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Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH 
                                              

Przyglądając się publikacjom biblioteczno-informacyjnym (w dostępnych mi 
wersjach językowych) za granicą, dostrzegam sporo tematycznych powtórzeń, 
często zresztą kreatywnych. Wygląda na to, że liczne problemy bieżące, wyge-
nerowane przez natłok innowacji, całkowicie zaabsorbowały uwagę znawców. 
Ale może jest inaczej: może po prostu za mało jest na razie danych na szersze, 
ale odpowiedzialne konstatacje w pełni prospektywne. W rezultacie jedyny (jaki 
ostatnio zauważyłem) rzeczywiście nowy obszar tematyczny wiąże się z rozwojem 
komunikacji bezprzewodowej i z miniaturyzacją urządzeń odbiorczych – z bardzo 
wstępną refleksją nad skutkami dla bibliotek.

[1] BIBLIOTEKA W KIESZENI [***]

To znaczy: nowy – ale już od jakiegoś czasu – ponieważ najświeższa książ-
ka (M-libraries 2, 2010) na ten temat miała swoją poprzedniczkę, sygnowaną 
numerem „1” (zob. „PB” 2010, z. 1). Tym razem opinie są bardziej rozbieżne  
i mniej konkretne. 

Natomiast eksploatuje określenie – raczej prospektywne i postulatywne niż 
odnoszone do obecnej praktyki – ultarmobilności, która zakłada uzyskanie każdej 
informacji wszędzie i skontaktowanie się z każdym też wszędzie oraz wdrożenie 
każdej aplikacji. To ma być nowa forma powszechnego komunikowania się, szeroko 
dostępna i łatwa w użyciu, nazwana „digitalną asystą”, żeby nawet w nazwie było 
coś więcej niż telefon. Na razie jednak bardzo ogólnikowo sygnalizuje się jedynie  
m o ż l i w o ś ć  zastosowania i to tylko pomocniczego, w edukacji zdalnej.

O wsparciu e-learningu tą drogą w In-
diach informuje jeden z tekstów, bo podobno 
jest tam 500 mln mobilnych telefonów. Ale 
z opisu szczegółowego wynika, że materiały 
digitalne transmituje się w ten sposób rzad-
ko, częściej natomiast krążą w tym trybie 
dokumenty administracyjne, powiązane  
z edukacją. Z kolei, studenci angielscy koja-
rzą z mobilną telefonią transmisję SMS-ów, 
muzyki, czasem fotografii oraz oczywiście: 
komunikatów fonicznych, tak jak w całej 
telefonii dotychczasowej.

Większość tekstów w tym tomie trak-
tuje o zastosowaniu bezprzewodowej tele-
transmisji w bibliotekach, ale widać, że są 
to głównie zamierzenia i hasło „biblioteka 
w kieszeni” nie ma na razie żadnego po-
krycia w rzeczywistości. Tą drogą serwuje 
się przede wszystkim informacje użytkowe, 
określa możliwość rezerwacji materiałów  
i miejsc w czytelniach, niekiedy zaś do-
stępne są także biblioteczne katalogi. Jako 
narzędzie dominują iPody, a ich niewielkie 
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ekrany redukują możliwość odbioru dłuższych tekstów digitalnych, a coraz częś- 
ciej akceptowane przez dyżurnych bibliotekarzy, którzy nie siedzą przy biurkach, 
a w ten sposób kontaktują się z ekspertami i z bibliotekarzami dziedzinowymi, 
także spoza własnej biblioteki, przy bardziej skomplikowanych, użytkowniczych 
zleceniach informacyjnych.

Natomiast niedogodności jest moc. Urządzenia są niekompatybilne z ofer-
tą sieciową, zaś aplikacje opłacają się firmom tylko w dużej skali, więc właśnie  
w Indiach, lecz zapewne nie w Islandii. Jest poza tym dużo wariantów tych urzą-
dzeń i wszystkie są drogie oraz mało sprawne. Mikroekrany nadają się do odbioru 
przekazów krótkich, głównie SMS-ów, ale dłuższych to już nie bardzo. Na dodatek, 
do sprawnej obsługi informacyjnej w tym trybie potrzebne jest dyżurne zaplecze – 
poszerzone centrum informacyjne – którego na razie na ogół nie ma. Dlatego 
możliwości są skromne, a efekty marne.

Jednak telefonia mobilna rozprzestrzenia się sukcesywnie i nie można jej  
w bibliotekach tracić z oczu. Trzeba na początek wypracować kilka koncepcji 
elementarnych. Jaka mianowicie ma być biblioteczna oferta w tym trybie i jaka 
rola bibliotekarzy. Oraz: do jakich urządzeń powinny dostosować się biblioteki, 
bo przecież do wszystkich – nie.

[2] PRZEGLĄD NOWOŚCI POTENCJALNYCH [****]

Sporo opinii stosunkowo nowych – ale niekoniecznie awangardowych – od 
jakiegoś czasu odnosi się też do innych przejawów rzeczywistości bibliotecznej.  
Z sugestią, że zmienia się w niej niemało i nawet, jeżeli zmiany są drobne, to wszak 
sukcesywne, narastające, w sumie zatem reformują praktykę bibliotekarską i jej 
wizerunek.

Dostrzegając, że tak jest zwłaszcza na Zachodzie, bibliotekoznawcy rosyjscy 
chętnie i często dokonują przeglądu tych zmian. I tak po tomie Bibliotecznoje 
dieło za rubieżom (zob. „PB” 2010, z. 2), 
wydano właśnie kolejny, interesujący zbiór 
opinii (Bibliotecznoje, 2010), dotyczących 
głównie prawa autorskiego, nowych praktyk  
w obszarze usług informacyjnych oraz kształ-
cenia bibliotekarzy. Inne zakresy tematycz-
ne, obecne w tym tomie, są skomentowane 
mniej ciekawie. Całość zaś jest erudycyjnym 
popisem Iriny Bagrowej, która znakomicie 
napisała najważniejsze teksty.

Sygnalizowane zmiany w prawie autor-
skim na świecie są następstwem nowych 
technologii komunikacyjnych, do których 
dawne regulacje już nie przystawały. Ale 
okazuje się, że i kolejne postanowienia też 
są ułomne, więc zmianom nie ma końca  
i są bardzo zróżnicowane. W efekcie wobec 
tekstów z Sieci obowiązują przepisy z tego 
kraju, z którego przejęty przekaz pochodzi,  
a wobec dzieł osieroconych liczba po-
stanowień sprzecznych jest ogromna. 
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Przestrzeganie zatem takiego prawa to czcza iluzja, podkreślana dość bezradnymi 
apelami o uczciwy użytek i o sprawiedliwą kompensację autorską. Dopowiem, że 
efekty widać wszędzie: pirackie kopiowanie materiałów drukowanych – według 
zasad komercyjnych, ale tylko dla kopistów – to jest już potężny przemysł. 

Prawdą przy tym jest, że w dyskusjach o prawie autorskim bibliotekarze nie 
opowiadają się po stronie autorów. Przeciwnie: narzekają powszechnie na wszyst-
kie ograniczenia w rozpowszechnianiu, także licencyjne (te rzeczywiście czasem 
są przesadne), natomiast IFLA nieustannie domaga się dla bibliotek rozmaitych 
specjalnych uprawnień w tym zakresie. Znamienna jest przy tym berlińska dekla-
racja z 2007 r. w sprawie Open Access (storpedowana przez wydawców), która 
sugerowała, żeby autorzy nie otrzymywali honorariów za napisane teksty, a wtedy 
obieg tych tekstów mógłby być z zasady bezpłatny. Pytanie tylko: po co komu 
wtedy byłyby biblioteki? W rewanżu – uważam – autorzy powinni namówić bi-
bliotekarzy, żeby zrzekli się wynagrodzeń za pracę w bibliotekach: jak za darmo, 
to za darmo. Ciekawostką jest poza tym spostrzeżenie I. Bagrowej, że o ile 90% 
bibliotek amerykańskich powiadamia publiczność o przepisach prawa autorskiego, 
o tyle w Rosji… nie czyni tego żadna biblioteka. 

Inni autorzy sygnalizują zagraniczne poszukiwania efektywnych pomysłów na 
realizację usług informacyjnych. Wymyślono więc m.in. nową strategię wyszuki-
wania informacji, określaną jako „desktop search”: polegającą na kierowaniu tego 
samego pytania od razu do całej Sieci (do zasobów otwartych), zamiast tylko do 
jednego źródła. Pojawiła się też szczególna forma bezpośredniej informacji szyb-
kiej, ale jednak weryfikowanej – „Need 2 Know” – opartej na wymianie pytań  
i odpowiedzi według reguł Biblioteki 2.0, a nastawiona głównie na młodzież.

W tomie odnotowano również krytyczne opinie o kształceniu bibliotekarzy, 
rzeczywiście liczne, zwłaszcza w USA – które zdaniem wielu nie przystaje do 
potrzeb. Przede wszystkim sugeruje się, że „świeży” bibliotekarz nie jest dosta-
tecznie przygotowany do wyszukiwania i weryfikacji treści w Internecie: za mało 
umie, żeby być nawigatorem wiedzy. Poza tym często mówi się o niedostatkach 
orientacji pozabibliotecznej, zagadnieniowej – ale co do tego byłbym ostrożniejszy. 
Taka przecież jest przyczyna odrodzenia się koncepcji równoległego bibliotekarstwa 
dziedzinowego: w symbiozie z bibliotekarstwem „bibliotekarskim” efektywność 
łączna powinna być niezła.

Natomiast nie myli się I. Bagrowa, kiedy sygnalizuje niezadowolenie młod-
szych pokoleń bibliotekarzy z powodu rutyniarstwa i schematyzacji zawodu oraz 
braku szans na kreatywność i zniechęcających stereotypów. Podnosi się też pro-
blem niemożności międzypokoleniowego porozumienia bibliotekarzy – szczegól-
nie ważny wobec bardzo wysokiej średniej wieku w tym zawodzie – ale nie jest 
jednak pewne, czy to aby naprawdę zakłóca komunikację. Natomiast niedobre, 
choć trafne, jest spostrzeżenie o minimalizacji ustawicznego samokształcenia:  
w następstwie ten zawód ulega wzmożonej petryfikacji.

[3] INNOWACJE [****]

O innowacyjności jako o wyznaczniku czasów współczesnych i przyszłych,  
w praktyce ogólnej oraz bibliotecznej, w Rosji oraz za granicą, traktuje specjalny 
tom (Innowacji, 2010), interesujący, jakkolwiek za dużo w nim ogólników. Poza 
tym każdy tekst zaczyna się od tego samego punktu zero, a to znaczy, że panie 
redaktorki nie wykonały koniecznych czynności.
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Przypomniano tu, często powtarzaną, 
ale słabo uświadamianą prawdę, że inno-
wacyjne są tylko te zmiany, które dotyczą 
istotnych przejawów funkcjonowania i które 
przynoszą pożytek. Inne są bez znaczenia, 
bądź mają charakter pozorancki albo nawet 
destrukcyjny, w każdym razie nie każda no-
wość jest innowacją. To, co się zmienia, musi 
być przy tym po zmianie  w y r a ź n i e  
lepsze, aniżeli to, co było uprzednio. Z dru-
giej strony – brak zmian grozi petryfikacją 
i w końcu zapaścią. Konieczny jest zatem 
mądry balans.

Biblioteki jako systemy otwarte muszą 
być podatne na: innowacje dyktowane z ze-
wnątrz przez otoczenie społeczne, zmiany 
komunikacyjne i technologiczne oraz przez 
utratę monopolu na dostawę informacji (we-
dług mnie, nigdy takiego nie było). Czasem 
także bieda (niedofinansowanie) wyzwala 
produktywne pomysły. Nadrzędnym moty-
wem bibliotecznej innowacyjności jest zaś 
pożytek użytkowników.

Jedna z autorek pisze, że ogólna innowacyjność w Rosji jest mierna. To nie 
całkiem prawda – o czym później. Natomiast w tamtejszym bibliotekarstwie za-
pewne tak rzeczywiście jest. Na 46 300 bibliotek ogółem, dostęp do Internetu 
ma tam ledwie 9,5%. 

Nie wszyscy zresztą rozumieją (bo nie chcą?), czym naprawdę mają być inno-
wacje. Pozoruje się je, zmieniając nazwy – z czytelnika na użytkownika, z biblio-
teki na mediatekę i z bibliotekarza na nawigatora wiedzy. Ale przecież funkcje 
pozostają te same, zatem nie w tym rzecz. Nowością jest elektroniczna technologia 
komunikacyjna, ale innowację rzeczywistą stanowi dopiero k o n w e r g e n c j a  
rozmaitych nośników w bibliotecznej mediacji.

Innowacyjne są – o ile są wprowadzane – zmiany bibliotecznych struktur  
organizacyjnych oraz ofert dla publiczności. Dobrze, jeśli wymyślone samodzielnie, 
nieźle, jeżeli rozumnie przejęte od innych.

Okazuje się zresztą, że pomysłowość bywa zdumiewająca. Obok usług na  
dystans i adaptacji formy Biblioteki 2.0, zdarzają się przedsięwzięcia mniej rozpo-
wszechnione, ale frapujące. Biblioteki duńskie, norweskie oraz węgierskie nastawi-
ły się w swoim czasie na rozpowszechniane muzyki, w nieznanej uprzednio skali. 
W niektórych bibliotekach angielskich można sobie wypożyczyć na pół godziny 
„żywą książkę”, czyli partnera/kę do rozmowy. Zaś Amerykanie na niektórych 
stacjach kolejowych usytuowali automaty do wypożyczania książek – dla posia-
daczy kart bibliotecznych. Z kolei, Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie 
stworzyła wirtualną czytelnię dysertacji naukowych, z której można korzystać  
w domu, jednakże odpłatnie. Bo zresztą prawdą jest, że innowacyjność musi 
kosztować. Tylko czy akurat bezpośrednio użytkownika?

Są w tym tomie opinie, że innowacyjność wymaga nowych norm i standardów, 
najlepiej z pomiarami liczbowymi – do czego akurat odnoszę się sceptycznie –  
a to oczywiście jest trudne i nigdy trwałe. Jest też propozycja oceny funkcjono-
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wania bibliotek poprzez stopień realizacji zamówień (zrealizowanych i nie) lub 
przez powoływanie się na biblioteki przez użytkowników, robiących cokolwiek. 
To kiepskie pomysły.

Sugeruje się ponadto benchmarking, czyli porównywanie do biblioteki mode-
lowej, tyle że taki model (według jakich kryteriów?) należałoby pierwej stworzyć. 
Jest propozycja, żeby to była biblioteka… Technicznego Uniwersytetu w Tomsku. 
Hm!

Są również porady, żeby odwoływać się do standardów ISO z serii 9000. 
Moim zdaniem raczej 9001, a poza tym żadnych konkretów tam nie ma, są tylko 
uszczegółowione zakresy. Jednak generalnie refleksja nad tym zespołem zagadnień 
wydaje mi się bardzo potrzebna.

Na marginesie: już poza tym tomem znalazłem wskaźniki innowacyjności (we-
dług 16 parametrów) dla 40 krajów i UE, zestawione tabelarycznie. Oto miejsca 
i współczynniki niektórych krajów za 2009 rok:

1. Singapur 73,4
2. Szwecja 71,0
6. USA 63,9

20. UE (jako całość) 50,6
29. Słowacja 37,0
34. Polska 35,4
35. Rosja 35,1
wynik średni 36,5
Zestawiono poza tym  w z r o s t  wskaźnika innowacyjności w 2009 r.,  

w stosunku do 1999 r.:
1. Chiny 19,5
2. Singapur 19,0
8. Rosja 15,2

12. Słowacja 14,1
27. Polska 9,4
40. USA 2,7
wzrost średni 11,2
Oto dlaczego nie podzielam opinii na ten temat, zasygnalizowanej w książce.

[4] VARIA [****]

Rok w rok Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie organizuje wielotema-
tyczną konferencją bibliotekarzy, z której potem generują się publikacje. Najnowsza 
(Rumiancewskije, 2010) składa się z dwóch pokaźnych tomów. Teksty są zwarte, 
zatem objętość wyraźnie limitowano, natomiast ułożono je alfabetycznie, według 
nazwisk autorów i to jest bez sensu. Również (podkreślany) charakter międzyna-
rodowy, ograniczony do trzech autorów spoza Rosji, można kwestionować.

Obszar tematyczny w zasadzie nie ma granic. Przeważają teksty wąskozakre-
sowe, głównie historyczne, ale pisze się tam właściwie o wszystkim. Trafiają się 
wypowiedzi słabe, a nawet wręcz beznadziejne; taki jest, nadęty i bezsensowny, 
„esej” o problemie czasu w bibliotekarstwie. Ale jest też sporo tekstów bardzo 
dobrych i to wystarczy, żeby tę publikację oceniać dobrze, chociaż z zastrzeżeniem, 
że nie wszystko warto w niej czytać.

Ma tam też miejsce kontynuacja rozważań o innowacyjności, równie intere-
sująca, jak w książce, którą właśnie omówiłem (bo to te same autorki). Nic też 
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dziwnego, że opinia jest identyczna: inno-
wacje w bibliotekach to konieczność, inaczej 
nie da się sprostać zmiennym oczekiwaniom 
publiczności. Tymczasem – sygnalizuje się  
w tekstach – jest pełno uników, innowacji po-
zornych albo wręcz argumentacji, że zmiany 
zniszczą biblioteki. Dominuje strategia prze-
trwania przez przeczekanie, akurat niegwa-
rantująca dłuższej egzystencji.

Jest tak po części dlatego, że (jak napi-
sano) pracownicy z pomysłami są często nie 
tylko ignorowani, ale wręcz prześladowani. 
Ogniskują na sobie mobbing ze strony prze-
łożonych i współpracowników, przekształ-
cający się niekiedy w jawną agresję, czyli 
bullying. Na ogół bowiem o innowacjach 
większość myśli z niepokojem. W następ-
stwie – potencjalni innowatorzy albo zmie-
niają miejsce pracy, albo podlegają izola-
cji. Dla nich to dramat, ale dla instytucji 
też nieszczęście, tyle że nieuświadamiane. 
Kierownictwa powinny chronić jednostki 
nowatorskie i korzystać z ich pomysłów, inaczej bowiem nie da się przetrwać.

Pojawia się jednak opinia, że biblioteczna kadra menedżerska (zapewne nie 
tylko w Rosji) jest do swojej roli przygotowana źle i stąd błędy w kierowaniu. 
Jest zatem sugestia, żeby do programu studiów inb już na poziomie licencjackim  
(w Rosji 4 lata) wprowadzić zajęcia z zakresu zarządzania i marketingu, a na 
etapie magisterskim (2 lata) dorzucić następnie wykłady i ćwiczenia, dotyczące 
kierowania personelem, zarządzania strategicznego, innowacyjności oraz prawa.

To w ogólności słuszne, jednak uważam, że rejestr tematów szczegółowych 
nie jest trafny, a zajęć na temat prawa, w ogóle na tych studiach zrealizować nie 
można. Na dobrą sprawę bowiem, aktów prawnych – z różnych zakresów i sukce-
sywnie zmiennych – do opanowania jest moc i nie da się wszystkich przedstawić 
w ramach tych studiów. Łatwiej postulować, niż wdrożyć.

Zmienność, jako ważna cecha współczesności, w bibliotekarstwie przejawia 
się w różnym stopniu. Poważne zmiany zaszły w sferze powinności bibliotek na-
rodowych – co już tu nieraz sygnalizowałem. W Rosji to są zmiany szczególnie 
istotne, ponieważ tamtejsze biblioteki narodowe miały rzeczywiście duży wpływ 
na kierunkowanie działalności bibliotecznej i na ustanawianie różnych aktów 
prawnych oraz standardów i norm, a teraz ta rola radykalnie słabnie, bo nie jest po-
parta przez prawo. Mowa zarówno o trzech federalnych bibliotekach narodowych:  
o Bibliotece Narodowej w Sankt Petersburgu, o Rosyjskiej Bibliotece Państwowej 
w Moskwie i o Bibliotece Prezydenckiej im. Borysa Jelcyna w Moskwie – jak 
też o istniejących jeszcze na poziomie federalnym, centralnych bibliotek nauko-
wych, o centralnej bibliotece dziecięcej i o centralnej bibliotece młodzieżowej oraz  
o narodowych bibliotekach republikańskich. Luki koordynacyjne usiłują zapełnić 
centralne biblioteki regionalne oraz lokalne, ale nie mają stosownego potencjału 
ani doświadczenia, a zwłaszcza nie mają uprawnień zleceniodawczych. Mogą 
tylko doradzać i współpracować. Obok nastawienia na współczesność i przyszłość, 
pojawia się niekiedy troska o zachowanie wielokulturowego dialogu z przeszłością, 
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co nie jest łatwe w kontekście stałej permutacji i globalizacji komunikowania. 
Ale w tym zakresie nie ma alternatywy, bowiem na dialogu z przeszłością polega 
produktywna aktualizacja całego kulturowego dorobku społeczeństw. Zaś  d i a - 
l o g  – co trafnie podkreślono – nie jest po prostu zgodą na przejęcie minionych 
bądź współczesnych opinii cudzych. To jest  p r z e t w o r z e n i e  wartości wła-
snych oraz wartości nie swoich w jeden nowy konstrukt wartości zasymilowanych. 
Otóż biblioteki mogą temu służyć.

Jakkolwiek w przeszłości bywało różnie. Nadieżda Krupska wylansowała  
w początkach ZSRR tezę, że masy są zainteresowane tylko takimi świadectwami 
przeszłości, które pomagają objaśniać współczesność; wkrótce okazało się ponadto, 
że jedynie słuszną. Wobec tego pousuwano z bibliotek te zbiory, które temu nie 
służyły. Jedni bibliotekarze ociągali się z czystkami, lecz inni byli gorliwi, a z czasem 
nadzór nad odchwaszczaniem zasobów przejęli bibliotekarze partyjni, popędza-
jąc co wstrzemięźliwszych dyrektorów (ewentualnie bezpartyjnych). Ostatecznie 
więc stało się tak, że obywatele mieli do dyspozycji wyłącznie książki treściowo 
„właściwe” – bo nieraz nawet w ostatniej chwili, tuż przed wypożyczeniem, czujny 
bibliotekarz wycofywał z obiegu zainfekowany tekst. Po takich zabiegach, nawet 
obecnie, dialogowa mediacja biblioteczna z przeszłością może być niełatwa.

Jest tam też tekst o kontrowersjach epistemologicznych – co na pozór niewiele 
ma z bibliotekarstwem wspólnego. Otóż, obok koncepcji poznania subiektywno-
-obiektywnego, uznanej za naiwną, funkcjonuje pogląd o subiektywności poznania 
indywidualnego. W edukacji inspiratorem takiego poznania jest nauczyciel (do-
myślnie: także bibliotekarz) – którego w kształceniu zdalnym nie ma. Co więcej: 
jest również pomocnikiem w procesach rozumienia treści. Bo informacja to jesz-
cze nie wiedza, a wiedzieć to jeszcze nie znaczy – zrozumieć. Jaki z tego wnio-
sek? Rezygnacja z pośrednika, mediatora, w procesie poznawczym, więc właśnie  
z nauczyciela, a także z bibliotekarza, to katastrofalny błąd metodologiczny.

Jeden z tekstów, autorstwa dwóch bibliotekarzy z uniwersytetu stanowego 
Michigan, charakteryzuje międzybiblioteczne repozytorium o nazwie Hathi Trust, 
grupującego 25 bibliotek. Opis, jak powstało i jak funkcjonuje, jest podręcznikowym 
przykładem tworzenia i działania bibliotecznego konsorcjum.

Spośród natomiast tekstów marnych – jest ich kilka, a takie są wszędzie, 
więc warto porównać – przywołam opis badań, rzekomo charakteryzujących cele 
czytania według pokoleń. Próba jest nieznana (to nagminna praktyka wszędzie), 
metodologia żadna (to też częste), a wnioski absurdalne. Mianowicie „ustalono”, 
że młodzież czyta dla identyfikacji, nieco starsi – dla prestiżu, pokolenie średnie 
w celach utylitarnych, a najstarsi – z pobudek estetycznych. Pomijam już, że wy-
krycie estetycznego charakteru lektury jest w takim prostym badaniu niemożliwe. 
Natomiast założenie, że miliony ludzi, zlepionych ze sobą jedynie kategorią wieku, 
czytują teksty jednolicie, w tym samym i tylko jednym celu, to horror.

Ale jest tam jeszcze inny tekst, zdumiewający, bowiem przekracza wszelkie 
granice nonsensu. Jego autorka podejmuje problematykę archetypów, ale z ele-
mentarnymi błędami, i wysnuwa na tej podstawie niebywałe konkluzje. Myli 
mianowicie archetypy myślowe z zabytkowymi protosemami językowymi, które 
według niej zachowały się w ludzkiej podświadomości i mają w dodatku charakter 
narodowy. W rzeczywistości człowiek rodzi się z kompetencją ogólnojęzykową,  
a nie z elementami mowy ojczystej, którą opanowuje dopiero w praktyce spo-
łecznej. Nie jest też prawdą – jak napisano – jakoby pramyślenie miało charakter 
werbalny. Z tego pomieszania z poplątaniem, autorka wyprowadza genezę rosyj-
skiego słowa „muż” (mężczyzna) – jako formy narodowego archetypu (!?) – od 
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protosemów w języku wczesnoindoeuropejskim (to wszak nie rosyjski) CHN, 
czyli idący przywódca, oraz od MN, czyli rozumność. No i co z tego, poza tym, że 
mężczyznom – niech będzie, że rosyjskim – może być przyjemnie?

Otóż powiada się w tekście, że istnieje statystyczna nadśmiertelność mężczyzn 
w Rosji, a to w następstwie zamazania owych archetypów przywództwa i rozum-
ności. A zamazały się w rezultacie – uwaga! – przejęcia idei obcych. Wszystko 
jasne: Archimedes, Kartezjusz i Szekspir, nawet pośmiertnie, zgodnie niszczą 
męską część rosyjskiego społeczeństwa.

W swoim czasie Dymitr Mendelejew wylansował dla okowity ciekawszą na-
zwę „wódka” oraz ustalił optymalną proporcję zawartości alkoholu w wodzie na 
40% – co z drobną poprawką wzwyż zostało dobrze przyjęte, zwłaszcza w samej 
Rosji oraz w Polsce i w Finlandii. Ale bałbym się sugerować, że genialny che-
mik rosyjski przetrzebił tym samym męską część społeczeństwa polskiego oraz 
fińskiego. Co więcej: chociaż bezimiennie, to jednak na akceptacji tych ustaleń 
wcale mu nie zbywa.

[5] INFORMATION LITERACY [**]

Tytuł publikacji powinien zawsze sygnalizować temat, tymczasem w książce, 
którą tu przedstawiam (McAdoo, 2010) wcale tak nie jest. Miało być o kooperacji 
bibliotek akademickich z uczelniami, a jest o Information Literacy na uczelniach 
(to wszak nie to samo) – z przewagą ogólników i oczywistości. Nawet przegląd sta-
nowisk na tak dookreślony temat, jest mocno ograniczony, bo przywołana literatura 
przedmiotu wygląda ubogo. Autor pracuje w bibliotece uniwersytetu w Edinboro 
(Pensylwania) i niechęć do pracowników nauki aż kłuje w oczy. To słaba książka.

McAdoo zakłada, że sprawny odbiorca informacji, oprócz umiejętności tech-
nicznych, powinien rozumieć istotę przyjętej informacji, odpowiednio ją ocenić, 
oraz przyswoić w sposób produktywny. Jego 
zdaniem, wielu studentów tego nie potra-
fi, tak jak nie umie cytować i robić przypi-
sów, a bywa, że utrudnienie stanowi nawet 
zróżnicowana aparatura odbiorcza. Jest też  
w tekście sugestia – w ogóle często powta-
rzana, ale dowodów nie widziałem nigdy – 
jakoby w studenckiej mentalności utrwaliło 
się przeświadczenie, że w Internecie jest 
„wszystko”. Mam wątpliwości, czy rzeczy-
wiście wielu tak uważa.

Natomiast, rzecz jasna, potrzebne jest 
odpowiednie przygotowanie do sprawnego 
użytkowania oferty informacyjnej i to jest 
zadanie bibliotek; autor ma rację pisząc, że 
lepiej, aby nie brali się za to sami wykładow-
cy. Natomiast potrzebna jest współpraca bi-
bliotek z uczelnianymi instytutami (wszyscy 
to powtarzają jak mantrę) i dobra znajomość 
programów nauczania oraz zalecanych źró-
deł. O tej współpracy autor wyraża się źle 
i – jak wszyscy bibliotekarze – obwinia o to 
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pracowników nauki. Ja znam opinie drugiej strony i sugestie są odwrotne. Dlatego 
trzeba przyjąć, że przyczyny mizernej kooperacji są z reguły obustronne.

Również część trudności w dotarciu do właściwych informacji (powiada  
autor) leży po stronie wykładowców. No bo albo cel poszukiwań studenckich nie 
jest klarowny, albo niedokładne są wskazówki odniesień, a poza tym zbyt często 
zmieniają się programowe lektury, o czym biblioteka nie wie. Dlatego zdarza się, 
że potrzebnych materiałów nie tylko w bibliotece nie ma, ale nie wiadomo na-
wet, gdzie ich szukać i jak zorganizować dostęp. To jednak jest pusta jeremiada, 
z której nie wynika nic.

Oczywiście, potrzebna jest współpraca bibliotek uczelnianych z instytutami, 
a zwłaszcza stała transmisja aktualnych programów nauczania – ale o to muszą 
zadbać  o b i e  strony. Autor zaleca wprawdzie bibliotekom wzmożoną aktywność, 
ale głównie wobec studentów, sugerując stosowne opracowanie promocyjnych 
stron WWW i organizację wycieczek po bibliotece. Nie jest to zatem, jak widać, 
program odkrywczy ani bogaty.

Do tekstu podstawowego załączono historię pojęcia Information Literacy (oczy-
wiście historię amerykańską), oraz rozmaite instrukcje IL w amerykańskich bi-
bliotekach, a także standardy użytkowniczych kompetencji informacyjnych. I to 
jest w całej książce najciekawsze.

[6] MOWA, PISMO, TECHNOLOGIE [******]

Większość rozważań na temat koegzystencji oraz/lub ekspulsacji różnych sys-
temów językowych w komunikacji publicznej nie wykracza poza domniemania  
i sztampę – z braku wiedzy, konkretów i pogłębionej refleksji. Ale oto chcę za-
sygnalizować książkę (Sproat, 2010) znakomitą, głównie traktującą wprawdzie  
o cechach i o dziejach pisma, w powiązaniu z charakterystyką mowy, ale odno-
szącą się również do różnych  t e c h n o l o g i i  komunikacyjnych i serwującą 
rozumne opinie.

Autorowi – to profesor w Oregon Health 
and Science University – trzeba pozazdro-
ścić wiedzy, erudycji oraz pisarskiej i ekspli-
kacyjnej sprawności. To jest tekst na najwyż-
szym poziomie intelektualnym, a tak obfita  
i wielojęzyczna bibliografia załącznikowa 
jest w piśmiennictwie angloamerykańskim 
absolutnym wyjątkiem.

Fenomen utrzymania się języka pisma 
w praktycznym użyciu przez tak długi czas, 
z niewielkimi modyfikacjami samej istoty, 
tłumaczy autor głównie bliskim związkiem 
z językiem mowy, która żadnej limitacji nie 
podlega. Symbole piśmiennicze sygnalizu-
ją albo tylko dźwięki mowy – np. w języku 
hiszpańskim, gdzie pismo jest ściśle fone-
tyczne – lub głównie dźwięki mowy, kiedy  
(w innych językach) odpowiedniość literowo-
-głoskowa nie jest stuprocentowa. Dlatego 
pismo, tak jak mowa, jest systemem nie-
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ograniczonym: pozwala na nieograniczoną ilość przekazów. Wszystkie pozostałe 
systemy semiotyczne (komunikacyjne) mają charakter ograniczony.

Jednak pisania i czytania trzeba się nauczyć w sposób intencjonalny i nie jest to 
nadmiernie łatwe. Czasem zaś trzeba nauczyć się jeszcze języka obcego – niegdyś 
łaciny, a współcześnie angielskiego. Próby ułatwień, poprzez rozpowszechnianie 
Basic English z 850 słów, nie przyniosły powodzenia. Dlatego próbowano tworzyć 
systemy graficzne, znaczące bezpośrednio, automatycznie, ale z tego też nic nie 
wyszło. Taki, niby bezpośredni, język wykreował tuż po drugiej wojnie światowej, 
zamieszkały w Australii Austriak, Karl Blitz, ale jego produkt „Blissymbolics” 
nie znalazł uznania ani zastosowania.

Nie powiodły się też próby stworzenia pisma sylabowego, bowiem sylab jest za 
dużo, a głosek (ich odpowiedniki to litery) niewiele, a poza tym wiadomo, pismo 
literowe od początku używania wymusza myślenie kreatywne, a ewentualne pismo 
sylabowe – nie. Nie przyjęła się też próba pisania kolejnych linijek w przeciwnych 
kierunkach, co dawno temu testowali Fenicjanie. Wypracowana forma pisma jest 
zatem trwała: reformy nawet używanych  w e r s j i  (np. w Rosji) na ogół nie 
przynosiły efektu. Dlatego w żadnym razie nie da się uwierzyć, że oto teraz pismo 
miałoby nieoczekiwanie zniknąć.

Bo pismo utrwala pamięć i porządkuje wizerunek świata w wymiarze linear-
nym – a mowa: w czasowym i na tym poleca odmienność, chociaż razem tworzą 
panoramę synkretyczną – taka więc jest jego podstawowa cecha autonomiczna, 
istotny wyróżnik. Dlatego umiejętność pisania i czytania stanowi podstawę wiedzy 
i społecznego rozwoju.

Nie do końca wiadomo jak – w szczegółach – przebiega odbiór treści w ko-
munikacji werbalnej oraz (paralelnie) pisemnej. Przejęcie dźwięków lub znaków 
pisarskich prowadzi do konstrukcji całych wypowiedzi (niektórzy psychologowie 
mówią o „porcji” treści), a potem do interpretacji znaczeń. Ma też najprawdo-
podobniej miejsce kalkulacja i przewidywanie znaczeń przyszłych, z konfrontacją 
następnie ze znaczeniami rzeczywistymi. Na tym polega aktywność i kreatywność 
odbioru – charakterystyczna tylko dla tych dwóch form komunikacyjnych.

Te cechy, a przede wszystkim naturalny charakter mowy i bezpośrednie  
z nią pokrewieństwo pisma, spowodowały, że mowa i pismo nie tylko przetrwały, 
ale podporządkowały sobie i wykorzystały najrozmaitsze odkrycia i wynalazki, 
technologiczne oraz inne. Przedstawiając dzieje i rozwój pisma, Sproat zwraca 
zatem uwagę także właśnie na wszelkie adaptacje technologiczne. Rozumiejąc 
zaś, że próby zmian graficznej ekspresji (zastąpienia pisma) zmierzały do uła-
twienia i umiędzynarodowienia komunikacji, omawia też bliżej dzieje maszyn 
translacyjnych, przywołując również projekt Enigmat. Który zresztą błędnie łączy  
z nazwiskami Turinga oraz Shannona, podczas gdy genialnym pionierem był Artur 
Scherbius; oczywiście o naszych „szyfrantach” Marianie Rejewskim i Jerzym 
Różyckim, nie ma ani słowa. Bo to już jest taki standard, że coś użytecznego mogą 
stworzyć wyłącznie Amerykanie, Anglicy oraz Rosjanie, a w dalszej perspektywie, 
ewentualnie Niemcy. I już.

Sygnalizując oczekiwana symbiozę pisma i mowy z technologią elektronicz-
ną, Sproat zauważa możliwą nową jakość. Pismo, druk, mowa, to są transmitery 
pasywne: wytwarzają komunikaty w ramach własnego systemu semiotycznego. 
Komputer natomiast wtrąca się w procesy, przetwarzając treści z jednego języ-
ka na inny i to trzeba wykorzystać. Z tego punktu widzenia ważny jest rozwój 
syntetyzatorów mowy – obecnie zaawansowanych, ale pierwszy stworzył Homer 
Dudlmy w 1939 r. – oraz urządzeń przetwarzających mowę w pismo, jak obecny 
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(słabo rozwinięty) system ASR. To byłaby nowa symbioza, w tej perspektywie 
zbliżona do tego, jak funkcjonuje człowiek: mówi, słucha, pisze, czyta. No i to 
ewentualnie zrewolucjonizuje system sterowania, czyli komend.

Jednak nadmiernych oczekiwań Sproat w tym zakresie nie ma i tłumaczy to 
racjonalnie. Mianowicie z tych przetworzeń międzysemiotycznych nikomu nie 
kroją się duże zyski, a więc dla przemysłu elektronicznego i dla myśli technolo-
gicznej, to nie jest żaden biznes.
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