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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Patronując edycjom różnych tomów zbiorowych, IFLA zaczęła ostatnio 
zabiegać o możliwie wielonarodowe zespoły autorskie, co jed n ak  jakości nie 
zawsze wychodzi n a  korzyść. W tomie [ 1] sygnowanym num erem  101, zawiera
jącym  przegląd opinii n a  tem at bibliotekarskiej etyki zawodowej, przynajmniej 
5 tekstów  (na 18) je s t bez sensu . Norweski redaktor całości, Robert Vaagan, 
powinien był odrzucić je  bez zastanowienia, lecz zapewne nie mógł.

W sum ie jednak  tom  je s t bardzo interesujący. Mowa w nim  zresztą 
nie tylko o profesjonalnej m oralności, ale także o bibliotekarstw ie w ogóle, 
o praktyce informacyjnej oraz o zawodzie, w kontekście zachodzących zmian. 
C harakterystyczne przy tym, że nieomal wszędzie werbalizowaniem mniej 
lub bardziej form alnych reguł etyki bibliotekarskiej zajm ują się stowarzy
szenia, a nie organy państwowe. No i trochę szkoda, że nie m a w tomie 
wypowiedzi polskiej; opinie prof. Z. Żmigrodzkiego, n a  przykład, byłyby 
wartościowym uzupełnieniem .

Nie je s t natom iast zaskoczeniem, że najciekawsze wypowiedzi pochodzą 
z Anglii oraz ze Stanów  Zjednoczonych, gdzie o etyczne porządkowanie profesji
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zabiegano najwcześniej, a także z Finlandii. Ciekawe, że w Stanach Zjed
noczonych, gdzie pierwszy kodeks etyki bibliotekarskiej ogłoszono w 1939 r., 
a  potem wielokrotnie nowelizowano, przystąpiono teraz do prac nad kodeksem od 
nowa. Co się zmieniło? Otóż -  co potwierdzają nieomal wszyscy -  elektronizacja 
usług bibliotecznych oraz ich elektroniczne otoczenie, stworzyły zupełnie nowe 
wyzwania etyczne. Autorka z Finlandii m a nawet wątpliwości, czy kodeks moralny 
dla bibliotekarzy i dla pracowników informacji może być literalnie ten sam.

Ze wszystkich najpoważniejszych wypowiedzi wyłania się szkielet s tru 
k tu ralny  potencjalnego kodeksu etycznego zawodu. Obejmuje powinność 
społecznego pożytku (m. in. zadanie mediacji oraz nastawienie na  usługi), 
zaspokajanie potrzeb publiczności (przez tworzenie stosownych kolekcji, 
ofertę inform acyjną pomoc dla korzystających, życzliwość i tolerancję, jak  
też: właściwe poiy otwarcia) oraz honorowanie praw użytkowniczych (więc 
równoprawność dostępu, b rak  opłat i zbędnych restrykcji). Ważnym skła
dnikiem  kodeksu wydaje się zasada poszanowania prywatności (dyskrecja, 
ochrona danych osobowych), wolności intelektualnej (tworzenie kolekcji we
dług kryteriów uniwersalnych, likwidacja ograniczeń, ostrożność promocyjna, 
ale także poszanowanie praw  autorskich) oraz dbałość o prestiż zawodu 
i kwalifikacje własne.

Warto jednocześnie zwrócić uwagę n a  rozważania uszczegółowione. Otóż 
przy ogólnej akceptacji reguł swobód intelektualnych, autorzy z Finlandii, 
Islandii i Rosji sygnalizują kłopoty z Internetem , opowiadając się za ostrożną 
filtracją treści brutalnych i pornograficznych, a  to dlatego, że biblioteka jest 
jed n ak  insty tucją i przestrzenią publiczną. Tyle że wyznaczenie granicy, co już 
filtrować, a  czego jeszcze nie, je s t w praktyce niezwykle trudne.

Wydaje się poza tym oczywiste, że za brakiem wszelkiej dyskryminacji oraz 
bibliotecznej cenzury opowiadają się najaktywniej autorzy z tych krajów, gdzie 
reguły cenzurowania były długo wszechobecne, więc z Rosji, z Litwy oraz 
z Finlandii. Także bowiem w powojennych dziejach Finlandii był okres 
zakazujących „zapisów” n a  wszystko, co trąciło antysowietyzmem. A Vita 
Mozuraite z Litwy sugeruje, że w ogóle nawet sam a idea kodeksu etycznego, 
w krajach post-sowieckich wydaje się na  razie bardzo egzotyczna. Natomiast 
Toni Sam ek z Kanady zauważa przytomnie, że postulaty wolności słowa 
i wypowiedzi powinny mieć jednak  innych adresatów niż tylko bibliotekarze.

Znakomite uzasadnienie potrzeby zawodowego kodeksu etycznego przed
stawił Paul Sturges z Anglii. Przypomniał mianowicie, że dyrektor biblioteki 
w Portsm outh, Henry Bond, przyłapany w 1917 r. z kochanką w swoim 
gabinecie, popełnił następnie samobójstwo. Otóż żaden współczesny, formalny 
bądź nieformalny, kodeks etyki bibliotekarskiej aż takich kar nie przewiduje.

Według tego samego pomysłu edytorskiego powstała książka [2], kom en
tu jąca sytuację bibliotek w społeczeństwie informacyjnym. Międzynarodowy (z 
założenia) zespół autorów przedłożył teksty różnej jakości, w tym kilka 
beznadziejnych, na  co rosyjscy redaktorzy tom u mieli zapewne niewielki 
wpływ. J e s t  jednak  z kolei kilka tekstów  bardzo interesujących, zwłaszcza 
au torstw a bibliotekarzy angielskich, dlatego tom w art je s t uwagi i lektury. O ile 
je s t to możliwe w sensie technicznym, ponieważ m niejszą czcionkę widziałem 
tylko raz w życiu: w Krainie Blefusków.
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Autorzy s ą  zgodni, że oto ogromne zasoby informacyjne stworzyły nowe 
możliwości informatyzacji społeczeństwa, więc nie tylko pracowników nauki, 
zaś technologia elektroniczna rozerwała ograniczenia miejsca i czasu. Jed n ak  
globalna sieć inform acyjna nie stanowi zagrożenia dla bibliotek, a odwrotnie: 
nakłada n a  nie dodatkowe obowiązki w zakresie oferty i repertuaru  usług. 
Autorzy s ą  bardzo zgodni w określaniu zasobów bibliotek jako  mieszanych, 
„hybrydalnych” („gateaway libraries”), a  bibliotekarzy -  jako  pośredników, 
mediatorów w komunikacji, organizatorów dostępu do informacji. Nawiasem 
mówiąc: ja k  często, także i tym razem  widać ab su rd a ln ą  tendencję do 
utożsam iania z inform acją całej komunikacji -  co wciąż jeszcze nie przestaje 
być zwyczajem w wypowiedziach informatologicznych.

Wspólny m ianownik opinii prospektywnych stanowi założenie (John Ake- 
royd), że zawsze będzie potrzebna jak aś  organizacja zasobów informacyjnych 
oraz ich transm isji, ja k  też: że niezbędne s ą  ośrodki umożliwiające korzystanie 
z oferty sieciowej. I z tego w łaśnie wynikają sugestie zadań bibliotek i biblio
tekarzy -  tworzenia zasobów (nie tylko) informacyjnych, pośrednictw a w ich 
wykorzystaniu, organizacji dostępu i przysposobienia publiczności (Christop
her Edwards, Kate Sharp). Chociaż m ają rację redaktorzy tom u, zwracając 
uwagę, że znalezienie sposobów poruszania się po gigantycznym, globalnym 
oceanie informacyjnym, będzie bardzo trudne.

N iektórzy-co, nie wiem czemu, je s t rzadkością-zw racają  uwagę na koszty 
zamierzonych przedsięwzięć, właściwie: niewyobrażalne. Niesłychanie kosz
towna będzie ew entualna digitalizacja zasobów (Chris Rubridge, Bruce Royan), 
nie mówiąc ju ż  o całym procesie elektronizacji bibliotek, a próby koordynacji 
tych procesów s ą  wciąż w sferze zamierzeń raczej, niż w realizowanej praktyce 
-  nawet w Anglii, gdzie wspólnym  system em  JANET objęto ju ż  wszystkie 
uniwersytety (Stephen Pinfield).

To koszty właśnie, obok kłopotów technologicznych, s ą  przyczyną ros
nących różnic w elektronizacji bibliotek w różnych rejonach św iata ( co widać 
wyraźnie np. z perspektywy Indii) oraz w różnych częściach tych sam ych 
krajów. Ciekawe, że w łaśnie au to r ze Stanów Zjednoczonych (Alfred Kagan) 
podkreśla konieczność specjalnej troski o elektronizację bibliotek n a  ob
szarach wiejskich -  postu lu jąc zarazem  bezwarunkowe przestrzeganie zasady 
bezpłatności oferty bibliotek, szczególnie publicznych.

Tematycznie odbiega od całości, ale je s t bardzo ciekawa, wypowiedź Claudii 
Lux n a  tem at procesu przyłączania bibliotek z byłej NRD do sieci ogólno- 
niemieckiej. J a k  się okazuje, proces był bardzo skomplikowany, kosztowny 
i długotrwały. Bezużyteczna okazała się enerdow ska elektronika, trzeba też 
było zmienić cały system  utrzym ywania i funkcjonowania bibliotek, wymienio
no prawie ca łą  kadrę dyrek torską (na ludzi z części zachodniej), no i zlikwido
wano blisko połowę bibliotek. Zachwiało to całym system em  bibliotecznym 
w Niemczech, który dopiero ostatnio odzyskuje równowagę. O czym warto 
wiedzieć -  dla niejakiej pociechy -  ponieważ i w Polsce bibliotekarstwo 
reformuje się przecież gruntownie, bez żadnego w sparcia władz oraz bez 
pomocy „wujków” z Zachodu, więc trzeba sobie uświadomić, że nie je s t tak  źle.



Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH 305

Szef duńskiej Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, J e n s  Thorhauge -  który z koń
cem m arca spotkał się w Warszawie z g rupą  bibliotekarzy -  je s t redaktorem  
ciekawej i pięknej publikacji albumowej [3], prezentującej w tekstach  oraz 
w fotografiach skandynaw skie biblioteki publiczne. Je n s  Thorhauge je s t tam  
też au torem  kilku artykułów. J a k  skrom nie przyznaje, s ą  to najlepiej rozwinięte 
i najbardziej używane biblioteki publiczne na świecie; ich społeczny zasięg 
w aha się w różnych krajach od 70% do 80% całej populacji. O statnio zaś 
nastąpił tam  gigantyczny postęp w elektronizacji tych bibliotek i efektyjuż daje 
się zauważyć: nieomal we wszystkich tam tejszych bibliotekach liczba od
wiedzin je s t wyższa od liczby wypożyczonych książek.

Charakteryzując te biblioteki (ściśle ze sobą  kooperujące) J . Thorhauge 
podkreśla tradycję (biblioteki publiczne jako sieć istn ieją tam  co najmniej od 
początku XX w.) oraz zakorzeniony obyczaj publicznego wspierania edukacji 
perm anentnej. W spólna poza tym dla całej Skandynawii je s t mitologia, 
a w praktyce każdy zna tam  przynajmniej jeden  z głównych tam tejszych 
języków, co znakomicie ułatw ia współpracę. Oraz jeszcze coś: niezależnie od 
nowych trendów  w kom unikacji wydaje się wszędzie bardzo dużo książek, 
w Islandii naw et najwięcej na  świecie w przeliczeniu n a  mieszkańca.

Biblioteki publiczne m ają umocowanie lokalne, ale jednocześnie tworzą 
sieci i s ą  w spierane centralnie. Wprowadzono również „lending right”, czyli 
rządowe dopłaty autorom  za biblioteczny obieg ich książek, oraz zrealizowano 
szeroki program  im plementacji elektroniki. N atom iast nie obeszło się bez 
masowej likwidacji m ałych bibliotek filialnych.

Pisząc z kolei o bibliotekach duńskich, J .  Thorhauge przypomina, że 
pierwsza ustaw a o bibliotekach była tam  uchw alona w 1920 r., zaś jej ostatn ia 
nowelizacja w 2000 r. uznała hybrydalność zasobów za model obowiązujący. 
Utrzymano też darmowy charak ter podstawowych usług, a  łączność in ter
netowa sta ła  się dla bibliotek publicznych obligatoryjna.

Biblioteki publiczne w Danii, utrzymywane przez władze lokalne, swoją 
świetność zawdzięczają dobrze funkcjonującym bibliotekom powiatowym oraz 
Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Warto przypomnieć, że tak a  dyrekcja istniała 
w Polsce zaraz po wojnie, a zaś biblioteki powiatowe dopiero teraz s ą  reak
tywowane. D uński i ogólnoskandynawski przykład dowodzi, że to właściwy 
kierunek rozwoju.

O bibliotekach publicznych w Finlandii pisze Barbro Wigell-Ryynanen, 
skupiając się n a  charakterystyce sieci informacyjnej i n a  prezentacji szerokiego 
rejestru  subsydiów centralnych. Od siebie dodam, że w powszechnej opinii 
znawców biblioteki fińskie uchodzą za najlepiej dofinansowane na świecie. 
Może dlatego, że od daw na były (i nadal są) bazą  edukacji i kultury  narodowej 
-  a to w kraju, który wciśnięty między Szwecję oraz Rosję, zawsze m usiał 
chronić swoją tożsamość, miało i m a najwyższe znaczenie.

Także w Islandii -  ja k  powiada Boro O skarsdóttir -  istniejące ju ż  od XIX w. 
biblioteki publiczne były ostoją edukacji ustawicznej oraz baząjęzyka islandz
kiego. Za korzystanie pobiera się tam  teraz opłaty, ale wyłączono z nich usługi 
informacyjne -  w trosce o szybkie i pełne zinformatyzowanie kraju. W biblio
tekach wprowadzono jeden  wspólny system  elektroniczny ALEPH. O pisana 
i obfotografowana w książce główna biblioteka publiczna w Reykjaviku (z k tó rą  
krakow ska biblioteka wojewódzka od lat współpracuje) może zaimponować 
zarówno świetnym lokalem, ja k  i bogatym zakresem  oferty.
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Te sam e reguły funkcjonowania bibliotek publicznych obowiązują w Nor
wegii -  o czym pisze Tone Eli Moseid -  z tym, że nie m a tam  opłat. Nastawienie 
n a  edukację, promocję piśm iennictwa oraz informacji, dopełniło się ostatnio 
o intem etyzację bibliotek publicznych. Które istn ieją w tym kraju  od 200 lat, 
a  od 150 -  i nadal -  s ą  współsubsydiowane przez rząd w formie dotacji 
celowych.

Także w Norwegii w ażną rolę pełnią biblioteki powiatowe oraz Naczelna 
Dyrekcja Bibliotek i s ą  też -  n a  mocy „lending right” -  dopłaty autorom  za 
biblioteczny obieg ich książek.

To sam o odnosi się do szwedzkich bibliotek publicznych, które charak 
teryzuje Barbro Roos. Te sam e s ą  nastaw ienia oraz priorytety, może tylko 
wyraźniej akcentuje się ofertę biblioteczną dla dzieci. Szwedzkie biblioteki 
publiczne istn ieją od 1830 roku, pierwszą ustaw ę biblioteczną uchwalono tam  
w 1930 r., a  osta tn ia  nowelizacja m iała miejsce trzy la ta  temu. Żeby nie było 
sam ych sukcesów, au torka przyznaje, że w m inionych latach zlikwidowano 
sporo m ałych bibliotek publicznych.

Ciekaw ostką je s t poza tym opis bibliotekarstwa w różnych regionach 
autonom icznych. Na obszarze należących do Finlandii Wysp Alandzkich 
-  gdzie mówi się głównie po szwedzku -  sieć bibliotek je s t nie gorsza niż na 
kontynencie. Główną książnicą całego archipelagu (biblioteki s ą  połączone 
elektronicznie) oraz tam tejszych uczelni wyższych je s t piękna biblioteka 
publiczna w m iasteczku M ariehamn.

Spraw na sieć bibliotek publicznych funkcjonuje też na  -  należących do 
Danii -  W yspach Owczych, m ając swój wkład w zachowanie lokalnego języka. 
Do Danii należy również G renlandia, gdzie biblioteki uczestniczą w zadaniu 
ochrony kultu ry  oraz języka Eskimosów, wypełniając równolegle norm alne 
zadania biblioteczne, z wykorzystaniem Internetu. Wreszcie n a  użytek Lapoń
czyków powołano niedawno specjalną bibliotekę współdziałającą z regional
nym  (transgranicznym) parlam entem  lapońskim.

Porównując skandynaw skie biblioteki publiczne z polskimi, można wyspe
cyfikować podobne lub nawet identyczne tendencje i oczekiwania. Na poziomie 
realizacji natom iast to s ą  ju ż  zupełnie inne światy.
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