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W  poprzednim numerze „Bibliotekarza” wyła
wiałem głównie zewnętrzne źródła słabości na
szego bibliotekarstwa. Teraz więc pora z kolei 
na autorefleksję.

Kryzys idei

Istniała w poprzedniej epoce (komunikacyj
nej), lepsza lub gorsza, lecz w skali globalnej 
wspólna, względnie jednolita idea bibliotekar
stwa: stosunkowo spójny paradygmat zawodu. 
Zredukowany głównie do gromadzenia, opra
cowania, przechowywania i rozpowszechniania 
piśmiennictwa -  z dodatkowym nachyleniem 
edukacyjnym oraz wychowawczym. Inne po
winności też wymieniano, ale z mniejszą zgod
nością, więc ciszej. Żeby nie zagłuszyć akordu 
podstawowego.

Zmiany w komunikacji publicznej i przeo
brażenia w otoczeniu bibliotek, rozerwały jed
nak tę koncepcję na strzępy. Na to miejsce 
pojawił się paradygmat nowy, zdolny zinte
grować ca łe  bibliotekarstwo, a nie tylko bran
żę, gałęzie, rodzaje. Lub może inaczej -  pojawił 
się, lecz nie został podchwycony ani wylan- 
sowany. Wytworzyła się więc luka do zbioro
wego wypełnienia, wołająca (wołające luki to 
nasza specjalność): stwórzmy razem odnowio
ny paradygmat naszej profesji i w dodatku 
spróbujmy go zaakceptować!

Póki co, jest odwrotnie. Z sadystyczną lubo
ścią publikuje się apokaliptyczne zapowiedzi 
zagłady bibliotekarstwa (Iast one out turn off 
the lights, Scarecrow Press, 2005) oraz cał
kowitej elektronizacji i wirtualizacji komuni
kacji publicznej. To nic, że bez podstaw, bez 
logiki oraz bez racjonalnej argumentacji. Takie 
wypowiedzi leją się strumieniami, lansowane 
i generowane przez osoby, które wszak z bi
bliotekarstwa żyją. Najwyraźniej więc nikt ni

komu nie da tak w d..., jak bibliotekarz sam 
sobie i swojemu zawodowi.

To prawda: ten zawodowy sadomasochizm 
występuje nie tylko w Polsce, lecz i za granicą. 
I rozpowszechnia się bardzo sprawnie. Ale to 
znaczy, że tam i tu nie lubimy tego swojego 
zawodu. No to po co go uprawiać: mamusia 
kazała?

Paradygmat zerowy nie wspiera niczego, nie 
jest więc ta luka żadnym wsparciem dla biblio
tekarstwa. Przeciwnie -  to jest jedno z pod
stawowych źródeł zawodowego marazmu.

Dałoby się bez trudu przywołać o p in ię , że 
główną ideę bibliotekarstwa stanowi współ
cześnie m e d i a c j a  w publicznej komunikacji 
oraz i n t e g r a c j a  otaczającego środowiska. Bi
blioteki współtworzą globalną wioskę, rozpo
wszechniają w światowym pakiecie różnorodne 
treści (więc już nie tylko nośniki) -  możliwie 
szeroko, tam gdzie się da. Lecz jednocześnie 
skupiają (będą skupiały) i autonomizują oto
czenie własne, tworząc integrującą, środo
wiskową przestrzeń publiczną.

No więc to można przywołać, ujawnić, po
kazać. Ale nikt takiej eksplikacji nie chciał oraz 
nie chce słuchać. Łatwiej funkcjonować in
tuicyjnie.

O ile jednak paradymat zawodu omsknął się 
był w globalnej skali całego bibliotekarstwa, 
o tyle szczególnie dotkliwą cechą bibliotekar
stwa polskiego jest kryzys przywództwa. Bo za 
granicą istnieją jednak ośrodki -  często są to 
biblioteki narodowe -  uważane za kuźnie idei 
oraz za autorytatywne ogniwa koordynacyjne. 
Trafiają się też osoby z nieprzeciętną wiedzą 
oraz z charyzmą, uznawane za indywidualnych 
liderów zawodu.

W Polsce, tuż po wojnie, zaktywizowała się 
zawodowa elita, patronująca odrodzeniu się 
bibliotekarstwa i (przez jakiś czas) nadająca 
ton jego rozwojowi. Teraz jednak trudno było
by taką elitę skonkretyzować -  co nie znaczy, 
że nie ma osób z autorytetem i znających się na 
rzeczy -  nie istnieje bowiem żadna forma 
r e a l i z a c y j n a  dla ewentualnego przywódz
twa. Każdy więc sam sobie musi być liderem, 
sternikiem, nawigatorem, a to niczego dobrego 
nie wróży.
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Źle jest również i z tego powodu, że nie ma 
przywództwa instytucjonalnego. Tę rolę w nie
których krajach spełniają -  czasem znakomicie 
-  krajowe dyrekcje bibliotek, ale u nas taka nie 
istnieje od wielu dziesięcioleci, a przywódcza 
rola resortu kultury jest (konsekwentnie) 
mniejsza niż żadna.

Autorytetu oraz uprawnień niektórych za
granicznych stowarzyszeń bibliotekarskich nie 
da się porównać z tym czym dysponują stowa
rzyszenia rodzime, bo do dyspozycji jest mało 
co. Nadto, poza Polską, nieformalny szacunek 
w tym zawodzie zyskały sobie niektóre uniwer
syteckie instytuty, ale to też inaczej niż tu, 
nasze bowiem uparcie tkwią na uboczu, poza 
głównym nurtem zdarzeń.

Wszędzie zaś, niekiedy skutecznie, a cza
sami nie, do przywódczej roli aspirują biblio
teki narodowe, co wydaje się naturalne. W ta
kim porównaniu, dostrzegalny uwiąd naszej 
Biblioteki Narodowej, zasmuca zatem podwój
nie.

Grzechem pierworodnym jest katastrofalne 
umocowanie tej biblioteki -  przy resorcie naj
słabszym z miernych -  zamiast żeby była 
instytucją prezydencką, albo przynajmniej rzą
dową (premierowską). Rezultat jest taki, że nie 
ma ani istotnych uprawnień, ani godziwych 
pieniędzy, ani nawet wytyczonych realnie a po
ważnych zadań. Nieszczęściem jest również 
upolitycznienie reguł konstytuowania się kie
rownictwa: od wielu dziesięcioleci -  z krótkimi 
przerwami — zawodowcy nie mają tam nic do 
powiedzenia. No to jakie może być jej k r a j o 
we przywództwo?

Siłą tradycji i za sprawą otrzymywanego 
egzemplarza obowiązkowego, ma miejsce kon
tynuacja ważnego zadania, mianowicie edycja 
bibliografii narodowej oraz jej pochodnych. 
Również kontynuowane, powtarzalne badania 
czytelnictwa, stanowią unikat w skali europejs
kiej, ale są źle promowane, zaś spory potencjał 
Instytutu Książki i Czytelnictwa jest poza tym 
wykorzystywany marnie. O innych działaniach 
słychać coraz mniej i już nawet w wydawniczej 
produkcji BN więcej jest tekstów nijakich, 
aniżeli publikacji użytecznych.

Tak więc z pozycji krajowej centrali, stała 
się Biblioteka Narodową książnicą głównie 
środowiskową, nawet w tej roli niekoniecznie 
sprawną. Bo to jest chyba jedyna biblioteka 
narodowa na świecie, pozamykana na głucho 
w niedziele i w sobotnie popołudnia. To miał
by być wzór, model do naśladowania dla 
innych bibliotek? Uchowaj Boże!

Oto więc jest jedna z głównych przypadłości 
naszego bibliotekarstwa. Książnica, powołana 
do liderowania i generowania koncepcji, sama 
wymaga zasadniczej regeneracji. Zmienić nale
żałoby umocowanie, tryb i zakres finansowa
nia oraz sposób konstytuowania się kierownic
twa, a zaś ustalić od nowa: rejestr zadań 
i prerogatyw. Tak naprawdę więc, to trzeba tę 
bibliotekę z powrotem ubibliotecznić i uogól- 
nokrajowić.

Trzeba, powinno się, należałoby -  smutny to 
rejestr eufemizmów. Kamuflujący bezradność, 
zapewne nie tylko moją.

Konkluzja nasuwa się sama, najprzykrzejsza 
z przykrych: kryzysu przywództwa w polskim 
bibliotekarstwie przełamać się nie da. To jest 
stan obrzydliwie trwały.

M y sami

Jak w każdej dziedzinie, o jakości biblio
tekarstwa w znacznym stopniu rozstrzyga rów
nież poziom profesjonalnych umiejętności wy
konawców zawodu. Na ten temat zwykle ser
wujemy sami sobie, albo serwuje się nam, 
ogólnikowe dusery -  co z rzeczywistością ma 
niewiele wspólnego oraz niczemu nie służy.

Rzecz w tym, że opinia nie jest i nie może 
być jednolita, środowisko zawodowe jest bo
wiem mocno zróżnicowane i podzielone. Fun
kcjonuje bardzo widoczna, mobilna i kreatyw
na grupa osób, doskonale w zawodzie zorien
towanych, nadająca tej profesji ton. To oni 
próbują utrzymać się w amplitudzie nieuchron
nych zmian i nadążają za dyrektywami czasu. 
Lecz nie stanowią -  jak sądzę -  więcej, niż 10% 
ogółu pracowników bibliotek.

Po drugiej stronie sytuuje się swoisty biblio
tekarski beton: osoby, pracujące wprawdzie 
w bibliotekach, ale nazwać ich bibliotekarzami 
nie można. Trzymają się posad,  z braku 
innych pomysłów na życie, ale o zawodzie nie 
mają żadnego pojęcia, bo i nie chcą mieć, tak 
jak nie życzą sobie zmian, a czynności wyko
nują intuicyjnie, według wyobrażeń, wyniesio
nych z najgorszych stereotypów. Sądzę, że jest 
to mniej więcej 50% zatrudnionych w naszych 
bibliotekach i to jest kula u nogi, ołów pol
skiego bibliotekarstwa.

Pozostali (więc ok. 40% zatrudnionych) za
pewne coś o tym zawodzie wiedzą, lub chcieliby 
wiedzieć, ale monotonna codzienność wyjało
wiła ich z aktywności oraz z zapału. Inercja zaś 
deformuje świadomość i staje się drugą naturą. To 
jest sytuacja niedobra -  w takim natężeniu nie
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sygnalizowana nigdzie indziej na świecie, jak
kolwiek częściowo na pewno występuje tam 
również, ale hamulcem jest mniejszym.

We wszystkich krajach natomiast, podobnie 
jak u nas, nieustannie rośnie średnia wieku 
osób zatrudnionych w bibliotekach. Starzeje
my się systematycznie, a przy stabilizacji za
trudnienia, generowanej przez bezrobocie, 
młodzi pracownicy pojawiają się rzadko. 
W dodatku w Polsce, dyrektorzy powołani 
spoza zawodu, zatrudniają najprzód osoby 
z kręgu rodziny, znajomych, z poręki, też spoza 
zawodu, a niekoniecznie najmłodszych. To nie 
jest narybek -  to już raczej skrzek. A przy tym 
do tego zawodu rzadko garną się najlepsi: jest 
ich zdecydowanie za mało. Robi się niezbyt 
ciekawie.

Symptomem kryzysu kadrowego jest nikły 
rezonans zawodowego piśmiennictwa. W miej
sce umiejętności i wiedzy dominują zdroworoz
sądkowe reguły postępowania -  z tym, że ten 
rozsądek jest zdrowy tylko na miarę wyobrażeń 
indywidualnych. To jest fatalna przesłanka dla 
profesji w każdym czasie, ale szczególnie dra
matyczna w okresie spiętrzonych przemian.

Nic też nie wskazuje na ewentualną po
prawę jakości kadr. Nie ma bowiem dla tego 
zawodu mechanizmów ochronnych, ani me
chanizmów motywacyjnych. Zawód źle płatny, 
o niskim autorytecie, nie kusi osób progresyw
nych, a bez nich nie ma żadnego postępu. 
Zagrożenie marazmem jest duże.

Przyczynia się również do tego, praktyko
wany od kikludziesięciu lat, zwyczaj obsadzania 
kierownictw bibliotek, szczególnie co więk
szych, osobami spoza zawodu. Ta praktyka, na 
Zachodzie poniechana sto lat temu, a i wcześ
niej rzadka, rozpleniła się w PRL, ale teraz 
osiągnęła apogeum; już nawet konkursy dyrek
torskie są w tym celu specjalnie aranżowane. 
Nie ma jej tylko w bibliotekarstwie szkolnym

z braku tam stanowisk kierowniczych.
To w sposób automatyczny blokuje awanse 

rzeczywistym specjalistom i zniechęca do za
wodowego perfekcjonizmu, a największe bi
blioteki pozbawia profesjonalnego przywódz
twa. Sama zaś powinność zarządzania biblio
tekami, powierzana amatorom, ma charakter 
karykaturalny i pozorancki. Jest to w istocie 
opłacany vacat ,  rzeczywiste działanie obciąża 
bowiem inne osoby. Przejawy psucia dobrego 
funkcjonowania, utrata wartościowych zaso
bów oraz podmiana podstawowych zadań na 
pseudoinicjatywy, krzykliwe, lecz puste -  oto 
niektóre efekty kierowniczej nieudolności, wy

wołanej przez amatorszczyznę. To jest przypa
dłość paskudna: epidemia, która również nisz
czy nasze bibliotekarstwo.

Oczywiście -  jest częścią większej całości, 
symptomem praktyki ogólnej, dlatego trudna 
do wyeliminowania bez zmiany kontekstu. 
Lecz trzeba przynajmniej dać j a k i ś  odpór, 
a tego wszak nie ma.

Nominatom nie grozi żaden ostracyzm: ich 
obowiązki są realizowane przez innych bez 
szemrania. Są honorowani przez zawodowe 
organizacje i gremia, tak jakby naprawdę byli 
zawodowcami -  bywa nawet, że profesjonalne 
czasopisma publikują ich niezborne teksty. Nie 
było też nigdy przypadku, żeby reprezentanci 
bibliotekarstwa (związków zawodowych, sto
warzyszeń) w jury ewidentnie lipnych konkur
sów nominacyjnych, wystąpili przeciwko mani
pulacjom. To jest więc potulność wręcz owcza: 
tak, to można tylko dać się zjeść.

Bo naszą słabością jest także profesjonalna 
dezintegracja -  nie umiemy stworzyć zwartej 
zawodowej wspólnoty. Podziały, ambicje, nie
chęci oraz brak porozumienia: taka jest nasza 
bibliotekarska codzienność. Ty mówisz, ja mó
wię, on i ona mówią, ale nikt nie słucha. 
Wobec tego nie ma sposobu, żeby przeciw
stawić się wyzwaniom współczesności.

Owszem, zdarzają się spontaniczne próby 
połączenia sił, integracji, szczególnie w biblio
tekarstwie akademickim, bo zresztą tam tego 
najbardziej potrzeba. Organizuje się konferen
cje, spotkania, powstają nawet konsorcja, lecz 
zasięg i skala są ograniczone. Nadal łączy nas 
niewiele, za to bardzo dużo dzieli.

Odnoszę wrażenie, że potrzebę zawodowej 
wspólnoty mało kto odczuwa; nie ma świado
mości, do czego mogłaby służyć. Nie ma też 
wzajemnej sympatii, choćby przyrodniczej 
-  z tytułu przynależności do tej samej kategorii 
egzystencjalne]. Jesteśmy jak drzewa, ale każde 
w innym lesie.

To nie pozostaje z kolei bez wpływu na stan 
bibliotekarskiego ruchu zawodowego. Otóż tyl
ko nieliczni pracownicy bibliotek należą do 
związków zawodowych, w dodatku nie do 
jednego lecz kilku, co dezintegrację jeszcze 
pogłębia. Ale dobry czas dla związków za
wodowych w Polsce już minął: ich rola z upły
wem lat ulega znacznej erozji. Jeśli więc co
kolwiek udało się dla bibliotekarstwa i bi
bliotekarzy w trybie związkowym uzyskać, to 
głównie za sprawą energii pojedynczych związ
kowych liderów, a nie w trybie strukturalno- 
-prawnym.
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Jak na całym świecie, mamy też kilka biblio
tekarskich stowarzyszeń zawodowych — rów
nież jak wszędzie: z jednym wyraźnie liderują- 
cym -  i podobnie jak gdzie indziej, z minimal
nym wpływem na przebieg zdarzeń. Inaczej jest 
tylko w Wielkiej Brytanii (LA) oraz w USA 
(ALA), gdzie stowarzyszenia mają swoją rangę, 
ale to wskutek długiej tradycji oraz innego 
pojmowania reguł demokracji.

Nasze SBP ma wprawdzie tradycję też długą 
(wywodzi się wszak z ZBP), ale meandryczną; 
w nabieraniu siły zabrakło ciągłości. Dopiero 
po latach widać, jak dramatycznie zaciążył nad 
nim katastrofalny akces do PRON-u. Odeszli 
wtedy co młodsi i tak już zostało.

Bieżąca słabość jest zaś następstwem nadal 
nikłego akcesu bibliotekarzy, w szczególności 
(też nadal) młodych. Jeśli nie dokona się sym
bioza z naukowym ruchem studenckim (koła 
naukowe) w uczelnianych instytutach inb, to 
z czasem będzie to organizacja głównie eme
rycka.

Konsekwencją stanu kadrowego jest także 
mizeria w kasie. SBP ma środki ze składek 
(niewielkie) oraz głównie z Wydawnictwa. 
Działalność publikacyjna, dla zawodu niezwy
kle ważna, nie przynosi jednak kokosów, bo 
mało kto czyta oraz mało kto kupuje. A będzie 
zapewne jeszcze gorzej, bowiem dopłaty do 
publikacji (naukowych) uczelnie ograniczają 
stopniowo do wydawniczych oficyn własnych, 
a innych dofinansowań nie oferuje nikt. Jeśli 
więc nie poprawi się sprzedaż (lepsza dy
strybucja? zdecydowanie lepsza promoga?), 
a zwłaszcza jeżeli nie znajdą się nowe źródła 
finansowania (kursy? szerszy profil edytorski?), 
to efektywność SBP nie ulegnie poprawie. No 
bo jakim cudem?

Wartością Stowarzyszenia jest już samo ist
nienie i k a ż d e  działanie dla dobra zawodu, ale 
ma to miejsce siłami ledwie garstki osób. Bez 
szerszego i aktywniejszego udziału biblioteka
rzy, z tak mizerną kasą i zerowym marketin
giem, nie da się osiągnąć więcej, niż jest. Nie 
zmieni się nic zwłaszcza tak długo, dopóki 
pracownicy bibliotek -  zrzeszeni i niezrzeszeni 
-  będą o SBP mówili: oni.

Nauka

Kształcenie bibliotekarzy, niegdyś oparte 
głównie na wdrażaniu przez praktykę (ask 
Nelly how to do zi), prawie wszędzie na świecie 
przeobraziło się w licencjacko-magisterski sy
stem akademicki -  z dodatkową edukacją

pomocniczą, jak nasze studium pomaturalne. 
Ilościowo instytutów uczelnianych w Polsce 
już chyba wystarczy. Wyższa Szkoła Umiejęt
ności Społecznych w Poznaniu, otrzymawszy 
prawo kształcenia w naszej dziedzinie na po
ziomie licencjakim, z trudem i z kilkuletnim 
poślizgiem uruchomiła studia (tylko) niesta
cjonarne, gdzie wykłada raptem dwoje profe
sorów: specjalistka od historii kultury i znaw
ca literatury średniowiecznej. W Poznaniu ta
kie kłopoty? Mimo to resortowi urzędnicy dali 
zaraz identyczne uprawnienia pobliskiej Wyższej 
Szkole Biznesu w Pile, gdzie w ogóle żadnego 
zaplecza intelektualno-dydaktycznego w naszej 
branży nie ma. Jak dołączą kulturystykę, to 
będzie na bi: biznes, bibliotekoznawstwo, bicepsy... 
A może uczyć bibliotekarstwa na AWF?

Ale nawet niezależnie od ministerialnej de- 
zynwoltury, kłopotów przybywa, zawsze bo
wiem jest coś za coś. Studia mianowicie, po
nieważ akademickie, wzięły z praktyką do
strzegalny r o z b r a t  i obecnie środowiska bi
bliotekarskie nie mają wpływu na kształcenie 
adeptów zawodu. A jest to zawód w niemałym 
wszak stopniu praktyczny, porównywalny z le
karskim -  gdzie oprócz opisu anatomii oraz 
fizjologii trzeba też praktycznie p o kazać ,  jak 
się robi zastrzyk; otóż u nas to pokazywanie 
przebiega źle.

Luka pomiędzy kształceniem bibliotekarzy 
a biblioteczną rzeczywistością pojawiła się we 
wszystkich krajach. Otóż bowiem kolejne po
kolenia nauczycieli akademickich, wtopione 
w uczelniane tryby, nie mają z zawodem żad
nego związku. Bibliotekarze zaś, prowadzący 
zawodowe zajęcia dydaktyczne, są coraz bar
dziej w mniejszości -  w krajach anglosaskich 
jest ich jednak więcej -  i to nie oni decydują 
o charakterze kształcenia. W rezultacie treść 
dydaktyki mało intensywnie odnosi się do prak
tyki. Teoretyzacja, na uczelniach zawsze silna, 
jest w tym wypadku wzmożona, właśnie ze 
względu na ograniczone związki z praktyką 
biblioteczną. Stąd również bierze się przesadny 
przechył ku wiedzy o informaqi, związków z bi
bliotekarstwem (podobno) nie wymagającej.

Narzędziem ochrony przed edukacyjnym 
woluntaryzmem stał się k a n o n  akademickie
go kształcenia bibliotekarzy, określający nie
zbędne zakresy nauczania. I dobrze, że jest, ale 
-  tak jak wszędzie -  to tylko ramowy rejestr 
zagadnień; konkretyzacji treściowych każdy 
instytut dokonuje sam. W sumie, na razie, 
j a k o ś  do zawodu przygotowujemy, ale zanosi 
się, że kłopoty będą narastały.
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W Polsce może nawet bardziej, niż za grani
cą, nigdzie bowiem w takim stopniu jak u nas 
nie uległ redukcji wymiar studenckich praktyk 
zawodowych. Osiągnęły mianowicie stan sym
boliczny -  myślę, że nie tylko za sprawą 
ograniczeń finansowych -  i to wymaga rychłej 
a radykalnej reformy. Czy możliwej?

Jeżeli można zapewnić stosowne praktyki 
przyszłym inżynierom, lekarzom, bądź nauczy
cielom, to znaczy, że nasze kłopoty nie mają 
charakteru systemowego. To raczej rezultat 
obciążeń stereotypowych: rektorzy oraz dzie
kani nie bardzo wierzą, że nauka o bibliotece 
oraz nauka o informacji, to są rzeczywiście 
pełnoprawne nauki, takie same jak archeo
logia, teatrologia lub filologia węgierska. Wo
bec tego, jeśli trzeba cokolwiek przycinać -  na 
przykład wymiary praktyk i środki na nie -  to 
w pierwszej kolejności tu.

Trzeba zatem powiedzieć sobie, że jesteśmy 
słabi. W hierarchii uczelnianej dydaktyki liczą 
się najbardziej uprawnienia do habilitacji oraz 
doktoryzowania. Otóż habilitować się w na
szej branży można tylko w dwóch ośrodkach 
(uprawnienia mają zresztą wydziały, a nie in
stytuty), mianowicie wrocławskim i (od nie
dawna) warszawskim, a doktoryzować -  
w trzech (jeszcze UŚ). Te liczby należałoby 
podwoić, żeby nadążyć za potrzebami i po
prawić prestiż dyscypliny w oczach uczelni. 
Natomiast na wszystkich poziomach kształ
cenia konieczny jest powrót do źródeł, więc 
odtworzenie bliższych związków z praktyką 
bibliotekarską i informacyjną.

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wy
eliminowała za to, na szczęście, piracką prak
tykę organizowania bibliotekarskich studiów 
podyplomowych przez przypadkowe uczelnie 
i szkoły. Robiono tak (w konia), mimo braku 
tego kierunku w profilu kształcenia szkoły 
(uczelni), a firmowały ten proceder znane na
zwiska z naszej branży. To (co najmniej) wstyd.

Siłą rzeczy, podobna sytuacja ma miejsce 
w bibliotekoznawczej oraz informatologicznej 
działalności naukowej. Słabo mianowicie wspie
ramy praktykę koncepcjami i rozwiązaniami. 
Charakterystyczny przykład pierwszy z brzegu: 
NU KAT powstał przecież w kręgach biblio
tekarskich (BUW) a nie bibliotekoznawczych.

Jest dużo naukowych publikacji o niczym 
lub umykających w inne obszary: pokrewne 
lub nie. Od kilku lat mnożą się zwłaszcza 
popłuczyny po nauce o zarządzaniu oraz suge
stie ewaluacyjne, użyteczne przy produkcji ce
mentu lub w budownictwie przemysłowym. Do

bibliotecznej oraz informacyjnej r z e c z y w i s 
tośc i  nawiązują natomiast nieliczni. W piś
miennictwie zagranicznym tego nie widać aż 
tak, lukę wypełniają bowiem praktycy, umieją
cy pisać teksty naukowe na całkiem godziwym 
poziomie i ciekawe merytorycznie. U nas też 
tak bywa, lecz o wiele rzadziej.

Obie dyscypliny, choć wcale nie słabsze od 
wielu innych, nie wdarły się jednak do awangar
dy polskiej nauki, a traktowane bywają (często 
bezzasadnie) źle. W konsekwencji omijają nas 
dofinansowania i granty (bywało, że odrzucano 
projekty, mimo ocen najwyższych), zaś w róż
nych centralnych ciałach naukowych jest tylko 
jeden nasz przedstawiciel: prof. dr hab. Krzysztof 
Migoń -  w Centralnej Komisji ds. Tytułów 
i Stopni. Również z branżowych czasopism na
ukowych tylko jedno -  „Roczniki Biblioteczne” 
-  jest przez resort nauki punktowane nieco 
wyżej: inne mieszczą się w skali ocen najniżej.

A skoro już o tym mowa -  lepiej, żeby 
wszyscy zdawali sobie sprawę, że są też pro
fesjonalne periodyki nienaukowe. Otóż ani 
„Bibliotekarz”, ani „Biuletyn EBIB”, ani „Po
radnik Bibliotekarza”, nie są czasopismami 
naukowymi (co nie umniejsza ich wartości 
zawodowej), toteż dolepianie tam w tekstach 
przypisów, ma charakter czysto zdobniczy. 
Tego -  nie bacząc na treść -  do naukowego 
dorobku nikt nikomu nie zaliczy.

W obszarze nauki zatem też uchodzimy za 
słabszych, chociaż da się udowodnić, że jest 
mnóstwo dyscyplin w znacznie podlejszej kon
dycji. Jednak liczą się nie fakty, ale opinie 
i słuchy. Fatalny marketing (powtórzę): oto 
nasza wspólna słabość. Uczestnicząc w różnych 
profesorskich gremiach, muszę stale udowad
niać, że tytułu naukowego nie ofiarowała mi 
ciocia na moje pięćdziesiąte urodziny. Innych 
nikt o to nie pyta. Widać działa odium obszaru.

Tego też nie da się zmienić, instrumentalnie 
ani raptownie. Sama postępująca elektroniza- 
cja zaplecza nauki, również nie przefabrykuje 
opinii, także przecież ustereotypizowanej. Po
trzebne są w tych naszych dziedzinach d o k o 
n a n i a ,  obiektywnie i uniwersalnie ważne.  
Wierzę, że możliwe, bo jest sporo mądrych, 
dobrze wykształconych oraz progresywnych 
osób, dopiero wchodzących w rejestry praw
dziwej nauki. Pogadamy za piętnaście lat.

Post scriptum

To nie j e s t  panorama polskiego biblio
tekarstwa, które przecież funkcjonuje i jakoś
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daje sobie radę. To jest tylko rejestr jego 
słabości -  tak, jak je widzę, a tkwię w tym 
interesie od dziesięcioleci i niemało manka
mentów wygenerowało się (niestety) z moim 
współudziałem. Żeby dać sobie z nimi radę, 
trzeba je najprzód skonkretyzować i spisać. No 
więc to jest taki spis.

Prof. dr hab. Jacek Wojciechowski jest kierownikiem  
K atedry w Instytucie Informacji Naukowej i Biblio
tekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i byłym  
dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie.


