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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Przeglądając dość system atycznie wydawnicze oferty zaw odow e/nauko
we i okołozawodowe w naszej branży, dostrzegam  ostatnio w yraźną zmianę. 
Znacznie mniej je s t „naukowych” opisów komputerowej klawiatury i m echani
ki tw orzenia stron  www, a więcej problemowych roztrząsań ogólnobibliotekar-
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skich. Nie wszystkie s ą  wprawdzie równie odkrywcze, ale bywają ciekawe też: 
je s t w czym wybierać i lu k su s nieczytariia (do którego niejeden tęskni) lepiej 
odłożyć n a  później.

Co charakterystyczne -  je s t teraz zdecydowanie mniej książek autorskich, 
a  więcej zbiorowych. N atom iast nie zmieniły się zwyczaje przywoływania 
tekstów  pokrewnych. W tekstach  anglojęzycznych Europa w cytowaniach 
w ogóle nie istnieje, podczas gdy nad Loarą, Szprewą, W isłą oraz Wołgą 
w yskakujem y z portek, żeby tylko pokazać zaplecze angielskie i amerykańskie. 
To je s t zainteresow anie bez wzajemności.

JAK NAS WIDZĄ

Społeczne wyobrażenia roli bibliotekarza oraz potoczne stereotypy zawodu 
nie pozostają bez wpływu n a  w łasne widzenie profesji, toteż nic dziwnego, że 
liczba wypowiedzi n a  ten  tem at rośnie. Teksty, niedawno zebrane w nowojor
skim  tomie [ 1 ], wydały mi się szczególnie interesujące. Zjednym zastrzeżeniem: 
mylnie napisano, że ktoś ten  tom  zredagował był. Chyba, że redakcja polega na 
ponum erow aniu stron.

Gary C hurch  sugeruje, że współczesne opinie o bibliotekarzach -  głównie 
akadem ickich oraz publicznych -  b iorą się z autopsji, a  także z relacji 
zasłyszanych i z portretów medialnych. Bieżące kontakty utrw alają wizerunki 
ju ż  to korzystne (dobrych doradców), bądź nieprzyjazne (kostycznych egze
kutorów  regulaminów) -  a tych sporo wywodzi się z okresu nauki szkolnej. 
Czasem nie m a w tych opiniach logiki: pracownicy nauki, chociaż cenią 
bibliotekarski profesjonalizm, uw ażają bibliotekarzy za gorszych od siebie. 
A my sam i oceniamy się wobec tego znacznie krytyczniej, aniżeli inni zawodow
cy -  siebie.

Z kolei Daniel Liestman zwraca uwagę, że liczne opinie przypom inają 
dawny wizerunek bibliotekarza -  głównie bibliografa oraz nadzorcy zaso
bów. Owszem, w XX w. wykształcił się nowy model, nastawiony n a  spo
łeczne powinności, a powiązany ze starannym  wykształceniem. Ale praw da 
je s t taka, że ten  model nie w pełni wkomponował się w biblioteczną rze
czywistość.

Świadectw potocznych wyobrażeń postaci bibliotekarza szuka się w scene
rii powieści lub filmów: w sposobach konstruow ania jego wizerunków. To s ą  
„rekwizyty”, a ich wygląd stanowi echo obiegowych stereotypów i tym w swoich 
tekstach  zajęło się kilku autorów (Jeanin Williamson, Dough Highsmith, Elain 
Youtz oraz Thad E. Dickinson).

Okazuje się, że w filmach przeważa korzystny wizerunek bibliotekarza 
-  osoby przyjaznej, odpowiedzialnej, czasami nieco bezradnej, natom iast 
portretów  negatywnych (nadpobudliwy bibliokrata) je s t mniej. W kom iksach 
pojawiają się czasem bibliotekarki: starsze panie, które wszystkich uciszają. 
N atom iast w najnowszych książkach (nie tylko w powieściach) dla dzieci 
bibliotekarki s ą  zwykle przyjazne, fachowe i energiczne. Dla przeciwwagi: jeśli 
w filmie pojawi się bibliotekarz -  mężczyzna, to z reguły je s t nieporadny, 
ospały i najwyraźniej przegrany. Chociaż nie wiem, czy ja  to tu  potrzebnie 
przytaczam.
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Ciekawe, że z kolei rosyjski bibliotekoznawca * spróbował w podobny 
sposób zrekonstruow ać w izerunek biblioteki. Okazało się, że jeśli w rosyjskich 
powieściach je s t to zawsze instytucja biedna, to ju ż  w międzynarodowym 
ujęciu panoram a je s t  mocno zróżnicowana. Jakkolw iek przeważa wizerunek 
miejsca spokojnego, to jed n ak  nierzadko pojawiają się tam  duchy (tych, którzy 
za życia nie zwrócili książek?), a  z kolei w bibliotekach więziennych książki 
z wydrążonymi kartkam i n ad a ją  się świetnie do ukrycia broni.

Istn ieją opinie, że z rozwojem bibliotecznej technologii trochę inaczej 
kojarzą się teraz publiczności bibliotekarze (Johnnieąue B. Love) i zwłaszcza 
studenci w yrażają się o nich lepiej (Jody Fagan). Ale nie wszyscy. Dla 
niektórych bibliotekarz to magik informacji, niesym patyczny i arogancki 
przem ądrzałek, który wprawdzie pomoże, ale m usi okazać wyższość (Beth 
Posner). No i s ą  też stwierdzenia, że taki nic nie wie i szczyt jego możliwości to 
odpowiedź n a  pytanie gdzie je s t toaleta.

Zdaniem  autorki tek stu  finalnego (Pixey A. Mosley), praktyka obecna nie 
m a ze stereotypem  nic wspólnego. A kiepska opinia trw a dlatego, że w biblio
tekarstw ie je s t o wiele mniej pracowników młodych niż w innych zawodach 
i trudno  o porozum ienie z publicznością młodszą.

Myślę, że autorzy rację m ają  połowiczną. Potoczny stereotyp bibliotekarza 
bierze się bowiem głównie z przeszłości i je s t w obiegu ogólnym, podczas gdy 
z bibliotek korzysta 30%-50% społeczeństwa. Dlatego tak  ciężko ten  stereotyp 
zneutralizować.

ZNOWU MARKETING

Liczba publikacji o m arketingu w bibliotekach przerosła wszelkie wyob
rażenia i nie zawsze s ą  to publikacje sensowne: wypowiada się każdy, kto 
potrafi utrzym ać długopis. Nie powiem, żeby to było dobre. To nie znaczy, że ju ż  
wszystko wiemy, lecz nowych rozum nych refleksji je s t w gruncie rzeczy 
niewiele. W świeżym tomie tem atycznym  [2], zredagowanym przez Irene 
Owens, tylko kilka tekstów  wyróżnia się treściow ą oryginalnością. Pozostałe 
m iędlą jedno  i to sam o w kółko.

Najciekawszy wydał mi się tekst o m arketingu zasobów elektronicznych. 
Autor -  D ennis Dillon -  uw aża że właśnie m arketing tych zasobów oraz oferty 
sieciowej je s t  argum entem  n a  rzecz trwałej egzystencji bibliotek, zwłaszcza że 
bezinteresow ność czyni z nich prom otora obiektywnego. Przy wielkiej ilości 
grom adzonych baz i bogactwie internetowym trzeba wypracować użyteczny 
system  informacji w łaśnie w bibliotece, rozpoznając bieżące (a nie tylko 
minione) oczekiwania publiczności i przygotowując ofertę zróżnicowaną.

Nowa, elektroniczna forma kom unikacji w spółistnieje z tradycyjną, pisem 
ną, i tę now ą nie wszyscy użytkownicy akceptują. Segm entacja publiczności 
(adresatów  ofert) pow inna dokonywać się wobec tego według dwóch równo
rzędnych przesłanek: przedmiotowej (zagadnieniowej, treściowej) oraz s to su n 
ku  (akceptacji bądź negacji) do przekazów elektronicznych. Bez w ątpienia je s t 
to trudne.

* M.J. Matwiejew: W łast’ stierieotipow iiimnogoobrazjepodchodow. „Bibliotiekowiedienije” 2003  
nr 2 s. 55-72.
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Na potrzebę intensywnego i urozmaiconego program u marketingowego 
w bibliotekach publicznych -  ze względu n a  zróżnicowaną publiczność i rozleg
ły rep ertu ar zadań  -  zwraca uwagę Loriene Roy. Oto proponowana główna 
formuła: właściwa oferta >we właściwym miejscu > po właściwych kosztach 
(np. czas realizacji usługi) > dla właściwych osób > z właściwą promocją. Zaś 
najistotniejsze w arunki, jakie trzeba stworzyć, to wygodne okoliczności korzys
tania, klarow na inform acja na  tem at oferty, także zachęta dla nieużytkow- 
ników oraz zespolenie pracowników wokół zadań proklienckich i stworzenie 
z biblioteki „miejsca” ważnego dla środowiska. Celem nadrzędnym -  powiada 
au to rka  -  je s t zaś pokazanie podatnikom, czym w rzeczywistości je s t biblioteka 
publiczna.

Mimo ogólnej obfitości wypowiedzi w różnych czasopismach profesjonal
nych, rzadko pojawia się refleksja na  tem at m arketingu wewnętrznego, 
nastawionego n a  personel, a sugestię marketingowego postępowania w nabo
rze pracowników (autor: Ronald D. Pollock) widzę pierwszy raz. Zdaniem 
autora, absolwenci studiów bibliotekarskich m ają (nie u nas!) różne możliwości 
pracy, więc trzeba o nich zabiegać. Bo personel bibliotek starzeje się i redukuje 
-  przybywa stanow isk nieobsadzonych. W San Francisco pierwsza pensja 
w bibliotece wynosiła 3700 $ miesięcznie i były wakaty. J a  tego nie komentuję, 
ja  tylko powtarzam.

Absolwenci studiów bardziej cenią dobre w arunki pracy niż pensję (jeżeli 
m inim alna je s t taka, ja k  tu  podano, to zrozumiałe), a najchętniej zatrudniają  
się w bibliotekach akademickich. Autor doradza ścisłą współpracę bibliotek 
z insty tu tam i kształcącym i bibliotekarzy -  np. przez realizację wspólnych 
b ad ań  terenowych -  i bezpośrednie spotkania z przyszłymi absolwentami. 
Trzeba mianowicie dowiedzieć się, czego oczekują, a jednocześnie przedstawić 
im perspektywiczne zamierzenia biblioteki oraz pokazać najciekawsze segm en
ty działalności swojej biblioteki.

R edaktorka tom u (Irene Owens), w inauguracyjnym  tekście, dokonała 
przeglądu -  niekoniecznie imponującego -  anglojęzycznego piśm iennictwa na 
tem at bibliotecznego m arketingu, wyrażając opinię, że techniki marketingowe 
stosowano w bibliotekach od dawna, natom iast nie było takiej nazwy. Obecnie 
m arketing biblioteczny -  jej zdaniem -  utożsam ia się głównie z prom ocją 
i public relations, a to za mało. Trzeba jeszcze wdrożyć marketing-mix, 
z niezbędnymi segm entam i przedmiotu oraz zakresu działania. Są to mianowi
cie: produkt (zbiory oraz usługi informacyjne) -  cena (koszt) -  miejsce -  promo
cja. A utorka zaleca też analizę użytkowania biblioteki przed wdrożeniem każdej 
nowej oferty i po jej wdrożeniu.

Inne teksty  w tomie nie zawierają nic nowego -  ewentualnie z jednym  
wyjątkiem, lecz na praw ach ciekawostki. J e s t tam  mianowicie opis m arketin
gowej akcji przed prem ierą filmu Przeminęło z  wiatrem. Powieściowy pierwo
wzór bowiem, chociaż odniósł sukces, spotkał się też z szeroką krytyką i tego się 
obawiano. Film, żeby przyniósł zyski, m usiał kokietować zarówno białych 
rasistów , ja k  i publiczność c z a rn ą - i tak  też się stało. W strategii marketingowej 
wszystko oparło się na unikaniu  zadrażnień. Ponieważ w filmie postacie 
Murzynów nie były irytujące, uznano, że czarna publiczność będzie usatysfak
cjonowana. W związku z tym na premierową galę nie zaproszono już  czarnych 
aktorów, żeby z kolei nie drażnić publiczności białej. Ostatecznie, wijąc się
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między gustam i, reżyser David Selznick odniósł wielki sukces, a pomogła 
m u w tym  starann ie  przem yślana -  również lawirująca -  kam pania m ar
ketingowa. To zresztą oczywisty dowód, że m arketing je s t techn iką m anipu- 
latorską.

W KONTEKŚCIE INTERNETU

Z palca w yssanych zapowiedzi zagłady bibliotek w związku z rozwojem 
Internetu  je s t u  nas ostatnio  znacznie mniej. Ameiykanie, m ający z siecią 
dłuższe doświadczenia, wyciszyli takie przepowiednie (choć też nie do końca) 
ju ż  dawniej, kierując główną uwagę n a  sposoby wykorzystania In ternetu  jako 
narzędzia usług bibliotecznych. Różne na ten  tem at wypowiedzi zebrała 
w pokaźnym tomie [3] Marylaine Błock.

To je s t edytorska hybryda. S ą  tam  mianowicie dłuższe rozważania z wyraź
nym zapleczem naukow ym  oraz krótkie sygnały inform ujące o konkretnych 
rozwiązaniach praktycznych. Całość stanowi więc sum ę rozm aitych spo
strzeżeń oraz doświadczeń -  bardzo wspom agających refleksję w łasną. Poza 
tym redaktorka tom u napracow ała się solidnie, żeby tak  odm ienne teksty 
stosownie posegregować i ułożyć racjonalnie w tem atyczne segmenty. Udało się 
to bardzo dobrze.

Podstawę wszystkich rozważań stanowi założenie, że system  elektroniczny 
sam  z siebie nie wygeneruje pożytecznej oferty. Trzeba j ą  odpowiednio sp repa
rować oraz zarekom endować i bibliotekarze m u szą  to um ieć zrobić. Do tego 
potrzebna je s t dobra orientacja w podaży treściowej, biegła um iejętność 
technicznej obsługi system u oraz świadomość innej n a tu ry  kom unikacji 
elektronicznej. Mianowicie -  w miejsce sekwencyjnego, linearnego układu 
treści -  pojawia się konfiguracja gniazdowa, segmentowa, z ewentualnym i 
relacjami w postaci linków.

Sytuacja je s t taka, że In ternet stanowi gigantyczny a nieuporządkowany 
magazyn informacji (dopowiem: nie tylko informacji) -  w istocie ogromne 
śm ietnisko -  zatem  pow innością każdej biblioteki je s t dokonywanie stosow
nych wyborów. Na tym  w szak polega jej zadanie mediacyjne.

Ale od razu pojawiają się wątpliwości. Trzeba bowiem wypracować kryteria 
takich wyborów, możliwie obiektywne, dostosowane do konkretnych potrzeb, 
natom iast nie „sprywatyzowane” przez sam ych bibliotekarzy. To je s t ważny 
problem, jed n ak  osobiście sądzę, że pewien precedens ju ż  jest: przecież 
tak  w łaśnie należało oraz należy wypracować kryteria doboru zasobów tra 
dycyjnych.

W artościową p róbą bibliotecznego pośrednictw a je s t próba „oswojenia” 
ogromnej podaży czasopism  elektronicznych, niewyobrażalnie drogich i często 
oferowanych w pakietach  z ewidentnym chłam em  i w tym wyższej cenie. Rola 
bibliotek od zaran ia opierała się na  niwelacji kosztów dostępu do wszystkich 
m ateriałów, tyle że obecnie mowa o sum ach zawrotnych.

Przykład rozwiązania stanowi konsorcjum  ISTOR, które indeksuje 322 
tytuły online i skup ia  blisko 1700 bibliotek z wielu różnych krajów. Koszty s ą  
jed n ak  wysokie: 10 000-45 000 $ za wpis oraz roczny abonam ent 2000-8500 $. 
O bniżą się, jeśli w spółuczestniczących bibliotek będzie więcej. Ale to daje 
pojęcie, jak ie  kwoty w chodzą w grę.
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Praktycy zw racają uwagę, że szybka -  nawet jeśli m arna -  informacja 
internetow a wypiera z obiegu informację solidną. Dopowiem, że takie zjawisko, 
zwane satysfakcjonizmem, je s t znane w obrocie rynkowym: usługa szybka 
choć kiepska potrafi wygrać z u sługą  staranna,, ale czasochłonną. Żeby tak  nie 
było, trzeba stworzyć zintegrowany system  indeksowania zasobów interneto
wych, wtedy bowiem informacja wartościowa okaże się również inform acją 
szybką. Ale do tego także je s t niezbędna międzybiblioteczna współpraca n a  
bardzo rozległą skalę.

Sporo tekstów  w tomie odnosi się do internetowej obsługi dzieci. Autorzy 
zalecają bibliotekarzom perfekcyjne opanowanie sztuki korzystania z sieci, tak  
aby przewyższyć umiejętności młodocianych użytkowników -  co nie je s t łatwe 
-  i takie zindeksowanie oferty, żeby można było wyprzedzać użytkownicze 
oczekiwania. Według mnie, je s t to niewykonalne.

W ram ach przysposobienia do korzystania z Internetu podkreśla się 
potrzebę wyćwiczenia sztuki zawężania zakresów poszukiwań do segmentów 
możliwie sta rann ie  skonkretyzowanych i odpowiadających hasłom  w wy
szukiw arkach oraz konieczność kształtowania postaw sceptycznych wobec 
informacji, przejmowanych z sieci. Sporo opinii dotyczy także zasady fil
trow ania transm itow anych treści, jeśli przeznaczone s ą  dla użytkowników 
w wieku poniżej 18 lat. Bibliotekarze am erykańscy jednoznacznie opowiadają 
się za obowiązkiem filtracji, chyba że rodzice użytkowników nie wyrażą 
na  to zgody.

Główną wytyczną postępowania z młodymi użytkownikami Internetu s ta 
nowi sugestia, iżby udzielaniu informacji na podstawie zasobów online towa
rzyszyła dem onstracja, ja k  się do takich informacji dochodzi. Istnieje też ogólna 
zgoda -  że równolegle do przysposobienia elektronicznego -  trzeba koniecznie 
wdrażać formy pracy motywujące czytanie. S ą przytoczone świadectwa takich 
form i programów, m.in. dużo pochwał zyskał sobie proczytelniczy program dla 
chłopców au torstw a niejakiego Ja n a  Scieszki. Nasz człowiek -  tam?

Z kolei część tekstów  analizuje i określa możliwości wykorzystania Inter
netu  do promocji bibliotek oraz transm isji niektórych informacji, bo to wszak 
przekaz, który funkcjonuje przez 24 godziny na dobę. Świadomość, że nie cała 
publiczność chce, umie i może korzystać z Internetu, nie m a nic do rzeczy. Nie 
je s t to przecież jedyna forma promocji.

Praktyczne prezentacje tego, co można zrobić, s ą  różne. Najczęściej po- 
w tarzająsię opisy bibliotecznych stron www określających gdzie, kiedy i z czego 
m ożna skorzystać w bibliotece, a także przeglądów czasopiśmiennictwa oraz 
np. weblogów sygnalizujących nowe biblioteczne nabytki. Poza tym biblioteki 
publiczne zgłaszają umieszczanie w sieci w łasnych opracowań związanych 
z h istorią  lokalną.

W tomie znalazło się również kilka opinii na  tem at trwałości, albo raczej 
nietrwałości, m ateriałów rejestrowanych elektronicznie. Ta, skądinąd nie
zwykle użyteczna technologia, nie gw arantuje zapisom ani bezpieczeństwa, ani 
trwałości -  choćby z uwagi n a  n ieustanny a szybki postęp technologiczny, który 
obecne nośniki prędzej czy później uczyni bezużytecznymi. Stąd pojawiające 
się pomysły strategii archiwizacyjnych, określane jako „mirroring” (lustrzane, 
więc literalne reprodukcje), polegające na utrw alaniu najważniejszych danych 
n a  innych trwałych nośnikach. Ale wtedy digitalny charak ter materiałów
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ulegnie zmianie na  inny. Wszystko wskazuje n a  to, że ten  problem  ujawni się 
w całej krasie w niedalekiej ju ż  przyszłości.

O sposobach konkretyzowania tej przyszłości też je s t kilka uwag -  z tym, że 
nie w ykraczają poza inne, ju ż  znane formy prognozowania. S ą  to przeważnie 
ogólniki zalecające s ta łą  obserwację otoczenia i tych okoliczności zewnętrz
nych, które m ają związek z funkcjonowaniem  bibliotek. Oczywiście, szczegól
nej uwadze poleca się rozwój technologii, z której biblioteki korzystają. To 
wszystko razem miałoby być podstaw ą do budowy wariantowych scenariuszy 
bibliotecznej przyszłości. Niby słusznie, ale to jednak  nie wystarczy.

Ogólna konkluzja natom iast je s t taka, że warto zwrócić uwagę n a  większość 
tekstów, które M aiylaine Block zakwalifikowała do tego tom u. Choćby dlatego, 
że jednoznacznie sygnalizują potrzebę postawy aktywnej. Bliższa oraz dalsza 
przyszłość bibliotek w znacznej mierze zależy bowiem od tego, co zrobią -  lub 
czego nie zrobią -  bibliotekarze.
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