
Jacek Wojciechowski

Światło w półmroku

Dla każdej profesji, dla każdej organizacji lub 
instytucji oraz dla każdej dyscypliny naukowej, 
obok samego funkcjonowania, ważne są spisane 
i sukcesywnie unowocześniane idee paradygma
ty czne oraz reguły postępowania. A więc całe to 
branżowo-dziedzinowo-specja listy czne piśmien
nictwo oraz intemetnictwo, rejestrujące co, po
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co i w jaki sposób trzeba wykonywać. Także w ob
szarze inb.

Wdzięczne ręce
Sprawność działania opiera się na tym, że wła

śnie to wszystko z grubsza wiadomo: nie trzeba 
zgadywać. Ci, co przed nami, pozostawili nam taką 
wiedzę w spadku, a myją (załóżmy) twórczo prze
jęliśmy, twórczo wzbogaciliśmy i twórczo przeka
zujemy w następne ręce. Które są nam tfu-rczo 
wdzięczne.

Nie ma dobrej praktyki zawodowej bez porząd
nego, piśmienniczego zaplecza profesjonalnego: 
bez -  to jest dziadostwo i paranoja. Nie ma też 
idei, teorii, nauki, bez solidnych źródeł roztrząsa
jących -  są popłuczyny oraz ble ble. W półmrocz
nym labiryncie rzeczywistości potrzebne jest 
porządne piśmiennicze światło, rozjaśniające 
możliwe drogi postępowania.

To światło w naszej branży zapalają wydaw
nictwa. Ale te obce mało chętnie, z nikłym entu
zjazmem, trochę jak latarnie w parkowym wychod
ku. Dla Pań i Panów Wydawców, bibliotekarstwo 
nie brzmi odpowiednio dumnie, więc jeżeli nawet 
coś z tego wydają, to chyłkiem, w nakładach lili
pucich, bezhonoraryjnie i nikt nie zajmuje się 
dystrybucją. Obowiązuje reguła WZZ: wydać -  
zmakulaturyzować -  zapomnieć.

Dlatego w cywilizowanym świecie bibliotekar
stwo powołało do życia własne firmy edytorskie. 
Niektórym wprawdzie tymczasem się zmarło, ale 
inne prosperują. Każde takie wydawnictwo bran
żowe, jeżeli dobre, warte jest trzydzieści sześć 
skrzynek piwa. Wydawnictwo SBP oceniam na 
czterdzieści dwie i pół skrzynki. Te pół to narzut 
inflacyjny.

Rozdroża
W edytorstwie stabilność jest pojęciem zaprze

szłym. Teraz dominuje stan huśtawkowy: łatwo 
wypaść i już nie wrócić. Rejestr nieodzownych 
zmian wydaje się nie mieć końca, a i tak nic nie da 
gwarancji, że uda się przetrwać kolejny sezon.

Wydawnictwo SBP też trwa w kontredansie 
modyfikacji. Istnieje od dawna, lecz przez wiele 
lat było firmą amatorską i chałupniczą. Coś nie
kiedy udało się wydać, ale bez pośpiechu, zgrzeb
nie i niewiele: tytuły z czasów dawniejszych nie 
utrwaliły się w świadomości.

Od dłuższego czasu, pod energiczną dyrekcją 
Janusza Nowickiego, następują jednak zasadni
cze zmiany i dokonała się profesjonalizacja. Dzi

siaj jest to firma nic gorsza niż podobne i wciąż 
pozostaje w wirówce ulepszeń. Jednak limit włas
noręcznych zmian został wyczerpany: bezinwe
stycyjnie dalszych modernizacji nie uda się już 
przeprowadzić. A są konieczne, bo świat wydaw
niczy znowu zaczyna uciekać.

To jest wydawnictwo małe, zlokalizowane 
w domku dla liliputów, ale publikujące corocznie 
po kilkadziesiąt książek oraz cztery ważne czaso
pism a- nie mówiąc o innych przedsięwzięciach. 
Sprawnie funkcjonuje dystrybucja bezpośrednio 
wydawnicza (innej formy sprzedaży nie da się 
wprowadzić bez wsparcia ogniw SBP, a tego nie 
ma) i poprawiła się promocja, chociaż wymaga 
dalszych ulepszeń. To wszystko trzeba zapisać 
na konto plusów nielicznego zespołu, który naj
wyraźniej wie, co ma robić. Nie znam firm edytor
skich z takim dorobkiem, tak nielicznie doetaty- 
zowanych; te inne to u nas są na ogół molochy.

A jednak pojawiły się rozdroża. Te pierwsze: 
czy dyskontować dalej aktualne osiągnięcia, do
póki się da, czy też napierać na równoległą digi
talizację edycji -  co może być umiarkowanie trud
ne. Ale brak decyzji digitalizacyjnych uważam 
łącznie za: samobójstwo, sepuku i harakiri.

Drugim jest pytanie o formułę dalszego bytu. 
Na rynku jedne wydawnictwa połykają inne i sto
sunkowo bezpieczni są tylko giganci. Innym, 
zwłaszcza małym, doradza się fuzje i tak postąpi
ły niektóre zagraniczne wydawnictwa bibliotekar
skie, ale to był błąd. Zostały połknięte i ślad po 
nich zanika.

Dzisiaj przewiduje się, że przetrwają potężni 
edytorzy uniwersalni oraz małe, niszowe wydaw
nictwa jednobranżowe. Średnie muszą paść. No 
więc taka jest perspektywa dla Wydawnictwa 
SBP: utrzymać samodzielnie swoją tematyczną 
działkę i nie dać się zwabić na lep ofert fuzyj- 
nych, ani tym bardziej na skonsumowanie przez 
wielkiego edytora. Zostańcie z nami! -  jak mawia 
niejaki Hubert Urbański.

Zderzenia
A już inna sprawa, że takie wydawnictwo ma nie

łatwe życie. Musi utrzymywać czasopisma, z ich 
szczególną specyfiką, oraz musi wydawać książki, 
według całkowicie odmiennych reguł. Łatwiej za
przyjaźnić kota z psem. Zaś kolejną serię zderzeń 
generuje sprzeczny profil: z jednej strony teksty 
zawodowe, z drugiej -  naukowe. Nie są wobec sie
bie kompatybilne, a i doświadczenie w edytorstwie 
naukowym jest (jak mi się wydaje) skromniejsze.
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Główną słabość publikacji zawodowych 
(mimo, źe jest sporo ciekawych) stanowi incy- 
dentalność, przesadzona szczegółowość: bez 
uogólnionych refleksji. Co zdarzyło się na moim 
podwórku. Z zapisu jednak często nie wynika 
szersza konkluzja i chociaż wymiana doświadczeń 
ma sens, zdarza się, że brakuje w niej kropki nad
J"

Gorzej, że nie ma nadmiaru podaży tekstów 
zawodowych. Mało komu chce się przenosić 
swoje doświadczenia i przemyślenia na papier. 
Redakcje funkcjonują w oparciu o skromną do
stawę pocztową i jest to formuła dramatycznie 
niepewna. Szczególnie mało jest autorów z kręgu 
pokoleń młodszych.

Dlatego spróbuję zaapelować: napiszcie coś 
od czasu do czasu, bez obaw, że zdemoralizują 
was wysokie honoraria. Takiej groźby nie ma.

Z kolei wśród publikacji naukowych część mija 
się z rzeczywistością. Za mało jest zwłaszcza tek
stów, odnoszących się do aktualnych problemów 
bibliotekarstwa (nie: do informacji), bo też pośród 
naukowych pracowników inb zawodowi bibliote
karze stanowią odsetek znikomy. Następuje do
kuczliwe zderzenie, sprzecznych ze sobą, oczeki
wań i podaży, ze szkodą dla produktywności.

Swoje znaczenie ma niedookreślona współpra
ca Wydawnictwa SBP z instytutami inb-napraw
dę efektywna jedynie ze strony instytutu war
szawskiego. Za mało jest instytutowych inicja
tyw publikacyjnych oraz narajeń autorstwa, jak 
też (ale to już bez winy instytutów) finansowego 
wsparcia edycji, bez czego książka naukowa nie 
ma prawa powstać. W kontaktach przeważa de- 
klaratywność i okazjonalność, dobrze więc było
by to współdziałanie ukonkretnić.

Dokuczliwym niedostatkiem wielu nadsyła
nych tekstów jest mamy warsztat pisarski. Za
równo praktycy, jak i teoretycy, często z pisa
niem toczą ostry bój na kije i zbierają cięgi: to 
trzeba następnie przekładać z polskiego na na
sze. Okropna robota.

No i mocno mankamentalna-w orbicie publi
kacji naukowych -  jest praktyka recenzencka (nie 
tylko dla Wydawnictwa SBP). Książki naukowe 
oraz teksty w naukowych czasopismach wyma
gają zawsze zrecenzowania i takie recenzje są, lecz 
nierzadko grzecznościowe, mocno spolegliwe. Za 
mocno! W następstwie zdarza się, źe do druku 
przemycają się knoty, a nawet (na szczęście tylko 
incydentalnie) plagiaty i autoplagiaty.

Nauka jest próbą kreacji zobiektywizowanej 
wiedzy o świecie. Zatem nie ma w niej spolegli-
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wości ani nienawiści: oceny muszą być możliwie 
odpersonalizowane. Ani miodem po brodzie, ani 
żyletką po oczach. Tymczasem bywa, że dobrze 
ocenia się to, co marne i złe. Tak nie może być, nie 
tylko w praktyce wydawniczej: nauka to nauka. 
Ten, kto tego nie rozumie, a jednak nadal brnie 
w naukę, prędzej czy później znajdzie się na au
cie. Ale tymczasem zafajda całą dyscyplinę.

Znak jakości
Mimo tych kłopotów, symbol Wydawnictwa 

SBP jest na ogół znakiem jakości dobrej. To waż
ne, bowiem na działce inb jest to dominujący pro
ducent tekstów, tak więc nadaje ton temu, co się 
w tej branży publikuje. W następstwie zaś, po
średnio, wspólokreśla wartość i zawartość prak
tycznej oraz naukowej wiedzy z tego zakresu. 
Zatem to, co edytorowi idzie dobrze, jest dobre 
dla wszystkich.

Dobrą, dobrze oświetloną wizytówką są cza
sopisma. „Bibliotekarz” od dawna jest miesięcz
nikiem ciekawym i pozostaje w bliskich relacjach 
z rzeczywistością. Naczelny zna się na rzeczy, a za
razem toleruje opinie różne, także te, których nie 
podziela. To bezcenna rzadkość. Dzięki temu, lek
turą można się satysfakcjonować i równocześnie 
można wpaść w szał.

Stopniowo wraca do dawnej formy „Poradnik 
Bibliotekarza”, znacznie klarowniej konkretyzu
jąc adresatów. Nastawienie na bibliotekarstwo 
dla dzieci oraz na prezentację piśmiennictwa dla 
dzieci, było pomysłem wartym pół królestwa. Za 
to próba skaptowania studentów inb, jako czy
telników i jako autorów, była jak czerpanie wody 
durszlakiem. Niestety. Mimo, że sami zaintereso
wani czegoś takiego właśnie się domagali (byłem 
przy tym), ale to już jest taki zwyczaj: pogadać, 
pokrzyczeć i na tym koniec.

Naukowy kwartalnik „Przegląd Biblioteczny” 
od dawna dotrzymuje kroku poziomem najlep
szym czasopismom zagranicznym. Jest nawet 
bardziej różnorodny, niż te, które znam. Ale za 
granicą- choć zdarzają się przedruki mało kto 
o tym wie. No bo nie piszemy po angielsku.

Wyraźnie poprawiła się też jakość drugiego 
z czasopism naukowych, półrocznika „Zagadnie
nia Informacji Naukowej”. Co więcej -  widać tam 
teraz bezpośrednie związki z polską rzeczywisto
ścią informacyjną. To ważne, jakkolwiek niełatwe.

Tak więc sytuacja jest niezła, chociaż nikt nie 
zagwarantuje, że nagle nie ulegnie zepsuciu. Na 
wszelki wypadek lepiej splunąć za siebie. W do
datku przytomnym staraniem kilku osób, udało



się obu czasopismom naukowym wdepnąć do 
resortowego rejestru periodyków punktowanych 
i to z dobrymi notami. „Przeglądowi Biblioteczne
mu” przyznano sześć oczek (maksymalna ilość), 
a ZIN-owi cztery. To ważniejsze niż ważne, bo 
u nas czasopismo naukowe bez punktów, jest jak 
wampir bez zębów: nie pożyje.

Książki funkcjonują nieco inaczej. Profil edy
cji zależy w niemałym stopniu od woli instytu
tów, sponsorujących wydania. To dlatego mało 
jest tytułów, odnoszących się do bibliotekarstwa, 
a przeważają publikacje informacyjne, w dodatku 
często przeteoretyzowane. Lecz ogólny repertuar 
nie jest zły, a zdarzają się edycje znakomite, jak 
wydawane ostatnio książki na temat bibliotek i pi
śmiennictwa dla dzieci.

Nakłady książek, nie wygórowane, są przez 
Wydawnictwo ustalane racjonalnie, tak więc resz- 
tówek w zasadzie nie ma, a czasem bywają do
druki. Ciekawe natomiast, że między ocenąjako- 
ści a zbytem nie ma bezpośrednich związków; 
widocznie działają inne mechanizmy.

Czasami natomiast zdarza się, że nie ma komu 
napisać książki, bezdyskusyjnie potrzebnej. Po
radnik do prawa autorskiego dla bibliotekarzy 
obiecywała napisać jedna specjalistka, ale tak 
długo wymigiwała się od realizacji, że trzeba było 
od zamiaru odstąpić. Obecnie podjęły się tego 
dwie inne osoby, zatem może doczekamy się fi
nału.

Trudno z kolei, żeby udało się całkowicie unik
nąć publikacji miernych, jednak było ich niewie
le. Osobiście uważam, że trzeba natychmiast za
przestać publikacji na temat zarządzania w biblio
tekarstwie, bo to są już tylko popłuczyny po po
płuczynach. Kto chce dalej w toto brnąć, niech 
zanudza wydawców ekonomicznych jeżeli ze
chcą rozmawiać.

Zaś pod karą grzywny trzeba zabronić dalsze
go bełkotu na temat bibliotecznego marketingu, 
bo to jest prawdziwy horror. Owszem, kiedyś sam 
to zacząłem -  najmocniej przepraszam! -  ale wte
dy nikt jeszcze o tym nie pisał. Teraz zaś w teorii 
marketingu nie ma już wolnej przestrzeni, nie ma 
nic nowego do powiedzenia i nikt tego nie chce 
czytać. Biblioteczny marketing zewnętrzny po 
śniadaniu, wewnętrzny na podwieczorek, no i jest 
jeszcze marketing relacji (męsko-damskich?). Praw
dziwe szaleństwo.

Poza tym odnoszę wrażenie, źe Wydawnictwo 
SBP nadmiernie wrobiło się w serie: poza seriami 
nie wydaje się już prawie nic. To źle, bowiem sym
bol serii ma coś oznaczać, albo coś wyróżniać,

a nie da się przecież oznaczać ani wyróżniać 
wszystkiego. To zwłaszcza seria „Nauka-Dy- 
daktyka-Praktyka” miała być znakiem wysokiej 
jakości, a stała się przytuliskiem dla każdego. Trze
ba więc albo wrócić do pomysłu, że tak sygnuje 
się książki najlepsze -  albo (taka wszak była ge
neza) niech to będzie seria firmowa książek, które 
subsydiuje instytut warszawski. Dobrze bowiem, 
jeśli znak lub sygnał, mający cokolwiek oznaczać, 
istotnie oznacza cokolwiek.

Ucieczka od lektury
A jednak ten niezły obraz, podświetlony lek

kim optymizmem, jest nie do końca prawdziwy, 
bo ledwie cząstkowy. Reszta zanurza się w mro
ku, jak tunel w nocy pod Morzem Czarnym. Mowa 
o czytaniu i o nieczytaniu tego, co opublikowa
ne. Otóż bez odbioru, nawet najgenialniejsze pub
likacje nie mają żadnego sensu.

A tego odbioru jest jak na lekarstwo. Wiedza 
naukowa i zawodowa wymaga obiegu i odbioru 
rozległego, wymaga uczenia się i systematycz
nego dopełniania. Skoro tego nie ma, to nie ma 
też wiedzy.

Słusznie domagamy się godziwych warunków 
do pracy oraz poważnego traktowania, słusznie 
podkreślamy społeczne pożytki z bibliotek. Tyl
ko jakoś nie przechodzi nam przez gardło, że więk
szość tego całego bibliotekarstwa jest wyjało
wiona z zawodowej wiedzy.

Jest w Polsce mniej więcej 35.000 bibliotek oraz 
około 110.000 merytorycznych pracowników bi
bliotek. I mimo takich wielkości, nawet najlepsza 
książka zawodowa nie rozejdzie się w nakładzie 
wyższym, aniżeli tysiąc egzemplarzy. Nakłady 
obu czasopism naukowych są symboliczne, a za
wodowych tylko ciut wyższe i redukują się z roku 
na rok. To jest zawodowy dramat. Takiego roz
bratu bibliotekarzy z piśmiennictwem profesjo
nalnym nie ma w żadnym innym kraju w Europie.

Nie czytają bibliotekarze i bibliotekarki, nie czy
tają studenci inb, nie czytają nawet pracownicy 
nauki. Nie wszyscy, to prawda, ale jednak więk
szość, najprawdopodobniej nawet większość 
zdecydowana. W licznych publikacjach niby na
ukowych chętnie (bo łatwo) przywołuje się inter
netowe śmieci i elektroniczny chłam, a poza tym 
prawie nic. To ma być nauka? Zaś w wypowie
dziach profesjonalnych co raz ktoś odkrywa oczy
wistości lub opowiada pospolite brednie. Grono, 
które przygotowywało projekt zmian w ustawie 
o bibliotekach, nie miało żadnego pojęcia o co 
chodzi w ustawowym zakazie łączenia bibliotek,
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chociaż publikacji na ten temat było w swoim cza
sie grubo ponad sto. Zgroza.

Nikt mi nie wmówi, że biblioteki nie stać na sto 
złotych rocznie za prenumeratę czasopisma za
wodowego. Zamawiajcie o jeden egzemplarz „Ży
cia na gorąco” mniej i będzie jak znalazł. I także 
nie wmówi mi nikt, że raz do roku nie da się kupić 
dwóch profesjonalnych podręczników -  choćby 
prywatnie, skoro z tego przyszło żyć. Po co? Żeby 
wiedzieć COŚ. A coś, to jest więcej, niż NIC. Ale 
to nie jest problem finansowy: to zalęgło się 
w mentalności.

Utarło się -  i większość uwierzyła -  że w tym 
zawodzie nic nie trzeba umieć. No to po co jakieś 
czasopisma, książki oraz jeszcze wiedza? Zwła
szcza w bibliotekach małych... Otworzy się taką 
bibliotekę rano, pokaże się co i gdzie, jeżeli ktoś 
przyjdzie (rano...), potem trzeba zamknąć i można 
do domu. Gdzie tu i do czego wiedza potrzebna? 
Efektem jest biblioindolencja i infodziadostwo. 
Opadają uszy, załamują się ręce, pęka skóra na 
czole.

W zrealizowanym na zlecenie Fundacji Roz
woju Społeczeństwa Informacyjnego sondażu 
wśród bibliotekarzy gminnych, prawie połowa 
respondentów oznajmiła, że wybrała ten zawód, 
bo kocha książki. Poza tym znaczące odsetki od
powiedzi sygnalizowały właśnie, że w tym zawo
dzie nic nie trzeba umieć, oraz że to dobra praca 
bo blisko domu. Natomiast 93% respondentów 
twierdziło, że czyta „Poradnik Bibliotekarza”, 
a 65%-„Bibliotekarza”. Gdyby to była prawda, 
to nakłady musiałyby być sześciokrotnie wyższe... 
To znaczy jedynie, że ludzie wstydzą się swojego 
nieczytania i opowiadają dyrdymały, ale z tego 
zawstydzenia nie wynika nic.

Na razie podaż naukowej i profesjonalnej wie
dzy wciąż jeszcze w naszej branży istnieje, bo jest 
grono osób, które są autentycznym i zawodowca
mi, ale to grono się kurczy. Więc kiedyś nie będzie 
w Polsce w ogóle zawodowego i naukowego pi
śmiennictwa inb? Nie uratujemy tego interesu?

To nie są pytania retoryczne, bo jak tak dalej 
pójdzie, to może nie być. Potem zaś, kolejno, 
zdechnie przedmiotowa wiedza i w końcu biblio
tekarstwo też. Na tych z Państwa, którzy własną 

powiedzmy oględnie: inercją -  do tego dopro
wadzicie, zaczaję się w piekle. Mam chody u Bel
zebuba, więc zagwarantuję odpowiednio gorące 
smołowe Spa. Nie żartuję, każdy przekona się kie
dyś, czy to takie śmieszne.

Na razie urządza się różne fajerwerki, tygodnie 
bibliotek, jubileusze, dni Internetu, godziny

sprawnego czytania. Palce lizać! Wobec tego trze
ba jeszcze ogłosić kwartał czytania zawodowych 
tekstów przez bibliotekarzy. Pod hasłem: kto czy
tania się nie chwyci, ten będzie do rzyci.

Ale szczerze mówiąc, trudno mieć złudzenia. 
To już jest przypadłość strukturalna, infekcja 
powszechna, gangrena nieodwracalna. Siedzimy 
na śliskiej równi pochyłej: na dolnym końcu jest 
szambo.

Papier i serwer
Tymczasem jednak -  jak już się rzekło wciąż 

istnieje grono osób, dostatecznie liczne żeby je 
dostrzegać, którym naukowe i zawodowe piśmien
nictwo z obszaru inb jest niezbędne. Wobec tego 
stan, kondycja oraz zwłaszcza rozwój Wydaw
nictwa SBP nie może utonąć w obojętności. A ten 
rozwój kojarzy się głównie z równolegle do dru
kowanej -digitalizacją oferty czasopiśmienniczej 
(elektroniczny skład książek to już standard) oraz 
z optymalizacją elektronicznej promocji, a także 
sprzedaży przez Internet (zamówienia, płatności) 
produkcji wydawniczej. Trzeba pchać się w elek
tronikę, uparcie aczkolwiek rozumnie, trzymając 
się jednocześnie druku. Inni tak robią.

Wzorem tych innych, musi mianowicie dojść 
do dwu wersyjnego wydawania wszystkich czte
rech czasopism, w formie drukowanej i elektro
nicznej -  obu identycznych i obu odpłatnych. 
Po trzech latach można będzie wersje sieciowe 
umieszczać w repozytorium i przeznaczać do obie
gu bezpłatnego, ale wcześniej nie. I nie ma żad
nego sensu teraz dywagacja, jak długo trzeba 
będzie utrzymać obydwie wersje. Zobaczymy. 
O wszystkim rozstrzygnie życie -  jak mówił kat 
do ofiary.

To oczywiście wymaga niejakich środków, ale 
nie tak znacznych, jak niektórzy myślą. Zawsze 
musi się zainwestować coś, żeby uzyskać coś+ 
coś. Dr Władysław Kolasa z krakowskiego Uni
wersytetu Pedagogicznego precyzyjnie i kompe
tentnie wyjaśnił zainteresowanym, co jest do zro
bienia oraz za jakie pieniądze. Można zresztą mieć 
nadzieję, że wersje elektroniczne pomnożą nieco 
rejestr odbiorców, czytelników, przeglądaczy, więc 
ewentualnie zwiększą się też wpływy, rekompen
sując rosnące wydatki.

Będzie też zwiększona robota do wykonania, 
za którą nie chwycą się krasnoludki, ale i to jest 
przeszkoda do pokonania. W sumie, nie ma ra
cjonalnego powodu, żeby takich zamierzeń po
niechać. Przeciwnie -  czasopiśmiennicza dwu-
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wersyjność jest już na tyle powszechna, żc trze
ba ją  uznać za normę. 1 nic nigdzie nie wskazuje, 
żeby to było rozwiązanie głupie, bądź niewyko
nalne. Zatem nie ma na co czekać: oto jest właści
wa pora. Róbta, nawet jeśli niekoniecznie chceta.

W kręgu powinności ważnych
Ktoś może powiedzieć, że to nie jego ból gło

wy i niech każdy sam wypasa swoje kłopoty. Otóż 
tak akurat nie jest.

Na Wydawnictwie SBP bowiem ciążą przynaj
mniej dwie powinności, niesłychanie ważne dla 
polskiego bibliotekarstwa, więc nie tylko dla tych, 
którzy się z nim identyfikują, ale także dla tych, 
którzy w to bibliotekarstwo po prostu wdepnęli. 
Zaś realizacja tych powinności zależy w dużym 
stopniu od postawy i zachowań środowiska za
wodowego.

Powinność pierwsza polega na zapewnieniu 
polskiemu bibliotekarstwu odpowiedniego zaple
cza w postaci stosownej wiedzy, stale odnawial
nej i kreowanej na nowo. Potrzebni są zatem ci, 
którzy tę wiedzę generują, ale również ci, którzy 
ją  przejmują; edytor jest tylko katalizatorem i po
średnikiem. Jeżeli zabraknie jednych i drugich, to 
na Konopczyńskiego ktoś zgasi ostatnie światło. 
Ale potem światła zaczną gasnąć w bibliotekach 
też.

Powinność druga sprowadza się do utrzyma
nia ze sprzedawanych wydawnictw całej organi
zacji SBP, która także jest polskiemu bibliotekar
stwu niezbędna. Wszystkie bibliotekarskie zrze
szenia na świecie też utrzymują się z działalności 
edytorskiej, ale mają poza tym jeszcze inne przy
chody. Nasze prawie nie ma i bez Wydawnictwa 
padnie w ciągu kwartału. Ciekawe, czy ktoś o tym 
pomyślał.

Jest mnóstwo krzykaczy, którzy wykrzykują 
(nierzadko anonimowo), co SBP powinno robić 
i co mają robić inni. Góra postulatów rośnie tak 
szybko jak sterta śmieci na wysypisku. Jeden 
doradza drugiemu, ten drugi trzeciemu, tworzy 
się łańcuszek doradztw, tylko nie ma wykonaw
stwa. Kiedy jednak trzeba sięgnąć do portfela, to 
nagle robi się pusto. Składki są żadne, donacje 
z 1 % to kompletna paranoja -  no to za co mają się 
realizować te wspaniałe postulaty?

Jest jeden jedyny sposób: zwiększyć sprze
daż SBP-owskich książek i czasopism. Niech każ
dy, kto wpisał się do SBP, lub nie należy ale po
piera, kupno czasopisma oraz książki potraktuje 
jako składkę. Własną albo biblioteczną- dla kasy

nie ma to znaczenia. Żaden pieniądz nie śmierdzi. 
Ważne, żeby był.

Prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski je s t kierowni
kiem Katedry Bibliotekarstwa Instytutu Informacji 
Naukowej i B ibliotekoznawstwa Uniwersytetu Ja
giellońskiego.
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