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Nie da się powiedzieć, że nasze bibliotekar
stwo kwitnie, ale też nie jest w stanie rozkładu 
-  sytuuje się pomiędzy tymi skrajnościami. Jak 
ser, zwany na Śląsku kiejzą: raczej śmierdzi 
aniżeli pachnie, natomiast smakuje. Podobnie 
jest w innych, także rozwiniętych (?) krajach, 
tyle że to usytuowanie nie jest wszędzie iden
tyczne.

Czy u nas bliżej bieguna negatywnego? Nie 
zawsze, nie całkiem oraz niekoniecznie. Łatwo 
zauważyć, że są u nas dziedziny życia, będące 
w jeszcze gorszej kondycji.

Co nie znaczy, że z bibliotekarstwem jest 
dobrze. Smuci zwłaszcza stagnacja: nie widać 
stygmatów szybszego rozwoju ani nawet za
datków na szybki rozwój. Jutro jak przed
wczoraj? To nie jest prognoza, która cieszy.

Niech więc ujawni się rejestr domniemanych 
słabości (hamujących rozwój) oraz źródeł tych 
słabości. Jedne są globalne, ogólnozawodowe, 
lecz są również rdzennie nasze. Lepiej o nich 
wiedzieć i myśleć, aniżeli nie wiedzieć oraz nie 
myśleć.

Zdjęcie z satelity

Zewnętrzne przyczyny pozabiblioteczne naj
lepiej dostrzega się z góry, z kamery satelitar
nej. Wtedy widać co, na co oraz jak wpływa 
i gdzie kończą się mity a zaczyna prawda.

W tym ujęciu widać zwłaszcza publiczną 
opinię na temat bibliotek. Opinia publiczna 
zawsze jest ważna, nawet bowiem jeżeli nie 
działa wprost, bezpośrednio, to jednak kształ
tuje ś w i a d o m o ś ć  ważności, hierarchii oraz 
priorytetów, przynajmniej do zachowania w pa
mięci. To kiedyś zadziała.

Otóż ta opinia nie jest bibliotekom przy
chylna, bo umiarkowanie obojętna -  tym 
ewentualnie życzliwsza, im bardziej obywatel

skie oraz/lub rozedukowane jest społeczeń
stwo. A my dopiero startujemy.

W najszerszej wizji, bibliotekarstwo uchodzi 
za dziedzinę pożyteczną dla niektórych, acz 
lekko anachroniczną, bez której można się 
obejść. Swoje robi rozpowszechniony stereotyp 
zawodu zgrzebnego oraz instytucji mało przy
stępnej. Tej opinii nie podziela wprawdzie 
część użytkowników, być może nawet połowa, 
lecz to jest w najlepszym wypadku 15% spo
łeczeństwa. Dlatego z tej strony trudno szukać 
wsparcia, przynajmniej w najbliższym czasie.

Ale tak jest na całym świecie, z niewielkimi 
różnicami, więc nie tylko nas dotyka ta swoista 
dezynwoltura. Oraz nie jest to jedyny zawód 
ani dziedzina, zepchnięta na obrzeża zaintere
sowań społecznych.

Co może się zmienić? Większy zasięg eduka
cji i permanentnego doskonalenia poszerzy 
publiczną przestrzeń bibliotecznego oddziały
wania, poprawiając też (zakładam) wizerunek 
bibliotekarstwa, lecz na to potrzeba dziesięcio
leci. Doraźnie natomiast należałoby przemode
lować gruntownie biblioteki, do których każdy 
mus i  zawitać przynajmniej raz w życiu, mia
nowicie biblioteki szkół podstawowych. Ale to 
jest mało prawdopodobne.

Z ogólną opinią potoczną pozostaje w związ
ku opinia środowiskowa, ale nie jest z nią 
tożsama. A to dlatego, że zależy głównie od 
środowiskowego zanurzenia, od immersji każ
dej biblioteki, a więc od tego, jak ją oraz 
bibliotekarzy postrzega bezpośrednie otocze
nie. To zaś jest złożony rezultat rzeczywistej 
użyteczności, lecz także kontaktowości, bezpo
średnich związków i relacji z tym wszystkim, 
co dla środowiska ma znaczenie -  oraz jeszcze 
aktywności, uczestnictwa w środowiskowym 
dniu powszednim.

Nie zawsze wynika to z rejestru bibliotecz
nych powinności, częściej stanowi naddatek 
i -  co tu ukrywać -  dodatkowe obciążenie. Ale 
taki jest mechanizm. Coś jak syndrom kota: 
akceptacja raczej według tego jak się łasi, niż 
jak łowi myszy.

Zakładam, że środowiskowa opinia jest ciut 
korzystniejsza, aniżeli ogólna, ale z kolei nie 
jest jednolita. Bardziej wtopione są w środowi
sko co aktywniejsze biblioteki publiczne oraz
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niektóre biblioteki liceów. Natomiast opary her- 
metyzacji wciąż spowijają większość innych bi
bliotek szkolnych i pedagogicznych oraz biblio
teki akademickie -  gdzie związki z instytutami, 
a nawet (ostatnio) biblioteczne przysposobienie 
studentów, to rzadkość nad rzadkościami. Zresz
tą również dla wielu bibliotek publicznych bliż
sze jest pozostawanie w sąsiedztwie, egzystencja 
w wyłącznie własnych opłotkach.

Niechęć do wysiłku nie musi być przyczyną 
główną; już bardziej brak stosownej świado
mości, a zwłaszcza umiejętności. Wśród ton 
zapisanego papieru nie ma s p r a w d z o n y c h  
dyrektyw, jak skutecznie wkomponować się 
w otoczenie. Wobec tego zależy to od intuicji 
i od przyrodzonej energii osób, kierujących 
bibliotekami. Nie każdy jednak jest agregatem, 
a dodatkowo zniechęca fakt, że efekty nie 
pojawiają się szybko i nie są proporcjonalne 
do wkładu pracy.

W porównaniu z zagranicą, polskie biblio
teki zanurzają się środowiskowo zdecydowanie 
rzadziej, płyciej i po wielekroć mniej poradnie. 
To przypomina skoki do przerębla.

Ogólna konkluzja jest taka, że nie udaje 
nam się zupełnie marketing biblioteczny -  mi
mo rozpisania gigantycznej liczby tekstów 
o nim, zwykle zresztą nieprzydatnych lub pu
stych: ble, ble. Jeżeli zabiegi probiblioteczne 
kojarzą się komuś z czymkolwiek, to głównie 
z promocją bezpośrednią oraz z imprezami. 
Natomiast intencjonalna k r e a c j a  potocznej 
świadomości bibliotecznej nie ma w rzeczy
wistości miejsca; ta świadomość ewentualnie 
kreuje się sama.

Istnieje różnica pomiędzy sprawnym funk
cjonowaniem biblioteki, a obiegową opinią, że 
ona jest sprawna. I to jest różnica m a r k e t i n 
gowa .

Dobra biblioteka nie sprzeda się sama; jej 
wizerunek trzeba wykreować i to nie według 
profesjonalnych parametrów wartości, lecz 
użytkowniczych. Bibliotece średniej zaś lub 
słabej, można dorobić pozytywną gębę, przez 
promocyjne manipulacje. W opinii publicznej 
bowiem przeważa s a t y s f a k c j o n i z m ,  więc 
akceptacja oferty gorszej, lecz natychmiasto
wej, łatwo osiągalnej. I na tym opiera się 
promocyjna gra.

Przede wszystkim brakuje ogólnego wize
runku biblioteki, infekującego publiczną świa
domość portretem instytucji potrzebnej (po 
ludzku: do czego i komu) oraz nowoczesnej 
(nafaszerowanej technologią po zęby). Nie ma 
nawet nikogo, kto by nad tym popracował.

Na co dzień zaś, obok -  umiarkowanego 
-  wysiłku, żeby publiczność obsłużyć dobrze, 
mamy miliony wymówek, żeby tego nie robić 
tak. No i obwieszamy biblioteki naręczem 
surowych regulaminów, operując pojęciem 
k a r (to zakłady poprawcze?), ogłaszamy jakieś 
idiotyczne dni przebaczenia (wybacz mi, grzesz
nemu?), natomiast publiczność pozostawiamy 
samą sobie z coraz bardziej złożoną techniką 
korzystania. Czy pleniąca się rezygnacja pol
skich bibliotek akademickich z bibliotecznego 
przysposobienia studentów nie jest demarke- 
tingowym wypinaniem tyłka na publiczność?

Nie lubimy swoich użytkowników i to się 
da odczuć. W dużych bibliotekach publiczność 
to jest massa tabulaettae, którą należy przero
bić jak składniki salcesonu. Urzędowo-biblio- 
teczna życzliwość ma w sobie 60% politowa
nia, że on i czegoś nie wiedzą i 30% łaskawo
ści: jednak się ich obsługuje. W bibliotekach 
małych bywa familiarnie, z uwagi na znajomo
ści pozasłużbowe, ale za to użytkownik okazu
je się nierzadko dodatkiem do r ó w n o c z e ś 
nie wykonywanych prac technicznych.

Nie ma takiej biblioteki, której nie dałoby 
się zapaskudzić, zaśmiecając przestrzeń i dys- 
funkcjonalizując urządzenia oraz serwując in
formacje sprzed miesięcy, a nawet sprzed lat. 
Połowa małych bibliotek wygląda, jakby prze
szły przez nie stada kóz, z dużych zaś wieje 
zimną surowością, jak z murów Sing Sing. 
Niemal wszędzie godziny otwarcia pokrywają 
się z biurowymi, chociaż są ciut krótsze oraz 
każdego dnia inne, żeby suspens był, trwa też 
sobotnio-niedzielne świętowanie, a kiedy nad
chodzą święta prawdziwe, drzwi bibliotek na 
wiele dni wcześniej oblepiają się kartkami: 
zamknięte, nieczynne, precz! Bo piecze się 
ciasta? To za to publiczność nas tak uwielbia.

No i jeszcze dominuje przeświadczenie, że 
nie trzeba się chwalić, eksponować, wychylać. 
Nie ma nas więc w ciałach stanowiących bądź 
zarządzających, a jeżeli nawet ktoś z nas tam 
trafi, to starannie ukrywa swoją proweniencję. 
Kiedyś bibliotekarzami byli Hector Berlioz 
i Casanova, teraz do zawodu przyznaje się 
Laura Bush, lecz to nie są obywatele RP.

U nas przeważa zasada: siedź w kącie, 
a potem zmykaj do domu -  i to nas znacząco 
różni od bibliotekarstwa zagranicznego. Jeżeli 
w tym wszystkim jest jakiś marketing, to niech 
ja zjem swoją nową czapkę.

Wspólnym efektem niezbyt przyjaznej opinii 
potocznej oraz niemrawego marketingu, jest 
nastawienie do bibliotek organizatorów tych bi
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bliotek. Niekiedy zdecydowanie niechętne, 
częściej protekcjonalne i obojętne -  łączy się 
zwykle z mętną świadomością, czemu toto ma 
właściwie służyć. Nawet tam, gdzie prześwituje 
ewidentna życzliwość, wyobrażenia o biblio
tekach są archaiczne. W rezultacie, w hierar
chicznej drabinie ważności spraw, trudno nam 
się wspiąć wyżej, niż na szczebel najniższy, 
a wobec tego możliwości funkcjonowania są, 
jakie są: kiepskie, mizerne, słabe, smętne oraz 
frustrujące.

O najmniej życzliwe traktowanie bibliotek 
oskarża się zwykle wójtów, burmistrzów oraz 
marszałków, często zgodnie z prawdą, lecz nie 
jest to prawda cała. W niczym nie są od nich 
lepsi liczni rektorzy oraz dyrektorzy szkół. Dla 
nich wszystkich biblioteki tkwią w jakiejś mrocz
nej, zamazanej otchłani, na które w dodatku 
-  nie wiadomo dlaczego -  trzeba jeszcze łożyć 
środki. No więc bez intensywnego, ale prze
myślanego marketingu, nastawionego na or
ganizatorów bibliotek, nie zmieni się nic.

Za granicą bibliotekarce też na organizatorach 
wieszają psy, ale jakby rzadziej i głównie ratlerki, 
bo też obstrukcje są na ogół mniejsze. Swoje robi 
publiczna opinia -  bądź co bądź opinia wybor
ców -  w sumie dla bibliotek wyraźnie życzliwsza. 
Bo na nią zapracowano! No i skuteczniejszy jest 
biblioteczny marketing, realizowany na wielu pła
szczyznach -  również w wymiarach ogólno
krajowych. Biblioteki znacznie sprawniej sygnali- 
zują, czym są. Chyba więc już pora zainauguro
wać ostrą sygnalizaqę rodzimą.

W tych okolicznościach nie może być za
skoczeniem to, co wyraźnie widać z satelitarnej 
orbity: mianowicie fakt, że już od kilkudziesię
ciu lat nie ma w Polsce kreatywnej (żadnej?) 
polityki bibliotecznej. Istniała przez krótki czas, 
zaraz po wojnie, realizowana przez wybitnych 
znawców zawodu i przyniosła renesans pol
skiego bibliotekarstwa. Tak silny i mądry, że 
nie nastąpiło potem zniszczenie go przez sloga- 
nowo-stalinowskie doktrynerstwo, ani następ
nie przez totalny woluntaryzm. Ale brak cze
goś i próżnia nie tworzą polityki -  chyba, że 
próżniacką. W rezultacie nieobecność spójnej 
probibliotecznej in t en c j i  ogólnokrajowej na
leży do głównych słabości naszego bibliotekar
stwa. I nie my temu jesteśmy winni.

Od dziesięcioleci nie istnieje zainteresowanie 
bibliotekarstwem jakichkolwiek władz; nie ist
nieje nawet stosowna świadomość. Nie ma dla 
nas organu koncepcyjnego, decydenckiego lub 
bodaj wdrożeniowego -  nie ma też żadnego 
faktycznego koordynatora.

Zajęte od lat nieustannym przeobrażaniem 
własnych struktur, resorty nauki oraz edukacji, 
mają dla bibliotek rejestr zdawkowych duse- 
rów, ewentualnie zmieniają im siatki płac lub 
mało znaczące przepisy i markują jakieś kon
sultacje. Powierzenie zaś rzekomej koordynacji 
funkcjonowania bibliotek najgorszemu wśród 
ministerstw, mianowicie resortowi kultury 
(itd.), było pomysłem szatańskim. Jak i wymyś
lenie krajowej rady bibliotecznej, której jedy
nym zadaniem jest trwanie.

Wypocone w takim kontekście wieloletnie 
programy, napomykające niezdarnie o biblio
tekach i pełne zapisów bzdurnych, mają się tak 
do rzeczywistości, jak leninowskie koncepcje 
do dobrobytu. Lecz inne postanowienia też nie 
są lepsze i jeżeli biblioteki można robić w ko
nia, no to są robione.

Przykłady leją się ciurkiem. Oto oczywista -  
wydawałoby się -  konieczność zwolnienia 
bibliotek od idiotycznego obowiązku urządza
nia przetargów na książki, jest w Polsce niewy
konalna. Jedni myślą, że książki to jest taki 
sam, sypki towar, jak kasza albo fistaszki, 
kupowany na wagę. A inni są zdania, że 
zamiast dwóch drogich książek, lepiej kupić 
siedem tanich. Wszystkim zaś decydentom 
i politykom, do kupy, cała ta sprawa wisiała 
i wisi u...

Na świecie jest różnie: to prawda. Jednak 
większość cywilizowanych krajów nie tylko 
wciągnęła bibliotekarstwo w orbitę polityki 
prospołecznej, ale w dodatku tę politykę, lepiej 
lub gorzej, realizuje. Taki jest (najprawdopo
dobniej) rezultat kultury politycznej, a zwła
szcza zasady, że poseł lub radny -  jakkolwiek 
związany ze swoją partią i jej wytycznymi 
-je s t jednak g łównie  przypisany do własnych 
wyborców i to nie jako pouczający doktryner, 
lecz jako realizator dyrektyw. Wtedy jest inna 
rozmowa.

Której zapewne kiedyś doczekamy się i my. 
Jednak z wyraźnym akcentem na kiedyś .  
Myślę, że jeszcze nie jutro.

Narzędzia

Te wszystkie okoliczności sprawiają, że rea
lizacja bibliotecznych powinności -  jakiekol
wiek by one były-jest niełatwa, trudna, nieraz 
bardzo trudna, a bywa że niemożliwa. W epoce 
elektroniki bibliotekom przychodzi pracować 
według reguł manufakturalnych. To tak, jakby 
zęby wyrywać obcęgami: efekt opłakany, za to 
wrzasku dużo.
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Rzecz jasna, najsilniej odczuwa się niedo
statek narzędzi narzędziorodnych, czyli pienię
dzy. Odkryję Amerykę: brakuje na wszystko.

Nie ma na świecie bibliotekarstwa budżeto
wo zaspokojonego: jęczenie odbywa się we 
wszystkich językach. Za najbogatsze książnice 
w Europie uchodzą biblioteki fińskie, lecz Fin
ki tej opinii nie podzielają -  ich zdaniem 
deficyt też nie jest im obcy. Jednak chętnie 
zamieniłbym biblioteczny deficyt polski, nawet 
nie na fiński albo islandzki, ale choćby na 
belgijski lub włoski. To jeszcze ciągle jest inny 
świat.

Są po temu stosowne przyczyny: żyjemy 
w kraju biednym oraz zadłużonym. Trudno 
liczyć na godziwe środki publiczne dla biblio
tek właśnie, kiedy wszystko co publiczne przy
pomina aparat wrzutowy bez dna. Na wszyst
kich poziomach kołdra budżetowa jest tak 
niesłychanie krótka, że faceci łażą dookoła niej 
z nożycami i obcinają jak leci. Problem w tym, 
że na ogół leci jakoś tak bardziej w kierunku 
bibliotek. A jak już nadleci, to dramatyczny 
niedobór środków staje się hiperdramatyczny.

W dni nieparzyste myślę sobie, że aż tak 
dramatycznie wcale nie musi być, bo to jest 
również następstwo takiej a nie innej (nie) 
świadomości bibliotecznej, a nie tylko rzeczy
wistej biedy. W ogólnych planach prospektyw
nych nasi organizatorzy naciskają na rozwój, 
także bibliotek: akceptują postęp i moderniza
cję. Ale niech ktoś powie rektorowi, burmi
strzowi/wójtowi lub dyrektorowi szkoły, że 
wobec tego będą potrzebne nowe etaty oraz 
zwiększone środki. Ryk zrobi się taki, jak 
w zoo podczas karmienia lwów. Już sama 
werbalizacja rejestru potrzeb może spowodo
wać gilotynowanie głów. Krąży bowiem po
mysł, żeby do bibliotek angażować wyłącznie 
krasnoludki.

Tym smutniej więc, kiedy nieliczne okazje 
zostają sfajdane. Kiedyś p. Celiński przepchnął 
był ustawę, która garść środków z gier licz
bowych transferowałaby do bibliotek publicz
nych. Na to przyszedł p. Dąbrowski, który nie 
tylko całą zasługę przypisał sobie, ale lwią 
część tych pieniędzy kazał sukcesywnie trwonić 
na instytucje niepotrzebne nikomu, a biblio
tekom zostawił resztówkę. Nie można powie
dzieć: dobre panisko. Z tym, że tryb rozdziału 
tych pieniędzy to osobne hasło w Wielkiej 
księdze bzdur.

Należało wrzeszczeć i rozdzierać szaty? Pro
testował ten i ów, jednak z niejaką obawą 
(żeby nie odebrali tego, co dali) oraz w poje

dynkę. A jak twierdził W. Majakowski: jedno
stki głosik cieńszy od pisku.

Jest też i to, że nie mamy wypracowanego 
sponsoringu. Niewiele jest w Polsce bogatych 
osób i firm, a sponsorowanie bibliotek nikomu 
nawet nie mieści się w głowie. Z drugiej strony 
-  nie umiemy o ten sponsoring zabiegać: zero 
praktyki, zero pomysłów, zero skuteczności. 
W bibliotekarstwie amerykańskim istnieje ter
min fund-rising, z przypisaną mu metodologią 
postępowania. Której niestety nie da się na 
nasze warunki przeszczepić wprost.

Należałoby więc wykombinować coś rodzi
mego. Bo trzeba powiedzieć brutalnie, że środki 
publiczne nie wystarczą bibliotekom nigdy, 
a znowu odpłatność za usługi nie wchodzi 
w grę. Już zatem czas, żeby polubić naszych 
biznesmenów, ale dobrze będzie dopiero wów
czas, kiedy oni polubią nas.

Jest jasne, że w tych warunkach również 
o bazie bibliotek nie da się myśleć optymistycz
nie, ale opinia nie jest jednolita, ma miejsce 
bowiem duże zróżnicowanie. Najprawdopo
dobniej połowa lub więcej naszych bibliotek 
funkcjonuje w warunkach złych bądź opłaka
nych, a pozostałe -  w różnych. Zaś kiepska 
baza gorsza niż zaraza.

Kiedy zaczynałem pracę, w wielu biblio
tekach nie było elektryczności, a ogrzewało się 
często kozą albo trociniakiem. No więc w takim 
odniesieniu poprawa jest ewidentna. Pobudo
wało się trochę głównych bibliotek akademic
kich i dużych publicznych, stoi Narodowa, 
a szereg dalszych podrasowano. Ale jest wciąż 
sporo takich, które przypominają punkty 
szczepienia kur.

Był krótki czas, kiedy wydawało się, że 
będzie lepiej. Biblioteki szkolne poinstalowały 
się w nowych budynkach szkolnych, a sporo 
filialnych bibliotek publicznych w miastach 
trafiło w znośne warunki do pawilonów usłu
gowych. Lecz uczniowski wyż liczne biblioteki 
w szkołach zepchnął do suteren, między kloze
ty i szatnie -  i tak już potem zostało -  a z pawi
lonów filie powykopywał biznes. Nie było też 
dobrze funkcjonować w warunkach dogod
nych, bo przychodzili silniejsi, lepiej ustosun
kowani i urządzali eksmisje. Okazaliśmy się 
słabi i tak nadal jest.

Z praktyki własnej: kiedy zapowiedział się 
Ważny Organizator, zasmrodziliśmy trzy po
mieszczenia, markując niedowład kanalizacji. 
Obejrzał, powąchał, obiecał sfinansować na
prawę i wprawdzie nic nie dał, ale już nie 
wciskał nam konsulatu na sublokatorstwo, jak
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pierwotnie chciał. A śmierdzieć jakoś przestało 
samo.

Jednak nie wszyscy mieli albo mają szczęście. 
Wiele bibliotek, szczególnie na wsi, ale także 
na uczelniach (instytutowe), gnieździ się w lo
kalach, w których korzystanie możliwe jest 
tylko z grubsza. I trudno liczyć na rychłą 
poprawę.

To również określa stan bibliotekarstwa 
w Polsce. W tej perspektywie niemożliwy do 
zestawienia z bibliotekarstwem zachodnio
europejskim. Przepaść jest ogromna -  i to 
akurat nie z winy bibliotekarzy -  a zasypać jej 
nie ma czym, ani jak.

Z kolei postępy w elektronizacji polskich 
bibliotek wypada uznać za cud -  jak plantacje 
bananów w Islandii, lub kolonie pingwinów na 
Cyprze. W kraju technologicznie zacofanym, 
w instytucjach zapaskudzonych i biednych, 
udały się elektroniczne instalacje użytkowe, 
niekiedy nawet funkcjonujące. To jest niekwe
stionowana zasługa garstki osób upartych 
i chętnych, trochę zresztą nawiedzonych. W re
zultacie elektroniczna a w a n g a r d a  polskiego 
bibliotekarstwa nie ustępuje w niczym zachod
niej, poza wymiarem: jej obszar jest skromny. 
Ale każdy cud podlega również ocenie użyt
kowej oraz porównawczej, a ta już nie jest 
pomyślna.

Otóż nie ma w Polsce żadnego spójnego 
projektu elektronizacji bibliotek. Jest za to mnó
stwo programów, wzajemnie niekompatybilnych 
i nie wiadomo jak potem to wszystko pozbierać 
do kupy. Nie ma w tym zakresie podstawowego 
naukowego wsparcia i nawet generowanie lub 
weryfikacja nowych modułów ma miejsce tylko 
w praktyce, według metody prób i (kosztownych) 
błędów. Nikt w Polsce nie umie (nie chce?) 
dokonać ewaluacji bibliotecznych programów 
elektronicznych, porównać, ani ocenić które 
z nich przetrwają, a które zanikną, jak też 
wskazać co zrobić, żeby ewentualnie nie zani
kały. Zamiast obiektywnych ocen, krążą tylko 
reklamowe opinie firm producenckich.

Z kolei tam, gdzie procesy już zelektronizo- 
wano, nie ma jasności co robić dalej. Każdy 
wykrzykuje swoje, kto krzyknie głośniej tego 
racje są chwilowo na wierzchu, a najgłośniej 
krzyczą d , którzy o praktyce nie mają pojętia. 
Panuje więc wolna amerykanka i więcej jest 
inicjatyw dętych, aniżeli rzetelnych, które jed
nak na szczęśde też są.

Lecz najbardziej niepokojąca jest obojęt
ność znacznej częśd pracowników bibliotek, 
którzy jakby chcieli to wszystko przeczekać. Po

prostu kultura e-lektroniczna jest marna, a umie- 
jętnośd nierzadko bywają żadne. To dlatego 
w wielu bibliotekach komputery służą za atrapy, 
ewentualnie za maszyny do pisania, i publiczność 
nie ma do nich dostępu. Żeby nie popsuła?

Swoje robią: kablowa pustynia oraz niemałe 
koszty eksploatacji -  kupno urządzeń oraz 
konieczność sukcesywnej wymiany to dla wielu 
bibliotecznych budżetów zabójstwo. A zakup 
zasobów elektronicznych? Tak więc, chociaż 
udało się osiągnąć sporo, o dalszy postęp nie 
jestem spokojny.

Na horyzonrie nie widać też żadnych dobrych 
wujków, ani potencjalnych koordynatorów. 
Trzeba umawiać się oraz dogadywać na włas
ną rękę, a to zawsze jest trudne i mniej 
skuteczne. Lecz najdęższą kulą u nogi jest 
paniczny lęk znacznej części pracowników bi
bliotek przed elektronicznym diabłem. Przyjdzie 
czekać dziesiątki lat na wymianę personelu?

Z  mojej wiedzy o czytaniu wynika, że już 
przekroczyłem dopuszczalne normy lekturowej 
wytrzymałości. A to dopiero połowa rejestru! 
Pora więc na przerwę, a na drugą część za
praszam do następnego numeru „Bibliotekarza '.

Prof. dr hab. Jacek  W ojciechowski je s t  profesorem  
U niw ersytetu  Jagiellońskiego i b y łym  dyrektorem  Wo

jew ódzk ie j B ib lio tek i Publicznej w  K ra k o w ie .
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