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Autor książki jest znanym w środowisku bibliotekarskim publicystą 
i redaktorem. Ma na swoim koncie kilka książek poświęconych proble
mom bibliotekarstwa.

Od 10 lat -  jako redaktor naczelny -  prowadzi z sukcesem miesięcz
nik „Bibliotekarz”.

Na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP 10 V I2001 r. wybrany został 
Przewodniczącym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
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PRZEDMOWA

Wydawnictwo SBP prezentuje tym razem -  w serii „Propozycje i Materiały” 
-  publikację autorstwa Jana Wołosza.

Czytelnikom literatury fachowej, zwłaszcza czasopism bibliotekarskicłi oraz 
uczestnikom życia zawodowego -  jest to nazwisko dobrze znane.

J. Wołosz -  wieloletni pracownik Biblioteki Narodowej, autor ponad 500 
artykułów i publikacji książkowych, uczestnik zawodowych sporów i polemik, 
wieloletni członek władz SBP oraz redaktor naczelny „Bibliotekarza” od lat 
dziewięćdziesiątych -  przedstawia swoją nową publikację, poświęconą  
współczesnym bibliotekarskim dylematom. Jest to starannie dobrany zbiór 
artykułów objęty wspólnym tytułem/aAw biblioteka publiczna. Stanowi on rezultat 
aktywnej obecności Autora w życiu polskiego bibliotekarstwa, zwłaszcza 
naukowego i publicznego, a także pokłosie Jego stałej aktywności w życiu SBP 
oraz organizowanych przez różne struktury Stowarzyszenia konferencjach, 
seminariach i warsztatach. To -  można ogólnie powiedzieć -  plon udziału Autora 
w debatach na temat polskiego bibliotecznego stanu.

Warto pamiętać, że na tym forum, które aktywnie współtworzyło w ostatnim 
10-Ieciu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, dyskutowano, analizowano 
i omawiano większość poruszanych w niniejszej publikacji spraw. O nich też 
niejednokrotnie i jako referent, i jako dyskutant-uczestnik wypowiadał się tam 
ciekawie i ze znajomością rzeczy J. Wołosz. Czynił to także wiele razy -  a może 
jeszcze częściej -  na łamach „Bibliotekarza”, w zamieszczonych felietonach 
i komentarzach pod stałym tytułem Od redaktora.

Pośrednio publikacja ukazuje aktywność SBP w zakresie organizowania 
konferencji poświęconych bibliotekarstwu publicznemu w ostatnich latach.

Skala prezentowanych, omawianych i poddawanych analizie zagadnień 
w niniejszej publikacji jest bardzo rozległa. Jednak najczęściej uwaga Autora 
koncentruje się na bibliotekarskiej współczesności, zwłaszcza zaś na tendencjach, 
efektach i następstwach transformacji polskiego bibliotekarstwa w latach 
dziewięćdziesiątych na zagrożeniach, jakie niosą ze sobą nie zawsze oczekiwane 
przez środowisko bibliotekarskie zmiany, na nadziejach, które rodzi postęp, nowe 
wprowadzone w życie bibliotek technologie oraz nowoczesna organizacja 
i zarządzanie.

Duże znaczenie -  myślę -  przypisuje J. Wołosz do właściwie i nowocześnie 
pomyślanej organizacji bibliotecznych struktur i aktywnej polityki bibliotecznej



głównych organów założycielskich bibhotek: MKiDN, samorządów tei^toriahiych 
wszystkich szczebli oraz bibliotekarskich organizacji. Jednocześnie krytycznie 
wypowiada się na temat polityki kadrowej prowadzonej przez organizatorów 
bibliotek. Jest zwolennikiem nowoczesności i szerokiej międzynarodowej 
współpracy bibliotek.

Dużo uwagi poświęca Autor problemom szeroko pojętej modernizacji polskich 
bibliotek, prawa bibliotecznego oraz uchodzącym za modelowe rozwiązaniom 
bibliotekarskim krajów europejskich.

Dla czytelników poszukujących lektury na takie i podobne tematy jest to 
książka godna polecenia. Myślę, że skorzystają z niej nie tylko bibliotekarze 
praktycy, ale także dydaktycy, nauczyciele i studenci.

To warta przeczytania publikacja.

Stanisław Czajka



OD AUTORA

Zebrane w tej publikacji teksty to próba odpowiedzi na ważne obecnie py
tanie; jaka ma być dzisiejsza biblioteka publiczna, jakie funkcje ma pełnić, jak 
ma się lokować w otoczeniu społecznym i jak działać, aby stała się nieodzowną 
w swoim środowisku instytucją kultury, edukacji i nauki, z jakimi problemami 
musi się uporać obecnie i w przyszłości. Są to pytania aktualne, zwłaszcza w kon
tekście przeobrażeń ustrojowych i zmian zapoczątkowanycłi wprowadzonymi 
w kraju reformami, rozpowszechniania się nowych technologii i oczywistej po
trzeby unowocześnienia bibliotekarstwa publicznego -  pytania, które dziś nurtują 
wielu kolegów bibliotekarzy. Nurtowały i nurtują one od dawna autora, który 
rezultatami swoich spostrzeżeń i przemyśleń dzielił się ze środowiskiem pracow
ników bibliotek publicznych bądź to podczas wystąpień w charakterze prelegen
ta na konferencjach organizowanych głównie przez Stowarzyszenie Biblioteka
rzy Polskich w ostatnich dwóch latach, bądź w postaci tekstów publikowanych 
w stałej rubryce Od redaktora w „Bibliotekarzu”. Budziły one zainteresowanie 
słuchaczy, choć wyrażały subiektywne opinie i poglądy autora i nie dawały odpo
wiedzi na wszystkie pytania rodzące się w ostatnich latach reform. Spotykały się 
jednak z ciepłym przyjęciem w środowisku, odwoływano się do nich i powoły
wano na nie, co świadczyło, że miały i mają one inspirujący wpływ na przemyśle
nia, dążenia i postawy bibliotekarzy.

Właśnie ten pozytywny stosunek słuchaczy i czytelników do wygłaszanych 
i publikowanych tekstów zrodził pomysł wydania ich w osobnej publikacji. Cho
dziło o umożliwienie dostępu do nich zainteresowanym czytelnikom, zwłaszcza 
tych, którzy nie mogli brać udziału w organizowanych przez SBP konferencjach 
i mają ograniczony dostęp do publikowanych w niewielkich nakładach materia
łów pokonferencyjnych.

Inspiratorem i zwolennikiem wydania książki był Janusz Nowicki, dyrektor 
Wydawnictwa SBP, który również podjął się dokonania wyboru całości lub frag
mentów komentarzy publikowanych w „Bibliotekarzu” w rubryce Od redaktora. 
Komentarze te, drukowane pod nagłówkami „A propos...”, towarzyszą tekstom 
tworzącym główny trzon książki, wzbogacając ujęcie danego zagadnienia o nowe 
jego aspekty.



Publikowane teksty zostały przez autora przejrzane, zaktualizowane, usunięto 
z nich nieuniknione powtórzenia oraz dopisano rozdział dotyczący różnycłi aspek
tów kształtowania się organizacji sieci bibliotek publicznych w przyszłości.

Wyrażam nadzieję, że publikowane teksty nadal będą inspirować Czytelni
ków do refleksji i działań, których rezultatem będzie unowocześnienie organiza
cji i pracy polskich bibliotek publicznych.

Pragnę wyrazić wdzięczność władzom SBP i jego Wydawnictwu za wydanie 
tej książki.



1. BIBLIOTEKARSTWO PUBLICZNE 
WOBEC ZMIAN I WYZWAŃ

W ostatnich latach pojawiło się wiele pytań, na które brak jasnych 
odpowiedzi, które trzeba samemu przemyśleć i samemu formułować wnio
ski. Główne pytanie dotyczy oczywiście możliwości modernizacji i roz
woju bibliotekarstwa publicznego w naszym kraju, w jego obecnej przes
trzeni gospodarczej, politycznej i społecznej. I to w sytuacji, w której 
samorządy, doceniając rolę bibliotek publicznych, najczęściej z braku fun
duszów oraz braku wyraźnej wizji nowoczesnej biblioteki publicznej, jak 
również dla części z nich nowości tego tematu -  na ogół niewiele są im 
w stanie pomóc, a administracja rządowa skłonna jest raczej do zajmo
wania się jednostkowymi przypadkami, unikając jednocześnie systemo
wego zajmowania się tą sferą życia społecznego, z góry zakładając że 
biblioteki publiczne to problem samorządowy. Jeżeli zgodzimy się z taką 
oceną sytuacji, to musimy przyznać, że bibliotekarstwo publiczne funkcjo
nuje obecnie w Polsce w swego rodzaju próżni programowej, w której 
o działalności bibliotek nie decyduje określona polityka rządzących, ale 
szereg przypadkowych czynników, uzależnionych od określonych uwarun
kowań. Innymi słowy, biblioteki publiczne funkcjonują obecnie poza 
wymiarem polityki społecznej, w której, nie ma dla nich miejsca, choć 
być powinno. Nie jest pociechą fakt, że uprawiana obecnie polityka 
społeczna nie obejmuje również innych ważnych aspektów życia spo
łecznego kraju. Nie można jednak tracić nadziei, że sytuacja zacznie ulegać 
pozytywnej zmianie.

Tymczasem zmiany i wyzwania, przed jakimi stają biblioteki publiczne, 
są wielkie i różnorodne. Jeśli im nie sprostają, będą dryfować na peryferie 
uwagi społeczeństwa i niemożliwa będzie ich modemizacja oraz odbudowa 
tej pozycji, którą w ostatnim półwieczu udawało im się zająć i utrzymywać.

Wprowadzona w 1999 r. reforma administracyjna przyniosła bibliote
kom publicznym zmiany, których skala przewyższa wszystko to, co zda
rzyło się w okresie powojennym, łącznie z wprowadzeniem samorządów 
na poziomie miast i gmin. Stało się tak dlatego, że obecne zmiany objęły



system więzi funkcjonalnych i regulacyjnych w ramach sieci bibliotek 
publicznych. Praktycznie sieć bibliotek publicznych w jej dotychczaso
wym kształcie organizacyjnym -  jeśli uważnie wczytamy się w nowe prze
pisy prawne -  przestała istnieć. Można tego nie przyjmować do wiado
mości, można próbować odbudowywać dawne rozwiązania i powiązania, 
można tupać i złorzeczyć, ale to tylko nam samym utrudni znajdowanie 
dróg wyjścia i opóźniać będzie rozwiązywanie problemów kluczowych.

ISTOTA ZMIAN

Wypada zacząć od oczywistego stwierdzenia, że biblioteka publiczna 
należy do instytucji o charakterze otwartym. Cóż to oznacza? Trafnie 
ujmuje to Krystyna Hudzik: „Jest to niewątpliwie wyrażenie, które -  po 
pierwsze -  oznacza bibliotekę otwartą na czytelnika, bardziej dostępną 
i odsłaniającą swoje zbiory coraz szerszej puMiczności. Ale to nie wszy
stko. Przymiotnik ten określa bowiem także -  po drugie -  samą bibliotekę 
jako instytucję zmieniającą i rozwijającą się w czasie, interaktywną z ota
czającym ją  środowiskiem, a ściślej: z kulturowymi i cywilizacyjnymi 
przemianami, które dotyczą jej żywotnycłi interesów. Cłiodzi tu miano
wicie o zjawiska z zakresu komunikacji społecznej oraz informacji nau
kowej”’.

Rozważmy konsekwencje tycłi stwierdzeń, z którymi niepodobna się 
nie zgodzić. Otwartość na czytelnika to podporządkowanie zbiorów i ca
łej działalności biblioteki potrzebom czytelnika. Oznacza to również otwar
tość zbiorów w tym sensie, że biblioteka nie może obyć się bez systema
tycznego uzupełniania zbiorów nie tylko w nowości wydawnicze, ale także
0 nowe formy dokumentów i informacje zapisane na nowycłi nośnikacłi.
1 nie cłiodzi tu tylko o gromadzenie książek i czasopism oraz innych form 
dokumentów, lecz przede wszystkim o systematyczne uzupełnianie gro
madzonej wiedzy, o ciągłe wzbogacane treści, niezbędne współczesnemu 
człowiekowi do aktywnego i twórczego życia w społeczeństwie. O nowe 
formy dokumentów biblioteki zabiegają przecież nie po to, aby się nimi 
cłiwalić, lecz dlatego, że nowa wiedza jest coraz częściej zapisywana tylko 
na tego rodzaju nośnikacłi i tylko dzięki dysponowaniu dostępem do tycłi 
nośników może być ona szybko uprzystępniana użytkownikowi. Przer
wanie dopływu nowych dokumentów redukuje misję społeczną biblioteki, 
a gdy trwa to długo -  powoduje jej przekształcenie w rodzaj muzeum 
bibliotecznego.

' H. Hudzik; „B iblioteka o tw a r ta ” -  czyli jaka?  „Bibliotekarz” 1999 nr 7-8 s. 6. 

10



Ale biblioteka otwarta to również instytucja podatna na wpływy otocze
nia. To otoczenie sprawia, że biblioteka zmienia się, rozwija, ulega stag
nacji lub słabnie. Wszystko to ma miejsce w zależności od czynników iloś
ciowych i jakościowych, kształtujących warunki działania biblioteki, te zaś 
kształtuje kultura otoczenia, jego potrzeby, zasobność materialna, poziom 
wykształcenia i profesjonalizm zatrudnionych bibliotekarzy. Trudno sobie 
wyobrazić bibliotekę publiczną hojnie wyposażaną przez samorząd w śro
dowisku ubogim albo tam, gdzie w otoczeniu dominuje wykształcenie nie
pełne podstawowe i gdzie potrzeby kulturalne i zainteresowanie wiedzą są 
na miernym poziomie. Choć wyjątków wykluczać nie można i w takich 
okolicznościach.

To właśnie otwartość i podatność biblioteki publicznej na otoczenie spra
wia, że w praktyce bibliotekarstwa publicznego na świecie kształtują się 
różne modele fimkcji podstawowych biblioteki publicznej. Wszystkie te 
modele uwzględniają w uproszczeniu charakterystyczne cechy biblioteki 
publicznej na określonych etapach jej historycznego rozwoju, a więc naj
pierw wypożyczalnia, potem jej obudowa o foraiy działalności kulturalnej 
w środowisku, następnie odpowiedź na wyzwanie, jakim stały się potrzeby 
informacyjne i edukacyjne środowiska, potrzeby różnicujące się i coraz 
bardziej wyspecjalizowane, i wreszcie -  uczenie korzystania z nowocze
snych technik wyszukiwania i pozyskiwania informacji na miejscu w bi
bliotece i w odległych bazach danych-.

TRZY OBSZARY TRUDNOŚCI

Próba identyfikacji tendencji światowych w rzeczywistości bibliotek 
polskich kończy się zwykle powodzeniem połowicznym, zwłaszcza w przy
padku wyspecjalizowanych usług informacyjnych i uczenia nowoczesnych 
technik wyszukiwania informacji. Nie oznacza to jednak, że niektórych 
zadań z tego zakresu biblioteki polskie nie wykonują. Rzecz w tym, że są to 
przypadki jeszcze zbyt rzadkie, uzależnione od dostępu do nowych techno
logii. To właśnie dostępność nowych technologii i poziom zasilania mate
rialnego bibliotek w Polsce sprawia, że są one opóźnione w swoim rozwo
ju -  tak w warstwie koncepcyjnej, jak i realizacyjnej. Z bibliotekami za
chodnimi wytrzymywały one porównanie w latach siedemdziesiątych, obec
nie jednak im wyraźnie ustępują, co wiąże się z większą zamożnością kraj ów 
zachodnich oraz lepszym wyposażeniem ich bibliotek w środki materialne, 
wykwalifikowaną kadrą oraz wykorzystywanymi nowymi technologiami.

■ Por. J. Skrzypkowska: Biblioteki publiczne w społeczeń stw ie  informacyjnym. Katowice: WBP 
1998; zob. też rozdział „Model biblioteki publicznej” na dalszych stronach.



Zauważmy, że zbiega się to z opóźnieniem rozwoju gospodarczego 
naszego kraju, który wedle wyliczeń ekspertów Banku Światowego prze
kracza również dwadzieścia lat w stosunku do najbiedniejszych państw 
Unii Europejskiej.

W tym kontekście pytanie o potrzebę rozwoju nowoczesnych usług 
informacyjnych przez biblioteki publiczne w naszym kraju jest zbędne, 
bo odpowiedź na nie jest oczywista. Wystarczy powołać się na wzrost 
zainteresowania wykształceniem w społeczeństwie oraz przypomnieć stu
dentów, w tym ok. 200 uczelni niepaństwowych, dopiero organizujących 
usługi biblioteczne, którzy masowo korzystają z bibliotek publicznych. 
To samo dotyczy uczestników masowo organizowanych kursów szkolenio
wych. Zbieżne z tymi zjawiskami są wyniki badań czytelniczych, z których 
wynika wzrastające zainteresowanie użytkowników bibliotek publicznych 
piśmiennictwem niebeletrystycznym. To wszystko sprawia, że model 
biblioteki publicznej jako źródła lektur szkolnych i literatury czytanej 
w celach rozrywkowych musi być wzbogacany i przekształcany zgodnie 
z tendencjami światowymi.

Nie ma prostych recept na przyspieszenie procesów rozwojowych 
w naszym bibliotekarstwie publicznym. Są i będą one uzależnione od prze
zwyciężania trudności w trzech obszarach: gospodarczym, ustrojowym 
i profesjonalnym

Obiektywne możliwości zasilania materialnego bibliotek wyznacza go
spodarka wraz z całym systemem polityki oraz dystrybucji produktu na
rodowego. Choć produkt ten wzrasta systematycznie, bibliotekarze tego 
nie odczuwają, a w ostatnim okresie stają przed wyjątkowo poważnymi 
trudnościami wynikającymi z radykalnego ograniczenia otrzymywanych 
środków budżetowych. W tym kontekście trudno nie przytoczyć danych 
z opracowania opublikowanego przez Unię Europejską w 1997 r., o czym 
w „Notesie Wydawniczym” informowała Jadwiga Kołodziej ska\ Z opra
cowania wynika, że w 1993 r. w państwach Unii Europejskiej wydawano 
na biblioteki średnio w przeliczeniu na jednego mieszkańca -  19,6 ecu, 
w krajach EFTA -  32,8, a w Europie Środkowowschodniej -  6,6. Naj
więcej na biblioteki wydają: Szwecja -  79,8 ecu, Dania -  74,8, Finlan
dia -  45,4, Holandia -  37,9, Norwegia -  37,7, Szwajcaria -  30,2 i Wielka 
Brytania -  28,1. W Polsce wydatki na biblioteki w tym samym czasie 
kształtowały się na poziomie 5,5 ecu, poniżej średniej wyliczonej dla kra
jów Europy Środkowowschodniej. Wyprzedzały nas m.in. Słowenia-19,0 
ecu, Estonia -  14,1, Litwa -  11,6, Czechy 10,2, a nawet Rumunia -  7,6.

’ J. Kołodziejska: Tylko z  bogatym . „Notes W ydawniczy” 1998 nr 9 s. 50-51. 
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Dane powyższe są niewątpliwie pochodną różnic w dochodzie naro
dowym różnych państw. Wedle danych opublikowanych w połowie maja 
1999 r. wynosi on przeciętnie 4096 dolarów na głowę Polaka. W Stanach 
Zjednoczonych natomiast -  29 200 na głowę mieszkańca, a w krajach 
Unii Europejskiej -  21 бОО'*.

W powszechnym odczuciu finansowanie bibliotek w naszym kraju 
w stosunku do sytuacji w 1993 r. nie uległo poprawie, a skutki finansowe 
dla budżetu państwa zainicjowanych ostatnio reform, skłaniają dodatkowo 
do pesymizmu, jeśli chodzi o możliwości szybkiego wzrostu nakładów 
na biblioteki.

W perspektywie co najmniej kilku lat zmiany ustrojowe, wynikające 
z wprowadzenia systemu samorządów powiatowych i wojewódzkich, 
a przede wszystkim systemu finansowania działalności tych samorządów -  
mogą negatywnie wpływać na modernizację bibliotekarstwa publiczne
go. Przede wszystkim podważone zostały dotychczas obowiązujące i prak
tykowane reguły i procedury postępowania. W dodatku całkiem niedaw
no pojawiły się nowe podmioty na poziomie powiatu i województwa, 
które choć wyposażone przez ustawodawcę w podstawowe instrumenty 
prawne, są zmuszone do opracowywania we własnym zakresie nowych 
zasad i reguł postępowania, co nie obejdzie się bez popełniania błędów, 
a także prób stosowania zasad i reguł dawniej praktykowanych, całkowicie 
nieprzydatnych w nowych warunkach.

Niedawno brałem udział w spotkaniu bibliotekarzy, w którym uczestni
czył starosta i burmistrz miasta. Biblioteka miejska -  miejsce spotkania, 
o którym mowa -  miała być przekształcona w wyniku porozumienia 
w bibliotekę miejską i powiatową. Dla włodarzy miasta i powiatu sytua
cja była najwidoczniej nowa, bo obydwaj nie bardzo wiedzieli, jaką posta
wę w obopólnych kontaktach stosować. Burmistrz miał za złe staroście, 
że tenże zachowywał się jak przełożony (chociaż, dalibóg, ja tego tak nie 
odbierałem), a starosta wyraźnie był zdeprymowany swoją rolą petenta 
z pustą kieszenią na cudzym obszarze władania. Burmistrz bowiem repre
zentował dobrze wyposażoną bibliotekę miejską, podczas kiedy starosta 
mógł wyszperać ze swego budżetu zaledwie tyle, by móc opłacić do końca 
roku jeden niecały etat pracownika do wykonywania niektórych fiinkcji 
biblioteki powiatowej. W rezultacie spotkanie, które miało cel integracyj
ny, nie doprowadziło do zbliżenia i porozumienia się obydwu dżentelme
nów, mimo dobrej woli i dobrego pomysłu szefa biblioteki. Do porozumie
nia doszło później w wyniku usilnych starań bibliotekarza. W podanym

■* A. K.: N a osobę -  średnio p o n a d  4000  do larów . „Rzeczpospolita” 1999 nr 111 s. 9.



przykładzie zaważyła nie do końca określona rola starosty i zazdrośnie 
strzeżona samodzielność burmistrza.

Praktyka dowodzi, że upłynie jeszcze sporo czasu zanim dojdzie do 
ułożenia stosunków w ramach struktur wojewódzkich i powiatowych, do 
ustalenia kompetencji i wzajemnych zależności. Będzie to proces, w któ
rym struktury te powinny sobie przyswoić wiedzę także o bibliotekach 
i ich roli w nowoczesnym społeczeństwie po to, by mogły je odpowiednio 
wspierać i dostrzegać w nich instytucje sprzyjające rozwojowi gospodar
czemu i społeczno-kulturalnemu powiatu czy regionu. Na podstawie swo
ich kontaktów śmiem twierdzić, że w pierwszym okresie po reformie 
wiedza nowego aparatu władzy samorządowej w województwie i powie
cie bywa bardzo ograniczona, że urzędnicy często demonstrowali i jesz
cze demonstrują brak elementarnej wiedzy nawet w sprawach podstawo
wych. Musi więc upłynąć nieco czasu, aby miejsce niewiedzy wyparła 
wizja nowoczesnej i potrzebnej społeczeństwu biblioteki. Wizja ta w dużej 
mierze będzie zależeć od aktywności i pomysłowości samych bibliotekarzy 
w jej kreowaniu i szczepieniu także władzom samorządowym. Jest to 
duże i niedoceniane zadanie nas samych. Musimy się nauczyć efektywnego 
promowania bibliotek publicznych -  nie tylko w naszym środowisku.

W tej nowej sytuacji niezbędne jest także samookreślenie roli admini
stracji rządowej w odniesieniu do bibliotek publicznych. Rola Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest niejasna, głównie z tego 
powodu, że w ostatnim okresie wyraża się ona głównie w postaci publiko
wania przepisów wykonawczych do uregulowań ustawowych oraz w in
terwencjach, których celem jest zapobieganie dramatycznym sytuacjom 
w poszczególnych bibliotekach, będących następstwem wprowadzania 
nie do końca dobrze przygotowanych reform. Pod znakiem zapytania zna
lazła się natomiast sprawa przekazywania bibliotekom dodatkowych środ
ków, co w przeszłości niejednokrotnie łagodziło niedostatek funduszów 
w bibliotekach na zakupy nowości czy bazy danych i oprogramowanie 
komputerowe. Dobrze, że próbuje się obecnie do tej praktyki nawiązywać. 
Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że resort zachowuje milczenie 
i nie ogłasza, jak  postrzega swoją rolę wobec bibliotek po wprowa
dzeniu ustroju samorządowego w powiatach i województwach, co 
uważa w tej materii za sprawy priorytetowe, jakimi środkami zamie
rza te priorytety urzeczywistniać, czy zamierza pójść za przykładem 
krajów Unii Europejskiej i partycypować w rozwiązywaniu wybranych 
problemów infrastrukturalnych bibliotekarstwa publicznego (zakupy zbio
rów, komputeryzacja, budownictwo biblioteczne).

Jedno wszakże wydaje się pewne: bez pomocy państwa postęp w bi
bliotekarstwie publicznym w okresie najbliższych kilku lat nie będzie



możliwy. Do stagnacji w tym obszarze nie powinno jednak dojść. Per
spektywa nieodległego już temiinu wstąpienia do Unii Europejskiej wy
musi działania, którycti Unia, także w obszarze bibliotekarstwa oczekuje.

I wreszcie trzeci obszar trudności, który będzie miał wpływ na biblio
tekarstwo publiczne, to profesjonalizm kadry zatrudnionej w bibliote- 
kacłi. To bardzo poważny problem, który wszyscy jesteśmy skłonni baga
telizować do czasu, kiedy zaczynają odcłiodzić nasi pracownicy wykwa
lifikowani do innycłi instytucji, kiedy nie ma komu powierzyć funkcji 
kierowniczych, kiedy nie ma kto urucłiomić „zawieszonego” komputera, 
kiedy cłicemy urucłiamiać nowoczesne usługi infomiacyjne. Zatrudnia
nie pracowników bez kwalifikacji i wprowadzanie icti do zawodu przy 
warsztacie pracy, a jest to powszecłina praktyka -  nie jest właściwym 
rozwiązaniem tego problemu. Jego komplikację stanowią natomiast obni
żane czy też luzowane przez resort kultury wymagania kwalifikacyjne. 
Przy obecnej mizerii systemu płacowego dla bibliotekarzy poczynania 
resortu są -  ze społecznego punktu widzenia -  może racjonalne, na pew
no odpowiadają one oczekiwaniom dużej części pracowników bibliotek 
publicznych bez kwalifikacji, ale dla modernizacji i rozwoju działalności 
bibliotek publicznych, podnoszenia poziomu tej działalności, będą mieć 
skutki fatalne. Podobne skutki pociągną za sobą obserwowane częste i nie
korzystne -  z profesjonalnego punktu widzenia -  wymiany na stanowis
kach kierowniczych w bibliotekach. Tym bardziej, że tego rodzaju prak
tyka się nasila. Obawiać się też należy lekceważenia kompetencji profe
sjonalnych oraz stosowania kryteriów politycznych przy powoływaniu 
dyrektorów bibliotek powiatowych, czemu sprzyjać będzie sygnalizowa
na wcześniej liberalizacja wymagań kwalifikacyjnych.

Z drugiej strony nic nie wskazuje, aby system płacowy w bibliotekach 
publicznycłi stawał się atrakcyjny dla ludzi z inicjatywą i kwalifikacjami, 
aby system ten premiował wiedzę i umiejętności profesjonalne. Jest to 
sytuacja o tyle niedobra, że w rezultacie nadal będziemy mieli do czynienia 
z redukcją potencjału intelektualnego w bibliotekach publicznych w czasie, 
kiedy jego wzmocnienie będzie warunkować możliwości dostosowania 
się bibliotek publicznych do nowych warunków działania i do nowych 
wyzwań, jakie niosą reformy i zmiany w całokształcie życia społeczeństwa.



ORGANIZACJA SIECI, CZYLI WALCZMY Z PRZYCZYNAMI,
A NIE ZE SKUTKAMI

Gdyby kondycja bibliotek publicznych była lepsza, tzn. gdyby miały 
one lepsze lokale, bogate zbiory, nowoczesne urządzenia i dostateczną 
ilość wykwalifikowanej kadry, wiele dyskutowanych obecnie i w przesz
łości problemów uznalibyśmy za bezprzedmiotowe lub urojone. Mielibyś
my bowiem do czynienia z bibliotekami samodzielnymi, których relacje 
z innymi placówkami w sieci układałyby się na zasadach współpracy 
i współdziałania oraz obopólnych korzyści. Relacji tych nie byłoby zapew
ne dużo, ale dotyczyłyby spraw ważnych, podejmowanych z myślą o lep
szym wykorzystaniu własnych sił i środków.

0  czymś takim jednak się nie myśli. Wizję takich bibliotek przesłania 
nam rzeczywistość, w której połowa pracowników placówek wiejskich 
nie ma kwalifikacji zawodowych, wiele bibliotek z braku środków nie 
kupuje nowości, wskaźniki zakupu nowych książek do bibliotek publicz
nych spadają. Sytuacja jest chora, ale czy walka o kompetencje nadzorcze, 
eufemistycznie nazywane merytorycznymi, jest właściwym środkiem 
zaradczym. Czy nie jest to walka z problemami zastępczymi? Czy w obec
nych warunkach biblioteka wojewódzka musi się opiekować kilkuset 
czy ponad tysiącem bibliotek na obszarze województwa, do których trzeba 
jechać niekiedy i 200 km? I po co ten instruktor ma tam jechać?

Celowo uwypuklam kwestie może nie najważniejsze, które jednak prze
słaniają nam obraz zasadniczych problemów sieci. Zaliczam do nich za
silanie materialne i kadrowe, które jest fatalne oraz standardy. Pod okreś
leniem „standardy” rozumiem zarówno mierzalne parametry organizacyjne 
bibliotek i ich sieci, jak i standardy jakościowe, obejmujące misję, fiank- 
cje, zadania, podstawowe procedury -  wszystko to w nowych warunkach 
działania (społeczno-ekonomicznych i technologicznych) wymaga rewizji 
i zdefiniowania od nowa. Niekoniecznie jednak proch musimy wymyślać 
sami. Wszak możemy sięgnąć po standardy IFLA czy krajów europej
skich, przeanalizować ich przydatność, ewentualnie zmodyfikować je i wy
korzystywać. Oszczędzi nam to wiele wysiłków i raczej pomoże w stara
niach o modernizację bibliotek.

1 ostatnia uwaga. Stajemy wobec problemu redefinicji funkcji ponadlo- 
kalnych bibliotek wojewódzkich i powiatowych. Świadomość utrwalanych 
w nas nawyków myślenia nakazuje postępowanie, w ramach którego jest 
miejsce na pytania bibliotekarzy gminnych i powiatowych o rodzaje pomo
cy oczekiwanej od biblioteki wojewódzkiej. W odpowiednio mniejszej 
skali dotyczy to bibliotek powiatowych. Oczywiście, biblioteka wojewódz
ka nie powinna stwarzać pozorów, że może załatwić etat, lepszy lokal,



pieniądze na węgiel i nowości, co mc znaczy, żc takiej pomocy nie może 
udzielić w sprzyjających okolicznościach. W jej funkcjach statutowych 
muszą się znaleźć zadania może niezbyt liczne, ale najważniejsze. Jes
tem skłonny zaliczyć do nich analitykę problemów bibliotek i czytelnictwa 
w województwie, organizowanie dostępu do dokumentów i informacji, 
jakich nie są w stanie zapewnić mieszkańcom województwa biblioteki 
gminne, miejskie i powiatowe oraz organizację szkolenia i doskonalenia 
zawodowego bibliotekarzy. Zadania te można realizować w różny sposób, 
i z pewnością będą realizowane w sposób różny, zależny od miejscowych 
czy regionalnych uwarunkowań. Z mnożeniem dalszych obowiązków bym 
się nie spieszył. Dążenie do omnipotencji niczego dobrego nie przyniesie. 
Dopiero z upływem czasu i ujawnienia się wszystkich potrzeb reformującej 
się sieci, można będzie myśleć o dalszych zadaniach.

Apropos...

Chociaż zapisy ustawowe stanowią o określonych zadaniach i obowiązkach 
bibliotek wojewódzkich, powiatowych i gminnych, to wprowadzenie w życie tych 
przepisów będzie zależało w praktyce od poszczególnych samorządów. Dobrze 
by było. gdyby samorządy były należycie oświecone w materii bibliotekarstwa 
publicznego. Ale nie są. Więc nie unikną błędów i trzeba będzie z ich błędnym 
postępowaniem jakoś sobie radzić. Zbędne je s t zastanawianie się, czyje racje na 
linii samorząd -  biblioteka powiatowa będą przeważać. Wsparcie ze strony bi
blioteki wojewódzkiej będzie niewątpliwie miało duże znaczenie. Ałe potrzebne 
je s t też szersze i silniejsze wsparcie płynące ze zorganizowania się wszystkich 
bibliotek publicznych.

„Bibliotekarz” 1/1999



2 . СО POWINNA ZNACZYĆ 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZIŚ?

Demokracja ma to do siebie, że decyduje większość. Mniejszość, jeśli 
nawet ma rację, a nie potrafi zyskać przychylności -  przegrywa. I nie 
pomogą tu żadne słowa, odwoływanie się do szlachetnycli uczuć, oburze
nie, choć może się zdarzyć, że sprytna mniejszość potrafi namówić i opano
wać większość, nawet wbrew jej i swoim interesom, co ćwiczyliśmy daw
niej i co zdarza się obecnie.

Warto o tym pamiętać, kiedy mówimy o pożądanym kształcie współ
czesnej biblioteki publicznej.

NOWE PYTANIA

Na czoło wysuwa się tu sprawa korzystania z bibliotek publicznych. 
Dziś korzystają z nich głównie dzieci, młodzież i niewielka liczba star
szych czytelników, których nic nie jest w stanie zniechęcić do szlachetnego 
nałogu czytania.

Słusznie ktoś może mi zarzucić, że nadmiernie upraszczam kwestie 
korzystania z bibliotek publicznych, ale mam nadzieję, że zostanie mi to 
wybaczone, kiedy powiem, że chodzi tu tylko o uwypuklenie tej prostej 
prawdy, że z bibliotek tych korzysta zbyt mała część społeczeństwa, że 
korzystają z nich głównie dzieci i młodzież, że większość dorosłych miesz
kańców nie widzi pożytku z pójścia do biblioteki, zwłaszcza jeśli nie jest 
zainteresowana czytaniem dla samego czytania, nie potrafi przezwyciężyć 
obojętności, a niekiedy nabytego urazu do lektur szkolnych, nie interesuje 
się literaturą piękną i w pogardzie ma zalecenia i sugestie, by osiągnąć 
status tzw. wyrobionego czytelnika, smakującego dzieła klasyczne i z u- 
wagą śledzącego rezultaty udanych i nieudanych poszukiwań twórczych 
współczesnych pisarzy i poetów. Dlatego prawdopodobna jest anegdota 
Jerzego Maja, który na łamach „Bibliotekarza” w jednym z felietonów 
opowiedział o znajomym, który chciał ofiarować zbędne książki jakiejś



bibliotece, a kiedy nie znalazł chętnej, „wyniósł je i starannie ułożył w pu- 
dłacłi pod śmietnikiem. W ciągu kilku godzin -  pisał J. Maj -  znikły 
wszystkie „łiarleąuiny” i kryminały. Camus, Dąbrowska, Malraux, Mickie
wicz, Prus, Proust, a nawet Rodziewiczówna poniewierały się jeszcze 
przez wiele tygodni, aż wreszcie brudne i zawilgocone, zabrał jakiś pija
czek na makulaturę”.

Ta opowiastka doskonale współgra z wynikami badań, jakie w „Note
sie Wydawniczym” (1997 nr 5) opublikowała Grażyna Straus w tekście 
zatytułowanym Stałość w deklaracjach. Czytelnictwo 1996 r. Autorka 
pisze, że intensywność lektury mierzona liczbą przeczytanych książek 
rocznie -  maleje. W 1996 r. Polak średnio częściej niż raz w miesiącu 
sięgał po książkę. Z badań wynika, że dominowały w czytelnictwie książki 
szkolne (23% czytających). Dalej -  wydawnictwa encyklopedyczno-po- 
radnikowe (16%), romanse i opowieści kryminalne (dwukrotny spadek 
do poziomu 14%), literatura faktu (spadek z 20 do 11%) oraz literatura 
fachowa (wzrost zainteresowania z 4,5% w 1994 r. do 9%).

Komentując strukturę czytania różnych typów książek, G. Straus pisze: 
„Można sądzić, że lektura książek traci coraz bardziej swój relaksujący 
charakter na rzecz celów użytkowych. Świadczy o tym choćby dominacja 
książek szkolnych, tendencje do wzrostu zainteresowania wydawnictwami 
encyklopedyczno-poradnikowymi i literaturą fachową kosztem beletrys
tyki służącej głównie rozrywce. Jakkolwiek sąd o utylitaryzacji lektury 
nie jest bezpodstawny, to jednak nie ona wydaje się charakterystyczną 
cechą współczesnego czytelnictwa. Za taką raczej można uznać od lat 
obserwowane i coraz wyraźniej zaznaczające się w wyborach lekturowych 
rozproszenie oraz indywidualizację”.

Komentator tych wyników z „Kuriera Czytelniczego” przytomnie zau
ważył: „Jeśli uzmysłowić sobie, że w tej 1/16 są uczniowie szkół ponad
podstawowych, studenci, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele za
wodów, w których czyta się codziennie (nauczyciele, prawnicy, żurnaliści 
itd.), to jak wielki (niewielki) ułamek będzie reprezentował tych, którzy 
nie muszą, ale mają książkę w ręce naprawdę często -  codziennie lub 
prawie codziennie?”.

Wspomniany komentator dzieli się też własnymi wnioskami: „widać, 
że ludzie czytają, bo « m u s z ą »  i to co « m u s z ą »  oraz sięgają po książ
ki, które są im do czegoś konkretnie potrzebne. Reszta to « ró b ta  co 
chceta». W społeczeństwie demokratycznym i, miejmy nadzieję, coraz 
bardziej pluralistycznym i otwartym, to drugie nie powinno dziwić”.

Pojawia się więc pytanie, co z tych badań wynika dla bibliotekarzy, 
zwłaszcza z tendencji rysujących się w perspektywie wieloletniej. Jedno 
wydaje się być niewątpliwe: potrzeby czytelnicze zmieniają się i coraz



bardziej różnicują. Wydaje się również słabnąć zapotrzebowanie na be
letrystykę, zapewne w dużym stopniu wykorzystywaną w celach roz
rywkowych. Lektura beletrystyki, abstrahując od wielowarstwowego 
jej odczytywania przez mniej i bardziej wyrobionych czytelników, prze
grywa najwidoczniej z innymi rodzajami rozrywki, dostarczanej przez 
inne media.

Z drugiej strony wyraźny i ciągle wzmacniający się rys utylitarny w czy
telnictwie, choć jeszcze nie tak wyraźny, jak w czytelnictwie krajów cywi
lizacyjnie rozwiniętych -  wyraźnie wskazuje kierunek potrzebnych zmian, 
zwłaszcza w zasadach gromadzenia zbiorów bibliotek publicznych oraz 
pożądanej ekspansji usług bibliotecznych.

Szkopuł jednak w tym, że w samych bibliotekach brak sił i środków, 
a nawet -  bardzo często -  świadomości i wizji pożądanych zmian. Dotyczy 
to szczególnie bibliotek publicznych na wsi, gdzie warunki lokalowe bib
liotek charakteryzują wskaźniki: 2,3 m  ̂na 100 mieszkańców i 17 cm- na 
1 czytelnika; zawartość księgozbiorów: 22,8% -  to literatura piękna dla 
dzieci, 42,6% -  literatura piękna dla dorosłych, a literatura z innych 
działów -  28,5%. Struktura wypożyczeń (wedle danych z 1989 r., bo póź
niejszych brak): 50% -  literatura dla dzieci, a 35,9% -  literatura dla doro
słych, książki z innych działów -  13,9%, a obsada kadrowa -  przeciętnie 
1 pracownik, przy czym co drugi -  bez kwalifikacji zawodowych.

Powyższe wskaźniki mają wartość jedynie orientacyjna^ ponieważ wy
liczono je na podstawie danych z 1995 r. i z lat wcześniejszych. Niestety, 
statystyka biblioteczna przestała rejestrować zmiany w zawartości zbio
rów i w strukturze wypożyczeń oraz czytelników.

Biblioteki, zwłaszcza w miastach większych i dużych, są niewątpliwie 
w korzystniejszej sytuacji, dysponując większymi i lepszymi środkami 
działania. Ale i one również stają wobec problemów wyłaniających się 
z badań czytelnictwa i konieczności nadążania za rysującymi się zmianami 
w zakresie potrzeb czytelniczych współczesnych Polaków.

JEŚLI ZMIANY, TO W JAKIM KIERUNKU?

Jestem przekonany, że nie ma co wymyślać prochu od nowa, lecz należy 
skorzystać z receptur, które z pożytkiem wykorzystują w bibliotekarstwie 
kraje zachodnie. Jest wiele przesłanek wskazujących na zasadność takiego 
postępowania. Niewątpliwie narastająca utylitarność w lekturach Pola
ków, idąca w parze z różnicowaniem się potrzeb i gustów czytelniczych, 
jestjedną z istotnych przesłanek takiego wyboru. Tym bardziej że ostrze
gawczo brzmią informacje o malejącej intensywności czytania, co jed-



пак może się łączyć -  na pewno tego nie w iem y -  z brakiem odpow ied
nich lektur w bibliotekach.

Mówiąc o recepturach, mam na myśli dobre biblioteki publiczne na 
Zachodzie, których głównym celem -  jak np. w krajach skandynawskich -  
jest wspomaganie procesów kształcenia i rozwoju jednostki, a społeczeń
stwa -  w zakresie niezbędnego rozwoju sił kreatywnych i produktyw
nych oraz przygotowania obywateli do wypełniania demokratycznych obo
wiązków. Cele te biblioteki realizują nie tyle przez pełnienie ftinkcji głów
nego źródła lektury obywateli, lecz także ośrodka infonnacji oraz insty
tucji oferujących miejsce spotkań i organizacji życia kulturalnego społecz
ności lokalnych.

Oczywiście, pojawić się musi pytanie, dlaczego powinniśmy zmie
rzać w tym lub podobnym kierunku. Odpowiedź jest prosta: jeśli naszych 
bibliotek nie będziemy modernizować i upodabniać ich organizacji, 
funkcjonowania i wyposażenia do bibliotek krajów cywilizacyjnie roz
winiętych, grozi nam zapaść, której przejawy już zaczynamy dostrzegać. 
W rezultacie będzie się nasilała marginalizacja bibliotek publicznych 
w życiu społeczności lokalnych ze stratą dla ich rozwoju. Już zresztą 
pojawiły się pytania o sens (głównie natury ekonomicznej, choć wątpli
wości dotyczą także strony merytorycznej) -  utrzymywania przez samo
rząd bibliotek publicznej i szkolnej. W jaki sposób możemy przekonują
co argumentować przeciwko łączeniu tych bibliotek, skoro ich głównymi 
użytkownikami są dzieci i młodzież, a dorośli stanowią niewielki pro
cent. W jaki sposób mamy się przeciwstawiać i przekonywać władze lo
kalne, skoro główną formą działalności większości obydwu rodzajów bi
bliotek jest wypożyczanie książek, w dużym stopniu lektur, przez pozba
wionego kwalifikacji zawodowych pracownika w połowie placówek wiej
skich? Jak przekonać władze lokalne, by hojniej finansowały bibliotekę 
publiczną, skoro w budżetach samorządowych brakuje środków i nie star
cza ich na utrzymanie aż dwóch rodzajów bibliotek i ośrodka kultury? 
W jaki sposób przekonywać do tego wszystkiego ogół obywateli, którzy 
doskonale wiedzą, co biblioteka publiczna może, a czego nie jest w stanie 
zdziałać? I jeszcze jedno retoryczne pytanie, w jaki sposób mamy moderni
zować biblioteki publiczne bez zorganizowanego zaplecza intelektualne
go i organizacyjnego, skoro nawet niewielkich programów, jak np. głośny 
w ostatnich latach program komputeryzacji bibliotek publicznych, nie 
byliśmy w stanie obronić, dopuszczając do jego rozdeptania.

A jednak o rozbudowie bibliotekarstwa publicznego w nowoczesnej 
formule musimy myśleć, bo kraj się rozwija, ba -  niedługo ma wejść do 
Unii Europejskiej, społeczeństwo ma się stawać coraz bogatsze, a samo
rządy przejęły od administracji rządowej wiele jej dotychczasowych



uprawnień i środków działania. Nie możemy czerpać wzorów z przeszło
ści, bo kurczowe trzymanie się rozwiązań sprzed lat będzie sprzyjało jedy
nie tworzeniu skansenów. Można oczywiście nie dawać wiary takim prze
świadczeniom, kpić i szydzić z takicłi konstatacji, ale problem pozostaje 
i sprowadza się do szukania odpowiedzi na pytania, jak doprowadzić do 
wzmocnienia procesu wspomagania przez biŃiotekę publiczną edukacji 
i samorozwoju jednostek, co czynić, aby z biblioteki mogli korzystać i fak
tycznie korzystali, jeśli nie wszyscy, to zdecydowana większość członków 
społeczności lokalnej?

Jeśli odpowiemy na te pytania, znajdziemy odpowiedź na tytułowe 
pytanie tego rozdziału: co powinna znaczyć biblioteka publiczna dziś?

Jestem o tyle w dobrej sytuacji, że miałem okazję poznać biblioteki 
w niektórych krajacłi zachodnicli, śledzę publikowane informacje na icli 
temat, mam dostęp do materiałów przygotowywanycłi na konferencje 
IFLA.

UTOPIA?

Co więc znaczy dziś biblioteka publiczna? Przede wszystkim jest to 
instytucja nieodzowna społeczności lokalnej, przedmiot dumy wspólnej 
troski mieszkańców i wybieralnycłi władz lokalnycłi. Czytelnicy są goto
wi demonstrować w jej obronie, jak to mogliśmy obserwować w Wiel
kiej Brytanii po rządowycłi cięciacłi budżetowycłi, a politycy z władz 
lokalnycłi -  organizować się w specjalne stowarzyszenia -  jak to ma miej
sce w Danii -  by lepiej poznawać problemy bibliotek publicznycłi i sku
teczniej wspomagać rozwiązywanie icłi problemów. Takie informacje 
brzmią dla nas bajkowo i z trudem przebijają się przez filtr naszych do
świadczeń oraz nawyków. Podobnie jak informacje, że na 1 Duńczyka 
przypada rocznie 13,7 wypożyczeń książek, w tym na dorosłego 9 książek, 
na dziecko zaś 36 woluminów. Uwzględniając wypożyczenia materiałów 
muzycznych, książek, wideokaset, CD-ROM-ów, programów kompute
rowych i innych materiałów -  na 1 Duńczyka przypada rocznie 16 wypo
życzonych jednostek zbiorów bibliotecznych. To są wskaźniki, które w na
szych bibliotekach charakteryzują zwykle aktywność przeciętnego czytel
nika, lecz -  nie mieszkańca. Co to oznacza nie trzeba mówić. Duńczycy 
nie rejestrują w swoich statystykach czytelników, bo uważają, że z różnych 
usług bibliotek korzystają wszyscy mieszkańcy lokalnej społeczności.

Najdziwniejsze jest to, że w ocenach tych nie ma przesady. Rzecz 
w tym, że każdy mieszkaniec, jeśli nawet nie lubi oddawać się lekturze, 
przyjdzie do biblioteki lub skorzysta z niej przez połączenie internetowe,



by znaleźć odpowiedź na swoje pytania, uczestniczyć w imprezach kultu
ralnych czy organizowanych w pomieszczeniach bibliotecznych różnego 
rodzaju spotkaniach towarzyskich, społecznych, politycznych, hobbystycz
nych i innych, by wypożyczyć książkę lub czasopismo mówione do odsłu
chania w czasie jazdy samochodem lub wypożyczyć np. program kompute
rowy.

To wszystko jest możliwe dzięki bogactwu zbiorów i usług bibliotecz
nych oraz wykwalifikowanej obsłudze. Stanowisko bibliotekarza w Danii 
może być powierzone tylko absolwentowi Królewskiej Szkoły Bibliotekar
skiej. Podstawą renomy i użyteczności bibliotek duńskich i -  szerzej -  
skandynawskich są po pierwsze zbiory materiałów bibliotecznych, po 
drugie -  usługi informacyjne, po trzecie -  rola w życiu kulturalnym i edu
kacji obywatelskiej społeczności lokalnych.

Zbiory to z reguły wielojęzyczne bogactwo książek, czasopism, książek 
mówionych, materiałów książkopodobnych, kaset, wideokaset, progra
mów komputerowych, plakatów, zmikrofilmowanych dokumentów np. 
w postaci ksiąg parafialnych i roczników gazet, programów komputero
wych, CD-ROM-ów, folderów, prospektów, informatorów, wycinków itp., 
itd. Organizacja zbiorów uwypukla ich przeznaczenie, np. dla biznes in
formacji, informacji prawnej, turystyki, ochrony środowiska naturalnego, 
wiedzy o Unii Europejskiej, nauki, techniki itp.

Usługi informacyjne to formy tradycyjnie oparte na zbiorach biblio
tecznych oraz oferowane i wykorzystywane przez czytelników bezpłatne 
poszukiwania internetowe, możliwe dzięki skomputeryzowaniu bibliotek 
i pracy w sieci. Mogą to być również poszukiwania czytelnika z komputera 
domowego. Przewiduje się, że w najbliższych 5-10 latach ok. 25% usług 
bibliotecznych będzie realizowanych w ramach biblioteki wirtualnej, 
a więc za pomocą domowych komputerów użytkowników. Łatwy dostęp 
do licznych terminali w bibliotece sprawia, że nie obserwuje się już takich 
sytuacji jak dawniej, że terminale okupowane były głównie przez młodych 
ludzi płci męskiej.

Usługi informacyjne od dawna stanowią istotną część działalności 
bibliotek publicznycłi. Nie ulega jednak wątpliwości, że ich gwałtowny 
rozwój przyspieszyła komputeryzacja bibliotek i ich praca w rozległych 
sieciach komputerowych. W Danii zawdzięcza się to głównie Urzędowi 
Bibliotekarza Narodowego i wyasygnowaniu środków rządowych na utwo
rzenie Duńskiego Centrum Bibliotecznego, które skomputeryzowało bib
lioteki i zbudowało centralne bazy danych online, umożliwiające kopiowa
nie opisów, wspólne katalogowanie, znajdowanie lokalizacji dokumentów 
w różnych rodzajach bibliotek i ułatwienia w wypożyczaniu międzybi
bliotecznym. Podobne rozwiązania istnieją w innych krajach skandynaw



skich. Ich odmianą są też krajowe systemy informacyjne, w których uczest
niczą biblioteki publiczne np. Wielkiej Brytanii czy USA.

W USA, gdzie wykorzystanie nowych technologii jest bardzo zaawan
sowane, w bibliotekarstwie publicznym mówi się o czterech wyróżniają
cych się trendach, które tu warto wymienić:

1. Wzrastające wykorzystanie elektronicznych źródeł informacji i słab
nące uzależnienie od druku.

2. Wzrastające powiązania pomiędzy różnymi źródłami informacji.
3. Wzrost liczby użytkowników informacji, którzy korzystają z jej 

zasobów bibliotecznych bez sięgania po biblioteczne narzędzia i urządza
nia, lecz za pośrednictwem domowych komputerów.

4. Wzrastające oczekiwania „odległych”od biblioteki użytkowników na 
dostęp online do katalogów, pełnotekstowych dokumentów i multimediów.

Podkreśla się także wagę odpowiedzialności bibliotek publicznych za 
lokalizacje informacji, których poszukują użytkownicy. Stwarza to wy
jątkowo pomyślną okazję do umocnienia pozycji biblioteki publicznej 
jako głównego źródła informacji w społeczności lokalnej. Dlatego też 
zaleca się bibliotekom gromadzenie i oferowanie mieszkańcom programów 
posiedzeń rad miejskich, kalendarium imprez lokalnych, rozkładów jazdy 
publicznych środków transportowych i innych tego typu informacji. 
Zwraca się uwagę, że komputery umożliwiają integrację informacji i udo
stępnianie społeczności lokalnej biuletynów informacyjnych i ogłoszeń 
wywieszanych w supermarketach, w ratuszu, na dworcach autobusowych 
i kolejowych, domach dla emerytów itp. Powiedzmy krótko: biblioteki 
w wielu krajach doskonale wypełniają rolę domów kultury, organizując 
występy przyjezdnych i lokalnych trup teatralnych, pokazy filmowe, kon
certy, odczyty, przygotowując wystawy, udostępniając swoje pomieszcze
nia różnego rodzaju zespołom zainteresowań i lokalnym organizacjom. 
W ten sposób biblioteka staje się głównym elementem infrastruktury lo
kalnego życia kulturalnego, towarzyskiego i społecznego. Jest także 
instytucją odpowiedzialną za edukację obywatelską. Na przykład duńskie 
przepisy prawne z 1983 r. wyraźnie precyzowały, że biblioteka publiczna 
jest obowiązana rozpowszechniać informacje władz municypalnych 
i państwowych oraz informacje na temat warunków socjalnych. Stąd owe 
protokoły z posiedzeń rad gminnych i powiatowych, budżety władz lokal
nych, projekty przedsięwzięć komunalnych itp. -  wykładane w bibliote
kach do wglądu publicznego'.

' J. W olosz: D obre biblio tekarstw o w  pań stw ie  duńskim. „Bibliotekarz” 1996 cz. I nr 2 s. 15-18; 
cz. II nr 3 s. 8-14.



Na koniec chcę przedstawić wyciąg z folderu przygotowanego dla czy
telników i uczestników konferencji IFLA w Kopenhadze, którzy odwie
dzili Bibliotekę Publiczną w Malmo w Szwecji (kilka czy kilkanaście 
kilometrów promem, a ostatnio także mostem z Kopenhagi). Czytamy 
w nim m. in.: „Wspaniały budynek w parku jest otwierany dla czytelników 
z zewnątrz. Znajdziesz tu 700 ООО książek, gazet, magazynów, CD-ROM, 
wideokaset, płyt kompaktowych, programów komputerowych i wiele in
nych materiałów. Przez Internet Biblioteka i jej użytkownicy mają dostęp 
do źródeł informacji na całym świecie. Wykwalifikowany personel jest 
pod ręką, aby ci pomóc znaleźć w źródłach informacji to, czego poszuku
jesz. Biblioteka jest zaprojektowana dla odwiedzających użytkowników, 
którzy przychodzą przeglądać materiały i spędzać czas. Są tu setki miejsc 
do siedzenia i studiowania, czytania, rozmowy (...). Elektryczne, telefo
niczne i elektroniczne wtyczki są szeroko dostępne. Sześćdziesiąt kompu
terów daje użytkownikom dostęp do systemu komputerowego Biblioteki, 
Internetu, sieci CD-ROM i baz danych. Możesz wypożyczyć i zwrócić 
książki samodzielnie na zautomatyzowanych stanowiskach rejestra
cyjnych (...). Biblioteka jest zaprojektowana dla ponad 1,5 miliona wy
pożyczeń i odwiedzających (rocznie). Budynek jest rekonstrukcją starej 
biblioteki publicznej i był przewidziany do otwarcia jesienią 1998 r. (...). 
Architekt: Henning Larsen. Wielkość 14 ООО m .̂ Materiały: szkło i stal. 
Koszt budynku: 218 min koron. Koszt wnętrz i wyposażenia: 35 min ko
ron. Zbiory: 700 ООО książek, 1700 tytułów różnych periodyków, 1500 
wideokaset, 1200 płyt kompaktowych z muzyką”.

To chyba dobry przykład nowoczesnej biblioteki publicznej i jedno
cześnie odpowiedź na tytułowe pytanie.

A propos...

... Pewne nadzieje można wiązać z  poczynaniami Unii Europejskiej. Może 
nie od rzeczy będzie przypomnieć w tym miejscu deklarację kopenhaską z  paź
dziernika poprzedniego roku, o której w I. numerze „ Bibliotekarza ” z br dono
siła Joanna Skrzypkowska, przytaczając wezwanie pod  adresem władz krajo
wych do podjęcia m.in. następujących działań:
•  opracowanie krajowej polityki informacyjnej w zakresie rozwijania i koordy

nacji odpowiednich zasobów informacyjnych. W pracach tych należy podkreś-



lie wyjątkowe znaczenie bibliotek publicznych jako punktów dostępu informa
cji dla społeczeństwa (...).

•  stworzenie odpowiednio zorganizowanej i przygotowanej technicznie sieci, 
której zadaniem będzie rozwijanie krajowej polityki informacyjnej w Wieku 
Informacji (...),

•  wdrożenie i rozwinięcie programu dla bibliotek publicznych, zapewniającego 
minimum dostępu dla każdego użytkownika oraz odpowiedni poziom inwestycji 
gwarantujący wykorzystanie w tym procesie właściwych technologii informa
cyjnych i komunikacyjnych (...),

•  zapewnienie, że biblioteki publiczne zostaną wyposażone tak, aby zapewnić 
pełny dostęp do nowych zasobów informacyjnych wszystkim obywatelom, bez 
względu na ich sytuację finansową, fizyczną czy możliwości edukacyjne oraz, 
że biblioteki te posiadają stale aktualizowane zasoby odpowiednie do świad
czenia oczekiwanych usług.

Deklaracja kopenhaska przyjęta została na konferencji z  udziałem bibłiote- 
karzy i reprezentantów ministerstw odpowiedziałnych za biblioteki z 31 krajów 
europejskich. Nie uczestniczył w niejptzedstawicieł Ministerstwa Kułtury i Sztuki. 
Czy można mieć nadzieję, że nowo utworzony Departament Książki i Czytelnic
twa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmie działania w myśl 
powyższych zaleceń? Ustawa o działach gospodarki narodowej, o czym w tym 
numerze pisze Tadeusz Zarzębski, stwarza mu szerokie połe do działania.

„Bibliotekarz” nr 3/2000



3 . PO REFORMIE

Reforma administracyjna przyniosła bibliotekom publicznym sporo 
niespodzianek, nie zawsze przyjemnych. Nadal wiele podstawowych 
spraw nie jest rozstrzygniętych lub rozstrzyga się je doraźnie, prowizo
rycznie. Nikt nie myśli o porządkowaniu tych spraw całościowo i systema
tycznie, gorzej -  nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności za ich porząd
kowanie. System finansowania bibliotek nie jest do końca określony, 
wprowadzane zaś zmiany w tym zakresie mają cechy protez, które uwierają 
i nie spełniają oczekiwań. Sytuacja byłych bibliotek o statusie wojewódz
kim jest w kilku przypadkach niejasna, tworzenie zaś powiatowych biblio
tek publicznych postępuje wolno i z wielkimi oporami. Mnożą się sygnały 
o brakach funduszów i zamiarach likwidacji filii bibliotecznych w mia
stach i na terenach wiejskich. W drugim roku reformy nasilił się proces łą
czenia bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi, z domami i ośrod
kami kultury oraz instytucjami rekreacyjno-turystycznymi. Nie świadczy 
to o dobrym przygotowaniu reformy.

Niestety -  wszystko na to wskazuje -  reforaia administracyjna to dla 
bibliotek dłuższy okres zamieszania, niepewności i kłopotów, które będą 
odciągać uwagę od myślenia o przyszłości i unowocześnieniu bibliotekar
stwa publicznego.

KRAJ ZABIEDZONY

Jest wiele powodów, dla których postęp oczekiwany w bibliotekar
stwie nie nadciąga tak szybko, jak byśmy sobie tego życzyli. Przede wszyst
kim nasz kraj nie należy do bogatych, jego produkt narodowy brutto jest 
kilka razy mniejszy niż krajów zachodnich i na biblioteki wydaje mało. 
W „Notesie Wydawniczym” prof Jadwiga Kołodziejska' przedstawia ra
port Komisji Europejskiej o sytuacji bibliotekarstwa w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, opublikowany w 1997 r. W Europie zróżnico
wanie wydatków na biblioteki jest bardzo duże; od 79,8 ecu na głowę

' J. Kołodziejska: Tylko bogatym . „N otes W ydawniczy” 1998 nr 9 s. 50-51.



mieszkańca w Szwecji do 55 ecu w Polsce -  ostatniej na przedstawianej 
liście krajów finansujących biblioteki. Przekłada sią to również na płace 
bibliotekarskie. W Unii Europejskiej przeciętne zarobki kwalifikowany cli 
bibliotekarzy są dwukrotnie i trzykrotnie wyższe niż w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej.

NIE POTRAFIMY KORZYSTAĆ Z DEMOKRACJI

Inna przyczyna naszych opóźnień wynika z tego, że my jako środowi
sko, nie mamy wpływu na polityków. Co więcej, my chyba nie chcemy 
go mieć. Stopień zorganizowania naszego środowiska nie jest zerowy, 
ale nasza osobista niska aktywność w organizacjach zawodowych i spo
łeczno-politycznych nie zmienia się od lat. Podziały resortowe, uprzedze
nia z przeszłości, słabe związki elity zawodu ze środowiskiem i utrwalona 
w przeszłości niewiara w skuteczność społecznego działania -  to wszystko 
spycha bibliotekarzy na pozycje jedynie petentów i suplikantów, z którymi 
politycy i decydenci nie muszą się za bardzo liczyć, chociaż tego rodzaju 
konstatacji zawsze będą przeczyć. Nie potrafimy uwierzyć w nasze moż
liwości jako środowiska ludzi wykształconych i dostrzec szans wynikają
cych z naszych szerokich kontaktów zawodowych z ludźmi nauki, gospo
darki, polityki, kultury, z faktu, iż w naszym środowisku jest wielu pra
cowników nauki. Jednym słowem nie potrafimy korzystać z demokracji.

Ostatnio są oznaki, że coś się zmienia. Wzrasta liczba zrzeszonych 
pracowników bibliotek w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, które 
aktywizuje się coraz bardziej i umacnia swoją pozycję największej organi
zacji zawodowej w kulturze, a ponadto doszło do powołania Konferencji 
Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych, która ma reprezentować interesy 
tej grupy bibliotek wobec władz. Również w bibliotekarstwie publicznym 
utworzono w 1999 r. Polski Związek Bibliotek. Czas pokaże, czy spełni 
on oczekiwania artykułowane podczas konferencji bibliotek publicznych 
w Rzeszowie (październik 1998 r.), poświęconej zagadnieniom działal
ności bibliotek po refomiie administracyjnej kraju. W stanowisku i wnios
kach przyjętych przez uczestników konferencji mówiło się o potrzebie 
i zamiarze utworzenia takiej organizacji, która by reprezentowała interesy 
bibliotek wobec samorządów.

Charakterystyczne, że w Rzeszowie mówiono o powołaniu silnej i nie
zależnej organizacji, która nie wisiałaby u nikogo na garnuszku, lecz była 
w stanie wywierać skuteczną presję na polityków i decydentów, by ich 
deklaracje nie były jedynie uprawianiem pustosłowia. Słabej organizacji 
nikt nie chce. Szkoda tylko, że to przeświadczenie o potrzebie samoorgani
zowania się bibliotekarzy dopiero kiełkuje.



Szkoda tym bardziej, że mamy do czynienia z nowymi sytuacjami i wy
zwaniami, którym biblioteki muszą sprostać mimo swoich słabości, za
biedzenia, słabej siły przebicia i powszecłinie obserwowanycłi skamielin 
mentalnych. Największym wyzwaniem jest niewątpliwie reforma admini
stracyjna, która pociąga za sobą powstanie samorządów wojewódzkich 
i powiatowych, redukuje liczbę bibliotek wojewódzkich, zwiększa ich ob
szary oddziaływania, zakłada utworzenie bibliotek powiatowych. Wszyst
ko to oznacza duże zmiany w bibliotekarstwie publicznym. Trudno ocze
kiwać, aby w tym okresie dużego zamieszania mogło dochodzić do oczeki
wanego rozwiązywania dawno narosłych problemów, takich jak: unowo
cześnienie modelu działania biblioteki publicznej, odnawianie zbiorów 
bibliotecznych nowymi nabytkami, odnawianie zdekapitalizowanych lo
kali i ich wyposażenia, komputeryzacja i włączenie bibliotek do sieci 
komputerowych, rozbudowa ofert usługowych, zwłaszcza w obszarze 
usług informacyjnych, włączanie się bibliotek polskich w programy i pro
jekty Unii Europejskiej, podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych 
bibliotekarzy. „W świetle danych porównawczych Polska ma niedosta
tecznie kwalifikowany personel biblioteczny. Wśród krajów regionu 
znaleźliśmy się na przedostatnim (9) miejscu, po nas już tylko Bułga
ria” -  pisze J. Kołodziejska w powołanej wcześniej relacji z raportu Unii 
Europejskiej.

Unowocześnienie jest możliwe tylko przez rozwiązywanie podstawo
wych problemów bibliotek, w mniejszym natomiast stopniu ułatwią to 
zabiegi o zachowanie przed rozpadem dawniej skonstruowanych powiązań 
sieciowych.

TEŚCIOWE, ŻONY I KOCHANKI

Wiele wskazuje, że problem kwalifikacji bibliotekarzy skomplikuje 
się jeszcze bardziej, a ich poziom ulegnie dalszemu obniżeniu. Nie dość, 
że połowa pracowników bibliotek wiejskich nie ma kwalifikacji bibliote
karskich, to w przededniu wprowadzenia reformy administracyjnej wpro
wadzono w życie przepisy, które zapalają zielone światło dla powoływa
nia na stanowiska bibliotekarskie osób bez kwalifikacji bibliotekarskich. 
Tym razem -  w okresie tworzenia bibliotek powiatowych i przechodze
nia wszystkich bibliotek publicznych pod kuratelę samorządów -  przepi
sy te mogą oddać i już oddają bibliotekarstwu publicznemu niedźwiedzią 
przysługę. Są one bowiem wykorzystane do ulokowania przez polityków



w bibliotekach ( przecież nie na najgorszych stanowiskach) „swoich” ludzi 
oraz teściowych, żon i kochanek, czego skutki mogą się okazać fatalne. 
Zwłaszcza gdy w ten sposób zostaną obsadzone stanowiska kierownicze 
w nowo tworzonych powiatowych bibliotekach publicznych oraz w bib
liotekach wojewódzkich przechodzących pod opiekę sejmików wojewódz
kich. Jeśli względy przyzwoitości nie zostaną wzięte pod uwagę przez 
polityków, nieprofesjonalizm w kierowaniu bibliotekami rozkwitnie jesz
cze bardziej.

POKOLENIE SCHODZĄCE MOŚCI DROGĘ PRZYSZŁOŚCI

O przyszłości zawsze decyduje pokolenie schodzące, pokolenie o u- 
trwalonych nawykach myślenia i działania oraz wiedzy i wyobrażeniach 
ukształtowanych w warunkach nie przystających do obecnej rzeczywistości 
i utrudniających jej prawidłowe odczytywanie i rozumienie. Dobrym przy
kładem jest nowa ustawa biblioteczna, która miała stworzyć warunki dla 
rozwoju nowoczesnego bibliotekarstwa w Polsce, a uzyskała postać nor
my niewiele odbiegającej swą filozofią, założeniami i rozwiązaniami od 
poprzedniczki, przygotowanej w innych warunkach, w innej rzeczywis
tości ustrojowej, społecznej i gospodarczej. Ale czy mogło być inaczej? 
W sytuacji, gdy profesjonalny punkt widzenia części podzielonego środo
wiska bibliotekarskiego został odrzucony, a ustawą zajął się parlament 
i administracja, o kształcie i rozwiązaniach ustawy zadecydowały wiedza 
i osobiste doświadczenia parlamentarzystów. Można zrozumieć ludzi, 
którzy rzadko zaglądając do biblioteki, widzą w niej jedynie wypoży
czalnię kryminałów i lektur dla dzieci. Zwłaszcza że niekiedy takie uprosz
czone postrzeganie roli i działalności biblioteki publicznej nieobce jest 
nawet niektórym luminarzom naszego zawodu.

BEZ OGLĄDANIA SIĘ NA SĄSIADÓW

Zabiedzenie większości bibliotek i innych instytucji kultury utrwala 
nasz sposób reagowania i postrzegania rzeczywistości i zniechęca do 
myślenia w kategoriach bardziej optymistycznych. Na tym wszystkim 
waży także niedostateczna znajomość tendencji rozwojowych w bibliote
karstwie światowym. Wynika ona ze zbyt słabych kontaktów międzynaro
dowych, a przede wszystkim ze słabego włączania się naszego kraju do 
współpracy w ramach programów rozwojowych Unii Europejskiej i innych 
organizacji międzynarodowych, co bez pomocy i udziału władz nie jest 
możliwe. Tracimy w związku z tym nie tylko możność korzystania z flindu-



szów unijnych na ten cel, ale także wyzbywamy się możliwości korzysta
nia z cudzych doświadczeń i kontaktów, zawsze owocujących ułatwie
niami w uzyskiwaniu informacji i dostępie do baz danych.

O ile wiedza o stanie i działalności bibliotek w innych krajach dociera, 
choć w ograniczonym stopniu, do środowiska bibliotekarzy polskich, to 
znajomość tych zagadnień w społeczeństwie jest mizerna, żeby nie powie
dzieć żadna. Media, goniąc za sensacją, nie poświęcają tej problematyce 
większej uwagi, my zaś, jako środowisko bibliotekarskie, nie potrafimy 
się do mediów przebić, by polityków i społeczeństwo pozyskać dla tego 
co konieczne, by możliwie jak najszybciej mogło się dokonać unowocześ
nienie organizacji, wyposażenia i działalności bibliotek, by te instytucje 
stały się bardziej efektywnym elementem infrastruktury nowoczesnego 
społeczeństwa.

WIZERUNEK I DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
MUSI SIĘ ZMIENIĆ

Także i wizerunek bibliotek publicznych w odbiorze społecznym musi 
ulec zmianie. I na szczęście to następuje, choć powoli. Zawdzięczamy to 
ambitnym bibliotekarzom, umiejącym dostrzec te nowe potrzeby, pozy
skiwać niezbędne środki, wzbogacać formy usług i w pełni orientować 
się na potrzeby lokalnych kręgów czytelniczych.

Odwrotu od tej drogi być nie może. Badania czytelnicze jednoznacznie 
dowodzą, że zmieniają się potrzeby czytelnicze społeczeństwa i że oczeku
je ono rozbudowy sfery usług informacyjnych. W lekturach ujawnia się 
proces coraz powszechniejszego i bardziej intensywnego korzystania z piś
miennictwa niebeletrystycznego w celach użytkowych, a świadomość ist
nienia coraz szerszego dostępu do źródeł informacji i zautomatyzowanych 
form usług bibliotecznych powoduje zwiększenie oczekiwań użytkowni
ków bibliotek na bogatą i coraz lepszą ofertę usług informacyjnych. Ocze
kiwania wymuszają nowe programy kształcenia szkolnego i akademickie
go, różnego typu kursy z różnych dziedzin, przeszkolenia przy zmianie 
zawodu, podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, 
uczestnictwo w formach ustawicznego kształcenia, hobby, własne zain
teresowania itp. Stąd poszukiwanie różnego rodzaju informacji z zakresu 
finansów, ubezpieczeń, prawa, księgowości, gospodarstwa domowego, 
spraw lokalnych, zatrudnienia itp.

Wciąż jeszcze nie docenia się w pełni rozpowszechnienia się nowych 
technologii, systemów informatycznych, informacji elektronicznej. Choć 
Polska jest pod tym względem opóźniona, to jednak ponad 15% doros
łych obywateli korzysta z komputera w pracy, 10% ma komputer w domu



i tylko 5% korzysta z Internetu. Daleko nam jeszcze do krajów bardziej 
rozwiniętych, w których ponad 80% korzysta z komputera w pracy^. Ale ta 
sytuacja zmienia się na korzyść bardzo szybko. Jest to ogromne wyzwanie 
dla bibliotek, zwłaszcza publicznych, które tych zmian nie mogą zbagateli
zować, jeśli nie chcą się usunąć na daleki margines zainteresowań społe
czeństwa. To samo dotyczy władz samorządowych, których bierność w od
niesieniu do tych nowych zjawisk może w istotny sposób hamować ogól
noeuropejski i światowy proces rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

1. Warto więc przypomnieć niektóre punkty Manifestu bibliotek pub
licznych UNESCO z 1994 r.:

Wolność, zasobność i rozwój społeczeństwa i jednostek stanowią 
podstawowe wartości humanistyczne. Mogą one być osiągnięte wyłącznie 
poprzez umiejętność praktykowania praw demokratycznych i odgrywanie 
aktywnej roli w społeczeństwie przez dobrze poinformowanych obywateli. 
Konstruktywne uczestnictwo i rozwój demokracji zależy od właściwego 
wykształcenia, jak  i od wolnego i nieograniczonego dostępu do wiedzy, 
myśli, kultury, informacji.

Dostęp do wiedzy ma zapewnić biblioteka, która jest do niej lokalnymi 
wrotami oraz lokalnym ośrodkiem informacji. Do kluczowych zadań zali
czono m. in.:
•  wspomaganie edukacji indywidualnej i samokształcenia, jak i ustawo

wych programów kształcenia na wszelkich poziomach,
•  stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
•  zapewnianie obywatelom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji 

lokalnej,
•  ułatwianie rozwoju informacji i umiejętności posługiwania się kompu

terem,
•  promowanie świadomości dziedzictwa kulturowego

Konieczny jest komentarz do dwóch ostatnich wymienionych zadań. 
Otóż wynika z nich, po pierwsze, że biblioteka publiczna musi być miej
scem nauki samodzielnej pracy na komputerze (i to biblioteki zachodnie 
realizują, zakładając pracownie komputerowe, organizując bezpłatny do
stęp do Internetu, wypożyczając programy komputerowe czytelnikom itp.), 
a po drugie -  w Europie przykłada się coraz większą wagę do ochrony 
tożsamości kultury narodowej przed amerykanizacją kultury masowej 
i procesami unifikacyjnymi w samej Unii. W tym ostatnim przypadku 
wspieranie bibliotek publicznych przez władze ma prowadzić do promo
wania wartości kultury narodowej i ochraniania jej przed wypieraniem 
przez kulturę obcą.

 ̂w. Iszkowski; P ow oln e zacieran ie  różnic. „Rzeczpospolita” 1998 nr 279.
 ̂M anifest b ib lio tek  publicznych UNESCO 1994. „Bibliotekarz” 1995 nr 4 s. 20-21.



WYZWANIA TECHNOLOGICZNE I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

W polskich bibliotekach publicznych komputeryzacja znajduje się 
w początkowym etapie rozwoju, zaledwie ok. 3,5% bibliotek wykorzys
tuje technikę komputerową, połączenia sieci lokalnych z sieciami rozległy
mi należą do rzadkości, dostęp do Internetu jest jeszcze w dużej mierze 
w sferze marzeń, a eksploatacja baz danych na CD-ROM, jeśli istnieje, 
jest ograniczona do kilku czy kilkunastu krążków. Jeśli nie zostaną przyjęte 
i ogłoszone odpowiednie programy rządowe (pewne sygnały pozwalają 
żywić nadzieję, że do ich ogłoszenia dojdzie), zmian na lepsze oczekiwać 
można tylko dzięki pomocy władz samorządowych, a i to pod warunkiem, 
że ich budżety będą lepiej zasilane. W dalszej perspektywie pewne nadzieje 
wiązać można z wejściem Polski do Unii Europejskiej, która zapewne 
wymusi postęp i modernizację w tym obszarze.

Unia Europejska bowiem, inicjując i finansując programy telematycz- 
ne, chce uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przywią
zuje ogromną wagę do rozbudowy infrastruktury informatycznej i do stwa
rzania warunków umożliwiających dostęp do istniejących i tworzonych 
zasobów informacji. W dziele tym biblioteki publiczne, dysponując rozbu
dowanym potencjałem materialnym, informacyjnym i kadrowym mają 
odgrywać podstawową rolę. Są bowiem instytucjami demokratycznymi 
o najszerszym zasięgu oddziaływania na aktualnych i potencjalnych czytel
ników, stwarzającymi każdemu możliwość uzyskania aktualnej informacji; 
są także instytucjami kultury zapewniającymi dostęp do zapisanego 
dziedzictwa kultury narodowej i światowej. Dlatego też Unia finansuje 
liczne przedsięwzięcia i projekty, które mają wzmacniać informacyjne 
funkcje bibliotek publicznych.

Warto przytoczyć wyniki badań, jakie na ten temat zostały przeprowa
dzone w krajach europejskich i które zostały zaprezentowane w 1996 r. 
w Luksemburgu podczas zorganizowanych warsztatów na temat „Biblio
teki publiczne w społeczeństwie informacyjnym”'’.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA XXI WIEKU

Wedle referującego wyniki tych badań J. Thorhague'a biblioteka pub
liczna przyszłości to instytucja, która oferuje dostęp do:
•  utrwalonej myśli ludzkiej bez względu na formę zapisu i sposób przecho

wywania;
 ̂ J. Skrzypkowska: Biblioteki publiczne w  spo łeczeń stw ie  informucvjnvm. Katowice: WBP 1998 

s. 7-15.



•  wypożyczalni dysponującej materiałami zarówno drukowanymi jak 
i multimediami;

•  sieci komputerowej; udziela pomocy w poruszaniu się w sieci oraz 
w wyszukiwaniu informacji;

•  komputerowych stacji roboczych dla użytkowników;
a także:

•  tworzy możliwości otwartego uczenia się i szkolenia,
•  dysponuje przestrzenią użytkową dostosowaną do organizowania 

imprez;
•  pozwala na korzystanie z różnych form usług informacyjnych,
•  dostarcza dokumenty drogą elektroniczną.

Jednocześnie biblioteka taka:
•  jest częścią rozległej sieci światowej,
•  blisko współpracuje z innymi instytucjami, miedzy innymi z placówkami

edukacyjnymi,
•  zaspokaja zapotrzebowanie na informację społeczną (publiczną),
•  specjalizuje się w rozpoznawaniu i określaniu lokalnych potrzeb infor

macyjnych, oferuje specjalne formy usług, takie jak: informacja biz
nesowa, obsługa osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i in
nych konkretnych grup użytkowników.
Konstatacje te potwierdzają zasadność postrzegania i rozwijania biblio

tek publicznych jako lokalnych centrów kultury, instytucji świadczących 
specjalne usługi informacyjne, placówek ustawicznego kształcenia i zapo
znawania się z nowoczesnymi technikami pozyskiwania informacji^.

Nie trzeba dodawać, że unowocześnienie bibliotek publicznych w Pol
sce wymagać będzie przyspieszenia komputeryzacji i szerszego stosowa
nia nowych technologii, dużych nakładów na ten zabiedzony sektor usług 
publicznych, innej organizacji służb bibliotecznych, rewolucyjnych zmian 
w kształceniu bibliotekarzy. No, i nie da się tych nowoczesnych bibliotek 
prowadzić, płacąc zatrudnionym w nich specjalistom głodowe pensje.

PYTANIA

Choć przyzwyczailiśmy się do myślenia, że omnipotentne państwo 
powinno doprowadzić do modernizacji całej infrastruktury społeczno- 
kulturalnej kraju, to nie można zapominać o reformach oraz ich skutkach. 
I dlatego trudno się zgodzić z upartymi oczekiwaniami -  jak dotąd na 
ogół daremnymi -  wyłącznie na inicjatywy i działania administracji rządo
wej. Z drugiej jednak strony trudno oczekiwać szybkiego postępu bez

* Zob. następny rozdział pośw ięcony m odelowi biblioteki publicznej.



prowadzenia odpowiedniej polityki rządowej, bez tworzenia i realizowania 
rządowych programów modernizacji i rozwoju bibliotek. Doświadczenia 
ostatnich lat nie są najlepsze. Rola administracji rządowej uległa nadmier
nej redukcji. Jest ona obecnie mniejsza niż w czołowych krajach Unii 
Europejskiej. W związku z czym wszystko wydaje się zależeć wyłącznie 
od samorządów, które mają swoje trudności i borykają się z problemami 
finansowymi. Ale to od nich będzie zależała przyszłość bibliotekarstwa 
publicznego w naszym kraju. Nasze oczekiwania chyba musimy prze
orientować. I dlatego rodzi się obecnie całe mnóstwo pytań, na które brak 
obecnie jasnych i wyczerpujących odpowiedzi. Najważniejsze z tych pytań 
to: Jak mamy oddziaływać na samorządy, aby skutecznie wspierały uno
wocześnianie bibliotek? Jaka ma być rola Ministerstwa Kultury i Dziedzic
twa Narodowego? Jaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich? Jaka 
Biblioteki Narodowej? Kto i w jaki sposób mógłby to dzieło modernizacji 
dodatkowo i skutecznie wspierać?

A propos...

Stresy pracowników bibliotek wynikające ze skutków zaniedbań związanych 
z przygotowaniem reformy administracyjnej kraju powoli łagodzi czas. Ale pro
blemy pozostały. Nadalfatalnie funkcjonuje system finansowania bibliotek pub
licznych, którym stworzono nadzieją, że przetrwają, jeś li uda się ich zasilanie 
finansowe oprzeć na zasadach praktykowanych w instytucjach artystycznych. 
Stosowanie protez nie je s t oznaką zdrowia, stąd liczenie na zwiększone środki, 
tak bardzo potrzebne na zakup książek i komputeryzację, nie mówiąc ju ż  o p la 
cach, opiera się na kruchych podstawach. Dobrze, że coraz więcej samorządów 
dostrzega rolę bibliotek w społeczności lokalnej i z  należytą troską dba o ich 
materialne zasilanie. To są te samorządy, które przyswoiły sobie elementarną 
prawdę, że poziom edukacji i kultura mieszkańców decyduje i coraz bardziej 
decydować będzie o przyszłości gminy, miasta czy regionu, a biblioteki jako łatwo 
dostępne źródła informacji są podstawowym i nieodzownym elementem infra
struktury oświatowej i kułturałnej społeczności łokałnej.

„Bibliotekarz” nr 1/2000



4 . MODEL BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Kiedy przystępowałem do napisania tego tekstu, odebrałem telefon 
z biblioteki szkolnej. Dotyczył on prośby o wskazanie potencjalnych źródeł 
uzyskania jakichś pieniędzy na wsparcie działalności tej biblioteki. Wspo
minam o tym, ponieważ bibliotekarka, która telefonowała, wspomniała, 
że u nich na wsi jest także biblioteka publiczna, ale ma ona tylko literaturę 
piękną, a nie ma fachowej, potrzebnej mieszkańcom, którą ma tylko jej 
biblioteka szkolna.

Nie wnikam w zasadność powyższego stwierdzenia, ale opinię tę przy
taczam, ponieważ ilustruje ona wizję biblioteki publicznej utrwaloną 
w świadomości szerokich kręgów społeci^eństwa. Szerokich -  bo także 
w części środowiska bibliotekarskiego. Kilka miesięcy temu jeden z utytu
łowanych pracowników naukowych, wykładający skądinąd w akademic
kiej szkole bibliotekarskiej, nie mógł się pogodzić z przedstawioną infor
macją, że biblioteki publiczne rozwijają usługi w zakresie biznes infor
macji. Jego zdaniem powinny się tym zajmować tylko biblioteki ekono
miczne, które dysponują odpowiednim warsztatem oraz personelem przy
gotowanym do takiej działalności. Biblioteki publiczne zaś powinny na
dal skupiać się na upowszechnianiu hteratury pięknej, a zwłaszcza udo
stępnianiu lektur szkolnych oraz kryminałów.

Wróćmy jednak do modelu, pod którym to określeniem, zgodnie ze 
Słownikiem języka polskiego, będziemy rozumieć „wzór, według którego 
coś jest lub ma być wykonywane, przedmiot będący kopią lub wzorcem 
danego przedmiotu (...); próbny egzemplarz jakiejś serii produktów, proto
typ, szablon”. Jest oczywiste, że opis takiego wzoru, wzorca czy szablo
nu, aby był kompletny i zrozumiały dla laika, musiałby zająć wiele miejsca 
i czasu. Jesteśmy jednak w gronie profesjonalistów i dlatego wystarczy, 
jak sądzę, mówić o istotnych cechach modelu, wskazujących na zasadnicze 
jego cechy oraz odrębności czy odmienności jego ewentualnych warian
tów. Mówiąc zatem o modelu biblioteki, będzie nam chodziło o próbę 
zarysu jego cech konstytutywnych, które obecnie i w przyszłości powin
ny umożliwiać sprostanie potrzebom użytkowników lokalnych i ewentual



nie ponadlokalnych, potrzebom kształtującym się pod wpływem zmian 
i wyzwań zmieniającej się rzeczywistości.

DI ACZEGO WARTO POROZMAWIAĆ O MODELU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ?

Jest kilka powodów, dla których powinniśmy się zastanowić nad sprawą 
modelu biblioteki publicznej. Zwróćmy uwagę co najmniej na trzy powody.

Pierwszy z nich to ten, że od wielu już lat problemy bibliotekarstwa 
publicznego są zdominowane problematyką organizacji sieci i zarządzania 
siecią biblioteczną. Moim zdaniem jest to nasza mentalna pozostałość po 
dekadach funkcjonowania bibliotekarstwa publicznego w ramach sieci 
scentralizowanej, która obecnie już nie istnieje, której ostateczny kres 
nastąpił od początku 1999 r., po wprowadzeniu reformy administracyjnej 
kraju. Niestety, skutki złego przygotowania i wprowadzenia reformy, które 
widoczne są szczególnie w przypadkach byłych bibliotek wojewódzkich 
oraz tworzonych bibliotek powiatowych, łatwe do dostrzeżenia także w po
zostałych bibliotekach, będą jeszcze przez kilka lat odciągać uwagę elity 
bibliotekarstwa publicznego -  od podstawowych spraw funkcji, zadań 
i warsztatu biblioteki publicznej, a także jcj funkcjonowania w ramach 
sieci zapewniającej użytkownikom dostęp do materiałów, informacji i u- 
sług niedostępnych w bibliotece lokalnej. I jest to zrozumiałe, ponieważ 
walka o przetrwanie własnej instytucji w warunkach ogromnych trudno
ści finansowych, jaką musiało podjąć wielu pracowników bibliotek oraz 
starania związane z organizowaniem bibliotek powiatowych będą jesz
cze długo pochłaniać większość uwagi i sił zespołów specjalistów z bi
bliotek publicznych. My wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę z tej 
sytuacji oraz jej skutków.

Dmgi, i to bardzo niepokojący powód skłaniający nas do zajęcia się 
sprawą modelu biblioteki publicznej, jest świadomość skali różnic pomię
dzy naszym bibliotekarstwem publicznym a bibliotekarstwem w bogat
szych krajach zachodnich. Nasze ubóstwo jest wianem przeszłości i może 
być redukowane tylko w miarę wzrostu efektywności naszej gospodarki. 
Niemniej jednak ubóstwo materialne bibliotek publicznych nic powinno 
rugować myślenia o koniecznych przekształceniach rozwojowych tych 
instytucji, przekształceniach, których efekty pozwoliłyby nam skorzystać 
z oferty pomocy i współpracy z bibliotekami publicznymi Unii Europej
skiej. Zważywszy na wyposażenie techniczne bibliotek zachodnich, stan 
nasycenia nowymi technologiami oraz poziom ich wykorzystania w co
dziennej pracy, już nawiązanie w miarę równorzędnej współpracy, a nie 
na zasadach ubogiego krewnego, stworzyłoby silny impuls unowocześ-



nicnia naszych bibliotek, przede wszystkim zaś do wzbogacenia ich oferty 
usługowej. Wymaga to jednak prowadzenia jakiejś polityki bibliotecznej 
przez państwo. Upływające lata dowodzą, że bez pomocy państwa nie da 
się skorzystać z tej współpracy i znacznych funduszów, jakie Unia Europej
ska przeznacza na współpracę i pomoc dla bibliotek w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, z której to współpracy i funduszów są w stanie, 
w przeciwieństwie do nas, obficie korzystać Węgrzy, Czesi, Słoweńcy, 
Bułgarzy, Chorwaci i inne nacje z naszej części Europy.

Zmierzając do Unii i mając realną perspektywę włączenia się do niej 
w okresie kilku następnych lat, wzorców do naśladowania powinniśmy 
chyba szukać raczej w krajach zachodnich, gdzie nowe idee i koncepcje 
rodzą się na gruncie rzeczywistych osiągnięć i bogatych doświadczeń 
oraz są przedmiotem ciągłych analiz i dyskusji, a nie tam, gdzie warunki 
otoczenia skłaniają bibliotekarzy do myślenia jedynie o przetrwaniu.

Trzeci powód, skłaniający do zajęcia się modelem biblioteki publicznej, 
to osłabnięcia wielu naszych rodzimych bibliotek, które nie szczędząc 
wysiłków i orientując swoją działalność na użytkownika, potrafiły rozwi
nąć w trudnych warunkacłi bardzo bogate formy realizacji różnych rodza
jów funkcji biblioteki publicznej, które budzą podziw i nie ustępują temu, 
co można obserwować w krajach zachodnich. Niestety, nie są przedmio
tem sondaży i analiz i stąd wiemy o nich za mało i nie o wszystkich.

Wydaje się więc, że próba spojrzenia na model biblioteki publicznej 
w kontekście osiągnięć krajowych i perspektywie koncepcji zachodnich, 
choć z pewnością niedoskonała, może być inspirująca i pożyteczna.

MODEL FUNKCJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Na model biblioteki publicznej można spojrzeć z różnych punktów 
widzenia. Można go postrzegać jako model celów, procedur, przepływu 
infonnacji, systemu zarządzania itp. Z naszego punktu widzenia, rozważa
jąc model biblioteki publicznej jako instytucji zajmującej się udostępnia
niem i upowszechnianiem czytelnictwa i informacji w ramach zaspokaja
nia potrzeb poznawczych, edukacyjnych, kulturalnych, ekonomicznych, 
towarzyskich itp. środowiska, sprawą najważniejsząjest realizowany mo
del głównych rodzajów funkcji. Stwarza on bowiem dobrą płaszczyznę 
rozważań i dyskusji o uprawianych i pożądanych kierunkach działalności 
biblioteki publicznej.

Do rozważenia tego modelu skłania wciąż żywy, choć chyba wygasa
jący już, spór w naszym środowisku o rolę biblioteki publicznej. Kształtuje 
się tu pewna opozycja w sądach na ten temat. Upraszczając jedni z dysku



tantów utrzymują, żc rola ta sprowadza się głównie do upowszechniania 
literatury pięknej (wartościowej -  ma się rozumieć) w społeczności lo
kalnej, drudzy natomiast -  że chodzi o zaspokajanie potrzeb informacyj
nych środowiska. Pierwsi niewątpliwie odwołują się do tradycji bibliote
karstwa powszechnego w Polsce, w którym upowszechnianie literatury 
pięknej przez wiele dekad stanowiło praktyczny wymiar kulturotwórczej 
i edukacyjnej działalności bibliotek. Oponenci, używając nieco innego 
języka, działalność tę postrzegają jako działalność informacyjną. Ich argu
menty zyskują na sile w miarę coraz szerszego stosowania komputerów 
w bibliotekach i rozbudowy, dzięki nowym technologiom, bibliotecznych 
warsztatów i form działalności informacyjnej. Osiągnięty w bibliotekach 
zachodnich stopień komputeryzacji oraz dominujące w nich formy działal
ności infomiacyjnej, znajdujące przełożenie w wyrażanych koncepcjach 
działalności bibliotek publicznych, wydają się nie budzić wątpliwości, która 
ze stron krajowego sporu może liczyć na odniesienie w nim zwycięstwa.

W ostatnich latach funkcje bibliotek publicznych były i obecnie nadal 
są przedmiotem żywego zainteresowania na świecie, co znajduje wyraz 
w raportach, apelach, deklaracjach, manifestach i uchwałach. Występują 
z nimi głównie organizacje międzynarodowe, a inspirację dla tego rodzaju, 
poczynań dają nowe technologie, rozwój współpracy międzynarodowej 
i potrzeba udzielania pomocy krajom uboższym.

Spośród wielu dokumentów poświęconych roli i funkcjom współczes
nych bibliotek publicznych w pierwszej kolejności wyróżnić należyМги/- 
fest bibliotek publicznych UNESCO z 1994 r .\ dokumenty i raporty będące 
rezultatem prac różnego rodzaju gremiów związanych z Unią Europejską 
oraz materiały publikowane w polskiej prasie fachowej, głównie autor
stwa bibliotekarzy odnoszących sukcesy w rozwijaniu działalności swo
ich instytucji i pragnących podzielić się swymi osiągnięciami i doświad
czeniami ze środowiskiem. Szczęśliwie się składa, że w 1998 r. Woje
wódzka Biblioteka w Katowicach wydała opracowanie Joanny Skrzyp- 
kowskiej pt. Biblioteki publiczne w społeczeństwie informacyjnym-, 
a Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy upowszechniła dokument jednego 
z gremium Komisji Europejskiej pt. Rola bibliotek we współczesnym świe
cie. Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży Kształcenia i Środków 
Przekazu z prac nad Zieloną Księgą^. Wszystkie te dokumenty zawierają

' „Bibliotekarz” 1995 nr 5 s. 20-21.
 ̂ J. Skrzypkowska; B iblioteki publiczne w  spo łeczeń stw ie  infonnucyjnym . Katowice: Woj. Bibl. 

Publ. w Katowicach, 1998.
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bogactwo przemyśleń, konstatacji i propozycji, których nic można pominąć 
w rozważaniach na temat modelu funkcji współczesnej biblioteki publicz
nej. Wizja biblioteki pubhcznej, jaka z nich wynika, daleka jest od tradycyj
nego modelu tej instytucji, związanego głównie z wypożyczaniem i upow
szechnianiem czytelnictwa książki.

Spróbujmy skonstruować zarys modelu funkcji biblioteki publicznej, 
wykorzystując zawartość treściową sygnalizowanych wyżej materiałów. 
Z pewnością można to zrobić na wiele sposobów, w tym wyjście od pod
stawowego założenia, że biblioteka publiczna jest -  jak to zapisano w do
kumentach Unii Europejskiej -  instytucją zapewniającą dostęp i upow
szechniającą wiedzę i kulturę. „W społeczeństwie informacji wiedza peł
ni żywotną rolę, a informacja jest dla niej najważniejszym surowcem”'’, 
zaś „kultura generuje zapotrzebowanie na wiedzę”^ Stąd oczywisty wnio
sek, że czerpanie przez użytkowników ze zbiorów i usług bibliotecznych 
jako źródła wiedzy sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na biblioteczne 
usługi informacyjne.

Potrzeby środowiska użytkowników powodują, że biblioteka publiczna, 
jako instytucja organizująca dostęp do wiedzy i kultury, może rozwijać 
zróżnicowane formy działalności, odpowiadające ujawnionym lub poten
cjalnym potrzebom. W przypadku potrzeb potencjalnych zawsze jednak 
istnieje ryzyko błędnego przewidzenia.

Abstrahując od konkretnych sytuacji, co w praktyce jest niemożliwe, 
lecz zasadne i praktykowane w konstrukcjach modelowych, model biblio
teki publicznej można przedstawić jako poziomy przekrój pnia, w którym 
widoczne są koncentrycznie układające się słoje rocznego przyrostu masy 
drzewnej. Rdzeniem tego pnia jest wypożyczanie i udostępnianie zgroma
dzonych lub dostępnych w sieci dokumentów i infonnacji. Reprezentują 
one najstarszy, ale i najmniej złożony model funkcji biblioteki publicznej, 
realizowanych poprzez wypożyczenia i udostępnianie prezencyjne 
materiałów. Z upływem czasu pojawiły się wokół rdzenia -  wypożyczalni 
nowe warstwy funkcji i zadań. Można powiedzieć, że -  w zależności od 
pojawienia się nowych idei, potrzeb lokalnych, zasilania materialno-kadro- 
wego biblioteki i kształtującego się wokół niej klimatu społecznego.

Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów stało się podstawą rozwoju 
działalności biblioteki jako lokalnego centrum kultury, aktywnie uczestni
czącego w całokształcie życia społeczności lokalnej. W krajach zachodnich 
zastępuje ono nie istniejące w znanej nam postaci domy kultury.

J. Skrzypkowska: op. cit. s. 19. 
* Tamże, s. 6.



w  zależności od stopnia dostępności nowych technologii biblioteka 
pełniąca funkcje lokalnego centrum kultury oferuje;

-  w formach tradycyjnych lub nowoczesnych realizację podstawowych 
zadań wypożyczalni i udostępniania prezencyjnego;

-  lokalną informację społeczno-kulturalną;
-pomoc organizacyjną i merytoryczną dla lokalnych inicjatyw i przed

sięwzięć kulturalnych (grup zainteresowań, organizacji społeczno-kultu
ralnych, amatorskich zespołów teatralnych, zespołów folklorystycznych);

-  zróżnicowane propozycje form usług ukierunkowane m. in. na dzieci, 
młodzież, bezrobotnych, ludzi starszych, mniejszości etniczne, hobbystów 
itp.;

-  wystawy oraz inne foraiy działalności kulturalnej (imprezy okoliczno
ściowe, koncerty, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.);

-  promocja regionu, jego osobliwości, osiągnięć, folkloru, historii;
-  miejsce i urządzenia niezbędne dla prowadzenia działalności kultural

nej (aparatura do odtwarzania obrazu i dźwięku, urządzenia poligraficzne 
itp.), zwykle udostępniane nieodpłatnie, chyba że organizowane imprezy 
mają charakter komercyjny.

Aktywnie i profesjonalnie prowadzona działalność kulturalna jest 
w stanie przyciągnąć do biblioteki szerokie kręgi użytkowników łącznie 
z czołowymi przedstawicielami środowisk twórczych, społeczno-politycz
nych oraz władz samorządowych, czyniąc niekiedy z niej instytucję presti
żowych spotkań miejscowych elit, co bibliotece ułatwia oddziaływanie 
na środowisko i pozyskiwanie zasilania materialnego.

W ostatnich latach, szczególnie w miarę pozyskiwania i stosowania 
nowych technologii biblioteka publiczna staje się lokalnym ośrodkiem 
świadczącym specjalne usługi informacyjne, co przejawia się w takich 
formach działalności, jak:

-  udostępnianie dokumentów informujących o działalności władz sa
morządowych (budżety gminne i powiatowe, protokoły z posiedzeń waż
nych organów samorządowych, lokalne programy i projekty planowa
nych i zrealizowanych przedsięwzięć itp.);

-usługi z zakresu informacji biznesowej, głównie dla małych i średnich 
firm na danym terenie;

-  profesjonalne usługi informacyjne dotyczące np. przepisów praw
nych, podatkowych, wolnych miejsc pracy itp.;

-  usługi informacyjne skierowujące;
-  dostęp do Internetu;
-  wydruki z dokumentów elektronicznych;
-  publikowanie dokumentów elektronicznych.



świadczenie tego rodzaju usług stwarza bibliotece możliwość aktywne
go uczestniczenia we wspomaganiu procesów demokratyzacyjnych, gos
podarczych i edukacyjnych.

Manifest bibliotek publicznych UNESCO z 1994 r. bardzo mocno pod
kreśla wagę nowej funkcji tych instytucji, jaką tworzą zadania związane 
z edukacją użytkowników w zakresie korzystania z nowych technologii. 
Z dokumentu tego wynika, ze bibliotekę publiczną uznaje się za lokalny 
ośrodek kształcenia ustawicznego i zapoznawania się z nowymi technikami 
informacyjnymi, który powinien zapewnić mieszkańcom:

-  dostęp i poznanie sprzętu i oprogramowania komputerowego (rów
nież możliwość wypożyczenia programów komputerowych);

-  dostęp do sieci komputerowych i baz danych w lokalnej i rozległych 
sieciach komputerowych,

-  nabycie umiejętności poruszania się w sieci i przeszukiwania dostęp
nych w niej zasobów informacyjnych;

-  informację o produktach informatycznych;
-  stały dostęp do materiałów i informacji osobom kształcącym się i pod

noszącym swoje kwalifikacje;
-  w miarę możliwości organizowanie lub współorganizowanie form 

kształcenia ustawicznego.
Dodajmy, że tworzenie warunków użytkownikom do zapoznawania 

się z nowymi technikami informacyjnymi przybiera, jak np. w Danii, 
postać filii bibliotecznych, w których użytkownicy mogą się na miejscu 
uczyć i eksperymentować w zakresie nowych technik komputerowych 
i skąd mogą również wypożyczać programy komputerowe do domu.

Udział polskich bibliotek publicznych w procesach kształcenia ustawi
cznego, postrzegany jest głównie jako udostępnianie zbiorów i usług 
studentom oraz uczestnikom licznych kursów i innych form dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, których liczby powiększają się z każdym 
rokiem. Jest to następstwo wzrastającego zainteresowania uzyskiwaniem 
wykształcenia, zwłaszcza wyższego oraz potrzeb związanych z podnosze
niem kwalifikacji, wynikających z rozwoju gospodarki rynkowej. Mniej
sze znaczenie odgrywa w bibliotekach polskich -  jak dotychczas -  uczenie 
technik informacyjnych i korzystania z nowoczesnych mediów. Wynika 
to jednak nie z niechęci do wypełniania tego rodzaju zadań, lecz z niedoin
westowania bibliotek i zbyt skromnego ich nasycenia nowymi technolo
giami. Z pewnością sytuacja ta będzie się zmieniać korzystnie w miarę 
poprawy warunków materialnych samych bibliotek.



Zarysowany model głównych rodzajów funkcji biblioteki publicznej 
jest nieco zmodyfikowanym pomysłem zaczerpniętym z cytowanego opra
cowania J. Skrzypkowskiej pt. Biblioteki publiczne w społeczeństwie in
formacyjnym. Wydaje się on być przydatny w opisie i klasyfikowaniu 
bibliotek publicznycłi. Pozwala bowiem ujmować te zadania oraz formy 
pracy bibliotek w określone, historycznie narastające grupy czy kręgi usług 
bibliotecznych. Może więc stanowić płaszczyznę odniesienia do oceny 
oferty usługowej biblioteki, ukazywać pośrednio stopień zaspokajania 
możliwych potrzeb czytelniczych, służyć jako podstawa do planowania 
rozwoju usług. Identyfikacja form pracy i zadań wykonywanych w biblio
tece oraz nałożenie ich na schemat modelu ujawnia osiągnięty etap rozwoju 
tej instytucji oraz nasycenia jej nowymi technologiami.

BIBLIOTEKA W SIECI

Funkcjonowanie biblioteki publicznej w ramach sieci bibliotecznej 
nie może się sprowadzać do roli obiektu będącego przedmiotem nadzoru 
i kontroli ze strony biblioteki powiatowej czy wojewódzkiej. W miarę 
kompletne wypełnianie funkcji jest z reguły niemożliwe wyłącznie siłami 
biblioteki lokalnej, które to siły są ograniczone, tak jeśli chodzi o zasoby 
dokumentów i informacji, jak i o urządzenia oraz liczebność i profesjonal
ne umiejętności personelu. Problemy wynikające z tych niedostatków 
i ograniczeń mogą i powinny być rozwiązane w ramach sieci na zasadach 
współpracy i współdziałania, budowanych na siatce powiązań funkcjonal
nych. Praktyka oraz przykłady z krajów zachodnich dowodzą, że budowa 
sieci powinna być prowadzona ze stosowaniem zasady pomocniczości. 
Biblioteka lokalna powinna być maksymalnie samodzielna w swej działal
ności i tylko wspomagana w tych sytuacjach, gdy koszty działań lub inne 
względy naruszyłyby zasadę racjonalności. Choć zbiory powinny być 
maksymalnie duże w bibliotece lokalnej, by zaspokajać zdecydowaną 
większość potrzeb czytelniczych, to sieć powinna zapewniać bibliotece 
możność czasowego uzyskiwania dla czytelników dokumentów i infor
macji rzadziej wykorzystywanych i/lub wysoce specjalistycznych. Sieć 
również powinna być źródłem pozyskiwania gotowych i tanich opisów 
katalogowych, łatwych do wykorzystania źródeł informacji, jak np. biblio
grafie regionalne czy centralne katalogi, a także pomocy szkoleniowej. 
Jedynie w ramach sieci powinien i może być rozwiązany problem kompu
teryzacji oraz niezbędnych badań naukowych. Wszystkie te sprawy to



zadania węzłów sieci, jakimi powinny być biblioteki powiatowe i woje
wódzkie oraz współpracujące z nimi inne mstytucje wyspecjalizowane.

Osobnym problemem przy tworzeniu lub modyfikacji sieci jest rozpro
szone osadnictwo terenowe. Ostatnio nabiera ono aktualności w związku 
z poszukiwaniem przez samorządy w gminacli i miastacli oszczędności, 
także w drodze likwidacji filii bibliotecznycłi. Dla mieszkańców obsługi- 
wanycłi przez filie jest to na ogół równoznaczne z pozbawieniem dostę
pu do zbiorów bibliotecznycłi. Odległość zamieszkania od placówki bi
bliotecznej wpływa bardzo silnie na korzystanie z niej przez mieszkańców. 
W mieście i na wsi, jak wykazały badania, odległość w granicacłi do 
1 km stwarza optymalne warunki do odwiedzania biblioteki, a większa 
niż 2 km -  eliminuje je całkowicie w mieście i bardzo mocno ogranicza 
na terenie wiejskim, gdzie w odległości większej niż 3 km rzadko zdoby
wa się ktokolwiek na korzystanie z biblioteki.

Filia nie jest w stanie zaproponować użytkownikowi bogatej oferty 
usługowej. Spełnia zwykle funkcje podstawowego rdzenia, jakim jest wy
pożyczanie materiałów bibliotecznycłi i służenie podstawowymi infor
macjami. W zależności od sił i środków, jakimi dysponuje, może także 
oferować niektóre usługi, które wcześniej zaliczyliśmy do zadań biblioteki 
jako lokalnego centrum kultury. I tak się dzieje w przypadku pracy z czy
telnikiem dziecięcym czy organizowania imprez środowiskowycli. Filia 
natomiast z reguły nie jest w stanie prowadzić wyspecjalizowanycłi usług 
informacyjnycłi ani tym bardziej stać się miejscem zapoznawania się użyt
kowników z nowymi tecłinikami informacyjnymi. Cłiyba że docłiodzi do 
wydzielenia tego rodzaju usług z biblioteki i ulokowania ich w specjalnej 
filii, której głównym zadaniem jest prowadzenie tego rodzaju działalności.

WARUNИ EFEKTYWNEGO WYPEŁNIANIA FUNKCJI BIBLIOTECZNYCH

Na ten temat można napisać osobny traktat, a i to bez nadziei na wyczer
panie tematu. Skupmy więc uwagę na wybranycłi zagadnieniacli.

W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje kwestia samodzielności 
bibliotek w wypełnianiu zadań. Aby była możliwa, spełnione muszą być 
trzy warunki: stabilność zasilania finansowego, łatwość pozyskiwania 
niezbędnego zaopatrzenia o cłiarakterze logistycznym i nie mniej ważny 
warunek -  odpowiednio wykwalifikowana kadra, doskonaląca swoje umie
jętności, znająca nowoczesne techniki pracy. Jak dotychczas, mniejszość 
bibliotek spełnia te wszystkie kryteria. Na obecnej sytuacji ciąży prze
szłość, w której zawsze były kłopoty z fiinduszami, zaopatrzeniem, 
zatrudnieniem i warunkami lokalowymi. Dziś sytuacja na ogół nie jest



lepsza, a bywa, że jest gorsza. Dokonujące się jednak zmiany stwarzają 
podstawy do nadziei, że sytuacja ulegnie poprawie, a nowi właściciele 
bibliotek -  samorządy, kiedy okrzepną i będą dysponować większymi 
funduszami, będą angażować się bardziej niż dotychczas w zapewnianie 
mieszkańcom dostępu do usług bibliotecznycłi. W krajach od dawna prak
tykujących demokrację i samorządność -  takie podejście do bibliotek jest 
regułą. I pewnie nie będzie inaczej i w naszym kraju.

Podnoszę kwestię samodzielności bibliotek lokalnych także dlatego, 
że gdyby była ona stanem powszechnie praktykowanym i opierała się na 
stabilnych podstawach materialnych oraz wysokim poziomie kwalifikacji 
pracowników bibliotek, dawno przestalibyśmy mówić o nadzorze meryto
rycznym czy administracyjnym w ramach sieci, a funkcje ponadlokalne 
bibliotek powiatowych i wojewódzkich również kształtowałyby się ina
czej, raczej jak zadania z zakresu wspomagania bibliotek lokalnych wyspe
cjalizowanymi zbiorami i usługami informacyjnymi oraz formami do
kształcania i doskonalenia zawodowego.

Na zakończenie kilka uwag o roli państwa. Ciągle słyszymy, że powinna 
ona być duża, że niezbędne jest uprawianie efektywnej polityki biMiotecz- 
nej oraz angażowanie się państwa w pomoc dla bibliotek publicznych. 
Jednocześnie odnieść można wrażenie, że te oczekiwania kierowane są 
głównie pod adresem administracji rządowej, choć wprowadzenie ustroju 
samorządowego dotychczasową sytuację bardzo zmieniło.

Sądzę, że utrzymuje się tu wiele nieporozumień, choć nie sposób 
uwolnić rządu od odpowiedzialności za skutki refomiy administracyjnej 
dla bibliotek, które są boleśnie odczuwane obecnie. Gdy dokonane zmiany 
ustabilizują system zarządzania krajem i usunięte zostaną mankamenty 
wprowadzonego systemu administracyjnego, trzeba będzie od nowa podjąć 
próbę zdefiniowania roli państwa w odniesieniu do bibliotek publicznych. 
Dziś zbyt wiele emocji przeszkadza w chłodnym spojrzeniu na całość 
zagadnienia. Z pewnością trzeba mieć na uwadze to, że rząd nie może 
odsuwać odpowiedzialności za stan bibliotekarstwa publicznego, jak rów
nież to, że w krajach zachodnich dąży się do systematycznego zmniejszania 
pomocy finansowej dla bibliotek, co jest tam możliwe dzięki wciąż wzra
stającej samodzielności finansowej i zamożności samorządów. U nas sy
tuacja jest odmienna, stąd nie słabnące oczekiwania wobec państwa, które 
w tej sytuacji musi uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów bibliotekar
stwa publicznego, nie tylko w formie regulacji prawnych, ale także po
mocy finansowej w procesie modernizacji bibliotek.



Pracownicy różnych rodzajów bibliotek zachowują skłonność do izolowania 
się, do trzymania się na dystans.

Podobne zjawisko zaczyna się ujawniać w organizacji całego bibliotekar
stwa. Obserwować to można na przykładzie sieci bibliotek publicznych, która się 
rozpada, bo m.in. sprawy bibliotek poszczególnych rodzajów samorządów są 
coraz bardziej tylko ich wyłącznym kłopotem. Od czasu, kiedy resort kultury zre
dukował zakres swego zainteresowania i odpowiedzialności za stan bibliotek pu
blicznych, sieć trzyma się na niewielu Jilarach w postaci wojewódzkich bibliotek 
publicznych. Niewielu, ponieważ coraz więcej tych bibliotek albo traci profesjo
nalne kierownictwo i zaczyna szukać dla siebie nowych ról i pól aktywności, 
albo doznawszy dużego ograniczenia w zasilaniu finansowym nie je s t w stanie 
rozwinąć po  reformie administracyjnej odpowiednio sprawnego aparatu opieki 
nad wojewódzką siecią bibliotek publicznych. Po reformie, gdy zwiększyła się 
bardzo wielkość obszarów większości województw, sieć miały wzmocnić powia
towe biblioteki publiczne. Miały, ale nie wzmacniały, ponieważ albo nie zostały 
utworzone w większości powiatów, albo też nie są w stanie zorganizować się 
w pełni i zaoferować bibliotekom w powiecie ustawowo określonych form pomo
cy i wsparcia w ramach obecnego finansowania ich działalności.

„Bibliotekarz” nr 9/2000



5.BffiU0TEKAPUBUCZNAW SYSTEMIE INFORMAOI

Pojęcie „system informacji” kojarzy się nam źle. „Stare wraca?” -  
zapytająjedni, a drudzy -  bardziej elegancko: „Co to znaczy system, o ja 
kim systemie pan bredzisz?”.

Mimo to pozostaję przy tak sformułowanym temacie z nadzieją, że 
moje dalsze wywody pozwolą wyjaśnić i sprecyzować kwestie, o które mi 
chodzi.

Transformacja, w której uczestniczą także biblioteki, przyczyniła się 
do tego, że problemy utrzymania substancji bibliotecznej przysłoniły 
i zepchnęły na dalszy plan stare, a jednak wciąż aktualne pytania o to, dla 
kogo ma pracować biblioteka publiczna i w jaki sposób swe powinności 
ma pełnić. Powszechna uwaga skupia się na trudnościach. Wprost nie 
wypada mówić o przypadkach pozytywnych, a wszelkie nietypowe opinie 
czy poglądy, nie nawiązujące bezpośrednio do zagrożeń, ucinane bywają 
stwierdzeniami o mętniactwie i naiwności -  oczywiście, w obliczu istnie
jącego „wielkiego zagrożenia dla bibliotek”.

Na marginesie chciałbym zaproponować rozejrzenie się wokół siebie. 
Sądzę, że łatwo można dostrzec dość liczne postawy osób identyfikujących 
się z poprzednim systemem organizacji i zarządzania bibliotekami, które 
czujnie obserwują zmiany i z satysfakcją, celnie punktują kolejne tąpnięcia 
systemu ukształtowanego w przeszłości. Pytanie, czy osoby z takim podej
ściem do rzeczywistości są w stanie generować nowe idee i pomysły, które 
ułatwiają dostosowanie się bibliotek do nowych warunków i potrzeb de
mokratycznego społeczeństwa -  pozostawiam do rozważenia.

DWUGŁOS

Ale wróćmy do meritum. Prof. Jacek Wojciechowski, którego teksty 
bardzo lubię czytać, bo w swoich sądach jest wyrazisty i prowokujący do 
ponownego przemyślenia prawd -  wydawałoby się -  oczywistych, pisał: 
„Biblioteki publiczne mają za główne zadanie rozpowszechnianie litera
tury pięknej. Literatura piękna jest głównie rozpowszechniana przez bi



blioteki publiczne. Kto tego nie rozumie, niech nie zapomina, że milcze
nie jest złotem”'. Ja nie całkiem to pojmuję, bo uległem urokowi słów 
Krystyny Brodowskiej z WBP w Sieradzu, która na konferencji w Supra
ślu powiedziała: „Nasze najbliższe plany w zakresie komputeryzacji zmie
rzać będą do tego, aby każda biblioteka gminna stała się centrum infor
macji dla wszystkich mieszkańców. Gospodarka rynkowa wymusza uno
wocześnienie warsztatów bibliotecznych. Biblioteki obok tradycyjnej roli 
muszą spełnić życzenia w zakresie informacji gospodarczej, ze szczegól
nym uwzględnieniem potrzeb drobnego i średniego biznesu, informacji 
regionalnej, wiedzy o przepisach prawnych, konkurencji, problemach wsi 
i rolnictwa (...). Biblioteki wiejskie powinny dysponować sprzętem i kadrą, 
pozwalającą na szybkie wyszukiwanie informacji i dostarczanie ich użyt
kownikom. Tylko tak pracująca biblioteka zyska autorytet w środowisku 
i poparcie, również finansowe, samorządu” .̂ Nie są to słowa propagandy 
ani w rodzaju rzucanych na wiatr, lecz konkluzja doświadczeń związanych 
ze skomputeryzowaniem WBP w Sieradzu i 17 bibliotek samorządowych 
miejsko-gminnych i gminnych. Jestem skłonny przyznać rację autorce 
tych słów, mimo że J. Wojciechowski jest (czy był) zdania, że istniejący 
boom na usługi informacyjne zaciążył wyjątkowo niefortunnie na kon
cepcji biblioteki publicznej. W cytowanym artykule napisał: „Nikt bo
wiem nie zadał sobie trudu, żeby zastanowić się, jak zadania informacyj
ne mają się do zadań biblioteki publicznej. Bo to nie jest biblioteka infor
macyjna”. I dalej: „Wizja biblioteki publicznej jako wyłącznie ośrodka 
informacji naukowej jest chora”.

SIŁA ODDZIAŁYWANIA

Pozostawiając na razie bez odpowiedzi pytanie, czy rolą biblioteki 
publicznej jest upowszechnianie wyłącznie literatury pięknej czy infor
macji, zastanówmy się nad możliwościami oddziaływania takiej placówki 
w środowisku wiejskim.

A więc co to jest biblioteka wiejska i jaka jest siła jej oddziaływania? 
Próbując odpowiedzieć na to pytanie, posłużmy się modelem placówki 
bibliotecznej na wsi skonstruowanym z przeciętnych danych i wskaź
ników, jakie możemy znaleźć lub jakie możemy obliczyć z danych za
wartych v/ Bibliotekach publicznych w 1995 i rocznikach wcześniejszych 
tego wydawnictwa.

' J. Wojciechowski: Koncepcja  b  b ib lio teki publicznej. „Bibliotekarz” 1996 nr 11 s. 6.
 ̂ K. Brodowska: D orobek w  zakresie au tom atyzacji p ra c  bibliotecznych i p lany na przyszłość  

W ojewódzkiej B iblioteki Publicznej w Sieradzu. Warszawa: SBP 1996 s. 38.



I tak -  wedle danych za 1995 r. -  przeciętna placówka biblioteczna 
(bez rozróżniania na biblioteki i filie) to lokal „ciasny, ale własny”, gdzie 
na 100 mieszkańców przypada 2,3 m-, a na 1 czytelnika -  niecałe 17 cm-. 
Gdzie jest 7068 książek i czasopism, których struktura wedle danych za 
1989 r. była następująca: literatura piękna dla dzieci -  28,8%, literatura 
piękna dla dorosłych -  42,6%, literatura z innych działów -  28,5%, czaso
pisma -  0,04. Placówka uzupełnia swoje zbiory o 7,07 wol. rocznie na 
100 mieszkańców. Placówkę prowadzi z reguły 1 pracownik, przy czym 
rzadziej niż co drugi zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Kwalifikacje uznane za średnie zawodowe ma co drugi pracownik, a tylko 
2,5 % zatrudnionych ma wyższe wykształcenie, przy czym zdecydowana 
większość pracowników placówek wiejskich zatrudniona jest w niepeł
nym wymiarze czasu pracy.

Dla pełniejszego obrazu przypomnijmy, że 1 placówka przypada na 
wsi na 2301 mieszkańców. Podstawowe mierniki efektywności działania 
wiejskiej placówki bibliotecznej to liczba 320 czytelników w placówce 
i 9168 woluminów wypożyczeń rocznie. Oznacza to 6549 wypożyczeń 
na pracownika, czyli ok. 26 wypożyczeń dziennie.

Miernikiem siły oddziaływania takiej placówki jest 13,9% mieszkań
ców wsi korzystających z jej zbiorów i usług. Miernikiem jest także struk
tura zawodowa czytelników oraz dokonywanych przez nich wypożyczeń. 
Nie dysponując danymi aktualnymi, sięgnijmy do danych z lat poprzed
nich. Ostatnio publikowane dane o strukturze zawodowej czytelników 
pochodzą z 1975 r. Wówczas to wśród czytelników placówek wiejskich 
stanowili:

-  robotnicy spoza rolnictwa i leśnictwa 10,2 %
-rolnicy 6,1 %
-  pracownicy umysłowi 11,2 %
-  młodzież ucząca się 53,3 %
-  inni zatrudnieni 3,8 %
Również czytelnicy do lat 14 stanowili 35,2%, a 14 lat później

(1989 Г.) czytelnicy do lat 15 -  już 44,8%, z czym łączył się duży spadek 
liczby czytelników wiejskich. Jeśli przyjmiemy liczbę czytelników 
w 1975 r. za 100, to w 1989 r. pozostało ich 89,7%, a w 1999 r. -  tylko 
60,3 %. Wiele wskazuje na to, że ubywało czytelników dorosłych.

Dane z 1989 r. dają nam też z grubsza wyobrażenie o realizacji zaspoka
janych potrzeb czytelniczych, bo 50,2% wypożyczeń to literatura piękna 
dla dzieci, 35,9% -  dla dorosłych, a wypożyczenia z innych działów i cza
sopisma -  13,9%.

Kiedy mówimy o funkcjach, organizacji i rozwoju bibliotek wiejskich, 
powinniśmy pamiętać o przedstawionych danych. Cóż zatem wynika



z przedstawionej charakterystyki przeciętnej biblioteki publicznej na wsi? 
Przede wszystkim jest to biblioteka mała, ciasna, z niezwykle skromnymi 
możliwościami udostępniania zbiorów i informacji na miejscu, obsługi
wana na ogół przez 1 pracownika w niepełnym wymiarze godzin. Ten 
bibliotekarz wypożycza oraz rejestruje wypożyczenia i zwrot książek 
w liczbie nieco ponad 9 tys. wol. rocznie, oprócz wypożyczeń wykonuje 
wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby biblioteka była nie tylko upo
rządkowanym magazynem wydającym książki, ale również aby różnymi 
formami działalności promieniowała na otoczenie.

W tym kontekście trudno nie zadać pytania, czy biblioteka publiczna 
o określonych wyżej parametrach jest w stanie pełnić te wszystkie funkcje, 
które tak łatwo i długo są wymieniane przez różnych autorów. Moim zda
niem, w większości są to absurdalne oczekiwania, zwłaszcza jeśli się zważy 
na kwalifikacje pracownika, bo nie zawsze wykwalifikowanego bibliote
karza, na częsty brak uzupełniania księgozbioru nowościami wydawni
czymi, a także nierzadkie wplątanie biblioteki w strukturę ośrodka czy 
domu kultury. Na dobrą sprawę w większości przypadków mamy do czy
nienia nie z bibliotekami, lecz z silnymi punktami bibliotecznymi. Biblio
teki robią tyle, na ile je stać, na ile starcza sił i środków. Tak więc trzeba 
sobie powiedzieć jasno i wyraźnie, że nasze biblioteki w obecnych warun
kach nie są w stanie robić więcej niż robią. Jeśli oczekujemy więcej, 
musimy wzmocnić potencjał biblioteki publicznej. Jeśli dotychczasowy 
stan ich wyposażenia zostanie utrzymany, nie ma szans na to, aby procent 
mieszkańców korzystających z bibliotek był wyższy od 50, aby nie tylko 
dzieci i młodzież z niej korzystały, a biblioteka stała się promieniującym 
ośrodkiem kultury, oświaty, nauki i informacji, aby mogła odgiywać istotną 
rolę w przekształceniach świadomości społecznej, rozwoju ekonomicz
nym środowiska, jego kultury i demokracji.

Pewnie możemy zanegować taką wizję biblioteki publicznej, która 
znalazła urzeczywistnienie w demokratycznym świecie, i ograniczyć ją 
do roli upowszechniania jedynie literatury pięknej. Ale i wówczas to, 
czym dysponuje przeciętna biblioteka publiczna, zwłaszcza jeśli chodzi 
o Walifikacje pracowników, okazuje się niedostateczne do wypełnienia 
tak zredukowanych oczekiwań. Ponadto należy sobie wyraźnie powie
dzieć, że nawet godząc się na tak zredukowane funkcje biblioteki publi
cznej, nie będzie ona w stanie pozyskać nowych czytelników. Nie przy
ciągnie więc ani rolników, ani lokalnych biznesmenów, rzemieślników, 
księdza proboszcza, działaczy czy nauczycieli. Bo -  za przeproszeniem -  
czym?



W pełni demokratycznych stosunków nie udało nam się jeszcze ukształ
tować, cłiociaż demokracja na lioryzoncie jawi się nam coraz wyraźniej i 
cliyba na jej odwrót się nie zanosi. Foфoczty demokracji w postaci ustro
ju samorządowego i poszerzenia zakresu wolności i postaw obywatel- 
skicli, pociągające za sobą także zmiany w świadomości społecznej -  już 
do nas dotarły. Ze stosunkami demokratycznymi w życiu społecznym 
musimy się liczyć, niezależnie od naszego pozytywnego lub negatywne
go odniesienia do tych zmian.

Przez większość demokracja jest traktowana jako ustrój najlepszy. 
Aby sprawdziła się w praktyce, niezbędne są aktywność społeczna obywa
tela i zagwarantowanie mu prawa do inforaiacji, do narzędzi uczenia 
się. Jednostka nabywająca te prawa zaciąga w zamian dług wobec społe
czeństwa w postaci obowiązków obywatelskich, m. in. uczestniczenia 
w wyborach do władz samorządowych i państwowych oraz kontrolowania 
działalności tych władz. To może brzmieć naiwnie, ale bez aktywnego 
uczestnictwa jednostki w rozstrzyganiu spraw lokalnych i krajowych, 
obywatel nigdy nie stanie się podmiotem, lecz pozostawać będzie nadal 
manipulowanym przedmiotem, zaś demokracja w takim państwie będzie 
kaleka i nie przyniesie tych korzyści społeczeństwu, które jest w stanie 
zapewnić.

Obywatel musi mieć zorganizowany dostęp do informacji o rządzie, 
jego działalności, kreowaniu różnych polityk, programów. Powinien mieć 
zagwarantowany dostęp do obiektywnych informacji o sprawach edukacji, 
zatrudnienia, zdrowia, usług socjalnych, własności itp., co pozwoli jemu 
i innym na lepsze rozumienie zjawisk i procesów społecznych, aktywne 
w nich uczestnictwo i wykonywanie swoich praw wyborcy. Biblioteki 
publiczne mogą i powinny być źródłem informacji dla obywatela. W kra
jach dojrzałej demokracji takie funkcje pełnią one w dobrych warunkach 
lokalowych i materialnych, co umożliwia gromadzenie bogatych zbio
rów, stosowanie nowoczesnych technologii i zatrudnianie profesjonali
stów biegłych w rozwijaniu działalności informacyjnej.

Z analizy działalności bibliotek publicznych w krajach demokratycz
nych wynika, że pełnią one ważną rolę w życiu społeczności lokalnej 
i całego społeczeństwa. Uczestniczą przede wszystkim w systemie komu
nikacji społecznej, wypełniając ważną rolę lokalnych węzłów infor
macyjnych. Funkcje informacyjne bibliotek publicznych można ująć 
następująco:

1. Zapewnienie dostępu do informacji niezbędnych do rozwoju de
mokracji obywatelskiej, rozwijania i umacniania więzi środowiskowych.



Chodzi więc o informacje dotyczące spraw zarządzania sprawami lokal
nymi i państwowymi, funkcjonowania organów samorządowych i pańs
twowych organizacji pozarządowych oraz praw i obowiązków obywate
l a -  aktywnego uczestnika życia społecznego. Stąd biblioteki muszą 
gromadzić i wykorzystywać w działalności infonnacyjnej media wszel
kich odcieni, wydawnictwa oficjalne, przepisy prawne, programy partii 
politycznych, organizacji i stowarzyszeń, dokumenty władz o istotnym 
znaczeniu dla obywateli.

2. Zakładając, że szkoła daje pierwsze przygotowanie do życia w społe
czeństwie, zadanie kształtowania własnego życia, kariery zawodowej i peł
nienia ról spoczywa na samej jednostce. Wymaga to ustawicznego do
kształcania się we wszystkich zakresach aktywności jednostki. Biblio
teki publiczne mają bogate tradycje i spore osiągnięcia we wspieraniu 
ustawicznego kształcenia. W naszym kraju do tej funkcji zawsze przykła
dano dużą wagę, rozbudowując warsztaty informacyjne i oferując zróżni
cowane formy usług informacyjnych.

3. Trzecia kluczowa rola bibliotek publicznych to infomiacja bizneso
wa. Sprowadza się ona do udzielania informacji głównie małym i średnim 
firmom oraz osobom zamierzającym rozpocząć tego rodzaju działalność 
i obejmuje zwykle informacje o przepisach prawnych, rynku i produktach. 
W Polsce coraz więcej bibliotek przygotowuje się do jej podjęcia lub już 
określone usługi oferuje.

4. Czwarta rola bibliotek w sferze informacji to jej dostarczanie użyt
kownikom dla celów rekreacyjnych, w tym turystycznych. Należy się 
liczyć z rozwojem tego rodzaju usług wraz z bogaceniem się społeczeństwa 
i rozwojem rynku usług rekreacyjnych. Już teraz, a w przyszłości jeszcze 
więcej materiałów z informacjami z tego zakresu będzie napływało do 
bibliotek i coraz większe będzie na nie zapotrzebowanie.

Wypełnianie tych czterech ról będzie tym efektywniejsze, im bogat
szymi źródłami informacji biblioteki będą dysponowały, co w dużej mie
rze zależy od postępów komputeryzacji oraz im szerzej otworzą się one 
na współpracę z instytucjami i organizacjami w swoim otoczeniu.

Rodzi się tu pytanie, czy nasze biblioteki publiczne są przygotowane 
do prowadzenia działalności informacyjnej. Czy ich działalność zbliża 
się do tego, co obserwujemy np. w bibliotekarstwie holenderskimi Pyta
nie ma właściwie charakter retoryczny, a stawiam je głównie po to, by 
uświadomić nam wszystkim, jak duże jest tu pole do badań ujawnionych 
i potencjalnych potrzeb użytkowników, potrzeb związanych z projekto-

 ̂ A. Malewska: Na kawą do b ib lio tek i O  roli bib lio tek  publicznych  и’ Holam lii. „Bibliotekarz” 
2000 nr 10 s. 13.



waniem i tworzeniem warsztatów informacyjnych, szkoleniem i zarzą
dzaniem usługami informacyjnymi.

Bez badań, bez wykorzystania cudzych doświadczeń i bez naszego 
akcesu do foraiowanych przez Unię Europejską programów -  niewiele 
się pewnie da zdziałać. Zwłaszcza w coraz trudniejszych warunkach dzia
łalności bibliotek publicznych.

A propos...

. . .  Przypadek Nowej Rudy skłania do refleksji. Potwierdza on, że dobrze zor
ganizowana i odpowiednio wyposażona biblioteka, która ma kompetentny i życz
liwy użytkownikom personel, stanowi dla lokalnego środowiska atrakcyjną war
tość, wysoko cenioną przez mieszkańców i władze samorządowe. Taka bibliote
ka o dużym potencjale oddziaływania przyciąga użytkowników. W Nowej Rudzie 
ponad 33% mieszkańców. W warunkach polskich jest to wskaźnik bardzo wyso
ki. Charakterystyczne, że jego wysoką wartość osiągają biblioteki podobnie wy
posażone i efektywnie pracujące, na przykład Książnica Krośnieńska, w której 
ten wskaźnik kształtuje się na poziomie 36%. Potencjał oddziaływania ma zna
czenie decydujące. Pozwala to zrozumieć, dlaczego dobre biblioteki w krajach 
skandynawskich czy w Wielkiej Brytani chlubią się czytelnictwem, które jest udzia
łem większości mieszkańców.

I jeszcze jedna uwaga. Współpraca bibliotekarzy z władzami układa się na 
ogół różnie. Wcale nierzadkie są przypadki upokarzających zależności, kiedy 
bibliotekarka zmuszana jest do posług w gminie, nie mających nic wspólnego 
z pracą biblioteczną. Pani dyrektor Witolda Walosczyk z Nowej Rudy opanowała 
tajniki dobrych zasad współdziałania z otoczeniem i władzami samorządowymi. 
Poznała swoich partnerów, szanuje i ceni ich pracę, nie odmawia im informacji 
i opinii profesjonalisty, unika zadrażnień ambicjonalnych, o sprawy czytelników 
potrajii zabiegać uparcie i skutecznie, a uznanie czytelników i mieszkańców wy
datnie jej w tych zabiegach pomaga.

„Bibliotekarz” nr 7-8/2000



6 . BmUOTEKI -MEDIA -DECYDENCI -  SPONSORZY

Dynamicznie i dramatycznie zmienia się sytuacja bibliotek publicznych 
oraz ich otoczenie społeczne.

Statystyki czytelnictwa nie napawają optymizmem. W roku 1996 czy
telniczy kontakt co najmniej z jedną książką deklarowało 56% populacji 
badanej przez Instytut Książki i Czytelnictwa, a w 1998 r. już tylko 47%. 
W 1996 r. 1/3, a w 1998 r. już tylko 1/4 badanych kupowało 1-6 książek 
rocznie. Spadają wskaźniki czytelnictwa na wsi, a studiującym, uczącym 
i dokształcającym się jest coraz trudniej zapewnić potrzebne materiały 
z braku środków na icłi zakup.

W 1999 r. podwoiła się liczba użytkowników Internetu w Polsce. Nie 
wydaje się, aby okoliczność ta nie miała wpływu na zmianę stosunku 
internautów do tradycyjnie postrzeganej biblioteki publicznej, zwłaszcza 
że są to w większości ludzie młodzi, wykształceni, najbardziej życiowo 
aktywni.

Po reformie administracyjnej pogorszyła się sytuacja materialna biblio
tek. Prof. Zyta Gilowska, która stała w pierwszych szeregach ekspertów 
walczących o powiaty i uczestniczyła w projektowaniu systemu finan
sowego dla powiatów i województw na początku lat dziewięćdziesiątych, 
a więc osoba zorientowana w sprawach reformy administracyjnej, wyjaś
nia: Projekty ustaw przygotowane przed ostatnimi wyborami parlamen
tarnymi zostały bezceremonialnie przykrojone do tzw. woli politycznej. 
Powstało za dużo powiatów i otrzymały one za mało odpowiedzialności 
za sprawy publiczne. Biurokracja triumfuje nie tylko w strukturach rzą
dowych. (...) Powiaty i województwa miały przejmować władzą resorto
wą, ale przejęły tylko najbardziej kłopotliwe obowiązki. Władzy i pienię
dzy w zasadzie nie otrzymały. (...) Województwa mają bardzo małe do
chody własne, powiaty praktycznie nie mają ich wcale'.

Na istotne aspekty obecnej sytuacji bibliotek publicznych zwraca uwa
gę pismo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do parlamentarnych 
komisji kultury z listopada 1999 r., w którym m. in. stwierdzono:

‘ Brak przyjaznych dla  sam orządów  reguł. (Z prof. Zytą G ilowską rozmawiał Maciej Podgórski) 
„R zcczpospoiita” 2000 nr 29 s. A5.



Pośród wielu przyczyn niekorzystnego stanu rzeczy wyróżnić można 
kilka zasadniczych:

-  błędy w przygotowaniu reformy administracyjnej w obszarze 
bibliotek;

-  (...) wycofanie się resortu kultury z systemowego uprawiania polityki 
bibliotecznej na rzecz doraźnych interwencji jednostkowych;

-  nikłe doświadczenie powiatowych i wojewódzkich władz samorządo
wych w zarządzaniu bibliotekami publicznymi, co łączy się z  brakiem 
zaleceń, rekomendacji i innych rodzajów pomocy merytorycznej ze strony 
administracji rządowej;

-  brak precyzji w ustawodawstwie dotyczącym zarządzania bibliote
kami publicznymi, słabe dostosowanie tych ustaw do ustroju samorządo
wego w Połsce;

-  brak spójnego systemu finansowania bibliotek publicznych, powo
dującego chroniczne niedofmansowanie tych placówek przez samorzą
dy; szczególne zagrożenie stanowi zapis ustawy o finansach publicznych 
z dnia 26 listopada 1998 r. (...) dotyczący wysokości dotacji na działal
ność instytucji kultury rozliczanych na zasadach zakładów budżetowych;

-postrzeganie bibliotek przez samorządy jedynie jako elementu skła
dowego samodzielnych organizacyjnie ośrodków kultury, ułatwiających 
samorządom administrowanie kulturą, ale ograniczających działalność 
biblioteczną;

-  błędna ocena potrzeb czytelniczych i bibliotek postrzeganych przez 
władze samorządowe jako zabiedzone wypożyczalnie książek^.

Stwierdzenia te tym bardziej powinny nas skłaniać do myślenia pozy
tywnego i poszukiwania środków zaradczych. Nawet gdy zgadzamy się 
ze stwierdzeniem Teresy Szymorowskiej „że niestety, biblioteki publiczne 
nie mogą liczyć na dodatkowe środki finansowe od sponsorów i rzadko 
korzystają z możliwości starania się o granty. Nie mają o nich dość infor
macji, a chyba także umiejętności pisania aplikacji” .̂ I nawet gdy po
dzielamy opinię jednego z dyrektorów WBP na temat obowiązującego 
systemu finansowania bibliotek publicznych, który w sposób może zbyt 
emocjonalny i dosadny, nazwał istniejący stan rzeczy (podczas spotkania 
na początku 2000 r.) „burdelem, który się w pale nie mieści”.

- Pismo przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Poskich dr. Stanisława Czajki do posła 
Jana Marii Jackowskiego, przewodniczącego Sejm owej Komisji Kultury i Środków Przekazu z dnia 
3 listopada 1999 r.

’ T. Szymorowska: P olskie b iblioteki publiczne na przelo tn ie  w ieków. „Elektroniczny Biuletyn 
Informacyjny Bibliotekarzy” 2000 nr 1.



Rekapitulując można stwierdzić, że biblioteki publiczne znalazły się 
w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony jesteśmy świadkami ogrom
nych zmian w mediach, w systemach przekazywania informacji, które 
nas coraz bardziej ogarniają, uzależniają i wymuszają zmiany także w or
ganizacji i funkcjonowaniu bibliotek, a z drugiej -  rozpad sieci oraz zmiany 
ustrojowe, gospodarcze i polityczne wyraźnie pogorszyły warunki działa
nia bibliotek, które dodatkowo i akurat teraz muszą -  bo jest to ich być 
albo nie być -  sprostać wyzwaniu skutków rozwoju nowych technologii.

CZY SĄ MOŻLIWOŚCI POPRAWY SYTUACJI?

To pytanie nęka wszystkich. Wydaje się jednak, że trzeba przyjąć do 
wiadomości, że cudu nie będzie, że z dnia na dzień nie przybędzie pie
niędzy w budżetach samorządów, a nawet gdy znajdą się dodatkowe środki, 
biblioteki będą musiały twardo konkurować o nie z innymi instytucjami, 
bez pewności na sukces. Poprawa może następować powoli, w miarę redu
kowania absurdów i porządkowania w kraju sytuacji w sferach: politycz
nej, gospodarczej i administracyjnej, w miarę rozwoju gospodarki i zbliża
nia się do standardów Unii Europejskiej, a to może trwać latami.

Przyznaję, że tego rodzaju konstatacje nie napawają optymizmem, nie 
wykluczają one jednak odnoszenia spektakularnych sukcesów jednostko
wych, zwłaszcza w przypadku bibliotek kierowanych przez utalentowa
nych profesjonalistów, dobrze zarządzających bibliotekami i umiejących 
pozyskiwać otoczenie. Dlatego spróbujmy zidentyfikować główne zagad
nienia oraz godne rozważenia sposoby pozyskania otoczenia dla „sprawy 
bibliotek publicznych”, zakładając że rola tych instytucji w przyszłości 
będzie co najmniej równie ważna jak w przeszłości.

WIZJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Moim zdaniem, kluczową sprawą jest wizja biblioteki publicznej, którą 
chcielibyśmy oferować społeczeństwu, aby przyswoili sobie i kierowali się 
nią w swoich poczynaniach decydenci, media, sponsorzy oraz użytkownicy.

W obecnym okresie burzliwego rozwoju nowych mediów wizja biblio
teki publicznej nie dla wszystkich (też bibliotekarzy) jest wyraźna i iden
tyczna. Jeszcze niedawno określenie działań biblioteki publicznej mianem 
informacyjnych budziło sprzeciwy i spory, nawet w naszym środowisku. 
Dziś spory te chyba już wygasły, a działalność informacyjna weszła na 
stałe do kanonu powinności biblioteki publicznej. Przyczyniły się do tego



niewątpliwie przenoszone na nasz grunt rozwiązania i doświadczenia 
bibliotekarstwa zagranicznego, standardy lansowane przez UNESCO, 
IFLA i programy telematyczne Unii Europejskiej, a przede wszystkim 
unowocześnienie działalności wielu bibliotek publicznych w Polsce. 
W rezultacie biblioteka publiczna jawi nam się coraz bardziej jako;
•  placówka gromadząca i udostępniająca książki i inne dokumenty,
• lokalne centrum kultury,
•  ośrodek świadczący specjalne usługi informacyjne (np. informacja bizne

sowa, dostęp do Internetu, wydruki dokumentów elektronicznych), a na
wet,

•  ośrodek kształcenia ustawicznego i zapoznawania się z nowymi technika
mi informacyjnymi, w tym z korzystaniem z techniki komputerowej.
Modele te różnią się od tradycyjnego stereotypu biblioteki publicznej 

jako wypożyczalni książek i mimo udanych prób wdrożenia, w mediach 
iw  świadomości społecznej, zakorzeniły się jeszcze słabo. W mediach 
dominuje projekcja mieszaniny naszych doraźnych trudności i osiągnięć 
i tradycyjny stereotyp biblioteki publicznej. Przyzwyczailiśmy się bowiem, 
że do władz samorządowych zwracamy się o pieniądze, w mediach chwa
limy się osiągnięciami albo utyskujemy na trudności, a o użytkownikach 
często nie pamiętamy, bo w większości to dzieci i młodzież, a starszych 
jest stosunkowo mało, by można było liczyć na ich wsparcie. Lansowany 
w mediach zabiedzony, naszpikowany trudnościami wizerunek bibliotek 
publicznych jest ważny dla nas, zwłaszcza dla tych, którzy doznali upo
korzeń, którym obecnie przychodzi borykać się z ogromnymi trudnościami, 
a niekiedy zwalniać pracowników i likwidować filie biblioteczne, które 
zakładali wcześniej przez wiele lat z ogromnym wysiłkiem i uporem. Ale 
obraz ten nie jest w stanie nikogo poruszyć, bo wszyscy: i władze, i media, 
i użytkownicy -  przyzwyczaili się do sposobu prezentacji naszych proble
mów, do tego typu i tonu informacji. Nie jest on także w stanie zmienić 
tradycyjnie postrzeganego stereotypu biblioteki publicznej, nie tłumaczy 
bowiem mediom, władzy samorządowej, słowem -  opinii publicznej, dla
czego nie powinno się włączyć biblioteki publicznej do domu czy ośrodka 
kultury, do biblioteki szkolnej, instytucji rekreacyjno-turystycznej czy -  
w razie jakichkolwiek trudności -  zwyczajnie zlikwidować, a także dla
czego bibliotece jest potrzebny komputer, do tego podłączony do Internetu. 
Dla niektórych członków władz gminnych -  to czyste fanaberie.

Rodzi się więc pytanie, jak wizerunek nowoczesnej biblioteki publicz
nej powinniśmy przyswoić opinii publicznej, aby się do niego odwoływać 
w stosunkach ze wszystkimi naszymi kontrahentami. W obecnej sytuacji 
nie jest to łatwe z wielu względów. Wciąż jeszcze kwestie nowoczesności



biblioteki stanowią przedmiot głównie naszych dyskusji wewnątrzśrodo- 
wiskowych, w małym stopniu znajdują odzwierciedlenie w mediach o za
sięgu ogólnokrajowym. Media nie są nimi szczególnie zainteresowane, 
preferując infonnowanie o wydarzeniach bardziej spektakularnych i mate
riały sensacyjne. Obecnie bibliotekarzowi jest trudniej niż dawniej, opu
blikować artykuł czy inny materiał w mediach ogólnokrajowych. Inna 
jest sytuacja w mediach lokalnych. W Tarnobrzegu policzono i okazało 
się, że w 1999 r. w prasie lokalnej ukazało się 106 artykułów, wywiadów, 
not, a w radiu ok. 20 tego rodzaju materiałów -  w części autorstwa samych 
bibliotekarzy. W innych powiatach i województwach jest zapewne podob
nie, a są województwa, w których działalność biblioteki wojewódzkiej 
jest stałym przedmiotem uwagi mediów (np. w Szczecinie). To oznacza, 
że potrafimy wykorzystywać media do prezentacji naszych spraw.

Informacje przekazywane mediom o komputeryzacji prac bibliotecz- 
nycli, rozwijaniu działalności informacyjnej, uruchamianiu nowych inicja
tyw i form działania z pewnością szczepią opinii publicznej wizję nowo
czesnej biblioteki, ale efekt zgodny z naszymi oczekiwaniami zaistnieje 
wówczas, gdy wizję tę potwierdzą realizowane programy.

KWESTIA PROGRAMÓW

A na pojawienie się programów ogólnokrajowych na razie się nie za
nosi. Szybciej mogą i pojawiają się na poziomie regionalnym i lokalnym. 
Za takie można cłiyba uznać tworzone i realizowane z wielkim wysiłkiem 
plany komputeryzacji bibliotek, na których reforma administracyjna zacią
żyła najbardziej, czego przykładem może być m. in. Sieradz, czy przesz
czepianie na grunt polski doświadczeń bibliotekarstwa szwedzkiego, jak 
to ma miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie realizowany 
jest z powodzeniem program PLACCAI.

Brak jest natomiast programów ogólnokrajowych, bez których uno
wocześnienie bibliotekarstwa publicznego nie wydaje się możliwe. Najbar
dziej oczekiwane są programy w obszarze komputeryzacji oraz zakupu 
nowości do zbiorów bibliotecznych. Ale i one muszą być poprzedzone 
programem uporządkowania systemu finansowania bibliotek, bo w warun
kach narastających trudności finansowycli już obecnie ujawniają się pro
cesy entropii. Siłami samorządów o mizernych budżetach nie da się ani 
przyspieszyć komputeryzacji, ani zwiększyć nakładów na uzupełnianie 
zbiorów. Bogatsze od nas kraje sięgały zawsze po środki na te cele do 
budżetu rządowego.



z  przykrością trzeba stwierdzić, że wygasają nadzieje na uruchomie
nie programów ogólnokrajowych. Administracja rządowa, która jest adre
satem naszych oczekiwań, zagubiła się w swoich działaniach w odniesieniu 
do bibliotek publicznych. Jej aktywność wyraźnie wygasła na tym polu. 
Brak jest deklaracji czy wystąpień kompetentnych przedstawicieli, z któ
rych by wynikało, jak administracja postrzega swoją rolę w odniesieniu 
do bibliotek publicznych po wprowadzeniu reformy administracyjnej.

Jest to sytuacja na dłuższą metę szkodliwa, a zmienić ją  może chyba 
tylko presja lepiej zorganizowanych bibliotekarzy, którzy muszą mieć na 
uwadze nie tylko obecny stan rzeczy, ale także potrzeby borykającego się 
z przekształceniami i rozwojem społeczeństwa oraz wyzwanie, jakie stano
wi przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej, a przede wszystkim 
możliwość korzystania ze środków Unii przeznaczonych na programy 
telematyczne. Bez aktywnego wsparcia udziału bibliotekarzy polskich 
w tych programach przez resort kultury, środki przewidziane na finansowa
nie tych programów nadal będą omijały nasz kraj.

Lepsze zorganizowanie się bibliotekarzy pojmuję jako potrzebę nie 
tylko pełniejszego włączenia się bibliotekarzy w działalność organizacji 
zawodowych, ale także zacieśnienia i lepszego koordynowania współpracy 
wszystkich organizacji bibliotekarskich oraz poprawy skuteczności ich 
działania. Przykład dają inne kraje, w których dobrze fimkcjonuje współ
praca -  w ściśle określonych zakresach i uzgodnionych celach -  kilku 
nawet stowarzyszeń bibliotekarskich oraz związków zawodowych zrzesza
jących pracowników bibliotek. W Polsce takiej współpracy nie ma, a i sto
pień zorganizowania środowiska bibliotekarskiego jest niższy. Działają 
osobno Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich -  organizacja największa. 
Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, 
Towarzystwo Bibliotekarzy Nauczycieli Szkół Polskich, nowo utworzo
ny Związek Bibliotek Polskich, sygnalizowano inicjatywę utworzenia 
Stałej Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, tro
chę na wzór Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół 
Wyższych'*. Działają też związki zawodowe. Oprócz NZSS „Solidarność” 
istnieją także inne i tworzone są nowe, w tym ostatnio utworzony Związek 
Zawodowy Bibliotekarzy Biblioteki Narodowej, skupiający profesjonalis
tów. To dobrze, że bibliotekarze organizują się, by tworzyć warunki do 
lepszej reprezentacji swoich interesów, źle -  że ich organizacje hołdują 
zasadzie: każdy sobie rzepkę skrobie. Czy nie pora na krok następny?

Praktyczni Duńczycy w podobnej sytuacji utworzyli tzw. Parasol -  
rodzaj komitetu porozumiewawczego, który spotyka się systematycznie,

‘'Zob. A. Jazdon: D ziałalność R ady W ykonawczej K onfederacji D yrektorów  B ibliotek Szkół Wyż
szych. „Bibliotekarz” 2000 nr 9 s. 3 .



by uzgadniać podstawowe i najważniejsze działania, ważne dla wszystkich 
organizacji reprezentowanych „pod parasolem”. Dzięki temu bibliotekarze 
duńscy dysponują dobrze zorganizowaną siłą przebicia, z którą muszą się 
liczyć politycy w rządzie i samorządach. Przykład godny do rozważenia 
i naśladowania.

Przykro to powiedzieć, ale w Pdsce zbyt często dochodzi do sytuacji, 
gdy z bibliotekarzami nikt się nie liczy. Ale czy m. in. nie dlatego, że to
lerujemy amatorów, którzy bez żenady wkraczają w nasze kompetencje.

Jeśli wspomniałem wcześniej o duńskim to po to, by uzmy
słowić potrzebę doprowadzenia do sytuacji, kiedy bibliotekarz będzie 
mógł się przeciwstawić skutecznie amatorowi, bo będzie czuł za plecami 
autorytet i siłę wsparcia swoich organizacji zawodowych i będzie wiedział, 
że w trudnych cliwilach przyjdą mu one z pomocą. Jest tylko mały pro
blem: nikt za nas takiej stniktury nie stworzy.

W WYMIARZE LOKALNYM

O ile w wymiarze ogólnokrajowym perspektywy bibliotekarstwa publi
cznego przesłaniają obecnie ciemne chmury, w wymiarze lokalnym wydają 
się one w większym stopniu, choć z pewnością niedostatecznym, zależne 
od nas samych. Rysują się tu bowiem możliwości naszego bezpośredniego 
i silniejszego oddziaływania. To stwierdzenie może brzmieć jak paradoks, 
ale potwierdza to rzeczywistość wielu bibliotek.

O społecznym odbiorze biblioteki w środowisku decyduje jej działal
ność. Pozytywną okolicznością jest to, że biblioteka z zasady cieszy się 
dobrą opinią. Po prostu nie wypada o niej mówić źle. Chyba, że jest niedo
strzegalna, wtedy nie mówi się o niej wcale.

Pozytywny wizenmek konkretnej biblioteki jest zawsze zależny od 
efektów jej działalności: bogactwa zbiorów, atrakcyjności dla środowiska 
oferty usługowej, umiejętności odczytywania potrzeb lokalnych, umiejęt
ności pozyskiwania i organizowania środowiska dla zapewnienia biblio
tece warunków rozwoju. To wszystko jest możliwe nawet w warunkach 
tak trudnych jak obecne. Świadczy o tym przykład wielu bibliotek.

Jeśli analizujemy te liczne przypadki, zawsze stwierdzamy wysoki 
poziom profesjonalny szefów tych placówek, ich aktywność i rzutkość, 
szerokie kontakty z różnymi elementami struktury otoczenia oraz posługi
wanie się różnorodnymi sposobami oddziaływania na otoczenie. Z zasady 
dbają oni o możliwie wysoki poziom kwalifikacji swych współpracowni
ków i przywiązują wielką wagę do wyposażania ich w nowe narzędzia 
i technologie.



Rozważmy niektóre z możliwych sposobów oddziaływania na otocze
nie. Jest w tym zakresie wiele niejasności i więcej pytań niż odpowiedzi. 
Dlatego wymiana infonnacji i dzielenie się doświadczeniami w tym obsza
rze wydają się niesłychanie ważne.

W jaki sposób możemy nie tylko oddziaływać na użytkowników, ale 
i korzystać z ich pomocy? Siedząc prasę fachową i wystąpienia na spot
kaniach bibliotekarzy, można dojść do wniosku, że jest to temat nieobecny. 
Kiedyś mówiliśmy o kołach przyjaciół bibliotek. Dziś wspomina się o nich 
rzadko i to głównie w kontekście tworzenia przychylnego klimatu wokół 
biblioteki i uzyskiwania drobnych kwot na działalność. O takich kołach 
nie zapomniano w województwie śląskim, gdzie dochodzi do przekształ
cania ich w stowarzyszenia popierające biblioteki. Nie wiemy jednak, 
jakie są rezultaty tej aktywizacji. Czy przynoszą one istotne wsparcie dla 
działań biblioteki? Przykład Koła Przyjaciół Biblioteki przy Miejsko- 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie (dawne województwo koniń
skie) dowodzi, że ta fomia organizacji użytkowników może odegrać istotną 
rolę w obronie placówek bibliotecznych. Wspomniane Koło zgromadziło 
ponad 1500 podpisów pod apelem do władz o niedopuszczenie do łączenia 
bibliotek z innymi placówkami kultury^.

W krajach zachodnich nie bez kozery mówi się o patronach bibliotek, 
obejmując tym pojęciem -  zgodnie z jego znaczeniem -  opiekunów, obroń
ców, protektorów, do których zalicza się przede wszystkim użytkowników 
bibliotek i tych wszystkich, którzy wspierają rozwój cywilizacyjny i kultu
ralny środowisk lokalnych. Biblioteki przywiązują tam dużą wagę do two
rzenia klubów przyjaciół biblioteki, rodzaju stowarzyszeń trochę snobisty
cznych, w których członkostwo dodaje splendoru. I dlatego pewnie ich 
członkami są także lokalni politycy, którzy zabiegając uznanie i kontakty 
z wyborcami. Czy nie powinniśmy także iść tym tropem? Tym bardziej, 
że ideę klubów można rozwijać, co zresztą czyni wiele naszych biblioteL

Sposobem oddziaływania na otoczenie są media. Na media wrażliwi 
są politycy, którzy bardzo lubią, gdy o nich się mówi, oczywiście, dobrze. 
Cytowany przykład biblioteki w Tarnobrzegu dowodzi, że media stwarzają 
nam pewne możliwości. Doskonale z tych możliwości korzystają biblioteki 
m. in. w Zielonej Górze, Lublinie i w innych miastach, a zwłaszcza 
w Szczecinie, gdzie pewnie z pomocą mediów wylansowany został także 
człowiek roku w osobie szefa biblioteki. Jest tylko problem odpowiedniego 
przygotowywania materiałów i otwartości na współpracę z mediami. 
Sądzę, że seminarium na ten temat zorganizowane przez SBP mogłoby 
być dla wielu z nas interesujące i pouczające.

* Zob. apel Koła opublikowany w  „Bibliotekarzu” 2000 nr 6 s. 2.



Współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami buduje prestiż 
biblioteki i często pozwala pozyskiwać sponsorów dla wspólnych przedsię
wzięć. Trzeba tylko starannie rozważać, czy wszystkie propozycje sponso
ringu nie przyniosą większej szkody finansowej bibliotece niż pożytku, 
np. w przedsięwzięciach wydawniczych. Współpraca tego rodzaju to trady
cyjny sposób zjednywania sobie środowiska. Jej form może być bardzo 
wiele. By współpracę rozwijać, potrzebne są odpowiednie umiejętności 
1, jeśli tak można powiedzieć, „żyłka społecznikowska”.

To samo dotyczy różnych form współpracy z władzami. Jak utrzymuje 
dyrektor Stanisława Mazur z MBP w Tarnobrzegu, w tym obszarze nie 
ma reguł ani zalecanych algorytmów postępowania. Sposoby postępowa
nia trzeba wymyślać na poczekaniu i w zależności od sytuacji. Sukcesy 
odnoszą ci, którzy wypychani przez drzwi, wracają oknem. Inicjatywa, 
pomysłowość i odporność psychiczna mają w ramach tej współpracy nie
wątpliwie niepoślednie znaczenie.

Obserwacje dowodzą, że wiele dobrego dla biblioteki można osiągnąć 
przez start w wyborach i pełnienie później funkcji członków władz samo
rządowych. Choć wielu bibliotekarzy, którzy mają za sobą takie doświad
czenia, zażegnuje się, że nigdy więcej, jedno nie ulega wątpliwości, na
uczyli się wiele, lepiej poznali mechanizmy władzy, nawiązali bogate kon
takty, dali się poznać w otoczeniu i stali się ludźmi bardziej wpływowymi 
i w swych działaniach chyba bardziej skutecznymi.

Dla mnie osobiście zagadkąjest, z punktu widzenia korzyści dla upra
wianego zawodu, członkostwo w partii politycznej. Na pytanie, czy ono 
pomaga, czy przeszkadza, nie potrafię odpowiedzieć. Kilka lat temu SBP 
próbowało współpracować z posłami bibliotekarzami, ale pomimo spot
kań organizowanych z nimi, nic pożytecznego z tych kontaktów nie wy
nikło. Z drugiej jednak strony, o czym chyba wszyscy jesteśmy przekonani, 
lobby parlamentarne przydałoby się bibliotekarstwu polskiemu bardzo.

Pewne możliwości pozyskiwania środków i uwrażliwiania władz na 
potrzeby bibliotek stwarza współpraca międzynarodowa. Mogą to chyba 
potwierdzić dyrektorzy niektórych bibliotek, które taką współpracę nawią
zały. Taką współpracę z bibliotekami szwedzkimi w ramach programu 
PLACCAI opisał dyrektor Roman Ławrynowicz*. Na jej realizację uda
ło się pozyskać środki zagraniczne i dodatkowe od władz samorządo
wych. Z zadowoleniem dyrektor Mirosława Jośko z Grodzkiej Biblioteki 
Publicznej w Jeleniej Górze donosiła w lutym 2000 r. o uzyskanych 
30 tys. euro na określone zadania w ramach współpracy swojego

‘ Zob.: PLA CC A I -  w spółpraca z  b ibliotekam i publicznvm i и' Szwecji. „Bibliotekarz” 2000 nr I 
s. 15-17.



euroregionu. Dyrektor Stanisław Krzywicki z Książnicy Pomorskiej nie 
ukrywa, że udaje mu się zdobyć środki na różne zadania od sponsorów z 
zachodniej strony Odry. Te przykłady można by mnożyć. Ale w tym miej
scu jeszcze raz przypomnijmy o słabo przez nas wykorzystywanycłi środ
kach Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie programów te- 
lematycznych.

Jeśli mówimy o pozyskiwaniu pozabudżetowych źródeł finansowa
nia działalności bibliotek, to rysuje się tu szerokie pole do inicjatywy. 
Przypomnieć należy, że wiele bibliotek pierwsze komputery zawdzięcza 
współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełno
sprawnych (PFRON), który sfinansował urządzenie stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych, Funduszem Ochrony Środowiska, Fundacją 
Stefana Batorego, Instytutem Społeczeństwa Otwartego w Budapeszcie 
oraz z innymi fundacjami i organizacjami, których wykaz opublikował 
m. in. EBIB’.

Istotna jest kwestia naszych umiejętności aplikowania o granty, opraco
wywania odpowiednich dokumentów, wypełniania skomplikowanych 
formularzy, wreszcie informacji o możliwych źródłach uzyskiwania 
grantów i dotacji. W każdej bibliotece potrzebny jest ktoś, kto się będzie 
specjalizował w pozyskiwaniu grantów i innych form pomocy finansowej. 
W bibliotekach krajów zachodnich zadanie to powierzane jest wyspecjali
zowanym pracownikom lub ich zespołom w większych bibliotekach.

A propos...

. . .  Szczurzy wyścig o pieniądze to przede wszystkim przejaw nieuczciwej kon
kurencji. Media pełne są opisów tego rodzaju przejawów w gospodarce i na 
styku gospodarki z polityką. Ale czy tylko tam obserwujemy chytre zabiegi zawod
ników? No. właśnie. Skoro zjawisko to tak bardzo się rozpleniło, to czy ominęło 
ono obszar działałności przypisywanej naszej profesji? Czy ze względu na mize
rię bibliotek znajduje ono życiodajną pożywkę także na tym gruncie.

Przyjrzyjmy się sytuacjom, w jakich do owego wyścigu dochodzi. Otóż na
stępuje to wówczas, gdy gestorzy środków, które są obiektem zabiegów, mają 
ograniczone rozeznanie w przedmiocie finansowanych przedsięwzięć. Ponieważ 
każdy gestor środków potrafi liczyć pieniądze, łasy jest na ich oszczędzanie. 
Chętnie więc wysłuchuje tych propozycji, które zapowiadają nadzwyczajne zyski 
tub oszczędności. Nie potrafi jednak na ogół ocenić w pełni, jeśli nie dysponuje
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wiedzą profesjonalną (a na ogół nie dysponuje), celowości i zasadności meryto
rycznej przedkładanej mu propozycji i podejmuje decyzje zwabiony mirażem 
owych nadzwyczajnych korzyści.

Ów szczurzy wyścig jest możliwy tylko wówczas, gdy o laski gestora środków 
ubiegają się nieuczciwi konkurenci, którzy zatajają informacje istotne, a mamią 
mirażem owych nadzwyczjnych korzyści. Niekoniecznie muszą źle mówić o kon
kurentach, ale wielu nie może się od tego powstrzymać.

„Bibliotekarz” nr 2/2000



7 . BIBLIOTEKI PUBLICZNE W ŚWIETLE 
STANDARDÓW ZAGRANICZNYCH

W Encyclopedia o f  Library and Information Science czytamy, że stan
dardy stanowią nieodzowną pomoc dla kierownictwa biblioteki i bibliote
karzy. Standardy mogą być pomocne w rozbudowie odpowiedniego księ
gozbioru, zatrudnianiu wykwalifikowanego personelu, określaniu właś
ciwej wielkości powierzchni lokalowej. Standardy zapewniają jednoli
tość i porządek. Są również potrzebne jako wytyczne dla określenia pozio
mu finansowania, zaopatrzenia materialnego i zatrudnienia, by biblioteka 
była w stanie wypełniać swoje zadania wobec użytkowników. Standardy 
mają zasadnicze znaczenie dla planowania i oceny usług bibliotecznych. 
Jeśli profesjonalnie opracowane standardy nie są dostępne, bibliotekarze 
są narażeni na ryzyko ich określania przez ludzi, którzy o tym nie mają 
pojęcia.

Standardy -  zgodnie z cytowaną encyklopedią -  można definiować 
jako kryteria, za których pomocą można mierzyć i oceniać działalność 
biblioteczną. Powinny przeto być opracowywane przez profesjonalistów. 
Można je też pojmować jako modele idealne, modele procedur, miary 
ocen, narzędzia stymulacji przyszłego rozwoju i usprawnień czy jako in
strumenty wspomagające podejmowanie decyzji i działań nie tylko przez 
bibliotekarzy, lecz także przez laików zaangażowanych w planowanie i ad
ministrowanie usługami bibliotecznymi. Nic przeto dziwnego, że cytowana 
encyklopedia uznaje narodowe stowarzyszenia bibliotekarskie za najbar
dziej odpowiednie ciała do ustanawiania standardów bibliotecznych.

Encyklopedia bibliotekarstwa współczesnego  z 1976 r. określa standar
dy ustanawiane przez ISO i przez inne organizacje międzynarodowe mia
nem zaleceń normalizacyjnych lub unifikacyjnych, stwierdzając, że mają 
one charakter norm. Przypominam o tym, bo uważam, że treść słowa „stan
dard” odpowiada treści słowa „norma”, zwłaszcza obecnie, kiedy pod 
rządami nowej ustawy o normalizacji normy utraciły swój poprzedni, obli
gatoryjny charakter.



Dokonane zmiany ustrojowe i ich następstwa zmieniły sytuację bi
bliotek publicznych w naszym kraju. Pojawiło się wiele realnych zagro
żeń, w których wyniku pracownicy bibliotek publicznych, nie przestając 
wierzyć w sprawczą rolę państwa, z coraz większym zdumieniem uświa
damiają sobie, że państwo nie chce lub nie potrafi określić polityki bi
bliotecznej, a następnie jej realizować. W dodatku niedoskonałe przepisy 
prawne stwarzają niekompetentnym osobom ze wszystkich poziomów ad
ministracji warunki do uprawiania dużej samowoli. Tym bardziej, że pra
wo nie jest szanowane i -  jak ocenia jeden z uznanych znawców prawa 
bibliotecznego -  w nieposzanowaniu prawa i jego instrumentalnym trakto
waniu cofamy się w szybkim tempie do okresu najgorszych lat powojen
nych.

W tych warunkach zyskuje sobie coraz szersze uznanie pogląd, że 
skoro większość poprzednio obowiązujących norm, normatywów i in
nych tym podobnych ustaleń utraciła swoje obligatoryjne wcześniej zna
czenie z różnych powodów (jest to jednak temat na inną okazję), a po
trzeba stosowania w praktyce ustaleń nonnatywnych pozostaje niezmien
na, to należy sięgnąć po standardy zagraniczne, zaadaptować je i podjąć 
starania o ich stosowanie w praktyce. Taki rezultat przemyśleń był wielo
krotnie sygnalizowany na konferencjach bibliotek publicznych organizo
wanych przez SBP, podzielają ten pogląd członkowie i kierownictwo 
Sekcji Bibliotek Publicznych SBP, sam zaś temat tak pojmowanych po
trzeb w zakresie standardów stał się przedmiotem obrad podczas wspól
nego posiedzenia kierownictwa SBP i Krajowej Rady Bibliotecznej 
w czerwcu 1999 r. Rezultatem tego posiedzenia było potwierdzenie za
interesowania sprawą standardów obydwu stron i deklaracja Stowarzy
szenia o finansowym poparciu prac, które mają się znaleźć w programie 
działania Sekcji Bibliotek Publicznych SBP.

Osobiście jestem przeświadczony, że gdyby udało się taką adaptację 
standardów opracować i uzyskać dla nich akceptację Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich, Krajowej Rady Bibliotecznej, Biblioteki Narodowej 
i ewentualnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gdyby 
udało się je szeroko rozpropagować w społeczeństwie, to nawet bez ich 
obligatoryjnego charakteru mogłyby stanowić ogromną pomoc w unowo
cześnianiu bibliotekarstwa publicznego w naszym kraju.

W związku z tym przypomnieć warto, że problematyka nomializacyj- 
na tradycyjnie znajduje się w obszarze zainteresowania Stowarzyszenia. 
Jeszcze przed wojną bardzo efektywnie prace prowadził Związek Biblio
tekarzy Polskich, który również po wojnie jako Związek Bibliotekarzy



i Archiwistów Polskich utworzył w 1945 r. Komisją Usprawniania i Nor
malizacji.

W następnych latach, jako następstwo nowego ustroju, wzrosła rola 
organów administracji państwowej, które uzyskały monopol również w ob
szarze nonnalizacji. Ich działalność noraiatywna i normalizacyjna zaowo
cowała wieloma bardzo pożytecznymi zarządzeniami, normami, norma
tywami, ramowymi statutami, wytycznymi i instrukcjami, które stworzy
ły podstawy normatywne i prawne dla szybkiego rozwoju bibliotek publi
cznych. Przypomnę chociażby tak ważne dokumenty z tego zakresu, jak 
normatyw budownictwa bibliotecznego, zarządzenie z 1980 r. w sprawie 
norm zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze, normy 
bibliograficzne oraz wiele innych instrukcji i wytycznych ujednolicających 
zasady i procedury organizowania i funkcjonowania bibliotek publicznych 
w przeszłości.

W procesie porządkowania, ujednolicania i powojennym rozwoju bi
bliotek publicznych trudna jest do przecenienia rola statystyki bibliotecz
nej, która umożliwia określanie wskaźników ważnych w praktyce i doko
nywanie porównań. Mam tu na myśli przede wszystkim wydawaną coro
cznie od początku lat siedemdziesiątych przez Bibliotekę Narodową pub
likację Biblioteki publiczne w liczbach, autorstwa Jerzego Maja i jego 
zespołu w Instytucie Książki i Czytelnictwa. Od wielu lat umożliwia ona 
śledzenie zmian w bibliotekarstwie publicznym, odczytywanie rysujących 
się tendencji, dokonywanie porównań oraz wyciąganie wniosków waż
nych dla praktyki zarządzania bibliotekami w skali kraju, wojewódz
twa, miasta czy gminy. W związku z nowym terytorialnym podziałem 
kraju Biblioteki publiczne w liczbach są dostosowane do nowej sytuacji 
i w nowym układzie będą oferować także powiatowym bibliotekom pu
blicznym narzędzie analiz i odniesień. Warto o tym przypomnieć, bo już 
niedługo będziemy mogli obchodzić 30-lecie wydawania tej publikacji 
i zasług jej głównego autora, J. Maja.

Na świecie standardy zyskały wielkie znaczenie. Samo słowo „stan
dard” pojawiło się w piśmiennictwie bibliotecznym USA już w roku 1894, 
a w następnych dziesięcioleciach zadomowiło się na dobre w bibliotekar
stwie krajów cywilizacyjnie rozwiniętych, owocując standardami dla bi
bliotek akademickich, publicznych, szkolnych i specjalnych. Budziły one 
powszechne zainteresowanie bibliotekarzy, więc nic dziwnego, że stały 
się także przedmiotem współpracy międzynarodowej na forum IFLA, 
UNESCO, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i innych. 
Realny podział świata na kraje rozwinięte i rozwijające się sprzyjał nie 
tylko opracowywaniu coraz lepszych standardów w krajach rozwiniętych, 
ale także budził chęć udzielenia pomocy krajom rozwijającym się, zwłasz



cza ubogim. Uznano, że dobrą formą takiej pomocy, która może jedno
cześnie przynieść korzyści wszystkim krajom, mogą być właśnie stan
dardy opracowane przez zespoły ekspertów z różny cli Icrajów.

Do najbardziej znanycti i powszechnie wykorzystywanycli należą stan
dardy IFLA. Ctiociaż problematyka standardów wcześniej gościła na fo
rum tej organizacji. Sekcja Bibliotek Publicznych IFLA podjęła opraco
wanie standardów w latach pięćdziesiątych. W latach 1956-1958, uwzględ
niając ogromne wówczas zróżnicowanie warunków kulturowych i ekono
micznych na świecie, opublikowała ona dwa dokumenty, w których okreś
lono minimalne standardy efektywnej działalności bibliotek publicznych. 
Standardy dotyczyły pięciu aspektów bibliotek publicznych:

a) książek i innych materiałów bibliotecznych,
b) zatrudnienia,
c) udostępniania,
d) urządzeń i wyposażenia,
e) powierzchni lokalowej.
Zostały one przyjęte przez międzynarodową społeczność biblioteka

rzy z uznaniem. Nie traktowano ich jednak jako standardów do końca 
określonych i dlatego w latach sześćdziesiątych podjęto kontynuację prac 
nad standardami. Ankieta rozesłana do członków IFLA w roku 1969 mia
ła na celu zebranie opinii na temat potrzeby rewizji standardów. Specjal
nie utworzona grupa robocza opracowała wyniki ankiety i dokonała re
wizji wspomnianych wcześniej dokumentów z lat pięćdziesiątych. Wyni
ki tych prac ogłoszono w roku 1973 w publikacji Standards fo r Public 
Libraries. W następnych latach standardy IFLA podlegały rewizji jesz
cze dwukrotnie, a wyniki tych prac ogłoszono w osobnych publikacjach 
w roku 1977 oraz w 1986. Fragmenty publikacji z roku 1986 przetłuma
czone przez Marię Janowską opublikowane zostały w 2000 r. przez Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich w serii «Propozycje i Materiały» (nr 
36) pt. Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych —poziom powiatowy.

Z doniesień IFLA wynika, że prace nad kolejną rewizją standardów, 
pełniej uwzględniających postęp technologiczny w działalności informa
cyjnej, pozwoliły przedstawić ich pierwsze rezultaty w roku 2000.

Nasz nikły udział w pracach IFLA powoduje, że nie uczestniczymy 
w pracach grup ekspertów nad standardami. Ma to swoje negatywne kon- 
seWencje: standardy IFLA i ich problematyka są w Polsce mało znane, 
nie tylko wśród decydentów, ale i, jeśli się nie mylę, w środowisku pracow
ników bibliotek publicznych.



Drugą organizacją międzynarodową, która, ściśle współpracując 
z IFLA, wywiera duży wpływ na myślenie o bibliotekach publicznych 
i na kształtowanie się standardów w bibliotekarstwie publicznym, zwłasz
cza o cliarakterze jakościowym, jest UNESCO -  międzynarodowa organi
zacja międzyrządowa zajmująca się sprawami kultury, nauki i oświaty. 
W odniesieniu do bibliotek stawia sobie ona przede wszystkim za zada
nie kształtowanie wizji współczesnej biblioteki publicznej oraz szerzenie 
powszechnego zrozumienia dla wielkiej roli bibliotek publicznych w roz
woju demokracji i oświaty. To zamierzenie realizowane jest w postaci 
opracowywanych i publikowanych manifestów bibliotek publicznych, 
syntetyzujących światowe doświadczenia i wyniki badań nad zmieniającą 
się rolą i zmieniającymi się uwarunkowaniami działalności bibliotek, a za
razem prezentujących nowe idee, kształtujące przyszłościowe wizje roz
woju bibliotek publicznych.

Pierwszy z takich manifestów UNESCO ogłosiło w 1949 r. Dokument 
prezentował idee, których wprowadzenie do praktyki wymagało podjęcia 
odpowiednich działań. Organizacja podjęła je, współfinansując i wspo
magając tworzenie bibliotek modelowych -  czy lepiej wzorcowych -  
w Indiach, Kolumbii i Nigerii. Miały one za zadanie urzeczywistnianie 
idei UNESCO w praktycznej działalności oraz gromadzenie i przekazywa
nie doświadczeń innym bibliotekom w krajach macierzystych i na świecie.

Lokalizacja bibliotek modelowych wskazuje, że UNESCO przyświe
cała głównie idea udzielenia pomocy krajom Trzeciego Świata. To samo 
można chyba powiedzieć o następnym Manifeście bibliotek publicznych 
UNESCO z 1972 r., w mniejszym natomiast stopniu -  o najnowszym 
Manifeście bibliotek publicznych UNESCO z 1994 r. (opublikowany 
w „Bibliotekarzu” w 1995 r. w nr 4), któremu poświęcimy więcej uwag 
nieco później.

Z pewnością na uwagę zasługują wyniki działalności Międzynarodo
wej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), ale ponieważ nie dotyczą one 
bezpośrednio spraw organizacji i funkcjonowania bibliotek publicznych, 
lecz szczegółowych unormowań w innych dziedzinach bibliotekarstwa 
(opisy dokumentów, języki infonnacyjno-wyszukiwawcze itp.), nie będzie
my się nimi tutaj zajmować.

STANDARDY IFLA

Standardy IFLA zawierają najpełniejszą charakterystykę modelu 
współczesnej biblioteki publicznej, opisując jej ideowo-programowy profil 
i dostosowane do niego parametry ilościowe. Charakterystyczne jest, że



w pracach nad standardami przykładano pierwotnie wiąkszą uwagę do 
kryteriów ilościowych, a dopiero później zintensyfikowano prace nad kry
teriami natury jakościowej. Dopiero w publikacji standardów IFLA z roku 
1986, powtarzając w postaci załącznika parametryczne określenia z publi
kacji z 1973 i 1977 n, zaprezentowano tak szeroko założenia ideowo- 
programowe współczesnej biblioteki publicznej.

W odróżnieniu od poprzednich wydań publikację z 1986 r. zatytuło
wano Wytyczne dla bibliotek publicznych (Guidelinesfor Public Libraries). 
Ogromne zróżnicowanie uwarunkowań działalności bibliotek publicznych 
na świecie odwiodło zespół autorski od sformułowania zapisów ujmują
cych w sposób wiążący powinności usługowe i organizacyjne współczes
nej biblioteki publicznej w każdym kraju, w każdym kręgu kulturowym 
czy cywilizacyjnym.Ustalonym i przyjętym propozycjom ujednoliceń na
dano formę wytycznych, które zalecają i ukazują podstawowe kierunki 
i formy działalności współczesnej biblioteki publicznej. Stwarza to możli
wości dokonania wyboru i dostosowania koncepcji organizacji działal
ności biblioteki do bardzo różnych warunków, w jakich funkcjonują biblio
teki na świecie.

Publikacja IFLA Mityczne dla bibliotek publicznych  składa się oprócz 
przedmowy, objaśnień terminologicznych i wprowadzenia, z sześciu pod
stawowych rozdziałów oraz czterech załączników. Dwa pierwsze z tych 
rozdziałów to „Usługi biblioteki publicznej” oraz „Media komunikowa
nia się”. Pozostałe trzy traktują kolejno o wymaganiach kadrowych, projek
towaniu, planowaniu i tworzeniu placówek bibliotecznych, zarządzaniu 
bibliotekami oraz o organizacji sieci bibliotek publicznych. Spośród za
łączników trzeba wymienić wersję Manifestu bibliotek publicznych 
UNESCO z 1972 r. i standardy IFLA dla bibliotek publicznych z 1973 i 
1977 r. W pozostałych załącznikach przytoczono statystykę biblioteczną 
z wybranych krajów oraz spisy standardów i wytycznych przydatnych w 
organizacji usług bibliotecznych dla specjalnych grup użytkowników bi
bliotek (np. chorzy, mniejszości narodowe itp.).

Sądzę, że na naszą uwagę zasługują zarówno wytyczne, jak i standar
dy IFLA dla bibliotek publicznych. Zapowiedziana modyfikacja tych 
dokumentów z pewnością dotyczyć będzie w większym stopniu wytycz
nych niż standardów, co zapewne wiązać się będzie z uwzględnieniem 
nowych możliwości, stwarzanych przez najnowsze osiągnięcia technologii 
informacyjnych. Uwzględniona zostanie zapewne także w pełni treść 
Manifestu bibliotek publicznych UNESCO z 1994 roku.

Jeśli chodzi o wytyczne, to jest to materiał obszerny i stanowi podsta
wowy trzon publikacji z 1986 r. Nie sposób tu szczegółowo omawiać 
całości tego materiału. Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre zagad



nienia, które w podejmowanych u nas dyskusjach budzą wątpliwości lub 
nawet kontrowersje.

Przede wszystkim chodzi o działalność infomiacyjną bibliotek publicz
nych. Wytyczne mocno eksponują to pole działalności, poświęcając mu 
bardzo wiele miejsca. W przeciwieństwie do często wygłaszanych u nas 
opinii o potrzebie upowszechniania określonego rodzaju literatury, np. 
literatury popularnonaukowej czy pięknej, w wytycznych nie mówi się
0 tym wcale. Uwagę zwraca się natomiast na zaspokajanie wszystkich 
potrzeb społeczności lokalnej, które biblioteka publiczna, jako ośrodek 
informacji i centrum kulturalne i społeczne, powinna zaspokajać. Stąd 
wiele uwagi poświęca się zagadnieniom warsztatu informacyjnego: narzę
dziom, metodom i formom działalności informacyjnej, dalej -  zadaniom 
związanym z infonnacją o regionie, działalności na rzecz dzieci, osób 
niepełnosprawnych i chorych, mniejszości etnicznych, usługom dla szkół
1 dla różnego rodzaju organizacji społeczno-kulturalnych w środowisku. 
Podkreślając potrzebę udostępniania także pomieszczeń i urządzeń bi
blioteki grupom zainteresowań w celu pełniejszego promieniowania bi
blioteki na całe środowisko, autorzy wytycznych opowiadają się jedno
cześnie za nieodpłatnością usług bibliotecznych, których koszty finanso
wane są z podatków mieszkańców.

Tak postrzegana rola bibliotek publicznych wymaga, aby ich zbiory 
zawierały odpowiednie materiały. Stąd wskazuje się na wiele rodzajów 
publikacji książkowych, ale oprócz książek wymienia się wszelkie inne 
rodzaje materiałów, które biblioteka publiczna powinna posiadać. Uwypu
kla się zwłaszcza gazety i czasopisma, materiały audiowizualne, informa
cje zapisane w bazach danych.

W omawianym dokumencie nie mogło oczywiście zabraknąć wskazań 
dotyczących personelu i zatrudnienia. Autorzy wytycznych nie mają cienia 
wątpliwości, że tylko odpowiednio wykwalifikowany i kompetentny perso
nel biblioteki może gwarantować właściwe zaspokajanie potrzeb użytkow
ników. Dlatego mocno uwypuklają rolę profesjonalnych, odpowiednio 
wykształconych bibliotekarzy, którzy -  ich zdaniem -  mają być odpowie
dzialni za planowanie i zarządzanie usługami, dobór materiałów bib
liotecznych i zarządzanie zbiorami, pomoc udzielaną użytkownikom, 
ścisłe i efektywne więzi ze środowiskiem oraz za przydatność usług 
bibliotecznycłi dla społeczności lokalnej. Bibliotekarze profesjonalni 
stanowić powinni tylko część personelu, w którego strukturze jest miejsce 
dla innych profesjonalistów, np. konserwatorów czy archiwistów, pracow
ników biurowych, technicznych, administracyjnych i robotników. W wy
tycznych znajdujemy także wiele wskazań i zaleceń dotyczących różnych



aspektów zatrudniania profesjonalistów i personelu pomocniczego, ich 
kwalifikacji oraz dokształcania.

W zaleceniach dotyczących organizacji placówek bibliotecznych auto
rzy wytycznych piszą o zróżnicowanej gamie punktów usługowych, które 
powinny być tworzone w zależności od wielkości struktury osadniczej 
i w powiązaniu z innymi placówkami w ramach sieci bibliotecznej. Biblio
teki w większych i dużycli miastach powinny wspomagać ofertę usługową 
małych placówek i stanowić dla nich zaplecze organizacyjne i meryto
ryczne. W małych miejscowościach i miastach natomiast -  ze względu 
na koszty -  usługi biblioteczne mogą być organizowane za pomocą biblio- 
busów, kontenerów i tym podobnych rozwiązań. Autorom wytycznych 
biblioteka publiczna wyraźnie kojarzy się z dużą placówka^ bogatymi zbio
rami, szeroką gamą usług, zatrudnieniem specjalistów o różnych kwalifi
kacjach -  z jednej strony, a z drugiej -  działającą w układzie systemowym, 
z wyraźnym podziałem ról i zadań, zdolną do udzielania pomocy innym 
bibliotekom. Placówka taka powinna być zlokalizowana w części kom
pleksu budynków publicznych, mieć dobre więzi współpracy z innymi 
instytucjami kultury i oświaty. Biblioteka publiczna może pełnić funkcje 
także biblioteki szkolnej, jednakże jej lokalizacja, pomieszczenia, finanso
wanie i zatrudnienie muszą być dostosowane wówczas do wielofunkcyjno- 
ści zadań.

W zaleceniach dotyczącycłi zarządzania podkreśla się znaczenie takich 
zagadnień, jak bezpośrednie kontakty szefa biblioteki z władzami lokal
nymi, umiejętność określania szczegółowych celów i zadań biblioteki oraz 
uzyskiwania dla nicli akceptacji władz lokalnych, od których zależą środki 
na realizację zadań. Sprawne, efektywne zarządzanie nie jest możliwe 
bez posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności profesjonalnych. Są 
one szczególnie niezbędne w przypadku zarządzania miejską, powiatową 
czy regionalną siecią bibliotek, której szczegółowa organizacja jest zwykle 
także pochodną decyzji uwarunkowanych znajomością nie tylko potrzeb 
lecz także wiedzy z zakresu sprawnego zarządzania. W wytycznych omó
wiono niektóre kwestie zarządzania w układzie sieciowym, zwracając 
uwagę na możliwości i potrzeby związane m. in. z centralizacją i decentra
lizacją, współpracą oraz koordynacją działalności bibliotek publicznych 
w skali ogólnokrajowej.

Omawiając kwestie związane z organizacją sieci, autorzy wytycz
nych wychodzili z dobrze znanego założenia, że żadna biblioteka nie jest 
w stanie zaspokoić potrzeb swoich użytkowników wyłącznie swoimi siłami 
i środkami, że jest to możliwe tylko w ramach współpracy z innymi biblio
tekami sieci. Uwypuklili też znaną dobrze prawdę, że współpraca rozkwita, 
gdy zainteresowani za swój wkład w ramach współpracy uzyskuj ąodczu-



walne korzyści. Za warunek efektywnego funkcjonowania sieci uznali 
także pomoc ze strony centralnych agencji narodowych, które powinny 
zajmować się:
•  planowaniem rozwoju infrastruktury ushig bibliotecznych i inforaiacyj- 

nych w skali ogólnokrajowej,
•  opracowywaniem i publikowaniem bibliografii narodowej,
•  prowadzeniem centralnych katalogów,
•  badaniami i metodologią,
•  doradztwem i konsultacjami,
•  wypożyczaniem międzybibliotecznym,
•  tworzeniem komputerowych baz danych,
•  organizacją projektowania i produkcji mebli i wyposażenia bibliotecz

nego,
•  działalnością promocyjno-reklamową, wydawniczą i zaopatrywaniem 

bibliotek w książki o trwałych oprawach.

WIZJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MANIFEŚCIE UNESCO Z 1994 R.

Chocidiz Manifest bibliotek publicznych UNESCO z 1994 r. ma charak
ter deklaracji, a nie dokumentu obligatoryjnego, w wielu krajach służy 
jako podstawa debat i standard modernizacji bibliotek publicznych. W nu
merze 3. „IFLA Journal” z 1999 r. Kerstin Hassner opisuje, w jaki sposób 
zapisy Manifestu są wprowadzane w życie w szwedzkim mieście Ljusdal.

Jest rzeczą charakterystyczną, że inicjatywa w tym zakresie wyszła 
od administracji rządowej -  ze szwedzkiej Narodowej Rady ds. Kultury. 
Nawiązując do wspomnianej wcześniej tradycji bibliotek wzorcowych 
UNESCO, Rada zwróciła się do władz Ljusdal z propozycją przekształ
cenia tamtejszej bardzo dobrej biblioteki publicznej w placówkę wzorco
wą, której doświadczenia w zakresie wdrażania zapisów Manifestu 
UNESCO byłyby ważne dla innych bibliotek publicznych w Szwecji, a za
razem mogłyby się stać podstawą rozwoju współpracy międzynarodo
wej. W wyniku przyjęcia propozycji Rady, po odpowiednich badaniach, 
opracowano projekt, który zakłada, że biblioteka w Ljusdal -  jak pisze 
autorka -  stanie się miejscem testowania nowych mediów, zacznie odgry
wać bardziej efektywną rolę oświatową, będzie się rozwijać jako kultu
ralne centrum społeczności miasta, rozwinie działalność lokalnego cen
trum infomiacji z założeniem zdefiniowania swojej roli w społeczeństwie 
informacyjnym, stanie się częścią międzynarodowej sieci podobnych pla
cówek wzorcowych. Realizacja tego projektu sprawiła, że władze miasta 
zaczęły postrzegać bibliotekę niejako instytucję oświatową czy oferującą



mieszkańcom formy przyjemnego spędzenia wolnego czasu, ale jako 
instytucję uczestniczącą w kształtowaniu postaw demokratycznych spo
łeczności lokalnej. Biblioteka stała się żywym salonem miasta, jego cen- 
tmm informacyjnym i rekreacyjnym, miejscem spotkań z liistorią i przy
szłością miasta.

Przypomnijmy zatem najbardziej cłiarakterystyczne ZBjpisy Manifestu 
UNESCO:

Biblioteka publiczna, lokalne wrota do wiedzy, spełnia podstawowy 
warunek dla kształcenia trwającego przez cale życie, niezależnego podej
mowania decyzji i rozwoju kulturalnego jednostki i grup społecznych. (...)

Wszystkie grupy wiekowe muszą znajdować materiały odpowiednie 
dla swych potrzeb. Zbiory i usługi muszą obejmować wszystkie rodzaje 
stosowanych mediów i nowoczesnych technologii, jak i materiały tradycyj
ne. Ich wysoka jakość i zgodność z lokalnymi potrzebami i warunkami 
mająznaczeniefundamentalne. Materiały muszą odzwierciedłać bieżące 
trendy i rozwój społeczeństwa, jak i upamiętniać osiągnięcia i umysło- 
wość ludzkości.

Zbiory i usługi nie mogą być podporządkowane jakimkolwiekformom 
ideologicznej, politycznej czy religijnej cenzury, jak i naciskom komer
cyjnym (...)

Z  założenia biblioteka publiczna jest dostępna bezpłatnie. Za bibłio- 
tekę publiczną odpowiadają władze łokalne i ogólnokrajowe. Musi być 
ona popierana przez specyficzne ustawodawstwo a finansowana przez 
władze krajowe i łokałne. Musi ona stanowić podstawowy składnik wszel
kiej długofalowej strategii kultury, dostarczania informacji, walki z analfa
betyzmem i edukacji.(...)

Misje biblioteki publicznej według Manifestu to;
1) stwarzanie warunków i umacnianie nawyków czytelniczych wśród 

dzieci od lat najmłodszych;
2) wspomaganie edukacji indywidualnej i samokształcenia, jak i usta

wowych programów kształcenia na wszystkich poziomach;
3) zapewnianie twórczego rozwoju jednostki;
4) stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży;
5) promowanie świadomości dziedzictwa kulturowego, uznania dla 

sztuk pięknych, osiągnięć nauki i wynalazczości;
6) udostępnianie przejawów ekspresji wszystkich sztuk przedstawia

jących;
7) otaczanie opieką dialogu międzykulturowego i popieranie odmien

ności kulturalnej;
8) popieranie tradycji mówionej;



9) zapewnianie obywatelom dostępu do wszelkiego rodzaju informa
cji lokalnej:

10) dostarczanie odpowiednich sei~wisów informacyjnych lokalnym 
przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom i grupom zainteresowań;

11) ułatwianie rozwoju infonnacji i umiejętności posługiwania się. 
komputerem;

12) popieranie i uczestniczenie w akcjach i programach na rzecz walki 
z analfabetyzmem we wszystkich grupach wiekowych, jak  i inicjowanie 
takiej działalności, o ile zachodzi tego potrzeba.

JAK SIĘ PREZENTUJĄ BIBLIOTEKI POLSKIE 
NA TLE STANDARDÓW ZAGRANICZNYCH?

Generalnie można powiedzieć, że pod wieloma względami biblioteki 
polskie prezentują się dobrze. Standardy stanowią jednak zwierciadło, 
w którym widoczne są również ich niedostatki i słabe strony. Dokonując 
porównań, warto zwrócić uwagę m. in. na takie fakty, jak:

1. Mamy więcej niż w krajach zachodnich małych bibliotek, co wiąże 
się zapewne z większym rozproszeniem struktury osadniczej i dążeniem 
do zaWadania placówek bibliotecznych także w mniejszych miejscowo
ściach.

Standardy IFLA informują o zasadności tworzenia systemu biblio
tecznego w populacji liczącej ok. 150 tys. mieszkańców. Minimum popu
lacji przyjmowane za rozsądne to 50 tys. mieszkańców. Odpowiada to 
wielkości naszego powiatu i dowodzi, że powiat powinien mieć organiza
cję usług bibliotecznych w postaci systemu bibliotecznego. Jego odpo
wiednikiem może być sieć złożona z biblioteki powiatowej powiązanej 
z bibliotekami miejskimi i gminnymi oraz ich filiami więzami funkcjonal
nymi, czyli funkcjami ponadlokalnymi.

2. Zalecane zaopatrzenie bibliotek w nowe książki różni się od prak
tyki polskiej.

W standardach IFLA przyjmuje się;
a) w odniesieniu do książek:
-  wskaźnik 30 wol. na 100 mieszkańców w małych osadach,
-  wskaźnik 25 wol. na 100 mieszk. w dużych skupiskach.
W Polsce obowiązywał dawniej wskaźnik 18 wol. na 100 mieszkańców, 

a w 1999 r. wynosił on 5,7 wol. na 100 mieszkańców.
W odniesieniu do gazet i czasopism:
a) w populacjach do 5 tys. mieszkańców -  50 tytułów gazet i czasopism 

na 1000 mieszkańców,



b) w populacjach większych -  10 tytułów gazet i czasopism na 1000 
mieszkańców.

3. Wielkość księgozbiorów:
-  IFLA zaleca utrzymywanie wskaźnika 3 wol. na 1 mieszkańca,
- w  bibliotekach polskich jest 3,51 wol. na l mieszkańca.
4. Zasięg czytelnictwa:
-  wyliczony wskaźnik dla 1999 r. wynosił 19%,
-  IFLA takiego wskaźnika nie określa, zakładając, że biblioteki pub

liczne są dla wszystkich mieszkańców; stale jednak czytamy o wyższych 
(nawet powyżej 50%) procentach mieszkańców korzystających z bibliotek 
publicznych w krajach zachodnich.

KILKA UWAG KOŃCOWYCH

Dotychczasowe wywody można zrekapitulować w kilku lapidarnych 
stwierdzeniach:

1. Ocena stanu bibliotek polskich w świetle standardów zagranicznych 
potwierdza potrzebę dalszych skutecznych starań o bogatsze księgozbiory, 
lepsze lokale, lepiej wykwalifikowanych pracowników.

2. Biblioteki publiczne muszą pracować w sieci. Przemawiają za tym 
względy organizacyjne, ekonomiczne, technologiczne oraz możność lep
szego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych.

3. Biblioteka publiczna musi się zakorzenić w społeczności lokalnej 
jako:

-  centrum informacji, w tym lokalnej,
-  ośrodek kultury i edukacji,
-  miejsce zapoznawania się z nowymi technologiami i nabywania umie

jętności korzystania z nich.
4. Unowocześnienie i rozwój bibliotekarstwa warunkują:
-  silna reprezentacja środowiska bibliotekarskiego, która jest w stanie 

umacniać w świadomości społecznej wizerunek biblioteki publicznej jako 
instytucji nieodzownej w życiu społeczności lokalnej,

-  obecność problematyki bibliotek publicznych w programach rządo
wych.

5. Efektywne funkcjonowanie bibliotek publicznych w ramach zinte
growanej sieci natrafia na bariery niedoskonałych przepisów prawnych, 
często w praktyce niewłaściwie interpretowanych. Sprawne funkcjono
wanie bibliotek w sieci wymaga nowelizacji tych przepisów w taki spo
sób, aby współpraca w sieci pozwalała wszystkim jej uczestnikom uzys
kiwać maksymalne korzyści.



О ile И 'piśmiennictwie zagranicznym mnożą się informacje o rządowych i mię
dzynarodowych raportach, programach i środkach wydawanych na realizację 
projektów związanych z rozbudową i unowocześnieniem infrastruktury informa- 
cyjnej, w Polsce zaczynamy pisać o bibliotekach popadających w długi, mają
cych kłopoty z wypłaceniem poborów, redukujących personel, nie kupujących 
nowości... Nagłaśniana, skromna pomoc administracji, która ma miejsce zwykle 
pod koniec roku, choć bardzo ważna, ma w tym kontekście charakter symbolicz
ny. O raportach, programach, projektach nie słychać. Chyba nie są potrzebne. 
Unia Europejska przyjmuje i realizuje programy telematyczne, które umożliwia
ją  bibliotekom korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii. Programy te są 
otwarte również na biblioteki polskie. Cóżjednakztego. kiedy bez pomocy i wspar
cia władz, udział w nich bibliotek polskich pozostaje głównie w sferze potencjal
nych możliwości.

„Bibliotekarz” nr 5/1999



8 . BIBLIOTEKA NARODOWA NA RZECZ 
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Biblioteka Narodowa w Warszawie należy do tych książnic narodo
wych, które tradycyjnie utrzymują szerokie i ścisłe więzi współpracy oraz 
współdziałania z bibliotekami krajowymi, a publicznymi w szczególności.

Ten rodzaj związku ukształtował się dopiero w okresie powojennym, 
czemu sprzyjał między innymi system scentralizowanego zarządzania 
państwem. Biblioteka Narodowa nie mogła pozostawać jedynie depozyto- 
rium piśmiennictwa narodowego, coraz powszechniejsze stawało się ocze
kiwanie od książnicy narodowej -  instytucji centralnej, za jaką była uważa
na -  pełnienia szczególnej funkcji w inicjowaniu i realizowaniu przedsię
wzięć ważnych dla innych bibliotek. Podjęto więc nowe zadania z myślą 
o potrzebach bibliotek krajowych, a były to; rozszerzenie zadań Instytutu 
Bibliograficznego oraz utworzenie w 1955 r. Instytutu Książki i Czytel
nictwa, zajmującego się badaniami czytelnictwa i organizacji bibliotek, 
zobligowanego też do zajmowania się sprawami szkoleniowo-instruktażo- 
wymi i wieloma innymi. Działania te umacniały pozycję BN jako partne
ra i sprzymierzeńca bibliotek, w tym publicznych, umożliwiły rozwiązywa
nie problemów dotyczących prac bibliograficznych, badawczych, wydaw
niczych, normalizacyjnych, szkoleniowo-instruktażowych oraz analitycz- 
no-programowych. BN stała się ważnym ogniwem krajowej sieci biblio
tecznej, wytyczającym kierunki rozwojowe bibliotekarstwa polskiego. 
Sprzyjała temu również ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Biblioteka
rzy Polskich. Duże znaczenie miał fakt, iż dyrektor BN przez długie lata 
pełnił także funkcję prezesa Stowarzyszenia.

To rozszerzanie zadań BN zgodne było z tendencjami światowymi. 
Po II wojnie światowej przedmiotem stałych dyskusji na forum między
narodowym był problem zakresu typowych funkcji bibliotek narodowych. 
Doświadczenia poszczególnych krajów pomogły ugruntować pogląd o bi
bliotece narodowej jako centralnym ogniwie krajowych systemów usług 
bibliotecznych i informacyjnych, odgrywającym istotną rolę w rozwoju 
bibliotekarstwa.



z  myślą o potrzebach bibliotekarstwa krajowego prowadzono w BN 
badania i prace naukowe, wykonywano (również we współpracy z inny
mi bibliotekami) raporty, programy, przygotowywano rozmaite materiały
0 cliarakterze analityczno-programowym dotyczące stanu i rozwoju bi
bliotek, prezentowano je władzom oraz na konferencjacłi i zjazdach 
(m. in. na Kongresie Nauki Polskiej, na ogólnokrajowych zjazdach na
ukowych bibliotekarzy polskich). Wszystko to ułatwiało BN wypełnia
nie zadań książnicy narodowej i głównego ogniwa krajowej sieci 
bibliotecznej, ale też obligowało do podejmowania nowych przedsięwzięć 
w dziedzinie prac bibliograficznych, katalogów centralnych, działalności 
informacyjnej czy komputeryzacji.

Sytuacja uległa zmianie wraz ze zmianą ustroju i rozpadem scentralizo
wanego systemu zarządzania państwem. Wygasły oczekiwania władz na 
niektóre usługi BN, m.in. prace analityczno-badawcze i programowo-koor- 
dynacyjne. Gdy ukończono budowę nowego gmachu. Biblioteka mogła 
szerzej rozwinąć działalność udostępniania zbiorów i informacji użyt
kownikom. Niestety, był to także okres trudności finansowych BN, co 
spowodowało, że podejmowane w warunkach przymusowych działania 
nie zawsze były zgodne z planami kierownictwa BN oraz oczekiwaniami 
innych bibliotek. A te ostatnie wzrastały -  chociażby ze względu na pogor
szenie się sytuacji bibliotek, również publicznych i brak możliwości roz
woju ich usług (a nastąpił przecież znaczny wzrost liczby studiujących
1 dokształcających się).

Wszystkie te zjawiska nie zawsze były postrzegane i właściwie ocenia
ne przez często zmieniające się w ostatnich latach kierownictwo BN.

Obecne kierownictwo natomiast postawiło na rozwój współpracy z bi
bliotekami, zwłaszcza publicznymi. Potwierdzeniem takiego stanowiska 
były pisemne (wysłane na początku 1999 r.) wystąpienia dyrektora na
czelnego Michała Jagiełły do nowych władz samorządowych w woje
wództwach i powiatach po wprowadzeniu reformy administracyjnej kraju, 
polecające sprawy bibliotek publicznych ich uwadze, jak również konfe
rencje i spotkania z władzami samorządowymi oraz wizyty dyrektora 
w bibliotekach publicznych. Wymienić tu też należy spotkanie z dyrekto
rami 49 byłych i obecnych wojewódzkich bibliotek publicznych zwołane 
pod auspicjami Krajowej Rady Bibliotecznej przez dyrektora BN -  prze
wodniczącego KRB w styczniu 1999 r. w celu omówienia sytuacji biblio
tek publicznych po reformie administracyjnej kraju i poszukiwania środ
ków zaradczych dla narastających trudności w bibliotekarstwie publicz
nym, o czym świadczy także utworzenie w BN stanowiska pełnomocnika 
ds. współpracy z bibliotekami publicznymi. Dzięki temu biblioteki zy
skały ułatwienie w nawiązywaniu kontaktów i załatwianiu swoich spraw



we właściwych komórkach BN. Dowodzą tego liczne, kierowane do peł
nomocnika, prośby bibliotek i władz samorządowych o infonnacje, porady 
i opinie, które w ostatnim czasie dotyczyły głównie sytuacji byłych woje
wódzkich bibliotek publicznych, tworzenia bibliotek powiatowych, lik
widacji filii bibliotecznych i zwolnień bibliotekarzy, łączenia bibliotek pub
licznych ze szkolnymi oraz z ośrodkami, domami i centrami kultury, przek
ształcania filii pedagogicznych bibliotek wojewódzkich w biblioteki po
wiatowe, przenoszenia bibliotek do gorszych lokali, standardów biblio
tecznych oraz możliwości pozyskania funduszów lub sponsorów. Niewąt
pliwie autorom tych próśb często chodziło o skorzystanie z autorytetu BN.

Kluczowe znaczenie dla owych szczególnych więzi BN z bibliotekami 
publicznymi, wydają się mieć zarówno badania, jak i konkretne formy 
pomocy w zakresie poradnictwa, szkoleń, komputeryzacji, tworzenia baz 
danych, konserwacji materiałów biblioteczny cli, opracowywania i dostar
czania bibliotekom instrukcji, poradników, podręczników, informatorów 
i innych tego rodzaju pomocy. W prace te zaangażowane są: Instytut Książ
ki i Czytelnictwa, Instytut Bibliograficzny, Dział Przetwarzania Danych, 
Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, a w mniejszym 
stopniu -  iakże pozostałe działy BN. Niewątpliwie jest to ^.asługa wielu 
osób, a przede wszystkim dr. Stanisława Czajki, prof. Jadwigi Kołodziej
skiej, dr. Jerzego Maja, zmarłego dr. Janusza Ankudowicza, dr Jadwigi 
Sadowskiej, Jana Wierzbowskiego, Jerzego Swianiewicza, Anny Halley, 
Anny Szymańskiej-Sielużyckiej, dr Barbary Drewniewskiej-Idziak.

Badania, sondaże i monitoring zjawisk oraz procesów zachodzących 
w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji i czytelnictwa książki w różnych 
kręgach społecznych i społeczno-zawodowych, prowadzone od lat przez 
Instytut Książki i Czytelnictwa (kierowany wiele lat przez prof dr hab. 
Jadwigę Kołodziejską a obecnie doc. dr. hab. Oskara Czarnika), znane są 
w bibliotekach publicznych zarówno z publikacji (m.in. w ramach serii 
„Z Badań nad Czytelnictwem”), jak i z referatów wygłaszanych przez 
pracowników IKiCz podczas konferencji oraz spotkań organizowanych 
w bibliotekach publicznych i na forum ogólnokrajowym. Wyniki tych 
badań przynoszą informacje o podstawowym znaczeniu także dla plano
wania rozbudowy i ukierunkowywania rozwoju zbiorów i usług w bi- 
bliotekąch publicznych. Stąd zainteresowanie nimi ze strony kadry kie
rowniczej tych bibliotek oraz służb instrukcyjno-metodycznych, które 
zresztą często same pomagają w ich przeprowadzaniu.

Dla bibliotek publicznych istotne znaczenie ma także możliwość korzy
stania z doświadczeń oraz wiedzy i umiejętności specjalistów Instytutu. 
W Zakładzie Badań Czytelnictwa (kierowanym przez dr Katarzynę Wolff) 
nie odmawia się konsultacji oraz wskazówek dotyczących metodyki badań



socjologicznych i narzędzi stosowanych w badaniach czytelnictwa i społe
cznego obiegu książki, funkcjonowania rynku wydawniczo-księgarskie
go oraz stanu rozpoznania społecznego zasięgu książki w Polsce.

Równie znaczące dla bibliotek publicznych są badania i sondaże doty
czące organizacji i funkcjonowania bibliotek. Zmiany w organizacji sieci, 
kształcenie i dokształcanie bibliotekarzy, prawo biblioteczne, zaopatrzenie 
bibliotek publicznych w nowości wydawnicze, budownictwo i wyposaże
nie bibliotek, ich komputeryzacja, katalogi i zasady ich prowadzenia, dzia
łalność, także w ujęciu statystycznym -  to zagadnienia systematycznie pod
legające obserwacjom i analizom. Ich rezultatem są różnego rodzaju opra
cowania i publikacje, referaty, wykłady oraz konsultacje i poradnictwo ofe
rowane w Zakładzie Bibliotekoznawstwa (kierowanym przez J. Maja).

Z najbardziej znanych publikacji z tego zakresu trzeba wymienić cenio
ny rocznik Biblioteki publiczne w liczbach.... Uniwersalną Klasyfikację 
Dziesiętną. UDC -  P022,  schematy katalogów rzeczowych, podręcznik 
J. Maja Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy  i właściwie całą serię wy
dawniczą: «Materiały Informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa».

Współpraca Instytutu Bibliograficznego (kierowanego przez J. Sadow
ską) z biblio ;ekami publicznymi polega przede wszystkim na‘dostarcza
niu opisów bibliograficznych do zautomatyzowanych katalogów biblio
tek publicznych w formie tradycyjnej i elektronicznej oraz na udzielaniu 
porad i konsultacji obejmujących takie zagadnienia, jak:
•  format bibliograficzny USMARC,
•  nomializacja bibliograficzna,
•  metodyka języka haseł przedmiotowych,
•  opis bibliograficzny książek,
•  opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych,
•  opis bibliograficzny artykułów,
•  kartoteki wzorcowe,
•  bibliografie bibliologiczne,
•  statystyka wydawnicza,
•  wykorzystanie baz danych i nowoczesnych technologii do tworzenia 

katalogów bibliotek publicznych.
Problematyka ta znajduje odzwierciedlenie także w publikowanych 

bibliografiach, roczniku statystycznym „Ruch Wydawniczy w Liczbach”, 
a szczególnie w pracach wydawanych w serii „Prace Instytutu Biblio
graficznego”.

Dla Instytutu ważne jest uzyskiwanie z bibliotek publicznych infor
macji o publikacjach regionalnych, które nie zawsze wpływają w kom
plecie do BN.



Należy przypomnieć, że w aktualnej ofercie odpłatnego przekazywania 
opisów bibliograficznych znajdują się następujące bazy danych:

1. Przewodnik Bibliograficzny.
2. Bibliografia Zawartości Czasopism.
3. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmie

niających Tytuł.
4. Bibliografia Wydawnictw Ciągłych.
5. Bibliografia Podziemnych Druków Zwartych z lat 1976-1989.
6. Polskie Wydawnictwa Ciągłe -  opisy przekazywane do Międzynaro

dowego Systemu w Paryżu (ISSN).
7. Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 

(BABIN).
8. Słownik Języka Haseł Przedmiotowych BN.
9. Biblioteki i Ośrodki Informacji (BIBLIOS).

10. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD).
Istnieje również możliwość korzystania z wielu innych baz danych 

tworzonych w komórkach BN, na warunkach określanych przez kierownic
two tych komórek.

Bazy danych BN są rozpowszechniane przez Dział Przetwarzania 
Danych (kierowany przez Annę Szymańską-Sielużycką), który tę ofertę 
wzbogaca o opracowany w BN pakiet programowy MAK, będący najczęś
ciej wykorzystywanym oprogramowaniem komputerowym w bibliotekach 
polskich, w tym publicznych. Twórca MAK-a -  Jan Wierzbowski i jego 
współpracownik Jerzy Swianiewicz znani są w bibliotekach publicznych 
jako wybitni specjaliści, którzy chętnie i przyjaźnie udzielają porad oraz 
uczestniczą w szkoleniach związanych z instalowaniem i funkcjonowa
niem pakietu. Nie zapominają też o potrzebie dostarczania bibliotekom 
szczegółowych wskazówek i instrukcji, czego przykładem są kolejne 
wydania publikacji (ostatnie z 2001 r.) Jana WierzbowskiegoPa/:/e/M/4A^. 
Obsługa bazy i Jerzego Swianiewicza Р а / г / е / AT. Edycja i drukowanie. 
Również inni specjaliści DPD udzielają wskazówek, jak korzystać z pro
gramów konwersji między formatowej danych i kodowania znaków, a także 
z baz danych i zasobów sicci Internet.

Dział Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych (kierowany 
przez dr Barbarę Drewniewską-Idziak) dzięki pracującym w nim wyso
kiej klasy specjalistom oraz wyposażeniu w nowoczesne urządzenia stał 
się głównym w bibliotekarstwie polskim ośrodkiem prac związanych 
z ochroną i konserwacją materiałów bibliotecznych, także otwartym na 
współpracę z bibliotekami publicznymi, oferującym:



•  konsultacje w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów;
•  szkolenie konserwatorów; wykłady i prelekcje;
•  konsultacje w sprawie opracowania materiałów do mikrofilmowania 

(ze szczególnym uwzględnieniem czasopism);
•  możliwość mikrofilmowania najcenniejszych zbiorów specjalnych 

(z przekazaniem 1 kopii pozytywu dla biblioteki właścicielki);
• możliwość odpłatnego kopiowania zbiorów mikrofilmowych.

Cennym źródłem informacji z tej dziedziny jest „Notes Konserwatorski”. 
Publikowane w nim materiały mają w dużej mierze walor praktycznych 
zaleceń, ułatwiają wymianę doświadczeń oraz informują o problemach i zda
rzeniach z zakresu ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych.

Zarysowany obraz współpracy będzie niekompletny bez informacji, 
że każda z komórek BN udziela w miarę swych możliwości porad i wska
zówek, dotyczących własnej specjalizacji. Wiedzą o tym pracownicy bi
bliotek publicznych i korzystają z wiedzy i umiejętności specjalistów 
z Działu Zbiorów Specjalnych, Działu Gromadzenia i Opracowania Zbio
rów Nowszych, Działu Informacji i Udostępniania Zbiorów, Działu Ka
talogów Centralnych i Dokumentów Elektronicznych. Działy te włączają 
się także w organizowane w BN konferencje, szkolenia, staże i praktyki, 
a ich specjaliści przygotowują prelekcje i referaty. Pewną formą współ
pracy można też nazwać ukazujące się w „Biuletynie Informacyjnym BN” 
Relacje z bibliotek -  dają one bowiem bibliotekom z różnych miejsc kra
ju okazję do zaprezentowania swojej codziennej pracy i własnych osią
gnięć, co stanowi przecież swoistą ich promocję.

Dla pracowników bibliotek publicznych duże znaczenie wydaje się 
mieć także możliwość odwiedzenia BN, zapoznania się z jej warsztatami 
pracy, udział w konferencjach i spotkaniach szkoleniowych. Dowodzi tego 
chociażby bogata dokumentacja wizyt w BN organizowanych przez Za
kład Infomiacji Naukowej -  częste słowa uznania i wdzięczności kierowa
ne są pod adresem Wojciecha Pawlaka.

I na koniec kilka słów o współdziałaniu BN ze Stowarzyszeniem Biblio
tekarzy Polskich -  ukierunkowanym na biblioteki publiczne. Przypomnij
my, że zastępca dyrektora BN, dr Stanisław Czajka jest wieloletnim prze
wodniczącym SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, dyrektor ds. nauko
wych i Ewa Kry siak, pełnomocnik dyrektora ds. automatyzacji są członki
niami ZG SBP (E. Krysiak jest ponadto przewodniczącą ZO SBP w War
szawie), dr Barl)ara Drewniewska-Idziak przewodniczy Komisji Ochrony 
i Konserwacji Zbiorów ZG SBP, Elżbieta Stefańczyk -  Zespołowi ds. 
Bibliografii Regionalnej ZG SBP, Jan Wołosz, pełnomocnik dyrektora 
ds. współpracy z bibliotekami publicznymi jest redaktorem naczelnym 
„Bibliotekarza”; w BN aktywnie działa także koło SBP pod przewodnic



twem Marii Janowskiej. Nic przeto dziwnego, że w tej sytuacji dochodzi 
do organizowania wspólnych konferencji (np. forum na temat ochrony 
i konserwacji zbiorów bibliotecznych, ogólnopolska konferencja poświę
cona narodowym i regionalnym serwisom bibliograficznym -  w 1998 r.), 
warsztatów (np. na temat stosowania ustawy o prawie autorskim i pra
wach pokrewnych w odniesieniu do publikacji elektronicznych w świet
le postanowień Unii Europejskiej -  w roku 1999), pokazów i szkoleń, 
wzajemnego wspierania inicjatyw, nagłaśniania problemów BN i bibliotek 
publicznych w mediach.

Sytuacja taka umożliwiła pełnomocnikowi dyrektora ds. współpracy 
z bibliotekami publicznymi włączenie się w działalność Sekcji Bibliotek 
Publicznych ZG SBP oraz przygotowywanie wystąpień i referatów na 
konferencje i inne spotkania organizowane przez SBP dla bibliotek pu
blicznych. Istotne znaczenie ma także możność prezentowania na łamach 
„Bibliotekarza” problemów bibliotek publicznych oraz działalności komó
rek Biblioteki Narodowej. Dzięki współpracy BN może korzystać ze 
wsparcia struktur SBP, Stowarzyszenie zaś -  przede wszystkim z umiejęt
ności i doświadczenia specjalistów z BN. W wyniku tych działań realizo
wane są wspólne przedsięwzięcia, opracowywane i wydawane wartościo
we publikacje, jak również w większym stopniu wykorzystywany jest 
potencjał intelektualny oraz środki Biblioteki Narodowej, jak i Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich.



9 . кто JEST KREATOREM 
KARIER BIBLIOTEKARSKICH?

Do zajęcia się tematem kariery w bibliotekarstwie zainspirował mnie 
Stanley Elman, bibliotekarz amerykański, który w ostatnich latach bawił 
kilka razy w Polsce i dał się poznać w dość szerokich kręgach naszych 
bibliotekarzy. W 1996 r., jesienią, prowadził zajęcia na temat budowania 
karier bibliotekarskich w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa i In
formacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Któregoś dnia uświado
mił solnie zapewne, że dobrze byłoby zorganizować spotkanie studentów 
z jakimś bibliotekarzem i w ramach naszej znajomości i przyjaźni zwró
cił się do mnie, abym zgodził się być królikiem doświadczalnym. Nie 
chciałem zawieść projektodawcy tłumaczeniami, że kariery żadnej nie 
zrobiłem, bo pewnie by nie zrozumiał moich wyjaśnień, więc propozycję 
przyjąłem. I nie żałuję, bo spotkanie było nad wyraz interesujące, a pyta
nia i odpowiedzi niesłychanie szczere i osobiste, zapewne każdemu uczest
nikowi przybliżyły kwestię kariery zawodowej.

Na temat karier bibliotekarskich zazwyczaj nie mówimy. Nie zaszkodzi 
więc przypomnienie znaczenia pojęcia. W Słowniku języka polskiego mo
żemy przeczytać, że kariera ma dwa znaczenia;

1) „powodzenie w życiu, zdobywanie coraz wyższych stanowisk w pra
cy zawodowej, naukowej społecznej itp., osiągnięcie jakiegoś celu zapew
niającego dobre widoki na przyszłość; dobra pozycja życiowa”;

2) „przebieg pracy zawodowej człowieka w ciągu jego życia, zawód, 
fach, stanowisko”.

Zazwyczaj z pojęciem kariery bibliotekarskiej kojarzy nam się drugie 
zacytowane znaczenie, a więc -  fach, zawód, stanowisko. Być może dla
tego właśnie rzadko używamy określenia kariera bibliotekarska, w przeci
wieństwie do aktorskiej, czy pisarskiej, które przywodzą nam na myśl 
słowo „kariera” w pierwszym znaczeniu. I pewnie bym się tematem karie
ry bibliotekarskiej dalej nie interesował, gdyby zarówno S. Elman, jak 
i zaproszeni na spotkanie uczestnicy jego seminarium nie oczekiwali ode



mnie odpowiedzi na pytania formułowane w diiciiu pierwszego cytowa
nego znaczenia słowa „kariera”.

W tym miejscu warto powiedzieć, czego S. Elman uczył swoicłi słu- 
cliaczy w IBIN. A więc w programie swycłi zajęć bardzo mocno uwypu
klał dwa założenia: po pierwsze -  zawód bibliotekarza jest profesją zwią
zaną ze światem informacji, a po drugie -  najlepszy sposób osia^nięcia 
kariery zawodowej musi się wiązać z doskonaleniem wykonywania i efek
tywnością działalności informacyjnej bibliotekarza. Uczył zaś:

1. Zwalczania utrzymujący cli się negatywnycłi stereotypów bibliote
karza poprzez promowanie samego siebie, rozwijania public relations, 
właściwego przedstawiania się w mowie i piśmie, odpowiedniego pisania 
życiorysu, udzielania wywiadów mediom.

2. Dostrzegania możliwości zdobywania karier alternatywnych w zawo
dach wyrastających z bibliotekarstwa, jak np. broker infonnacji.

3. Aktywnego uczestnictwa w organizacjach zawodowych i współpracy 
z czasopismami zawodowymi, podkreślał użyteczność języka angielskiego 
i otwarcia na współpracę międzynarodową.

4. Starań o fundusze, a w tym sposobów pisania wniosków o granty, 
stypendia, członkostwo w organizacjach, a także -  sposobów uczestnic
twa w konferencjach, przygotowywania wystąpień, pisania artykułów do 
publikacji.

5. Sposobów prowadzenia różnego rodzaju zajęć zbiorowych, korzy
stania z pomocy audiowizualnych, wykresów graficznych itp.

6. Procedur nabywania zintegrowanych systemów bibliotecznych.
7. Opracowywania referatów i prac o charakterze specjalistycznym na 

konferencje i do publikacji.
Choć S. Elman podkreślał, że miał na uwadze głównie ludzi młodych 

i chciał się podzielić swoimi doświadczeniami m.in. w zakresie zakupu 
systemów zautomatyzowanych, to warto ten program zajęć mieć na uwa
dze, bo uwypukla on zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych dla osiąg
nięcia kariery zawodowej. Z treści tego programu wynika, że kariera biblio
tekarska jest tu pojmowana w pierwszym znaczeniu cytowanego na 
wstępie słownikowego wyjaśnienia, a po wtóre -  że nie jest ona możliwa 
do osiągnięcia bez starań i dużej aktywności w miejscu pracy, w jego 
otoczeniu i w samym środowisku zawodowym. Jeśli kariery nie utożsamia
my z wykonywaniem zawodu, lecz ze zdobywaniem coraz wyższych stano
wisk, osiąganiem z góry założonego celu i dobrej pozycji zawodowej, to 
zasadne jest pytanie, czym kariera bibliotekarska może się wyrażać, jakie 
cechy szczególne czy osiągnięcia bibliotekarza pozwalają mówić o zrobie
niu przez niego kariery zawodowej.



Niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zawód bibliotekarski 
w naszym kraju jest słabo określony, a dodatkowo ulega on przyspieszonej 
dezintegracji oraz -  w konsekwencji -  degradacji. Świadczy o tym wiele 
faktów, a m.in. to, że bibliotekarzem staje się na ogół każdy, kto podej
muje pracę w bibliotece i zajmuje się wykonywaniem czynności biblio- 
tecznycłi; można nie mieć żadnych kwalifikacji bibliotekarskich i praco
wać na stanowiskach typowo bibliotekarskich; można nie być biblioteka
rzem, nie mieć żadnych kwalifikacji menedżerskich, a jednak kierować 
biblioteką, można mieć wykształcenie zaledwie w zakresie szkoły podsta
wowej i być bibliotekarzem. Pojawiła się nawet sugestia, że dyrektorem 
biblioteki me powinien być fachowiec, bo fachowcy są winni całej biedy 
dziesięcioleci. A o czym świadczy wyrzucenie w jednej z centralnych 
bibliotek Działu Informacji z największego pomieszczenia w bibliotece, 
by urządzić w nim gabinet dla nowego dyrektora, osoby bez kwalifikacji 
bibliotekarskich, wyeliminowanej z kadry kierowniczej instytucji macie
rzystej, dla której -  nawiasem mówiąc należało usunąć poprzedniego szefa 
biblioteki. O czym świadczy unikanie podejmowania pracy w bibliote
kach przez absolwentów akademickich szkół bibliotekarskich oraz de
klarowanie przez wieloletnich pracowników bibliotek tego, że nie są bi
bliotekarzami, lecz filologami, historykami, prawnikami itp., mimo iż 
w bibliotekach zajmują się wykonywaniem czynności bibliotekarskich 
od lat, ba, kierują komórkami organizacyjnymi lub bibliotekami, za co 
pobierają wynagrodzenie wedle tabel stawek bibliotekarskich. Czy o tym 
samym nie świadczy separowanie się w środowisku bibliotekarzy szkol
nych i nazywanie się bibliotekarzami nauczycielami? Albo szczególna 
skłonność bibliotekarzy akademickich do porównywania swojego statusu 
z uprawnieniami, statusem społecznym, prestiżem kadry dydaktyczno- 
naukowej uczelni, a nie ze statusem bibliotekarzy akademickich w innych 
krajach. Znamiennym faktem jest zmiana nazwy Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego na Instytut 
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, co pozostawiamy bez 
komentarza, choć jedna ze studentek tego Instytutu na wieść o zmianie 
jego nazwy nie mogła się powstrzymać od pytania -  „Dlaczego ci ludzie 
tak się wstydzą tego bibliotekoznawstwa?”

Zamiast wydłużania litanii faktów świadczących o dezintegracji zawo
du zwróćmy uwagę na dwie okoliczności.

Pierwsza to ta, że w naszym bibliotekarstwie trudno osiągnąć wysoką 
pozycję specjalisty bez awansu w hierarchii służbowej. Jeśli nie zajmuje 
się stanowiska kierowniczego, najpełniejsza wiedza i najbardziej cenione 
umiejętności nie stanowią dostatecznej podstawy, by uchodzić za specja



listę i aspirować do zrobienia kariery zawodowej. Wyjątki potwierdzają 
tylko regułę. To efekt zaszłości łiistorycznyeh i dopiero w ostatnich la
tach po pojawieniu się różnego rodzaju konsultantów i doradców coś za
czyna się zmieniać, choć chyba nie w bibliotekarstwie.

Druga okoliczność to ta , że -  jak dotychczas -  nie praca zawodowa 
bibliotekarza, lecz łączenie jej z pracą naukową ułatwia karierę zawodową. 
Dzieje się tak, mimo iż dość często łączenie pracy naukowej z bibliote
karską pozwala maskować nieudolność zawodową czy menedżerską i od
wrotnie -  tłumaczyć brak osiągnięć naukowych koniecznością zajmowania 
się przyziemnymi sprawami bibliotecznymi. Chociaż czym innym jest 
i powinna być kariera zawodowa bibliotekarza i czym innym kariera nau
kowa, to przecież nie możemy zamykać oczu na rzeczywistość i nie przy
znać, że zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych ułatwia karierę 
bibliotekarzowi. Twierdzenie, że bez zajmowania się pracą naukową bib
liotekarz nie jest w stanie kariery osiągnąć, byłoby nazbyt pochopne, choć 
nie pozbawione pewnych podstaw.

Rodzi się więc pytanie, czy w tych okolicznościach i w takich uwa
runkowaniach można mówić o karierach zawodowych bibliotekarzy? Tym 
bardziej, że oglądając się wokół siebie trudno znaleźć bibliotekarza, który 
w ostatnich latach zrobiłby oszałamiającą karierę. Mimo wszystko odpo
wiedź na postawione pytanie musi być pozytywna, jeśli przyjmiemy, że 
kariera jest wytworem pewnego procesu, który przebiega w określonych 
ramach czasowych i przysługuje mu atrybut ciągłości. Oznacza to, że 
skutki tego procesu są stopniowalne, czyli że ktoś może zrobić mniejszą 
lub większą karierę, ale zawsze to będzie jakaś kariera. Jeśli takie rozumo
wanie uznamy za uzasadnione, to możemy nawet dojść do wniosku, że 
każdy bibliotekarz robi karierę, kiedy odnosi jakiś sukces, czy to w wy
miarze stanowiska pracy, komórki organizacyjnej, biblioteki, czy w wy
miarze środowiskowym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Pozo
staje tylko kwestia stopnia tej kariery.

Ponieważ z natury jesteśmy maksymalistami, interesuje nas wymiar 
najszerszy, a więc co najmniej ogólnokrajowy. Wymiar międzynarodowy 
pozostaje pewnie poza możliwościami większości z nas ze względu na 
nieznajomość języków.

Jakie charakterystyczne wyróżniki pozwalają mówić, że ktoś zrobił 
karierę? W naszym środowisku będzie to zapewne osoba, która zainicjo
wała ważne działanie i wykonała pracę, której efekty spotkały się z bar
dzo dobrą oceną i wzbudziły uznanie dla wykonawcy. Owo uznanie uła
twia mu kontynuację podobnych inicjatyw, i jeśli są one skuteczne, stano
wią jego kolejne sukcesy a zarazem stopnie kariery zawodowej, co znaj
duje odzwierciedlenie na skali wzrastającej popularności i w rozszerzeniu



pola kreatywności zawodowej „karierowicza”. Niestety, trudno byłoby 
powiedzieć, że popularności w naszym środowisku towarzyszy sukces 
materialny delikwenta. Może on zwykle odnotować lekkie odbicie w górę 
od minimum socjalnego, co z pewnością nie jest czynnikiem silnie moty
wującym do robienia kariery zawodowej w Mbliotekarstwie. Całe szczę
ście, że to się zaczyna też zmieniać.

Skoro wykluczyliśmy czynnik motywacji materialnej, to pozostaje nam 
się zgodzić, że ambicje i dążenie do samorealizacji oraz poczucie dobrego 
wykonywania obowiązków wydają się mieć decydujące znaczenie dla 
osiągnięcia kariery zawodowej w zawodzie bibliotekarskim. To zaś jest 
równoznaczne z aktywnością danej osoby i jej dążeniem do osiągnięcia 
postawionych sobie celów.

Nie zaszkodzi jednak, kiedy przez chwilę zastanowimy się czy możliwa 
jest kariera przy postawie pasywnej, kiedy bibliotekarz nie czyni nic, aby 
uzyskiwać uznanie i popularność, lecz tylko uczciwie wykonuje swoje 
obowiązki. Paradoks polega na tym, że jest to możliwe w określonej sytua
cji, których zresztą w praktyce jest wiele. Wystarczy więc mieć trochę 
wiedzy i umiejętności i starannie wykonywać swoją pracę, aby w przy
padku trudności kadrowych w bibliotece zostać wyciągniętym za uszy 
i awansowanym na ważniejsze czy nawet kierownicze stanowisko pracy. 
Chodzi o sytuacje, które najlepiej oddaje powiedzenie: na bezrybiu i rak 
ryba. W takim wypadku bywa, że bibliotekarz osiąga wyższą pozycję, 
choć do niej nie aspiruje, bez znaczniejszego wysiłku ze swej strony. 
Towarzyszą temu najczęściej z jego strony grymasy i słowa, że „nie chce, 
ale musi”. Kariera taka ma jednak ograniczony charakter.

Znacznie szybszą karierę jest w stanie osiągnąć osoba aktywna, zdeter
minowana, dążąca do jej zrobienia i nie pomijająca żadnej ku temu okazji, 
zwłaszcza jeśli jest gotowa poświęcić tej sprawie swój czas, zdolności 
i ponieść wiele wyrzeczeń. Ukierunkowanie na karierę da jednak niewiele, 
jeśli jest ono ograniczone wyłącznie do wykonywania solidnie powierzo
nej pracy. Zyskuje się wówczas uznanie przełożonego, rzadziej nagrodę. 
Sukces w pracy nie wystarcza. Trzeba umieć zdyskontować swój sukces, 
zwrócić na siebie uwagę szerszego otoczenia, zyskać jak najszersze uzna
nie. Aby to osiągnąć potrzebne są dodatkowe umiejętności i -  by się 
zbyt długo nie rozwodzić -  trzeba wskazać na tę wiedzę i te umiejętności, 
które były przedmiotem nauczania wspomnianego na wstępie S. Elmana. 
Trzeba umieć się pokazać w dobrym świetle, coraz sprawniej wykony
waną pracą zabiegać o uznanie, nie stronić od mediów, lecz traktować je 
instrumentalnie, uczestniczyć w nauczaniu innych, opanować metody 
i techniki dydaktyczne i zwracania na siebie uwagi, nie unikać funkcji 
liderskich i obowiązków kierowniczych, przewodzić innym na nowych,



słabo przetartych szlakach myślenia i działania, a nade wszystko -  wy
chodzić ze swoją aktywnością poza mury biblioteki, działać w otoczeniu, 
tym bliższym i tym dalszym.

Dobrą szkołą takiej aktywności jest ruch bibliotekarski. Uczestnic
two w pracy organizacji zawodowej pozwala ćwiczyć umiejętności pu
blicznego występowania, nawiązywania kontaktu z audytorium, opano
wywania i usprawniania własnych technik komunikacyjnych, zespoło
wego opracowywania wniosków, raportów, projektów ucłiwał; stwarza 
jednocześnie wiele okazji do poszerzenia kontaktów, nawiązywania współ
pracy i uczenia się pozytywnego myślenia.

Dodajmy, że umiejętności te są ogromnie przydatne każdemu kierow
nikowi. Bez ich opanowania trudno wypełniać dobrze obowiązki kierow
nicze. Ich dość nagminny niedostatek powoduje to, że fachowcy bibliote
karze są przedmiotem naigrywania się przez niefachowców, którzy byli 
na tyle sprytni, że wartość i przydatność tych umiejętności dostrzegli 
wcześniej i opanowali je, niekiedy w sposób mistrzowski, otwierając so
bie drogę do stanowisk kierowniczych.

Pozostaje więc w końcu odpowiedź na kluczowe pytanie, kto jest krea
torem karier zawodowych bibliotekarzy?

Z dotychczasowego wywodu wynika, że jest nim przede wszystkim 
sam bibliotekarz, ale tylko wówczas, gdy swoją karierą jest zaintereso
wany i nie czeka biernie na jej urzeczywistnienie się. Warunkiem podsta
wowym jest sukces w pracy zawodowej, który nie jest możliwy bez osią
gania mistrzostwa w wykonywaniu swojej pracy, a warunkiem niezbęd
nym -  umiejętność publicznego zdyskontowania sukcesu i rozwijania swej 
dalszej aktywności zawodowej.

Kariera jest zawsze rezultatem indywidualnych sukcesów osiąganych 
z wykorzystaniem własnych zdolności, wiedzy, umiejętności i okolicz
ności. I właśnie w otoczeniu zawodowym i społecznym bibliotekarza 
należy upatrywać współkreatorów karier bibliotekarskich.

Na pierwszym miejscu należy wymienić przełożonego pracownika, 
zwłaszcza mądrego, roztropnego przełożonego. W dobrze pojętym wła
snym interesie przełożony powinien wspomagać rozwój zawodowy pra
cownika, dzielić się z nim doświadczeniem, udzielać rad, chronić przed 
popełnieniem błędów i wspierać aktywność pracownika wykraczającą 
poza daną komórkę organizacyjną czy bibliotekę.

W bibliotekach amerykańskich zetknąłem się z praktyką, w myśl któ
rej awans pracownika nie jest możliwy, jeśli nie uczestniczy on w róż
nych zespołach roboczych i komisjach biblioteki, w pracach organizacji 
bibliotekarskich i pozabibliotekarskich, w zjazdach i naradach, nie wy
głasza referatów i nie publikuje. Tam jednak szkoła bibliotekarska obo



wiązuje każdego i przez zasiedzenie nie można zostać bibliotekarzem, 
nawet matematykowi w bibliotece matematycznej uniwersytetu.

Pomoc przełożonego nie może, oczywiście, oznaczać braku kontroli 
nad pracownikiem, bo łatwo się może przerodzić w utratą pracownika 
i ze szkodą dla samego pracownika.

W praktyce dość często spotykamy się jednak z sytuacjami odmienny
mi: z tłumieniem samodzielności i aktywności pracowników, najczęściej 
w obawie o własny stołek, z zawiści o sukcesy podwładnego czy dla podtrzy
mania iluzorycznie wysokiej pozycji własnej przełożonego w zespole. Przy 
stosowaniu przez przełożonego zasady: „po mnie nawet potop” żałośnie 
prezentuje się taki zespół, a kiedy przełożony odchodzi, zaczynają się praw
dziwe kłopoty, bo nie ma kandydata na zwolnione przez niego stanowisko. 
Taki przełożony potrafi wytrzebić ambicje i chęci pracowników do jakie
gokolwiek awansu, co jest prawdziwym nieszczęściem biblioteki.

Pomagając pracownikowi, przełożony zyskuje pracownika coraz bar
dziej zawodowo dojrzałego, samodzielnego i aktywnego, co ułatwia proces 
kierowania i realizacji zadań. Trzeba więc dobrze poznawać zdolnego pra
cownika, stawiać mu coraz trudniejsze zadania, kierować do pracy w zes
połach roboczych oraz na konferencje i staże, a także egzekwować pisanie 
różnego rodzaju opracowań, nie mówiąc już o publikowaniu. Oczywiście 
maksymalizując, bo -  jak wcześniej powiedziałem -  jestem maksymalistą.

Przestrzegałbym jednak przed przesadą. Kiedyś na jednym z kursów 
spotkałem instruktora wojewódzkiej biblioteki publicznej, który zbolałym 
głosem wyznał mi, że musiał przyjechać na kolejne 18 szkolenie, na jakie 
biblioteka musiała wysłać swojego przedstawiciela. Nie spotkałem go 
później nigdy. Pewnie miał dość szkoleń, zrezygnował z pracy...

To, co mówimy o przełożonym pracownika, odnosi się także do dyrek
tora biblioteki, może nawet w jeszcze większym wymiarze, ze względu na 
jego większą odpowiedzialność za kadrę pracowników i za całą bibliotekę.

A propos...

Bądź wdzięczny za krytykę i korzystaj z  niej

Mówi się, że jedyną drogą prowadzącą do unikania krytyki jest nie robienie 
niczego, nie mówienie niczego, czyli bycie nikim. Nie należymy do tego rodzaju 
ludzi i każdy z nas, w różnych okolicznościach, znalazł się w niezbyt przyjemnej



sytuacji spowodowanej czyjąś krytyką. Krytyki nie można uniknąć, zarówno v r  sy
tuacji pracownika, jak i kierownika. Dlatego ważne jest, abyśmy umieli sobie z nią 
radzić i, co więcej, korzystać z niej. Słaba odporność na krytykę, nieumiejętność 
reagowania na nieprzyjemne uwagi, może być zabójcza dla naszej aktywności, na
szego zdrowia; może hamować naszą inicjatŷ wę, obezwładniać nas w  naszych po
czynaniach. Z drugiej strony nie możemy zapominać, że krytyka może zasługiwać na 
dobre przyjęcie. Dobrze zrozumiana hytyka może być pomocna w redukowaniu popeł
nianych błędów, wzbogaca nasze doświadczenie, pomaga ełiminować skrajności na
szych reakcji, uczy pokory wobec rzeczywistości, rozwija naszą osobowość.

Wrażłiwość na krytykę jest w dużym stopniu pochodną naszego wychowania. 
Może ono wykształcić w nas zarówno obojętność na opinię otoczenia, jak i nad
mierną, żeby nie powiedzieć chorobłiwą, podatność na krytykę. Rodzice często nie 
zdają sobie sprawy, do czego doprowadzić mogą stałe powtarzane uwagi typu: 
Nie rób tego, bo co inni o tobie pomyślą? Wrodzona potrzeba aprobaty dła nasze
go zachowania powodować może. że każda łcrytyka będzie odbierana przez nas 
jako łcrytyka osobista i Ja-zywdząca, której staramy się uniknąć za wszełką cenę, 
także za cenę naszej pasywności. Jedyną radąjest uświadomienie sobie oczywistej 
prawdy, że nigdy nie zadowołimy wszystłdch, że nie jesteśmy w stanie uwołnić się 
od popełniania wszystłdch błędów, że będziemy krytykowani. Jeśłi przyczyn na
szych niepowodzeń zawsze będziemy szukać w sobie, grozi nam popadnięcie 
w pułapkę krytyki i uczynienie z siebie jednostki niezdołnej do działania bez apro
baty otoczenia. Więc już łepiej winę za to „zwałić" na innych i nie dać się obez
władnić krytyce... Choć taka postawa utrudnia nam dotarcie do racjonalnego sed
na łaytyki i jej wykorzystanie.

Trzeba też wiedzieć, iż badania dowodzą, że kobiety i mężczyźni do 35 roku życia 
są najbardziej uczułeni na hytykę, przy czym różnica między płciami zarysowuje się 
na tłe interpretacji za swoje niepowodzenia: kobiety są bardziej skłonne upatrywać 
ją  w sobie, mężczyźni natomiast w  otoczeniu. Pr̂ zekłada się to na większą skłonność 
kobiet do samokrytyki niż mężczyzn. Wiek i proces rozwoju poczucia tożsamości robi 
swoje i w starszym wieku mniej się spieszymy z samokrytyką -  nabieramy większej 
odporności na łderowane pod naszym adr-esem uwagi krytyczne.

Nasza zdołność do przyjmowania krytyłd czy skłonność do winienia siebie za 
niepowodzenia w dużej mierze załeżą od naszego wyobrażenia o sobie. Jeśli nasz 
sąd o sobie nie jest zbyt pochlebny, łatwo akceptujemy pejoratywne opinie o nas 
samych. I odwrotnie. Świadomość naszych cech ułatwia nam ich rieutralizację, 
a ruistępnie budowę rozsądnej odporno.ści na krytykę. Bezkrytyczna akceptacja 
niepochłebnych opinii o sobie nie daje żadnych zysków opr-ócz poczucia poniżenia 
i krzywdy, a ponadto może prowadzić do przyswojenia sobie braku zaufania do 
samego siebie i do swoich rnożłiwości. Jeśłi akceptujesz krytykę -  pi.sze Patti Ha
thaway swej książce o krytykowaniu i reagowaniu na hytykę -  i traktujesz ją 
jako pomoc и '  rozwijaniu swoich zdolności, to nie pr'zeżywa.sz jej tak głęboko oraz 
czujesz się swobodny w jej akceptacji łub odrzuceniu. W krytyce zawarte jest szyders
two połegające na tym, że czym mocrńej przeciwstawiasz się jej. tym mocniej za
czyna ona być probłemem. Z drugiej strony, im mocniej akceptujesz hytykę oraz 
jej nieuchronność w życiu, tym łepiej możesz wykorzystać ją do swoich cełów.



Faktem jest, że jeśli dajemy się obezwładnić czyjąś Jaytyką. temu komuś stwa
rzamy możliwość kontroli naszych poczynań.

Jak zatem reagować na kiytyką? Otóż и' zależności od tego, z jakim rodzajem 
krytyki mamy do czynienia. Zasadniczo mamy do czynienia z  trzema rodzajami 
krytyki: uzasadnioną, nieuzasadnioną i wynikającą z różnicy opinii.

Najtrudniejsze jest dla nas przyjęcie krytyki uzasadnionej, ponieważ musimy 
przyznać słuszność naszemu krytykowi. Mimo iż przyznanie tej słuszności może 
być dła nas bolesne, nie powinniśmy zwlekać z odpowiednią reakcją z naszej stro
ny. Upieranie się przy tezie czy informacji niesłusznej je s t zdarzeniem przykrym, 
które upierającemu się szkodzi i stawia go w świetle niekorzystnym.

Jeśli doszukiwać się pi~zyczyn krytyki niesprawiedliwej, to zwykle wiąże się ją  
z zawiedzeniem przez nas oczekiwań krytykującego i jego  rozczarowaniem naszy
mi pogladami czy postępowaniem. Zdarza się tak zwłaszcza, gdy nasz krytyk nie 
sprecyzował wcześniej swoich oczekiwań wobec nas.

Krytyka wynikająca z  różnicy opinii może mieć podłoże w zazdrości, poczuciu 
niebezpieczeństwa, obawie przed nieznanym, arogancji, wybujałych ambicjach czy 
chęci rywalizacji za wszelką cenę. Mówi ona więcej o osobie krytykującej niż kry
tykowanej.

Wspomniana wcześniej P. Hathaway trafnie zauważa: „Bardzo ważne jest 
zrozumienie tego, że od chwili, kiedy zostaliśmy skrytykowani, możemy kontrolo
wać powstałą sytuację łepiej niż osoby nas krytykujące. Bowiem od tego momentu 
wyłącznie do nas należy decyzja, czy uwierzymy w słuszność krytyki oraz w to, czy 
krytyka ta warta jest podjęcia jałdchkolwiek działań ”.

Zetknąwszy się z  krytyką, powinniśmy ją  sobie uświadomić, ocenić charakter 
i intencje krytykującego, a następnie podjąć odpowiednią akcję. Instynktownie 
skłonni jesteśmy reagować kontratakiem lub krytykę zignorować. Kontratak dość 
często godzi w poczucie godności krytykującego i rozsierdzą go, zwłaszcza gdy 
stosujemy sarkazm bądź gdy staramy się poniżyć krytykującego. W rezułtacie tra
cimy szansę porozumienia się z  krytykującym, zaostrzamy formę wymiany zdań i 
prowokujemy do kontynuacji krytyki, która może się przekształcić w krytykę nie
słuszną lub zwyczajną pyskówkę, która ani nam. ani naszemu oponentowi chwaty 
nie przynosi. Milczeć, w odpowiedzi na krytykę, też nie powinniśmy, bo milczeniem 
dowodzimy raczej zasadności krytyki. Niekiedy jednak jes t to jedyne racjonalne 
wyjście z zaistniałej sytuacji, zwłaszcza jeśli stawiany nam zarzut je s t dla nas i dla 
naszego otoczenia w oczywisty sposób nieprawdziwy.

Po dokonaniu oceny krytyki, je j  charakteru i intencji krytykującego krytykowa
ny ma do dyspozycji trzy techniki postępowania. Na jedną z nich powinien się 
zdecydować.

Pierwsza z nich to zamglenie. Jej rola sprowadza się głównie do przedstawie
nia krytyki w łagodniejszej formie, mniej raniącej nasze poczucie godności, co 
elimitmje niedobre skutki, które mogłyby być rezultatem spontanicznego kontrata
ku z naszej strony. Skuteczny sposób zamglenia połączonego z sarkazmem stoso
wał mój kolega, który na nie pozbawione złośliwości uwagi przyjaciół o powięk
szającym się jego czole w wyniku tracenia włosów zwykł był głośno odpowiadać: -



Ale za to stolec mam dohry. Czym skutecznie także konfundowal czyniących uwagi. 
Przywoływana już tu P. Hathaway podaje przykład młodego człowieka z nieco 
wydłużonym organem powonienia, którego kołedzy doprowadzali do wściekłości 
uwagami w rodzaju: -  Usuń się nieco z drogi, bo twój nos zasłania nam widok 
czegoś tam. Kiedy młody człowiek poznał techniką zamglenia, zaczął odpowia
dać: -  Domyśłam się. że mój nos ogranicza wam połe widzenia, więc przesunę się 
trochę. Po tygodniu zrezygnowano z żartów i z troską zaczęto pytać czy nie chory, 
skoro nie reaguje jak dawniej i nie daje okazji do niezbyt mądrych żartów. W tech
nice zamgłenia stosuje się chwyt polegający na pojedynczym, podwójnym czy wie
lokrotnym zakwestionowaniu ostrości krytyki (być może masz rację..., można by 
się z tobą zgodzić, gdybyś uwzględnił to czy tamto..., gdybyś uwzgłędnił to czy 
tamto, być może doszedłbyś do odmiennych wniosków... itp.). Stosowanie techniki 
zamgłenia wymaga od nas skupiania uwagi na treści krytyki, a tym samym osłabia 
naszą instynktowną chęć kontrataku. Zamglenie daje dobre rezultaty w pi-zypadku 
krytyki nieuzasadnionej, niesprawiedliwej, osłabia ostrość ataku i stwarza nam 
możłiwość spokojnego przejścia do obrony, a więc pozwała kontrolować sytuację.

Techniką przyznawania prawdy stosujemy w przypadku krytyki uzasadnionej, 
a więc kiedy uznajemy, że powinniśmyją zaakceptować, że zdarzyło nam się popeł
nienie błędu. Dopuszczenie z naszej strony możliwości popełnienia błędu powinno 
wystarczyć; nie powinniśmy przesadzać w przyznawaniu się do winy czy przepra
szaniu. Odniesiemy większą korzyść, gdy zapytamy naszego krytyka o jego dalsze 
sugestie i opinie szczegółowe, tym samym wciągając go w ważne dla nas kwestie i 
zyskując sobie jego życzliwość.

Żądanie dodatkowych objaśnień to bardzo efektywna technika radzenia sobie 
z krytyką. Skłania ona krytykującego do pozytywnego myślenia na temat danego 
zagadnienia i do szukania potrzebnych rozwiązań, co odciąga jego uwagę od roz
trząsania szczegółów krytykowanej kwestii i przerywa negatywne oddziaływanie 
krytyki. Dzięki niej uzyskujemy dodatkowe informacje od krytykującego, które 
możemy w dyskusji wykorzystać. Technika żądania dodatkowych objaśnień jest 
efektywna w przypadku obrony przed krytyką nieuzasadnioną i niesprecyzowaną, 
pozwala rozpoznać intencje krytykującego i wciągnąć go w rozwiązywanie proble
mu, który stał się przedmiotem krytyki.

W dobrym radzeniu sobie z krytyką istotną rolę odgrywa nasz spokój, neutral
ny ton głosu, opanowanie gestów i atmosfera, jaką jesteśmy w stanie wytworzyć. 
Podniesiony głos, elementy szyderstwa w naszej wypowiedzi i wszelkie przejawy 
wskazujące na wyprowadzenie nas z równowagi szkodzą nam i są zapowiedzią 
naszej przegranej.

Nauczenie się właściwego reagowania na krytykę to ważna umiejętność kie
rownika i każdego pracownika. Jeśli dobrze opanujemy techniki reagowania na 
krytykę, wyzbędziemy się przed nią lęku i zdamy sobie sprawę, że krytykujący jest 
zwykle bardziej niepewny od nas, że to od nas samych zależy kontrola nad dalszym 
ciągiem zdarzenia, w którym uczestniczymy -  hytykę możemy wykorzystać do na
szych celów, dla pełniejszego przedstawienia naszych racji, wreszcie dla pozyska
nia krytykującego w rozwiązywanie naszego problemu. Krytyka pomaga nam zwró



cić uwagq па pominięte przez nas aspekty sprawy, dostarcza dotlatkowych infor
macji, dzięki czemu możemy wyrobić sobie obiektywny pogląd na dany problem 
czy podjąć bardziej trajhą decyzję.

Nieco innym zagadnieniem jest krytyka naszej biblioteki i naszej działalności 
w mediach. Stosunkowo niedawno odbyło się sympozjum, w którym brali udział 
specjaliści z różnych instytucji i organizacji. Podczas spotkania większość zgodnie 
stwierdzała, że dyskutowanie z mediami nie ma większego sensu. Sprostowania na 
ogół nie są publikowane, a te opublikowane na mocy prawa prasowego często 
stanowią okazję do dalszego ataku, zwłaszcza gdy ucierpiały ambicje zaintereso
wanego dziennikarza. Niektóre media tylko czekają na możliwość powrotu do sprawy 
i jej rozdmuchania; dla swoich celów gotowe są drążyć incydentalny blad czy po
myłkę -  faktyczną lub sprokurowaną. Na uparte egzekwowanie sprostowań mogą 
sobie pozwolić instytucje, których wizerunek może być przez dłuższy czas narażony 
na szwank i których satysfakcjonuje sprostowanie opublikowane półgębkiem 
w radiu czy telewizji lub na jednej z ostatnich stron gazety po dłuższym czasie, 
kiedy już wszyscy zapomnieli o danej sprawie.

Dobre rezultaty daje natomiast utrzymywanie przyjaznych kontaktów z media
mi, przygotowywanie dla nich informacji prasowych, wciąganie we wspólne przed
sięwzięcia.

„Bibliotekarz” nr 4/1998
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10.  CZY JEST MOŻLIWE KSZTAŁCENIE 
I DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ 

BIBLIOTEK?

Kierowania i zarządzania trzeba się uczyć. W innych krajach jest to 
normą (oczywiście z wyjątkami, które potwierdzają regułę), w Polsce nie 
jest to wymóg konieczny. Aby zostać kierownikiem biblioteki czy komórki 
organizacyjnej, nie trzeba mieć bowiem przygotowania profesjonalnego.

Jeszcze parę lat temu środowisko bulwersowały wypowiedzi pracodaw
ców preferujących pracowników z wyższym wykształceniem, lecz bez 
studiów bibliotekoznawczych. Nie jest też żadną tajemnicą, że przez całe 
dziesięciolecia do bibliotek przychodziły na kierownicze stanowiska osoby 
bez kwalifikacji zawodowych i menedżerskich. Nikt dotychczas nie doko
nał analizy skutków tej praktyki.

Sygnalizuję te sprawy, ponieważ w ich kontekście trzeba rozpatrywać 
zasadność pytania zawartego w tytule. Oczywista, jak by się wydawało, 
odpowiedź pozytywna na to pytanie może być w tym kontekście modyfi
kowana na różne sposoby, nie wykluczając nieco prowokacyjnej i gorzkiej, 
a mianowicie, że wykształcenie i doskonalenie kadry kierowniczej jest 
możliwe -  tylko po co i dla jakich instytucji skoro o zatrudnienie w biblio
tekach dobrych menedżerów jakoś nikt nie zabiega, a jeśli już, to raczej
0 obsadzenie takiego stanowiska osobie, która kwalifikacji zawodowych
1 menedżerskich nie ma.

Dodajmy dla jasności obrazu, że i sami dyrektorzy i kierownicy o swoje 
kształcenie i doskonalenie zawodowe tak bardzo nie zabiegają. Ewident
nym dla mnie potwierdzeniem tego stwierdzenia były kłopoty z rekrutacją 
na kurs zarządzania organizowany w Bibliotece Narodowej kilka lat temu 
przez British Council. Z trudem udało się wówczas skompletować grupę 
osób z bibliotek, których dyrektorzy z różnych powodów nie mogli uczest
niczyć w zajęciach. W następnych latach obserwować można było zmianę 
w podejściu kadry kierowniczej do tego rodzaju wiedzy, co przejawiało 
się większym zainteresowaniem konferencjami i warsztatami na temat 
zarządzania. Nadal jednak zainteresowanie kadry kierowniczej wiedzą



i umiejętnościami zarządzania pozostawia wiele do życzenia, co wynika 
być może z faktu, że pracownicy w bibliotekach do zarządzania się nie 
gamą. Symboliczna podwyżka płacy, którą mogą uzyskać, nie wynagradza 
im dodatkowego obciążenia i stresów, co powoduje, że kandydatów w kon
kursach na dyrektorów bądź to brak, bądź zdarzają się wśród nich osoby 
zrównoważone inaczej, zaś w bibliotekach, aby dobrze obsadzić stano
wisko kierownicze, trzeba się naprawdę napracować.

Mimo sygnalizowanej praktyki obsadzania stanowisk kierowniczych, 
przeciętna sytuacja nie wydaje mi się najgorsza. Każdy jest w stanie wy
mienić kilku czy kilkunastu kierowników czy dyrektorów, którzy doskona
le radzą sobie z problemami zarządzania i skutecznie doprowadzają do 
rozwoju kierowanych przez siebie instytucji czy komórek organizacyj
nych. Zdarzają się pośród nich -  a właściwie nas -  także osoby, które 
przyszły do biblioteki bez przygotowania profesjonalnego, lecz dobrze 
wykorzystały daną im szansę poznania nowej profesji. Trudno jednak nie 
zgodzić się z opiniami, że obecnie praktykowany system zatrudniania 
kadry kierowniczej generuje tradycyjne postawy i techniki zarządzania. 
Zwykle odbywa się to na zasadzie powielania tego, co nowy kierownik 
zastał lub co było przyjęte w miejscu jego poprzedniego zatrudnienia. 
Nie bez znaczenia jest też świadomość kierowników, że im mniej zmian 
wprowadzają, tym mają nie tylko mniej kłopotów, ale i gwarancję dłuższe
go stażu pracy na danym stanowisku. To może zabrzmieć przygnębiająco, 
ale jest, niestety, w naszych warunkach nadal prawdziwe.

Kłopoty zaczynają się wówczas, gdy trzeba coś zmienić, uporządko
wać, gdy zmieniają się przepisy finansowe lub gdy -  nie daj Boże -  biblio
teka otrzyma np. grant na komputeryzację. Wtedy okazuje się, że zmiany 
są konieczne, lecz nie wiadomo jak nimi zarządzać, stare struktury i proce
dury zawodzą, lecz nie wiadomo jak tworzyć nowe, pracownicy wykręcają 
się sianem lub grożą odejściem i nie wiadomo, jak ich dla zmian koniecz
nych pozyskać, bo o zatrudnieniu nowych wykwalifikowanych można 
zwykle tylko pomarzyć. Poniewczasie może pojawić się żal, że wcześ
niejsze propozycje udziału w kursach i konferencjach na temat zarządzania 
pod różnymi pretekstami -  używając gwary uczniowskiej -  się olewało, 
że również żadnego tekstu na te tematy się nie przeczytało. Lecz ponieważ 
nieraz bywało się w opałach, wiadomo, że lepiej się nie tłumaczyć, ale 
samemu atakować, wyłuszczając i zwalając wszystkie niepowodzenia na 
innych. Jeśli będzie się dostatecznie głośno i uparcie o tych sprawach 
mówić, dostosowując dobrze argumentację do poziomu percepcji adresa
tów, ludzie uwierzą...

Ale wróćmy do rzeczy i serio zastanówmy się, w jaki sposób można 
byłoby doprowadzić do podniesienia wiedzy i umiejętności kadry kie



rowniczej. Załóżmy, że cechuje nas postawa prospołeczna, pozytywna 
i podzielamy opinię, że kierownicy profesjonalnie przygotowani są po
trzebni w bibliotekach i to właśnie od ich obecności zależy unowocześnie
nie organizacji i funkcjonowania naszych książnic. Aby tak rzeczywiście 
mo^gło się stać, trzeba najpierw kadrę kierowniczą dla bibliotek kształcić, 
następnie już po zatrudnieniu umożliwić jej wprowadzenie koniecznych 
zmian w systemie zarządzania biblioteką i -  co nie mniej ważne -  znaleźć 
i zastosować skuteczne sposoby motywowania jej działalności na rzecz 
unowocześniania warsztatów bibliotecznych. Najprościej byłoby, oczywiś
cie, dobrych menedżerów zatrudnić. Swoje usługi polecają firmy specjali
zujące się w pozyskiwaniu menedżerów dla różnych instytucji. Lecz kogo 
na to stać? Przestały one głosić, że w Polsce łatwiej jest pozyskać 1000 
dobrych pracowników niż jednego dobrego menedżera, ale za swoje usługi 
nadal każą sobie słono płacić.

Szkoły bibliotekarskie nie wypuszczają absolwentów przygotowanych 
w pełni do zarządzania bibliotekami. Rozmawiam z absolwentami, wy
słuchuję różnych opinii, śledzę publikacje nauczycieli szkół bibliotekar
skich i na tej podstawie formułuję powyższą opinię, potwierdzaną zresz
tą przez same szkoły, które ostatnio wzbogaciły programy kształcenia 
o problematykę zarządzania, m. in. uruchamiając nowe studia podyplomo
we, organizując kursy, zapraszając zagranicznych specjalistów do prowa
dzenia zajęć.

Rodzi się jednak pytanie, czy od szkół bibliotekarskich można oczeki
wać absolwentów w pełni przygotowanych do zarządzania. Zawahałbym 
się przed udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi. Moim zdaniem, jest to 
zadanie także bibliotek. Od szkół należy oczekiwać wyposażenia absol
wentów w podstawy umiejętności i wiedzy o zarządzaniu, od bibliotek -  
tworzenia warunków sprzyjających ugruntowaniu tych podstaw, nabiera
niu doświadczeń, samorozwojowi i karierze zawodowej menedżera.

Skupmy uwagę na formowaniu kadry kierowniczej w samych bibliote
kach, bo w tym zakresie wiele można osiągnąć, jeśli się tylko o to zadba. 
Dotarcie do sedna sprawy ułatwi odpowiedź na kilka pytań. Pierwsze 
z nich można sformułować następująco:

-  Jak powinny być lokowane obowiązki i odpowiedzialność za kształ
cenie i doskonalenie kadry kierowniczej w strukturze biblioteki?

Odpowiedzialność za rozwój kadry kierowniczej powinna być loko
wana na szczycie struktury organizacyjnej biblioteki. Wicedyrektor w bi
bliotece o złożonej strukturze organizacyjnej i dyrektor lub kierownik 
mniejszej biblioteki powinien odpowiadać za zarządzanie personelem.



Aby osoba zajmująca takie stanowisko mogła być efektywna w swoich 
działaniach, musi przede wszystkim umieć i chcieć zajmować się tego ro
dzaju zadaniami. Delikatna ,̂ a zarazem niesłychanie ważną kwestią jest 
właściwe ułożenie stosunków pomiędzy szefem biblioteki a osobą odpo
wiedzialną za rozwój kadry. Jeśli tego ułożenia zabraknie lub jest ono 
z jakichś powodów niemożliwe, trudno oczekiwać pozytywnych efektów.

Osoba odpowiedzialna za rozwój kadry kierowniczej powinna mieć 
uprawnienia przełożonego funkcjonalnego i jej powinny podlegać stano
wiska czy komórka do spraw kadrowych i szkoleniowych. Chodzi o to, 
aby w jej rękach znajdowały się wszystkie niezbędne instrumenty do kie
rowania polityką kadrową, w tym rozwojem kadry.

-  IVjakiej problematyce kształcić i doskonalić kadrę kierowniczą}

W każdej profesji pracownik może dążyć do zrobienia kariery w dwóch 
wymiarach. Pierwszy z nich, typowy dla specjalistów, łączy się z pogłębia
niem wiedzy i umiejętności zawodowych, drugi -  z umiejętnościami efek
tywnego zarządzania. Oczywiście obydwie te płaszczyzny zachodzą na 
siebie i nie wydaje się możliwe ich pełne rozdzielenie.

Karierami specjalistów nie będziemy się tu zajmować, choć ten odcinek 
naszej profesji wymaga uporządkowania, a głównie uzdrowienia. Intere
suje nas przede wszystkim formowanie kadry kierowniczej. Już z tego, 
co powiedziano, wynika jasno, że musi ono obejmować kształcenie i dos
konalenie w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem nowo
czesnych służb bibliotecznych i informacyjnych, w tym zarządzania perso
nelem, zbiorami, usługami, finansami i majątkiem biblioteki. Do opanowa
nia sztuki skutecznego zarządzania niezbędna jest też wiedza na tematy 
uwarunkowań działalności biblioteczno-informacyjnej. Stąd ważne jest, 
aby kierownik mógł być wyposażony w możliwie pełną wiedzę na temat 
otoczenia, w jakim funkcjonuje biblioteka, jak również aby znał te wszyst
kie istotne idee, koncepcje, tendencje, metody, techniki, które kształtują 
współczesną praktykę usług biblioteczno-infbrmacyjnych w kraju i na 
świecie. Chodzi o to, aby pracownik przygotowany do kierowania był 
otwarty na nowe idee, rozumiał je, potrafił je analizować i wyciągać prakty
czne wnioski z pożytkiem dla siebie i kierowanej instytucji. Gdyby tak 
było już teraz, być może nie mielibyśmy do czynienia z tyloma tragiko
micznymi wypowiedziami na temat usług inforaiacyjnych i wykorzystania 
nowych technologii.

Problematykę, jaką kandydat na menedżera czy menedżer powinien 
mieć opanowaną, ilustruje program międzynarodowego kursu dla bibliote
karzy, jaki opracowali i zrealizowali kilka lat temu specjaliści na zamó-



wienie British Council. Wykłady i zajęcia praktyczne obejmowały następu
jące zagadnienia:
•  rozwój teorii zarządzania w ostatnim stuleciu;
•  wynikające z teorii wytyczne dotyczące tworzenia zespołów pracowni- 

czycli, partycypacji pracowników w zarządzaniu, budowy struktur ma- 
cierzowycli, tworzenia grup i zespołów roboczycłi, w tym zajmującycli 
się aspektami jakościowymi pracy, tworzenia struktur wedle kryteriów 
przedmiotowycłi, wykorzystania personelu paraprofesjonalnego;

•  planowania zatrudnienia i analiza czynności bibliotecznycłi;
•  dobór i zatrudnienie pracowników;
•  szkolenie bibliotekarzy i innycłi kategorii personelu;
•  ustalanie potrzeb szkoleniowycli i szkolenie szkolących;
•  okresowe szkolenie pracowników;
•  wyrabianie umiejętności komunikacji inteфersonalnej;
•  ustalanie celów i techniki podejmowania decyzji personalnych;
•  zasady i techniki rozwoju personelu w funkcjonującej bibliotece;
•  funkcje łiderskie, zasady budowy zespołów roboczych i kontroli we

wnętrznej;
•  zasady i techniki motywowania, utrzymywania wysokiego morale i za

angażowania pracowników w działalności biblioteki;
•  stanowiska lub komórki do spraw kadrowych, ich organizacja, funkcje, 

dokumentacja, warunki pracy, przepisy prawne regulujące sprawy za
trudnienia, wpływ praktyki zakładów przemysłowych na zatrudnianie 
pracowników w bibliotekach;

•  projektowanie, kontrola oraz zatrudnianie i szkolenie pracowników 
w zakresie nowych technologii.

-  Jak dokonywać selekcji kandydatów do kadry kierowniczej?

Nieszczęściem, które trapi wielu dyrektorów, jest omijanie bibliotek 
przez absolwentów szkół bibliotekarskich lub zatrudnianie się przez nich 
na krótko w celu rozejrzenia się za lepiej płatną posadą. W takich warun
kach jest bardzo trudno przestrzegać racjonalnych kryteriów doboru kandy
datów do kadry kierowniczej.

Nie ulega wątpliwości, że proces selekcji kandydatów do kadry kierow
niczej powinien być wielostopniowy i ogarniać w fazie początkowej jak 
największą liczbę osób. Nie powinien mieć też charakteru akcyjnego, lecz 
być prowadzony stale.

Można tworzyć mniej lub bardziej rozbudowaną skalę kryteriów, która 
zawsze powinna uwzględniać specyfikę biblioteki. Jako elementarne 
można przyjąć kryteria:



•  samodzielność myślenia;
•  podzielność uwagi i umiejętność równoczesnego zajmowania się kilko

ma sprawami;
•  dobra komunikatywność i łatwość efektywnego przekazywania infor

macji;
•  przywiązanie do instytucji, zaangażowanie i uzyskiwanie dobrych wyni

ków pracy;
•  co najmniej dobra znajomość języka angielskiego i drugiego w stopniu 

biernym;
•  umiejętność posługiwania się komputerem;
•  wyższe wykształcenie odpowiadające profilowi działalności biblioteki.

Języków czy pracy na komputerze można się nauczyć, dlatego brak 
tycłi umiejętności nie powinien dyskwalifikować kandydata. Natomiast 
brak zdolności do samodzielnego myślenia, niekomunikatywność czy brak 
predyspozycji do zajmowania się wieloma sprawami równocześnie, moim 
zdaniem, dyskwalifikują kandydata całkowicie.

Wśród ty cli kryteriów powinien się znaleźć też punkt o zaliczonych 
na studiach lub odbytych później szkoleniach z zakresu zarządzania, lecz 
uznając zasadność takiego kryterium i ściśle je przestrzegając, mogliby
śmy się całkowicie pozbawić możliwości znalezienia kandydatów do 
kadry kierowniczej. W tej sytuacji można tylko zalecać kierowanie wy
branych kandydatów na odpowiednie studia czy szkolenia.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, trzeba wybranego kandydata
0 tym fakcie poinformować, uzyskać jego zgodę, uprzedzić, że będzie to 
miało konsekwencje w postaci dywesyfikowania jego obowiązków, no
1 nie zapomnieć poinformować o tym także bezpośredniego przełożonego 
kandydata.

-  Jakie stosować formy kształcenia i doskonalenia kadry kierowniczej?

Sądzę, że jeśli chodzi o kształcenie kadry kierowniczej, to najlepiej 
można to osiągnąć w drodze porządnych studiów w dobrej szkole zarządza
nia. Rzecz jednak w tym, że skierowanie pracownika na takie studia nie 
daje od razu gotowego „produktu” i najczęściej kończy się, jak to obserwu
ję, odejściem pracownika do lepiej płatnej pracy jeszcze przed uzyskaniem 
dyplomu.

W tej sytuacji pozostaje szkolenie i doskonalenie kadry kierowniczej 
we własnym zakresie. Kierowanie na kursy, praktyki, staże, wyjazdy stu
dyjne krajowe i zagraniczne, zachęcanie do udziału w konferencjach, do 
śledzenia piśmiennictwa fachowego -  to formy nie wymagające zbytniego 
zaangażowania osoby sprawującej opiekę nad rozwojem kadry. Efektyw



ność ich stosowania może być różna, na co taka osoba dużego wpływu 
nie ma. Absorbujące, ale też dające dobre rezultaty to formy takie, jak;
•  udział w pracach komisji i grup roboczych oraz powierzanie kierowa

nia takimi zespołami;
•  zlecanie opracowania projektów rozwiązań organizacyjnych, procedur, 

dokumentów programowych;
•  powierzanie opracowania raportów i sprawozdań oraz materiałów do 

publikacji (artykułów, rozpraw, recenzji itp.);
•  obligowanie do przygotowywania i wygłaszania referatów;
•  zlecanie prowadzenia szkoleń innych pracowników;
•  włączenie pracownika do starań o sponsorów i granty;
•  udział w przeprowadzaniu sondaży i analiz;
•  udział w pracach organizacji profesjonalnych i społecznych;
•  udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach na rzecz otoczenia;
•  kierowanie rozwojem zawodowym poprzez okresowe zatrudnianie pra

cownika w kolejnych komórkach organizacyjnych biblioteki;
•  powierzanie zastępstwa podczas nieobecności przełożonego;
•  włączanie do zespołów oceniających innych pracowników;
•  powierzanie obowiązków związanych z kierowaniem zebraniami i dys

kusjami w bibliotece i poza biblioteką; okresowa rotacja i powierzanie 
coraz trudniejszych stanowisk kierowniczych.
Wszystkie wymienione i podobne, choć nie zasygnalizowane tu fonny, 

dają tym lepsze rezultaty, im bardziej angażują pracownika do samodziel
nego przygotowania koncepcji postępowania, zbierania wszystkich nie
zbędnych informacji, dokonania ich krytycznej analizy, wyciągania wnios
ków, zaproponowania nowych rozwiązań, ich krytycznej oceny i obrony 
przed krytyką oraz wprowadzenia w życie.

Sygnalizowane formy mogą być z pożytkiem wykorzystywane nie tylko 
w procesie formowania kadry kierowniczej, lecz także w rozwoju kadry 
specjalistów.

Efektywne stosowanie form szkolenia i doskonalenia kadry kierowni
czej nie może się odbywać bez przemyślanego, starannie zaplanowanego 
i dobrze zorganizowanego działania. Przypadkowe inicjatywy i przedsię
wzięcia mogą deprecjonować próby działania na tym polu, choć niepodob
na wykluczyć także ich inspirującego oddziaływania. Należy przestrzegać 
zasady stopniowania trudności przydzielanych zadań i uwzględniać rzeczy
wiste potrzeby biblioteki. Nieuwzględnienie tych zaleceń przynosi takie 
same rezultaty, jak szkolenie w zakresie obsługi komputera, na którym 
pracownik później przez długi czas nie pracuje i to, czego się nauczył, 
zapomina.



Napisać dobry raport

Z doświadczenia wiemy, że na ogół wszyscy mamy kłopoty z pisaniem spra
wozdań z wykonania powierzonego nam zadania, czy -  jak to się obecnie naj
częściej nazywa -  raportów. Piszemy je  często z dużym wysiłkiem, bez znajomo
ści zaleceń i wskazówek w tym zakresie, mając wątpliwości co и '  takim dokumen
cie powinno się znaleźć, a w efekcie produkujemy dużym wysiłkiem dokumenty, 
z których niewiele wynika, odbiorcy przez nie trudno przebrnąć, sąprzeładowa- 
ne nieuporządkowanymi logicznie szczegółami, z reguły są za obszerne i zwy
czajnie -  bardzo nudne. Nic dziwnego, że większość z nich po dostarczeniu adre
satowi odkładana jest na najdalsze półki lub do najgłębszych szuflad, i nie przy
nosi oczekiwanego przez nas efektu.

Taka sytuacja w dużej mierze wynika z naszej nieumiejętności radzenia sobie 
z dokumentami, a tego rodzaju w szczególności. W procesie zarządzania posłu
giwanie się dokumentami jest konieczne. Ustalenia dokonywane w bezpośred
niej czy telefonicznej rozmowie mogą i bywają różnie rozumiane i odwoływanie 
się do zapisu ustaleń staje się w wielu wypadkach konieczne. Informacji przeka
zanej tylko oralnie grozi zapomnienie, jeśli je j zwięźle nie zapiszemy dla siebie 
i dla swego rozmówcy.

Jest oczywiste, że zapisy ustaleń czy informacji mało istotnych prowadziłyby 
tylko do straty czasu.

Raport jest szczególnym dokumentem, który piszemy w sprawach ważnych, 
wymagających zebrania odpowiednich informacji, ich starannego przeanalizo
wania, wyciągnięcia wniosków i zaproponowania zmian czy rozwiązań odpo
wiadających celowi raportu.

Kiedy w procesie zarządzania raport jest najbardziej przydatny? Zawsze 
wówczas, gdy przygotowujemy się do przeprowadzenia poważniejszych zmian 
w działalności biblioteki, gdy chcemy przedstawić własnemu zespołowi, władzom 
lub instytucjom czy organizacjom z naszego otoczenia jakieś ważniejsze proble
my czy propozycje, umożliwić ich studiowanie i pozyskać dla naszej sprawy zwo
lenników.

Aby spełniał oczekiwania adresatów i nasze własne, raport powinien się 
charakteryzować:
•  precyzyjnym wyjaśnieniem, w jakim celu został napisany,
•  gruntownym zbadaniem sprawy będącej jego tematem.
•  kompletnością,
•  przytoczeniem faktycznych dowodów w danej sprawie.
•  jasną strukturą tekstu,
•  dobrą polszczyzną,
•  przejrzystą kompozycją,
•  jasnymi tytułami rozdziałów i podrozdziałów,



•  logicznym układem,
•  zwięzłością,
•  jasnymi zaleceniami lub przedstawieniem możliwości istniejących rozwiązań.

Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że dobry raport powinien adresato
wi (odbiorcy, czytelnikowi) pomagać w decydowaniu o tym, co należy zrobić, co 
i jak ma być zrobione, że jest on opracowany przez osoby (osobę), które do jego 
opracowania zostały celowo wybrane ze względu na swe kwalifikacje i kosztem 
swego czasu gruntownie temat raportu zbadały, rezultaty swojego rozpoznania 
przedstawiają.

Opracowanie raportu powinno obejmować:
•  zgromadzenie danych, o których doborze decyduje cel raportu. Wszystkie nie

zbędne i istotne infiyrmacje związane z celem i tematem raportu powinny być 
zebrane;

•  zaprojektowanie raportu, co obejmuje dobór infi)rmacji, ich przetworzenie 
i ujęcie w kategoriach odpowiadających celowi dokumentu;

•  napisanie raportu zgodnie z jego projektem;
•  j^go rewizja -  sumienna i bezwzględna dla uchybień, pomyłek, niejasności.

W większości dobrze napisanych raportów ich struktura przedstawia się 
następująco:
•  zwięzłe streszczenie wniosków i zaleceń wykonawczych -  na początku -  nie

zbędne zwłaszcza w długich raportach;
•  wprowadzenie do raportu -  jego cele i wyjaśnienie, dlaczego jego adresat 

powinien się z tym dokumentem zapoznać;
•  charakterystyka podejścia do tematu, czyli jak badano temat;
•  wyniki badania, czyli przedstawienie zebranych danych i wynikających z nich 

wniosków;
•  zalecenia wynikające z zebranego materiału;
•  wnioski końcowe z zebranego materiału, czyli jakie działania są spodziewane 

od odbiorcy dokumentu.
Angtosasi, którzy przywiązują wielką wagę do zwięzłości i klarowności tego 

rodzaju dokumentów, zalecają, aby w każdym rozdziale raportu znalazło się kil
ka podrozdziałów, zaś w każdym podrozdziale kilka ustępów napisanych wedle 
trzech reguł określanych przez nich mianem złotych:
•  jedna myśl lub jedno zagadnienie w jednym ustępie,
•  nie więcej niż 15 wierszy w jednym ustępie,
•  pierwsze zdanie ustępu powinno streszczać jego główną myśl.

Ponadto zdania powinny być krótkie, pobudzające uwagę i podtrzymujące 
napięcie uwagi czytelnika na tym samym poziomie w całym raporcie.

Wspomniana wcześniej rewizja raportu po jego napisaniu powinna się spro
wadzać do odpowiedzi na pytania:
•  Czy cel raportu jest jasny dla czytelnika od początku?
•  Czy sformułowano zwięzłe zalecenia wykonawcze?
•  Czy struktura raportu jest logiczna?
•  Czy raport pomoże odbiorcy w podjęciu decyzji?



•  Czy tytuły i podtytuły rozdziałów są jasne dla czytelnika?
•  Czy przy pisaniu przestrzegano reguł zwięzłości i klarowności pisania tekstu?
•  Czy wszystkie ważne dla tematu raportu fakty zostały uwzględnione?
•  Czy zawiera on jasne załecenia?
•  Czy z punktu widzenia adresata raportu zawiera on jasne konkluzje i czy są 

one zgodne z jego oczekiwaniami?
Jeśli stwierdzimy, że któraś z odpowiedzi na te pytania jest negatywna, nie

zwłocznie powinniśmy usunąć zauważone słabości i raport poprawić.

„Bibliotekarz” nr 6/1998



11.  UWAGI О PRAWIE BIBLIOTECZNYM 
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

O tym, co się dzieje w prawodawstwie bibliotecznym w krajach euro
pejskich, wiemy stosunkowo mało; nasze piśmiennictwo dotyczące tej 
problematyki jest ubogie; nie uczestniczymy w pracach odpowiednich 
gremiów europejskich albo też nasi przedstawiciele zachowują przywiezio
ne z zagranicy wiadomości na własny wyłącznie użytek. Faktem jest rów
nież brak ośrodka analitycznego, który by prowadził rozpoznanie spraw 
bibliotecznych w jednoczącej się Europie na użytek władz i bibliotek. 
Centrum Europejskie przy Uniwersytecie Warszawskim ma inne zada
nia, a dobre znawczynie problematyki biblioteczno-infomiacyjnej Unii 
Europejskiej, prof. Marta Grabowska i Anna Ogonowska (skądinąd au
torki materiałów, które wykorzystałem) nie są w stanie takiego zadania 
udźwignąć, bo przerasta ono możliwości dwóch osób obciążonych inny
mi zadaniami.

Od razu więc wskażę, że w piśmiennictwie polskim, głównymi źró
dłami informacji o prawie bibliotecznym Unii Europejskiej są „Przegląd 
Biblioteczny” z 1995 r. nr 3/4 oraz ekspertyza pt. „Informacja Naukowa 
w krajach Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia prawne” opubliko
wana w 1997 r. Obydwie wymienione wcześniej autorki są „sprawczy
niami” najważniejszych tekstów na temat unijnego prawa bibliotecznego.

Nie ukrywam też, że do napisania tego tekstu skłonił mnie referat Mi- 
chela Melota nt. bibliotek i legislacji w krajach europejskich, wygłoszony 
podczas międzynarodowych warsztatów poświęconych legislacji w sekto
rze książki w Warszawie w 1996 r. Autor przedstawił w nim wyniki sonda
żu przeprowadzonego pod auspicjami Rady Europy na temat potrzebnych 
zmian w prawie bibliotecznym krajów europejskich. Zarysował więc ob
szary przyszłych zmian, o których powinniśmy pamiętać. Wiele spośród 
referowanych przez M. Melota zagadnień koresponduje z naszymi potrze
bami i problemami.



Choć Unia Europejska rodziła się od 1952 r., tj. od utworzenia Europej
skiej Wspólnoty Węgla i Stali, poprzez Europejską Wspólnotę Gos
podarczą (1957 r.) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (1957 r.), 
biblioteki długo nie znajdowały się we wspólnym kręgu zainteresowania 
członków Wspólnot Europejskich i władz wspólnotowych. Zainteresowa
nie rozwojem bibliotek po raz pierwszy zostało wyrażone podczas spot
kania ministrów ds. kultury państw członkowskich w 1985 r. Przyjęto 
wówczas rezolucję, a więc swego rodzaju rekomendację, bez następstw 
prawnych, o potrzebie podjęcia międzynarodowej współpracy w dziedzi
nie przetwarzania danych’.

Dopiero wejście w życie Traktatu o Unii Europejskiej w 1993 r. posze
rzyło zakres wspólnych spraw m. in. o naukę i kulturę, co dało podstawę 
do zainteresowania się Unii bibliotekami. W Białej Księdze J. Delorse'a 
z 1993 r., poświęconej rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, 
uwzględniono projektowane działania we wspólnym obszarze {common 
information area) informacji. Dało to Radzie Unii Europejskiej podstawę 
do uchwalenia programu działań bibliotek w zakresie zastosowań tele- 
matycznych, programu zakładającego utworzenie wspólnego europejskie
go obszaru dla bibliotek Jego cele sprowadzały się do szybkiego wpro
wadzenia do bibliotek nowych technologii. Postawiono sobie zadania do
tyczące skomputeryzowania bibliografii narodowych tam, gdzie tego 
wcześniej nie uczyniono, ulepszenie istniejących bibliografii lub katalo
gów centralnych, wykonanie retrokonwersji zbiorów o znaczeniu ponad- 
lokalnym, opracowanie projektu norm europejskich, umożliwiających 
współpracę systemów zarządzających bazami bibliograficznymi lub kata
logami w celu ustalenia zasad wspólnego katalogowania i wypożyczeń 
międzybibliotecznych. W ostatnich latach (1995-1998) kontynuowano 
realizację tych zadań, kładąc nacisk na urzeczywistnienie dostępu online 
do wszystkich zautomatyzowanych bibliografii narodowych, katalogów 
oraz innych źródeł informacji z każdego miejsca w Unii Europejskiej. 
Dąży się przy tym do utworzenia europejskiej infrastruktury, która umożli
wia utworzenie wirtualnej biblioteki i rozwój usług dostarczania dokumen
tu w formie elektronicznej.

Programy biblioteczne Unii promują przede wszystkim współpracę 
bibliotek przy użyciu nowych technologii. Dobór konkretnych projektów,

' A. Ogonowska: B iblio teki iv dzia ła ln ości Unii Europejskiej. „Przegląd B iblioteczny” 1995 
nr 3/4 s. 359-371.

- Program  zastosow ania telem atyki d la  bibliotek. Pm gram  przygo tow an y i sponsorow any p rze z  
Unią Europejską. Warszawa: Komitet Badań Naukowych 1997.



później finansowanych przez Unię, jest zwykle rezultatem ogłaszanych 
konkursów. Programami nie jest objęta automatyzacja poszczególnych 
bibliotek, która pozostaje w gestii władz lokalnych i założycieli biblio
tek. Programy biblioteczne są więc elementem integracji europejskiej. 
Przy ich realizacji obowiązuje zasada, że w 50% są one finansowane ze 
środków Unii, a w 50% przez poszczególne kraje partnerskie^

W pierwszym programie bibliotecznym forowano rozwój usług biblio
tecznych i produktów informacyjnych przeznaczonych dla bibliotek oraz 
kompleksowe działania na rzecz udostępnienia danych bibliograficznych 
o piśmiennictwie Wspólnot Europejskich, a także doskonalenie narzędzi 
umożliwiających wymianę usług między bibliotekami. W programie na 
lata 1994-1998 widoczne jest przesunięcie nacisku z usług tradycyjnych, 
opartych na własnym księgozbiorze, na usługi wykorzystujące zasoby 
poza własną biblioteką oraz nową infrastrukturę informacyjną.

Udział bibliotek publicznych w programach bibliotecznych Unii jest 
wysoce niezadowalający. Wedle informacji przedstawionych podczas 
warsztatów Wspólnot Europejskich poświęconych bibliotekom publicz
nym w Niemczech w 1993 r. biblioteki publiczne stanowiły w 1991 r. 
15 %, a w 1992 r. -  14 % ogółu bibliotek w nich uczestniczących. Charak
terystyczne są zagadnienia, które w wyniku narad uznano wówczas za 
ważne i kwalifikujące się do włączenia do programów bibliotecznych 
Wspólnot Europejskich. Warto je tu dla ilustracji zasygnalizować. 
Uwzględniono następujące zagadnienia: wykorzystanie poczty elektroni
cznej w pracy bibliotek publicznych, wykorzystanie sieci rozległych, stwo
rzenie interfejsów przyjaznych dla użytkownika, biznes infonuacja, infor
macja biblioteczna przesyłana przez telewizję kablową, systemy baz da
nych na CD-ROM dostępne online, informacja dla urzędów lokalnych 
oferowanych w bibliotekach publicznych, formy kształcenia biblioteka
rzy, kryteria i narzędzia oceny programów komputerowych i technologii 
informacyjnej, wykorzystanie nowych technologii w usługach dla osób 
niepełnosprawnych'*.

Angażując się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, Unia Euro
pejska dąży zarówno do tworzenia sieci bibliotecznych, jak i kształtowa
nia warunków prawnych, administracyjnych i technicznych do rozwoju 
usług informacyjnych. W szczególności prawo wtórne Unii dotyczy przede 
wszystkim rozwoju usług i produktów informacji, regulacji aspektów 
gospodarczych usług informacyjnych oraz dostępu do informacji.

’ A. Ogonowska, op. cit. s. 366-367.
'• Podają za „Bibliografią Analityczną Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” 1995 nr 3/4: 

Paulcwcit K.: E G  W orkshop iiber Ó fjentliche B ibliotheken. „B ibliothcksdicnst” 1993 Jg H. 12 
s. 1934-1937.



Interesujące i ważne -  także dla nas -  jest przyjęcie założenia, że 
niezbędne są zmiany w zasadach finansowania instytucji użyteczności 
publicznej, do których zaliczane są również biblioteki. Otóż zakłada się, 
że utrzymanie i rozwój działalności tych instytucji w przyszłości nie po
winny być finansowane ze środków budżetowych, czyli z kiesy podatni
ków. Realizacja tych zadań powinna odbywać się na zasadach rynko
wych. Stąd zakładane odchodzenie od zasady bezpłatnego udostępniania 
usług informacyjnych na rzecz ich odpłatności i zrównanie w prawach 
sektora publicznego i prywatnego.

W tym kontekście należy przypomnieć, że uprawnienia Unii Europej
skiej w stosunku do bibliotek nie umożliwiają jej działań ujednolicających 
prawodawstwa państw członkowskich. To stwierdzenie należy jednak 
rozpatrywać w kontekście takich dyrektyw Rady Unii, jak np. Dyrekty
wa 89/48/EFC o uznaniu stowarzyszeń bibliotekarskich w krajach człon
kowskich za organizacje, które „gwarantują! regulują w poszczególnych 
państwach członkowskich wymagany poziom wykształcenia (na pozio
mie co najmniej trzyletnich studiów wyższych) do wykonywania zawodu 
bibliotekarza i pracownika informacji naukowej”, czy dyrektywy o ochro
nie prawnej baz danych lub warunkach, jakie muszą spełniać obcokrajow
cy zamierzający prowadzić biblioteki na terenie państw członkowskich^

PORZĄDEK PRAWNY UNII

W ekspertyzie pt. Informacja naukowa w krajach Unii Europejskiej. 
Wybrane zagadnienia opublikowanej w 1997 r. M. Grabowska i A. Ogo
nowska przedstawiają charakterystykę porządku prawnego Unii, którą 
powinniśmy sobie przyswoić. Autorki piszą o pierwotnych i wtórnych 
(pochodnych) źródłach prawa w Unii. Do tych pierwszych zaliczane s ą -  
ogólnie mówiąc -  traktaty założycielskie Wspólnot i Unii oraz traktaty 
o przystąpieniu poszczególnych państw do tej organizacji. Natomiast do 
wtórnych źródeł prawa unijnego należą:
• rozporządzenia, które „obowiązują w całości i bezpośrednio we wszyst

kich państwach członkowskich”;
• dyrektywy, które „nie mają charakteru normatywnego i zobowiązują

adresatów do podjęcia środków, aby osiągnąć cel określony w dyrek-

’ M. Grabowska, A. Ogonowska: Regulacja p raw n a inform acji naukowej w  Unii Europejskiej. 
W: Informacja naukowa  w krajach Unii Europejskiej. Щ>Ьгапе zagadnienia  praw n e. Warszawa, 
Kraków: Zalcł. Poligrafii Ośrodka Przetwarzania Danych 1997 (Z espół Opiniodawczo-Doradczy  
Komitetu Badań Naukowych do Spraw Krajowej Polityki w  Zakresie Informacji Naukowej, Instytut 
W ynalazczości i Ochrony W łasności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego) s. 14.



tywie. Dyrektywy wymagają implementacji w prawodawstwach kra
jowych państw członkowskich”;

•  decyzje, które „są aktami administracyjnymi skierowanymi do indy
widualnych adresatów. Nakładają na nich określone obowiązki, a ich 
wykonanie odbywa się zgodnie z procedurą danego kraju”;

•  zalecenia, opinie i rezolucje, które „są pozbawione mocy wiążącej”. 
Za ich pomocą „Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska wyra
żają swoje stanowiska oraz proponują lub formułują postulaty w okre
ślonej sprawie”.
W Unii władzę prawodawczą i administracyjną posiadają ustanowione 

w traktatach założycielskich instytucje takie, jak m. in. Komisja Euro
pejska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej itd. Efektem ich 
działalności prawodawczej jest prawo wtórne (pochodne), czyli prawo 
stanowione. Traktaty założycielskie oraz prawo wtóme są nadrzędne w sto
sunku do prawodawstwa państw członkowskich, A więc prawo uchwalane 
w poszczególnych państwach członkowskich nie może być sprzeczne 
z prawem unijnym. To ograniczenie suwerenności państw członkowskich 
jest zawarte w traktach założycielskich i akcesyjnych.

Obydwie wymienione wcześniej autorki przypominają o przyjętej 
w Unii generalnej zasadzie subsydiamości, czyli pomocniczości. W myśl 
tej zasady decyzje w Unii powinny być podejmowane możliwie na najniż
szym szczeblu, a więc przede wszystkim lokalnym, a dopiero w razie 
potrzeby -  regionalnym czy państwowym. Dlatego też na szczeblu decyzyj
nym Unii mają być „regulowane tylko te cele, których prawidłowa realiza
cja nie jest możliwa do osiągnięcia przez poszczególne państwa pojedyn
czo” .̂

Na marginesie dotychczasowych wywodów nasuwają się dwie uwagi:
-  pierwsza, że prawodawstwo unijne ma stosunkowo krótką historię 

i dlatego reguluje ono stosunkowo wąski, choć bardzo ważny zakres spraw 
bibliotecznych;

-  druga uwaga, w naturze każdej biurokracji, w tym również unijnej, 
mieści się dążenie do poszerzania zakresu swojej władzy, z czego wynika, 
że z upływem czasu coraz więcej spraw bibliotecznych będzie podejmowa
nych i regulowanych, czyli narzucanych przez odpowiednie władze unijne. 
Czy to dobrze, czy źle -  to już inne zagadnienie.

* M. Grabowska, A. O gonowska, op. cit. s. 9-10. 
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Wspomniane na początku znawczynie problematyki Unii Europejskiej 
M. Grabowska i A. Ogonowska na zakończenie fragmentu cytowanej 
wcześniej ekspertyzy piszą: „Należy zauważyć, że w najbliższym czasie 
będą zachodziły istotne zmiany w Unii Europejskiej dotyczące informa
cji naukowej spowodowane wprowadzeniem w życie założeń Białej 
Księgi J. Delorse'a i zawartej w niej koncepcji społeczeństwa informacyj
nego (...). Oznacza to, że obecny stan prawny dotyczący informacji na
ukowej w Unii Europejskiej może wkrótce ulec poważnym zmianom oraz 
że budowanie polskiego prawodawstwa w tym zakresie musi uwzględ
niać rozwój koncepcji społeczeństwa informacyjnego oraz wymaga pil
nego śledzenia tej sprawy w Europie i na świecie”’.

Pojawia się więc pytanie o potrzebne zmiany w europejskim prawo
dawstwie bibliotecznym. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać można 
w różnych materiałach, niekoniecznie związanych z funkcjonowaniem 
władz i programów Unii Europejskiej. Ciekawym źródłem informacji na 
ten temat są niewątpliwie wyniki sondażu nt. bibliotek i legislacji w kra
jach europejskich, jakie przedstawił wspomniany na początku M. Melot, 
przewodniczący francuskiej Najwyższej Rady Bibliotecznej*.

Zaprezentowane przez M. Moleta wyniki sondażu są o tyle ciekawe, 
że przedstawiają sprawy, które -  wedle opinii poszczególnych państw 
europejskich -  powinny być przedmiotem regulacji prawnych w najbliż
szym czasie. Wykaz tych spraw opracowano na podstawie ankiety rozesła
nej przez Radę Europy do poszczególnych krajów. Analiza nadesłanych 
odpowiedzi upoważniła autora prezentacji sondażu do stwierdzenia, że 
tylko część zgłoszonych spraw, wymaga regulacji ustawowych. Wiele 
problemów kwalifikuje się do uregulowania w ramach uprawnień wyko
nawczych władz administracyjnych bądź w postaci zadań koordynacyj
nych wpisanych do polityk bibliotecznych poszczególnych krajów.

Tekst wystąpienia M. Moleta jest bardzo obszerny i zawiera długą listę 
zagadnień omawianych, czego zreferowanie zajęłoby zbyt wiele czasu 
i co w przypadku niektórych zagadnień byłoby zbędne. Dlatego też spró
buję przedstawić niektóre, najważniejsze -  jak sądzę -  sprawy dotyczące 
regulacji prawnych w obszarze czytelnictwa powszechnego. Zdaniem 
M. Melota, upowszechnia się idea biblioteki publicznej otwartej dla każde
go i będącej w stanie sprostać wszystkim potrzebom informacyjnym i kul

’ Tamże, s. 19.
**M. Mclot: L ibraries and Legislation in European Countries. International Workshop on Legis

lation for the Book Word. Warsaw, Poland 13-15 Novem ber 1996.



turalnym danej społeczności. Idea ta, wyrosła z Britisłi Public Library Act 
z 1895 г., rozpowszechniła się w krajach anglojęzycznych i skandynaw
skich, a obecnie nawet w krajach romańskich jest przyswajana, gdzie przyj
mowane są akty prawne regulujące w podobny sposób sprawy czytelnic
twa powszechnego (np., w kilku regionach włoskich, w dwóch gminach 
belgijskich i Katalonii, nad podobną regulacją pracowano we Francji).

Duże znaczenie dla upowszechnienia wzorów anglosaskich miały 
i mają manifesty UNESCO w sprawach bibliotek publicznych z 1949, 
1972 i 1994 r. oraz programy IFLA. Propagowały one uniwersalny i bez
płatny charakter usług bibliotecznych, obowiązek władz lokalnych w za
kresie tworzenia budżetów bibliotecznych oraz powoływania przez władze 
lokalne komitetów bibliotecznych odpowiedzialnych przed radami gmin
nymi za sprawy czytelnictwa powszechnego. Zalecenia tych obydwu orga
nizacji sprowadzają się do:

•  finansowania działań przez bibliotekę z własnego budżetu (biblioteka 
powinna mieć własny budżet);

•  szkolenia pracowników;
•  dostępności wszystkich usług;
•  tworzenia wspólnego funduszu na finansowanie usług dla całej spo

łeczności;
•  zachowania równowagi w strukturze zbiorów w taki sposób, aby zbiory 

mogły sprostać wszystkim potrzebom bez wyjątku, bez względu na 
poglądy polityczne, ideowe czy religijne każdego czytelnika;

•  bezpłatności usług.
Należy pamiętać, że nie wszystkie kraje europejskie mająprawo biblio

teczne regulujące sferę czytelnictwa powszechnego, a więc także bibliote
karstwa publicznego. W krajach bez takiego ustawodawstwa administracja 
posiada zwykle bogaty arsenał środków, których stosowanie pozwala za
pewniać społeczeństwu dostęp do informacji i usług bibliotecznych. 
Sprawą dalszych analiz jest ustalenie, jak wszystkie kraje europejskie 
i do jakiego stopnia przyswoiły sobie podstawowe zasady organizacji czy
telnictwa powszechnego, za które uważa się:

•  ustanowienie lub określenie konkretnego organu administracyjnego od
powiedzialnego za organizację czytelnictwa powszechnego,

•  finansowanie z funduszów publicznych,
•  powołanie współpracującej z organem administracyjnym rady dorad

czej do nadzoru merytorycznego spraw czytelnictwa.
Uważa się również, że oddanie spraw czytelnictwa powszechnego 

w gestię samorządności lokalnej pozwala dostosować je lepiej do lokal



nych potrzeb i tradycji kulturalnych. Nie powinno się to jednak odbywać 
na zasadzie nakazów i narzucania trudnych do przyjęcia i realizacji stan
dardów.

Dla analityków prawa bibliotecznego zagadkąjest Szwecja, która miała 
ustawę biblioteczną, lecz z niej zrezygnowała, a mimo to jej bibliotekar
stwo publiczne funkcjonuje znakomicie. Generalnie jednak obserwuje 
się zastępowanie nieobowiązkowych zasad organizacji systemu bibliote
karstwa publicznego przez ustawodawstwo biblioteczne, które jednak 
w różnych krajach europejskich w różnym stopniu reguluje zasady jego 
organizacji.

Problem odpłatności lub bezpłatności usług budzi wiele dyskusji. 
W ustawodawstwie brytyjskim, norweskim, duńskim i fińskim jest zapisa
na bezpłatność usług. Lecz sytuacja się zmienia, ponieważ biblioteki oferu
ją nowe formy usług i stare zasady ich świadczenia wymagają modyfikacji. 
W nowej ustawie duńskiej zezwolono na odpłatne udostępnianie płyt i wi- 
deokaset, w Wielkiej Brytanii wyszczególniono usługi, za które mogą 
być pobierane opłaty w przepisach ujętych w Regulaminie Opłat Biblio
tecznych (Library Charges Regulation). Stosowane są też w ustawach 
zapisy o zasadach odpłatności, np. że cena usługi nie może być wyższa 
od jej kosztu.

O ile dostęp do biblioteki i pomoc bibliotekarza na miejscu są z zasady 
bezpłatne, to już usługi wykonywane na zamówienie określonego użytkow
nika zwykle muszą być płatne, jak np. kwerendy, poszukiwania w bazach 
danych czy dostarczanie użytkownikowi dokumentów, które stają się jego 
własnością, np. fotokopie i inne reprodukowane materiały. Dyskutowana 
jest też odpłatność za poszukiwania komputerowe, które wymagają łącze
nia się z odległymi bazami danych, mimo że mogą one być zaliczone do 
kategorii podstawowych usług bibliotecznych. Także wypożyczenia mogą 
być odpłatne, jeśli nie są one potraktowane jako podstawowe usługi komu
nalne lub są traktowane jako specjalne zamówienie użytkownika, np. wy
pożyczenia międzybiblioteczne. Często osoby nie będące stałymi miesz
kańcami danej społeczności lokalnej obowiązuje odpłatność za korzystanie 
z usług bibliotecznych.

W praktyce istnieje ogromne zróżnicowanie zasad odpłatności usług 
bibliotecznych, co zniechęca do nadziei na ich ujednolicenie. Uznaje się 
jednak, że szczegółowe dane na ten temat umożliwiłyby porównania i ana
lizy i umożliwiły określenie kryteriów i zasad odpłatności, a przynaj
mniej granice odchyleń od sytuacji przeciętnych, co w przyszłości może 
być wskazane.

Podobnie dyskutowany jest problem odpowiedzialności rządowej 
lub administracji lokalnej za biblioteki. Wynika on również ze zróżnico



wania struktur ustrojowych poszczególnych krajów i z istnienia kilku po
ziomów odpowiedzialności państwa za sprawy obywateli. Wszystko więc 
zależy od rodzaju i charakteru spraw, którymi państwo ma się zajmować. 
Trzeba też pamiętać, że odpowiedzialność polityczna za dany rodzaj spraw 
lokowana jest zwykle na wyższych poziomach niż finansowa i administra
cyjna, które z kolei też mogą być powierzane różnym poziomom admini
stracji.

Generalnie przyjmuje się, że odpowiedzialność za usługi biblioteczne, 
ich różnorodność i jakość spoczywa na tym poziomie odpowiedzialności, 
który jest najbliżej usługobiorców, który zna ich potrzeby i jest od nich, 
jako wyborców, zależny. Dokonywana w różnych krajach korekta tej zasa
dy wynika z odmiennej oceny możliwości udźwignięcia tej odpowiedzial
ności przez określony poziom struktury administracyjnej państwa. Ta 
możliwość w dużej mierze zależy od wielkości i rozproszenia mieszkań
ców na danym terytorium. W Wielkiej Brytanii i Danii przyjmuje się, że 
odpowiedzialność za organizację czytelnictwa powszechnego powinien 
ponosić powiat, podczas gdy np. we Francji -  gmina i departament. We 
Francji uznaje się, że miasta liczące co najmniej 10 ООО mieszkańców 
zdolne są do samodzielnego organizowania usług bibliotecznych, podczas 
gdy w Wielkiej Brytanii ten próg ocenia się na 40 ООО mieszkańców. Czy 
renoma brytyjskiego i duńskiego bibliotekarstwa publicznego oraz wysoki 
odsetek rozczytania społeczeństwa w tych krajach wynika z trafnej oceny 
możliwości organizacyjnych i materialnych powiatów to kwestia frapująca, 
na którą trudno byłoby odpowiedzieć bez żmudnych badań. Analitycy 
przestrzegają jednak przed delegowaniem uprawnień i odpowiedzialności 
rządowej na stosunkowo małe obszary, jakim jest np. gmina, co wydaje 
się pokrywać również z naszymi polskimi doświadczeniami.

Wiąże się z tym problem centralnego organu państwowego odpowie
dzialnego za koordynację i nadzór nad sprawami czytelnictwa 
powszechnego, za planowanie przyszłych działań w tym obszarze. Istnie
nie takiego organu uznaje się za bardzo pożądane, choć ze zrozumiałych 
względów specjalną rolę ma on do spełnienia w krajach federalnych.

Funkcjonowanie rad doradczych przy każdym poziomie odpowiedzial
ności administracyjnej za sprawy biblioteczne jest standardem, przy czym 
szczególną wagę przypisuje się do ich fimkcjonowania przy takich orga
nach, jak narodowe organa do spraw nadzoru bibliotecznego, inspektoraty 
czy specjalnie powoływane grupy robocze. Stąd zdumiewająca liczebność 
i niejednorodność ciał doradczych w organizacji bibliotekarstwa krajów 
europejskich.

Nikt dziś nie kwestionuje wagi współpracy międzybibliotecznej dla 
sprawnego funkcjonowania sfery usług bibliotecznych. Dlatego można



się spodziewać, żc w miarą upływu czasu i ona będzie zapisywana jako 
obligatoryjna w prawodawstwie bibliotecznym, tak jak już obecnie jest 
regulowana w ustawodawstwie brytyjskim. Prawnie uregulowana jest obec
nie współpraca bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi w Danii, 
Norwegii i Finlandii.

Źródła finansów i metody finansowania nie zawsze są wyspecyfiko
wane w europejskim prawodawstwie bibliotecznym. Dużą rolę odgrywa 
mechanizm przyznawania grantów, zwłaszcza na wyrównanie poziomu 
usług bibliotecznych w biedniejszych regionach. We Francji i w Belgii 
jest on bardzo precyzyjnie określony i stanowi efektywny środek zachęca
nia miast do budowy lub unowocześniania bibliotek publicznych.

Finansowanie (na różnych zasadach) jest zawsze rozdzielone między 
rząd i władze lokalne, przy czym te ostatnie ponoszą lwią część wydatków, 
korzystając jednakże ze zróżnicowanych kwot pomocy rządu centralnego.

W finansowaniu bibliotek publicznych pewien kłopot sprawia to, iż 
dokładnie nigdzie -  jak się wydaje -  nie zostało określone i przyjęte, co 
jest biblioteką a jaki punkt usługowy biblioteką już nie jest. Stąd potrzeba 
ustalenia warunków, jakie dany punkt musi spełniać, aby został uznany 
za bibliotekę. Interesująca jest więc propozycja, aby za bibliotekę uznać 
instytucję charakteryzującą się określoną[nym/i]:

•  liczbą aktualnych lub potencjalnych użytkowników;
•  wielkością zbiorów;
•  liczbą pracowników wykwalifikowanych i zatrudnionych;
•  wymaganiami dotyczącymi powierzchni, wyposażenia i zbiorów;
•  czasem otwarcia;
•  wskaźnikiem odnowy zbiorów;
•  procentem nowości;
•  procentem piśmiennictwa narodowego;
•  zakresem usług;
•  obowiązkiem współpracy;
•  spełnianie standardów technicznych i bibliograficznych;
• procedurami rozporządzania się majątkiem;
•  usługami dla poszczególnych kategorii społeczności, włączając w to 

użytkowników ze specjalnymi potrzebami, np. niepełnosprawnych.
Usługi dla osób niepełnosprawnycłi są prawnie ustalonym obowiąz

kiem bibliotek publicznych w Danii, Finlandii i Rosji. Coraz powszechniej
sza staje się świadomość zawarcia tego obowiązku w ustawodawstwie 
wszystkich krajów i objęcia nim chorych, więźniów, osób skoszarowanych, 
a także osób przebywających za granicą.



Jakich usług można się spodziewać w bibliotece publicznej to pyta
nie, które już próbuje się stawiać i na które próbuje się również odpowia
dać. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są w ISO, gdzie pod 
numerem ISO(TC/46 CN 8) zawarte są raporty dotyczące podstawowej 
statystyki i kryteriów oceny rezultatów działalności bibliotek. W przysz
łości odpowiednie definicje zostaną określone i zapewne trafią także do 
ustawodawstwa bibliotecznego.

I ostatnia kwestia; jedna czy kilka ustaw bibliotecznych? Sondaże 
dowodzą, że istniejące ustawodawstwo dotyczy przede wszystkim spraw 
czytelnictwa powszechnego i raczej do wyjątków należą ustawy bibliotecz
ne w Rosji, Katalonii czy w Polsce, które obejmują sprawy wszystkich 
rodzajów bibliotek i których zapisy w dużym stopniu sprowadzają się do 
wyliczenia różnych nazw obok siebie z miernym uregulowaniem zagad
nień istotnych. W takich aktach prawnych jest bardzo trudno uregulować 
zagadnienia ważne dla wszystkich rodzajów bibliotek w zadowalający 
sposób.

KONKLUZJE

Jednocząca się Europa, zakładając rozwój społeczeństwa informacyj
nego, musi budować podstawy prawne wspólnego obszaru biblioteczne
go, a tym samym obejmować swoimi regulacjami coraz większy zakres 
zagadnień. Z upływem czasu ustawodawstwa krajowe będą musiały w co
raz większym stopniu uwzględniać wspólne ustalenia. Będzie to możliwe, 
ponieważ w krajach tych panuje powszechne przekonanie o stanie istnie
jącego ustawodawstwa, które nie sprzyja rozwojowi i uzyskiwaniu maksy
malnych efektów.

Konieczne jest baczniejsze śledzenie dyskusji i zmian w europejskim 
prawodawstwie bibliotecznym, aby w kraju nie wyważać otwartych drzwi, 
korzystać z doświadczeń sąsiadów i dostosowywać nasze rozwiązania do 
rozwiązań innych krajów. Inaczej łatwo można zbudować skansen bez 
możliwości współpracy i współdziałania z innymi krajami, co jest warun
kiem ułatwiania i zwiększania efektywności funkcjonowania krajowego 
bibliotekarstwa.



fV Danii znaleziono sposób. Istnieje tam stowarzyszenie polityków odpowie
dzialnych za sprawy bibliotek i kultury w lokalnych samorządach, bogate i wpły
wowe, którego głównym celem jest zapewnianie członkom wymiany doświad
czeń, informacji oraz kontaktów z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 
sprawami bibliotek. Ciekawe, ze wiełu polityków, którym kończy się kadencja, 
decyduje się kontynuować członkostwo i samodzielnie płacić składkę, którą po
przednio wpłacał za nich samorząd.

I u nas muszą zastanawiać zgłoszenia polityków do udziału w konferencjach 
bibliotekarskich, motywowane chęcią bliższego poznania spraw bibliotek. Trze
ba dmuchać i chuchać na to zarzewie poważnego podchodzenia do obowiązków 
polityka. Póki co nie jest to zjawisko powszechne. Przeciwnie, zbyt często w kon
taktach z politykami poraża brak elementarnej wiedzy o bibliotekach, co w od
niesieniu do nich skutkuje wieloma bezsensownymi decyzjami.
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1 2 . POLITYKA BIBLIOTECZNA PAŃSTWA -  
OCZEKIWANIA I NADZIEJE

O co CHODZI?

Odpowiedzmy sobie najpierw, co będziemy rozumieli pod pojęciem 
polityki bibliotecznej. W moim rozumieniu, i nawiązując do słownikowych 
definicji terminologicznych,/7о//(у/:а biblioteczna to całość środków po
dejmowanych przez właściwe władze, mających za zadanie wywarcie 
wpływu na obieg i recepcję w społeczeństwie łcsiążłci i innych materiałów 
gromadzonych w bibłiotełcach. Tak rozumiane pojęcie polityki biblio
tecznej zakłada, że władze mają pozytywny stosunek do czytelnictwa pow
szechnego, że zależy im na maksymalizacji tego zjawiska, innymi słowy, 
że nastawione są na osiąganie określonych celów i zadań w obszarze spo
łecznego obiegu książki bibliotecznej jako narzędzia edukacji, kultury, 
postępu. Państwowa polityka biblioteczna to, oczywiście, całość środków 
podejmowanych przez władze państwowe.

Nas interesuje tu przede wszystkim część tej polityki, która odnosi 
się do bibliotek publicznych. Stanowi ona część kompleksu środków po
dejmowanych przez władze w odniesieniu do całego bibliotekarstwa. 
Uwagę skupimy na głównych podmiotach tej polityki w państwie, ponie
waż one decydują o treści, jakości i wartości polityki bibliotecznej.

CO JEST EFEKTEM POLITYKI BIBLIOTECZNEJ W OSTATNICH LATACH?

Niech mówią o tym fakty. Komentarz jest tu zbyteczny. Fakty zaś są 
następujące: od 1989 r. ubyło 1237 bibliotek publicznych i filii, w 1999 r. 
ubyło ich 100; nasila się gorączka łączenia bibliotek publicznych z do
mami i ośrodkami kultury (do końca 1999 r. już 915 bibliotek zdołano 
połączyć) oraz bibliotekami szkolnymi (336 połączono), biblioteki próbuje 
się łączyć z innymi instytucjami, także ośrodkami rekreacji i turystyki,



w Wieikopolsce są włączane nawet do urzędów gminnych; zamiera do
pływ nowycłi książek do bibliotek, w 1999 r. kupiono 5,7 wol. na 100 
mieszkańców, podczas gdy w 1998 r -  6,7 wol., a kilkanaście lat temu -  
ok. 18 wol. (w normach międzynarodowych przewiduje się 25 wol. na 
100 mieszkańców i 30 wol. na obszarach o osadnictwie rozproszonym); 
obniżanie wartości kupowanych książek dla bibliotek gminnych i mało
miejskich, w 1999 r. -  wedle obliczeń Lucjana Bilińskiego na podstawie 
danych GUS -  cena egzemplarza książki kupowanej dla bibliotek wiej
skich wynosiła -  13,1 zł, dla biblioteki miejskiej -  17,5 zł, a dla woje
wódzkiej -  26,5 zł przy średniej krajowej 15,8 zł; problem wojewódzkich 
bibliotek publicznych, które utraciły status wojewódzki i do dnia dzisiej
szego wiele z nich nie może się wykaraskać z trudności finansowych, 
które ich dyrektorów zmusiły do dramatycznego niszczenia tego, co przez 
całe lata tworzyli; profesjonalnych zespołów pracowniczych, które w no
wych warunkach musieli redukować; niezwykle powolny proces tworzenia 
powiatowych bibliotek publicznych mimo zapisu ustawowego o obowiąz
ku ich utworzenia w każdym powiecie; obniżenie poziomu wymagań kwa
lifikacyjnych dla bibliotekarzy i umożliwienie zatrudniania na stanowis
kach kierowniczych osób bez kwalifikacji zawodowych; obniżenie pozio
mu płac bibliotekarskich w stosunku do porównywalnych grup zawodo
wych i pozbawienie bibliotekarzy możliwości waloryzacji płac.

Jaśniejsze punkty w tym obrazie to 9 min zł wyasygnowanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości oraz 
132 min zł pomocy dla byłych wojewódzkich instytucji kultury, w tym 
bibliotek wojewódzkich.

Z drugiej jednak strony -  jak wynika z doniesień -  dzięki staraniom 
niektórych samorządów odremontowano lub oddano do użytku nowe 
budynki biblioteczne, wyasygnowano środki na komputery oraz tyle na 
zakup książek, że wskaźniki ich zakupu przekraczały 20 i 30 wol. na 100 
mieszkańców, zwiększono zatrudnienie; rozwinięto współpracę międzyna
rodową. Udało się także osiągnąć pewien postęp -  prawda, że niewielki, 
alejednak-w komputeryzacji prac bibliotecznych. Wedle GUS 686 biblio
tek publicznych, tj. 7,56% korzysta z techniki komputerowej. Dysponują 
one 2338 komputerami dla pracowników i 554 -  dla użytkowników. Wcale 
niemałej liczbie bibliotek pozwoliło to rozwinąć skrzydła; przekształcić 
się w szeroko promieniujące instytucje edukacji, kultury, infonnacji, ucze
nia nowych technik informacyjnych, miejsca wieloraHch inicjatyw spo
łeczno-kulturalnych. Niektórym z tych bibliotek udało się doprowadzić 
do podwojenia przeciętnego zasięgu oddziaływania w swoim środowisku 
i pozyskać ponad 30% mieszkańców w charakterze swoich czytelników.



Często spotykany w krajach zachodnich wskaźnik w postaci 50% 
mieszkańców korzystających z bibliotek publicznych jest możliwy i w na
szym kraju do osiągnięcia, pod warunkiem zwiększenia siły oddziaływa
nia naszych placówek bibliotecznych. Jest to możliwe, ale wymaga zwięk
szenia i wzbogacenia ich środków działania.

KTO ODPOWIADA ZA POLITYKĘ BIBLIOTECZNĄ PAŃSTWA?

Choć na ogół mamy orientację w przepisach regulujących sprawy bi
bliotekarstwa publicznego, warto przeanalizować te, które ustanawiają 
zadania i kompetencje podmiotów mających w gestii sprawy polityki bi
bliotecznej. Pozwala to lepiej rozumieć mechanizm funkcjonowania, od 
którego zależy sytuacja i działalność bibliotek publicznych.

Otóż sprawy te regulują dwa podstawowe akty prawne, jakimi są 
ustawa z dn. 8 81ефп1а 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów 
oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. 1999 Nr 82 poz. 929) oraz 
ustawa o działach administracji rządowej (Dz. U. 1997 Nr 141 poz. 943) -  
z późniejszymi zmianami.

W pierwszym z tych aktów prawnycłi zapisano, ±q członek Rady Minis
trów uczestniczy (...) w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść i rea
lizacją działań Rządu odpowiedzialność (art. 7 ust. 1); jest obowiązany 
do inicjowania i opracowywania w zakresie swego działania, polityki 
Rządu, przedkładania inicjatyw i odpowiednich projektów aktów norma
tywnych na posiedzenia Rady Ministrów (art. 7 ust. 2); realizuje politykę 
ustaloną przez Radę Ministrów.

Z kolei w ustawie o działach administracji rządowej postanowiono, że 
Dział Kultura obejmuje sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu 
państwowego nad działalnością kulturalną, w szczególności w zakresie: 
(...) wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa (...) edukacji kul
turalnej (art. 14 ust. 1). W artykule 34 ustawy zapisano; Minister jest 
obowiązany do inicjowania i opracowywania polityki Rządu w odniesieniu 
do działu, którym kieruje, jak również do przedkładania w tym zakresie 
inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzenia 
Rady Ministrów. W zakresie działu, którym kieruje, minister realizuje 
politykę ustaloną przez Radę Ministrów i koordynuje je j wykonywanie 
przez inne organy administracji rządowej. Warto też pamiętać, że 
w ustawie o działach administracji rządowej zapisano, minister w zakre
sie działu, którym kieruje, jest naczełnym organem administracji państwo
wej w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym (art. 35); 
współdziała na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach



oraz w zakresie wynikającym z potrzeb danego działu, z innymi członkami 
Rady Ministrów. (...) innymi organami administracji rządowej i państwo
wymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialne
go, jak  również z organami (...) innych organizacji społecznych i przed
stawicielstw środowisk zawodowych i twórczych (art. 38); podejmuje w od
niesieniu do tego działu czynności w zakresie współpracy z  zagranicą, we 
współpracy z  ministrem właściwym do spraw zagranicznych i, w  zakresie 
jego zadań, z  Komitetem Integracji Europejskiej (art. 38 ust. 2).

Zacytowane zapisy z obowiązujących ustaw dają klarowną odpowiedź 
na pytanie, jakie organa obowiązane są kreować i realizować politykę 
biblioteczną w odniesieniu do bibliotek publicznych oraz jakie zadania 
i kompetencje im przysługują.

W kontekście cytowanych postanowień jasne jest, że w wyniku ustaleń 
ustawodawcy politykę biblioteczną ustanawia Rada Ministrów, a jej pro
jektodawcą i wykonawcą jest minister kultury i dziedzictwa narodowego. 
Rada Ministrów odpowiada zatem za to, czy polityka biblioteczna jest czy 
nie jest ustanawiana, a minister kultury i dziedzictwa narodowego za to, 
czy ją  proponuje i jaka jest treść i jakość jego propozycji, a w przypadku 
ich przyjęcia -  odpowiada za realizację propozycji. Teoretycznie rzecz bio
rąc, możemy mieć do czynienia z sytuacjami następującymi:
•  Rada Ministrów przyjmuje dobre lub kiepskie propozycje polityki bi

bliotecznej i minister je realizuje ku zadowoleniu lub niezadowoleniu 
społeczeństwa i bibliotekarzy;

•  Rada Ministrów nie przyjmuje takich propozycji, bo ich minister nie 
przedstawia, bądź nie przyjmuje ich z określonych powodów, ale 
w pierwszym i drugim przypadku akceptuje ministra -  też z określonych 
powodów.

O CZYM MOWI SIĘ W DEKLARACJACH MINISTERIALNYCH?

Częsta wymiana personalna na stanowisku ministra kultury i dziedzic
twa narodowego jest przejawem politycznych zmian i zaburzeń wywoły
wanych słabnięciem, wzmacnianiem, wymianą lub pojawianiem się no
wych opcji ideowych i politycznych w strukturach władzy i nastrojach 
społecznych. Nie sprzyja to z pewnością kreśleniu długoterminowych pro
gramów i planów, tym bardziej że zmiana ministra jest zwykle równoznacz
na z odłożeniem ad acta  wszelkich zamierzeń i projektów poprzednika. 
Stąd też nie widać programowej konsekwencji i ciągłości w działaniach



kolejnych ministrów, których działalność z zasady uwikłana jest w zależ
ności polityczne i ograniczana możliwościami budżetowymi. Te możli
wości to zaledwie 0,33% budżetu na kulturę. W tych warunkach nawet 
człowiek niezwykłego charakteru, wiedzy i umiejętności miałby trudności 
z przeprowadzeniem założonych przez siebie zmian, co znajduje potwier
dzenie w działalności ministrów kultury w ostatniej dekadzie.

Usiłując określić i prześledzić politykę biblioteczną państwa, jesteśmy 
o tyle w trudnej sytuacji, że w ostatnich latach zdecydowanie przygasła 
u przedstawicieli kierownictwa resortu kultury chęć spotykania się z bib
liotekarzami na konferencjach i zjazdach i zabierania głosu na temat biblio
tek i ich problemów. W tej sytuacji musimy sięgać do dokumentów, które 
nie zawsze są łatwo dostępne.

Z pewnością na uwagę zasługują zapowiedzi i zamierzenia obecnego 
włodarza resortu kultury i dziedzictwa narodowego. W swoim marco
wym (2000 г.), inauguracyjnym przemówieniu na posiedzeniu Rady Mi
nistrów powiedział: nie będę ministrem kultury «na niby». Chcę walczyć
0 wysoką pozycję polityki kulturalnej w rządzie i w systemie wydatków 
publicznych. Zadeklarował też: samorząd zyska we mnie przyjaciela i part
nera (...), mam świadomość jak  wysoka i zła je st cena centralizmu
1 biurokracji. Lecz wśród podniesionych kwestii nie wspomniano o in
stytucjach upowszechniania kultury.

Obiecująco brzmią stwierdzenia w zawarte w dokumencie z 9 marca 
2000 r. „Kierunki polityki kulturalnej rządu”, które zostały opublikowane 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w broszurze 
Kierunki polityki kulturalnej rządu. Program działania Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego autorstwa Kazimierza Michała Ujazdowskiego. 
Znalazły się w niej m. in. następujące stwierdzenia;

Rząd ponosi odpowiedzialność za realizację tych celów polityki kultu
ralnej, które dotyczą całej wspólnoty obywateli, całego państwa. 
Zarządzanie narodowymi instytucjami kultury (...) pozostaje zadaniem 
administracji centralnej. Nie wyczerpuje jednak obowiązków rządu, 
który powinien dokonywać oceny stanu kultury, wskazywać kluczo
we w danym okresie problemy i ustalać sposoby ich rozwiązywania 
(...) [- podkr. moje]

Zadaniem rządu jest tworzeniem ram prawnych dla funkcjonowania 
zwłaszcza tych przedsięwzięć, które nie przynoszą dochodu. W związku 
z tym nowego opracowania wymaga system finansowania kultury zarów
no ze środków publicznych, jak i prywatnych (...)

Sedno sprawy tkwi jednak w podstawowych stwierdzeniach: Założenia 
polityki kulturalnej rządu dotyczą podstawowych zadań państwa w zakre
sie podtrzymywania i rozwoju wspólnoty narodowej i obywatelskiej, zacho



wania i propagowania dziedzictwa narodowego, promocji kultury polskiej 
za granicą. Ministerstwo Kultury i (wówczas jeszcze) Sztuki winno być 
zatem zdolne do: (a) dokonywania bieżącej, pogłębionej analizy stanu 
kultury polskiej: (b) tworzenia programów, aktów prawnych i przedsię
wzięć będących środkami realizacji założeń polityki kulturalnej rządu; 
(c) oceny funkcjonowania instytucji centralnych, działających na polu 
kultury; (d) współpracy z rządami innych państw w zakresie współpracy 
kulturalnej; (e) współpracy z instytucjami pozarządowymi działającymi 
na polu kultury, w kraju i za granicą.

Całkiem jednak o bibliotekach nie zapomniano. W rozdziale o sposobach 
realizacji polityki kulturalnej państwa do 2001 r. w punkcie 4. zapisano: 
Bardzo ważnymi instytucjami budującymi przestrzeń kultury w Polsce są 
biblioteki i ośrodki kultury. Program rozwoju czytelnictwa powinien być 
uznany za ważny element w realizacji długofalowej polityki kulturalnej 
państwa. W chwili obecnej wiele bibliotekjest w złej kondycji. Dalszy roz
wój kraju, w tym efektywny rozwój ekonomiczny, wymaga inwestycji w te 
podstawowe instytucje kulturalne. Chodzi o stworzenie w każdym większym 
ośrodku (co najmniej na poziomie nowo powstałych powiatów) swego 
rodzaju „ centrów kułtury ”, stosunkowo dobrze wyposażonych i z dobrze 
opłacaną kadrą. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie w kraju nie
zwykle dynamicznie rozwija się prywatne i społeczne szkolnictwo wyższe 
ipółwyższe. Brak dobrze wyposażonych bibliotek utrudnia ich prawidłowe 
funkcjonowanie i dalszy rozwój. Ministerstwo Kułtury i Sztuki wspólnie 
z Biblioteką Narodową opracowuje program pomocy w uzupełnianiu i po
szerzaniu księgozbiorów (promocja twórczości polskiej) oraz ich konser
wacji i ochrony.

Dowiadujemy się więc, że biblioteki są bardzo ważne, że program 
rozwoju czytelnictwa, o którym nic więcej nie wiadomo, powinien być 
uznany za ważny element w realizacji długofalowej polityki kulturalnej, 
że wiele bibliotek jest w złej kondycji, że dalszy rozwój kraju, w tym 
efektywny rozwój ekonomiczny, wymaga inwestycji w te podstawowe in
stytucje kulturalne. Można z tego wydedukować tylko jedno: problemy 
bibliotek publicznych, poza konstatacją o ich złej kondycji, nie znalazły 
w tym dokumencie żadnego odzwierciedlenia; nie ma też zapowiedzi 
podejmowania jakichkolwiek działań w celu ich rozwiązania.

Nic też dziwnego, że i w dokumencie Kazimierza Michała Ujazdow
skiego „10 punktów. Program działania”, dostępnym w Internecie na stro
nach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl) 
sprawy bibliotek pominięto, chociaż w pkt. 8 znalazł się niespodziewany 
zapis, że Minister podejmie działania zmierzające do unowocześnienia 
metod pracy i sposobów ekspozycji zbiorów muzealnych.

http://www.mkidn.gov.pl


I konsekwentnie już, w zgłoszonych przez ministra kultury i dziedzic
twa narodowego 12 zadaniach priorytetowych na 2000 r. (opublikowa
nych również w Internecie pod podanym wcześniej adresem), które finan
sowane lub dofinansowane są w drodze przyznawania dotacji celowych, 
słów biblioteka lub bibliotekarstwo -  nie użyto. Wszak nie jest to zadanie 
ministra kultury.

Pewien przełom nastąpił dopiero, kiedy we wrześniu 2000 r., ogłoszo
ne zostały w Internecie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
zadania priorytetowe, które finansowane lub dofinansowane będą w dro
dze przyznawania dotacji celowych. W tym dokumencie, uwzględniają
cym 18 zadań, przewiduje się m. in. finansowanie lub dofinansowanie 
pobudzania rozwoju czytelnictwa, dokształcania i doskonalenia bi
bliotekarzy w ramach wspierania edukacji kulturalnej i artystycz
nej, konserwacji i ochrony cennych zabytków zbiorów bibliotek pu
blicznych, wspieranie bibliotek publicznych w tworzeniu systemu 
informacji o kulturze. Pośrednio bibliotek mogą dotyczyć także zapisy 
o finansowaniu lub dofinansowaniu prac badawczych nad kondycją kul
tury i realizacją polityki kulturalnej państwa; wspierania przedsięwzięć 
kulturalnych, społeczno-kulturalnych służących kultywowaniu tradycji 
narodowych, w tym w szczególności przedsięwzięć o charakterze jubile
uszowym; wspierania inicjatyw tworzenia nowych form prezentacji, upo
wszechniania, zapisu kultury i wydarzeń kulturalnych z użyciem środ
ków audiowizualnych i nowych nośników przekazu.

Na ile zapisy te trafiają w oczekiwania bibliotekarzy, pozostawiam tę 
kwestię do oceny Państwu.

Ogłoszone zadania stwarzają bibliotekom publicznym możliwość 
składania wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
o sfinansowanie lub dofinansowanie proponowanych przez nie zadań włas
nych. To otwarcie się na sprawy bibliotek publicznych jest związane z Roz
porządzeniem Rady Ministrów a dn. 9.05.2000 r. w sprawie określenia 
zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz 
szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorial
nego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących 
zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych 
w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 463). Stwarza ono po 
okresie zamieszania bardzo ważną możliwość udziału resortu w bezpośred
nim finansowaniu określonych działań bibliotek publicznych.



CZY POLITYKA BIBLIOTECZNA MOŻE BYĆ ZREDUKOWANA 
DO REGULACJI PRAWNYCH?

Przepisy prawne ustanawiają zasady i procedury organizacji i funkcjo
nowania bibliotekarstwa publicznego. Regulacje w tym zakresie mają fun
damentalne znaczenie dla działalności bibliotek, ale nie wyczerpują treści 
pojęcia polityki bibliotecznej. Tworzą one swego rodzaju ramowy kompo
nent polityki bibliotecznej, pod którym to pojęciem rozumiemy -  przypo
mnijmy -  całość środków podejmowanych przez właściwe władze mają
cych za zadanie wywarcie wpływu na obieg i recepcję w społeczeństwie 
książlii i innych materiałów gromadzonych w bibłiotelcach. Jak w każdym 
działaniu, tak i wywieranie wpływu oznacza podejmowanie w określonym 
czasie określonych działań w określonycłi celach. Trudno mówić o polity
ce bibliotecznej bez ustalania celów takiego wpływu, zaplanowania i wy
konywania odpowiednich zadań. Jeśli się tego nie czyni, to wszystko co 
się mówi na ten temat, nie jest wywieraniem wpływu na rzeczywistość 
biblioteczną, lecz szamańsHm zamawianiem i ekwilibrystyką słowną, 
która może ładnie brzmieć, ale jest bezsilna wobec rzeczywistości i niczego 
w tej rzeczywistości zmienić naprawdę nie może. Polityka biblioteczna 
musi być przejawem zamierzonej reakcji na rzeczywistość i obejmować 
zarówno regulacje zasad organizacji i działalności bibliotek, jak i wskaza
nia celów, które chce się osiągnąć za pomocą określonych środków.

Na marginesie, trudno nie zauważyć, znamiennych cech regulacji 
prawnych ostatnich lat, które obniżają ich wartość i są przyczyną ich słabości. 
W dużej mierze regulacje te są pochodną ustawy o ijibliotekach, której 
założenia i cała filozofia pozostaje w tyle za całokształtem przeobrażeń, 
które się dokonały po 1989 r. Owa powiększająca się anachroniczność zało
żeń, a tym samym ustawy, sprawia, że bez ich zmiany trudno będzie usu
wać bariery stojące przed unowocześnieniem bibliotekarstwa publicznego.

W mniejszym, stopniu odnosi się to do ustawy o prowadzeniu działal
ności kulturalnej, częściej nowelizowanej ze względu na konieczność dos
tosowania systemu zarządzania instytucjami kultury do zmian wynikają
cych z reformy administracyjnej, prawa o finansach publicznych i innych 
ustaw.

Ustawy te i wydawane na ich podstawie rozporządzenia tworzą pewien 
mechanizm, który powinien się przekształcać, bo inaczej bibliotekarstwo 
publiczne nie będzie odpowiadać na wyzwania rzeczywistości, która 
zmienia się niezwykle dynamicznie. Rozporządzenia nie są jednak w stanie 
zmienić postanowień ustawowych i dlatego zmiana mechanizmu jest 
możliwa jedynie w drodze ustawowej, co wcześniej (oby) czy później 
musi nastąpić.



Powyższe uwagi wskazują na słabości istniejącego mechanizmu zarzą
dzania bibliotekami, ale go nie dyskredytują. Jeśli chodzi o politykę biblio
teczną mechanizm ten wydaje się być przygotowany do jej racjonalnego 
i efektywnego prowadzenia. Cytowane wyżej przepisy o zasadach funk
cjonowania Rady Ministrów oraz działach gospodarki narodowej i zada
niach i kompetencjach ministrów nimi kierujących, tworzą odpowiedni me
chanizm do jej uprawiania. Minister kultury i dziedzictwa narodowego kieru
jący działem kultury, a więc także kompetentnym dla spraw bibliotek i czy
telnictwa, ma nie tylko określone zadania i kompetencje, ale także instru
menty do ich realizacji. Jednym z takich instrumentów jest Krajowa Rada 
Biblioteczna, do której zadań -  zgodnie z ustawą -  należy w szczególności:

1) opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
2) koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
Ъ) stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego biblio

tekarstwa,
4) opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
5) okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bi

bliotecznej.
Na marginesie zauważmy, że mówienie o polityce bibliotecznej jest 

w pełni uzasadnione, skoro ustawodawca przewidział jej prowadzenie 
i okresową ocenę skuteczności jej uprawiania.

KIEDY BĘDZIEMY MOGLI MÓWIĆ O POLITYCE BIBLIOTECZNEJ?

Powoływane przepisy dowodzą, że jest mechanizm prawny do pro
wadzenia polityki bibliotecznej. Informacje z bibliotek publicznych 
pozwalają natomiast stwierdzić, że nie jest ona kreowana i realizowana. 
Niepodobna bowiem zgodzić się z twierdzeniem, że taka polityka jest 
uprawiana, gdy likwidowane są biblioteki, gdy zamiera zakup nowości 
do bibliotek, gdy upowszechnia się szukanie oszczędności budżetowych 
przez samorządy w mizernych budżetach bibliotecznych i gdy na te zja
wiska brak dostatecznie silnej reakcji podmiotów odpowiedzialnych za 
politykę biblioteczną. Zamiast polityki bibliotecznej mamy do czynienia 
z polityką poszczególnych samorządów wobec bibliotek, której dobre i nie
dobre skutki doświadczyły wszystkie biblioteki publiczne.

Ponieważ nie ma państwowej polityki bibliotecznej albo -  jak kto 
woli -  jest ona marnej jakości, samorządy są zmuszone prowadzić ją  na 
miarę własnych możliwości i umiejętności. Są one różne i o tym świadczy 
dość zróżnicowana sytuacja bibliotek w kraju.



Zamiast uprawiania polityki bibliotecznej mamy do czynienia z upra
wianiem polityki kulturalnej. Wszystko przemawia za tym, że polityka 
kulturalna nie zastąpi uprawiania polityki bibliotecznej. Ta ostatnia bo
wiem ze względu na swoją specyfikę, wynikającą chociażby z braku do
chodów własnych bibliotek (a jeśli są, to mają one charakter śladowy), 
wymaga odmiennego definiowania, innych rozstrzygnięć. Jest oczywiste, 
że polityka biblioteczna powinna być formułowana w ramach ogólnych 
celów i zadań polityki kulturalnej i powinna stanowić jej integralny skład
nik. Wymaga więc nie tylko woli jej prowadzenia i środków, ale także 
wiedzy i umiejętności, które powinny się wyrażać w jej wysokiej ja 
kości i poziomie adekwatności do potrzeb czytelniczych i informacyj
nych społeczeństwa. Stąd widać, jak wiele brakuje do jej efektywnego 
prowadzenia.

Po odpowiedź na pytanie, kiedy to nastąpi, najlepiej udać się do wróżki. 
Obecnie chyba tylko ona może przewidzieć, kiedy spełniony zostanie 
warunek podstawowy do jej prowadzenia, tj. wzrost nakładów na kulturę 
i biblioteki i kiedy akceptowalna społecznie polityka biblioteczna -  po 
okresie jej lekceważenia, zaniedbywania i zastępowania grami politycz
nymi -  zacznie być prowadzona w sposób profesjonalny.

P.S. Od września 2000 r. kontynuowane były przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego działania, które nie mogły być uwzględnione 
przy omawianiu tematyki polityki bibliotecznej. Chodzi, m. in. o nasile
nie przez ministra działań interwencyjnych i starań o środki dla bibliotek 
publicznych. Bardzo ważnym i długo oczekiwanym w bibliotekach pu
blicznych działaniem było pismo ministra z dnia 27 grudnia 2000 r. s t e 
rowane do wojewodów i marszałków, w którym ustosunkowuje się on do 
sytuacji bibliotek publicznych, informuje o katalogu bardzo licznych dzia
łań jednostek samorządów terytorialnych sprzecznych ż obowiązującym 
prawem i prosi adresatów swego pisma o uchylanie takich decyzji w ra
mach posiadanych uprawnień. Zapowiada też pomoc finansową dla bi
bliotek publicznych. Co ważne, w wyniku interwencji ministra doszło do 
uchylenia niektórych decyzji o łączeniu bibliotek publicznych z domami 
kultury i innymi instytucjami, a samorządy -  niekiedy po raz pierwszy -  
zaczynają poważniej traktować sprawy bibliotek publicznych.



Póki со dezintegracja nasila się, czyli każdy sobie rzepkę slavbie. 1 każdy 
uważa, że robi to najlepiej. Zwłaszcza od czasu, kiedy państwo w '  znacznym stop
niu, a na niektórych polach -  całkowicie wygasiło swoją aktywność i poczucie 
odpowiedzialności za istniejący stan rzeczy i nie usiłuje tej sytuacji programowo 
zmieniać. Mimo stosunkowo „świeżej" ustawy o działach administracji rządo
wej, która wyraźnie wskazuje kto „jest obowiązany do inicjowania i opracowa
nia połityki Rady Ministrów w stosunku do działu, którym kieruje ", m.in. w za
kresie bibliotek i czytelnictwa. Kiedyś to było nawet odkrywcze stwierdzenie, a dziś 
konstatacja braku połityki bibłiotecznej staje się zwyczajnym banałem. Nikogo 
to nie porusza, nikt się nie oburza, a choć skutki tego stanu rzeczy każdy widzi 
i potrafi się o nich godzinami rozwodzić, nadzwyczajnych protestów nie widać. 
Nie wygasła tylko skłonność do supłikacji. Choć i na tym połu zapał jest jakby 
słabszy, bo ciągłe przypominanie przez resorty, że minister finansów nie daje 
pieniędzy gasi postułaty w zarodku, czyli swoje robi, i przyjmowane jest to za 
dobrą monetę. Dziwne... Skłonności do pasywności towarzyszy wyraźnie dostrze- 
gałna skłonność do zamykania się w wąskich grupach interesówformujących się 
wokół źródełjinansowego zasiłania bibłiotek i do luzowania więzi z pozostałymi 
grupami naszej profesji, która też wydaje się dzielić coraz bardziej. Bowiem co
raz trudniej jest wskazać w sferze więzi środowiskowych -poza przynależnością 
do organizacji zawodowych -  na przejawy solidaryzmu zawodowego -  na to, co 
łączy pracowników różnych rodzajów bibłiotek i instytucji związanych z bibłio- 
tekarstwem i pozwała mówić o środowisku jako o pewnej całości. Więc każdy 
sobie rzepkę... i tyłko baczy, by mu nikt tego warzywa nie wyrwał. Bo spryciarzy, 
ośmiełonych słabą obroną i łatwością zdobycia łupu, pojawia się coraz więcej. 
Nie, nie chodzi o stanowiska, na których trzeba przewałać tony książek czy upo
rać się z tysiącami opisów...
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1 3 . PERSPEKTYWY PRZEKSZTAŁCEŃ 
SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

W myśleniu o przyszłości bibliotek publicznych zidentyfikować można 
wiele poglądów formułowanych na bazie realiów, doświadczeń, oczeki
wań, nadziei oraz... utrwalonych nawyków myślenia i działania. Najwię
cej zwolenników wydają się zyskiwać dwa poglądy, wyrosłe z codzien
nych obserwacji: pierwszy -  ogranicza się do wskazywania na coraz 
większe trudności i kłopoty bibliotek i drugi -  eksponuje optymizm zawar
ty w stwierdzeniu, że jest tak źle, że może być tylko lepiej. Zwolennicy 
pierwszego poglądu to zwykle bibliotekarze o dłuższym stażu i bogatym 
doświadczeniu zawodowym, zniechęceni swoimi porażkami w zabiegach 
o zahamowanie procesów dekapitalizacji bibliotek i pogarszania się warun
ków społecznego dostępu do książki i usług bibliotecznych, co jest zwykle 
kojarzone z rozpadem organizacji sieci w jej dobrze znanym, wcześniej
szym kształcie. Pogląd drugi, bardziej optymistyczny, podzielają głównie 
osoby młodsze wiekiem, bez zniechęcających doświadczeń zawodowych, 
optymistycznie nastawione do przyszłości, dostrzegające swoje szanse 
w nowych technologiach i procesach modernizacyjnych, mające rozezna
nie w sytuacji bibliotekarstwa publicznego za granicą. Twierdzą one, że 
skoro nasz kraj znajduje się na ścieżce rozwoju gospodarczego i bliska 
jest perspektywa naszego wstąpienia do Unii Europejskiej, nie jest moż
liwa kontynuacja procesu upadku bibliotek publicznych w następnych 
dekadach. Unia bowiem przywiązuje wielkie znaczenie do bibliotek pu
blicznych jako ważnych elementów infrastruktury edukacji, kultury, demo
kracji społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju gospodarczego. Będzie 
więc wywierać presję na podobne jak w krajach unijnych traktowanie 
bibliotek publicznych i wymusi zmiany, które dla naszych decydentów są 
obecnie mało ważne lub ewentualnie dalszoplanowe. To zaś będzie musiało 
oznaczać początek istotnych zmian modernizacyjnych i rozwojowych.

Podzielam zdanie bibliotekarzy przeświadczonych o pozytywnych 
zmianach na lepsze w naszych bibliotekach. Duże prawdopodobieństwo 
takich zmian nie przesądza kształtu organizacyjnego sieci bibliotek pu



blicznych oraz przyszłych właściwości jej funkcjonowania. Obecnie stan 
tej sieci, różny od jej stanu w poprzednicłi dekadach, zmienia się, lecz 
kierunek tych zmian jest niepewny i trudny do określenia.

ROZPAD SIECI

Sieć bibliotek publicznych utworzona została w pierwszych latach po
wojennych na obowiązujących wówczas zasadach charakterystycznych 
dla scentralizowanego systemu zarządzania państwem, a więc na zasa
dach hierarchii i podporządkowania struktur niższego szczebla strukturom 
pośrednim i centralnym. Procedury zarządzania i kontroli w sieci, formal
nie nie w pełni określone, lecz podporządkowane względom ideolo
gicznym, były skuteczne, choć z upływem czasu i entropii systemu i one 
zaczęły zawodzić. Nie będziemy ich tu analizować i opisywać, bo nie jest 
to przedmiotem naszej uwagi. Faktem jest, że w PRL wyższy szczebel 
hierarchii struktury partyjnej czy administracyjnej (przy podporządkowa
niu tego drugiego pierwszemu) kontrolował skutecznie niższe szczeble 
tych struktur, mając realny wpływ na ich cele, zadania, metody działania, 
warunki materialne i kadrowe.

Podobnie było w bibliotekarstwie publicznym, gdzie uzależnienie 
kierownictw bibliotek od struktur monopartii i administracyjnych (wielu 
dyrektorów przychodziło do pracy w bibliotekach z komitetów partyj
nych i urzędów rad narodowych) decydowało o realnym podporządko
waniu bibliotek gminnych i miejskich -  powiatowym (do 1975 r.) oraz 
wojewódzkim bibliotekom publicznym. Choć nie miały one najczęściej 
wystarczających środków działania, ich formalne uprawnienia nie były 
dostatecznie jasno określone, a ich wpływ na przydzielane bibliotekom 
fundusze był ograniczony, biblioteki wojewódzkie i powiatowe ponosiły 
odpowiedzialność za stan bibliotek i czytelnictwa na terenie wojewódz
twa i powiatu, i z tej odpowiedzialności były rozliczane. Nic dziwnego, 
że pomoc i opieka biblioteki usytuowanej hierarchicznie wyżej przybie
rała niekiedy cechy nadopiekuńczości i nawet wyręczania bibliotek w wy
konywaniu niektórych czynności (np. skontrum, dobór literatury, interwen
cje we władzach lokalnych), co zresztą bywało uzasadnione realną potrze
bą ze względu na niesamodzielność i niskie lub żadne kwalifikacje persone
lu kontrolowanej biblioteki.

Demontaż scentralizowanego systemu zarządzania państwem i roli 
w nim monopartii zapoczątkował w 1989 r. proces rozpadu dotychczaso
wych powiązań i uzależnień w sieci. Szczególne znaczenie odegrały; wpro
wadzenie gospodarki rynkowej, zasady ustroju demokratycznego, refor
my samorządowe, a w dalszej konsekwencji -  zmiany w systemie finanso



wania bibliotek. Zmieniła się też rola, zadania i sposoby działania central
nych ogniw administracyjnych państwa.

Dodatkowe utrudnienia dla bibliotekarstwa publicznego wynikają 
z faktu, że we wprowadzanych reformach odzwierciedlają siq zmieniające 
się i niekiedy sprzeczne z sobą opcje polityczne większości parlamentar
nych. Potrafią one przyhamowywać procesy zmian lub zmieniać -  zazwy
czaj na krótko -  ich kierunek. Ilustracją tego stanu rzeczy niech będzie 
zapowiadana od początku transformacji duża samodzielność samorządów 
lokalnych czy powiatowych. Nie doszło do niej w pełni, ponieważ zdecen
tralizowaniu zadań samorządów towarzyszyła w pewnym okresie odwrot
na tendencja do utrzymania centralizacji gospodarowania finansami w pań
stwie. Ponieważ tego rodzaju centralizacja nie obroniła się przed krytyką, 
kolejne nowelizacje ustawowe prowadzą do zwiększającej się samodziel
ności finansowej samorządów przez wzrost ich udziału w podatkach bez
pośrednich. Do optymalnego unormowania tej sytuacji jeszcze daleko.

Zmiany w ustroju administracji państwowej, a więc rządowej i samo
rządowej, choć nie pozbawione wahań i meandrów, zmierzają jednak do 
umocnienia państwa jako struktury zdecentralizowanej, w której role i za
dania poszczególnych ogniw sąo^eślone w obowiązującym ustawodaw
stwie i coraz bardziej zbliżone do rozwiązań fimkcjonujących w krajach 
zachodnich. Oparte są one na zasadzie samodzielności poszczególnych 
ogniw samorządowych w ramach obowiązującego prawa, tj. uchwały i de
cyzje samorządów niższego stopnia nie mogą być uchylone w ramach 
nadzoru, chyba że są niezgodne z obowiązującym prawem.

Wprowadzone po 1989 r. zmiany ustrojowe rozsadziły dotychczasowy 
system powiązań między bibliotekami sieci -  z jednej strony, a z dru
giej -  między bibliotekami a instytucjami, od których były poprzednio 
uzależnione. Sprzyjała temu słabość polityki bibliotecznej państwa. Działo 
się to stopniowo, ale nieubłaganie. Znikło ideologiczne uzależnienie od 
monopartii, a próby jego odtworzenia pod innymi znakami przynosiły 
tak żałosne rezultaty, że stanowią, jeśli się zachowały, raczej element 
folkloru niż przykład zalecany przez kogokolwiek do naśladowania. Bi
blioteki stały się własnością społeczności lokalnych i zostały podporząd
kowane całkowicie samorządom, które są ich organizatorami i decydują 
w ramach obowiązującego prawa o całokształcie ich organizacji i fimk- 
cj ono wania. Decydują na miarę swej znajomości stanu rzeczy, umiejęt
ności, istniejących warunków i swobody, jaką tworzy osiągnięty poziom 
kultury i demofo’acji w lokalnym środowisku. Oznacza to zerwanie do
tychczasowych więzi zależności hierarchicznych w ramach sieci i pra
wie faktyczny jej rozpad.



Jeśli nie mówimy dziś o całkowitym rozpadzie sieci, to tylko z dwóch 
powodów; pierwszy -  ustawa o bibliotekach określa fonnalnie zbiorowość 
bibliotek publicznych mianem sieci, a ponadto ustanawia określone zada
nia wojewódzkich i powiatowych bibliotek publicznych w odniesieniu 
do bibliotek publicznych na terenie województwa czy powiatu; drugi, 
i chyba ważniejszy niż zapisy ustawowe -  nadal utrzymujące się jeszcze 
nawykowe, utrwalone w przeszłości, w innych warunkach społeczno-go- 
spodarczych i prawnych, podejście bibliotekarzy do opieki bibliotek wo
jewódzkich i powiatowych nad siecią terenową. To właśnie dzięki tym 
nawykom i tradycji opieka i pomoc bibliotek samorządów wojewódzkich 
i powiatowych często wykracza poza ramy określone w ustawie o bi
bliotekach, a w publicznych dyskusjach bibliotekarzy trwałe miejsce zaj
mują postulaty uprawomocnienia i powszechnego stosowania rozszerzo
nej, odziedziczonej z przeszłości formuły opieki instrukcyjno-metodycz
nej oraz pozostałych form nadzoru merytorycznego i zadań wymienio
nych w ustawie o bibliotekach.

Warto jednak zauważyć, że tak formułowane postulaty w owych dysku
sjach znajdują coraz mniejsze odzwierciedlenie w praktyce wojewódzkich 
i powiatowych bibliotek publicznych. W coraz większej liczbie bibliotek 
wojewódzkich słabnie bowiem poczucie odpowiedzialności za stan pozo
stałych bibliotek publicznych na terenie województwa. Powody są wielo
rakie. Niewątpliwie decydującą rolę odgrywa korozja mocy przepisów 
prawnych i poczucia odpowiedzialności za stan bibliotekarstwa publiczne
go w województwie czy powiecie. Proces ten zapoczątkowany został wraz 
z utworzeniem samorządów na poziomie gmin i miast i zróżnicowania 
źródeł finansowego zasilania bibliotek samorządowych i wojewódzkich. 
Przy swoich stabilnych budżetach, zasilanych z budżetu centralnego, bi
blioteki wojewódzkie znalazły się w pewnym okresie (do początku 1999 r.) 
w sytuacji uprzywilejowanej wobec gminnych bibliotek samorządowych, 
które pierwsze doznały szoku w wyniku trudności finansowych samorzą
dów. Ponieważ biblioteki wojewódzkie nie były w stanie nic zrobić dla 
poprawy sytuacji finansowej bibliotek samorządowych, ich poczucie od
powiedzialności za sieć uległo dramatycznemu osłabieniu. W następnych 
latach, a zwłaszcza po 1 stycznia 1999 r. ten proces jeszcze się pogłębił. 
Powiększeniu obszarów województw w wyniku ostatniej reformy, a tym 
samym liczb bibliotek na obszarach województw, nie towarzyszyło bowiem 
zwiększenie sił i środków działania bibliotek wojewódzkich, które w tej 
sytuacji okazały się w większości przypadków niezdolne do wykonywania 
zadań wojewódzkich i sprawowania opieki nad siecią na miarę oczekiwań. 
Nie przybyło im ani instruktorów sprawujących opiekę instrukcyjno-meto
dyczną, ani nie uległy powiększeniu ich budżety, a broniące swojej samo



dzielności samorządy lokalne czysto opacznie rozumiały ofertę pomocy 
bibliotek wojewódzkich i wielokrotnie wysyłały sygnały świadczące, że 
niecłiętne są ich wtrącaniu się w sprawy podległych im bibliotek. Równo
cześnie upływ czasu robił swoje. Ubywało w bibliotekach wojewódzkich 
pracowników, którzy przed 1989 r. opiekowali się bibliotekami publicz
nymi na obszarze swych województw, a nowi pracownicy nie mieli wa
runków, aby sobie takie poczucie wyrabiać. Skutki tego procesu ujawniają 
się najpełniej w przypadku zmian w kadrze kierowniczej bibliotek woje
wódzkich. Obecnie niewielu zostało dyrektorów bibliotek wojewódzkich, 
którzy mają zakodowane doświadczeniami wieloletniej pracy poczucie 
odpowiedzialności za sieć wojewódzka^ są w stałym kontakcie z samorzą
dami w terenie, interweniują...

Sytuację dodatkowo komplikują opóźnienia procesu tworzenia powia
towych bibliotek publicznych. Skutkuje to brakiem praktycznego ułoże
nia reguł współpracy i współodpowiedziałności bibliotek wojewódz
kich i powiatowych za opiekę nad bibliotekami komunalnymi na danym 
obszarze województwa. Wydłuża się więc okres niepewności i destabiliza
cji powiązań w sieci w okresie szczególnie trudnym dla bibliotek. Rzecz 
znamienna, że szybszy proces tworzenia bibliotek powiatowych obserwo
wać można w województwach, w których kadra kierownicza jest ustabili
zowana i ma bogate doświadczenia wieloletniej opieki nad bibliotekami 
na obszarze województwa.

FUNKCJE PONADLOKALNE BIBLIOTEK 
WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH

W ustawie o bibliotekach z 1997 r. (po zmianach wniesionych przez 
ustawę z dn. 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających 
kompetencję organów administracji publicznej -  w związku z reformą 
ustrojową państwa) w art. 20 ust. 1 ustalono, że do zadań wojewódzkiej 
biblioteki publicznej należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecz
nych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych 
i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie 
oraz dokumentujących jego dorobek kułturałny naukowy i gospodarczy.

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibłioteczno-bibłiograficznej, 
organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywa
nie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów 
informacyjnych o charakterze regionałnym.



3. Badanie stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników, 
analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formuło
wanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie.

4. Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkole
niowej.

5. Sprawowanie nadzoru merytorycznego, w zakresie realizacji przez 
powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5.

Art. 27 ust. 5 stanowi:
Biblioteki wchodzące w skład sieci bibliotecznej obowiązane są do 

współdziałania w zakresie:
1. Gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbio

rów.
2. Sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i 

dokumentacyjnych.
3. Działałności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonale

nia zawodowego pracowników bibliotek, wymiany oraz przekazywania 
materiałów bibliotecznych i informacji.

Zaś w art. 20a ust. 1, zapisuj ącpo w/crto wa biblioteka publiczna realizuje 
odpowiednio zadania określone w art. 20 w ust. 1 w pkt. 1,2,4 i 5 oraz 
współdziała z  wojewódzką biblioteką publiczną -  rozciągnięto większość 
tych zadań na biblioteki powiatowe.

Ustawodawca zwolnił siebie z obowiązku szczegółowego zróżnicowa
nia zadań biblioteki wojewódzkiej i powiatowej (efektem jest m. in. nało
żony na bibliotekę powiatową wątpliwy i nie traktowany nigdzie serio 
obowiązek opracowywania i publikowania bibliografii regionalnej). Jeśli 
doszukiwać się logiki przyjętego ujęcia zadań biblioteki powiatowej i wo
jewódzkiej, to łatwo ją  znaleźć w powszechnie podzielanej opinii, że po
jedyncza biblioteka nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb swoich 
użytkowników, że jest to możliwe jedynie w ramach współpracy z innymi 
bibliotekami. W danym przypadku ustawodawca wskazał na bibliotekę 
powiatową i wojewódzką jako instytucje, które mają wykonywać zadania 
uzupełniające w sieci, a zarazem umożliwiające bibliotekom gminnym 
i miejskim -  podstawowym ogniwom sieci bibliotek publicznych -  efek
tywne funkcjonowanie.

Z treści oraz sposobu zapisu cytowanych zadań (przyjętych w ustawie 
o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admini
stracji publicznej (...) w lipcu 1998 r.) wynika, że ustawodawca abstra
hował od zmian ustrojowych, nie uwzględnił uwarunkowań związa
nych z flnansowaniem tak zapisanych zadań, nie w pełni wziął pod 
uwagę uprawnienia samorządów, a generalnie -  akceptował filozofię



poprzednich tego rodzaju aktów prawnych oraz powielił koncepcję 
bibliotek wojewódzkich i powiatowych, jaka ukształtowała się w po
przednich dekadach w ramach scentralizowanego systemu zarządza
nia państwem. Skutki tego stanu rzeczy to:
•  niezdolność większości bibliotek wojewódzkich -  z powodu braku sił 

i środków -  do wypełniania tych wszystkich zadań na obszarach woje
wództw powiększonych po reformie i w konsekwencji różnicowanie 
się ich modeli organizacyjnych i funkcjonalnych;

•  podobna niezdolność oraz opóźnianie się procesu tworzenia bibliotek 
powiatowych. Charakterystyczna jest tu informacja przekazana przez 
starostę suwalskiego przewodniczącemu Krajowej Rady Bibliotecz
nej w październiku 2000 r. następującej treści: w obecnych warunkach, 
bez pomocy finansowej z budżetu państwa nie jestem w stanie utwo
rzyć i prowadzić biblioteki powiatowej. Informacja przekazana mimo 
ustawowego zapisu stanowiącego, że „powiat organizuje i prowadzi 
co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną”.
Co więcej, rodzi się pytanie, czy są przesłanki, aby te ustawowo okre

ślone zadania były kiedykolwiek w przyszłości wykonywane w całości 
przez poszczególne biblioteki wojewódzkie i powiatowe. Pytanie to jest 
zasadne, jeśli zgodzimy się, że zadania zapisane w ustawie jest w stanie 
wykonywać biblioteka z prawdziwego zdarzenia, biblioteka o bogatych 
zbiorach, rozbudowanym warsztacie prac biblioteczno-inforaiacyjnych, 
szerokiej ofercie usługowej i potencjale analityczno-badawczym. Mówi
my o bibliotece, którą cechuje wysoki poziom profesjonalnie wykony
wanych prac biblioteczno-informacyjnych, zapewniający jej zespołowi 
prestiż i autorytet zawodowy i umożliwiający wypełnianie funkcji instruk
taże wo-metodycznych, doradczych i koordynacyjnych. Te warunki wydają 
się spełniać biblioteki wojewódzkie oraz biblioteki powiatowe połączone 
z miejskimi.

Tymczasem reformy ustrojowe, ustanawiając samodzielność samorzą
dów w granicach prawa, okazały się nieprzychylne instytucjom łączą
cym zadania lokalne z ponadlokalnymi. W rezultacie obserwujemy umac
nianie się tendencji do podporządkowania placówek bibliotecznych w mia
stach lokalnym samorządom i wydzielania ich z instytucji o charakterze 
ponadlokalnym To zjawisko leży także u podłoża trudności i opóźnień 
związanych z tworzeniem nowych bibliotek powiatowych. Tworzone na 
bazie bibliotek miejskich wymagają zawarcia porozumienia lub umowy 
o ich utworzeniu pomiędzy samorządem miejskim i powiatowym. Takie 
porozumienie jest zwykle przedmiotem negocjacji, których prowadzenie 
utrudnia brak doświadczeń w obliczaniu kosztów wykonywania zadań



bibliotecznych oraz obawa samorządów miejskich przed naruszeniem ich 
samodzielności przez samorząd powiatowy. Rezultat sygnalizowanych 
uwarunkowań przejawia się w osłabieniu wykonywania funkcji ponadlo- 
kalnych bibliotek wojewódzkich, które ostatnio różnicują się coraz bar
dziej, poszukując dla siebie, niekiedy dramatycznie, nowych obszarów 
i form działania. W powiecie owocuje to najczęściej powolnym i wymu
szanym procesem wypełniania wymogów ustawy nie przez „organizowa
nie i prowadzenie biblioteki powiatowej”, lecz powierzenie zadań biblio
teki powiatowej bibliotece miejskiej lub gminnej, bez pełnej nadziei na 
powstanie potrzebnej instytucji z prawdziwego zdarzenia.

W tej sytuacji należy sobie zadać pytanie, czy w przyszłości pojawią się 
możliwości utworzenia silnych, wojewódzkich i miejskich bibliotek pu
blicznych oraz powiatowych i miejskich bibliotek publicznych. Moim zda
niem takie oczekiwania są nierealne obecnie, ale nie należy tego wyklu
czać w przyszłości. Podporządkowanie bibliotek publicznych samorządom 
lokalnym jest trwałe i dodatkowo będzie umacniane systemem finansowa
nia bibliotek, którego obecne słabości powinny być jak najszybciej usunięte. 
Czynnik podporządkowania przesądzi o przyszłym kształcie sieci bibliotek 
publicznych, w tym także o sposobie i organizacji wykonywania funkcji 
i zadań ponadlokalnych.

W PERSPEKTYWIE DŁUŻSZEJ NIŻ 5 LAT

Nie ma obecnie przesłanek, które by wskazywały na rychłe zmiany na 
lepsze w sieci. Biblioteki nie są ważnym problemem dla parlamentu i ad
ministracji państwowej. Powierzono je pieczy borykających się z trudno
ściami budżetowymi samorządów. Stąd prosty wniosek, że zapewne na
dal będzie stosowana „kroplówkowa” metoda finansowania bibliotek. Nie 
jest to sytuacja sprzyjająca myśleniu o przyszłym kształcie sieci. Bieżące 
kłopoty i trudności, zwłaszcza tak duże jak obecnie, skutecznie ograni
czają horyzont myślenia wielu bibliotekarzy do spraw dnia dzisiejszego.

Mimo to uważam, że z myślenia perspektywicznego nie można rezyg
nować. Upatruję pożytku w skupieniu uwagi na kształcie organizacyj
nym sieci za... więcej niż 5 lat. Pozwala to zdystansować się do uwarun
kowań obecnych, postrzeganych niekiedy nazbyt emocjonalnie oraz sku
pić uwagę na wybranych kwestiach i zjawiskach -  zdaniem autora klu
czowych -  choć może obecnie jeszcze zbyt mało wyrazistych. Oczywiście, 
taka propozycja jest przejawem mojego optymizmu, że mimo tego wszyst
kiego, co się obecnie dzieje z bibliotekami publicznymi, przetrwają one 
ten trudny okres. I co wówczas? Czy możemy dziś powiedzieć, jaki kształt



organizacyjny sieć zacznie przybierać w przyszłości? Spróbujmy się 
nad tym zastanowić, skupiając uwagę na niektórych uwarunkowaniach 
i pamiętając, że bardzo modne jeszcze niedawno prognozowanie na ogół 
zawodziło. Dlatego potraktujmy podnoszone tu kwestie jako próbę zwróce
nia uwagi na potrzebę podjęcia dyskusji nad zagadnieniami, które -  zda
niem autora -  trzeba uwzględniać w myśleniu o bibliotekach.

Otóż ustrój samorządowy i nieuchronna decentralizacja poziomów 
decyzyjnych w państwie to proces nieodwracalny. W Konstytucji RP 
zapisano bowiem, że porządek państwa oparty jest na zasadzie pomocni
czości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rzecznik praw 
obywatelskich wyjaśnia, że W tych wszystkich obszarach aktywności spo
łecznej, w których obywatele i ich wspólnoty są w stanie samodzielnie, 
bez bezpośredniego udziału władzy państwowej, rozwiązywać problemy, 
i to sprawniej niż władza państwowa, państwo powinno, zgodnie z zasa
dą pomocniczości, przekazać w ich ręce zadania publiczne. Budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego polega w dużej mierze na poszerzaniu 
udziału obywateli w wykonywaniu zadań zastrzeganych poprzednio do 
wyłącznej kompetencji państwa^. Uwagi te zostały zgłoszone na marginesie 
dyskusji o prywatyzacji czterech obszarów zadań publicznych: prowadze
nia ksiąg wieczystych i innych rejestrów publicznych, zapewnienia bezpie
czeństwa obywateli, świadczenia usług medycznych i stwierdzenia nabycia 
spadku. Decyzje ustawodawcze parlamentu zapewne będą coraz wyraźniej 
potwierdzać ten kierunek myślenia i zmian.

Z przytoczonych stwierdzeń wynika, że państwo bezpowrotnie odda
ło biblioteki w gestię samorządów, że publiczne instytucje (w tym samorzą
dowe) nie będą miały monopolu na działalność, że wiele zadań publicznych 
zostanie w przyszłości oddanych w ręce prywatne i że do pomyślenia jest 
powierzenie wykonywania zadań biblioteki powiatowej na przykład grupie 
bibliotekarzy, jeśli taka się zorganizuje i zgłosi odpowiednią ofertę.

Jest więc wielce prawdopodobne, że im wcześniej zrezygnujemy z myś
lenia kategoriami nadrzędności i podrzędności, a skupimy uwagę na dzia
łalności i wynikających stąd potrzebach i oczekiwaniach wobec sieci bib
liotek służących bezpośrednio społecznościom lokalnym, tym szybciej 
przybliżymy się do rozwiązywania narosłych problemów.

Jeśli zaakceptujemy zasadę odpowiedzialności społeczności lokal
nych za bibliotekę w ramach obowiązującego porządku prawnego, 
to musimy też pamiętać o zasadzie pomocniczości, z której wynika, 
że państwo ma jednak wspomagać te ważne dla społeczności zada
nia, których ta społeczność sama nie jest w stanie wykonywać. Rów-

A. Zoll; P ryw atyzacja zadań publicznych. „Rzeczpospolita” 2000 nr 264 s. C l.



nież działalność instytucji powiatowych i wojewódzkich musi być 
postrzegana z punktu widzenia tej zasady.

Patrząc na sieć bibliotek publicznych z tej perspektywy, na pierwszym 
planie trzeba postrzegać zadania i potrzeby podstawowych placówek sieci, 
tj. bibliotek gminnych i miejskich, pokrywających obszar całego kraju, 
a dopiero na drugim i dalszych -  zadania wynikające z przyjętej zasady 
pomocniczości. W takim podejściu zawarta jest propozycja patrzenia na 
zadania ogniw sieci nie z góry, lecz od dołu, nie z punktu widzenia idealnej 
koncepcji całościowej, słabo przystającej do rzeczywistości, skonstruo
wanej wedle kilku przyjętych z góry założeń, uwzględniających głównie 
interesy zarządcy centralnego i ogniw pośrednich, lecz od potrzeb insty
tucji bezpośrednio odpowiedzialnych za zaspokajanie potrzeb obywateli. 
Innymi słowy chodzi tu o podejście odwrotne od powszechnie praktyko
wanego, które skupiało uwagę na wyższych w sieci poziomach zadań, 
rozpatrywanych autonomicznie, często jedynie z punktu widzenia potrzeb 
górnych ogniw sieci.

Co najmniej za 5 lat sytuacja bibliotek służących społecznościom lokal
nym powinna ulec poprawie. Założyć bowiem należy postęp w gospodar
czym rozwoju kraju, poprawę stanu finansów samorządów lokalnych, 
kompromitację polityków służących innym interesom niż dobru wspól
nemu, jeszcze większe docenianie wiedzy i umiejętności profesjonali
stów (wreszcie także w bibliotekach), wzrost zapotrzebowania na informa
cję, dalszy rozwój środków komunikacji społecznej i upowszechnienie 
stosowania nowych technologii, umocnienie demokracji i postępy w budo
wie społeczeństwa obywatelskiego. Te zmiany powinny sprzyjać biblio
tekarstwu publicznemu. I podobnie jak w krajach Unii EuropejsHej biblio
teki zaczną się stawać zapewne przedmiotem troski i dumy obywateli 
oraz władz lokalnych. Zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii i przyjęciu 
obowiązujących w niej standardów.

W euforię popadać jednak nie powinniśmy. Nakłady na biblioteki są 
pochodną zamożności i poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa. Ponadto 
trzeba wziąć pod uwagę, że wbrew temu, co można przeczytać w naszej 
prasie fachowej, rządy w krajach zachodnich systematycznie dążą do re
dukcji kosztów funkcjonowania państwa, co znajduje odzwierciedlenie 
także w budżetach bibliotecznych.

W naszym kraju pozostaje jeszcze do wyklarowania stosunek państwa 
do bibliotek. Nie jest on czytelny z braku polityki bibliotecznej państwa.

Jako podstawowe ogniwa sieci biblioteki gminne i miejskie nadal, choć 
w zróżnicowanym stopniu, nie będą samowystarczalne w sensie możli
wości zaspokojenia wszystkich potrzeb czytelniczych i informacyjnych 
mieszkańców. Mimo zdecydowanej -  miejmy nadzieję -  poprawy jakości



zbiorów, osiągnięcia stanu właściwych kwalifikacji personelu, wyposa
żenia w urządzenia i sprzęty oraz skomputeryzowania działalności. Nadal 
będą im potrzebne przede wszystkim możliwości pozyskiwania dla swycłi 
użytkowników (w drodze wypożyczania międzybibliotecznego lub spro
wadzania kopii) materiałów bibliotecznych, nieobecnych w zbiorach wła
snych i infomiacji z obcych baz danych, kopiowania rekordów do wła
snych baz oraz doszkalania i doskonalenia zawodowego personelu. Te 
trzy rodzaje potrzeb wraz z potrzebami logistycznymi wyznaczają-jak 
sądzę -  minimalny zakres niezbędnych powiązań funkcjonalnych w sieci 
złożonej z dobrze zorganizowanych i dobrze wyposażonych w siły i środki 
działania bibliotek.

Zgodnie z filozofią dekretu o bibliotekach z 1948 r., ustawą o bibliote
kach z 1968 r. oraz obowiązującą ustawą o bibliotekach z 1997 r. -  potrzeby 
podstawowych ogniw sieci powinny być zaspokajane przez biblioteki 
powiatowe i wojewódzkie w ramach realizacji ich ustawowo określonych 
zadań, w tym zobowiązania do nadzoru i pomocy instrukcyjno-metodycz
nej. Po dekadach praktycznego stosowania tych zasad oraz doświadczeń 
nikt nie ośmieli się zapewne stwierdzić, że ten system funkcjonował ideal
nie. Owszem, funkcjonował lepiej niż obecnie, lecz w innych warunkach, 
nie wszędzie i nie we wszystkich zakresach. Skoro jego przywrócenie 
jest nierealne, rodzi się pytanie, czy możliwe są w tym zakresie jakieś 
modyfikacje.

Zacznijmy od zakresu najmniej budzącego sprzeciw, to jest od po
trzeb logistycznych. Dawniej pomoc bibliotek powiatowych i wojewódz
kich w takich sprawach, jak zakup mebli i urządzeń, zakup książek i formu
larzy, katalogowanie nowości, transport książek i innych materiałów, po
moc w pozyskaniu telefonu czy zorganizowaniu przyjazdu pisarza na spot
kanie autorskie -  była dość powszechna, dziś nie jest to domena działal
ności wyższych ogniw sieci. Dziś te zadania w ogromnej większości prze
jął rynek, i to nie tylko bez oporu bibliotek, ale i ku zadowoleniu bibliote
karzy. Prywatni dostawcy dóbr i usług wykonują te zadania sprawniej 
i szybciej, przy czym ich oferta stale się powiększa, niekiedy wyprzedza 
potrzeby i obejmuje produkty najnowsze i wysokiej jakości, łącznie z tech
niką komputerową. Co więcej, jakość i poziom usług instytucji komercyj
nych stale się podnoszą i nic nie wskazuje na odwrócenie tego procesu. 
Potrzeba zajmowania się tymi zadaniami w dłuższej perspektywie czaso
wej przez wyższe ogniwa sieci wydaje się wątpliwa, choć w określonych 
sytuacjach może być uzasadniona.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie materiałów bibliotecznych i informacji 
przez podstawowe ogniwa sieci, to w tym zakresie również obserwujemy 
zmiany. Stałym zjawiskiem jest tylko kulejący system wypożyczeń mię



dzybibliotecznym w kraju, ponieważ księgozbiory większych bibliotek 
(naukowych, publicznych i pozostałych) nie są przygotowane i zdolne 
realizować potrzeb wyrażanych w krążących rewersach, a na utworzenie 
centrali wypożyczeń międzybibliotecznych w rodzaju Boston Spa polskie
go bibliotekarstwa nigdy nie było stać. Trzeba się pogodzić z tym, że 
biblioteki powiatowe (z wyjątkiem połączonych z bibliotekami miejskimi
0 bogatych zbiorach) tylko w niewielkim stopniu mogą uczestniczyć w sys
temie wypożyczeń międzybibliotecznych. Źródłem takich wypożyczeń 
mogą być nadal tylko duże biblioteki naukowe oraz wojewódzkie biblio
teki publiczne (np. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Ślą
ska, Książnica Pomorska i inne o statusie bibliotek naukowych) z bogaty
mi zbiorami, ale również pod warunkiem, że będą one dysponowały dosta
tecznymi środkami na rozbudowę zbiorów i tego rodzaju usług. Ponie
waż kwestia wypożyczeń międzybibliotecznych jest tematem nieobec
nym w głównym nurcie dyskusji o doskonaleniu działalności bibliotek 
w kraju, głównie ze względu na mizerię środków materialnych, jakimi 
dysponują biblioteki, trudno oczekiwać, że w tym zakresie nastąpią w naj
bliższym czasie korzystne zmiany.

To, co jest możliwe obecnie i co należy postulować, sprowadza się, 
szczególnie w bibliotekach dysponujących bogatymi zbiorami, do potrzeby 
rozbudowy usług reprograficznych, wspierania inicjatyw zmierzających 
do przyszłej digitalizacji zbiorów (zdigitalizowany zbiór poszukiwanych 
skryptów ma np. Biblioteka Główna AGH, z którego mogą korzystać 
użytkownicy z bibliotek publicznych), przyspieszenia procesów tworzenia
1 rozbudowy różnego rodzaju baz danych oraz rozbudowy sfery usług 
informacyjnych. W realizacji tego rodzaju postulatów główna rola może 
przypaść bibliotekom wojewódzkim. Niestety, nie wszystkim. Biblioteki 
o ubogich zbiorach będą miały ograniczone możliwości wypełniania takich 
oczekiwań. Dlatego ich rola sprowadzać się zapewne będzie do pośrednic
twa i pomocy innym bibliotekom na obszarze województwa w dostępie 
do potrzebnych materiałów.

W moim przekonaniu, zagadkę stanowi kwestia tworzenia baz danych 
innych niż informujących o zbiorach własnych, które tworzone będą nie
omal w całości z kopii rekordów pozyskiwanych z Narodowego Uniwer
salnego Katalogu Centralnego lub innych baz bibliograficznych. Rozwój 
Internetu i nowych technologii jest tak szybki, że gdybyśmy dzisiaj mieli 
decydować o tym, jak ma być rozwiązany ten problem za więcej niż 5 łat, 
nie uniknęlibyśmy zapewne kosztownej pomyłki. Z pewnością biblioteki 
publiczne będą tworzyć własne, udostępniane w sieci bazy danych, ale 
będą one miały prawdopodobnie charakter baz podręcznych, pomocni
czych. Tylko tworzenie i utrzymywanie bazy bibliografii regionalnej może



pozostać stałym obowiązkiem wojewódzkich bibliotek publicznych. Bi
blioteki powiatowe będą prawdopodobnie tylko uczestniczyć w dostarcza
niu danych do baz regionalnych. Główną rolę będą zapewne odgrywać 
pozabiblioteczne duże bazy danych o różnym charakterze, dostępne w In
ternecie, na CD-ROM i być może w innych postaciach. Ich rola jako źró
dła informacji (i kopii tekstów) będzie się zwiększać wraz z upływem 
czasu. Nie wyklucza to potrzeby finansowania przez państwo projektów 
z tego zakresu, które będą miały podstawowe znaczenie dla sprawności 
działania bibliotek publicznych i innych, np. w zakresie retrokonwersji, 
centralnych katalogów itp.

Jeśli te przypuszczenia zaczną się urzeczywistniać i zwiększą się możli
wości uzyskiwania informacji (w tym kopii dokumentów) w sieciach 
komputerowych, to pilna stanie się potrzeba zdefiniowania na nowo zasad 
gromadzenia zbiorów dla społeczności lokalnych, by nie marnować środ
ków na zakup materiałów, które łatwo i taniej będzie można pozyskać 
w sieci.

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek gminnych 
i miejskich to -  podobnie jak w innych dziedzinach życia społecznego 
i gospodarczego -  sprawa o kluczowym znaczeniu dla sprawnego funk
cjonowania bibliotekarstwa publicznego. Zadania te powinny być realizo
wane przez specjalistów, którzy nie tylko będą potrafili przekazywać wie
dzę i nowe umiejętności zgodne z potrzebami, ale je także wyprzedzać, 
zwłaszcza w zakresie stosowania nowych technologii, a ponadto -  umieć 
także wykonywać ekspertyzy, przygotowywać raporty z propozycjami 
rozwiązań, udzielać konsultacji i rad, nie tylko bibliotekarzom, ale również 
samorządom.

Szczególnie wydaje się tu być ważna rola bibliotekarzy jako konsultan
tów i doradców w sprawach bibliotecznych dla samorządów, która obecnie 
pełniona jest na ogół w skromnym zakresie ze względu na nikłe zapotrzebo
wanie władz na fachowe opinie, rady i rozwiązania. Tego rodzaju zadań 
nie można wykonywać efektywnie bez odpowiedniego warsztatu anality- 
czno-badawczego i organizacyjnego, możliwego w bibliotekach woje
wódzkich. Żle się natomiast stało, że skreślając pkt. 3 w ust. 1 art. 20 
ustawy, pozbawiono biblioteki powiatowe podstawy prawnej nie tylko 
do badania i analizowania potrzeb użytkowników i stanu organizacji bib
liotek, ale także do formułowania i przedstawiania organizatorom biblio
tek propozycji zmian w zakresie organizacji i rozmieszczenia bibliotek 
oraz potrzeb czytelników.



Niewiele jest pewnych przesłanek, które pozwoliłyby trafnie przewi
dzieć przyszłe modyfikacje w sieci bibliotek publicznych. Będą one 
bowiem uwarunkowane wieloma czynnikami niezależnymi od biblioteka
rzy i bibliotek, głównie związanymi z postępami demokracji i refomiami, 
których tempo podlegać będzie jeszcze długo różnego rodzaju zawirowa
niom politycznym.

Z dużą dozą pewności można stwierdzić jedynie, że tak jak obecnie, tak 
i w przyszłości zbiory, personel, lokal i urządzenia bibliotek gminnych i miej
skich, zależeć będą od samorządów lokalnych, ich sytuacji finansowej i kul
tury. Sytuacja finansowa i umiejętności rządzenia samorządów będą, po
dobnie jak obecnie, różne i one będą nadal bardzo mocno różnicować wa
runki i działalność bibliotek gminnych i miejskich. Niewątpliwie zwiększy 
się liczba bibliotek nowocześnie zorganizowanych i dobrze wyposażonych, 
o bogatych zbiorach, bogatej ofercie usług inforaiacyjnych i działalności 
kulturalno-oświatowej -  bibliotek nie ustępujących profilem działania i wy
posażeniem tecłmicznym bibliotekom krajów cywilizacyjnie rozwiniętych, 
ale jednocześnie większość tych instytucji w kraju nie wyzbędzie się trud
ności materialnych, a część z nich nie uniknie zwyczajnej biedy.

Istnieją przesłanki by przypuszczać, że coraz większego znaczenia 
nabierać będą pomoc i korzyści uzyskiwane przez biblioteki w ramach 
rozszerzanej współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami oraz ko
mercyjne usługi oferowane przez rynek, także w obszarze zadań przypisa
nych przez ustawę o bibliotekach bibliotekom wojewódzkim i powiato
wym, np. szkoleniowych. Nic bowiem nie będzie stało na przeszkodzie, 
by uczestniczyć w różnego rodzaju wspólnych porozumieniach (konsor
cjach), w zakupie, tworzeniu oraz wykorzystywaniu wspólnych baz da
nych, np. regionalnych, wspólnie organizowanych szkoleniach i innych 
przedsięwzięciach, na przykład w organizowaniu wystaw kolejno prezen
towanych we współpracujących bibliotekach. W regionach, gdzie biblio
teki powiatowe i wojewódzkie będą mieć ograniczone warunki do rozwija
nia inicjatywy i pełnienia funkcji ponadlokalnych, może dochodzić do 
osłabiania ich pozycji w takiej współpracy.

Biblioteki dobrze zorganizowane i wyposażone będą wykazywały 
większą samodzielność i w większym zapewne stopniu będą zainteresowa
ne nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy, niekoniecznie ze swoją 
biblioteką powiatową czy wojewódzką. Oczekiwanie na pomoc ze strony 
górnych ogniw sieci będzie się różnicować i zapewne nadal redukować. 
Będą nią bardziej zainteresowane biblioteki słabsze i uboższe niż samo
dzielne i dobrze działające.



Współpracy i kształtowaniu się nowychi więzi między bibliotekami 
sprzyjać będzie coraz szersze stosowanie nowych tecłinologii. W przysz
łości zapewne gros więzi współdziałania realizowanycłi będzie -  jakkol
wiek by to nie brzmiało -  z wykorzystaniem tecłiniki komputerowej, bez 
potrzeby rozszerzania sfery kontaktów fizycznycti. Upowszecłinienie tecłi
niki komputerowej otworzy przed bibliotekami nowe możliwości współ
pracy. Będzie ona miała wpływ również na zakres i sposób pełnienia funk
cji ponadlokalnycli przez biblioteki powiatowe i wojewódzkie.

Przyszłość bibliotek powiatowycłi rysuje się niejasno. Cłiarakterystycz- 
ne, że pomimo zapisu ustawowego o obowiązku organizowania i prowa
dzenia przez powiat co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicz
nej, postanowienie to jest wprowadzane w życie nie przez tworzenie no
wych instytucji, ale w drodze powierzania zadań biblioteki powiatowej 
istniejącym bibliotekom miejskim. To racjonalne postępowanie harmo
nizuje z powszechnym przekonaniem, że tworzenie nowych, osobnych 
bibliotek powiatowych jest zbędne. Ale też konsekwencją obranej metody 
urzeczywistnienia zapisu ustawowego jest pewna marginalizacja funkcji 
ponadlokalnych w bibliotekach, którym je powierzono i które w dodatku 
są przez samorządy powiatowe -  jak powszechnie się obserwuje -  niewy
starczająco finansowane i wspierane.

W nieco innej sytuacji są byłe biblioteki wojewódzkie, które w wyniku 
refonny utraciły swój dawny status. Mimo ograniczeń budżetowych i re
strukturalizacji, udało im się zachować w znacznym stopniu zbiory, lokale, 
wyposażenie i wykwalifikowaną kadrę, a tym samym realne możliwości 
wypełniania swych funkcji ponadlokalnych. Znamienne, że część z nich, 
pełniąc funkcje bibliotek powiatowych dla powiatu grodzkiego, rozwija 
współpracę z bibliotekami sąsiedniego powiatu ziemskiego, zwłaszcza w za
kresie szkoleń, udostępniania zbiorów i informacji, inicjowania wspólnych 
przedsięwzięć, w tym spotkań integracyjnych. To współdziałanie wynika 
z potrzeb, a nie nakazu przepisów prawnych, i potwierdza potrzebę rozwija
nia współpracy bez względu na granice administracyjne i uregulowania 
prawne. Nic dziwnego, że byłe biblioteki wojewódzkie są obecnie w czo
łówce bibliotek wykonujących zadania bibliotek powiatowych.

Budowa powiatowego poziomu w strukturze sieci na zasadzie po
wierzania zadań ponadlokalnych bibliotekom miejskim spotyka się z apro
batą bibliotekarzy, jeśli owe zadania powierzane są najsilniejszej, najle
piej przygotowanej do tych zadań bibliotece w powiecie. Tak się z zasady 
dzieje, chociaż sygnalizowane są decyzje lekceważące te kryteria.

Powiatowa biblioteka publiczna w przyszłości to przede wszystkim 
biblioteka miejska o bogatych zbiorach, wystarczająco licznym, dobrze 
wykwalifikowanym i doświadczonym zespole bibliotekarzy oraz zada



niach ponadlokalnych, ściśle określonych w porozumieniach zawieranych 
w wyniku negocjacji pomiędzy samorządem miejskim i powiatowym.
0  zakresie tych zadań będą zapewne decydowały koszty ich reahzacji, 
które będzie musiał pokryć samorząd powiatowy. Główna rola takiej bi
blioteki sprowadzać się zapewne będzie do tworzenia w powiecie klima
tu współdziałania, inicjowania form współpracy, wymiany doświadczeń. 
Pełniąc taką misję, stanie się ona liderem i zdobędzie prawo zarówno do 
występowania w imieniu współpracujących bibliotek wobec otoczenia, 
jak i inicjowania i podejmowania wspólnych przedsięwzięć, np. szkolenio
wych czy dotyczących komputeryzacji. Od jej działalności zależeć też 
będzie promocja bibliotek, książki i czytelnictwa.

Mało realne wydaje się natomiast spełnianie przez biblioteki powiato
we przyszłości dzisiejszych oczekiwń bibliotek gminnych i miejskich. 
Teresa Leśniak z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej informuje, na pod
stawie własnych badań ankietowych, że te oczekiwania związane są z uzys
kaniem pomocy w organizowaniu i przeprowadzeniu skontrum, doborze
1 zakupie książek, katalogowaniu, klasyfikacji i reklasyfikacji zbiorów, 
organizowaniu doskonalenia zawodowego, komputeryzacji, negocjacjach 
z przedstawicielami władz samorządowych^. Listę tych oczekiwań wzbo
gaca Ewa Korulczyk, której biblioteka powiatowa jawi się jako książnica 
z bogatym księgozbiorem i jako centrum informacji o regionie, pośredni
cząca w wypożyczaniu międzybibliotecznym, prowadząca centralny ka
talog i pomagająca w komputeryzacji, centralizująca zakupy i opracowa
nie nowości w powiecie, prowadząca indywidualne poradnictwo i konsul
tacje metodyczne, pomagająca w organizowaniu sesji popularnonauko
wych i innych imprez ogólnospołecznych, wreszcie organizująca szkolenia 
i wymianę doświadczeń^. Wszystkie te oczekiwania znane są od dawna,
0 czym wiele pisał Jerzy Maj'*. Są one uwarunkowane stanem i potrzebami 
bibliotek gminnych i miejskich, a także względami racjonalnej gospodarki
1 sprawnego zarządzania zasobami bibliotecznymi w powiecie, co w spo
sób klarowny, logiczny i wyczeфujący dowiódł w swym studium proble
mowym Jacek Wojciechowski^

Powiedzmy sobie jasno: takie oczekiwania są obecnie typowe, bardzo 
racjonalne, tyle że nierealne. Stwierdzam to, mimo że znów narażam się

- T. Leśniak: P ow ia tow a biblioteka publiczna a w ojew ódzka biblioteka publiczna: relacje, cele. 
zadania, m ożliw ości ifo rm y  realizacji (referat w ygłoszony na ogólnopolskiej konferencji „Powiatowe 
i w ojew ódzkie biblioteki publiezne 2000” -  m aszynopis powielany).

’ E. Korulczyk: Po co b ib liotece gm innej potrzebna je s t  biblioteka pow iatow a. W: Funkcje ponad- 
lokalne bibliotek publicznych -  poziom  pow iatow y. Warszawa: Wydaw. SBP 2000 s. 122-125.

* J. Maj: Z biór czy  sieć?  M odel pow iązań  w s iec i b ib lio tek  publicznych. W: Biblioteki publiczne  
w okresie transform acji. O gólnopolska konferencja kadry kierow niczej Arlam ów-Przem yśl, dn. 10- 
12 w rześnia 1997 r. Warszawa: Wydaw. SBP 1998.



J. Majowi, który kiedyś przepięknie napisał, że w opiniach „J Wołosza 
nie odpowiada mi ton fataiistycznego determinizmu, bliski kuzyn mate
rializmu dialektycznego i historycznego” .̂ Mogłyby one być spełnione 
jedynie wówczas, gdyby wszystkie biblioteki publiczne w powiecie stały 
się filiami czy oddziałami biblioteki powiatowej lub gdyby znalazły się 
poza gestią samorządów lokalnych, albo gdyby samorządy zgodziły się 
dobrowolnie -  we własnym, dobrze pojętym interesie -  włączyć swoje 
biblioteki w powiatowy system biblioteczny, zarządzany przez bibliotekę 
powiatową. Jak pisze J. Wojciechowski, w takim systemie: „teoretycznie 
możliwe są następujące warianty: całkowita decentralizacja -  federaliza
cja -  częściowa centralizacja -  pełna centralizacja”’. Po doświadczeniach 
ostatnich lat, kiedy do głosu doszli politycy, którym niepotrzebni są profe
sjonaliści i ich rady, wydaje się to całkiem nierealne, chociaż byłoby przed
sięwzięciem niezwykle racjonalnym i korzystnym dla społeczności lo
kalnych, nie mówiąc już o korzyściach dla samorządów. Słabość środo
wiska bibliotekarskiego nie pozwala żywić nadziei na rychłe zwycięstwo 
tych słusznych i roztropnych propozycji, które w innych krajach spraw
dziły się znakomicie. Ponieważ jednak ludziom, także w Polsce, przyby
wa rozumu z upływem czasu, trzeba wierzyć, że powiatowe systemy bi
blioteczne zaistnieją, choć dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie określić ich 
kształtu organizacyjnego. Bo zbudowane zostaną z wykorzystaniem no
wych technologii, które tak szybko się rozwijają.

Zadania i organizacja bibliotek wojewódzkich w najbliższej dekadzie 
będą zapewne równie różne, jak i wypełniane przez nie funkcje, w tym 
ponadlokalne. I nie w ujednolicaniu modeli organizacyjnych, stylów dzia
łania i zakresu rzeczywiście pełnionych funkcji ponadlokalnych należy 
widzieć ich przyszłość, lecz w zasobności materialnej i otwartości na 
potrzeby edukacyjne, kulturalne i gospodarcze regionu, w tym potrzeby 
sieci wojewódzkiej, w której powinny już funkcjonować bibliotek powia
towe. To zaś zostanie zdeterminowane polityką regionalną i traktowa
niem spraw kultury i edukacji w programach rozwoju regionalnego oraz 
profesjonalizmem zarządzania biblioteką wojewódzką, w tym jej funkcja
mi ponadlokalnymi. O ile w ramach polityki kulturalnej regionu można 
przewidywać istotne miejsce dla zadań bibliotek publicznych, to kwestia 
profesjonalizmu zarządzania przy nasilających się tendencjach do obsadza
nia stanowisk dyrektorskich wedle kryteriów niemerytorycznych i bez 
poszanowania dla kwalifikacji profesjonalnych -  rysuje się mgliście.

’ J. Wojciechowski: Zespół powiatowy bibliotek publicznych. „Przegląd B iblioteczny” 1993, 
z. 3/4 s. 203-217.

* J. Maj: Z biór czy  s ieć? ... s. 38.
’ J. W ojciechowski: Z espól p o w ia to w y...  s. 75.



Aby sprostać potrzebom czytelniczym i informacyjnym różnych środo
wisk regionu oraz oczekiwaniom bibliotek wchodzących w wojewódzką 
sieć bibliotek publicznych, biblioteki wojewódzkie, po powiększeniu 
obszaru województw w wyniku ostatniej reformy administracyjnej kraju, 
będą zapewne coraz bardziej zmierzać ku modelowi uniwersalnej biblio
teki naukowej. Obecnie tylko niektóre z nich mają status naukowy, a nawet 
te, które go uzyskały, nie wszystkie spełniają kryteria i jego wymogi. Jak 
to ujmuje Andrzej Tyws; „aktualnie mamy przynajmniej 3 postacie organi
zacyjne biblioteki wojewódzkiej: instytucję realizującą wyłącznie zada
nia ponadlokalne, bibliotekę centralną o ułożonych indywidualnie propor
cjach funkcji lokalnych i ponadlokalnych oraz bibliotekę z siecią filialną 
funkcjonującą na obszarze miasta -  siedziby miast wojewódzkich”*. Jest 
też oczywiste, że oferta usługowa tego typu instytucji jest zróżnicowana 
i w pewnym stopniu uwzględnia potrzeby wynikające z poziomu rozwoju 
gospodarczego i cywilizacyjnego regionu, jego infrastruktury naukowej, 
edukacyjnej i kulturalnej.

Jednak nie opis różnych modeli organizacyjnych bibliotek wojewódz
kich nas tu interesuje, lecz ich rola i funkcje ponadlokalne w wojewódz
kiej sieci bibliotecznej. Tym bardziej że cechą trwałą w ich organizacji 
i działalności w ciągu najbliższej dekady będą zapewne niekonsekwentne 
rozwiązania, jak np. utrzymanie dwóch bibliotek wojewódzkich na obsza
rze województwa lubuskiego i kujawsko-pomorskiego, włączanie do bib
liotek wojewódzkich zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad do
mami kultury, wydzielanie ze struktury biblioteki wojewódzkiej filii obsłu
gujących mieszkańców siedziby biblioteki w osobną bibliotekę miejską 
itp. Utrzymanie się takich rozwiązań ma i będzie wpływało na rozbudowę 
potencjału usług biblioteczno-informacyjnych dostępnych dla użytkowni
ków pozostałych bibliotek publicznych w województwie.

Nie tracąc z pola widzenia całokształtu bogatej problematyki bibliotek 
wojewódzkich, skupmy uwagę na stwierdzonych przez T. Leśniak ocze
kiwaniach bibliotek powiatowych od wojewódzkiej. Sprowadzają się one 
do:

-  opracowania strategii rozwoju bibliotek w województwie,
-  promocji bibliotek,
-  udziału w rozmowach i negocjacjach z organizatorami bibliotek róż

nych szczebli,
-  doradztwa w sprawach prawnych i ekonomicznych,

" A. Tyws: Wizje i  rew izje. O  m odelu organizacyjnym  i program ow ym  wojewódzkich bibliotek  
publicznych. W: Funkcje ponadlokalne b ib lio tek  p u b lic zn yc h - poziom  wojewódzki. M ateriały z  ogól
n o p o lsk ie j k o n feren c ji nt. W ojew ódzka  b ib lio te k a  p u b lic zn a  vv zreform ow an ym  sysy tem ie  
adm inistracyjnym  zarzadzanie, funkcje, s ta n d a rd y”. Rzeszów, 17-18 m aja 1999. Warszawa: Wy- 
daw. SBP 2000 s. 31.



-  instruktażu dotyczącego niektórych problemów merytorycznych, np. 
komputeryzacji, bibliografii regionalnej itp.

Oczekiwane działania wynikają niewątpliwie z obecnych szczegól
nych zagrożeń. Potrzebne jest jakieś remedium na brak polityki biblio
tecznej i uwiąd troski administracji rządowej o sprawy bibliotek. I dlate
go biblioteka wojewódzka jawi się jako instytucja: po pierwsze -  mająca 
decydujący wpływ na politykę biblioteczną w regionie dzięki swym 
możliwościom promowania bibliotek, doradzaniu władzom w sprawach 
bibliotecznych, opracowywaniu założeń, projektów i planów rozwoju bi- 
bhotek; negocjowania i obrony interesów bibliotek w ich relacjach z or
ganizatorami (!), a po drugie -  doskonaląca umiejętności bibliotekarzy 
w wybranych, dyktowanych bieżącymi potrzebami zakresach. Charakte
rystyczne, że nie artykułowano potrzeby pomocy w zakresie pozyskiwa
nia materiałów bibliotecznych oraz pozyskiwania informacji. Częściowo 
wynika to zapewne z ograniczenia przywołanego sondażu do obszaru wo
jewództwa podkarpackiego oraz ograniczonej zasobności zbiorów części 
bibliotek wojewódzkich, które dotychczas w słabym stopniu uczestni
czyły we wspieraniu materiałami bibliotecznymi i usługami informacyj
nymi bibliotek na obszarze swoich województw.

Niestety, dziś, zwłaszcza po dyskusjach nad polityką kulturalną państwa 
na Kongresie Kultury Polskiej i w warunkach braku odpowiedzi na podsta
wowe pytania dotyczące m. in. polityki bibliotecznej, systemu finanso
wania bibliotek i kierunków doskonalenia funkcjonowania państwa -  nie 
da się powiedzieć wiele więcej na temat przyszłej roli i pozycji bibliotek 
wojewódzkich jako ogniw sieci. Coraz większy wpływ na tę rolę czynni
ków niemerytorycznych prowadzić może do niespodzianek zarówno ko
rzystnych, jak i zdecydowanie złych, a potrzeba umacniania bibliotek 
wojewódzkich jako ośrodków analityczno-badawczych kreujących polity
kę biblioteczną w regionie, ośrodków szkolenia i doskonalenia zawodowe
go pracowników sieci wojewódzkiej oraz uniwersalnych bibliotek nauko
wych, uzupełniających działalności bibliotek publicznych na obszarze 
województwa -  może się powieść tylko częściowo i nie wszędzie. Określo
ne w ustawie o bibliotekach zadania bibliotek wojewódzkich odpowiadają 
dzisiejszym potrzebom i wydaje się, że nie stracą one na swej aktualności 
także w przyszłości. Natomiast stopień i jakość ich wykonywania będą 
zapewne różne, co w dużej mierze zaleźć będzie m. in. od ukształtowania 
się w praktyce roli tworzonych obecnie bibliotek powiatowych.



1 4 . NOTA BIBLIOGRAFICZNA

Większość zamieszczonych w tej książce i przeredagowanych tekstów
opublikowano wcześniej. I tak:

Bibliotekarstwo publiczne wobec zmian i wyzwań. W: Funkcje ponadlo- 
kalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki: materiały z ogól
nopolskiej konferencji nt. „ Wojewódzka biblioteka publiczna w zre
formowanym systemie administracyjnym-zarządzanie, funkcje, stan
dardy”, Rzeszów, 17-18 maja 1999. -  Warszawa: Wydaw. SBP, 1999, 
s. 7-16. -  (Propozycje i Materiały; 30).

Co powinna znaczyć biblioteka publiczna dziś? W; Biblioteki publiczne 
w okresie transformacji: ogólnopolska konferencja kadry kierowni
czej, Arłamów-Przemyśl, dn. 10-12 września 1997 r. -  Warszawa: Wy
daw. SBP, 1998, s. 26-33. -  (Propozycje i Materiały; 20)

Co po reformie. „Poradnik Bibliotekarza” 1999 nr 2 s. 2-7.
Model biblioteki publicznej. W: Biblioteki publiczne przed wejściem Pol

ski do Unii Europejskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji. Cho
rzów, 26-28 kwietnia 1999 к -  Warszawa: Centrum Ustawicznego 
Kształcenia Bibliotekarzy, 1999, s. 63-73. -  („Permanentna Eduka
cja”; 3).

Biblioteka publiczna w systemie informacji. W: Czytelnictwo i biblioteki 
na wsi. Obraz współczesny i tendencje: materiały z ogólnopolskiej 
konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Poznań 3-5 listo
pada 1996 k: 111 Forum SBP'96. -  Warszawa: Wydaw. SBP, 1996, 
s. 125-134. (Nauka,Dydaktyka, Praktyka: t. 22).

Biblioteki publiczne -  media -  decydenci -  sponsorzy. „Bibliotekarz” 2000 
nr 4 s. 3-7.

Biblioteki publiczne w świetle standardów zagranicznych. W: Funkcje 
ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki: materiały 
z ogólnopolskiej konferencji nt. „Biblioteka powiatowa '99 -p ierw 
sze doświadczenia i wnioski ”, Radom/Jedlnia Letnisko 20-22 wrze



śnia 1999. -  Warszawa: Wydaw. SBP, 2000, s. 14-24. -  (Propozycje i 
Materiały; 36)

Biblioteka Narodowa na rzecz bibliotek publicznych. „Biuletyn Informa
cyjny Biblioteki Narodowej” 1999 nr 4 s. 29-32.

Kto jest kreatorem karier bibliotekarskich. W: Kreatywność biblioteka
rzy: materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. „ Społeczno-kulturalna 
i zawodowa kreatywność bibliotekarzy”. Miedzeszyn, 13-14. 06. 
1997 r -  Warszawa: Wydaw. SBP, 1997, s. 148-154. -  (Propozycje 
i Materiały; 16).

Czy jest możliwe kształcenie i doskonalenie kadry kierowniczej bibliotek. 
W: Kształcenie bibliotekarzy dta przyszłości: materiały z ogółnopoł- 
skiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jachranka 
k. Warszawy, 22-24 października 1995 к: II Forum SBP ’95. -  War
szawa: Wydaw. SBP, 1966, s. 23.0-237. -  (Nauka, Dydaktyka, Prakty
ka; t. 19).

Uwagi o prawie bibliotecznym w krajach Unii Europejskiej. W: Bibliote
ki w reformie administracyjnej państwa: materiały z ogólnopolskiej 
konferencji dyrektorów WBP nt. „Zmiany w prawie bibliotecznym". 
Radom, 15-17 V I1998. -  Warszawa: Wydaw. SBP 1998, s. 14-23. -  
(Propozycje i Materiały; 22).

Polityka biblioteczna państwa -  oczekiwania i nadzieje. W: Samorządo
we biblioteki powiatowe -  projekcje i realia: materiały z ogólnopols
kiej konferencji Jedlnia Letnisko, 20-22.09.2000. -  Warszawa: Wy
daw. SBP, 2000, s. 7-15. -  (Propozycje i Materiały; 42).
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