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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Sprow adzanie książek z zagranicy brutalnie weryfikuje bajki o rzekomo 
łatwym  dostępie do piśmiennictwa naukowego. Trwa to dłużej niż długo, kosz
tuje drożej niż drogo, a i sam wybór w oparciu o wydawnicze sygnały jest em o
cjonującą loterią. Często, wbrew frapującej zapowiedzi, już po odczekaniu 
i wniesieniu opłaty, odkrywa się ewidentna ramota. Szczególna uciecha towa
rzyszy zaś sprowadzaniu książek rosyjskich, mianowicie najsprawniej (to nie 
znaczy, że sprawnie) czyni to dystrybutor... amerykański. A oto co i o czym 
udało mi się przeczytać tym  razem.

B IB L IO TE K I PUBLICZN E

Pojawiła się publikacja (McCook, 2004) pokaźnych rozmiarów, wszech
stronnie charakteryzująca am erykańskie bibliotekarstwo publiczne. Napisana 
je s t przyzwoicie i wydaje się ciekawa, zwłaszcza jeśli odnieść się do treści 
w sposób porównawczy -  z perspektywy europejskiej i konkretnie polskiej.
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A utorką jest K athleen McCook, profesor U niwersytetu w T am pa na Flo
rydzie, jakkolwiek kilka fragmentów napisały inne osoby, o czym strona ty tu 
łowa milczy. Jeden  rozdział (właśnie: napisany przez kogoś innego) dotyczy 
bibliotekarstwa publicznego poza USA i jest żenujący, ale o tym  później.

Początki publicznego bibliotekarstwa w USA kojarzy się z połową X IX  w.: 
mowa zwłaszcza o bostońskiej bibliotece miejskiej, zorganizowanej w 1848 r. — 
chociaż były i wcześniejsze. Z czasem potworzyło się ich znacznie więcej i n a
stały warunki, żeby w 1876 r. powołać dożycia ALA oraz Library Journal.

Natomiast pierwszą (filialną) bibliotekę dla Murzynów uruchomiono w 1905 r., 
a segregację rasową w bibliotekach publicznych zniesiono ostatecznie dopiero 
w 1965 r. Przypomina się poza tym  szaleństwa cenzury w okresie międzywo
jennym , kiedy to usuwano z bibliotek książki, w tym  m. in. Grona gn iew u  
Johna Steinbecka. Czy zatem  na pewno słusznie miewamy kompleksy? E w en
tualnie dlatego, że filii dla Murzynów nie utworzyliśmy nigdy.

Autorka przypomina jeszcze, że w latach 1898-1919 Andrew Carnegie wy
łożył na biblioteki publiczne kwotę 41 000 dolarów. Bardzo pięknie, ale to było 
raptem  2000 dolarów rocznie! I o czymś takim trzeba pam iętać po stu latach?

Federalna ustawa o bibliotekach, uchwalona w 1956 r., była potem  nowe
lizowana, ale obecnie obowiązuje ustawa o muzeach i usługach bibliotecznych 
z 2003 r. Pierwsze standardy biblioteczne pojawiły się w latach trzydziestych, 
następnie też wielokrotnie modyfikowane, ale po 1996 r. przestano się nimi 
zajmować. Od tegoż roku funkcjonuje natom iast Federalny Insty tu t Muzeów 
i Usług Bibliotecznych (IM LS). Nawiasem mówiąc -  jak  donosi prasa -  na 
2006 rok Insty tu t otrzyma do rozdysponowania skrom ną sumę 262 min dola
rów. Co zrobić: jak recesja, to recesja.

Obecna sieć bibliotek publicznych w USA liczy 9129 bibliotek, więc tylko 
odrobinę więcej, niż u nas, są to jednak z reguły jednostki większe niż nasze 
i prawie wszystkie zinternetyzowane. Pracuje w nich 133 000 bibliotekarzy, 
więc ^o s i e m razy więcej, niż w Polsce.

Środki na utrzym anie bibliotek publicznych — tak  jak  u nas -  asygnują 
samorządy lokalne, natom iast są tam  jeszcze z n a c z n e  sumy dodatkowe, 
pochodzenia stanowego bądź federalnego. Jakkolwiek w ostatnich latach od
czuwa się skutki recesji: pieniędzy jest zdecydowanie mniej. Co właśnie przed 
chwilą zasygnalizowałem.

Główne zadania, przypisywane bibliotekom publicznym, tak  jak  wszędzie, 
sprow adzają się do udostępniania piśm iennictwa oraz zasobów elektronicz
nych, informacji (w tym: lokalnej), wspierania edukacji i samokształcenia oraz 
przysposobienia czytelniczego i elektronicznego. Bardzo dużo jest natom iast 
sloganiarstwa, szermowania hasłami demokracji -  biblioteka dla każd eg o  -  
choć z realizacją bywa rozmaicie. Biblioteki publiczne są, rzecz jasna, różne 
i szukając wspólnej cechy, autorka wymienia jedynie utrzym yw anie  z p o d a t
ków . M yślę, że jak  na wyróżnik, to trochę za mało.

Konkretyzując założenia ogólne, McCook bardzo mocno podkreśla m edia
cyjne i promocyjne powinności bibliotek publicznych, tak  w odniesieniu do 
publiczności dorosłej, jak  też wobec dzieci i młodzieży. R epertuar form realiza
cyjnych nie odbiega od naszego, ale ponadusługowa działalność bibliotek ma 
tam  znacznie lepsze podstawy koncepcyjne, finansowe oraz organizacyjne.

Przy różnych okazjach, często, autorka zwraca uwagę na doniosłość bib
liotecznych obowiązków w zakresie alfabetyzacji, nauki korzystania z In terne
tu oraz doskonalenia literackich procesów lekturowych i posługiwania się in
formacją. M a to jednak charakter głównie postulatywny: trudno zorientować 
się, jak  n a p r a w d ę  biblioteki tam tejsze radzą sobie z tymi, bardzo trudny
mi, powinnościami.

Równie często powtarza się także postulat współpracy międzybibliotecz
nej. Z różnych sygnałów wynika, że realizowanej, ale konkretnych doniesień 
w tej publikacji nie ma.
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N atom iast ujawniona została kontrowersja wobec filtracji treściowej prze
kazów drukowanych i elektronicznych, z mocy prawa narzuconej bibliotekom 
dla dzieci. McCook m a wątpliwości -  zwłaszcza w stosunku do ustawy USA 
PA TR IO T, która daje FB I szerokie uprawnienia prewencyjno-kontrolne, tak 
że w odniesieniu do tego, co rozpowszechnia się w bibliotekach. Wątpliwości 
łatwo zrozumieć, ale żyjemy w dramatycznych czasach.

Z tekstu  wynika, że ostatnio biblioteki publiczne w USA próbują -  z powo
dzeniem -  podwiązać się pod różne, stanowe i federalne, programy socjalne, 
zyskując w ten  sposób dodatkowe środki, kooperantów, miejsce w akcjach pro
mocyjnych, a przede wszystkim: racjonalizując swoją działalność. To ma sens.

Stąd wzmożony udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, w edu
kacji zdalnej, a także w programach biblioteczno-muzealnych, utrwalających 
wiedzę o narodowym dziedzictwie. Jest też oferta dla mniejszości etnicznych 
(20%  populacji): powstają w bibliotekach enklawy piśmiennictwa w językach 
tych mniejszości. No i oczywiście na różne sposoby biblioteki starają się pełnić 
rolę ważnego ogniwa w systemie informacji publicznej.

A ktualnie krystalizuje się natom iast idea udziału bibliotek publicznych 
w ogólnej akcji kreowania środowisk lokalnych jako naturalnych obszarów go
dziwej egzystencji każdego mieszkańca. Otóż biblioteki występują jako insty
tucje integrujące te środowiska, także jako ośrodki transmisji globalnych i lo
kalnych treści (u nas prof. Kazimiera Wódz używa pojęcia glokalne) oraz jako 
tzw. t r z e c i e  m i e j s c a  (dom, praca i...) egzystencji, szczególnie istotne we 
wszystkich koncepcjach lokalizmu.

Jeżeli cokolwiek budzi wątpliwości w wypowiedziach prof. McCook, to uwagi 
o budownictwie bibliotecznym. Europejskie doświadczenia w tym zakresie są 
o wiele bogatsze i nowocześniejsze, a pomieszczone w książce fotografie biblio
tecznych budynków wydały mi się mało śliczne. Ale to już rzecz gustu.

N atom iast na tem at bibliotek publicznych w ujęciu globalnym wypowiada 
się w odrębnym  rozdziale była przewodnicząca ALA, prof. Barbara Fox i jest 
to wypowiedź skandaliczna: oto jeszcze jedna osoba, która nie ma pojęcia 
o czym mówi. Jeżeli już trzeba koniecznie pisać np. o Europie, to dobrze jest 
wcześniej kupić sobie m apę i zobaczyć, że oprócz Anglii są tam  jeszcze inne 
kraje. Tym czasem  mowa jest głównie o bibliotekarstwie publicznym w Zjed
noczonym Królestw ie (bo przynajmniej język znany) oraz w jego dawnych 
koloniach, a także — zdawkowo -  o IFLA oraz o UNESCO. Natomiast o najlep
szych na świecie, skandynawskich bibliotekach publicznych, są tam  trzy-czte
ry zdania i w dodatku bagatelne.

Biblioteki w Europie Środkowowschodniej, zdaniem Fox, zostały po woj
nie przekształcone w ośrodki ideologiczne -  zatem niesłusznie uważamy się za 
bibliotekarzy — a jedyne pozytywy miały tu miejsce za sprawą fundacji: Mello- 
na, Sorosa, B ertelsm anna, Gatesów oraz British Council. No proszę! A my 
myśleliśmy, że nasze biblioteki publiczne to jednak są biblioteki i że utrzy
m ują się z podatków -  też naszych.

M ożna powiedzieć: nic to. Jakaś „pańcia” z Illinois (w jej uniwersyteckiej 
bibliotece jest akurat duża kolekcja poloników) wyprodukowała tonę bzdur. 
Jednak  tę -  w sumie dobrą -  książkę przeczyta wiele osób w USA, w Anglii, 
a także gdzie indziej. Otóż obraz europejskiego bibliotekarstwa publicznego 
wzbudzi ich politowanie. Bezpodstawne.

EDUKACJA ZDALNA

Edukacja zdalna, nawet jako forma dopełniająca ofertę kształceniową, oka
zuje się nieodzowna, zwłaszcza w tak rozległych krajach, jak  USA i Kanada, 
nic zatem  dziwnego, że jej .bibliotecznemu wsparciu poświęcono tam  kolejną 
konferencję bibliotekarzy. Ze zaś już jedenastą, to świadczy o poważnym po
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dejściu do sprawy. Z referatów powstał opasły tom  (M ahoney, ed., 2004), któ
ry chcę tu  zasygnalizować, bo warto.

Tekstów  jest w nim aż 36 (za dużo!), autoram i są zaś bibliotekarze. To 
dobrze i źle. Dobrze, bo ujawniają się ślady rzeczywistych doświadczeń p rak 
tycznych. A natom iast źle -  bo każdy chwali się osiągnięciami, toteż sporo jest 
dętej frazeologii. M imo to, można zorientować się, jak  to zdalne studiow a
nie/uczenie się napraw dę wygląda w Kanadzie i w USA i jakie jest jego biblio
teczne zaplecze.

W iele osób twierdzi, że studenci zdalni m ają takie same praw a do biblio
tecznej pomocy, jak  studenci stacjonarni, trzeba wobec tego zorganizować tę 
pomoc najlepiej jak  można. I ta deklaracja, najwyraźniej spontaniczna, budzi 
szacunek.

N atom iast sam tom ma poważną słabość kompozycyjną, mianowicie chaos, 
brak rozumnego układu i jakiejkolwiek redakcji. Jak  to często bywa, osoba 
sygnalizowana jako redaktor, pozbierała teksty na kupę , jak  leci i umieściła 
swoje nazwisko na stronie tytułowej. W  rezultacie w każdym tekście opisano 
genezę i cechy zdalnego studiowania, identyczne kom entarze pow tarzają się 
do znudzenia, zaś opinie i konkluzje wzajemnie sprzeczne najwyraźniej niko
mu nie przeszkadzają. Przy porządnej redakcji dałoby się pominąć 1/3 tekstów 
i dodatkowo oszczędzić blisko 100 stron wypowiedzi powtórkowych. Ale jest 
jak  jest.

Z licznych relacji wynika, że edukacja zdalna (pomimo trudności) rozwija 
się jednak, najczęściej jako zmodyfikowana forma studiów zaocznych bądź kur
sów. Bywa, że jest dopełniana zjazdowymi sesjami -  częściej lub rzadziej, k ró t
ko lub dłużej (są naw et sesje całomiesięczne) -  bezsesyjnie natom iast realizują 
się różne kursy i inne formy przysposobienia zawodowego. O wyborze takiego 
kształcenia decyduje znaczna odległość miejsca zamieszkania od uczelni i/lub 
brak czasu na stacjonarne studiowanie. Czasem pojawia się także jakaś oferta 
specjalna, jak  na przykład program zdalnej edukacji dla Indian Navajo.

Studenci zdalni to głównie pracujące kobiety, zazwyczaj w wieku powyżej 
30 lat, obarczone rodzinami. Realizują studia ponadlicencjackie, albo uczest
niczą w doraźnych kursach, za co często płacą pracodawcy.

Na uczelniach stanow ią zdecydowaną mniejszość, ale widocznie dostar
czają znaczących wpływów, skoro oferta jest tak  bogata. N iektóre uczelnie po
wołują naw et specjalne ogólnouczelniane sekcje do spraw studiów zdalnych, 
a wiele instaluje punkty konsultacyjne poza główną siedzibą.

Biblioteki dostosowują się do tych rozwiązań, preferując wprawdzie cen
tralizację ofert i kolekcji w bibliotekach głównych, ale w punktach konsulta
cyjnych też są często stanowiska bibliotekarskie i ograniczone kolekcje zaso
bów podstawowych. Nie m a natom iast jednolitych rozwiązań organizacyjnych: 
najczęściej cała biblioteka główna (i jej agendy) zajmuje się także obsługą stu 
dentów zdalnych, lecz bywa i tak, że w bibliotece powołuje się specjalną agen
dę koordynującą.

Najwięcej jest narzekań na merytoryczne instytuty dydaktyczne, z k tóry
mi współpraca bywa niełatwa i często trudno jest naw et umieścić w progra
m ach sesji zjazdowych instruktaż korzystania z bibliotecznej oferty. Dlatego 
sporo instrukcji biblioteczno-informacyjnych instaluje się w Internecie (ale bez 
sygnału bezpośredniego, mało kto o nich wie) — opracowanych na trzech pozio
mach: w stępnym , dziedzinowym (według kierunku studiów) oraz zaawanso
wanym.

Rozmaite analizy sondażowe, przedstawione w tomie, chociaż dalekie od 
metodologicznej poprawności i nierzadko w konkluzjach sprzeczne, są jednak 
zgodne co do tego, że większość studentów zdalnych nie korzysta z bibliotek, 
w ogóle nie zna ich oferty, a także nie umie posługiwać się ani informacją, ani 
inform acyjną technologią (i to m ają być studia?). Stąd wspólnie artykułow ana 
konieczność prom owania się -  w taki sposób, żeby wszyscy wiedzieli, czego
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mogą od bibliotek oczekiwać. W  opinii bibliotekarzy, obok oferty elektronicz
nej, równie ważna jest oferta piśmiennicza. Tak więc wysyłanie studentom 
materiałów, chociaż kłopotliwe, musi być realizowane, a część studentów zdal
nych korzysta z wypożyczania bezpośredniego. Ofertę informacyjną, w postaci 
zautom atyzow anej, realizuje się całodobowo przez siedem dni w tygodniu, 
natom iast dla kontaktów interaktywnych, zwrotnych, konieczne są jeszcze mai
lowe i telefoniczne dyżury bibliotekarzy, szczególnie w porach popołudnio
wych oraz wieczornych. Tymczasem na to wszystko brakuje stanowisk pracy, 
bibliotekarzy i oczywiście pieniędzy.

Istn ieją liczne umowy z bibliotekami publicznymi: ich wsparcie dla eduka
cji zdalnej jest znaczne. W tedy jednak -  twierdzą autorzy -  rola bibliotek aka
demickich w tej edukacji ulega zamazaniu. Widocznie na całym świecie jest 
tak , że gdyby biblioteki publiczne zaczęły naw et produkować złote jaja, to 
inne biblioteki też miałyby im to za złe.

T ak  czy inaczej, zdalne kształcenie staje się cząstką rzeczywistości. Nie 
zam iast stacjonarnego, lecz jako forma uzupełniająca. A wobec tego pojawia 
się dla bibliotek nowe zadanie obsługi zdalnych studentów: trudne ale wyko
nalne.

POLONIKA ZA O CEA N EM

Różne powody sprawiły, że w USA oraz (mniej) w Kanadzie jest trochę 
polskojęzycznych kolekcji bibliotecznych, o których wie się mniej lub więcej. 
Dlatego w arto zasygnalizować najnowszy informator o tamtejszych zasobach 
piśm iennictwa słowiańskiego (Urbanie, Feinberg, ed., 2005), który rejestruje 
również polonika -  jakkolwiek zapewne nie wszystkie.

M owa tam  o 75 kolekcjach bibliotecznych i niebibliotecznych w USA oraz 
o 12 w Kanadzie, opisanych według wspólnego, klarownego schematu i z uży
tecznym i skorowidzami -  tyle, że opisy przygotowali lokalni bibliotekarze, dla
tego raz są kom pletne, a niekiedy mniej, mimo ewidentnego wysiłku obojga 
redaktorów. W  szczególności nie zawsze znana jest liczebność zasobów i sto
pień wprowadzenia do elektronicznych katalogów online. W  rejestrze ujęto 
biblioteki akadem ickie, publiczne, a także nieliczne kolekcje specjalne, sta
rannie określając lokalizację, nam iary kontaktowe oraz reguły korzystania.

Obok szeregu charakterystyk ogólnikowych, niewiele mówiących, doliczy
łem się jednak 61 większych kolekcji rosyjskich, 24 polskich, 12 ukraińskich 
(głównie w Kanadzie) oraz 8 czeskich. Ponadto 36 dalszych dużych kolekcji 
określono eufem istycznie jako słow iańskie. Takie proporcje występowania 
w ydają się racjonalne.

N atom iast polityka narobiła trochę bigosu w uporządkowanym dotychczas 
układzie wszystkich kolekcji. Nazywano je wschodnioeuropejskim i i był świę
ty spokój -  naw et kiedy pojawiały się teksty gruzińskie albo uzbeckie: monolit 
ZSRR stanowił usprawiedliwienie. Teraz wprowadzono nazwę słowiańskie, ale 
układ się nie zmienił, toteż w opisach pojawiają się sygnały zasobów węgier
skich, rum uńskich albo litewskich. Sam ą siebie przeszła osoba, charakteryzu
jąca kolekcję słowiańską biblioteki uniwersyteckiej w Waszyngtonie, jednym 
tchem  wym ieniając jeszcze zbiory chińskie oraz japońskie. Nareszcie więc 
zgrzebna legenda o początkach Słowiańszczyzny zyskała światowy kontekst: 
do Lecha, Czecha i Rusa dołączyli Czang i Toranaga.

W nosząc z opisów, zbiory polskie obejmują zarówno teksty współczesne, 
jak  i dawniejsze, wydane w Polsce oraz za granicą, w tym  naturalnie w USA 
oraz w Kanadzie. Kolekcje są na ogół średniej wielkości, od 30 000 do 50 000 
jednostek, ale jest też kilka większych. Największa, 2,5-milionowa, znajduje 
się oczywiście w Bibliotece Kongresu; jako ciekawostkę, zasygnalizowano 
w niej kom plet (?) polskich książek telefonicznych z lat międzywojennych.
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Około 80 tys. jednostek liczy polska kolekcja w bibliotece H arvard University, 
60 tys. jest w bibliotece Indiana University, a 70 tys. w bibliotece publicznej 
w Nowym Jorku.

B iblioteka uniw ersytecka stanu K ansas w Law rence posiada polonika 
z XVI wieku, biblioteka Columbia U niversity w Nowym Jorku  sygnalizuje 
w iększą kolekcję poloników z X IX  w., a w bibliotece uniwersyteckiej stanu 
Teksas w Austin są m. in. listy H enryka Sienkiewicza do Karola Potańskiego. 
B iblioteka uniw ersytecka w Buffalo polskie zasoby w yodrębniła w osobny, 
autonomiczny zbiór, a specjalizuje się w dokumentowaniu historycznych oraz 
współczesnych relacji polsko-amerykańskich. W  niewielkich zasobach Polish 
National Catholic Church w Scranton znajduje się m.in. kolekcja, związana 
z osobą biskupa Franciszka Hodura, natom iast Polish M useum  of America 
w Chicago posiada zbiory, dotyczące polonii am erykańskiej, jak  też m ateriały 
związane z osobami Tadeusza Kościuszki, Heleny Modrzejewskej oraz Igna
cego Paderewskiego.

Inne, mniejsze kolekcje, nie są już tak  dokładnie charakteryzow ane, ale 
rejestr kontaktowych telefonów oraz adresów mailowych na pewno ułatwi po
szukiwania osobom, dociekającym szczegółów. To dobre narzędzie informacyj
ne. Jednocześnie jest to ciekawy sygnał polskich i słowiańskich kolekcji zaoce
anicznych. Dobrze o nich wiedzieć.
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