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Na miarę kompetencji merytorycznych, umiejętności językowych oraz moż
liwości fizycznych, staram się w tych omówieniach zrekonstruować poszerzoną 
panoramę zainteresowań nauk o bibliotece, o informacji i o komunikacji, oraz 
dyscyplin ościennych. Sądzę bowiem, że bez takiego kontekstu nie da się wypra
cować pogłębionej refleksji naukowej, a nawet praktycznej. Z tą myślą -  obok 
prezentacji książek nowych -  przj^oluję tym razem dwa wznowienia, których 
pierwsze edycje w swoim czasie przeoczyłem, a są warte uwagi.

[1] BADANIA I RAPORTY Z BADAŃ [*****]

Sygnalizuję więc trzecie zaktualizowane wydanie (poprzednie: 1998, 2005) 
doskonałej i głośnej książki trzech amerykańskich profesorów (Locke et al., 2010), 
klarownie i lapidarnie objaśniającej, jak wykorzystywać i weryfikować raporty 
z badań naukowych. Siłą rzeczy, jest to jednocześnie publikacja sugerująca, jak te 
badania realizować. Na tle innych podręczników metodologicznych, ten wyróżnia 
się pod każdym względem.

Wiem, że to fikcja, ale tę książkę powinni przeczytać wszyscy, którzy cokolwiek 
studiują, a tym bardziej ci, którzy prowadzą jakiekolwiek badania. Wiele bowiem 
wskazuje na to, że wiedza o metodologii badań oraz o sposobach korzystania 
z nich jest na ogół skromna.

Autorzy postulują ograniczone, z zasady, zaufanie do raportów z badań, ale 
bez przesadnego sceptycyzmu, natomiast z konieczną dociekliwością i szerokim 
nastawieniem użytkowym. Obok bowiem faktów, informacji oraz ustaleń, warte 
poznania są same koncepcje badań i propozycje zastosowawcze wobec wyników, 
a także metody oraz techniki, jeżeli nowe. Ciekawe bywają też komentarze i po
szerzone refleksje, a nawet relacje z okoliczności towarzyszących.

Wiarygodność raportów wymaga wsparcia przez przywołania opinii z p o - 
w a ż n y c h  czasopism i podręczników. Natomiast cytowanie byle jakich tekstów 
z wolnego Internetu musi budzić zasadniczą 
nieufność. Nieraz trzeba też szukać potwier
dzenia wyników w innych badaniach i do
konywać krzyżowej konfrontacji. Zawsze zaś 
raport powinien sygnalizować teoretyczne 
założenia badań, opisywać procedury i pre
zentować analizy, a zwłaszcza zestawienia 
wyników z hipotezami. Jeśli tego nie ma, to 
wartość badania jest nikła lub żadna.

Sprawdzać warto wszystko, co sprawdzić 
można. Sposób doboru i wielkość próby re
prezentatywnej, bo mała nie budzi zaufania.
Uzasadnienie formułowanych wniosków, 
a często -  już na wstępie -  trzeba określić, 
co wynika z tytułu, streszczenia i autorskich 
deklaracji. Także: trafność wyboru technik 
badawczych, jakość procedur i poprawność 
analiz, formę opracowania wyników, wy
korzystanie narzędzi statystycznych oraz 
użyteczność ewentualnych zestawień tabela
rycznych. No i żawsze konieczne okazuje się 
pytanie: co w tym wszystkim jest nowego.

Fałszjrwe wyniki badań biorą się z ten
dencyjności, niekoniecznie uświadamianej,



Z błędnego rozumowania, z niestaranności, a nawet z nikłej wiedzy badaczy. 
Czasami trywialne bywają same koncepcje badań. Zatem trzeba sprawdzić, czy 
aby tak nie jest. Jakkolwiek nie musi się z góry zakładać hipotezy nierzetelności.

Zdaniem autorów, z kolei wyniki badań w ł a s n y c h  trzeba najprzód pod
dać weryfikacji na konferencyjnym wystąpieniu, a dopiero potem publikować. 
Przywiązują do tego tak dużą wagę, że sugerują nawet szczegóły takiego wystąpie
nia (niekoniecznie odkrywcze, ale trafne): nie czytaj, lecz mów -  dbaj o logiczny 
porządek wypowiedzi -  streszczaj się -  reaguj na zachowania słuchaczy. Mam 
jednak wrażenie, że do naszej praktyki konferencyjnej te zalecenia nie pr^stają. 
Zwykle bowiem referentów jest natłok, wystąpienia redukuje się do dziesięciu 
minut, a czas na dyskusję z reguły przepada.

Dopiero następnie (twierdzą autorzy) raport pisemny można posłać do redakcji 
lub do wydawnictwa, a potem powinien być oceniony przez recenzentów rzetelnie, 
najlepiej anonimowo. Z tym jest rozmaicie i bywa (zatem nie tylko u nas), że tekst 
źle oceniony w jednym czasopiśmie, ukazuje się bez kłopotów w innym. Dlatego 
ważny jest nie tylko sam fakt publikacji, ale głównie to, g dz i e  ta publikacja ma 
miejsce. To jest problem zasadniczy, wobec powszechnego zwyczaju powoł)^ania 
się na byle co, z byle czego.

Ma to też ogromne znaczenie w rozległej praktyce metaanaliz, czyli własnego 
przetwarzania (z wnioskowaniem) badań cudzych. Wszyscy tak postępujemy, 
ale często plącze się raporty poważne i śmieci. No więc warto odnosić się t y 1- 
k o do opracowań wiarygodnych, popartych autorytetem szanowanych autorów 
i redakcji, prestiżem wydawcy IuId organizatora badań.

Mam jednak wrażenie, że za słabo podkreślono w tekście (może doświadcze
nia są inne?) konieczność zachowania proporcji pomiędzy powoływaniem się na 
o p i n i e  i (w przeciwieństwie) na w i a r y g o d n e  wyniki badań. Bo są na
ruszane nagminnie! Stwierdzenie zaś nawet siedmiu osób, że Świnia ma rogi, nie 
stanowi żadnego dowodu prawdy.

W książce starannie scharakteryzowano rozmaite techniki badań oraz najważ
niejsze przeliczniki statystyczne. Zachowano przy tym utarty podział na badania 
ilościowe oraz jakościowe. Osobiście nie jest zwolennikiem takiego rozróżniania, 
ale tak wszyscy robią i w tekście ma to niejakie uzasadnienie.

Autorzy usilnie namawiają k a ż d e g o  do korzystania z raportów badaw
czych sugerując, że bariera niezrozumienia jest mityczna. Trzeba kierować się 
własnym rozumem, a tam gdzie tabele i przeliczenia wydają się nieczytelne, 
można wnioskować z eksplikacji w tekstach. Natomiast treść raportu zawsze ma 
charakter dynamiczny: to materiał na układankę, którą można i warto konstru
ować samodzielnie.

W książce jest adnotowana bibliografia przedmiotowa: 14 obszernych omówień 
publikacji, najświeższych i nieco dawniejszych. W przywołanym piśmiennictwie 
jest zaś 95 tytułów, wyłącznie anglojęzycznych (no cóż...) i ani jeden nie pochodzi 
z Internetu. Oraz jest odrębna -  bardzo pożyteczna -  charakterystyka głównych 
wskaźników statystycznych, skierowana do osób słabo zorientowanych („począt
kujących”).

Wypada zatem powtórzyć: to n i e z w y k l e  użyteczny tekst.

[2] O BIBLIOMTERII -  RACJONALNIE [*'****]

A oto jeszcze jedna bardzo dobra publikacja (Andres, 2009), też powiązana 
z postępowaniem poznawczym, ale tym razem bibliometrycznym -  albo obocznie: 
naukometrycznym, infometrycznym i webometrycznym. Terminów jest bowiem 
całe naręcze i wszystkie autorka próbuje objaśnić oraz uporządkować. Co cieka
we -jest psychologiem, a pracuje na uniwersytecie w Barcelonie.

Głównym walorem tego tekstu jest nie tyle odkrjrwczość (rodzime publikacje na 
ten temat też wszak istnieją), co klarowny wykład i systematyzacja oraz racjonalny
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stosunek do przedmiotu eksplikacji. Czyta 
się to z wielką przyjemnością. Jest tam krót
ki rys historyczny, lokujący narodziny biblio- 
metrii w 1873 r. Ale za początek metrycz
nego boomu Andres uznaje start Science 
Citation Index (Eugene Garfield) w 1955 n, 
oraz powstanie czasopisma „Scientometrics” 
w 1978 r. A co w tym nowego? Inteligentne 
omówienie sygnalizowanych prawidłowości, 
w miejsce (albo obok) dosłownego często 
przywoljrwania „praw” (Lotki, Bradforda,
Zipfa) -  które, moim zdaniem, potrakto
wane literalnie, niekoniecznie (po latach) 
potwierdzają się w pełni.

Oto, przykładowo, Solla Price (o nim jest 
dużo) i jego opinie, nie tyle na temat małej 
i dużej nauki, co głównie o podwajaniu się 
podaży naukowej co 10-15 lat oraz o zapo
minaniu o tekstach dawnych. Otóż autorka 
jest sceptyczna.

Przyznaje, że obieg tekstów naukowych 
redukuje się z czasem, a nawet wygasa, bo pojawiają się następne, ale nie traktuje 
tego w sposób mechaniczny. Solla Price twierdził, że 87,5% uczonych w historii to 
badacze współcześni; otóż jest pytanie, jak to obliczył i kto dzisiaj takie obliczenie 
spróbuje powtórzyć. Generalnie zaś uważa, że rozrost nauki nie może być szybszy, 
niż rozwój społeczny i że jest możliwe, że dynamika nauki osiąga w rozwoju jakiś 
poziom, a potem ulega stabilizacji. Warto o tym pomyśleć. Oraz -  jak sądzę -  
warto też przewentylować przykurzone już nieco kanony tych wszystkich „metrii” .

Analizując naukową produktywność z dzisiejszego punktu widzenia, Andres 
odwołuje się do dawnych sugestii, ale w zliberalizowanej formie. Sens prawa 
Lotki sprowadza więc do tego, że wielu autorów naukowych publikuje niewiele, 
natomiast nieliczni są wysoce produktywni, kto bowiem publikuje dużo, ten jest 
bardziej skory do publikacji następnych. Od siebie jednak zapytam: czy dużo to 
zawsze znaczy dobrze?

Z opinii Bradforda wynika natomiast, że jest mało czasopism naukowych 
z mnóstwem nadsyłanych tekstów, a zaś dużo -  z ubogim repertuarem tekstowym. 
To też warto dziś zweryfikować. Z kolei sugestia Zipfa zawiera się w opinii, że 
w tekstach naukowych odsetek słów (sformułowań?) ważnych jest stały. Ale 
znowu mam wątpliwości, czy ktoś to potwierdzi współcześnie, oraz: co właściwie 
miałoby z tego wynikać.

Andres słusznie sugeruje, że obiegowe analizy cytowań -  wskaźnik Hirscha, 
Impact Factor itd. -  nie mogą stanowić wyłącznych kryteriów oceny, a tak co
raz częściej jest. Nie dla wszystkich dyscyplin poza tym są te wskaźniki równie 
użyteczne, a bywają niekiedy całkiem bezużyteczne. Bo wprawdzie im więcej 
cytowań, tym niby wyższy autorytet tekstu, autora i czasopisma (książki), ale nie 
zawsze i nie do końca. Cytowania tekstu przy tym redukują się z czasem, rzadko 
odżywając po latach, ale to nie oznacza utraty wartości tego tekstu. Wskaźniki 
zatem muszą być z a w s z e łączone z opiniami znawców, tymczasem jest inna.

W czysto liczbowym i rejestracyjnym postępowaniu czyha mnóstwo błędorod- 
nych pułapek -  tym więcej, im rozleglejszy jest obszar analizy. Kłopotliwe bywają 
zmiany tytułów czasopism i odmienne numeracje zeszytów, a niespodzianki kryją 
się też w tożsamości lub zbieżności nazwisk autorów. Wiem coś o tym: większość 
polskich bibliotek przypisuje mi podręcznik Rower, a pomieszania publikacyjne 
z prof. Jackiem Woźniakowskim (byłym prezydentem Krakowa) były niewyobra
żalne. Lecz prawdziwą zmorą są autocytaty, stanowiące w czasopismach ok. 13% 
prz5wołań, zaś w periodykach kiepskich nawet 17%. W ten sposób liczni autorzy
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poprawiają sobie Impact Factor i na to wiele wskaźników nie jest odpornych. 
Rozumna opinia jest taka, że jedna cytacja w czasopiśmie renomowanym jest
o wiele więcej warta, niż mnóstwo przywołań w czasopismach drugorzędnych. 
Dlatego stworzono wskaźnik Eigenfactor, też zresztą nie w pełni odporny na 
imputacje pozorowane.

Wśród dominujących serwisów analitycznych autorka wymienia Scopus (16 
tys. tytułów) oraz „Journal Citation Report” (8200 tytułów). Baza SCI-Exp. zawie
ra dalszych 6 tys. tytułów. Jeśli dobrze liczę, to wszystko razem nie obejmuje nawet 
połowy czasopism naukowych -  a co z przjwoływaniem publikacji książkowych? -  
bazuje zaś głównie (niekiedy wyłącznie) na piśmiennictwie anglojęzycznym. 
Pytanie (w książce niezadane), jak to się ma do rozwoju nauk narodowych, nie 
znajduje odpowiedzi. Natomiast wygląda na to, że „wróciliśmy” do nowej łaciny.

[3] ZNOWU ZARZĄDZANIE [***]

Z lawiny niby bibliologicznych tekstów o zarządzaniu, wyłowiłem publikację 
solidną (Moniz, 2010), ale nie rzucającą na kolana. Tak samo bowiem jak inne 
traktuje głównie o zarządzaniu, odniesienia do bibliotek są natomiast nieliczne 
(dlatego: niby). A w rejestrze piśmiennictwa o samym zarządzaniu, te niby na
sze plasują się na miejscach poślednich. Ciekawostkę natomiast stanowi to, że 
w uniwersytecie stanu North Carolina autor jest zarówno profesorem, jak i pra
cownikiem biblioteki. Takie połączenie, bardzo dla bibliotekoznawstwa pożądane, 
u nas jest absolutną rzadkością.

Początek wywodów (standardowo!) to historyczny przegląd teorii zarządza
nia, tu akurat wysoce klarowny, ale powiedziałbym, że frywolny. Po wielu latach 
bowiem nie można przykładać do dawnych koncepcji ocen i miar całkowicie 
współczesnych.

Kiedy więc pomysły Taylora określa autor jako brutalne, to w ówczesnych wa
runkach nie była to prawda. Wszak właśnie Taylor wylansował zasadę motywacji 
przez płacę -  którą chętnie wdrożyłbym obecnie w polskim bibliotekarstwie -  i nie 
jestem pewien czy rzeczjrwiście (jak napisano) uważał pracowników za ^upców.

Trudno też zgodzić się do końca z tezą, że 
Max Weber opowiadał się za biurokraty- 
zacją zarządzania. Za centralizacją -  lecz 
to nie to samo. Biurokracją zajmował się 
odrębnie, jako socjolog. A że był natomiast 
Polakożercą, tego już Moniz wiedzieć nie 
musi.

Trafnie za to scharakteryzował suge
stie kreatywnego udziału w organizacji 
oraz nastawionego kreatywnie kierowa
nia, formułowane przez Lenina i Mayo. 
I słusznie dużo miejsca w wywodach zaj
muje genialny Francuz, Henri Fayol, który 
w gruncie rzeczy unaukowił wiedzę o za
rządzaniu. Bo to wszak Fayol scharaktery
zował p r o c e s  zarządzania i podzielił na 
segmenty oraz skonkretyzował pięć funk
cji -  wymieniamy je tak nadal -  mianowi
cie planowanie, organizowanie, koordyno
wanie, decydowanie i kontrolowanie. Od 
niego pochodzi też bezdyskusyjna, chociaż 
sprawiająca wszystkim gigantyczne kłopoty 
w praktyce, zasada jedności rozkazodaw- 
stwa: każdy otrzymuje polecenia tylko od
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j e d n e g o  przełożonego bezpośredniego. Są też w tekście przjrwolane różne 
koncepcje motywacji w zarządzaniu, nie tylko Maslowa, oraz jest klarowna 
charakterystyka teorii X i teorii Y McGregora -  w różnych innych publikacjach 
przedstawiana dosyć mętnie. A to rzeczjrwiście nic innego, jak propozycja od
miennego kierowania pracownikami, którym chce się pracować, niż tymi, którzy 
funkcjonują tylko pod przymusem.

Przewodnią myśl tej publikacji wyznacza idea rozumnego i kreatywnego 
zarządzania oraz takiego samego uczestnictwa w organizacji. A do tego zawsze 
potrzeba entuzjazmu, autorefleksji oraz konkretyzacji i akceptacji celu działania -  
wspólnego dla grupy, bo dobre efekty biorą się z synergii. Jednocześnie zaś koniecz
na jest mądra motjwacja: przez interesujące zadania i przez szansę dla własnej 
inicjatywy, przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa w pracy. Wtedy łatwiej o pro
duktywne decyzje, nawet jeśli ryzykowne (decyzje to zawsze ryzyko), o ile efekcie 
mogą sprawić satysfakcję. Natomiast przy kiepskich relacjach i złym traktowaniu 
pracowników, degeneruje się cały system.

Jest też w tekście rozbudowane omówienie kultury organizacyjnej (klimatu, 
procedur itp.), niekoniecznie odkrywcze. Natomiast w książce to jest jedyny zakres 
tematyczny, który autor bezpośrednio odnosi do bibliotek.

Poddając ocenie procesy komunikacji w zarządzaniu, Moniz uwzględnia relacje 
mailowe i błogi, lecz słusznie podkreśla, że najważniejsze są kontakty bezpośred
nie. W bieżącej praktyce mocno zresztą zredukowane na rzecz Internetu oraz 
intranetu i to nie jest dobre.

Zdaniem (nie tylko) autora, najlepszym wariantem zarządzania jest przy
wództwo. Menedżer bowiem jedynie rozwiązuje problemy, lider natomiast 
w y n a j d u j e  je i rozwiązuje: to coś zupełnie innego. Poza tym z liderem pracuje 
się chętnie i z przyjemnością.

Moniz uważa, że przywódcą trzeba się urodzić. To nie całkiem prawda. 
Wrodzona może być charyzma, precyzja myślenia oraz umiejętność przewidy
wania. Jednak sztuki komunikowania i inspirowania innych można (trzeba) się 
nauczyć -  tak jak musi się wypracować rzetelność i autorytet oraz opanować 
konieczne umiejętności merytoryczne, a także zarządcze.

Jest jeszcze w tym tomie segment, poświęcony zarządzaniu zmianami. Ale to 
już są tylko powtórzenia tego, co wcześniej wielokrotnie opisywano.

[4] INNOWACJE [♦**]

Tymczasem o tym trzeba wiedzieć o wiele więcej, bo realizacja zmian inno
wacyjnych to teraz podstawa istnienia każdej instytucji, także każdej biblioteki. 
Dlatego wybrałem do zasygnalizowania stosowny tekst (Dodgson & Gann, 2010) 
ze znakomitej oksfordzkiej serii „A very short introduction” . Jednak ta akurat 
publikacja -  chociaż kompetentna -  rewelacją nie jest i mogłaby być krótsza, 
bo redukcja objętości polega tu głównie na miniaturyzacji czcionki: powinni do 
książki dodawać lupę. Natomiast ciekawy jest autorski rozrzut przestrzenny. 
Prof, Mark Dodgson pracuje w Australii, na uniwersytecie w stanie Queensland, 
zaś prof. Dawid Gann -  w londyńskim Imperial College. To znaczy, że odległość 
w niczym nie przeszkadza.

Mało fortunna wydaje mi się koncepcja tekstu, oparta na prezentowaniu 
innowatorów w układzie historycznym i dopiero z tego wynikają konkluzje. Ale 
główne opinie są ważne i wyrażone klarownie.

Innowację rozumieją autorzy (inni podobnie) jako refleksję niestandardową 
i koniecznie efektywną -  destrukcja to nie innowacyjność lecz horror -  chociaż 
zawsze zmieszanąz ryzykiem, przyszłość bowiem nie jest do końca przewidywalna. 
Linearny model rozwoju społeczeństwa, bardzo prostoduszny, w rozważaniach 
ustępuje często miejsca modelowi parabolicznemu (wzrost -  szczyt -  regres), 
a nieraz trzeba jeszcze brać pod uwagę model rywalizacyjny. Pewności, jak będzie.
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nie ma więc nigdy. Mimo to bez innowacji 
funkcjonować nie można, bo zmienna jest 
sama rzeczywistość i tu właśnie rodzi się 
ryzyko. Inna sprawa, że nawet innowacyjne 
niepowodzenia czegoś w sumie uczą, ale 
czasem dramatyczny bywa ich efekt.

Innowacje rodzą się w umyśle z energii, 
wiedzy i wyobrażeń, a w procesie pracy 
sprzyja im (lub nie) stosowne wsparcie prze
łożonych. Trzeba więc wyławiać i zatrudniać 
osoby z fantazją -  energiczne, szukające 
trudności, umiejące przewidj^yać i czerpiące 
z kreacji radość. Autorzy twierdzą, że do 
innowacji trzeba wdrażać już na studiach: 
to trzecie zadanie uczelni, obok kształcenia 
i badań. Mają rację, ale...

Innowacyjność pobudzają użytkownicy 
oraz dyskusje (konferencyjne?) między 
innowatorami, a także -  chociaż w mniej
szym stopniu -  badania naukowe. Zdaniem 
autorów, proinnowacyjne muszą też być 
centralne instytucje rządowe. Jednak nie 
napisali, że również poza Anglią i Australią.

To oczywiście jest trudne. Instytucja popierająca innowacyjność, a tym bardziej 
liderująca, musi akceptować ryzyko i odznaczać się elastycznością, więc niską 
formalizacją. Otóż takich instytucji jest mało. Poza tym -  chociaż do innowacyj
ności można się przysposobić -  potrzeba do niej zwłaszcza „urodzonych” liderów. 
A takich jest jeszcze mniej niż mało.

Tymczasem od innowacyjności zależy przyszłość świata (dopowiem, że rów
nież bibliotecznego). Trzeba więc lansować ją z całą mocą, w skali jednostkowej 
oraz zbiorowej, krajowej i międzynarodowej. Jednak w regionach wschodnioeu
ropejskich nawet sama współpraca bibliotek układa się marnie, a cóż dopiero -  
innowacyjna.

Według autorów, liderami innowacyjności mogą i powinny być uniwersytety. 
Jest jednak pytanie, czy tego chcą oraz czy potrafią.

[5] ZARZĄDZANIE RAZ JESZCZE [***]

Kierując się bardzo dobrymi ocenami oraz faktem reedycji (po pięciu la
tach), wybrałem do omówienia uaktualnione wznowienie podręcznika (Giesecke 
& McNeil, 2010) o zarządzaniu w bibliotekach. Podkreślaną zaletą miało być 
rzeczj^iste odniesienie rozważań do bibliotekarstwa i niby jest, ale nie zawsze 
akceptowalne, w sumie więc nie jest to tekst lepszy od szeregu innych, a przy tym 
dość chaotyczny. Obie (amerykańskie) autorki pracują w bibliotekach i są równo
cześnie uniwers3^eckimi profesorami -  Giesecke w Lincoln, a McNeil w Purdue -  
ale kiedy odwołują się do bibliotecznej praktyki, to albo serwują stereotypy, albo 
przeświadczenia bezzasadne (np. że kafejki stanowią konkurencję dla bibliotek).

Mają natomiast zapewne rację twierdząc, że funkcje zarządzania są coraz 
powszechniej cedowane na niższe szczeble kierownicze w bibliotekach dużych, 
bo menedżerowie zaczynają zachowjrwać się jak trenerzy: łowią talenty, inspirują 
działania i organizują funkcjonowanie, więc części innych obowiązków muszą się 
pozbywać. Z drugiej strony -  nie każdy chce, bo chęć oddelegowania uprawnień 
własnych na innych, wcale nie jest częsta. Bjrwają więc tacy szefowie, którzy chcą
o wszystkim decydować bezpośrednio sami i efekty są wątpliwe.
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Wśród priorytetów w postępowaniu 
i w postawach dyrektorów autorki wymie
niają (kolejność jest woluntarystyczna) 
ostrożność w ocenach, zindywidualizowanie 
motywacji, dbałość o dobry klimat we
wnętrzny i o korzystny wizerunek zewnętrz
ny, a przede wszystkim przestrzeganie reguł 
etyki oraz skuteczne komunikowanie się 
w rozmaitych formach. Przypominają też
0 potrzebie dobrych relacji z organizato
rami bibliotek oraz obligują do popierania 
współpracowników progresjrwnych. Są to, 
słuszne wprawdzie, ale jednak oczywistości, 
w dodatku zreferowane bardzo chaotycznie.

Jest też w tekście mowa o warun
kach efektywności działań zespołowych -
1 następnie (mało produktywna) wyliczanka 
możliwych postaw w procesie pracy. Autorki 
są zdania, że sprawnie funkcjonuje zespól, 
podzielający wspólne wartości, rozumiejący 
się i akceptujący swoje powinności. Tak też 
w samej rzeczy jest, natomiast nie wiem cze
mu napisano, że dobry zespół nie powinien 
liczyć więcej niż 25 osób.

Część tekstu traktuje o zasadach plano
wania pracy i o gospodarowaniu czasem, ale nie ma w tym opisie niczego, co byłoby 
nowe. Ewentualnie -  sugestia planowania awaryjnego, bo o tym pisuje się bardzo 
rzadko. A b3nva potrzebne, zwłaszcza w obliczu powtarzających się kataklizmów.

Natomiast kilka zaleceń dla osób kierujących wydało mi się wartych przyto
czenia, mimo że wzajemnie mają ze sobą niewiele wspólnego. No więc nie bez 
racji sugeruje się, że każdy kierownik sa m  musi „trzymać rękę” na budżecie 
i monitorować wydatki; raporty księgowości nie wystarczą. Z kolei narzędziem 
motywowania pracowników (napisano), obok koniecznej stymulacji płacowej, 
powinien być szeroki wachlarz zachęt pozamaterialnych. Autorki optują też (ja 
akurat mam inne zdanie) za ustaleniem w bibliotekach standardów, lecz nie 
wyjaśniają, jak je generować oraz następnie egzekwować. Doradzają też bardzo 
staranne wprowadzanie nowych pracowników do pracy, a także (to oczywiście 
zupełnie inny wymiar) dbałość o swój rozwój własny.

[6] PONOWNIE O MARKETINGU [***]

Teorie zarządzania i teorie marketingu, chociaż pr^należą do tego samego 
obszaru, są ze sobą skonfliktowane, ale na użj^ek bibliotekarzy bywają ẑ o^kle 
prezentowane we wzajemnym powiązaniu i -  ostatnio znowu -  w dużym natężeniu. 
Dlatego niniejszy przegląd wygląda tak właśnie i z tego powodu sygnalizuję jesz
cze jedną publikację, o bibliotecznym marketingu, trójki autorów amerykańskich 
(Dowd et al., 2010), zapowiadaną jako poradnik b a r d z o  praktyczny. No więc 
t r o c h ę  tak rzeczywiście jest, jakkolwiek bez rewelacji.

Autorzy namawiają do wykorzystywania w bibliotecznej promocji -  tak bez
pośrednio, jak i przez sieć -  osób spoza biblioteki, ludzie bowiem ufają cudzym 
bezinteresownym opiniom bardziej nawet, niż ekspertom. Ale trzeba znaleźć 
takich, którzy zechcą to robić, najlepiej lokalnych liderów i niech ta utajona pro
mocja rozpowszechnia się wirusowo. To jednak dopiero początek pomysłu: auto
rzy mają rację, że takim osobom trzeba jeszcze podpowiedzieć, c o wylansować 
i naszkicować samą wypowiedź, możliwie prostą, klarowną, za to perswazyjną.
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BITE-SIZED
MARKETING
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I Natomiast nie mają racji udając, że to takie
proste. Przeciwnie: to jest wyjątkowo trud- 
ne, dlatego w praktyce zdarza się rzadko.

W tekście sugeruje się, że to może 
być jakaś krótka historyjka, z biblioteką 
w tle. Jaka? Tego już nie napisano i chyba 
dobrze, bo to wszak brzmi bardzo naiwnie. 
Być może więc dowcip? Ale wszystkie znane 
mi dowcipy o bibliotekach oraz o bibliote
karkach, są głupie lub nieprzyzwoite -  nie 
nadają się na promocyjne narzędzia. Zatem 
jest jak zwykle: pomysł nawet niezły, ale 
wyjątkowo trudny do zrealizowania.

Autorzy oczywiście wiedzą, że marketing 
to coś więcej, ale koncentrują się głównie 
na samej promocji, zwłaszcza generowanej 
przez biblioteki. Doradzają, żeby promo
wać -  na równi -  piśmiennictwo i bazy 
elektroniczne, odnoszone do problematyki 
aktualnej lub z innego powodu dla publicz
ności ważnej, ze wskazaniem konkretnych 
namiarów i umieszczać te powiadomienia 
na stronie biblioteki oraz regularnie posyłać 

do mediów. A także wykorzystjrwać dla promocji wszelkie okoliczne konferencje 
naukowe. Trudno powiedzieć, że nie, ale nadmiernie odkrywcze to nie jest.

Ma za to sens apel o lepsze wykorzystanie internetu w bibliotecznej promocji, 
bo niby o tym wiadomo, ale realizacja jest kiepska. Nawet jeśli są stosowne warunki 
techniczne, to zawsze brakuje na to czasu, a może i świadomości.

Autorzy lansują zwłaszcza własną kreację w sieci biblioteki 2.0, biblioteczną 
promocję wiki, oraz założenie krótkich blogów tematycznych, choćby w formie 
twitterów (mikroblogi, do 140 znaków), byle nieustannie aktualizowanych. 
Oczywiście. Tyiko, kto potrafi to robić oraz jak wykroić stosowny czas. Bo -  czego 
nie napisano -  to wszystko jest bardzo absorbujące i czasochłonne.

W tekście namawia się kierownictwa bibliotek na intensywny marketing 
wewnętrzny -  na lansowanie promarketingowych postaw i promediacyjnych za
chowań -  oraz na tzw. branding, czyli na tworzenie ramowej wspólnoty oznacze- 
niowej, sygnałowej (logo, nazewnictwo, te same barwy), utrwalającej wizerunek 
bibliotek w świadomości użytkowników. O tym też pisywano wcześniej. Oraz jest 
także postulat stałego monitorowania oczekiwań publiczności.

Rzecz jasna, również nienowy, bo to wszak elementarna podstawa marketingu. 
Której jednak w tej części Europy nie praktykuje się prawie wcale. Uprawiamy 
mianowicie marketing domyślny: domyślamy się, czego mogą od nas chcieć użyt
kownicy. I skłamałby wmawiając, że to zgad3rwanie idzie nam dobrze.

[7] O BIBLIOTEKACH -  TEORETYCZNIE [***]

Spośród opracowań ściśle bibliotekoznawczych sygnalizuję książkę (Dworkina, 
2009), której autorką jest prof. Margarita Dworkina z Rosyjskiej Biblioteki 
Państwowej w Moskwie, znana z licznych publikacji, ale ten tekst, a właściwie 
jego pierwszy segment, do najlepszych nie należy. Dopiero część druga jest na 
stosownym poziomie.

Pierwsza formą oraz stylem przypomina sowiecki formalizm naukowy, nawet 
z przj^ołaniem Marksa (tu całkowicie bez sensu), a dotyczy głównie definiowania 
pojęć, które są w obiegu od dziesięcioleci lub dłużej. Komu to potrzebne? Dominuje 
przy tym paninformacjonizm -  wszystko jest według autorki informacją -  a głów
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na eksplikacja ma liczne słabości, bo też 
w całej książce nie ma żadnego odwołania 
się bezpośredniego do źródeł zagranicznycti.
Tymczasem w tym obszarze nie da się my
śleć prospektywnie bez rzucenia okiem na 
to, o czym piszą w innych krajach. No i ujaw
nia się grzech, popełniany wszędzie przez 
prawie wszystkich teoretyków, mianowicie 
wyobrażenie o bibliotecznej rzeczywistości 
jest -  mówiąc oględnie -  bardzo osobliwe.

Tak więc następuje definiowanie „dzia
łalności bibliotecznej” (i innych terminów), 
bo jakoby brakowało stosownych opraco
wań (gdzie ich nie ma?), z rozbudowaną 
refleksją na temat sprzeczności między 
archiwizacją i udostępnianiem, co wymaga 
lawirowania pomiędzy ochroną a usługami.
Rzeczywiście, tyle że tak jest od początku 
istnienia bibliotek. Autorka uważa, że tę 
dychotomię powinny ograniczyć usługi 
bezzwrotne (udostępnianie kopii), w czym 
zapewne ma rację, natomiast w ogóle nie 
ma tam słowa o bezpośrednich, werbalnych 
usługach informacyjnych. Mowa jest jeszcze
0 wyborze zasobów gromadzonych, dość enigmatyczna, dokument biblioteczny 
nazywa się jednostką informacji (np. jeden tomik poezji albo jeden dysk muzycz
ny?) oraz jest dłuższy wywód, sugerujący, że działalność biblioteczno-informacyjna 
to praca. No proszę...

Nie dostrzegam pożytków z rozważań, że biblioteka jest socjalną instytucją 
informacyjną, ale także kulturalną, czyli w sumie: informacyjno-kulturalną-brak 
bowiem pojęciowych rozróżnień między komunikacją i kulturą jest tu ewidentny. 
Jak też nie wiem, co miałoby wynikać z arbitralnego podziału bibliotecznej obsługi 
użytkowników na ogólną niekontrolowaną (użytkownik korzysta sam), ogólną 
kontrolowaną ( bibliotekarz wspomaga) oraz specjalistyczną. Na szczęście druga 
część tomu jest z n a c z n i e  lepsza.

Myślę, że ma sens przegląd retrospektywny zasad konstruowania bibliotecz
nych kolekcji -  bo uświadamia radykalne zmiany -  od całkowitego ignorowania 
życzeń publiczności, po schlebianie im ponad miarę i wreszcie: wypracowanie 
reguł pośrednich. Ale Dworkina zdaje się sądzić, że tak już zostanie, tymczasem 
takiej pewności nie ma. Jeszcze będzie/może być różnie.

Ciekawa konkluzja kryje się pod -  na pozór banalnym -  stwierdzeniem, 
że wynikiem działalności bibliotecznej jest usługa, która ma efekty prymarne
1 wtórne. Niby nic, a to ważne. Zazwyczaj bowiem cel tego działania kojarzy się 
z udostępnianiem (zbiorów, informacji), a to tylko efekt pierwszego stopnia. Efekt 
drugiego stopnia, finalny, to przejęcie t r e ś c i ,  czyli wzbogacenie wiedzy oraz/ 
lub refleksji, programu myślenia -  czego wszak nie sposób zmierzyć. Kiedy więc 
Dworkina, jak setki innych, twierdzi w innym miejscu, że biblioteki potrzebują 
wskaźników efektywności, to w moim mniemaniu przeczy sama sobie. No bo jak 
zmierzyć, że użytkownik -  dzięki bibliotece w ł a ś n i e  -  wie więcej lub że jest 
mądrzejszy?

Cała sekwencja autorskich uwag dotyczy organizacji bibliotek. Pewnie tak 
jest, jak napisano, że struktury są rozbudowywane proporcjonalnie do wielkości 
bibliotek. Zaś podstawę strukturalizacji słusznie identyfikuje Dworkina z funkcja
mi segmentów, z przedmiotem usług oraz z rozrzutem przestrzennym -  do czego 
dodaje nieoczekiwanie „zespoły projektowe”. Domyślam się, że chodzi jej o roz
wiązania macierzowe. W samych zaś strukturach centralizację decyzji przypisuje



do gromadzenia zasobów, a decentralizację do udostępniania. W co większych 
bibliotekach istotnie tak bywa, chociaż są wyjątki.

Dzieje bibliotek (o tym też jest mowa) postrzegane są etapowo. Najprzód 
miało miejsce gromadzenie, archiwizacja i udostępnianie. Z czasem dokonała 
się dyferencjacja i djrwersyfikacja oferty. W kolejnym etapie nastąpiła adaptacja 
technologii informacyjnych. Współcześnie zaś pojawiły się symptomy dodatkowe: 
rozmaitość nośników, postępująca kooperacja międzybiblioteczna, idea zapewnie
nia wszystkim dostępu do komunikacji publicznej, zdecydowana intensyfikacja 
oferty ponadusługowej oraz nastawienie (jestem pewien, że nie wszędzie) na rozwój 
kultury czytelniczej i elektronicznej.

Dworkina uważa, że biblioteki w bliskiej przyszłości jeszcze bardziej rozwiną 
usługi zdalne, że we wszystkich bibliotekach będzie miało miejsce pośrednictwo 
w komunikacji zarówno elektronicznej oraz piśmienniczej, a kolekcje bibliotecz
ne będą coraz silniej skorelowane, uzupełniając się wzajemnie. To trafna opinia. 
Natomiast nie jestem pewien czy na pewno, obok oferty online, utrzyma się wzięcie 
dla materiałów elektronicznych na nośnikach przemieszczalnych. Zobaczymy.

Prognozując przyszłość, autorka zakłada dalszą adaptację technologii w biblio
tekach oraz odmienne nastawienie bibliotek: dużych na uniwersalizację oferty, 
a małych na specjalizację. Szczerze mówiąc, to jest jedno i to samo, przy założeniu 
pełnej koordynacji bibliotecznego gromadzenia, w sumie bowiem cały system bi
blioteczny będzie stanowił w efekcie megakolekcję zuniwersalizowaną. Tak sobie 
przynajmniej można pomarzyć.

No i rację ma prof. Dworkina w stwierdzeniu, że biblioteki mogą świetnie 
sprawdzić się w roli brokerów informacji. Również uważam, że nie ma żadnego 
powodu, żeby ktoś inny robił sobie z tego biznes. Wprowadzając w trybie wyjątku
-  główne usługi muszą być bezpłatne -  stosowne opłaty, sami zróbmy z tego biznes 
biblioteczno-brokerski. Sytuacja bibliotek stałaby się nagle lepsza.
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