których -  moim zda
niem -  nie należało zaliczać do cyklu, dwie 
kwestionuję ze względu na mierną jakość. To 
banalny pseudomanifest, w dodatku fatalnie 
przetłumaczony, Działalność bibliotek publicz
nych (nr 55) oraz postkonferencyjny zbiór 
wypowiedzi Czytelnictwo i biblioteki na wsi
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(nr 22). Jest zresztą nieomal regułą, że publika
cje okołokonferencyjne są miałkie; należałoby 
je konstruować zupełnie odrębnie.

Inne nie pasują zakresami. Nie powiódł 
się mianowicie zamysł wmontowania w cykl 
tekstów dla bibliotekarzy, rozważań z zakre
sów ościennych. Nie sprawdziły się w obiegu 
Matematyka dla humanistów M. L. Polkow
skich (nr 11), Zarys dziejów nauk matematycz
no-przyrodniczych B. Orłowskiego (nr 45), ani 
Systemy informacji gospodarczej W. Januszko 
(nr 48). Skoro nawet podręczników bibliote
karskich nie ma komu czytać? Poza tym trochę 
to przypomina edycję poradnika Monetaryzm 
-  dla cinkciarzy, bo właściwie dlaczego nie 
mielibyśmy czytywać (skoro już? -  jak szaleć to 
szaleć) podręczników „normalnych” z różnych 
zakresów.

No i są jeszcze teksty, które należało wydać 
indywidualnie (poza serią) i w niskich nakła
dach, dla zainteresowanych znawców, a nie 
w ogólnoprofesjonalnym cyklu. To Cenzura 
w dawnej Polsce P. Buchwald-Pelcowej (nr 24), 
Polonika z obszaru niemieckojęzycznego poza 
granicami Rzeczypospolitej w XVI w. J. Puchal
skiego (nr 25) oraz Polska prasa kobieca w la
tach 1820-1918 Jerzego Franke (nr 35). Swoją 
drogą zauważam, nie bez rozczarowania, że 
akurat ten autor, ze względu na rozległą wie
dzę, mógłby wnieść do bibliologii treści war
tościowe i ważne, tymczasem chwyta się za
kresów ogonowych. Jasne, tematów bagatel
nych jest mnóstwo, choćby Obieg komiksów 
w Laponii w drugiej połowie X IX  wieku i zresztą 
miliony innych, ale może szkoda czasu. Seria 
w każdym razie powinna celować w publicz
ność szerszą. A nuż ją ustrzeli.

Do trzech dalszych tekstów mam stosunek 
ambiwalentny. Wprowadzenie do bibliotekozna
wstwa J. Ratajewskiego (nr 51) nie zostało 
w swoim czasie opublikowane i były po temu 
powody. To niekompletna oraz nierówna roz
prawa, nawet pomimo dopracowania przez 
Z. Żmigrodzkiego oraz E. Gondek. Z drugiej 
strony: autor już nie żyje i nie ma co komen
tować. Myślę tylko, że lepiej było zdecydować 
może się na edycję pozaseryjną.

Natomiast tym bardziej nie zakwalifikował
bym do serii rozprawy A. Firlej-Buzon DŻS. 
Dokumenty życia społecznego (nr 53), bo nie 
jest to tekst ponadprzeciętny i niewiele wnosi 
do sprawy nowego. Zwłaszcza badania nie 
budzą zaufania: w jaki sposób dobierano ana
lizowaną grupę bibliotek i co to ma wspól
nego z reprezentatywnością? Ponadto autorka

twierdzi, że takich opracowań nie było. Nie
prawda -  były. Niektóre sama cytuje.

No i nie wzbudziła mojego entuzjazmu książ
ka Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki 
w bibliotekarstwie brytyjskim (nr 31). Nie 
za dużo tam bowiem jest o zarządzaniu, 
a i sygnalizowane „kierunki” są raczej starsze 
niż nowsze. To bardziej suplement, dopełniają
cy wiedzę o kierowaniu, więc chyba należało 
dodać przedtytuł Z problemów. Poza tym, jak 
wszędzie, powtarza się maniera tłumaczenia 
dosłownego, m.in. terminu „management” jako 
„zarządzanie” a to przecież także „gospodaro
wanie”! Nie da się zarządzać zbiorami ani 
rozwojem kadry, natomiast można gospodaro
wać zbiorami i kadrami też.

Jednak o wartości serii rozstrzygają książki 
bezdyskusyjnie dobre oraz bardzo dobre i tych 
jest zdecydowanie najwięcej. Trudno odnieść 
się do wszystkich, dlatego wybrałem te, które 
wydały mi się najciekawsze.

Jest kilka „hitów”. Przede wszystkim Biblio
tekarstwo pod red. Z. Żmigrodzkiego (nr 10 
i 24) oraz Bibliografia. Metodyka i organizacja, 
też pod red. Z. Żmigrodzkiego (nr 38). To jest 
ewenement! Od dawna w piśmiennictwie bi- 
bliologicznym nie było opracowań kompen- 
dialnych, odnoszących się do podstawowych 
zakresów bibliotecznej praktyki. W dobie, kie
dy lawina roztrząsań koncentruje się naukowo 
na zawartości komputerowej klawiatury i na 
kształtach wtyczek do kontaktu, Żmigrodzki 
przypomniał po co ta cała bibliologia jest.

Pierwsza edycja Bibliotekarstwa spotkała się 
z kąśliwymi uwagami, stąd jej druga wersja 
poszerzona, ale opinie niekoniecznie były za
sadne. Jak ktoś miał za złe, to dlaczego od 
dziesięcioleci nie spróbował(a) sam(a)? Druga 
edycja jest rozbudowana, dopełniona dłuższym 
komentarzem i kilkoma zakresami, ale ja wolę 
akurat tę pierwszą, bo jest bardziej zwarta 
i lapidarna. Jednak nie ma wątpliwości, że to 
znakomity podręcznik.

Napisać Bibliografię było chyba łatwiej, 
z uwagi na pewną ilość znakomitej literatury 
przedmiotu sprzed lat, ale oczywiście wszystko 
to wymagało aktualizacji i dostosowania do 
współczesnego myślenia. Tym to ważniejsze, że 
ostatnimi laty termin „bibliografia” zaczął za
nikać -  widocznie też (jak „bibliotekarstwo”) 
stał się nieprzyzwoity. Teraz na salonach mówi 
się: baza danych.

Również za „hit” uważam tekst Dokumenty 
nieksiążkowe w bibliotece D. Grygrowskiego 
(nr 46). Jest to znakomita rozprawa o roli
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biblioteki jako pośrednika w różnych for
mach komunikowania oraz o tych rozmaitych 
komunikacjach też. Poparta bogatą litera
turą przedmiotu, stanowi rozumną i kompe
tentną eksplikację problemów komunikacyj
nych, wśród których znalazło się współczesne 
bibliotekarstwo. Kto chce zrozumieć, co się 
naokoło biblioteki dzieje, nie może tej książki 
nie przeczytać.

No i są jeszcze dwa potencjalne „superhity” 
(ten pierwszy na pewno), które chyba jednak 
nie stały się rzeczywistymi. Mam na myśli 
Modele organizacji wiedzy w systemach wy
szukiwania informacji o dokumentach (nr 33) 
oraz Klasyfikację ( nr 52), autorstwa B. Sosiń- 
skiej-Kalaty.

Autorka od dawna zajmuje się problematy
ką klasyfikacji wiedzy -  m.in. w tej serii wydała 
Podręcznik UKD (nr 3 i 15) -  ale jej roz
ważania wykraczają daleko poza samo segrego
wanie zbiorów bibliotecznych. To jest miano
wicie bardzo ważny i twórczy głos, dotyczący 
w ogóle komunikacji referencjalnej, a także 
myślenia, przedstawiający m.in. algorytmy, po
rządkujące procesy myślowej recepcji przeka
zów. I chociaż nie lubię, kiedy całą komuni
kację utożsamia się z informacją (bo to nie
prawda) oraz nie jestem apologetą kognitywiz- 
mu ani neokognitywizmu (z uwagi na „zme
chanizowany” obraz psychiki), uważam że obie 
te książki wnoszą sporo nowych refleksji do 
dyskusji o myśleniu i o roli świadomości 
w procesach odbioru komunikatów. Dla teorii 
komunikacji nie ma w tej chwili ważniejszego 
obszaru problemowego.

Ale jest też poważny kłopot, mianowicie 
obie książki są nieczytelne, ponieważ napisane 
w jaskrawej sprzeczności z regułami komuni
kowania. Makaronistyczne zdania na prawie 
pół strony nie przestrzegają reguł składni oraz 
interpunkcji, nie wiadomo gdzie jest podmiot 
lub orzeczenie, szyk wywodu zaś jest tak po
gmatwany, że nie sposób dociec o co właściwie 
chodzi. No więc tak nie można pisać. Zapowia
dano w Wydawnictwie, że Klasyfikacja będzie 
klarowniejsza, ale obiecanki-cacanki. Proszę 
przeczytać i próbować zrozumieć pierwsze me
rytoryczne zdanie w książce na s. 17.

Gdyby chodziło o tekst nijaki należałoby 
powiedzieć: trudno. Ale intelektualna zawar
tość obydwóch książek jest naprawdę wysokiej 
próby, więc szkoda. Gdyby je uczytelnić, a po
tem jeszcze klarownie przełożyć na angielski, 
musiałyby wzbudzić wielkie zainteresowanie, 
także za granicą.
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Do Klasyfikacji mam ponadto drobne, oso
biste zastrzeżenie. W spisie wykorzystanej lite
ratury pojawia się J. A. Wojciechowski; inicjały 
moje, ale to nie ja. Autorka nie musi wiedzieć
0 moim istnieniu, ale Wydawnictwo opub
likowało mi cztery książki, z tego trzy w tej 
serii, no więc mogło zauważyć, że coś nie gra
1 tamtego autora zdeszyfrować inaczej.

W serii znalazł się fundamentalny podręcz
nik dla bibliotekarzy szkolnych, mianowicie 
dwutomowe Bibliotekarstwo szkolne: teoria 
i praktyka, autorstwa J. Andrzejewskiej (nr 16-17). 
Bardzo to rzetelna i profesjonalna publikacja 
-  nie natknąłem się na taką nigdzie poza 
Polską. Pytanie tylko, czy bibliotekarze szkolni 
wiedzą, że jest.

No i wart jest lektury oryginalny tom Bi
bliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle kore
spondencji jego twórco w, opracowany przez 
M. Dembowską (nr 13). To ciekawa panorama 
początków naszego profesjonalnego bibliote
karstwa, wygenerowana z listów wybitnych 
bibliotekarzy, nie zawsze wobec siebie przyjaz
nych (a teraz jest inaczej?), ale nieodmiennie 
świadomych co i po co coś robią. Dobrze 
wiedzieć, jak to wszystko powstawało.

Nie mógłby oczywiście taki cykl istnieć bez 
tematyki elektroniczno-informacyjnej. No więc 
jest i to w bardzo dobrym opracowaniu.

Zwracam uwagę na rozumnie napisany pod
ręcznik Zastosowanie komputera w bibliotece 
J. Maja, M. Nahotki oraz W. Szczęcha (nr 20). 
Prawie równocześnie ukazał się bardzo cieka
wy i klarowny tekst Komputery, biblioteki, 
systemy A. Radwańskiego (nr 21). Widać z nie
go, że gdyby autor ostro wziął się za to, na 
czym doskonale się zna, mógłby być gwiazdą 
Wrocławia, a tak to jest kto inny. No i niedaw
no wydano bardzo potrzebny, też klarowny, 
poradnik W  labiryncie Internetu, który napisali 
J. Franke i Z. Dobrowolski (nr 37). A to 
przecież jeszcze nie wszystko.

Mam i ja  swój udział w serii, niemal od 
początku, bo Marketing w bibliotece miał nr 4. 
Niestety, czas go trochę uszkodził.

Kiedy to pisałem, o marketingu dopiero 
w Polsce przebąkiwano, a za granicą zastana
wiano się jeszcze, jak go przeszczepić na grunt 
bibliotekarski. No więc musiałem napisać o co 
tak w ogóle chodzi, podczas gdy dziś wystar
czyłyby wskazówki praktyczne. Takich pod
ręczników bowiem i lepszych wydaje się teraz 
co tydzień po kilka, a wykłady o marketingu są 
wszędzie, nawet w Wyższej Szkole Przewod
ników Psów. To zresztą dlatego już samo



słowo „marketing” wywołuje u mnie ostatnio 
odruch wymiotny.

Z perspektywy czasu widać, że seria 
«N auka-D ydaktyka-Praktyka» wniosła do 
wiedzy bibliotekarsko-bibliologicznej spory 
i poważny wkład. Dobrze więc, żeby trwała 
nadal. Ewentualnie zaostrzając kryteria do
boru.

Prof, dr hab. Jacek Wojciechowski jest profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektorem Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
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