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Niedokonania niedokonane

Pisanie jest tylko pisaniem, sygnałem inten
cji, które potrzebują, żeby je ktos spostrzegł 
i ewentualnie przyjął do wiadomości Jest jak re
cepta na rozwolnienie, która jednak sama z sie
bie sraczki nie powstrzyma. Pisanie więc nie jest 
żadnym dokonywaniem, a jedynie propozycją, 
a niekiedy: szczuciem.

Na tym polega zniechęcający rozdźwięk mię
dzy teoretyzowaniem a realizacją, ale jak się jest 
byłym praktykiem, to żadnych piaktycznych 
narzędzi w dyspozycji się nic ma. Można tyl
ko wmawiać innym, że białe jest białe. Dlatego 
w przeglądzie zawodowych niedokonań zmie
ściłem te tylko, których przeskoczyć samodziel
nie mc jestesmy w stanic Dla rozładowania 
frustracji. To bowiem działa jak eliksir halucy
nogenny i nikt nie ma za złe

NIEDOKONANIE PIERWSZE STAN ROZ
PROSZENIA

Polskie bibliotekarstwo jako całość przy
pomina worek z granulkami lub fruwające 
w powietrzu pierze. Prawic każda biblioteka jest 
sama sobie okrętem i sterem, kajakiem na oce
anie, kamykiem w górskim potoku. Sieci istnie
ją w bibliotekarstwie pedagogicznym (jak długo 
jeszcze?), po kilka na województwo, oraz w bi
bliotekarstwie publicznym do szczebla miasta 
gminy. Cała reszta szwenda się samopas -  te 
małe siccijki zresztą także -  w poszukiwaniu 
formuł funkcjonowania. Nawet na uczelni po
wiązane działanie bibliotek zdarza się rzadziej, 
niż piątka w Lotku, chociaż niby mogłoby czę
ściej, ale na ogoł nikt nie chce. Więc każdy swa
woli według własnej woli.

Z tym, że nie do końca własnej, bo to nic my 
popsuliśmy jako tako funkcjonujące sieci i me 
my odstrzeliliśmy koordynatorów. Biblioteczne 
pożytki usmażyły się na politycznym palenisku 
i tera/ nikt ich nie będzie restytuował. Chociaż

na szerokim święcie istnieją międzybiblioteczne 
agencje koordynacyjno-wspicrające lub nawet 
zarzadczo-organizacyjne, już to rządowe, już 
to stowarzyszeniowe, albo stowarzyszemowo- 
rządowo-samoczynnc. Jednak dla nas ten szero
ki świat jest najwyraźniej za wąski.

Usłyszałem, że przecież chciało się tworzyć 
scalone biblioteki publiczno-szkolne, a my na 
to z pyskiem Otuż jedyne, czego się naprawdę 
chciało, to podebrać bibliotekom trochę kasy. 
Ma być koordynacja i współdziałanie, a me za
bawa w rekina: kto kogo zeżre.

No więc funkcjonujemy według reguł śre
dniowiecznych niekiedy na własną rękę kreu
jąc konsorcja, ale zbyt rzadko i zbyt rachitycznie. 
Z takim chałupnictwem, bez skooperowanego 
s y s t e m  u, nie da się opanować megapodazy 
piśmienniczej i elektronicznej, ani tym bardziej 
zutylizowac jej na pożytek publiczny, bo to jak 
łapanie na rozlewisku komarów palcami. Tak 
dalej nie może być, ale przecież będzie i to jest 
kierunek bezkierunkowy oraz trend anty trendy.

Sami sobie z tym nie poradzimy na pewno 
Niektórzy liczą, że Unia Europejska coś zaor
dynuje, ale lam bibliotekarstwa me leczą, unij
ne stowarzyszenie bibliotek FBLIDA to nędza 
i bida, me ma kto dac sygnału, 110 więc nikt 
w tej sprawie nie kiwnie palcem Jest jak było, 
a będzie jak jest.

NIEDOKONANIE DRUGIE: PRAWO JAK 
RYCYNA

Jedyne teksty, jakie chcą czytać u nas biblio
tekarze, są na temat prawa i ja tego nijak pojąć 
nie potrafię Widocznie ktos szuka tam ochrony 
lub norm, ale to prawo nic bardzo jest dla nas 
Częściej niż formą ochrony, jest wobec nas środ
kiem na przeczyszczenie.

My bowiem jesteśmy bibliomrówki, a pra
wo ustanowione przez słonie, jest głównie dla 
słom. Znajdzie się więc zapis, że mrówkom nie 
wolno deptać słom, lecz nie ma zakazu deptania 
mrówek. Regulacje prawne tworzy się dla dobra 
ogólnego oraz dla najważniejszych pożytków. 
Biblioteki też wprawdzie są dobrem, ale szczegó
łowym i służą pożytkom mniej ważnym. Zatem 
na ołtarzu ulepszeń, mogą oczekiwać pogorszeń.
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Demokracja, jakkolwiek sama w sobie wspa
niała, nic jest ratunkiem na każdą bolączkę: ma 
służyć większości, a me wszystkiemu i wszyst
kim. Otóż nic załapujemy się do tej większości, bo 
tak decyduje społeczeństwo, oraz brakuje rzecz
ników. W każdej kadencji jest przecież w Sejmie, 
w roli posłów, kilku zawodowych bibliotekarzy, 
ale nikt z nich nie kichnął nigdy w sprawach bi
bliotecznych. Jeśli w ięc naw et jest na tapecie jakiś 
akt prawny, dotyczący bibliotek wprost lub po
średnio, to poza rytuałem konsultacji pozornych 

nikt nie chce słuchać bibliotekarskich opinii. Po 
co9 Będzie jak ma hyć, czyli dobrze.

Oto zniesie się zakaz łączenia bibliotek 
z czymś. Albo zniknie zakaz likwidacji. Bo takie 
jest życie. Zresztą nikt przecież nie nakazuje łą
czenia ani likwidacji. Więc po co cały ten krzyk?

Jedna z najuciążliwszych dla nas bzdur praw
nych objęcie bibliotecznych zakupów książek 
obowiązkiem trybu zamówień publicznych, 
bo wszak książki kupuje się na kilogramy lub 
w stogach w ustach ówczesnego wicepreze
sa stosownego urzędu, znalazła mocne uzasad
nienie: bo tak musi być! No coż, skoro musi... 
Potem zaś, już prywatnie, usłyszałem jeszcze do
datek: wy bibliotekarze niczego nic rozumiecie

Tak jest. Wasza Światła Łaskawość, my to 
głupolc. Czcionki rzuciły się nam na mózgi i po
robiły z nich twarogowy ser.

Dlatego zabiegi o życzliwe dla nas prawo 
które zresztą samo z siebie niczego me gwaran
tuje jest jak kopanie się z koniem. Nic damy 
sobie z tym rady.

Może będzie łatwiej, kiedy społeczeństwo 
n a p r a w d ę  odczuje złe skutki kiepskich re
gulacji prawnych, ale to musi trochę potrwać 
Zapewne dłużej niz długo.

NIEDOKONANIE TRZECIE: KADROWA 
SAŁATKA

Pracowników bibliotek jest w ogolę dużo 
i mimo braku organizacyjnej spójności, wszyscy są 
podwiązani pod jedną profesję jak ogórki, które 
są ogórkami tak na talerzu, jak w beczce. Jednak 
sam profesjonalizm budzi nieco wątpliwości.

W tak ogromnej masie jest sporo osób znako
mitych, z inwencją, samoudoskonalonych: tych 
widać i to oni nadają temu zawodowi błysk. 
Lecz z całą pewnością na wyrost, na kredyt, na 
lichwę, bo jakość uśredniona jest już mizerna. 
A czy może być inaczej?

Idiotyczny steieotyp, mizerne wynagro
dzenia, nieatrakcyjny czas pracy oraz ostatnio 
pseudo/nawczy bełkot o rzekomym zaniku bi
bliotek wszystko to zniechęca potencjalnych 
adeptów i generuje mało korzystną selekcję 
kadr. Wprawdzie nic każdy rozumny daje się 
odstraszyć, ale wielu: tak. Ten sam mechanizm 
rozstrzyga o naborze na nasze kierunkowe 
studia -  znaczna część studentów mb trafia tu 
z braku lepszego pomysłu. Przy ogólnie niskiej 
wiedzy aktualnych maturzystów i powszechnej 
nieumiejętności uczenia się, rekrutacja nic szo
kuje nadmiarem przyjemnych niespodzianek. 
Ale nudno obrażać się na rzeczywistość.

Nie uważam zresztą, żeby to była przywara 
wyłącznic t e g o  zawodu. Zachwianie profe
sjonalnych jakości dostrzega się w wielu innych 
specjalnościach, zatem jest to syndrom względ
nie rozległy na który sami wpływu nic mamy. 
lak czy inaczej jednak, na jakość każdego fachu 
składa się w 70% jakość fachowców.

A o niej /  kolei stanowi jakość i stan zawodo
wego kształcenia C zy każdy to widzi? Należy 
otworzyć oczy. Szerzej! Jeszcze szerzej!! 
Prawda jesl laka, że gdyby wszystkie bibliotecz
ne stanowiska chciało się zapełnić absolwentami 
studiów inh przyjmując, zc wszyscy wybiorą 
tę pracę, a przecież tak nic jest to na calkow itą 
wymianę personelu należało by poczekac około 
400 lat Miłego czekania.

Nie ma leż pewności, czy te studia przygo
towują w pełni do pracy w bibliotekach, bo do
minuje wszak ukierunkowanie informacyjne, 
a wśród wykładowców osoby, rzeczywiście zna
jące się na bibliotekarstwie są mniej liczne niż 
nieliczne. Tak się porobiło, ze względu na uczel
niane rygory i wymagania.

Już samo to generuje niepokój, ale lo jeszcze 
jest nic w zestaw ieniu z ofertą bibliotekarskich 
studiów podyplomowych. Z pogardą dla prawa, 
natomiast z szacunkiem dla wpłat, ogłasza je 
pierwsza lepsza uczelnia i szkółka, która wła
śnie potrzebuje kasy. a ludzie czyżby w ciemię 
bici? płacą jak za woły. To są absolutne jaja.

Lecz nie w uczelnianych niedoróbkach lub 
ekscesach zawiera się miał kość profesjonalnego 
kształcenia. Na skalę masową nie trzeba wszak 
w bibliotekach zatrudniać samych magistrów'* 
dla części wystarczą dobrze zawodowo przy go
towani bibliotekarze. I była ogólnopolska, sie
ciowa szkoła, która takich absolwentów w łaśnie 
całkiem godziwie przysposabiała w liczącej
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się skali ilościowej. Komuś jednak była solą 
w oku i za paskudną poradą, szef resortu ukręcił 
tej szkole łeb, nie siląc się na racjonalną argu
mentację, takiej bowiem nie ma. To był swoisty 
profesjonalny Czcmobyl, po którym pozbierać 
się nie majak.

Reaktywacja, choćby tylko w trybie online, 
wymagałaby grona inicjatorów, czołgu do łama
nia biurokratycznych przeszkód, dużego kredy
tu i ogromnego ryzyka. A zatem nic z tego. 
Niestety psujów jest pełno i psują, a kreatorów 
nigdzie nie widać. Wychodzi więc na to, że 
z tym również nie poradzimy sobie sami.

NIEDOKONANIE CZWARTE: BLOKADA 
AWANSÓW

Każdy personel, wszędzie, musi być moty
wowany i jednym z głów nych moly walorów jest 
(powinna być) klarowna droga awansów od por
tiera do menedżera. W instytucjach publicznych 
-  więc n ic  t y I k o w bibliotekach -  pojawiły 
się jednak na tej drodze, w jej finalnej fazie, za
tory nie do przebycia. Stanowiska kierownicze 
zostały bowiem poprzenoszone na inną planetę, 
która miewa różne nazwy. Postnomenklatwa. 
SwojUmdiu. Tcraz-k...-my. Mimo rozmaitych 
nazw, jednakowo sprawnie adaptują się do 
niej wszystkie znane oraz nieznane polityczne 
formacje

Praktyka obsadzania swoimi publicznych, 
dobrze lub nieźle płatnych stanowhsk kierow
niczych (broń Boże: wykonawczych), nic jest 
niczym nowym. Znana w Europie w czasach 
dynastycznych, a zwłaszcza postdynastycznych, 
powszechna w Afryce, została rewolucyjnie 
zrekonfigurowana w sowieckim socjalizmie. 
Absolutnie wszystko, co pachniało kierowni
czym dodatkiem funkcyjnym, musiała zaklepać 
partia, na ogół -  jakkolwiek nie zawsze dla 
swoich. U nas zwyczaj przyjął się v\ nieco zła
godzonej, liofilizowanej postaci.

Kiedy system padl, wróciło nowe. Formuła 
odżyła na wszystkich szczeblach i pod każdym 
politycznym znakiem. Dobro publiczne zlepiło 
się z dobrem korporacyjnym, układowym, jed
nomyślni kowytn i co jakiś czas, kto może, bie
rze co do wzięcia jest, a im niższy splendor oiaz 
apanaże, przypisane do łowionej funkcji, tym ja
kość łowiących bardziej nijaka. Ale głośno nikt 
z obdarowanych funkcją nic narzeka, bo jednak 
darowanemu koniowi nic zagląda się pod ogon.

Trzeba natomiast zauważyć koniecznie, że 
do tego łowienia i brania, a także do rozdawa
nia, jest funkcji coraz mniej, ze względu na 
zaawansowaną prywatyzację. Dlatego zaraza post- 
nomcnklatury rozlewa się coraz niżej, nie omi
jając nawet bibliotek. A jeżeli już się rozleje, to 
jest do zwalczenia równie trudna, jak malaria, 
syfilis lub świerzb. Epidemia to epidemia.

Efekt jest taki, że kreatywni profesjonaliści, 
żeby nie podlegać abnegatom, uciekają z tego 
zawodu za siedem gór i czternaście rzek. Także 
ci, którym znudziło się wieczne vice -  jeżeli 
znają sw oją wartość To jest nieszczęście me tyl
ko biblioteczne: odsysacz kadrowy, odsiewający 
najlepszych Ze skutkiem oczywiście ponurym.

Z tym także nic damy sobie rady, bo to jest 
uwiąd systemowy. Wszechobecny, obudowany 
prawną ekwilibrystyką, niekiedy rozczulająco 
bezczelny. Tam, gdzie konkurencyjność, prywa
tyzację i zysk komercyjny trzeba było z koniecz
ności zostawić pod wycieraczką -  niemożliwy 
(na razie?) do wyeliminowania. Może za czter
dzieści parę lat

NIEDOKONANIE PIĄTE: BEZPIARUNEK

Hektolitry słów i megatony zdań zostały 
wypowiedziane oraz zapisane na temat biblio
tecznego marketingu, bibliotecznego PIARu 
i bibliotecznej promocji. Niektóre z nich głę
boko rozumne, absolutnie trafne i słuszne, jak 
przyciąganie ziemskie. Jeden tylko kłopot jest 
że z tego nic nic wynika.

Wiele bibliotek wymyśla promocyjne cuda, 
podpiarowuje swój wizerunek, wpycha się 
wszędzie multiinternelowo, zachwala się na od
ległość i z bliska, a efekty tego megamarketingu 
jak były mizerne, tak mizerne pozostają. Tylko 
niektórym bibliotekom publicznym, głównie 
w średnich oraz w małych miastach, udaje się 
na dłużej przykuć uwagę i zaabsorbować świa
domość środowisk otaczających tak za sprawą 
umiarkowanie rozległego (ani mini, ani mega) 
audytorium, jak i w następstwie zmasowanej 
a różnorodnej i ustawicznie zmiennej produkcji 
propagandowej. Lecz w ogólnej panoramie mało 
co nas widać. Zamiast, żeby by! dobry PI A Rowy 
wizerunek, nadal dominuje bczPIARunck.

Charakterystyczne, że jedyna odbiblioteczna 
opinia, ostatnio podchwycona szerzej, dotyczyła 
-  w niezgodzie z prawdą, na co są świadectwa 
badań zagranicznych i polskich -  zapaści czy-
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lelnictwa książek w Polsce. Przekaziory złapały 
ją jak szakal zw łoki i przepuściły przez młyn do 
mielenia newsów W następstwie rozniosła się 
szerzej niż szeroko i utkwiła w pamięci przez 
chwilę. Zresztą nic ponadto.

Trzeba więc powiedzieć wyraźnie, że w pro
mocji jesteśmy bezpromocyjni, marketing nasz 
wypada markotnie, a P1AR dział się i dzieje 
źle. Jednak mc dlatego, żeby brakowało zawo
dowego talentu, bądź umiejętności. Nie brakuje 
wszak pomysłów dobrych lub niezłych, sprytnie 
realizowanych, nie brak też inwencji ani uporu. 
A jednak efekty są słabe.

Główny tego syndrom, to jeden z najniższych 
w Europie wskaźników zasięgu bibliotek w spo
łeczeństwie. Parametry c z y t a n i a  są na po
ziomic europejskich średnich, za to u ż y w a l 
n o ś ć  bibliotek wyraża się współczynnikiem 
ogonowym. I to jest autentyczny dramat, bo stąd 
biorą się przecież społeczne priorytety i to napę
dza zainteresowanie oraz kasę -  albo właśnie: 
nic napędza.

Nic tylko nam promocja pęka oraz PIAR nik
nie, jeszcze zanim wyfruną w świat. To trochę 
tłumaczy i sporo wyjaśnia, ale skutki tego są 
już tylko i wyłącznic nasze. Nikt ich nam nic 
odbierze.

Z jednej strony -  me mamy głównego na
rzędzia piaropromocyjncgo, mianowicie stałej 
i wszechobecnej reklamy Bo nie jest na naszą 
kieszeń i mc jest na nasze możliwości. Reklama 
wczepiła się w strefę komercji wyłącznie, jak 
kleszcze w psie uszy i lak jest oraz tak będzie. 
To się mc zmieni.

Zaś ze strony drugiej, mało do której innej pro
fesji przylepił się tak negatywny stereotyp, jak 
do tej naszej, zaś inercja społecznej (nieświa
domości jest pod tym względem porażająca 
Mętny obraz bibliotek jako zapyziałych skła
dowisk staroci, naprawdę przylepił się do nas

poza Polską też jak słynne g... do okrętu. 
I ciągle płyniemy razem

Co mamy mowie, wykrzykiwać, głosić? Że 
bibliotekarki i bibliotekarze to tacy sami ludzie, 
jak mm i nawet nic wszyscy nosimy okula
r y M o ż n a  sobie gadać i tak nikt me uwierzy. 
Także najbliżsi (zdawałoby się) użytkownicy 
To przecież Marshall MeLuhan i Umberto Eco 
byli łaskawi lansować idiotyczne wyobrażenie 
bibliotekarki Marian the hbranan z musicalu 
The musie menu a wszak w bibliotekach spędzili 
ładne fragmenty swojego zyeia.

No więc jest obciążenie, powiedziałbym 
dziedziczne. Uczepił się nas wredny chichot hi
storii, obecny wszędzie bez zw iązku z rzeczywi
stością. Należałoby to amputować, jak paskudną 
narośl, lecz narzędzi chirurgicznych nie ma.

Mowi się, że wobec lego nieodzowna jest cier
pliwa wytrwałość, albo wytrwała cierpliwość, 
bo w nieskończoność tak przecież nic może być. 
Niby słusznie, ale możliwe też, że niesłusznie. 
Jutro jest jak dzisiaj, tyle że jutro? Jedno nato
miast wiadomo na pewno: tego przyklejonego 
nam wizerunku sami sobie nic odlepimy.

DOKONANE SKUTKI NIEDOKONAŃ 
W MUSZLI

Człowiek może tyle, ile może, niekiedy na
wet trochę więcej i na ogol, wobec miar obiek
tywnych, to jest bardzo dużo. Ważne jednak, 
żeby zewnętrzne bariery sytuowały się powy
żej granic tych możliwości. Otóż każdy kto ma 
uszy, doskonale widzi, że w naszej profesji tak 
akurat mc jest. Skutki są paskudne.

Z tego wszak powodu, że można poegzysto- 
wać jak dziura w serze, pchają się do zawodu 
biernoty, wyjałowione z inwencji, usatysfakcjo
nowane zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych 
i pozbawione jakichkolwiek zainteresowań. Dla 
profesji to jest jak rzep na psim ogonie, lub na
wet jak balast z ołowiu: przytrzymuje poniżej 
minimalnego poziomu.

Z kolei osoby kreatywne i przedsiębiorcze, 
których trochę jest albo nawet sporo, już to od
chodzą w siną dal, szukając oaz rozsądku (to 
zmyłka: wszędzie dobrze, gdzie nas nic ma), 
bądź zamykają się w inercyjnych muszlach, 
z wypaleniem zawodowym, z apatią i z totalnym 
zniechęceniem w oczach. W ten sposób marnują 
się najwartościowsze wartości, bowiem frustra
cje i stresy imają się tylko najlepszych.

Sposobów na zawodową autodcstrukcję jcsl 
mało. Trzeba przede wszystkim rozpoznać gra
nice możliwości d o s t ę p n y c h  i w tych 
ramach robie, co się da oraz co przyjdzie na 
mysi Luz jesf jeszcze znaczny. To natomiast, 
co jest poza obiektywną barierą, poza zewnętrz
nym parkanem albo elektryczną siatką, może 
irytować, wkurzać, drazme, jednakże w żadnym 
wypadku me powinno frustrować. Należy spo
kojnie przyjąć do wiadomości, że nie potrafimy 
fruwać. Zawsze wszak musi być jakieś przycią
ganie nieziemskie, jakieś nawiane dziadostwo, 
którego przecież nikt z nas nic wygenerował
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i w konsekwencji nie jest w stanie wyelimino
wać. Nic to jak napisał Sienkiewicz, wysadza
jąc Wołodyjowskiego w powietrze.

Jeżeli popatrzeć uważnie, to widać, że nic ma 
niczego takiego, co mogłoby istnieć bez końca. 
Zatem na niezależne od nas bariery i nawarstwio
ne przeszkody, też któregoś dnia przyjdzie kry
ska. Kiedy? To już jest pytanie zbyt dociekliwe

P m f  n r  d r hah. Jacek Wojciechowski jest kierownikiem  
Katedry Bibliotekarstwa Instytutu In form acji Naukowej 
i Bib/iofekoznastwa ( 1niwersytelu Jagn. Hańskiego.


