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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Tym razem zwracam uwagę na kilka książek, traktujących o sprawach, 
u nas sygnalizowanych rzadko lub wcale - z którymi jednak, prędzej czy póź
niej, trzeba będzie się zmierzyć. Wszystkie mają związek z ekspansją elektro
niki, tak w komunikacji publicznej, jak i w praktyce kształcenia akademickie
go. Dwie z tych publikacji tak dalece uległy fascynacji elektroniką, że narzę
dzia piśmiennicze przemilczają w ogóle: niczego takiego nie ma. Śmieszne jest 
jednak to, że taka postawa ujawnia się w tekstach — było nie było — przecież 
piśmienniczych.

LICENCJE NA HORYZONCIE

Oto więc [1] publikacja (Licensing, 2005), traktująca niezwykle interesu
jąco (*****) o aktualnej praktyce nabywania przez biblioteki czasopism elek
tronicznych. W wypowiedziach wielu autorów zawarł się punkt widzenia nie 
tylko bibliotekarzy — zresztą bardzo obiektywny — lecz również wydawców, też 
wysoce racjonalny. Wszyscy zaś zgodnie podkreślają konieczność dbałości 
o pożytek obu stron.

Przy okazji obala się mit, że czasopisma elektroniczne są w produkcji tań
sze od drukowanych. W istocie nie, bowiem procesy przygotowawcze są bar
dziej skomplikowane, a poza tym stale rośnie objętość. W następstwie rosną 
też ceny, niekiedy wręcz abstrakcyjnie: nie wiadomo czemu aż tak. Zwiększa 
się także w środowiskach akademickich popyt na te czasopisma, w rezultacie 
wszyscy nawołują do zwiększania funduszy dla bibliotek. Jest tylko jeden szko
puł: nikt tych funduszy nie zwiększa.

Szybko rosnąca liczba wydawanych czasopism elektronicznych (nie doty
czy to jednak elektronicznych k s i ą ż e k )  wygenerowała nową formę (właści
wie: zespół form) nabywania materiałów bibliotecznych. Do zakupu, prenu
meraty, wymiany i darów trzeba odtąd dopisać wykupywanie l i c e n c j i  -co 
kojarzyło się przedtem z innym obszarem transakcji.

Licencja to zezwolenie na k o r z y s t a n i e  z treści nośnika, w określonym 
wymiarze czasu, zazwyczaj jednego roku. Nie jest to zatem przejęcie nośnika 
(materiału) na własność - i już z tego tytułu powstają trudności w archiwizacji, 
na którą wydawcy niechętnie udzielają zgody i trzeba ją  negocjować specjalnie. 
Życie zresztą uczy, że w licencjach wszystko podlega negocjacjom (każdy kontr- 
asygnator ma w nich bowiem odmienne interesy), a przed podpisaniem należy 
je  czytać starannie, bo pojawiają się rozmaite niespodzianki. I to jest dla bi
bliotekarzy nowość: tego trzeba się nauczyć.
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Wydawcy próbują decydować o wszystkim, nawet o stosowanym formacie 
(często: PDF) i o tym, kto ma prawo korzystania z (opłaconych przecież!) li
cencjonowanych materiałów. Bibliotekom akademickim próbowano zabronić 
udostępniania ich komukolwiek, poza wykładowcami i studentami. Z reguły 
też nie ma zgody na ich międzybiblioteczny obieg — stąd nieoczekiwany regres 
tej formy usług w USA, która przedtem w tamtejszych bibliotekach akademic
kich, między rokiem 1980 a 2000, zwielokrotniła, się aż czterokrotnie.

Dodatkowo zamieszanie potęgował jeszcze fakt, że amerykańskie prawo 
autorskie nie chroniło baz danych, ze względu na (rzekomy) brak w nich pier
wiastka twórczego, kreatywnego. To zmieniło się wprawdzie, ale dopiero nie
dawno.

W odniesieniu do czasopism elektronicznych pojawiły się różne warianty 
licencji. Najczęściej ma ona charakter rocznej subskrypcji tytułów — coraz czę
ściej zresztą oferowanych w pakietach, po kilka, ale istnieje także możliwość 
ponoszenia opłat tylko za wybrane, pojedyncze artykuły. Ceny zaś nie są stałe 
i mogą zależeć od liczby potencjalnych użytkowników lub od stopnia wykorzy
stania, czyli od aktywności odbiorców. Natomiast nie istnieje żaden wzorcowy 
model umowy licencyjnej.

Żeby utrzymać w negocjacjach licencyjnych pozycję partnerską, biblioteki 
zaczęły jednoczyć siły w konsorcjach. To okazało się bardzo skuteczne: z dużą 
grupą bibliotek kontrahenci nie mogą się nie liczyć.

Są zresztą w książce także głosy wydawców negujące, iżby w negocjacjach 
chodziło o przechytrzenie bibliotecznych partnerów, a nawołujące do rozsąd
ku. Ich zdaniem, ceny należy ustalać wspólnie i racjonalnie — mianowicie rozu
miejąc, że ani wydawcy nie mogą ponosić strat, ani biblioteki nie mogą prze
płacać. Poza tym wydawcy obawiają się, że agregowanie ich ofert w jednolite 
bazy ograniczy zbyt indywidualny, dlatego żądają rocznej karencji na agrego
wanie. Ciekawe natomiast, że nie widzą zagrożenia dla materiałów drukowa
nych, a wręcz przeciwnie: sugerują wzrost popytu na nie.

Obok wydawców wymienia się jeszcze pośredników, mianowicie wytwór
ców zagregowanych baz danych i o nich opinia jest najgorsza. Natomiast złożo
ność całej sytuacji generuje postulaty stworzenia ogólnego, porządkującego aktu 
prawnego — Digital Lending Right — ale nie wiadomo, kto miałby go opraco
wać.

Na użytek praktyczny wypracowano natomiast przykładowy sposób zama
wiania dostawy czasopism elektronicznych: w pakietach, ale po rozsądnych
cenach. Nosi to nazwę Big Deal i po wstępnej euforii, obecne opinie — w książ
ce i poza nią — są wysoce krytyczne. Mówi się, że jest to kupowanie kota 
w worku.

Są też odniesienia do idei Open Access, a więc bezpłatnego rozprowadza
nia materiałów w sieci. Bibliotekarze są częściowo zainteresowani, natomiast 
wydawcy nie, bo nie ma mowy o żadnym zysku, a nawet o żadnej rekompensa
cie. Zatem tylko tam, gdzie badania oraz publikacje są w całości finansowane 
ze środków publicznych, można myśleć o dalszym rozwoju tej formy.

Mój osobisty sprzeciw bierze się natomiast z faktu, że nigdzie w tych dys
kusjach nie ma mowy o autorach. Wydawcy, pośrednicy, bibliotekarze - a kto 
to wszystko wyprodukował: krasnoludki? Dopóki autorom nie zapewni się
godziwej rekompensaty za ich pracę, żadna idea jakiegokolwiek access nie 
będzie na dłuższą metę realna.

ZAMIESZANIE

Kolejna [2], podobna zakresem i tonacją publikacja (Growth, 2005), od
biega jednak nieco poziomem od poprzedniej (****): jest tam mianowicie tro
chę tekstów kiepskich. To dlatego, że to postkonferencyjny tom i (jak za
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wsze) obok wypowiedzi interesujących - i tym razem także: również wydaw
ców - trafiają się też bełkotliwe.

Ogólnie zaś, mowa o zamieszaniu, jakie na amerykańskim rynku czaso
pism naukowych spowodowała elektronizacja. W sensie dobrym i w sensie 
złym.

Zdaniem wielu autorów, elektronizacja czasopism narzuciła dwa rodzaje 
zmian: organizacyjno-finansowe oraz sytuacyjno-funkcjonalne. Nowością (co
już sygnalizowałem) okazał się cały tryb licencyjny, wprowadzając na dodatek, 
nieznane przedtem, opłaty wiązane, a także - nieregularne, według użytkowa
nia. Poza tym dostawcy zaczęli kategoryzować odbiorców według własnych 
kryteriów, stosownie do kategorii żądając różnych cen za te same czasopisma. 
Nic zatem dziwnego, że również w tej książce pisze się o nieuczciwych wydaw
cach _ i dystrybutorach, o próbach naciągania i o licencyjnych przekłamaniach.

Żeby ograniczyć złe praktyki, z łańcucha „wydawcy - dystrybutorzy - 
biblioteki" próbowano pozbyć się dystrybutorów, ale wtedy zaczęły szwanko
wać dostawy. Natomiast potwierdza się, że biblioteczne konsorcja temperują 
zapędy oferentów, jednak z kolei ograniczają autonomię bibliotek w zakresie 
wyboru czasopism. W sumie przeważa opinia, że w obecnej praktyce roz
powszechniania czasopism elektronicznych brakuje przewidywalności i kom
pleksowości oraz wzajemnego zrozumienia kontrahentów, a nawet zwyczajnej 
uczciwości.

Także i tym razem przeważa przeświadczenie, że czasopisma elektroniczne 
są droższe niż drukowane, natomiast znacznie krótszy jest czas przygotowania 
ich do użytku oraz są lepiej zindeksowane, ale z kolei towarzyszą im trudności 
archiwizacyjne. Wzbogacił się znacznie rejestr oferty, ale sporo jest tytułów efe
merycznych, a katalogowanie stało się znacznie trudniejsze - tak dalece, że nie 
radzą sobie z nim absolwenci studiów bibliotekoznawczych. Dodatkowy kłopot 
bierze się z dwuwersyjności (elektronicznej i drukowanej) niektórych czasopism: 
nie dosyć, że nie wiadomo, który wariant jest prymarny, to poza tym zdarza się, 
że obie wersje nie pokrywają się ze sobą w pełni.

\Mimo wszystko, niezależnie od dalszych losów periodyków drukowanych, 
nie przewiduje się kryzysu w produkcji naukowych czasopism elektronicznych. 
W takiej skali bowiem nie ma dla nich alternatywy. Nie są nią na pewno 
indywidualne informacje badawcze, pomieszczane w osobistych blogach, bo 
ich nikt nie weryfikuje.

Na weryfikację natomiast, jako na własną wartość dodaną, wskazują wy
dawcy - przypominając, że chronią także autorskie prawa (w internecie szcze
gólnie zagrożone) oraz inspirują publikacje interdyscyplinarne. A poza tym 
każdy z wydawców przyznaje, że nie oczekiwał aż tak wysokich kosztów pro
dukcji czasopism elektronicznych.

Wydawcy apelują też o staranniejsze, pogłębione i bardziej elastyczne oce
ny tych czasopism. Impact factor, popularny wskaźnik cytowania, to 
nie jedyna, ale j e d n a  z w i e l u  użytecznych miar. Ponadto wymaga 
stosowania rozumnego: ponieważ szczyt cytowania tekst osiąga między dru
gim a szóstym rokiem po opublikowaniu, rzeczywistym miernikiem jest do
piero porównanie w y k r e s ó w  cytowania - modelowego i konkretnego. Ale 
do tego trzeba jeszcze dodać inne analizy, mianowicie zakresów, objętości, 
a nawet statystycznej liczby autorów jednego tekstu. Z obserwacji wynika bo
wiem, że o ile na jeden tekst matematyczny obecnie przypada średnio jeden 
autor, to na tekst humanistyczny - czterech. I jest to też swego rodzaju wskaź
nik modelowy.

Mimo przyjaznej (w tym tomie) tonacji, bibliotekarze traktują jednak wy
dawców nieufnie, zarzucając im nadmierną chęć zysku, a dużym oficynom - 
połykanie małych oraz przejmowanie czasopism (dotychczas) niekomercyjnych. 
Już w tej chwili bowiem na rynku elektronicznym dominuje w USA siedmiu 
wydawniczych monopolistów. Mimo to, obie strony zgodnie uważają, że nale-
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ży stworzyć s y s t e m  obiegu naukowych czasopism elektronicznych, który 
powinien spełniać cztery podstawowe zadania, mianowicie zapewniać: reje
strację (zapis) tekstów, weryfikację, rozpowszechnianie i archiwizację.

Natomiast - tak jak i w poprzednio sygnalizowanej tu książce - formula 
Big Deal nie budzi entuzjazmu. Powiada się, że jest to rozwiązanie użyteczne 
tylko dla bibliotek bogatych, albo dla konsorcjów, kiedy ilość przejmowanych 
tekstów jest ważniejsza od ich jakości.

Nie ma też akceptacji dla idei Open Access, która jest tu określana jako 
eksperyment, obejmujący nie więcej niż 1% czasopism naukowych. Są nawet 
wyrażane wątpliwości, czy przetrwa. Zwłaszcza, że koszty materiałów w tej
konwencji pokrywają już to sami autorzy (!?), albo uczelnie — a to może z kolei
ograniczyć nakłady na biblioteki. Opinia jest taka, że skoro wyniki badań na
ukowych stały się towarem, to bez dobrego pomysłu na gratyfikację twór
ców nie da się stworzyć sprawnego systemu rozpowszechniania informacji
naukowych.

NLS

Kolejna [3] książka, tym razem autorów angielskich (Developing; 2005), 
wydała mi się gorsza, niż początkowo sądziłem (***). Mowa w niej o biblio
tecznym wspieraniu kształcenia akademickiego, lecz tylko elektronicznym; 
piśmiennictwo nagle przestało istnieć. Wymyślono odpowiednią nazwę iVe- 
twork Learner Support i od razu zastosowano skrót NLS, rozpoznawalny za
pewne dla ośmiu albo dla piętnastu osób. Oraz pojawiło się całe naręcze roz
ważań niby teoretycznych, rzekomo z zakresu nowoczesnej pedagogiki oraz 
metodyki nauczania, ale nie widzę niczego, o czym nie usłyszałbym podczas 
swoich własnych studiów (był taki przedmiot Dydaktyka szkolna) blisko sto 
lat temu.

Jest natomiast w tej książce to, co mnie zawsze zniechęca: niekontrolowa
ny entuzjazm i euforia, nokautujące refleksyjny rozsądek. Współredaktorka 
tomu, Philippa Levy z Uniwersytetu w Sheffield, która napisała już o NLS
niemało tekstów (są też w Internecie), tym razem przeszła samą siebie. Jed
nak efekt jest wątpliwy. Niegłupi pomysł silniejszego wmontowania bibliotek 
w uczelniane procesy studiowania, został przeteoretyzowany i oderwany od 
rzeczywistości, tak bibliotecznej, jak i uniwersyteckiej.

Najciekawszy w całym tomie jest tekst (po wstępie) pierwszy, informujący
o aktualnej sytuacji w angielskim kształceniu uniwersyteckim - charakteryzu
jący tło dalszych rozważań, ale powiązany z nimi dość luźno. Otóż po instytu
cjonalnym ujednoliceniu, kiedy to także politechniki przemianowano na uni
wersytety oraz po ogłoszeniu Białej Księgi na ten temat, w 2004 r. angielski 
Parlament uchwalił ustawę o szkolnictwie wyższym. Postanowiono w niej, że 
uniwersytety powinny kreować wiedzę (prowadzić działalność naukową), kształ
cić i pobudzać edukacyjną aktywność studentów oraz szeroko współpracować 
z kontrahentami poza uczelnią, a także zapewnić wewnętrzną współpracę (wy
działów, instytutów) w samej uczelni. To właśnie z tego wzięły się idee, doty
czące nowych zadań bibliotek.

Pojawił się nawet postulat, żeby studiami objąć 50% populacji w wieku od
18 do 30 lat — co wielu uznało za bezsens, nie każdy bowiem ma stosowną
wiedzę oraz zdolności. Także postulat prowadzenia badań przez wszystkie 
uniwersytety podzielił opinię: niektórzy woleliby (bo taniej), żeby obowiązki 
badawcze miały tylko wybrane uczelnie, inne natomiast powinny zajmować 
się wyłącznie dydaktyką.

Środki na działalność uniwersytetów tylko częściowo mają pochodzić z fun
duszy publicznych. A poza tym - z konkursowych grantów, z fundacyjnych 
donacji, ze studenckich opłat (czesne) oraz z własnych zarobków uczelni.
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W Anglii przeważa bowiem opinia, że uniwersytety napędzają gospodarkę 
i wobec tego powinny mieć z tego tytułu zyski.

Natomiast wbrew innym opiniom gdzie indziej, kształcenie zdalne oraz e
learning (to nie jest to samo), uznaje się tylko za w a r i a n t y  studiowania, 
pośród innych - ale w dalszej części tomu nikt już o tym nie pamiętał. Biblio
tece akademickiej zaś, w nowych warunkach, zamiast przysposobienia ogólno- 
bibliotecznego, przypisano głównie naukę pozyskiwania oraz wykorzystywa
nia informacji - nie wiem czy słusznie - no i to jest główna przesłanka dalszych 
rozważań w tomie.

Które koncentrują się jednak wyłącznie na idei e-learning, w czym ko
nieczne są (zdaniem Ph. Levy i innych autorów) osoby instruujące. Ich zada
nie polega na przekroczeniu wstępnego etapu wspomagania, znanego szerzej 
jako information literacy i na wdrażaniu studentów do aktywnego i krytyczne
go wyszukiwania oraz pożytkowania informacji, w sposób zindywidualizowany 
i indywidualnie wzbogacający. W tych ogólnych ramach mieszczą się też zada
nia, przewidziane dla bibliotek oraz dla bibliotekarzy, ale zreferowane dość 
mętnie.

Jest mnóstwo przywołań opinii teoretycznych z obszaru pedagogiki oraz 
konkretnie dydaktyki, niekoniecznie nowych, natomiast ocierających się o slo
gany. A bibliotekarzom narzuca się właśnie powinności pedagogiczne, nieza
leżnie od ról, które rzeczywiście pełnią.

Osobiście widzę bibliotekarzy akademickich jako mediatorów w procesach 
komunikacji naukowej i jako wspomagających doradców w procesach informa
cyjnych, lecz zawsze w kontekście obowiązków u s  ł u g o w y c h .  Tymczasem 
w tym tomie dominuje pedagogika jako fundament koncepcji - z prawie całko
witym pominięciem tych, którzy o kształceniu akademickim rozstrzygają, mia
nowicie profesorów oraz wykładowców. Można i zapewne trzeba zastanawiać 
się nad p o m o c n i c t w e m  bibliotek w procesach akademickiego kształ
cenia — jednak bez ograniczeń do form wyłącznie elektronicznych. Tymcza
sem w wypowiedziach niektórych autorów czai się chęć p r z e j  ę c i a  zadań 
edukacyjnych, wsparta ostrzałem wymyślnej terminologii.

To w tym właśnie kontekście pojawia się ów półtajemniczy skrót NLS 
i pomysł na specjalne uniwersyteckie ośrodki technologiczno-dydaktyczne, 
wspierające elektroniczne kształcenie studentów, a złożone głównie z techno
logów kształcenia, z młodszych pracowników dydaktycznych (z instytutów) 
oraz — z bibliotekarzy. Te wielospecjalistyczne zespoły (oczywiście nie odmó
wiono sobie nazwy „konwergencja") miałyby instruować studentów i wdrażać 
umiejętności uczenia się (a więc już nie tylko zdobywania informacji), zarówno 
grupowo jak też indywidualnie, w związku z przedmiotem własnych studiów, 
ale tylko w oparciu o zasoby elektroniczne. Nie wyjaśnia się, czy podręczniki 
drukowane należy wobec tego spalić.

Wszystko to, poza tym, nie bardzo przystaje do uniwersyteckiej praktyki. 
Wsparcie studentów wsparciem, zapewne niezbędne, ale w rozumnej konfigu
racji i w racjonalnej koncepcji: tylko w tle g ł ó w n e g o  forum kształcenia 
akademickiego. Uczelnie na całym świecie mają struktury trwałe i bardzo hie
rarchiczne. Wyobrażenie, że można to zmienić jest naiwne: nikt z zaplecza nie
przebije się tam do pierwszego szeregu.

Z różnych powodów jest zatem oczywiste, że pomysł natrafia (jak pisze się 
w tym tomie) na rozlewisko niechęci lub obojętności ze strony nauczycieli aka
demickich. A co na to bibliotekarze? Bo jednak część dotychczasowych powin
ności zostałaby bibliotekom odebrana. Także więc środków, stanowisk pracy...

Otóż o tym nie pisze się prawie wcale. Jest natomiast cała litania slogano
wych sugestii, jaki to powinien być dyrektor biblioteki akademickiej, wspiera
jący NLS: same puste ogólniki. Napisano tylko, że bibliotekarzom, desygno
wanym do współpracy w takich ośrodkach, trzeba odpowiednio zredukować
wymiar czasu pracy na ich stanowiskach podstawowych, ale jak to zorganizo-
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wać i na czyj koszt - tego już nie wiadomo i np. o przyporządkowaniu macie
rzowym nie wspomina nikt.

Można przyjąć, że został tu wywołany rzeczywisty problem dobrego wyko
rzystania nowych narzędzi dydaktycznych. Ale do r e a l n y c h  i racjonalnych 
rozwiązań praktycznych, jak i do bardziej kompleksowych refleksji, dystans 
jest odległy.

WSPÓŁPRACA
Trafiłem poza tym na książkę [4], której frapujący tytuł {Libraries, 2005/ 

2006), okazał się jej jedyną wartością (*). To najgorsza publikacja dziedzino
wa, jaką miałem w ręku od lat. Zaś informacja, że było aż dwoje redaktorów 
tego produktu, poraża: no bo jak można we dwójkę redagować nic?

Miało być o zewnętrznej i efektywnej współpracy bibliotek, ale o czym 
jest naprawdę - trudno ustalić. Pełno tam dętych frazesów oraz infantylnych 
opinii na różne tematy, od aktywności obywatelskiej, po kształcenie zdalne, 
ale kiedy pojawiła się próba unaukowionej definicji terminu „współpraca", 
opadła mi szczęka. Nie doczekałem się jednak, żeby ktoś zechciał zdefiniować 
jeszcze muchę albo stół.

Zdaniem niektórych współautorów tomu, to dopiero technologia elektro
niczna umożliwiła współpracę bibliotek z dydaktycznymi pracownikami uczel
ni (bo wcześniej trzeba było używać nóżek?), a biblioteki stały się odtąd „ośrod
kami technologii informacyjnej". No więc są następni, których mierzi słowo 
„biblioteka" alias Jibrary”. Bowiem jest nieprzyzwoite?

Jedyny w tomie rozsądny głos odnosi się do konsorcyjnego nabywania za
sobów — jak się okazuje: niewolnego od rozmaitych konfliktów. W strukturze 
konsorcjów trudno znaleźć się zwłaszcza bibliotekom małym. Potwierdza się 
natomiast opinia, że jest to formuła, dająca szansę wynegocjowania godziwych 
warunków licencyjnych. Co nie znaczy, że oszczędnych.

Lecz jedna ciekawa wypowiedź to bez wątpienia za mało, jak na całą książ
kę. Opinii o - ważnej przecież — zewnętrznej współpracy międzybibliotecznej 
oraz pozabibliotecznej trzeba więc szukać gdzie indziej.

A już inna sprawa, czy są w tej (i w każdej innej) dziedzinie potrzebne 
podręcznikowe buble. Otóż są! Byle w ograniczonej ilości. Żeby, przez porów
nanie, można było docenić wartość podręczników dobrych.
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