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Od redakcji

Międzynarodowe sympozjum bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w służbie spo
łeczności lokalnej” , zorganizowane w październiku 1991 r. przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich oraz Książnicę Szczecińską i Bibliotekę Narodową stało 
się znaczącym wydarzeniem w polskim bibliotekarstwie publicznym. W gościn
nym gmachu Książnicy Szczecińskiej spotkali się, wygłaszali referaty, dysku
towali przedstawiciele bibliotekarzy Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej 
oraz USA. Temat sympozjum był wówczas i jest nadal niezwykle aktualny, a in
formacje i pogłębione refleksje kolegów pracujących w krajach o bogatej tradycji 
bibliotekarstwa publicznego i samorządności lokalnej były inspirujące i poucza
jące.

Wszystkie zamieszczone w niniejszej publikacji referaty zostały wygłoszone 
podczas sympozjum. Jednakże większość autorów zagranicznych, doceniając zna
czenie omawianych zagadnień, zdecydowała się na uzupełnienie tekstów przezna
czonych do druku o nowe informacje, które przedstawiają w bardziej przejrzysty 
sposób koncepcje polityki bibliotecznej na poziomie lokalnym i krajowym, a także 
pozwalają zrozumieć lepiej istotę roli bibliotek publicznych w społeczeństwach 
lokalnych.

Większość autorów dostarczyła teksty w wersji angielskiej. Staraniem or
ganizatorów sympozjum i redakcji zostały przetłumaczone na język polski. Ze 
względu na zainteresowanie publikacją także bibliotekarzy zagranicznych, zdecy
dowano się wydać materiały z sympozjum w dwóch wersjach językowych: polskiej 
i angielskiej.

Niektóre fragmenty zarówno wersji angielskiej, jak i polskiej mogą wydać się 
niedoskonałe pod względem stylu, staraliśmy się jednak przede wszystkim, aby 
teksty były zrozumiałe dla polskiego i zagranicznego czytelnika.

Materiały z sympozjum ukazują się z pewnym opóźnieniem. Aktualność pro
blematyki pozwala nam jednak sądzić, że czytelnicy tej publikacji znajdą w niej 
ciekawe, mało jeszcze znane informacje i inspirujące rozważania.

Autorzy referatów:

Stanisław Krzywicki*. Dyrektor Książnicy Szczecińskiej — Wojewódz
kiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz wieloletni przewodniczący 
Zarządu Okręgu szczecińskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Jest re
daktorem naczelnym „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” oraz „Bibliografii 
Pomorza Szczecińskiego” . Autor publikacji z zakresu bibliotekarstwa i kultury 
współczesnej.

Wojciech Soiuski. Wicewojewoda szczeciński.

Krystyna Kuźmińska. Wieloletni pracownik odpowiedzialny za biblio
teki w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
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z zakresu bibliotekarstwa i socjologii.
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Stanisław Krzywicki

POLSKIE BIBLIOTEKARSTW O  
PUBLICZNE W OBEC PRZEMIAN

Bibliotekarstwo publiczne w Polsce u progu lat dziewięćdziesiątych znalazło się 
w jakościowo nowej sytuacji. Gwałtowne zmiany ustrojowe, połączone z zapaścią 
ekonomiczną kraju, postawiły osamotnione środowisko bibliotekarzy przed trud
nym egzaminem. Do tak gruntownycłi i szybkich zmian nie było ono w pełni przy
gotowane, tym bardziej, że nie zostały stworzone odpowiednie instrumenty pra
wne i ekonomiczne przez organy prowadzące politykę biblioteczną państwa. Po
wstało więc faktyczne zagrożenie dla systemu bibliotecznego w Polsce, a przede 
wszystkim dla bibliotek publicznych.

Jedyną siłą realną, zdolną do podjęcia trudu dostosowania bibliotekarstwa 
polskiego do zachodzących przemian, może być samo środowisko bibliotekar
skie. Od jego działania i sprawności organizacji zawodowych, m. in. Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich oraz wyżej zorganizowanych bibliotek, w tym przede 
wszystkim Biblioteki Narodowej, jak pokazują doświadczenia innych krajów, za
leży bardzo dużo. W tym kontekście, jednym z ważniejszych zadań, podjętych 
przez Stowarz^fszenie Bibliotekarzy Polskich, okazało się poznanie aktualnej kon
dycji europejskiego bibliotekarstwa publicznego, a przede wszystkim praktyki do
tyczącej rozwiązywania przez nie wielu podstawowych problemów, związanych 
z obsługą biblioteczną społeczności lokalnych. Służyło temu międzynarodowe 
sympozjum bibliotekarzy zorganizowane w Szczecinie w dniach 15-19 paździer
nika 1991 roku. Organizatorem sympozjum było Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich przy współudziale Biblioteki Narodowej i Książnicy Szczecińskiej.

Po konsultacjach organizatorzy uznali, że sympozjum powinno dać odpo
wiedź na ważne dla aktualnej praktyki bibliotecznej w Polsce pytanie: w jakim 
zakresie i w jaki sposób bibliotekarstwo europejskie i polskie pełni swoją służbę 
na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej? Poszukując odpowiedzi na 
tak postawione pytanie, organizatorzy zaproponowali uczestnikom sympozjum 
ustosunkowanie się do następujących zagadnień:

—  użytkownicy bibliotek publicznych i ich oczekiwania,
—  biblioteki publiczne a samorząd lokalny —  zasady finansowania,
—  nowe techniki informacyjne w bibliotekach publicznych,
—  biblioteki publiczne jako ośrodki kultury,
—  marketing biblioteczny,
—  współpraca bibliotek.



w  sympozjum uczestniczyli bibliotekarze z jedenastu krajów, którzy przed
stawili szerokie spektrum problemów występujących w pracy bibliotek publicz
nych oraz sposoby ich rozwiązań. Z referatów i dyskusji wyłonił się obraz dwóch 
typów bibliotekarstwa. Jednego, w którym zmiany następują ewolucyjnie, a zmia
na narzędzi pracy jest wręcz rewolucyjna oraz drugiego, który proponuje prawie 
całkowite odrzucenie przeszłości i rozpoczęcia od nowa budowy systemu biblio
tecznego.

Jak można sądzić z przebiegu obrad i dyskusji kuluarowych, wszyscy bi
bliotekarze zainteresowani byli doświadczeniami innych, sygnalizowali potrzebę 
kontynuowania tego typu spotkań oraz szerokiej wymiany informacji. Również 
problemy, nad którymi dyskutowano były podobne, cliociaż ich skala była różna. 
Powszechnie zwracano uwagę na pogarszającą się sytuację finansową bibliotek 
i na rosnące potrzeby użytkowników.

Z lektury materiałów sympozjum nasuwa się nieodparcie wniosek, że biblio
tekarstwo publiczne, w ostatnich piętnastu latach, charakteryzowało się w wielu 
krajach niezwykłą dynamiką zmian jakościowych. Na szczególną uwagę zasługują 
tu biblioteki krajów skandynawskich, Holandii, Wielkiej Brytanii. Wiele zmian 
pozytywnych następuje w bibliotekach węgierskich, niemieckich, jak również pol
skich. Kształtuje się tam pozycja biblioteki jako podstawowej placówki edukacji 
ustawicznej w swoim środowisku społecznym, poszerzającej zasięg i zakres od
działywania kulturalnego oraz funkcji informacyjnych poprzez bogatszą ofertę 
usług. Prowadzi się równocześnie rozbudowę bazy bibliotecznej i wprowadza no
woczesne narzędzia pracy.

Współczesna biblioteka publiczna stwarza coraz większe możliwości uczest
nictwa w kulturze społecznościom lokalnym. Pięknym przykładem praktycznej 
realizacji tej tendencji są biblioteki Finlandii. Przekonywająca była argumen
tacja Pani Marji Makkonen z biblioteki w Tampere, że dzięki bogatej ofercie 
kulturalnej bibliotek i najwyższemu w Europie zasięgowi czytelnictwa, jej kraj 
przestał być krajem „kultury barowej” , a stał się krajem kultury bibliotecznej.

Równie wymowna była wypowiedź dr Hanno Jocliimsena, dyrektora biblio
teki z Hamburga, który na podstawie przeprowadzonych badań stwierdził: „Nie
mal w całej Europie Zachodniej wydaje się tak samo trudno zlikwidować w końcu 
XX wieku filię biblioteczną, jak trudno było zlikwidować kościół w końcu XIX 
wieku” .

Obserwując polską rzeczywistość bibliotekarską w tym przełomowym okresie 
i porównując ją  z doświadczeniami innych krajów, znaleźliśmy odrobinę potrzeb
nej nadziei:

—  po pierwsze, najwięcej zależy od samego środowiska bibliotekarzy i co by 
do tej pory na jego temat nie pisano, jest to jedno z najbardziej ustabilizowa
nych środowisk zawodowych, dobrze przygotowane do swojej pracy zawodowej 
i wykazujące dużą troskę o stan bibliotekarstwa w Polsce,



— po drugie, również polskie bibliotekarstwo publiczne dostatecznie głęboko 
wkomponowało się w zaspokajanie potrzeb edukacyjnycli, informacyjnycvli i kul
turalnych społeczności lokalnych, dzięki czemu znajduje już dziś obronę ze strony 
tych społeczności.

Dla bibliotekarzy polskich niezwykle pouczające były referaty Pani Normy 
Jenson z American Library w Warszawie oraz Pana Carla Earla z Library As
sociation w Wielkiej Brytanii, mówiące o marketingu w bibliotekach ich krajów. 
Problematyka ta powinna być jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania 
we wszystkich formach kształcenia bibliotekarzy oraz tematem konferencji i se
minariów kadry bibliotecznej, gdyż wiedza na ten temat może okazać się bardzo 
użyteczna w pracy bibliotek publicznych.

Tematem wspólnym dla wszystkich referatów była idea działania bibliotek 
jako systemów. Stąd też współpraca była postrzegana jako niezwykle ważny 
element zwiększania efektywności współczesnych bibliotek.



Wojciech Soiński
Wicewojewoda szczeciński

MIEJSCE BIBLIOTEK  
W PROCESIE PRZEKSZTAŁCEŃ USTROJOWYCH

Tematyka sympozjum „Biblioteki publiczne w służbie społeczności lokalnej” , 
spotyka się, jak widzę, z żywym zainteresowaniem bibliotekarzy i przedstawicieli 
samorządów lokalnycłi. Zgromadziło się tu reprezentatywne grono przedstawicieli 
bibliotek publicznycli Europy, aby dyskutować na temat, jak sprostać wyzwa
niom współczesności i uczynić z bibliotek podstawowe instytucje upowszechnia
nia kultury oraz sprawne centra informacji, a równocześnie, jak ukształtować 
model współczesnej biblioteki publicznej, by mogła ona zostać podstawowym 
ogniwem systemu edukacji ustawicznej społeczeństwa. Myślę, że doświadczenie 
i zaangażowanie Państwa gwarantuje znalezienie odpowiedzi na powyższe pro
blemy.

Polska, jak Państwu wiadomo, weszła w okres zasadniczycli przemian ustro- 
jowycłi. Wiem, że obok wielu spraw o charakterze strategicznym, rozstrzyga
nych centralnie, gros problemów rozgrywa się i rozgrywać będzie w społecz
nościach lokalnych. Zdobywamy tu nowe doświadczenia, uczymy się demokracji, 
a przede wszystkim rozwiązywania problemów zbiorowości lokalnych. Samorządy 
od stycznia 1991 roku przejęły wiele nowych zadań, w tym opiekę nad siecią bi
bliotek publicznych, dysponując w wielu przypadkach stosunkowo skromnymi 
środkami. Muszą one dokonywać wielu trudnych wyborów, często tym trudniej
szych, że nie uwzględniono w budżecie państwa —  inaczej niż to ma miejsce 
w wielu krajach Europy — środków finansowych na wsparcie samorządów lokal
nych kierujących działalnością biblioteczną.

Podstawowa sieć bibliotek znalazła się od 1 stycznia 1991 r. w jakościowo 
nowej sytuacji; codzienną działalnością muszą zaznaczać swoją obecność jako 
podstawowe placówki edukacji kulturalnej.

Dwie przesłanki — jak sądzę —  sprzyjają bibliotekom publicznym w naszym 
regionie: pierwsza —  istnieje duży prestiż książki i biblioteki w kulturze pol
skiej. Rola, jaką pełniły biblioteki polskie w najtrudniejszych dla naszego narodu 
okresach, nadała im cechy placówek symbolicznycłi. Obserwowaliśmy na tej sali, 
organizowane w ostatnich latach, wystawy pod ogólną nazwą „Skarby kultury 
narodowej w zbiorach polskich bibliotek i archiwów” . Tłumy, które zwiedzały 
wystawy ze zbiorów Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu, Biblioteki Ja
giellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie czy Archiwum Akt



Dawnych w Warszawie —  dokumentują, jak żywy stosunek mają szczecinianie 
do dóbr kultury gromadzonych wiekami w polskich bibliotekach. Druga prze
słanka — biblioteki Szczecina i województwa szczecińskiego uzyskały największy 
w Polsce zasięg czytelnictwa. Z przyjemnością odnotowujemy fakt, że w chwili, 
kiedy zmniejsza się bardzo aktywność kulturalna społeczeństwa, biblioteki nie 
tracą swoich odbiorców.

Zjawiska te, wydaje się dostrzegają również samorządy terenowe. Pomimo 
trudnej sytuacji finansowej nie odnotowujemy sygnałów o likwidacji bibliotek. 
Odwrotnie, przed miesiącem przekazano jedne z najpiękniejszych i największych 
bibliotek wiejskich w Przelewicach i Bielicach. Oddano do użytku nową filię 
biblioteczną w Policach. Samorząd Świnoujścia przeznaczył w 1991 r. z własnych 
środków kwotę 2 mld złotych na kontynuację rozbudowy Biblioteki Miejskiej. 
Przykładów można by wymienić jeszcze więcej.

Pragnę odnotować, że w tych dniach zakończono odbudowę zabytkowego pa
łacu w Buku z przeznaczeniem na Bibliotekę Składową Książnicy Szczecińskiej. 
Obiekt ten będziecie mogli Państwo obejrzeć w trzecim dniu sympozjum.

Ważne, wręcz centralne miejsce w całokształcie spraw bibliotekarskich re
gionu zajmuje Książnica Szczecińska. W ostatnim okresie zostały przeznaczone 
znaczne środki na zabezpieczenie zbiorów i odpowiednie urządzenia techniczne. 
Wspieramy plany komputeryzacji tej placówki. Jest naszą troską, władz woje
wódzkich i dyrekcji —  znalezienie możliwości zrealizowania projektu rozbudowy 
biblioteki.

Życzę uczestnikom sympozjum ciekawego i owocnego przebiegu obrad, jak 
również wielu kontaktów osobistych, z których wyniknęłyby liczne pożytki w pra
cy zawodowej.



Lucjan Biliński 
Krystyna Kuźmińska

BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWE W POLSCE. 
DOŚWIADCZENIA I PRZEWIDYWANIA

Okres dzielący nas od wdrożenia reformy społecznej i administracyjnej kraju 
i przekształceń dokonanycłi w bibliotekarstwie publicznym jest zbyt krótki, aby 
wykazywać określone prawidłowości, ocenić je i sformułować sensowną prognozę. 
Niestabilna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna gmin zdecydowała, że przejmo
wanie bibliotek przez samorządy terytorialne dokonywało się w dużym stopniu 
żywiołowo i nie w pełni spełniało oczekiwania społeczeństw lokalnycłi.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym* oraz ustawa 
z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji w ustawach szczegól
nych pomiędzy organa gminy a organa administracji rządowej oraz o zmianie 
niektórych ustaw**, dały bardzo ogólne podstawy prawne do zmiany statusu bi
bliotek publicznych. Z placówek państwowych, sponsorowanycli do końca 1990 r. 
z budżetu —  za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Kultury — zarządzanych 
w sposób centralistyczny, zostały one przekształcone w placówki samorządowe, 
z perspektywą ich usamodzielnienia i wzbogacenia ofert programowych. Prze
kształcenia de facto nie zmieniły ani kształtu organizacyjnego, ani ich meryto
rycznej działalności.

Zakładano, że dla zachowania ciągłości działania bibliotek publicznych, 
uchronienia ich od zagrożeń koniunktury ekonomicznej, potrzebna będzie ich fi
nansował organizacyjna osłona w ciągu 2-3 lat. Zabezpieczeń takich nie udało się 
zapewnić, dlatego też trudna sytuacja ekonomiczna kraju spowodowała w pierw
szej kolejności jaskrawy regres w najsłabszych ogniwach sieci — punktach biblio
tecznych (przy istniejącym w Polsce typie osadnictwa na wsi sieć punktów biblio
tecznych licząca w 1989 r. przeszło 22 tysiące obsługiwała 40 proc. czytelników). 
Kryzys sięgnął szczytu w 1990 r. —  zlikwidowano 4.500, a na początku 1991 r. 
już 1.500 punktów, i trwa nieprzerwanie. Wedle pesymistycznych przewidywań 
pozostaną nieliczne punkty w szpitalacli i innycli placówkach służby zdrowia oraz 
na wsi, prowadzone przez ludzi dobrej woli, bez żadnej rekompensaty. Ocena ich 
jest w większości krytyczna, mimo niskich nakładów i kosztów działalności. Czas

* Dziennik Ustaw, Nr 16, poz. 95.
** Dziennik Ustaw, Nr 34, poz. 198.



pokaże, jakie dalsze koleje będą przechodziły społeczne placówki upowszechnia
nia czytelnictwa. Korzystniejsze wydaje się tworzenie placówek stałych o zróżni
cowanym czasie otwarcia, a po osiągnięciu względnej stabilizacji ekonomicznej — 
wprowadzenie bibliobusów.

Przepisy, nakładające na gminy obowiązek utrzymywania bibliotek, czyli za
pewnienie im właściwych warunków działania i rozwoju (ustawa kompetencyjna), 
są zbyt ogólne, aby wpływały na decyzje gmin. Równie ogólne są zasady przy
znawania dodatkowycli subwencji i nie stanowią gwarancji pomocy państwa. 
W praktyce, gminy oczekujące przez kilka miesięcy w 1991 r. na zatwierdzenie 
budżetów, prowadziły więcej niż wstrzemięźliwą politykę finansowania placówek 
kultury. Konsekwencją działań oszczędnościowych było poważne ograniczenie 
liczby instytucji kultury. Zmiany w I kwartale zaznaczyły się likwidacją 10 proc. 
ośrodków kultury, 80 proc. klubów „Ruch” i „Rolnika” , przeszło 20 proc. zakła
dowych i spółdzielczych klubów kultury. W tym samym czasie zlikwidowano lub 
zawieszono działalność niewielkiej liczby (201, tj. 2 proc.) filii bibliotecznych. Być 
może, w wielu wypadkacli sieć bibliotek była nasycona placówkami słabymi, nie 
rokującymi nadziei na rozszerzenie działalności. Stąd ilościowe ubytki placówek 
nie zawsze należy oceniać negatywnie. Natomiast naganne było mechaniczne, nie 
poparte żadną analizą, likwidowanie bibliotek, co niestety ma miejsce do dzisiaj.

Inne decyzje, mające przynieść z jednej strony oszczędno.ści, a z drugiej 
„wzbogacenie” oferty kulturalnej, dotyczyły łączenia gminnych ośrodków kul
tury, świetlic z bibliotekami. Procesy te odbywały się zazwyczaj kosztem zdomi
nowania organizacyjnego i merytorycznego biblioteki przez inną placówkę kul
tury. Nierzadko kryły się za tym manipulacje personalne. Do krańcowych przy
kładów należy przekształcenie” bibliotek w ośrodek kultury, z zachowaniem je
dynie fakultatywnych zadań właściwych bibliotece lub tworzenie „na bazie bi
blioteki” ośrodka kultury, rekreacji i czytelnictwa.

Biblioteki samorządowe otrzymywały zazwyczaj minimum na działalność me
rytoryczną, także na zakupy zbiorów (podstawowy instrument działania). Pomoc 
nadeszła ze strony niektórycli bibliotek wojewódzkich (Gdańsk, Katowice, Lu
blin, Warszawa)*.

W nielicznych tylko przypadkach pojawiali się sponsorzy: firmy rzemieślnicze, 
banki, zakłady pracy, osoby prywatne. Powstało około 200 fundacji kulturalnych, 
które jednak nie odegrały poważniejszej roli w zasilaniu zagrożonych placówek. 
Pracownicy bibliotek uruchomili rozmaite formy uzyskiwania dochodów: tworze
nie galerii i sprzedaż obrazów, organizowanie kursów językowych, wypożyczanie 
płyt kompaktowych i wideokaset, usługi reprograficzne, a także zbiórki pieniężne. 
Dochody te stanowią bardzo małą pozycję w budżetach (2-5 proc.) ale przyczy
niają się do zmniejszenia niedoborów.

* Dane z sondażu dotyczącego sytuacji bibliotek samorządowycli. Odpowiedzi nade
słały wojewódzkie biblioteki publiczne z: Białej Podlaskiej, Ciechanowa, Gdańska, Ka
towic, Kielc, Krakowa, Lublina, Nowego Sącza, Poznania, Warszawy i Zielonej Góry.



Innym czynnikiem, negatywnie oddziaływającym na kondycję bibliotek, były 
problemy lokalowe. Nowe prawo lokalowe pozwala na odbieranie lokali przez 
prywatnycli właścicieli, także przez spółdzieli/ie mieszkaniowe (drastyczne przy
kłady w Warszawie) oraz eskalację podwyżek czynszów. Jednak wywłaszczenia 
lokalowe przyczyniły się niekiedy (sic!) do poprawy warunków. W ten sposób 
w województwach: gdańskim, kieleckim, lubelskim, poznańskim i zielonogórskim, 
lokale wielu bibliotek wymieniono na lepsze. W kilku województwach uchwałami 
rad miejskich i spółdzielczych zniesiono lub zmniejszono opłaty czynszowe dla 
bibliotek (Ciechanów, Katowice, Kielce, Lublin, Zielona Góra), co warte jest 
naśladowania.

Stosunek władz do kadry bibliotekarskiej, do podwyższania icłi kwalifikacji, 
ujawnił się w badaniach ankietowych przeprowadzonych w 1.400 bibliotekach 
gminnych. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że władze samorządowe cenią kompeten
cje zawodowe i nie hamują procesów dokształcania i doskonalenia (pod warun
kiem icli finansowego zabezpieczenia). Te ważne stwierdzenia decydują o moż
liwości planowania dalszej działalności szkół i ośrodków doskonalenia kadry bi
bliotekarskiej.

Na pytanie dotyczące porzejawów zainteresowania sprawami bibliotek władz 
samorządowych, uzyskaliśmy pozytywne odpowiedzi z województwa gdańskiego, 
katowickiego i poznańskiego. Zdarzają się jednak tendencyjnie płytkie, a nawet 
świadczące o obskurantyzmie oceny działalności bibliotek i czytelnictwa — na 
szczęście rzadkie.

Przyjrzyjmy się sytuacji bibliotek wojewódzkich największego sojusznika bi
bliotek samorządowych. Dość często pojawiają się tendencje do rozdzielania tych 
bibliotek na dwie instytucje: wojewódzką bibliotekę publiczną, ograniczoną do 
zespołu instruktorskiego, opiekującego się placówkami terenowymi oraz książ
nicę (miejską bibliotekę publiczną), świadczącą usługi tylko na rzecz miasta, 
w którym ma swoją siedzibę. Zwolennicy takiej koncepcji (ostatnio zgłoszono 
ją w Tarnowie), strukturę bibliotek podporządkowują całkowicie potencjalnym 
źródłom finansowania. Jeżeli większymi środkami finansowymi dysponuje prezy
dent miasta od wojewody, to właśnie jemu należy podporządkować bibliotekę, 
którą od wielu lat wyposażano w bogaty i za.sobny księgozbiór, wykształconą 
kadrę i urządzenia, aby mogła skuteczniej służyć całemu województwu, a nawet 
regionowi. Ten koniunkturalizm nie liczy się jednak ze skutkami ekonomicznymi 
(prowadzenie dwu bibliotek niezależnie od źródeł ich finansowania jest zawsze 
o wiele kosztowniejsze, niż jednej połączonej) ani argumentami merytorycznymi.

Władze gminne akceptują nadzór merytoryczny i pomoc bibliotek wojewódz
kich. Do rzadkości należy traktowanie pomocy jako ingerowanie w sprawy gmin 
lub traktowanie bibliotek wojewódzkich jako urzędniczych grup przyzwyczajo
nych, by żyć z dyrygowania. Stąd wywodzi się wręcz groteskowa opinia, że WBP 
to niepotrzebna „czapka administracyjna nad bibliotekami terenowymi” .

Seminarium w Szczecinie, z udziałem przedstawicieli bibliotekarstwa skandy
nawskiego, upoważnia do powołania się na rozwiązania strukturalne za granicą.



Na szczególne podkreślenie i wyeksponowanie zasługuje współpraca regionalna 
w szwedzkim systemie bibliotecznym. W strukturze sieci bibliotek publicznych 
głównym jej ogniwem są biblioteki okręgowe (odpowiednik naszycli bibliotek 
stopnia wojewódzkiego). Ich funkcje i zadania w dużym stopniu porównywalne 
są z realizowanymi przez na^ze centra wojewódzkie.

Do głównych zadań bibliotek okręgowych należy:
— udzielanie porad metodycznych i prowadzenie działalności informacyjnej,
— wydawanie bibliografii dla potrzeb regionu,
— prowadzenie szkolenia i doskonalenia bibliotekarzy,
— świadczenie specjalnych usług bibliotecznych dla imigrantów oraz dla osób 

z ograniczonymi możliwościami czytania.

We wszystkich krajach, w których istnieje samorządowy system bibliotek, 
wyraźnie zaznaczone są zadania państwa zarówno odnoszące się do kreowania 
polityki bibliotecznej, jak i świadczeń finansowych.

Kontynuując wypowiedź, chcielibyśmy przedstawić regulacyjną i interwen
cyjną rolę państwa, która jest realizowana także w krajach zachodnich, w wa
runkach pełnej demokracji i długoletniej tradycji samorządowej. W naszych wa
runkach do działań takich należy tworzenie i umocnianie instytucji rządowych, 
jak Biblioteka Narodowa i centralne ośrodki kształcenia bibliotekarzy w War
szawie i Jarocinie oraz instytucji państwowych o zadaniach ponadlokalnych — 
wojewódzkich bibliotek publicznych. Projekt ustawy o organizowaniu i prowa
dzeniu działalności kulturalnej zmierza w tym kierunku. Warto wspomnieć, że 
wymieniona ustawa, która w pierwotnej wersji miała kumulować szereg ustaw 
dotyczących sfery kultury, pozostawia w mocy w całej rozciągłości ustawę o bi
bliotekach. Pozostawienie w niej ministrowi kultury i sztuki prawa do ustalania 
wymagań kwalifikacyjnych i zasad wynagradzania, jest ważną decyzją prawną 
rzutującą w dalszej perspektywie na kształtowanie kadry bibliotekarskiej.

Prace nad nowelizacją ustawy o bibliotekach z 1968 r. są w toku, clioć przy
gotowane dotychczas projekty mają charakter wstępny. Jest bardzo trudno wy
przedzać bardzo szybko zachodzące procesy przemian w różnych dziedzinach 
życia, a w tym i w bibliotekach, i tworzyć gotowe rozwiązania prawne dla nieo
kreślonej jeszcze przyszłości. O kształcie przyszłej ustawy o bibliotekach mają się 
wypowiedzieć, na apel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, różne środowiska 
bibliotekarskie. Na dzisiaj, wydaje się ważne ustawowo uregulowanie rozłożenia 
obowiązków dotowania bibliotek przez budżet państwowy i gminne źródła finan
sowania. Należy także usankcjonować funkcje ponadlokalne wojewódzkich biblio
tek, które nie mogły znaleźć odzwierciedlenia w ustawie kompetencyjnej. Zanim 
nastąpią regulacje prawne rangi ustawowej, zasadne jest przystąpienie do opra
cowania ramowych statutów. Zadanie przygotowania statutów należy do obo
wiązków władz samorządowych —  organizatorów. Z przeprowadzonego sondażu 
wynika, że władze czekają na statut wzorcowy, wydany w formie resortowego za
rządzenia, co nie jest wykonalne. Projekty ramowych statutów opracowane przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostaną przekazane bibliotekom i organom 
gminnym.



Zmiana uprawnień ministra kultury i sztuki w stosunku do instytucji kultury 
w gminach oraz ograniczenie możliwości kształtowania polityki bibliotecznej, ob
ligują do powołania organu ponadresortowego, wyposażonego przez Urząd Rady 
Ministrów w takie prerogatywy i kompetencje, które umożliwią analizowanie 
struktury i organizacji systemu bibliotecznego, zbieranie informacji o nakładach 
finansowych na biblioteki i przedkładanie rządowi propozycji w zakresie bazy 
materialno-technicznej bibliotek, a także inicjowanie aktów legislacyjnych oraz 
wspieranie programów naukowo-badawczych i dydaktycznych.

Na koniec kilka zdań podsumowania.

Wydaje się, że w naszych warunkach więcej jest eksperymentowania, czy 
nawet improwizacji, podyktowanej aktualnymi trudnościami, niekompetencją, 
a nawet woluntaryzmem. Korzystniejsze i skuteczniejsze byłoby wzorowanie się 
na tych rozwiązaniach systemowych, które w Polsce lub za granicą zdały egza
min. Do takich pozytywnych doświadczeń zaliczamy działalność bibliotek po
wiatowych, bardzo skutecznie organizujących obsługę biblioteczną w mikrore
gionach. Funkcje te przejęły w większości biblioteki wojewódzkie. Być może, że 
przy komasowaniu województw i tworzeniu makroregionów dawne tradycje i in
stytucje będą reaktywowane. _

Nie tendencje powrotu do centralnego zarządzania, a konieczność umocnienia 
spójnego systemu bibliotecznego, służącego jak najlepiej społeczeństwu, nakazuje 
przyjęcie określonych rozwiązań legislacyjnych, a także wzorców modelowych 
instytucji bibliotecznych.

Jeżeli bibliotekarstwo nie będzie miało powiązań merytorycznych i organiza
cyjnych, jako dobrze funkcjonujące sieci wojewódzkie, czy regionalne, będziemy 
skazani na rozwiązania doraźne, mało skuteczne, kunsztowne i dalekie od reali
zacji zasadniczych celów edukacyjnych i kulturowych.

Zdajemy sobie sprawę z anachronicznych i mało efektywnych form organi
zacyjnych i metod obserwowanych w bibliotekach. Wprowadzenie zmian uza
leżnione jest od modernizacji systemów organizacji i zarządzania, wprowadze
nia osiągnięć technicznych (środki łączności, systemy komputerowe), a także 
nowoczesnego przygotowania kadr. Wymagałoby to ustalenia priorytetów dla 
bibliotek, które, między innymi towarzyszą rozwojowi bibliotek np. w Finlan
dii i w krajach skandynawskich, począwszy od funkcjonalnych obiektów biblio
tecznych, centralnego zaopatrywania bibliotek w sprzęt, urządzenia, materiały 
biblioteczne — do sprawdzonych systemów regionalnych i międzynarodowych. 
Tegoroczna konferencja białostocka poświęcona problemom komputeryzacji wy
kazała, że nasze biblioteki mają już w tej dziedzinie znaczący dorobek.

Sądzimy, że zdolności, doświadczenia, inicjatywa i przykłady twórczego dzia
łania bibliotekarzy polskich w bardzo trudnej sytuacji budowania nowoczesnych 
struktur bibliotekarstwa samorządowego, stwarzają dobre prognostyki na przy
szłość.



Stanisław Czajka 

BIBLIOTEKI PUBLICZNE  
w  SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. 

POTRZEBA WYMIANY INFORMACJI I DOŚWIADCZEŃ

Szanowni Goście!

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

W ostatnich latach Polska oraz inne kraje Europy Wschodniej i Środkowej pod
jęły trud głębokiej przebudowy ustrojowej i społecznej. Jesteśmy świadkami 
i uczestnikami odchodzenia od systemu totalitarnego ku demokracji, od wysoce 
scentralizowanego zarządzania państwem ku rządom parlamentarnym. Podejmo
wane są próby zbudowania harmonijnej współpracy administracji państwowej 
z samorządem terytorialnym.

Proces przebudowy, o którym mowa, nie został zakończony. Stopień zaa
wansowania owej przebudowy w krajach Europy Wschodniej i Środkowej jest 
zróżnicowany. W Polsce, mimo wielu pozytywnych zmian, wprowadzone w ży
cie mechanizmy demokracji i zasady gospodarki rynkowej nie przyniosły jeszcze 
oczekiwanych skutków. Sytuację komplikuje kryzys ekonomiczny, spadek pro
dukcji i nazbyt wolny i nie zawsze właściwy proces przekształcania gospodarki 
państwowej. Dotkliwie dają o sobie znać zmniejszenie nakładów budżetowycli na 
oświatę, kulturę i naukę oraz brak stabilizacji kadrowej.

Przebudowa ustroju państwa objęła także biblioteki. Najwcześniej i najpeł
niej skutki przebudowy zaczęliśmy ob.serwować w bibliotekarstwie publicznym. 
Wiązało się to z reformą ustrojową i wprowadzeniem systemu samorządowego. 
W rezultacie zmian gros bibliotek publicznych podporządkowanycli zostało sa
morządom lokalnym. W gestii administracji państwowej pozostały wojewódzkie 
biblioteki publiczne i ich filie. Podporządkowanie bibliotek samorządom naru
szyło w zasadniczym stopniu dotychczasowe zasady organizacji i funkcjonowania 
bibliotek publicznych w Polsce.

Tu kilka słów o bibliotekacli publicznych w Polsce.

Na tle dokonań bibliotekarskich po 11 wojnie światowej, przez długi czas sieć 
bibliotek publicznych oceniana była jako najlepiej zorganizowana i najbardziej 
dynamiczna. Podstawę tej sieci stanowiły biblioteki gminne i miejskie. Mogły 
one mieć i miały własne filie na terenie gminy lub miasta. Do icli obowiązku



należała opieka nad punktami bibliotecznymi, których na terenie gminy było od 
kilku do kilkunastu. Punkty biblioteczne prowadzone były przez wolontariuszy, 
którym biblioteka gminna dostarczała od 200 do 1000 książek do czasowego wy
pożyczania czytelnikom. Księgozbiór punktów bibliotecznych podlegał okresowej 
wymianie w bibliotece gminnej.

Opiekę nad bibliotekami gminnymi sprawowały wojewódzkie biblioteki pu
bliczne bezpośrednio lub pośrednio przez tzw. biblioteki rejonowe.

Biblioteki rejonowe istniały tylko w części województw i prowadziły działal
ność na bazie bibliotek miejskich. Do icłi zadań należała zwykle pomoc w do
borze i zakupie książek dla bibliotek gminnycłi i miejskicli w rejonie (zwykle 
obejmującym obszar powiatu —  jednostki zlikwidowanej w 1975 r. w wyniku 
przeprowadzonej wówczas reformy podziału administracyjnego kraju) oraz po
moc metodyczna.

Główną rolę w wojewódzkiej sieci bibliotek publicznych odgrywała biblioteka 
wojewódzka. Poza obsługą mieszkańców miasta wojewódzkiego — wojewódzka 
biblioteka publiczna była głównym gospodarzem wojewódzkiej sieci bibliotek 
publicznych. Chociaż nie miała ona uprawnień administracyjnych do nadzoru, 
jej działalność w postaci pomocy metodycznej, szkoleniowej, pomocy w doborze 
i zakupie książek, poradnictwa i konsultacji, pomocy bibliograficzno-informacyj- 
nej, pomocy w zakupie sprzętu, mebli i pozyskiwaniu lokalu — zapewniała jej 
silną pozycję w kierowaniu działalnością bibliotek na terenie województwa.

W Polsce nie było centralnej biblioteki publicznej, ale przez cały okres powo
jenny poszukiwano biblioteki, której takie funkcje można byłoby powierzyć. Dość 
często wskazywano na Bibliotekę Narodową jako na instytucję najbardziej od
powiadającą takiej roli. W strukturze Biblioteki Narodowej sprawy czytelnictwa 
i organizacji działalności bibliotek publicznych były przedmiotem badań, analiz 
i raportów Instytutu Książki i Czytelnictwa. Mimo tych oczekiwań, a także wy
wieranej presji, Biblioteka Narodowa nie podjęła się roli głównego, centralnego 
administratora bibliotekarstwa publicznego. Była jednakże i pozostała instytu
cją silnie wspierającą potrzeby bibliotek publicznycłi poprzez swą działalność 
merytoryczną i wydawniczą. Rolę administratora pełniło Ministerstwo Kultury 
i Sztuki. Ono też przez długie lata było ośrodkiem polityki bibliotecznej w Polsce, 
prawodawcą i inicjatorem prawa bibliotecznego, ośrodkiem decyzji kadrowych 
oraz finansowania lub finansowego wspierania bibliotek publicznych, koordyna
torem wielu ogólnopolskich przedsięwzięć bibliotecznych.

Chcę tu zwrócić uwagę na centralizację opieki i nadzoru nad bibliotekarstwem 
publicznym w Polsce. Formalnie biblioteki publiczne podlegały lokalnym orga
nom administracyjnym, które łożyły środki na ich utrzymanie. Istotny jednakże 
wpływ na działalność oraz kierunki i formy pracy bibliotek w terenie wywierały 
wojewódzkie biblioteki publiczne oraz minister kultury i sztuki. Ministerstwo 
regulowało zasady prawne, a poniekąd merytorycznej działalności bibliotek pu
blicznych, starało się o dodatkowe fundusze na icłi działalność, a także każdego



roku wydawało wytyczne i zalecenia dotyczące kierunków działalności biblio
tek publicznycłi. W wytycznycłi nie zapominano o zaleceniacli natury politycz
nej i ideologicznej. Koncentrowano się w nich jednak na bieżących i okazjonal
nych zadaniach, wynikających z ogólnopolskiego kalendarza imprez kulturalnych, 
oświatowych i politycznych.

System ten zmienił się zasadniczo w ostatnicli dwóch latach. Od roku bi
blioteki gminne i miejskie podlegają samorządom, a wojewódzkie biblioteki pu
bliczne — wojewodom. Zupełnie przekształcono system finansowania bibliotek 
publicznych. Nastąpiło zredukowanie roli wojewódzkich bibliotek publicznycłi 
i Ministerstwa Kultury i Sztuki w zarządzaniu bibliotekarstwem publicznym. 
Scentralizowany do niedawna system zarządzania uległ daleko idącej decentra
lizacji. Nie zawsze jasno określona rola organów rządowych słabnie i często nie 
jest wiadomo, kto winien wypełnić to miejsce oraz w jaki sposób.

Wszystko, o czym mówimy, nie miałoby może większego znaczenia, gdyby nie 
to, że załamanie się scentralizowanego zarządzania bibliotekarstwem publicznym 
jest zarazem głębokim naruszeniem pewnej jego koncepcji.

U podstaw koncepcji obowiązującej do niedawna w polityce państwa i jego 
organów, znajdowało się założenie, że podstawową funkcją bibliotek publicznycłi 
jest szerzenie oświaty i kultury w społeczeństwie, a także przeświadczenie, iż uzy
skiwanie oczekiwanycłi efektów w tej misji wymaga scentralizowanego wskazywa
nia celów — centralnego ustalania sposobów ich osiągnięcia, pomocy instytucji 
nadrzędnych, inspiracji, poradnictwa, pomocy materialnej i szkoleniowej. Stąd 
przez całe dziesięciolecia opracowywano centralnie i serwowano bibliotekom róż
nego rodzaju wytyczne, zalecenia, rekomendacje, a niekiedy także w latach pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych doszła bibliografia zalecająca i wszelkiego rodzaju 
zalecenia dotyczące włączania np. bibliotek w rozwój czytelnictwa i propagandę 
określonego piśmiennictwa.

Jest oczywiste, że w takich warunkacłi potrzeby czytelnicze mieszkańców ko
rzystających z biblioteki mogły być traktowane niezbyt uważnie przez bibliote
karza. Bywało przecież nieraz, że zamiast rzetelnej służby społeczności lokalnej 
brały górę działania pozorne, fasadowe, propagandowe, na pokaz. Mieszkańcy 
korzystający z biblioteki nie byli patronami, ale odbiorcami usług bibliotecz
nych ofiarowanycłi im przez opiekuńcze państwo. To, że owe usługi nie zawsze 
odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom społeczności lokalnej —  nie miało 
decydującego znaczenia. W efekcie np. przez całe lata gromadzono książki — 
zgodnie zresztą z zaleceniami —  które nie znajdowały w bibliotekacłi większego, 
a nawet żadnego odbioru, zapotrzebowania.

W nowej sytuacji, kiedy biblioteki zostały podporządkowane samorządom 
finansującym utrzymanie i działalność bibliotek — a jest to sytuacja trudniej
sza — okazało się, że nie są one najlepiej przygotowane do funkcjonowania w tych 
nowych warunkacłi. Niektóre z nich, nie znajdując wsparcia w społeczności lo
kalnej — giną, ulegają likwidacji, inne — toną w marazmie. Ale są i takie, dla



których wyrocznią od dawna byli użytkownicy biblioteki, które zabiegały o czy
telnika, ceniły jego potrzeby, zainteresowania. Znaczna jednak część bibliotek 
nie umie przestawić się w pełni na służbę społeczności lokalnej. Brakuje do
świadczeń, brakuje wypracowanych metod i form pracy. Coraz bardziej staje 
się oczywiste, że przebudowie ulec muszą same biblioteki jako instytucje za
spokajania potrzeb mieszkańców. Dotyczy to w nie mniejszym stopniu władz 
samorządowych. Wiele samorządów uwikłanych w trudne procesy zarządzania, 
podziału skromnycli środków, lekceważy potrzeby bibliotek, nie rozumie ich spe
cyfiki i sensu społecznego istnienia.

Ta właśnie sytuacja stała się początkiem naszego myślenia o potrzebie zor
ganizowania sympozjum na temat funkcjonowania bibliotek publicznych w spo
łeczności lokalnej —  z udziałem kolegów z różnych krajów zarówno z Europy 
Zachodniej, jak i Środkowej i Wschodniej. Inicjując nasze spotkanie, mieliśmy 
na uwadze wymianę doświadczeń oraz informacji ważnych — jak wolno sądzić — 
nie tylko dla bibliotekarzy polskich, lecz również kolegów z innych krajów euro
pejskich.

Ważne są dla nas nie tylko rozwiązania, które się w praktyce sprawdziły, ale 
także nowe idee i koncepcje, które dla nas mogą być ważne, jeśli nie dziś, to jutro. 
Stąd właśnie w piśmie zapraszającym do udziału w sympozjum sygnalizowaliśmy 
nasze szczególne zainteresowanie takimi problemami, jak:

— użytkownicy bibliotek i ich oczekiwania,
— biblioteki a samorząd lokalny; zasady funkcjonowania działalności biblio

tek publicznych,
—  współpraca międzynarodowa,
— nowe technologie informacyjne w bibliotekarstwie publicznym,
— biblioteki publiczne jako centra kultury.

Mamy nadzieję, że w trakcie naszego sympozjum dojdzie do pożytecznej 
wymiany informacji na te i inne tematy.

Sądzę, iż sympozjum da możliwość naszym gościom głębszego zapoznania 
się z dorobkiem bibliotekarstwa krajów postkomunistycznych oraz zrozumienia 
kilku fenomenów tego bibliotekarstwa. Należą do nich niewątpliwie: ilościowa roz
budowa bibliotekarstwa publicznego w tej części Europy, nasycenie placówkami 
bibliotecznymi nieomal wszystkich skupisk osadniczych, rozbudowana funkcja 
pomocy metodycznej i szkoleniowej bibliotek wojewódzkich, próby centralnego 
sterowania funkcjonowaniem całej sieci bibliotek publicznych i wreszcie — sto
sowane metody i formy pracy z czytelnikiem i otoczeniem społecznym. Sądzę, że 
te zagadnienia mogą być interesujące. Bowiem biblioteki publiczne — mimo ich 
ułomności i słabości — były przez całe dziesięciolecia instytucjami wspierającymi 
rozwój oświaty i kultury w społeczeństwie oraz przywiązanie do uniwersalnych 
wartości kultury europejskiej.

To, że mamy dziś w Polsce do czynienia z ludźmi nieźle wykształconymi, 
pragnącymi kontaktów z całym światem i chcącymi budować swoją przyszłość



we współoracy z innymi demokratycznymi społeczeństwami Europy i świata jest 
także w jakimś stopniu efektem pracy bibliotek publicznych.

Temat naszego sympozjum «Biblioteki publiczne w służbie społeczności lo
kalnej» kieruje uwagę na praktyczne aspekty funkcjonowania bibliotek. Nie gu
biąc znanycłi teoretycznych ustaleń, pragniemy jednakże, by wystąpienia refera
towe i dyskusja koncentrowały się na tym, co jest przydatne w codziennej pracy, 
co służy zwiększeniu sprawności, efektywności — słowem racjonalizacji pracy 
bibliotek publicznych.

Główne pytanie, które dziś stawiamy, brzmi: w jakim stopniu biblioteki pu
bliczne spełniają swoje zadania wobec otoczenia społecznego? Takie postawienie 
problemu skłania do położenia nacisku na współczesność, dzień bieżący i per
spektywę jutra. Rozważania w aspekcie historycznym wydają się być celowe tylko 
wtedy, gdy tłumaczą pewne trendy rozwojowe i służą jako podstawa progresyw
nych zamierzeń, rozstrzygnięć czy propozycji.

Bibliotekarstwo publiczne w Polsce, tak jak cała gospodarka, wkroczyło na 
drogę restrukturyzacji. Dziś już wiadomo, że w najbliższych latach nie należy 
oczekiwać ilościowego wzrostu placówek bibliotecznych. W przyszłości będzie 
ich prawdopodobnie znacznie mniej. Już jest ich mniej, zwłaszcza punktów bi
bliotecznych. Wydaje się nam, że ten ilościowy regres należy rekompensować, 
m. in. automatyzacją i zmianami w organizacji sieci i działalności bibliotek.

Biblioteki polskie rozpoczęły modernizację techniczną. Jest ona najbardziej 
zaawansowana w bibliotekach naukowych i placówkach informacji naukowej. 
Także bibliotekarstwo publiczne przygotowuje się do wprowadzania nowych tech
nik informatycznych —  komputeryzacji. Główne przeszkody, które tu napoty
kamy, wynikają z braku spójności wdrażanych systemów w skali kraju oraz ciągle 
szczupłycli środków finansowych przeznaczonych na komputeryzację, na sprzęt 
komputerowy, programy i szkolenie kadr.

Społeczna użyteczność bibliotek — jak wskazują doświadczenia — zależy 
nie tylko od ich zasobów, księgozbiorów, lecz także od ich wyposażenia technicz
nego, struktury organizacyjnej oraz fachowości kadr. Wzajemna zależność tych 
elementów rośnie wraz z zaawansowaniem procesów automatyzacji i możliwością 
zastosowania systemów informatycznych.

Problematyka naszego sympozjum stanowi jeden z ważnych obszarów dzia
łalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Wydaje się, że właśnie tego typu 
organizacje są predestynowane do ujawniania nowych potrzeb, ich analizy, gro
madzenia oraz wymiany doświadczeń w skali kraju, a niekiedy — poprzez struk
tury IFLA —  w wymiarze międzynarodowym. Jako członkowie SBP stanowimy 
zorganizowaną grupę zawodową środowiska bibliotekarskiego w Polsce. Nie za
wsze nasze działania wywołują pożądane skutki, nie zawsze rozumiana bywa 
waga poruszanycłi przez nas spraw, choć opinia środowiskowa bibliotekarzy była 
i jest na ogół brana pod uwagę przez administrację państwową czy samorządową 
podczas rozstrzygania spraw bibliotekarskich.



Poprzez swą partycypację w opracowaniu niektórych aktów prawnych (pro
jektów ustaw, zarządzeń, ich opiniowanie), poprzez uczestnictwo w tworzeniu 
dokumentów statutowych, np. opracowanie projektów statutów poszczególnych 
typów bibliotek publicznych, przedkładanie Parlamentowi, jego komisjom, or
ganom rządowym ekspertyz i raportów — Stowarzyszenie usiłuje wpływać na 
pozycję społeczną i kształt organizacyjny bibliotekarstwa.

Mimo zachodzących procesów demokratyzacji, uspołeczniania procesów de
cyzyjnych na szczeblu lokalnym —  jesteśmy dopiero we wstępnej fazie tworzenia 
bardziej racjonalnych więzi pomiędzy bibliotekami publicznymi a samorządami. 
Uczymy się współpracy z samorządem. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
udzielało i udziela tym zagadnieniom wiele uwagi. Organizuje seminaria i kon
ferencje poświęcone tej nowej problematyce. Zarazem broni racji zawodowych 
i interesów swojego środowiska we współpracy z samorządem i administracją pań
stwową. Dążenia te nie są przejawem zawodowego egoizmu lub wąsko rozumia
nego partykularyzmu. Wynikają ze zrozumiałej konieczności: obrony wyższych 
racji słowa drukowanego w jego zderzeniu z komercjalizacją kultury i występu
jącymi —  niestety —  objawami jej prymitywizacji, niezrozumienia, obojętności.

Sądzę, że podobne cele przyświecają organizacjom bibliotekarzy w innych- 
krajach, w krajach, które koledzy — nasi goście — reprezentujecie.



Władysław Michnal

POLSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE  
W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTW A

Tak postawiony problem zamierzam przedstawić w kontekście zmieniających się 
uwarunkowań ustrojowych i społeczno-ekonomicznych.

Okres międzywojenny był trudny dla bibliotekarstwa publicznego w Polsce, 
zwłaszcza w dziedzinie materialnej. Skromne budżety samorządowe nie pozwa
lały na odpowiedni rozwój sieci bibliotecznej i właściwy dobór zbiorów. Głów
nie z powodu trudności finansowych państwa nie uwieńczono wówczas starań 
bibliotekarzy o uchwalenie ustawy bibliotecznej. Tak więc publiczne biblioteki 
samorządowe nie miały wystarczających warunków ku temu, aby zaspokoić po
trzeby społeczne bezpłatnego dostępu do książek. Zrobiono jednak pierwszy krok 
w kierunku zinstytucjonalizowania biblioteki oświatowej i podporządkowania jej 
ogólnokulturałnej i oświatowej polityce państwa^.

W czasie II wojny światowej straty bibliotekarstwa polskiego zarówno w li
czebności bibliotek, jak i księgozbiorów sięgały 90 proc. Toteż po zakończeniu 
dńałań wojennych przystąpiono nie tyle do odbudowy ile do kształtowania od 
nowa bibliotekarstwa polskiego. Dotyczyło to zwłaszcza odzyskanych ziem za
chodnich i północnych Polski. Rozumiano wówczas, że u podstaw przeobrażeń 
ustrojowych i społecznych leży rewolucja oświatowa, upowszechnienia szkolnic
twa wszystkich stopni, a tym samym i czytelnictwa książek wśród szerokich 
kręgów społeczeństwa.

Pierwsze biblioteki powszechne zaczęły powstawać w pierwszych dniach po 
wyzwoleniu. Był to najlepszy sprawdzian społeczny potrzeb środowiska. Organi
zowano spontanicznie zbiórki książek i środków pieniężnycli na ich zakup. Wy
dany w 1946 r. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi tworzy 
ramy prawnoorganizacyjne dla ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych (tj. bi
bliotek szkolnych, powszechnych i naukowych) utrzymywanych przez państwo 
lub inne podmioty publicznoprawne. Na mocy Dekretu do zakładania i utrzymy
wania publicznych bibliotek powszechnych zobowiązane były właściwe związki 
samorządowe. Proces organizacji sieci bibliotecznej dokonuje się przy szerokim 
udziale kręgów społecznych. Przy radach narodowych powoływano wojewódzkie.

 ̂ Jadwiga K o ł o d z i e j s k a :  Publiczne biblioteki samorządowe w okresie między
wojennym. Warszawa 1967, s. 146; Społeczna funkcja biblioteki publicznej. Warszawa 
1976, s. 19.



powiatowe i gminne komitety biblioteczne, w skład których wchodzili przedsta
wiciele bibliotek, stowarzyszeń i organizacji społeczno-zawodowych. Celem ich 
działania była pomoc administracji państwowej w organizacji i rozwoju bibliotek 
szkolnych i powszechnych oraz w rozwoju czytelnictwa. Do 1949 r. ukształtowała 
się podstawowa sieć biblioteczna.

Po wojnie strukturę organizacyjną sieci publicznych bibliotek powszechnych 
oparto na strukturze podziału administracyjnego państwa. W ten sposób utwo
rzono: biblioteki wojewódzkie (miejskie miast wydzielonych), powiatowe, miej
skie i gminne (gromadzkie). Miały one swoje filie i punkty biblioteczne. Ten układ 
oprócz zalet miał ten mankament, że wraz ze zmianą podziału administracyjnego 
kraju, co miało miejsce kilkakrotnie, musiały zmieniać się powiązania organiza
cyjne bibliotek.

Na pytanie, jaki był rzeczywisty udział bibliotek publicznych w okresie po
wojennym w najważniejszych procesach społecznych, politycznych i kulturalnych 
daje zwięzłą i przekonywającą odpowiedź prof. Jadwiga Kołodziejska — kierow
nik Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej". Biblioteki publiczne 
wspomagały aktywnie wielką akcję alfabetyzacji w pierwszych powojennych la
tach, uczestniczyły w istotnych procesach integracyjnych, przyczyniając się do- 
tworzenia kulturalnej wspólnoty zróżnicowanych grup społecznych, zwłaszcza na 
ziemiach nowo zasiedlonych, wprowadzały do uczestnictwa w kulturze narodowej 
i ogólnoludzkiej szerokie kręgi społeczne, zwłaszcza chłopskie i robotnicze.

Biblioteki publiczne przez cały okres wspierały działalność szkolnictwa wszy
stkich stopni i związek ten stale się pogłębia. Poprzez książkę, w pierwszych po
wojennych latach i zwłaszcza w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, upowszech
niano w społeczeństwie polskim także nową ideologię, idee socjalizmu. Chodziło
0 wykształcenie nowej inteligencji pochodzenia robotniczego i chłopskiego, która 
by aprobowała i promowała nowe przemiany ustrojowe.

Lata sześćdziesiąte i neistępne to przede wszystkim postęp jakościowy w bi
bliotekarstwie polskim. Zmiany społeczno-polityczne, jakie dokonały się w kraju 
po 1956 r. ożywczo wpłynęły również na działalność bibliotek. Krytycznie oce
niono różne akcje propagandowe. Bibliotekarze skupili się teraz na pracach zwią
zanych z doborem księgozbiorów dostosowanych do potrzeb własnych środowisk 
społecznych i metodyką pracy z czytelnikami. W związku z realizacją hasła „Pol
ska krajem ludzi uczących się” wzrosło znacznie zapotrzebowanie na książkę do 
nauki. Skłoniło to biblioteki publiczne do rozszerzenia działalności oświatowej
1 informacyjnej. Każda z bibliotek starała się skompletować księgozbiory en- 
cyklopedyczno-informacyjne oraz materiały z zakresu wiedzy o regionie. Przy 
obsłudze czytelników zastosowano wolny dostęp do półek bibliotecznych. Roz
poczęto organizację specjalistycznych bibliotek dla dzieci. Biblioteki publiczne 
dostrzegały te nowe zainteresowania czytelnicze i ukierunkowały swoją działal
ność na zaspokojenie wzrastających potrzeb edukacyjnych. Podstawę prawną tej

J. K o ł o d z i e j s k a :  Społeczna Junkcja ... op. cit., s. 20.



reorientacji dawała uchwalona w 1968 r. Ustawa o bibliotekach. Staraniem władz 
lokalnycłi nastąpiła znaczna poprawa warunlców lokalowych bibliotek, a rady 
narodowe przeznaczały dodatkowe środki finansowe na działalność bibliotek. Do 
zawodu przyszło też wielu wykształconych bibliotekarzy.

Zjawiska niekorzystne w bibliotekarstwie zaczęto obserwować od początku 
lat siedemdziesiątych. Wkrótce, oprócz braków materialnych, doszły trudności 
organizacyjne. Zmiany w podziale administracyjnym kraju dokonane w 1975 r. 
spowodowały generalnie przejście z trzystopniowej struktury organizacyjnej bi
bliotek publicznych na dwustopniową. Przestały funkcjonować biblioteki stopnia 
powiatowego, które udzielały pomocy organizacyjnej i metodycznej bibliotekom 
małomiejskim i wiejskim. W kraju nie wypracowano jednolitego, racjonalnego 
modelu organizacyjnego sieci bibliotek publicznych. Wiele województw, w tro
sce o sprawne funkcjonowanie bibliotek najniższego stopnia organizacyjnego, za
chowało pewne ogniwa pośrednie między biblioteką wojewódzką a bibliotekami 
gminnymi (miejskimi) w postaci bibliotek rejonowych lub oddziałowych. Kry
zys społeczno-polityczny w początkach lat osiemdziesiątych oraz regres w ruchu 
wydawniczym nie sprzyjały rozwojowi bibliotekarstwa i czytelnictwa. Społeczny 
zasięg oddziaływania bibliotek nie wzrastał.

W tym miejscu chciałbym dokonać zwięzłej cliarakterystyki powojennego 
polskiego bibliotekarstwa publicznego i wskazanie jego cecli specyficznych.

Sieć bibliotek publicznych ł)yła najliczniejszą (obok bibliotek szkolnych) i naj
bardziej dynamiczną siecią biblioteczną. Corocznie liczba placówek bibliotecz
nych była większa niż wynikałoby to z potrzeb przyrostu demograficznego lud
ności. Zarządzanie bibliotekami było scentralizowane z uwzględnieniem zadań 
dla poszczególnycłi ogniw. Mimo to, biblioteki nie były obojętne na specyficzne 
potrzeby poszczególnych środowisk społecznycłi wynikające z uwarunkowań spo- 
łeczno-zawodowycłi czy też kulturowych. Sieć ta miała zorganizowany system 
kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, a w bibliotekach wojewódz
kich i, do 1975 r., w bibliotekach powiatowych posiadała ośrodki metodyczne, 
które świadczyły poradnictwo fachowe również dla innycli typów bilaliotek. Bi
blioteki wyżej zorganizowane brały udział w zakupie i opracowaniu księgozbiorów 
dla bibliotek stopnia podstawowego. Biblioteki publiczne przez cały powojenny 
okres były niedoinwestowane i borykały się z licznymi trudnościami ekonomicz
nymi. Taka sytuacja nie sprzyjała też napływowi do bibliotek kadry ambitnej 
z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Mimo to sieć ta okazała się być 
najlepiej zorganizowaną i mającą największy zasięg oddziaływania społecznego.

Zapleczem intelektualnym dla bibliotek publicznych była i jest Biblioteka 
Narodowa wraz z jej instytutami. Na szczególne podkreślenie zasługują badania 
socjologiczne i publikacje Instytutu Książki i Czytelnictwa, które dawały pod
stawy metodologiczne świadomej i celowej działalności bibliotek w celu ukierun
kowania ich na potrzeby określonych środowisk społecznych. Wystarczy przy
kładowo wymienić takie serie wydawnicze, jak: „Z Badań nad Czytelnictwem” , 
„Materiały Informacyjne Instytutu Książki i Czytelnictwa” , „Zeszyty Przekła
dów” czy roczniki „Biblioteki Publiczne w Liczbach” . Istotny wkład naukowy



w rozwój bibliotekarstwa publicznego wniosło też Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, które jest wydawcą wielu publikacji i czasopism fachowych.

Ten model bibliotekarstwa publicznego skończył się w 1990 r. Przemiany 
ustrojowe, i będący ich skutkiem nowy system prawno-finansowy określony w us
tawach z 1900 r.^ wprowadziły nowe relacje bibliotek komunalnych w stosunku 
do organów samorządowych. Z wyjątkiem 49 bibliotek wojewódzkich, które jako 
biblioteki państwowe w dalszym ciągu są finansowane z budżetu centralnego 
państwa, pozostałe biblioteki (jako komunalne) i ich filie przeszły na utrzyma
nie samorządów lokalnych. Zgodnie z przewidywaniem bibliotekarzy postawiło 
to większość bibliotek w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a dla wielu — zwła
szcza bibliotek filialnych i punktów bibliotecznych — oznaczało po prostu likwi
dację. Decyzje te wpłynęły też niekorzystnie na system organizacyjny bibliotek 
powodując rozpad powiązań funkcjonalnych w sieci. Icłi skutki dotyczą przede 
wszystkim bibliotek małych, tj. wiejskich i małomiejskich, które korzystały z po
mocy organizacyjnej i metodycznej bibliotek większych.

Trudno nie dostrzec także pewnych pozytywnych aspektów tych decyzji. 
Zmuszają one bibliotekarzy do bardziej oszczędnego rozmieszczenia placówek 
w sieci, racjonalizacji zatrudnienia pracowników, skłaniają do oceny rezulta- 
tów działania i tym samym powinny przyczynić się do większej efektywności 
pracy. Można spodziewać się też zmian w świadomości mieszkańców i tym samym 
zmiany ich stosunku do biblioteki publicznej nie jako do instytucji państwowej 
lecz własnej, społecznej, odpowiadającej na ich potrzeby.

Statystyczny obraz polskiego bibliotekarstwa publicznego według danych na 
koniec 1990 r. —  przedstawiony tutaj w wielkim skrócie — ujawnia już istotne 
zmiany ilościowe i odsłania nowe tendencje wynikające z przyjętej polityki kul
turalnej państwa.

Sieć bibliotek publicznych wraz z filiami liczyła 10.270 placówek bibliotecz
nych'* i po raz pierwszy w powojennej historii odnotowano zmniejszenie się łącz
nej liczby bibliotek i filii w stosunku do roku poprzedniego. W polskich warun
kach istotną rolę w dostarczaniu książek bibliotecznych do najmniejszych śro
dowisk społecznych —  zwłaszcza wiejskich — odgrywały punkty biblioteczne. 
Jeśli w 1970 r. funkcjonowało prawie 32 tysiące tych nieprofesjonalnych agend 
upowszechniania książki, to w 1990 r. już tylko 17,5 tysiąca i w ciągu roku spra
wozdawczego ich liczba zmalała o jedną piątą.

Stan księgozbiorów bibliotecznych (bez zbiorów specjalnych) wyrażał się 
liczbą 136,6 min woluminów, co daje wskaźnik 358 książek na 100 mieszkań
ców i również po raz pierwszy od 1945 r. notujemy zmniejszenie się zasobu 
księgozbiorów bibliotek publicznych w stosunku do roku poprzedniego. Ich stan

^ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (D z.U ., Nr 16) i Ustawa 
z dnia 27 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji. . . (Dz. U. Nr 34).

^ Wszystkie informacje statystyczne zaczerpnięto z rocznika „Biblioteki Publiczne 
w Liczbach 1990” . Warszawa 1991.



jest wynikiem gruntownej selekcji zbiorów i radykalnie zmniejszonego zakupu. 
Zakupiono jedynie 10 książek na 100 mieszkańców, podczas gdy normatywny, 
obowiązujący wskaźnik wynosi 18 książek. Dopływ nowości do każdej biblioteki 
a zwłaszcza biblioteki publicznej stopnia podstawowego jest jednym z zasadni- 
czycłi warunków jej atrakcyjności dla czytelników, a tym samym podstawowym 
czynnikiem stymulującym zasięg jej oddziaływania społecznego. W dodatku pla
cówek stopnia podstawowego o księgozbiorach do 10.000 woluminów jest około 
55 proc. ogółu bibliotek i filii i obsługują one prawie 62 proc. wszystkich czytel
ników.

Zbiory audiowizualne liczą nieco ponad 2 min jednostek inwentarzowych i ich 
liczba stale rośnie, a towarzyszy temu stale zwiększające się ich wykorzystanie. 
Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu abonentów w bibliotekach publicznych 
tym rodzajem zbiorów (są to głównie kasety z „książką mówioną” , płyty gramo
fonowe i wideokasety).

Zasięg społecznego oddziaływania bibliotek wyraża się przede wszystkim 
wskaźnikiem procentowym czytelników wypożyczających zbiory do ogółu po
pulacji. W Polsce wynosi on 19,4 proc. Gdyby uwzględnić również tych, którzy 
korzystają z innych form usług bibliotecznych to zasięgiem tym nie obejmuje 
się więcej niż jedną czwartą część mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że stan 
ten nie może nikogo zadowalać tym bardziej, że od dwudziestu lat nie ulega on 
poprawie. Aktywność czytelnicza mieszkańców wyraża się wskaźnikiem 406 wy
pożyczonych książek w ciągu roku na 100 mieszkańców (nie uwzględniono tutaj 
wypożyczeń zbiorów specjalnych i udostępnionych książek w czytelniach).

Specyfiką polskich bibliotek publicznych jest także to, że około 65 proc. icłi 
zbiorów to literatura piękna, a odsetek wypożyczeń tego typu zbiorów przekra
cza 80 proc. ogółu wypożyczeń. Biblioteki publiczne we wszystkich środowiskach 
społecznych zaspokajają więc potrzeby czytelnicze w zakresie głównie literatury 
pięknej. Są tymi instytucjami, które prowadzą do uczestnictwa w kulturze lite
rackiej. Najliczniejszymi użytkownikami zbiorów bibliotecznych są dzieci i ucząca 
się młodzież. Wynikają z tego dla bibliotek odpowiednie obowiązki takiego za
programowania pracy kulturalno-oświatowej, aby była ona atrakcyjna dla tej 
kategorii czytelników.

Początek lat dziewięćdziesiątych przynosi polskim bibliotekom publicznym 
nowe wyzwania. Społeczeństwo oczekuje od bibliotek otwarcia się na jego nowe 
potrzeby, które wynikają z zachodzących zmian ustrojowych, przekształceń spo
łeczno-ekonomicznych, a także nowych wartości ideowych. Zmiany te dokonują 
się gwałtownie i powodują wiele zjawisk kryzysowych. Biblioteki publiczne nigdy 
nie były obojętne na przeobrażenia jakie zachodziły w ich otoczeniu zewnętrz
nym, zwłaszcza w takich sferacli jak oświata, nauka, kultura, gospodarka czy 
ideologia i związane z nimi potrzeby i aspiracje jednostek i grup społecznych. 
Stosownie do tycli zmian biblioteki modyfikują swoje funkcje społeczne.

Drugi rodzaj wyzwania dla bibliotek wynika z zachodzących zjawisk kryzy
sowych w kulturze jako sferze wartości estetycznych, etycznych i poznawczych.



Obserwuje się zaburzenia w dotychczasowej hierarchii wartości. Stopniowo zani
kają pewne wartościowe typy aspiracji związane ze zdobywaniem wykształcenia 
i zawodu i są zastępowane aspiracjami czysto konsumpcyjnymi. Przed bibliote
kami stoi zadanie, aby wespół z innymi instytucjami oświatowymi i artystycz
nymi przeciwdziałać szerzeniu się tych destrukcyjnych zacliowau i popularyzować 
model awansu społecznego oparty na wartościach uniwersalnych.

Wreszcie trzecie zagrożenie dotyczące wszystkich bibliotek i całej sfery insty
tucji kultury w ogóle wynika z pogłębiającego się kryzysu gospodarczego pań
stwa, co powoduje systematyczne i drastyczne ograniczenia dotacji dla bibliotek 
państwowych, a budżety gmin czyni niezdolnymi do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb komunalnych, w tym i kulturalnych. Tak radykalne ograniczenia środ
ków materiałowo-finansowych pociągają za sobą osłabienie polskich bibliotek.

W tym miejscu należy postawić pytanie, czy biblioteki publiczne są w stanie 
sprostać tym wyzwaniom, czy też wolność i demokracja, którą z takim trudem 
wywalczyliśmy będzie się ludziom kojarzyć z ograniczeniem dostępu do uniwer
salnych dóbr kultury, wśród których książka zajmuje nadal poczesne miejsce?

Nadzieja dla bibliotek płynie z następujących źródeł:

— Demokracja życia społecznego wyraża się przede wszystkim udziałem sze
rokich kręgów społeczeństwa w życiu politycznym i kulturalnym kraju, a bez 
czytelnictwa udział ten staje się niemożliwy.

—  Społeczności lokalne mają teraz pełną szansę artykułowania swoich po
trzeb kulturalnych i życzeń odnośnie do profilu działalności instytucji kultury. 
Biblioteka publiczna była i jest żywą instytucją najbardziej uczęszczaną ze wszy
stkich instytucji kultury. W bibliotekach społeczeństwo polskie zaspokaja dwie 
trzecie wszystkich potrzeb czytelniczych. Służebna rola biblioteki wobec poszcze
gólnych środowisk społecznych czyni ją  instytucją niezbędną w życiu każdej więk
szej społeczności, a ta będzie się domagać od władz lokalnych zapewnienia jej 
minimum warunków egzystencji.

— Zmiany w sferze ekonomicznej, a więc rozwój sektora prywatnego w pro
dukcji i usługacli, gospodarka rynkowa, szybkie zmiany w technice, międzyna
rodowe powiązania ekonomiczne —  spowodują zapotrzebowanie na szybką in
formację dla potrzeb businessu. Ten z kolei będzie zainteresowany wspieraniem 
finansowym instytucji, która będzie w stanie te usługi pełnić. Pojawia się na
dzieja przynajmniej na częściowe wsparcie finansowe bibliotek przez sponsorów 
i fundacje.

—  Nie bez znaczenia jest też czynnik społeczny, który, niamy na to już do
wody, nie będzie się łatwo godził na zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku 
kultury narodowej. Dla przykładu można przytoczyć tutaj działania interwen
cyjne podjęte ostatnio przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sejmową 
Komisję Kultury i Środków Przekazu, Komisję Senacką, Komisję Kultury NSZZ 
„Solidarność” , publikacje prasowe itp.



— Wreszcie, nadzieją napawa stanowisko resortu kultury i sztuki wyrażone 
ostatnio przez I Zastępcę Ministra Kultury i Sztuki prof. Auclrzeja Rottermunda. 
Wśród podstawowych obowiązków państwa, niezależnie od okresowych preferen
cji muszą być gwarancje (i tu na pierwszych miejscach wymienia): 1) funkcjono
wanie bibliotek publicznych, z czym bezpośrednio wiąże się utrzymanie poziomu 
czytelnictwa, 2) zapewnienie realizacji programu edukacji kulturalnej, głównie 
dzieci i młodzieży^.

Należy mieć nadzieję, że funkcjonujący system prawno-finansowy będzie pod
dany ocenie i zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski, a środowisko biblio
tekarskie doczeka się rychłej nowelizacji Ustawy o bibliotekach, która stworzy 
podstawy prawne dalszego rozwoju bibliotekarstwa polskiego.

Są to wszystko uwarunkowania zewnętrzne, tkwiące w otoczeniu społecznym 
bibliotek. Jakie więc powinny być biblioteki, aby sprostać dzisiejszym i przy
szłym rzeczywistym potrzebom ich użytkowników i zyskać ich akceptację?

W obliczu dokonujących się tak szybkich przemian powinna być realizowana 
generalna zasada: biblioteka publiczna to instytucja elastyczna, ciągle dostoso
wująca swoją założoną i rzeczywistą funkcję społeczną do potrzeb użytowników. 
W tym celu biblioteki powinny podejmować działania marketingowe. Ich celem 
byłoby z jednej strony badanie i rozpoznawanie potrzeb użytkowników i icli ży
czeń pod adresem bibliotek i pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji 
postawionycłi celów, a z drugiej — profilowanie działalności bibliotek i popula
ryzacja usług bibliotecznych w środowisku.

W działalności bibliotek publicznych w Polsce na czoło wysuwają się trzy 
funkcje:

P o  pierw sze —  funkcja  edukacyjna. Biblioteki publiczne trzeba wi
dzieć jako ważne ogniwo w systemie oświaty szkolnej i jako podstawową insty
tucję w systemie edukacji ustawicznej społeczeństwa dorosłego. Ponad połowę 
ogólnej liczby czytelników w bibliotekach publicznych stanowią dzieci i młodzież 
ucząca się. Biblioteka publiczna jest często pierwszą pozaszkolną instytucją kul
tury, z której uczniowie korzystają samodzielnie. Skromne zaopatrzenie bibliotek 
szkolnych w księgozbiory i cz£isopisma oraz ograniczony czas otwarcia tych pla
cówek czyni biblioteki niezbędnymi w procesach scholaryzacji.

Wybitny pedagog szwedzki i ekspert UNESCO prof. Torsten Husen twier
dzi, że punkt ciężkości w kształceniu będzie się przesuwał ze szkoły dla mło
dzieży na instytucje oświatowe dla dorosłych. Stąd ważniejsze będzie inwesto
wanie w oświatę i naukę dla dorosłycli niż ustawiczne przedłużanie nauki dla 
młodzieży®.

 ̂ Andrzej R o t t e r m u n d :  Kierunki polityki kulturalnej państwa (20.09.1991 r.). 
Maszynopis powielany.

Torsten H u s e n :  Oświata i wychowanie w roku 2000. Warszawa 1974, s. 107-108, 
135-137. Patrz też Ryszard W  r o c z y ń s k i :  Edukacja permanentna. Warszawa 
1976, s. 129-135, 248-253.



Aktualizacja wiedzy ogólnej i zawodowej, podnoszenie kwalifikacji, przyucza
nie do nowych zawodów, nauka języków obcych — to problemy dzisiaj niezwykle 
aktualne. Nie ma innej instytucji w Polsce, powszechnie dostępnej, która mo
głaby bezpłatnie zapewnić lekturę dla tych form kształcenia i samokształcenia.

P o  drugie —  funkcja  in form acyjna . W obecnych czasach obserwujemy 
znaczny wzrost zapotrzebowania na systematyczną informację ze strony indy
widualnych osób, a także firm, organizacji, administracji państwowej i samo
rządowej oraz innych instytucji publicznych. Nadto każda lokalna społeczność 
potrzebuje kanału dla lokalnej informacji. Wzorem bibliotek skandynawskich 
również biblioteki publiczne w Polsce muszą w coraz szerszym stopniu pełnić 
funkcję centrum informacyjnego, które świadczyłoby usługi w zakresie informa
cji komunalnej, konsumenckiej (business, handel, usługi, zatrudnienie itp.), spe
cjalistycznej dotyczącej poszczególnych dyscyplin naukowych oraz uniwersalnej 
obejmującej całokształt życia społeczno-politycznego. Wypełnianie tej funkcji 
w sposób zadowalający jest możliwe pod warunkiem dobrze działających powią
zań funkcjonujących z innymi typami bibliotek (biblioteki naiikowe, fachowe), 
ośrodkami informacji naukowej i ekonomicznej oraz bibliotekami w regionie. 
Drugim koniecznym warunkiem jest dopływ niezbędnych zbiorów bibliotecznych 
i posiadanie nowoczesnych narzędzi, umożliwiających dostęp do krajowych i za-' 
granicznych baz danych. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na ograniczony dopływ lite
ratury zagranicznej i zacofanie w wyposażeniu technicznym bibliotek'. Większe 
polskie biblioteki stoją dzisiaj przed problemem komputeryzacji. Biblioteki nau
kowe mają w tym zakresie większe osiągnięcia niż biblioteki publiczne. Miejmy 
nadzieję, że i ta bariera zostanie z czasem pokonana.

P o  trzecie —- funkcja  ogólnokultiira lna. Mieszczą się tutaj działania 
dotyczące zaspokajania przeżyć estetycznych, kształtowania pożytecznych zain
teresowań zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (funkcja wychowawcza) oraz za
spokojenia potrzeby rozrywki, wypoczynku i kontaktów towarzyskich. W mniej
szych środowiskach społecznych często biblioteka pozostała jedyną instytucją 
kulturalną. Bibliotekę trzeba więc widzieć jako lokalne i wielofunkcyjne centrum 
kultury. W tym kontekście jest rzeczą naturalną, że do bibliotek wprowadza się 
muzykę i sztukę. Oferta zajęć kulturalnych w pracowniach i zespołach zaintere
sowań powinna być interesująca zarówno dla młodzieży jak i dorosłych i dawać 
możliwości samorealizacji w różnych formach twórczości.

Biblioteka publiczna poprzez swoją działalność powinna stać się jednym 
z najatrakcyjniejszycli miejsc życia społeczności lokalnej, dostarczać informacji, 
wiedzy i doświadczenia na takim poziomie, jaki odpowiada danemu użytkowni
kowi. Jej prestiż społeczny będzie wzrastał tylko wtedy, gdy w opinii czytelników 
biblioteka będzie się jawiła jako instytucja kompetentna, z wykształconą kadrą 
bibliotekarską, działająca sprawnie i życzliwie nastawiona do osób ją odwiedza
jących.

 ̂ Tezę tę szczegółowo ilustruje J. K o ł o d z i e j s k a  w pracy: Biblioteki -publiczne 
■po reformie administracyjnej kraju. Warszawa 1980, s. 70-88 .



Polskie biblioteki publiczne powinny być otwarte na współpracę z bibliote
kami zagranicznymi zarówno w zakresie wymiany zbiorów, informacji jak i do
świadczeń. Na przykład dorobek bibliotekarstwa skandynawskiego szczególnie 
w ostatnicli latach jest imponujący. Duże zaangażowanie państwa i samorzą
dów lokalnycłi w rozbudowę sieci bibliotek i ich lokali, ogromna troska o czytel
nika, innowacyjność i kompetencja w działaniu bibliotek publicznych oraz duży 
zasięg społecznego oddziaływania zasługują na popularyzację i wykorzystanie 
w naszym kraju. Nasze środki społecznego przekazu powinny informować wła
dze i społeczeństwo, jak w przodujących krajach Europy, gdzie samorządność 
ma o wiele dłuższe tradycje, pomyślnie rozwiązuje się problemy funkcjonowania 
instytucji kultury.



Stanisław Krzywicki

BIBLIOTEKI PUBLICZNE POMORZA SZCZECIŃSKIEGO

Uwagi wstępne

Region Pomorza Zachodniego, którego część pragniemy zaprezentować, głównie 
naszym gościom zagranicznym, obejmuje obszar od Odry do Słupska i ma bogatą 
łiistorię.

Do połowy XVII wieku było tu samodzielne Księstwo Zacłiodniopomorskie, 
które po wygaśnięciu dynastii Gryfitów przez trzy wieki należało do dwócłi 
państw ościennych — początkowo do Królestwa Szwecji, a następnie do pań
stwa pruskiego. W 1945 r. zachodnia część Pomorza, tzw. Przedmorze, znalazła 
się w granicach Niemiec (obecnie część kraju Meklemburgia). Główna część Po
morza stanowiła do 1950 r. jeden, duży organizm administracyjny. Pierwszego 
podziału dokonano w 1950 r. na dwa województwa: koszalińskie i szczecińskie, 
a w wyniku kolejnej reformy w 1975 r. wyodrębniono z województwa koszahń- 
skiego województwo słupskie. Podziały administracyjne nie zerwały wielu histo
rycznie ukształtowanych powiązań gospodarczych, społecznych i kulturalnych. 
Kiedy więc dziś mówi się o procesie odwrotnym, tzn. tworzeniu dużych samo
dzielnych jednostek administracyjnych w Polsce, owe tradycje i powiązania będą 
niewątpliwie sprzyjały stworzeniu regionu zachodniopomorskiego.

Moja informacja dotyczy fragmentu wielkiego historycznie regionu, tzw. wo
jewództwa szczecińskiego. W tym miejscu pragnę zasygnalizować dwa, moim 
zdaniem, istotne problemy.

Pierwszy z nich dotyczy ścisłej współpracy bibliotek publicznych regionu 
zachodniopomorskiego przez cały okres powojenny. Wyrazem tego było, mię
dzy innymi, wspólne wydawanie od 1959 r. cza-sopisma fachowego „Bibliotekarz 
Zachodniopomorski” oraz od 1962 r. Bibliografii Pomorza Zachodniego. Ścisła 
współpraca bibliotek wojewódzkich Szczecina, Koszalina i Słupska miała nie
wątpliwie duży wpływ na kształtowanie się podobnych systemów bibliotecznych 
w tych województwach.

Drugi problem dotyczy cezury czasowej tworzenia systemu bibliotecznego na 
Pomorzu Zachodnim. Dla bibliotekarstwa publicznego jest nim rok 1945. Pew
nym pomostem może być tu jedynie biblioteka miasta Szczecina, w której, dzięki 
niezwykłej energii i zapobiegliwości jej dyrektora Erwina Ackerknecłita, przez 
40 lat zgromadzono około 180.000 woluminów cennego księgozbioru naukowego,



który, mimo działań wojennych, niemal w całości ocalał i w około 80 proc. znaj
duje się dziś w Książnicy Szczecińskiej. Pozostała część (około 20 proc.) znajduje 
się w innycłi bibliotekach na terenie Polski, które stopniowo odzyskujemy dla 
Książnicy.

Odnotować także należy duże zasługi powołanej w 1945 r. Wojewódzkiej Ko
misji Opieki nad Książką. W wyniku jej działalności na terenie całego Pomorza 
Zachodniego zabezpieczono 375.085 tomów książek i innych druków z biblio
tek szkolnych, publicznych, kościelnych i dworskich. W liczbie tej było 145.475 
wol. z zakresu beletrystyki i 219.045 książek naukowych. Księgozbiór ten był 
rozdysponowany przez Naczelną Dyrekcję Bibliotek i przekazany do bibliotek 
uniwersyteckich na terenie kraju, a znaczna jego część została przekazana do 
rezerwy Biblioteki Narodowej i Książnicy Szczecińskiej. W oparciu o tę rezerwę 
systematycznie uzupełnia się zbiór główny Książnicy.

Kształtowanie się systemu bibliotecznego 
na Pomorzu Szczecińskim

Okres 45 łat można podzielić na dwa etapy: Pierwszy z nich obejmuje lata 
1945-57. Charakteryzował się dużą dynamiką zmian ilościowych. Zakładając po
wszechnie występującą deformację statystyki w latach stalinowskich, trzeba od
notować fakt, że w przeciągu tych dwunastu lat stworzono od podstaw niemal 
pełną, do dziś istniejącą sieć bibliotek publicznych.

W pierwszych trzecłi powojennych latach społeczności lokalne wniosły duży 
wkład w organizowanie sieci bibliotek publicznych. Jakże liczne były wówczas 
przypadki powoływania obywatelskich komitetów, których celem było zdoby
wanie książek dla bibliotek. Organizatorami bibliotek i ich kierownikami byli 
w przeważającej mierze przedwojenni działacze oświatowi i organizatorzy życia 
kulturzilnego. Z ich też pomocą ściągano z Polski centralnej liczne polskie księ
gozbiory ocalałe w czasie wojny. Wiele księgozbiorów przekazywały bibliotekom 
Pomorza Zachodniego duże biblioteki naukowe z całego kraju. Z żalem należy 
odnotować fakt, że w 1951 r. księgozbiory te były poddane brutalnej selekcji 
w oparciu o instrukcję Ministerstwa Kultury.

Pierwsza połowa lat pięćdziesiątych, to niezwykle silne upolitycznienie całej 
działalności kulturalnej i oświatowej, na którą państwo przeznaczało poważne 
środki. Realizując radziecki model polityki kulturalnej, preferowano w dziedzi
nie upowszechniania przede wszystkim organizację świetlic i domów kultury. 
Natrętność tej formy działalności musiała być już wówczas na tyle nieznośna, że 
ówczesny zaangażowany publicysta na łamach „Przeglądu Kulturalnego” (1956 
nr 4) wołał w tytule: „Precz ze świetlicami” . Biblioteki w tym modelu jakże 
często były dodatkiem do świetlicy i domu kultury.

Do gwałtownego załamania stalinowskiego modelu polityki kulturalnej do
szło w 1956 r. Spowodowało to niemal powszechny rozpad sieci tzw. placówek 
kulturalno-oświatowych. Ocalały biblioteki publiczne, które od tego czasu za
czynają stawać się bardziej samodzielne. Coraz większy wpływ na kształtowanie 
modelu biblioteki mają bibliotekarze.



Drugiemu okresowi, zapoczątkowanemu w 1956, trwającemu do 1989 r. pra
gnę poświęcić więcej uwagi.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych władze wojewódzkie przejęły w ra- 
macłi decentralizacji od Ministerstwa Kultury wszystkie instytucje artystyczne 
i biblioteki. Cały nadzór i politykę nad tymi ostatnimi przekazano Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie. Była to niezwykle istotna decyzja, 
pozwalała ona bowiem na względną samodzielność rozwoju bibliotekarstwa pu
blicznego. Jedną z pierwszych czynności kierownictwa Wojewódzkiej Biblioteki 
było sprowadzenie do bibliotek publicznych znacznej liczby absolwentów wyż
szych uczelni. Wyróżniała się wówczas swoją liczebnością grupa absolwentów 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kadra ta stanowiła istotną zaporę dla 
nowych zapędów podporządkowania bibliotek, tym razem znowelizowanej wer
sji placówek kulturalno-oświatowych pod nazwą „rejonowe ośrodki kultury” lub 
„centra kultury” . Na tworzenie tych placówek przeznaczano duże środki zbie
rane z różnych źródeł. Brak wykwalifikowanych kadr w tych zmodyfikowanych 
tworach powodował, że placówki te były głównym miejscem przede wszystkim 
ceremoniałów politycznych i były niezwykle szybko dewastowane.

Pomimo rozbudowanej ilościowo sieci, biblioteki publiczne dysponowały nie
zwykle skromną bazą lokalową i pełniły wówczas faktycznie funkcję jedynie w y-' 
pożyczalni. Cała baza lokalowa bibliotek na początku lat sześćdziesiątych nie 
przekraczała w województwie szczecińskim 10.000 m^. Wszystkie biblioteki np. 
powiatu wolińskiego, posiadały łącznie powierzchnię 300 m^. Podobna sytuacja 
istniała w innych powiatach. Tak więc, pomimo dopływu kwalifikowanych kadr, 
trudno było planować poszerzanie pracy bibliotek i stopniowe przekształcanie 
ich z wypożyczalni w bibliotekę —  podstawową placówkę życia kulturalnegoo.

Rozbudowę bazy bibliotecznej rozpoczęto od Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio
teki oraz bibliotek powiatowych, traktując je jako podstawowe ogniwo systemu 
bibliotecznego w regionie. Ten model z całą konsekwencją jest utrzymywany do 
dziś, pomimo wielokrotnych reorganizacji prowadzonych w tym czasie.

W pierwszej kolejności nowe obiekty otrzymały biblioteki w miastach powia
towych. Na ich siedziby wybierano w wielu przypadkach obiekty zabytkowe, na 
które łatwiej było uzyskać środki finansowe od służb konserwatorskich. Wiele 
z nich stanowi w zasadzie rekonstrukcje (Stargard, Gryfice). Tempo budownic
twa bibliotecznego utrzymuje swój stały rytm poczynając od początku lat sześć
dziesiątych. W tym czasie zbudowano i przekazano kilkadziesiąt obiektów biblio
tecznych o łącznej powierzchni ponad 30 tysięcy m^. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, tuż po reformie podziału administracyjnego kraju w 1975 r., 
znacznie poprawiła się sytuacja lokalowa wielu bibliotek na wsi i w małych mia
steczkach.

Rozbudowa i modernizacja bazy bibliotecznej była ściśle powiązana z przy
jętą wówczas koncepcją biblioteki jako podstawowej placówki edukacji usta
w icznej w  sw oim  środow isku. Tej nadrzędnej idei podporządkowano budow
nictwo biblioteczne, politykę gromadzenia zbiorów, kształcenie i doskonalenie 
kadry bibliotecznej.



Biblioteki publiczne dysponując stosunkowo dobrą bazą lokalową zaczęły 
w szerokim zakresie zajmować się upowszechnianiem sztuki, tworząc działy mu
zyczne, powstawały salony sztuki, w których systematycznie organizowano wy
stawy plastyczne i oświatowe. Obok gromadzenia i udostępniania zbiorów spe
cjalnych w postaci kaset magnetofonowych, wideokaset (w ostatnim okresie), 
oryginalnych dzieł sztuki, biblioteki stawały się coraz częściej miejscem koncer
tów muzycznych, spotkań z aktorami, twórcami kultury itp.

Ta rozszerzona, poza udostępnianiem, oferta usług kulturalnych w chwili 
obecnej jest powiększona o inne formy pracy, jak nauka języków obcych, różnego 
typu kursy, świadczenie usług poligraficznych, itp.

Czy w ten sposób realizowana funkcja bibliotek publicznych spotyka się z ak
ceptacją środowiska bibliotekarskiego? Czy przejmowanie przez biblioteki roli 
centrum kulturalnego zdobyło sobie praw'o obywatelstwa? Odpowiedź na tak po
stawione pytania powinien dać trzeci, wyjazdowy dzień sympozjum. Realizacja 
poszerzonej funkcji biblioteki nie następuje bowiem natychmiast po przekazaniu 
nowego, dużego obiektu. Do funkcji tej muszą dojrzeć bibliotekarze, a także użyt
kownicy bibliotek. Jest to proces, który wymaga na pewno wiele czasu. Odnoto
waliśmy, co prawda, opinie bibliotekarzy z kraju, że zbytnio przekraczamy nasze 
kompetencje i odchodzimy od modelu tradycyjnej biblioteki z jej podstawowymi 
funkcjami gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. O słuszności na
szej drogi przekonują nas jednakże dwa argumenty:

— po pierwsze, akceptują tę działalność użytkownicy naszych bibliotek, co 
powoduje, że mamy dwukrotnie większy zasięg czytelników niż podobne biblio
teki w województwacłi nad Wisłą;

— po drugie, z dużą uwagą śledzimy działalność w tym zakresie bibliotek 
skandynawskich, które właśnie, dzięki włączeniu w zakres funkcjonowania bi
bliotek sztuki i szeroko pojętej kultury, są w chwili obecnej placówkami o niedo
ścignionym zasięgu oddziaływania na środowisko.

Pozostaje nam odpowiedzieć na kolejne pytanie: czy biblioteki publiczne uzy
skały pełną samodzielność, czy nie wraca stare zmartwienie z lat pięćdziesiątych, 
by podporządkować je „ładniej brzmiącym w nazwie” ośrodkom kultury (two
rzy się nawet znów tzw. centra kultury). Jeden z takich „światłych” przykładów 
pokażemy w czasie naszej wędrówki. Jest to cliyba pewna „prawidłowość” , że 
nowa władza, niezależnie od środowiska, chce wracać do „źródeł” . Bibliotekarze 
wiedzą, że po pewnym czasie moda minie i wszystko będzie po staremu, a kiedy 
powstaną nieodwracalne straty, winowajców dawno już nie będzie.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wiele uwagi poświęcamy przyszłości. Sta
wiamy często pytanie: jak dostosować pracę bibliotek do szybko zmieniającego się 
otoczenia? Wiele uwagi poświęcamy również aiializie materiałów pozyskiwanych 
z innych bibliotek. Inspirujący nas materiał uzyskaliśmy z wyjazdów studyj
nych do bibliotek krajów skandynawskich. Poświęciliśmy tej tematyce specjalny 
numer naszego czasopisma. Studiujemy również doświadczenia bibliotekarstwa 
niemieckiego.



z  naszych prognoz wynika, że w najbliższych latach możemy liczyć na dalszy 
wzrost funkcji usługowej bibliotek. By temu zadaniu sprostać, potrzebna jest 
dalsza rozbudowa i modernizacja bibliotek, komputeryzacja podstawowych prac 
bibliotecznych oraz przyswojenie sobie zasad działania marketingu w bibliote
kach, a także rozpoznawania roli, jaką powinny pełnić biblioteki w warunkach 
samorządowych.

Szczególną pozycję w systemie bibliotecznym Pomorza Szczecińskiego zaj
muje Książnica Szczecińska. Jest ona największą bibliotekę publiczno-naukową 
w tej części Polski. Pełni funkcję biblioteki naukowej od 1965 r., a od 1968 r. 
otrzymuje krajowy egzemplarz obowiązkowy.

Z łączeniem funkcji biblioteki naukowej z funkcją biblioteki publicznej wiąże 
się, między innymi, obsługa około 9.000 pracowników naukowych i studentów, 
dokumentacja krajowego i zagranicznego piśmiennictwa regionalnego. Biblioteka 
jest również ośrodkiem metodycznym i ośrodkiem dokształcania bibliotekarzy, 
co przysparza jej wiele problemów. Funkcja biblioteki publicznej daje również 
niezwykłą okazję do poszerzania zakresu ofert biblioteki. Tylko z usług Biblioteki 

' Głównej korzysta średnio w roku około 35.000 stałych użytkowników.

Podstawowe problemy, które wymagają rozwiązania w Książnicy, to kompu
teryzacja wszystkich prac bibliotecznych, w powiązaniu z systemem Biblioteki 
Narodowej i innymi bibliotekami w Polsce i za granicą.

Liczymy też, że w latach dziewięćdziesiątych rozpocznie się tak długo ocze
kiwana rozbudowa Książnicy Szczecińskiej. Posiadamy interesujący projekt. Po 
pełnej rozbudowie, Książnica Szczecińska uzyska powierzchnię około 100 tys. m“ , 
600 miejsc w czytelniach oraz powierzchnię magazynową na 3 min woluminów.

Dane liczbowe o bibliotekach województwa szczecińskiego (we
dług stanu na 31 grudnia 1990 r.)

Liczba mieszkańców w województwie szczecińskim: 937.098, 
liczba bibliotek publicznych:

— r ---
Środowisko Biblioteki Filie Razem Punkty biblioteczne
wieś 23 122 145 405
miasto 31 94 125 281
ogółem 54 216 270 686

powierzchnia lokali bibliotek: 38.100 m~,
księgozbiór ogółem: 4.529.450; na 100 mieszkańców — 465 wol., 
czytelnicy: 275.493; na 100 mieszkańców: 28,3 czytelników, 
wypożyczenia do domu: 6.875.351, 
wypożyczenia w czytelniach: 2.075.553, 
liczba udzielonych informacji: 692.249,
personel (bibliotekarze): 634; w tym ze studiami wyższymi: 137 (21,6%), 
w bibliotekach zorganizowano w 1990 r.: 19.143 imprezy.



Janina Jagielska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA STOŁECZNEGO  
WARSZAWY W SWOIM ŚRODOWISKU

Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawy —  Biblioteka Główna, obcłio- 
dząca wkrótce jubileusz 85-lecia, powstała z inicjatywy społecznej, z potrzeby 
powołania do życia biblioteki naukowej dostępnej ogółowi społeczeństwa War
szawy. Przez 21 lat utrzymywana była wyłącznie ze składek członkowskicłi To
warzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie i licznych darowizn. W 1928 r. 
Towarzystwo przekazało Bibliotekę Samorządowi m. st. Warszawy. Umiastowie- 
nie zapewniło Bibliotece środki na dalszy rozwój oraz organizację miejskiej sieci 
bibliotecznej. Opracowana wówczas koncepcja tej sieci stanowiła podstawę or
ganizowania placówek bibliotecznych na terenie Warszawy do wybuchu wojny 
w 1939 roku, a także do ich odbudowy po zniszczeniach wojennych i dalszego 
rozwoju.

W wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju, od 1975 r. Biblioteka 
Publiczna m.st. Warszawy zaczęła pełnić także funkcję biblioteki wojewódzkiej.

Realizacja funkcji biblioteki naukowej należy do działów;
— Uzupełniania Zbiorów,
— Informacyjno-Bibliograficznego,
— Zasadniczego (druki zwarte XIX, XX  w.),
—  Wydawdnictw Periodycznych,
— Sztuki i Rzemiosł Artystycznych,
— Kartografii i Turystyki,
—  Bibliologii,
—  Muzeum Książki Dziecięcej,
— Starych Druków i Rękopisów,
— Wypożyczalni,
— Bibliografii Czasopism Warszawskich,
— Zachowania Zbiorów.

Działalność na rzecz sieci terenowej jest skoncentrowana w działach:
— Instrukcyjno-Metodycznym,
— Obsługi Sieci.



Jako Główna Biblioteka Warszawy i województwa warszawskiego służy roz
wijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczycłi społeczeństwa, upowszeclinianiu 
wiedzy oraz rozwojowi nauki i kultury, prowadzi działalność naukowo-badawczą 
i wydawniczą, uczestniczy w międzybibliotecznym udostępnianiu zbiorów.

Dla realizacji swych zadań gromadzi (głównie w oparciu o egzemplarz obo
wiązkowy) księgozbiór o charakterze uniwersalnym, obejmującym całokształt 
produkcji wydawniczej polskiej od 1945 r., cenniejsze pozycje z literatury dawnej 
ze szczególnym uwzględnieniem humanistyki, podstawowe publikacje z piśmien
nictwa obcego. Oprócz książek i czasopism XIX i XX wieku gromadzi także 
egzemplarz regionalny publikacji drukowanych na terenie Warszawy i wojewódz
twa warszawskiego, przechowywany w celach archiwalnych. W skład zbiorów 
Biblioteki wchodzą także stare druki i rękopisy, pochodzące głównie z darów.

Na koniec 1990 r. zbiory Biblioteki Głównej liczyły:
—  książki —  737.306 wol.,
—  czasopisma —  208.056 wol.,
—  zbiory specjalne — 119.696 jednostek.

Bardzo cenne są zbiory działów specjalnych:
— Starych Druków i Rękiopisów —  obejmujące spuściznę m. in.: Zygmunta 

Glogera, Zygmunta Wolskiego, Jakuba Potockiego. Z rękopisów — materiały 
warszawskie z okresu pozytywizmu, zbiór rękiopisów Bolesława Prusa i inne.

—  Sztuki i Rzemiosł Artystycznycłi — obejmujące wydawnictwa polskie 
i obce z zakresu urbanistyki, architektury, rzeźby, rysunku, m.alarstwa, grafiki, 
fotografiki i filmu, teatru, muzyki i rzemiosł artystycznych.

— Kartografii i Turystyki —  obejmujące materiały dotyczące ziem polskich, 
jak i odnoszące się do krajów obcych.

— Bibliologii —  obejmujące wydawnictwa polskie i obce z zakresu wiedzy
0 książce, jej dziejów, bibliotekoznawstwa, bibliografii, czytelnictwa, drukarstwa, 
introligatorstwa, prasoznawstwa.

Na podkreślenie zasługuje prowadzone od 1938 r. Muzeum Książki Dziecię
cej — pierwsza tego typu placówka w kraju. Zbiory Muzeum obejmują k.siążki
1 czasopisma polskie, dawne i współczesne, pisane z myślą o dzieciacii, wybrane 
książki dziecięce w językach obcych, książki o literaturze dziecięcej oraz o czy
telnictwie dzieci. Służą one osobom interesującym się literaturą dla dzieci: hi
storykom literatury dziecięcej, literatom, tłumaczom, grafikom, pedagogom, itp. 
Dział opracowuje bibliografię historii i krytyki literatury dla dzieci za poszcze
gólne lata, wydawane techniką małej poligrafii oraz podjął opracowanie retro
spektywnej bibliografii polskich wydawnictw dla dzieci.

Biblioteka prowadzi w szerokim zakresie służbę informacyjno-bibliograficzną 
ogólną i specjalistyczną dla indywidualnych czytelników i instytucji. Informacje 
udzielane są bezpośrednio, telefonicznie i pisemnie. W ciągu roku 1990 udzielono 
12.513 informacji bibliograficznych, a katalogowych i bibliotecznych 30.164.



Biblioteka rozszerza informację w zakresie tematyki warszawskiej. Podnie
siony w 1990 Г. do rangi samodzielnego działu: Ośrodek Wiedzy o Warszawie — 
Varsaviana — podjął prace nad opracowaniem bieżącej bibliografii Warszawy. 
Będzie to kontynuacja wydawanej do ubiegłego roku bieżącej bibliografii w Rocz
nikach Warszawy.

Z prac o charakterze naukowym wymienić również należy prace związane 
z gromadzeniem i opracowaniem materiałów do mającej ukazać się drukiem Bi
bliografii Czasopism Warszawskich. Pierwszy tom obejmuje litery A -D . Jest to 
wydawnictwo, którego poszczególne tomy ukazywać się będą w ciągu 10 lat. 
Rozpoczęto także prace nad przygotowaniem do druku drugiego tomu Katalogu 
Archiwum Biblioteki Głównej za okres 1929-39, 1940-44.

Z innych prac dotyczących upowszechniania nauki i kultury oraz edukacji 
kulturalnej należy wymienić:

— organizowaną od wielu lat wspólnie z Domem Książki i Wydziałem Kul
tury Urzędu Wojewódzkiego — Warszawską Premierę Literacką Miesiąca, która 
promuje najlepsze książki miesiąca i roku;

— Biblioteka podejmuje również jako stałą formę pracy, organizowanie raz 
w roku sesji naukowej o tematyce warszawskiej. Pierwsza sesja naukowa, zor
ganizowana wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy pt. „Dziś i jutro 
książki warszawskiej” wraz z towarzyszącą jej wystawą „Towarzystwo Biblioteki 
Publicznej Warszawy 1906-1928” odbyła się w styczniu 1991 r. i inaugurowała 
otwarcie gmachu im. Kierbedziów po kapitalnym remoncie. Kolejna sesja nau
kowa poświęcona będzie prasie warszawskiej.

Udostępnianie zbiorów Biblioteki Głównej ma cłiarakter prezencyjny. Czy
telnicy mają do dyspozycji 357 miejsc w 9 czytelniach ogólnych i specjalnych. Ta 
decentralizacja udostępniania ułatwia czytelnikom dostęp do zbiorów, przyspie
sza otrzymanie żądanych materiałów oraz zapewnia wyspecjalizowaną obsługę 
informacyjną.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy jest bardzo popularna wśród mieszkań
ców stolicy. Znana jest czytelnikom jako „Biblioteka na Koszykowej” . Tę popular
ność zawdzięcza, między innymi, dobrej organizacji służby informacyjno-biblio
graficznej, łatwości korzystania ze zbiorów oraz miłej atmosferze, którą starają 
się zapewnić swym użytkownikom pracownicy Biblioteki.

W roku 1990 Bibliotekę Główną odwiedziło 109 tys. czytelników, którym 
udostępniono na miejscu ponad 300.000 wol.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy — Biblioteka Główna, jako biblioteka 
wojewódzka — do 1990 r. kierowała działalnością merytoryczną sieci bibliotek 
publicznych stołecznego województwa warszawskiego liczącej 53 biblioteki i 301 
filii. Obecnie prowadzi działalność instrukcyjno-metodyczną dla bibliotek pu
blicznych, zakładowych oraz szpitalnych i domów pomocy społecznej wojewódz
twa warszawskiego:

— udziela informacji dotyczących rynku wydawniczego, dokonuje oceny 
przydatności bieżącej produkcji wydawniczej,



—  opracowuje i dostarcza karty katalogowe do wszystkich książek zakupio
nych do tych bibliotek,

—  jest ośrodkiem szkolenia bibliotekarzy: prowadzi kursy wstępne dla nowo 
zatrudnionych pracowników bez kwalifikacji zawodowych oraz kursy specjali
styczne, seminaria szkoleniowe, konsultacje, itp.

Dysponując dobrze zorganizowanym warsztatem informacyjno-bibliograficz
nym i metodycznym oraz tak zasobnymi zbiorami, Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy może stanowić model prawidłowo funkcjonującej biblioteki nauko
wej — wojewódzkiej.

Należy mieć nadzieję, że nowa lub znowelizowana ustawa o bibliotekach — 
stworzy podstawy do zachowania powiązań funkcjonalnych w sieci bibliotek pu
blicznych —  co pozwoli rozwijać i unowocześniać system współpracy i wzajem
nego oddziaływania

Myśląc o przyszłości i konieczności przystosowania się do zachodzących 
zmian —  Biblioteka Główna podejmuje próby prowadzenia działalności gospo
darczej, między innymi, organizuje w ramach utworzonej spółki naukę języków 
obcych; wykonuje usługi reprograficzne. Przygotowuje się również do utworze
nia fundacji, której działalność, mamy nadzieję, ułatwi Bibliotece wprowadzenie 
komputeryzacji oraz organizację własnej pracowni konserwacji zbiorów.



Ferenc Nagy

ZMIANY W BIBLIOTEKACH  
w  ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE

(w oparciu o oryginalne dokumenty Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Węgierskich)

Przełomowe problemy w węgierskiej polityce bibliotecznej

Wielkie zmiany, które miały miejsce w Europie Środkowej w ostatnicłi dwócli 
latacłi znalazły również odbicie w naszych bibliotekach. By móc sprostać no
wym zadaniom, powinniśmy wspólnie pracować zarówno nad rozwiązywaniem 
problemów bibliotek, jak i pozornie bardziej pilnych, problemów ekonomicznych 
i politycznych. Postaram się Państwa przekonać, że biblioteki w nowoczesnej de
mokracji i gospodarce rynkowej zajmują bardzo ważną pozycję i bez rozwiązań 
w tej dziedzinie wszelki postęp w innych obszarach może być o wiele trudniejszy. 
Chciałbym opisać sytuację na Węgrzech i jestem pewien, że odnajdą Państwo 
wiele podobieństw między naszymi problemami a tymi, które występują w Pol
sce.

W grudniu 1990 r. w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Węgierskich dokonano 
zmian organizacyjnycli. Obecnie chcielibyśmy, aby nasze stosiinki z Minister
stwem Kultury i Edukacji opierały się na nowych zasadach, ze szczególnym 
uwzględnieniem większej współpracy. Biblioteki — i w szerszym sensie — cała 
społeczność intelektualna i naukowa, będzie korzystać z tej współpracy w rów
nym stopniu.

Biblioteki to instytucje bardzo ważne. Są one —  w pewnym sensie — ani
matorami i strażnikami osiągnięć intelektualnych społeczeństwa. To stwierdzenie 
opieram nie tylko na tysiącletniej tradycji, lecz również na roli, jaką biblioteki od
grywają w dzisiejszym świecie. Wiedza stanowi czynnik decydujący w strukturze 
społeczeństwa: potrzebne są nam instytucje, które tę wiedzę uruchomią i udo
stępnią. Takie instytucje nie stanowią luksusu a wzięcie ich w opiekę przez resort 
kultury i nauki nie powinno zależeć od dobroczynności państwa. Na Węgrzech 
próbujemy odzyskać centralną pozycję w węgierskim życiu, i jest to wspólny cel 
wszystkich typów bibliotek — w szkołach, na uczelniach itd. Biblioteka może 
istnieć tylko wtedy, gdy upowszechnia i popularyzuje prawdziwe wartości kultu
ralne i wiedzę naukową — jeśli podtrzymuje i podnosi standardy kulturowe.



Wszystkie nowoczesne społeczeństwa mają instytucje, które upowszechniają 
kulturę. Najważniejsze to te, które są dostępne dla całej społeczności: szkoły 
i biblioteki. Te ostatnie muszą istnieć wszędzie. Aby korzystać z nici», należy 
utworzyć jednolity system kulturalny i edukacyjny oferujący wiele możliwości.

Oczywiście, szkoły i biblioteki zawsze były ze sobą ściśle związane. Pierwsza 
węgierska szkoła posiadała jednocześnie pierwszą węgierską bibliotekę. W małycłi 
miastacli i wsiacli te dwie funkcje pełnione są często przez te same instytucje: 
oznacza to, źe wiejskie biblioteki publiczne mieszczą się na ogół w lokalnych 
szkołach. W szkołach tych i znajdujących się na ich terenie bibliotekach mogą 
również działać towarzystwa czytelnicze, kółka rolnicze i inne stowarzyszenia 
społeczne i kulturalne. Można również w nich organizować ekspozycje zbiorów 
miejscowego muzeum, itd.

Biblioteki to instytucje pod wieloma względami najbardziej demokratyczne. 
Oferują indywidualną obsługę użytkowników pocliodzących z różnych warstw 
społecznych, od naukowców po robotników niewykwalifikowanych, od mieszkań
ców miast po chłopów zależnie od ich potrzeb i wymagań.

Wysoko rozwinięty system biblioteczny umożliwi realizację tzw. programu 
UAP (Uniwersalnej Dostępności Publikacji) ogłoszonego przez IFLA. Program 
ten gwarantuje, że dostęp do informacji stanie się podstawowym prawem czło
wieka: wszyscy ludzie na całym świecie będą mogli otrzymać w bibliotekach 
dokumenty ogólnie dostępne.

Rola bibliotek w społeczeństwie rośnie również dlatego, że wymogiem demo
kracji jest to, aby obywatele mieli dostęp do informacji. Przy braku informacji 
mogą stać się wyłącznie przedmiotem manipulacji.

Nawet przy drobiazgowych wyliczeniach okazuje się, że relacja między wy
dajnością a kosztami w bibliotekach i szkołach jest korzystna. Ta sama suma 
pieniędzy może spowodować drastycznie odmienne rezultaty, w zależności od 
tego, w które dziedziny działalności kulturalnej się zainwestuje. Udzielanie po
mocy finansowej szkołom czy bibliotekom opłaca się w każdym wypadku.

W prowadzonej polityce kulturalnej muszą obowiązywać pewne priorytety 
i należy to uświadomić obecnym władzom instytucji kulturalnych, czyli samo
rządom lokalnym, zwłaszcza w obecnej, nowej sytuacji politycznej. Istnieje nie
bezpieczeństwo, że samorządy lokalne, kierując się dobrą wolą lecz niewielkim 
doświadczeniem, mogą być przeciwne realizacji naszych zadań. W takim przy
padku nic by się nie zmieniło: wiele dziedzin kultury nie mogłoby się obronić 
przed dwuznacznymi grupami politycznymi, ukrywającymi swe prawdziwe cele 
pod płaszczykiem „programów kulturalnych” .

Wydaje się oczywiste, że rząd powinien prowadzić określoną politykę kultu
ralną, lecz nie może on rozwiązywać wszystkich problemów tysięcy bibliotek na 
Węgrzech.

Bibliotekarze coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że dostarczanie infor
macji i literatury technicznej nie jest zadaniem dla pojedynczych bibliotek, ale



dla całej sieci bibliotecznej. Każda biblioteka stanowi Jedno ogniwo narodowe 
sieci informacyjnej. Taki system funkcjonuje za pośrednictwem ogniw central
nych, takich jak baza danych bibliografii narodowej, centralne biuro rejestracji 
danych, system informacji o informacji, itd. Wielu niezbędnych ogniw ciągle bra
kuje w węgierskiej sieci bibliotecznej, a przecież stopień ich rozwoju determinuje 
poziom całego systemu bibliotecznego.

Inne ważne zadania dla bibliotekarstwa węgierskiego to szkolenie biblioteka
rzy, rozwijanie działalności instytucji finansowych przez Ministerstwo Kultury 
i Edukacji oraz promocja projektów zakrojonych na dużą skalę. Natomiast stara 
praktyka dzielenie naszych minimalnych zasobów finansowych tak, by finanso
wać niepewne przedsięwzięcia poszczególnych bibliotek, powinna się skończyć. 
Rozwój techniczny bibliotek, z komputeryzacją włącznie, powinien być orga
nizowany centralnie by uniknąć w poszczególnych bibliotekach inwestycji clia- 
otycznych i nierównych, oraz by chronić je przed przed przedsiębiorcami bez 
skrupułów.

Uzyskaliśmy sporo dotacji i innego rodzaju pomocy finansowej z zagranicy. 
Stowarzyszenie wierzy, że wykorzystanie tej pomocy powinno być nagłaśniane 
po to, by zagwarantować szybkie i właściwe wykorzystanie funduszy.

Finansowanie bibliotek i dostarczanie informacji technicznej

W ciągu ostatnich dziesięcioleci prawo do obsługi informacyjnej stało się 
podstawowym prawem każdego członka społeczeństwa. Na Węgrzech szczególne 
znaczenie miały zmagania o zbiory i informację, która przez długie lata była 
dostępna dla zamkniętego kręgu odbiorców. Ze względu na ostatnie zmiany po
lityczne, konieczne jest całkiem nowe podejście. Jedno pytanie wydaje się być 
pierwszorzędnej wagi: kto powinien zapewniać środki finansowe na informację 
i promowanie jej udostępniania? Obecnie, gdy brak jest jakiejkolwiek instytucji 
odpowiedzialnej za całość, jest to pytanie kluczowe dla całej polityki bibliotecz
nej.

Oczywiście, użytkownicy muszą płacić za usługi biblioteczne, bezpośrednio 
lub pośrednio, tak jak to czynią przy usługach innego typu. Należy zdecydować 
ile środków na finansowanie bibliotek należy uzyskać z budżetu państwa, a ile 
ze źródeł prywatnych. Radykalna zmiana obecnej polityki finansowania bibliotek 
nie jest godna polecenia: może ona doprowadzić do załamania .się całego systemu 
bibliotecznego. Ponieważ biblioteki publiczne i instytucje pokrewne są najwięk
szymi gwarantami prawa powszechnego dostępu do wiedzy, państwo i samorządy 
lokalne powinny zapewnić większość środków finansowych na ich utrzymanie.

Oprócz centralnych służb bibliotecznych, szkolenie i usługi metodyczne po
winny być finansowane ze źródeł centralnych. Biblioteki regionalne i lokalne mają 
być finansowane przez władze lokalne. Państwo będzie odgrywać wyłącznie rolę 
stymulatora w ich finansowaniu (przejmowanie określonych inwestycji, pomoc



w tworzeniu i utrzymywaniu specjalnych usług, wydzielanie funduszy na roz
wój, itd.). I chociaż w wielu państwach rozwiniętych problem finansowania bi
bliotek został rozwiązany bez integracji prawa, w Europie Środkowej i Wschod
niej nadal potrzebujemy prawnych gwarancji dostępu do bibliotek i obowiązku 
ich utrzymywania.

Biblioteki muszą być instytucjami lokalnymi, lecz żyjąc w izolacji nie mogą 
świadczyć usług o wysokiej jakości. To główna sprzeczność, która dotyczy zwła
szcza bibliotek w małych miastach i wsiach, niemniej duże biblioteki również 
powinny być ze sobą powiązane. Problem ten można rozwiązać tylko przez za
rządzanie bibliotekami w sieci. Stworzenie takiej sieci leży w interesie wszystkich 
bibliotek. Niestety, doświadczenie uczy, że samorządy lokalne niechętnie przezna
czają fundusze na ten cel. Oznacza to, że inicjatywa i pieniądze na sieć muszą 
pochodzić z centrum. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pokrycie wydatków na 
działalność bibliotek lokalnych z kasy samorządów lokalnych, podcza.s gdy pań
stwo finansowałoby usługi bardziej specjalistyczne. W przypadku małych miast 
i wsi usługi biblioteczne powinny być świadczone w ramach większych instytucji 
zarządzanych przez biblioteki miejskie. W ten sposób wydatki małych bibliotek 
przyniosłyby większe korzyści, niż gdyby pracowały one w izolacji. Gdy stworzy 
się podstawy finansowe i ustali realistyczne stawki opłat za usługi, powstaną od
powiednie warunki dla funkcjonowania bibliotek ruchomych (bibliobusów). Sieci 
te będą obsługiwały małe odległe miasta i wsie. W sprzyjających warunkach 
można by również łączyć bibliotekę szkolną z publiczną, co przyniosłoby pewne 
oszczędności.

Jeśli chodzi o opłaty za usługi biblioteczne, korzystanie na miejscu z do
kumentów zgromadzonych w bibliotece publicznej powinno pozostać bezpłatne. 
Nadal problematyczne pozostaje pytanie: czy wypożyczenia powinny być płatne, 
czy też nie. Nie jest wykluczone, że wypożyczenia książek (i niektórych czaso
pism) pozostaną bezpłatne, lecz za inne materiały (takie jak: płyty, taśmy, wi- 
deokasety) będzie pobierana opłata ustalona przez daną bibliotekę. Korzystanie 
z usług biblioteki można powiązać z obowiązkową opłatą członkowską, której 
wysokość powinna zależeć od statusu użytkownika (osoba prywatna, przedsię
biorstwo, instytucje, itd.). Centralne ustalanie tych opłat wydaje się nieporęczne 
i nierozsądne, gdyż biblioteki pracują w różnych warunkach. Teoretycznie rzecz 
biorąc, nie sprzeciwiamy się pobieraniu opłat za dodatkowe usługi informacyjne.

Problemy i przyszłość

Przyszłość bibliotek węgierskich zależy zarówno od dostępności zasobów, jak 
i zapotrzebowania na nie. W przeszłości mieliśmy tendencję do planowania z na
dzieją, że warunki na Węgrzech wkrótce będą odpowiadały tym w krajach roz
winiętych. Oczekiwania te nie zawsze były usprawiedliwione. W rzeczywisto
ści prawdopodobnie przyjdzie nam się zadowolić naszą pracą aż po dzień, gdy 
warunki na Węgrzech zaczną przypominać te w innych krajach. W przyszłości 
powinniśmy się spodziewać ogromnego wzrostu zapotrzebowania na informację



zarówno praktyczną jak i specjalistyczną, naukową. Zwiększone zapotrzebowa
nie na szkolenie poza murami szkół czy uniwersytetów będzie miało wpływ na 
biblioteki publiczne. Choć ostatnio nastąpił nieznaczny spadek zainteresowa
nia książkami i bibliotekami, tendencja ta prawdopodobnie wkrótce odwróci się, 
zwłaszcza, jeśli biblioteki dostosują się do nowych potrzeb np. wprowadzą wy
pożyczanie kaset wideo.

Wydaje się, że zwykłe biblioteki będą biedniejsze i będą bardziej odczu
wały niedostatki nadchodzących lat, egzystencja niektórych może być zagrożona. 
Sytuacja ta pewnie nie poprawi się aż do czasu odnowy gospodarki. Niemniej 
inne czynniki mogą zrekompensować kryzys budżetowy. „Węższy” system biblio
teczny będzie skuteczniejszy i bardziej wydajny, niż stary, nadęty i nie przyno
szący korzyści.

Możemy liczyć na rozwój narodowej polityki informacyjnej. Jednym z jej 
pierwszych zadań będzie opracowanie nowej ustawy o bibliotekach. Prawna spój
ność systemu bibliotecznego okazała się nierealna i może się zakończyć: choć 
biblioteki powinny osiągnąć jedność, która oznaczać będzie usługi znormalizo
wane, współegzystencję i współpracę. W okresie przejściowym nasilą się takie 
problemy, jak ograniczenia zatrudnienia. Musimy być przekonani o tym, że na
leży podnosić kwalifikacje pracowników. Nie spodziewamy się żadnych dużych 
inwestycji budowlanych. Natomiast komputery i telekomunikacja staną .się bar
dziej istotne. Z pewnością zostaną ograniczone zakupy nowych tytułów i tutaj, 
w przypadku trudności, musimy szukać pomocy zarówno w kraju, jak i za gra
nicą, by uzupełnić braki.

Nasze ogólne, powszechne zadanie zintegrowania systemów bibliotecznych 
z systemami innych krajów europejskich może być osiągnięte wyłącznie dzięki 
wspólnym wysiłkom, i to nie tylko w odniesieniu do tradycyjnych usług świad
czonych przez biblioteki lecz również przy tworzeniu baz danych i instalowaniu 
nowych technologii informacyjnych. Tylko w ten sposób będziemy mogli odpo
wiednio reagować na te potrzeby społeczeństwa, które biblioteki powinny zaspo
kajać.



Andris Vilks

SYTUACJA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH NA ŁOTWIE

Na wstępie przepraszam za pewną powierzchowność i kompilacyjność moich in
formacji, gdyż w tym miejscu było przewidziane wystąpienie nie moje, lecz mojej 
koleżanki (która z przyczyn obiektywnych nie dojechała na nasze sympozjum), 
pracującej w bibliotece publicznej w mieście Bausko, 70 km od Rygi, liczącym 
około 10.000 mieszkańców.

Postaram się przedstawić podstawowe pytania i problemy, z kórymi sty
kamy się w bibliotekach publicznych na Łotwie. Sądzę, że nie ma potrzeby ro
bienia historycznych wycieczek, ponieważ na tej konferencji scharakteryzowano 
już wpływ reżimu totalitarnego na realizację podstawowych zadań bibliotek pu-~ 
blicznych, które przez wiele lat służyły zaszczepieniu komunistycznej ideologii. 
Jedynie tradycje niepodległej Łotwy z lat dwudziestych i trzydziestych pozwoliły 
bibliotekom publicznym zachować w wielu miejscach także rolę ośrodka kultu
ralnego. Pod „płaszczykiem” wychowania obywatela radzieckiego bibliotekarze 
starali się zachować kulturę łotewską. Począwszy od 1988 r. biblioteki z entuzja
zmem włączyły się w proces odrodzenia Łotwy, szczególnie biblioteki publiczne 
na prowincji. Zakończyła się „śpiewająca rewolucja” lat 1988-89 („śpiewającą” 
nazwana dlatego, że w miejscach publicznych śpiewano pieśni zabronione), ro
zebrano styczniowe barykady. Front Narodowy doszedł do władzy i cały świat 
uznał niepodległość Łotwy, podobnie jak Estonii i Litwy.

Nastąpił okres odbudowy państwowości. W tym procesie napotykamy te 
same problemy, z którymi boryka się cała Europa Wschodnia i Środkowa. Je
den z nich, to wprowadzenie zasady samorządności lokalnej — regionów, miast, 
wsi. Ta nowa sytuacja wpływa na działalność bibliotek. Dobrze wiemy, że bi
blioteki publiczne nie zadowalają społeczeństwa, szczególnie potrzeb zbiorowości 
lokalnych.

Aby ten stan zmienić, należy rozwiązać wiele problemów — dążyć do zacho
wania tego, co było dobre i, jednocześnie, pójść nową drogą.

Do najważniejszycli problemów należą:
— regulacja prawna działalności bibliotek;
—  ustalenie form ekonomiczno-finansowego zabezpieczenia bibliotek;
— wyjście z totalnej biedy w aspekcie materialno-technicznym;
— reorganizacja systemu szkolenia kadry bibliotekarzy;
— rozwiązanie problemów natury organizacyjnej związanych z decentraliza

cją 33 systemów regionalnych i miejskich;



— odbudowa i jakościowe zmiany zbiorów bibliotecznych;
—  wyznaczenie perspektyw dla bibliotek publicznych w upowszechnianiu 

automatyzacji w społeczeństwie;
— odideologizowanie i odpolitycznienie działalności bibliotek;
— wzmocnienie na wszystkich poziomach zasady regionalizacji, od okręgów 

wiejskich do obszarów zróżnicowanych etnograficznie;
—  stworzenie dla wszystkich możliwości czytania w języku ojczystym;
— sprzyjanie indywidualizacji i samodzielności bibliotek, rozumianych jako 

ogniska lokalnego życia kulturalnego.

W celu zilustrowania wyliczonych problemów, przedstawię kilka przykładów. 
Parlament Łotwy wydał „Ustawęo samorządzie” , która przekazuje losy bibliotek 
publicznych całkowicie w ręce władz lokalnych.

Spotykamy się z próbami zamykania bibliotek, niekompetencją przy zatrud
nianiu kadr, nawet z przypadkami kuriozalnymi, jak likwidacja łączności telefo
nicznej w bibliotekach wiejskich. Niezbędna jest ustawa o bibliotekach publicz
nych. Szczególna sytuacja dotyczy również zbiorów bibliotecznych. Do 1940 r. 
na Łotwie istniała rozwinięta sieć bibliotek, która została całkowicie zniszczona, 
gdyż jedynie biblioteki naukowe miały możliwość przechowywania wydawnictw 
z okresu poprzedzającego władzę radziecką. Uczeni obliczyli, że w Estonii w okre
sie od 1940 do 1953 roku zginęło w przybliżeniu 1.000.000 książek. W miejsce 
historycznych zbiorów, ściśle związanych z kulturą swojego regionu, biblioteki 
gromadziły zupełnie jednakowe kolekcje wydawnictw radzieckich, co doprowa
dziło do tego, że czytelnictwo stało się aktem formalnym.

Od 1989 r., po zniesieniu cenzury, rozpoczęto odnawianie zbiorów. Biblioteki 
zakupują na aukcjach za ogromne pieniądze wydawnictwa z lat dwudziestych 
i trzydziestych.

Od 1940 r. Łotysze przebywający na emigracji wydali na Zacłiodzie około 
6.000 książek, gazet, czasopism i innych dokumentów, Do 1983 r., tylko jedna 
książnica na Łotwie miała prawo przechowywania 2 egzemplarzy każdego z tych 
wydawnictw, i to tylko w zbiorze specjalnym, do którego dostęp odbywał się 
za pozwoleniem Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Socjalistycznej 
Republiki Łotwy.

Od 1989 r. zaczęły przychodzić kontenery, zawierające tysiące wydawnictw 
łotewskich drukowanych na emigracji. Począwszy od 1990 r., egzemplarze tych 
wydawnictw rozprowadzano po całej Łotwie, co gwałtownie podniosło zaintere
sowanie bibliotekami i ich ogólny prestiż.

Kolejny etap — to zahamowanie dopływu zbiorów literatury światowej, co 
jest spowodowane brakiem waluty. Jednocześnie biblioteki przepełnione są wy
dawnictwami bolszewickimi, których część usuwa się ze zbiorów, oczywiście nie 
odbywa się to w stylu rewolucji kulturalnej. Głównym celem jest to, by histo
ria ZSRR, KPZR, materiały partii komunistycznej, komunizm naukowy i tym 
podobne znalazły się w odpowiednim dla nich miejscu, tak jak się to dzieje 
w krajach demokratycznycłi.



Dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, społeczności lokalnej niemniej waż
ne jest rozszerzenie możliwości informacyjnych, co łączy się z problemami natury 
technicznej — rozwojem systemu telekomunikacji i systemów komputerowych, 
które już mogą być realizowane w miejskich społecznościach lokalnych, posiada
jących zasoby finansowe w postaci walut wymienialnych.

Łotewska Biblioteka Narodowa przez wszystkie lata powojenne pełniła nad
zór nad bibliotekami publicznymi — ci sami współpracownicy raz byli pomocni
kami, a raz inspektorami. Obecnie zdecydowanie odrzuciliśmy pełnienie funkcji 
metodycznych.

Biblioteka Narodowa pomaga w opracowaniu ustawy o bibliotekach publicz
nych, a także opracowuje normy i inne dokumenty normatywne, zapoznaje się 
z doświadczeniami światowymi, które są przekazywane bibliotekarzom bibliotek 
publicznych na kursach, wykładach.

W 1990 r. biblioteki publiczne otrzymały od Narodowej Biblioteki Łotwy, 
prawie wszystkie książki wydane na emigracji.

W 1991 r. uchwałą Rządu Łotewskiego przyjęto program „komputeryzacji 
Łotwy” , w którym, z inicjatywy Łotewskiej Biblioteki Narodowej, wśród ośmiu 
podprogramów znalazła się „komputeryzacja bibliotek” . Opracowano założenia 
projektowe stopniowego włączenia do sieci bibliotek publicznych.

Wraz z Ministerstwem Kultury i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy, Łotewska 
Biblioteka Narodowa pomaga bibliotekom publicznym przez oddziaływanie na 
władze samorządowe

W 1989 r., po 49 latach, wznowiło działalność Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Łotewskich, w pracach którego szczególnie aktywnie uczestniczą bibliotekarze 
bibliotek publicznych z prowincji. Utworzona została specjalna sekcja. Dzięki 
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Łotewskich i powrotowi do IFLA, wielu bibliote
karzy Łotwy mogło w krótkim czasie zapoznać się z doświadczeniami w pracy 
bibliotek publicznych innych krajów. Mniej sukcesów odnotowuje Stowarzysze
nie w dziedzinie ochrony interesów bibliotekarzy w społecznościach lokalnych. 
Tym niemniej istnieją aktywne organizacje regionalne, które nawiązały ścisłe 
kontakty z władzami lokalnymi.

Przed nami jeszcze trudna droga, lecz niewątpliwie biblioteki publiczne mogą 
w przyszłości stać się ośrodkami kultury, informacji i kształcenia w swoich spo
łecznościach lokalnych.



Hanno Jochimsen

KOMENTARZ DO PROGRAMU 
MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM BIBLIOTEKARZY

Szanowny Panie Krzywicki,

Szanowny Panie Czajka,

Panie i Panowie

Miło mi, że mogę przedstawić kilka krótkich uwag teraz, na tym etapie sympo
zjum i podziękować mojej partnerskiej bibliotece za zaproszenie. Otrzymałem 
je z niewielkim wyprzedzeniem i dlatego nie zdążyłem przygotować tekstu refe
ratu. Mam jednak nadzieję, że spotkam się z Państwa zrozumieniem biorąc pod 
uwagę fakt, że podpisaliśmy porozumienie o współpracy między bibliotekami 
publicznymi Szczecina i Hamburga niemal równocześnie z Traktatem Polsko- 
-Niemieckim o współpracy i dobrym sąsiedztwie. Było to w czerwcu 1991 roku.

Chciałbym skomentować zagadnienia przedstawione przez Pana Czajkę w jego 
referacie. Była o nicli również mowa w zaproszeniu na to sympozjum.

Pierwsze dotyczy użytkow ników  b ib liotek i i ich  oczekiw ań. Przede 
-wszystkim należy podkreślić, że użytkownik biblioteki jest osobą, która chce czy
tać, co oznacza, że biblioteka powinna dostarczyć potrzebne dokumenty, tj. takie, 
które użytkownik chciałby czytać.

Ostatnio Biblioteka Publiczna Hamburga opublikowała wyniki sondażu prze
prowadzonego wśród użytkowników, który wykazał, że dzielą się oni na dwie 
grupy, niemal równe pod względem liczebności: tych, którzy potrzebują infor
macji i tych, którzy szukają oświecenia, przy czym ten ostatni termin użyto 
w szerszym sensie, oznaczającym wszystko, co przynosi ludziom radość życia.

Jeśli chodzi o aspekt informacyjny, jeden z moich poprzedników nazwał 
książkę narzędziem i dlatego myślał o bibliotece jak o skrzynce z narzędziami. 
Ten sposób patrzenia, moim zdaniem, wydaje się bardzo użyteczny.

Przechodząc teraz do, jak to nazwałem, oświecenia w szerszym znaczeniu 
tego słowa, istnieje wyraźna różnica między biblioteką główną a jej filiami. Filie 
służą przede wszystkim młodszym i starszym ludziom. Biblioteka główna jest 
„skrzynką z narzędziami” dla miasta kładąc silniejszy akcent na dostarczanie 
informacji, podcz2is gdy filie są ośrodkami łączności kulturalnej swoich dzielnic.



Wiele wysiłku wkładamy w realizację zadania, polegającego na doborze ksią
żek odpowiednich dla biblioteki głównej, jak i dla każdej filii. Naszym zdaniem, 
dokonywanie tego wyboru powinno należeć do miejscowych bibliotekarzy, ponie
waż oni znają swoich czytelników i ich oczekiwania i są z nimi związani bardziej 
niż scentralizowana grupa w systemie organizacyjnym biblioteki.

Druga kwestia przedstawiona w wypowiedzi Pana Czajki d otyczy ła  b ib lio 
tek w ob ec  sam orządów , zasad pracy  b ib liotek . Zawsze będzie istniało na
pięcie pomiędzy samorządem lokalnym czy jakimikolwiek władzami a biblioteką. 
Musimy wszyscy jakoś z tym żyć i, w kontekście ostatnich dziesięcioleci Waszej 
historii, podniesienie tej kwestii przez Was należy naprawdę docenić. Jednakże 
każdy musi znaleźć własny sposób postępowania. Ja mogę jedynie opowiedzieć 
o naszych doświadczeniach w Hamburgu.

Napięcie odczuwa się szczególnie wtedy, gdy dochodzi do zamykania filii z na
kazu władz miejskich. Niemal w całej Zachodniej Europie w końcu XX wieku 
zlikwidowanie filii bibliotecznej jest tak samo trudne jak zamknięcie kościoła 
w końcu XIX wieku. Zjawisko to ma coś wspólnego z poszukiwaniem lokalnej 
tożsamości. Biblioteka lokalna dorosła do swojej roli i służy obecnie ludziom — 
członkom danej społeczności pomagając im utożsamić się ze swoim regionem. 
Tożsamość ta jest bardzo potrzebna w czasach, gdy środki masowego przekazu 
są umiędzynarodowione. Właśnie z tego powodu biblioteki lokalne lub filie będą 
bronione przez użytkowników i bibliotekarzy. Ze względu na wspomniane akcenty 
lokalne i międzynarodowe zachodzi pewna sprzeczność pomiędzy międzynarodo
wymi mediami propagowanymi przez bibliotekę a walką o lokalną tożsamość, 
lecz proszę pozwolić mi powrócić do tej sprawy trochę dalej.

Zatem pomoc obywatelom w rozumieniu ich ról w społeczności jest jednym 
z zadań biblioteki. W Niemczech jesteśmy jeszcze daleko od osiągnięcia tego celu, 
lecz próbujemy nad tym pracować. 1 właśnie z tego powodu samorząd lokalny 
powinien stanowić oparcie dla biblioteki. Z drugiej strony biblioteka jest tak 
złożoną sprawą, że samorząd nie powinien ingerować w jej sprawy. W Hamburgu, 
Biblioteka działa na zasadzie prywatnej fundacji w celu uniknięcia zewnętrznej 
ingerencji, na przykład w doborze książek. Mówiąc inaczej jest ona zarządzana 
jako jednostka całkowicie niezależna. Oczywiście, trzeba jednak powiedzieć, że 
nie możemy liczyć tylko na nasz własny dochód. Nasza działalność zależy od 
środków wypłaconych przez rząd: około 11 min marek płacą władze Hamburga, 
cztery i pół miliona, to nasz własny dochód, co — jak widać — nie wystarcza.

W XIX wieku zakładano biblioteki o charakterze narodowym. W wielu kra
jach europejskich pomagały one budować tożsamość kulturalną narodu. Żyjemy 
jednak w czasach informacji bardziej lub mniej globalnej i przed bibliotekami stoi 
zadanie zdefiniowania ich roli jako agencji służącej społeczności lokalnej w cza
sach umiędzynarodowienia informacji. Wiele osób nie zdaje sobie jeszcze z tego 
sprawy. Problemy wymienione w liście zapraszającym na konferencję i ponownie 
przedstawione przez Prezesa Czajkę, są takie same jak te, z którymi musimy 
radzić sobie w naszych krajach. W tej sytuacji mocno wierzę we w spółpracę



m iędzynarodow ą bibliotekarzy. Wszyscy możemy skorzystać, czerpiąc od 
siebie nawzajem. Kwestia ta nie polega na przekazywaniu książek z jednego 
kraju do drugiego — jak wiemy, można to osiągnąć raczej łatwo —  lecz bar
dziej na dzieleniu się pomysłami, jak radzić sobie z problemami wspólnymi nam 
wszystkim.

Teraz chciałbym przejść do czwartego zagadnienia, które dotyczy now ych 
technik in form acy jnych  w  bibliotekach  publicznych . W tym kontekście 
chciałbym rozróżnić dwa aspekty tych technik i opowiedzieć o tym, co obecnie 
robimy w Hamburgu. Czyniąc tak, chciałbym ukazać rozmiar prac, które nas 
czekają. Pierwszym aspektem nowych technik jest to, że służą nam samym do 
prowadzenia biblioteki, np. kontrola wypożyczeń, wyszukiwanie informacji, au
tomatyzacja katalogu. Jest to mnóstwo pracy, którą musimy wykonywać dzień 
po dniu i czasami wydaje się ona wyczerpująca i czasocliłonna. Z drugiej strony, 
te same nowe techniki odstraszają wielu użytkowników biblioteki. Musimy ich 
przygotować do pracy z tymi narzędziami. Oznacza to, że nie tylko należy dostar
czać im podręczniki —  narzędzia do korzystania z nowycli narzędzi, lecz również 
programy komputerowe, ponieważ bez obu tych elementów korzystanie z kom
puterów jest niemożliwe, co nie jest jeszcze powszechnie wiadome. W przyszłym 
tygodniu mam nadzieję otworzyć filię, w której użytkownicy będą mogli ćwiczyć 
i korzystać z programów oraz wypożyczać je do domu. W użytkowaniu będą 
CD-ROM(y) z programami, opisami bibliograficznymi i informacjami ogólnymi.

Powracając do pierwszego aspektu: niedawno wprowadziliśmy 1,2 min ksią
żek i mediów do naszego zautomatyzowanego modułu udostępniania. Inaczej 
mówiąc, obecnie kontrolujemy 2/3 naszego udostępniania — 7,3 min jednostek 
rocznie — przy zastosowaniu procesów zautomatyzowanych.

Ostatnia kwestia, piąta —  dotyczy b ib lio tek  publicznych  ja k o  ośrodków  
kultury. Kiedy słuchamy dyskusji wśród bibliotekarzy, często można mieć wra- 

-żenie, że biblioteka może być jednym lub drugim, tzn. albo ośrodkiem informa
cji albo ośrodkiem kultury. Zamizist „albo-albo” wolałbym powiedzieć „zarówno 
jak” . Zatem prowadzimy pracę informacyjną, a równocześnie pracę kulturalną, 
a w tym samym czasie odkrywamy, że praca informacyjna stanowi wkład w kul
turę.

Głęboko żałuję, że nie mogę omówić tego punktu dokładniej, lecz czas ucieka. 
Mam jednak nadzieję, że moje raczej krótkie wypowiedzi pokazały, że według 
moich obserwacji przed nami wszystkimi stają mniej lub bardziej podobne pro
blemy. I dlatego powinniśmy mieć więcej współpracujących ze sobą bibliotek 
partnerskich, podobnie jak biblioteka w Szczecinie i Hamburgu, w której to wła
śnie sprawie podpisaliśmy porozumienie z Panem Krzywickim w czerwcu. Taką 
formę kontaktów zalecałbym każdej bibliotece zainteresowanej współpracą za
graniczną.



Birgit Dankert

BIBLIOTEKI PUBLICZNE  
W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Szanowni Państwo!

Jestem zaszczycona, że będąc Waszym gościem mogę zaprezentować dwudzie
stominutowy przegląd bibliotekarstwa w zjednoczonych Niemczech z punktu wi
dzenia marketingu, lokalnego finansowania, współpracy międzybibliotecznej, no
wych technik informacyjnych oraz nowego programu działalności bibliotek pu
blicznych jako ośrodków kultury.

W Republice Federalnej Niemiec istniało w 1989 r. 1.135 sieci bibliotek 
publicznych z personelem posiadającym wykształcenie bibliotekarskie. Również 
obecnie do największych należą sieci miejskie w Monachium z biblioteką główną 
i 61 filiami, Hamburgu z 58 filiami, Bremie z 38 filiami zatriidtiiające w jednej 
sieci do 591 pracowników na pełnych etatach.

Jednocześnie w małych miastach, liczących zaledwie 1.900 mieszkańców dzia
łają biblioteki z jednoosobowym personelem, czego przykładem może być Biblio
teka Publiczna na wyspie Helgoland na Morzu Północnym. Łącznie z dzielnico
wymi, ruchomymi i specjalnymi placówkami, w Republice Federalnej Niemiec 
było prawie 2.900 bibliotek publicznych. Poza tym istnieje około 10.000 bardzo 
małych bibliotek publicznycli, prowadzonych społecznie, czyli bez wynagrodze
nia. Zasoby profesjonalnych bibliotek publicznych wahają się od 5.000 jednostek 
w małych miejscościach do 3.000.000 w dużych miastach, z dobrze rozwiniętymi 
sieciami bibliotek publicznych, np. w Monachium. Kwoty przyznawane bibliote
kom publicznym co roku przez odpowiednie władze (przez samorządy lokalne, 
czasami dzielnicowe, a w niektórych czę.ściach Republiki Federalnej Niemiec ko
ścioły chrześcijańskie) wahają się od 40 do 5 DM (np. Giessen) na jednego mie
szkańca. W kwotach tycli nie są uwzględnione specjalne inwestycje, nowe bu
dynki, itd. Budżet jest przeznaczany na codzienną pracę biblioteczną.

Myślę, że nawet tych kilka danych pokazuje, że nie jest możliwe przedsta
wienie pełnego obrazu bibliotek publicznych w starej części Republiki Federalnej 
Niemiec. Jakie są tego przyczyny?

1. W Republice Federalnej Niemiec nie ma ustawy o bibliotekach. Działalność 
bibliotek publicznych zależy od dobrowoluycli dotacji lokalnych władz.

2. Federalizm kulturalny RFN wspiera różnorodność lokalną, lecz działa ha
mująco na współpracę w zakresie kulturaliiej oferty, norm i standardów.



3. Nie ma żadnych niezawodnych wskaźników służących określaniu skutecz
nej polityki bibliotecznej rozwoju bibliotek. Żadna partia polityczna, poparcie 
Kościoła, ani nawet stan finansowy miasta czy regionu nie stanowi czynników 
decydujących o rozwoju sieci bibliotecznej.

Biorąc jednak pod uwagę ogólną sytuację niemieckich bibliotek publicznych, 
zauważa się więcej sukcesów niż niepowodzeń. Liczba wypożyczeń od 1981 r. 
stale wzrasta, z niewielką stagnacją w 1984 r. i osiągnęła w 1989 (łącznie z Berli
nem Zachodnim) 219.679.000 wypożyczeń książek i innych typów dokumentów. 
Około 15 proc. ludności stale korzysta z bibliotek publicznych. Jakkolwiek sto
pień rozwoju i budżety l^ibliotek publicznych w starych landach Republiki Fede
ralnej Niemiec mogą być różne, to łączy je pewien wspólny program. Określenie 
zadań bibliotekarstwa wyrażone przez Stowarzyszenia Bibliotekarzy Bibliotek 
Publicznych, jak również stwierdzenia Niemieckiego Stowarzyszenia Bibliotek, 
uwypukliło w programacłi działalności bibliotek następujące zadania:

— pomoc w kształceniu i dokształcaniu,
—  wspomaganie uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym poprzez 

demokratyczny dostęp do informacji,
— popularyzację osiągnięć kulturalnych,
— zachęcanie do czytelnictwa.

Cele te zostały sformułowane w obu deklaracjach. Rozbieżności dotyczą prio
rytetów. Na przykład w przypadku usług bibliotecznych lub informacyjnych dla 
tzw. górnej klasy średniej, w przypadku sprzętu komputerowego lub działalności 
kulturalnej.

- Najnowsze wydarzenia polityczne w Niemczech skonfrontowały nas z syste
mem bibliotek publicznych byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, który 
ukształtował się w ciągu czterdziestu lat funkcjonowania socjalistycznego pro
gramu politycznego i kulturalnego. Bardzo interesujące, wręcz zapierające dech 
w piersiach jest dla nas porównywanie dwóch niemieckich systemów bibliotek 
publicznych. Ich zintegrowanie w jedną niemiecką sieć bibliotek publicznych, 
jest bardzo trudnym zadaniem. Nie powinnam nudzić Państwa szczegółami 
i wspomnę tylko o tych problemacłi, które dotyczą zagadnień ogólnoeuropej
skich.

W Niemieckjej Republice Demokratycznej istniało w 1989 r. 1.789 sieci bi
bliotek publicznych z 7.019 fdiami bibliotecznymi i z bardzo dobrze wyszkolo
nym personelem. Na zaledwie 1/3 swego terytorium dawna NRD miała więcej 
bibliotek publicznych niż cała kapitalistyczna RFN. Od początku istnienia nie
mieckiego państwa socjalistycznego obowiązywała tam ustawa biblioteczna oraz 
centralnie i hierarchicznie zorganizowana, zwarta sieć bibliotek publicznych z bu
dżetem i personelem wystarczającym, by sprawnie zarządzać niewielką produk
cją książek i innych typów dokumentów dostępnych na kontrolowanym rynku. 
Obecnie, i jest to opinia również moich kolegów ze Wschodnich Niemiec, urzą
dzenia techniczne są niewystarczające, 40 proc. zbiorów wymaga wymiany i uak
tualnienia, lecz zasady stosowane w codziennej pracy bibliotecznej (tradycyjne



katalogowanie, itd.), praca kulturalna z grupami, dotycząca zwłaszcza zachęca
nia dzieci do czytania, reprezentują bardzo wysoki poziom.

Przechodzeniu od systemu scentralizowanego do federalizmu kulturalnego to
warzyszyły zmiany władz odpowiedzialnych za biblioteki. Gminy, dzielnice i kraje 
(landy) nie miały dość pieniędzy pochodzących z podatków, aby opłacać reali
zowanie nowych zadań. Bogate dotacje finansowe rządu centralnego będą wspo
magać bibliotekarstwo w latacli 1991-92. Nie wiemy, kiedy zaczną funkcjonować 
zwykłe mechanizmy podziału publicznych funduszy. W byłej NRD, środki finan
sowe pochodziły z Ministerstwa Kultury w Berlinie Wschodnim, teraz biblioteki 
muszą radzić sobie same, lecz jak dotąd nie mają żadnych docliodów.

Wiele budynków, które traktowano jako własność narodu, należy obecnie 
oddać ich poprzednim właścicielom (w tym liczne budynki bibliotek), bądź też 
czynsz stał się tak wysoki, że władze lokalne nie są już w stanie go płacić. Dotych
czas zamknięto 10 proc. bibliotek publicznych prowadzonych w sposób profesjo
nalny i 50 proc. prowadzonych społecznie i z żalem spodziewamy się, że ponad 
10 proc. wyszkolonego personelu straci pracę. Struktura wielu bardzo małych 
bibliotek publicznych w regionie jak również w niewielkich dzielnicach miejskich 
musi ulec zmianie z uwagi na ograniczenia finansowe i konieczność oferowania 
większej różnorodności usług i poszerzanie księgozbiorów. Jestem bardzo dumna, 
że udało się opracować projekt finansowania trzydziestu bibliobusów dla regio
nów i dzielnic we wschodnich Niemczech.

Doświadczając wiele, nauczyliśmy się jednak, że połączenie dohrycli stron 
dwóch systemów politycznych i kulturalnych w celu otrzymania doskonałego 
systemu bibliotek publicznych będzie niemożliwe. Musimy w tym miej.scu po
dzielić się spostrzeżeniem ważnym dla dalszego rozwoju bibliotek europejskich: 
biblioteki publiczne mogą istnieć tylko w warunkach ściśle określonej tożsamości 
lokalnej i kulturalnej.

Użytkownicy bibliotek i ich oczekiwania. 
Marketing biblioteczny

Patrząc na historię niemieckiego bibliotekarstwa publicznego, można stwier
dzić, że każde pokolenie bibliotekarzy było przekonane, iż najlepiej zna i spełnia 
oczekiwania swoich użytkowników: zarówno bibliotekarz prowadzący biblioteki 
robotnicze w końcu XIX wieku, jak i bibliotekarz dziecięcy w czytelni dla dzieci 
miasta przemysłowego w gorących latach dwudziestych, nawet młody bibliote
karz narodowosocjalistyczny w nowo założonej niemieckiej bibliotece publicznej 
w pokonanej i okupowanej Polsce w latach 1939-44 czy bibliotekarz w biblio
tece publicznej na wsi socjalistycznej w latach pięćdziesiątych w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej. Jednak, pomijając wszelkie polityczne przekonania 
i błędy, wszystkie te pokolenia bibliotekarzy myślały o jednym kierunku oddzia
ływania: od książki do czytelnika, nigdy od czytelnika do książki czy innego typu 
dokumentu.



Dopiero w ostatnich dziesięciu latach nastąpiła radykalna zmiana poglądów 
w bibliotekach publicznych Niemiec. Helmut Emunds stworzył tzw. dreigeteilte 
Bibliothek (trójdzielną bibliotekę), która oferuje swoje zbiory w trzech grupach: 
nie zorganizowana część zbiorów służąca ogólnym osobistym zainteresowaniom 
społeczeństwa, druga, tradycyjna część zbiorów w porządku alfabetycznym lub 
rzeczowym, trzecia, archiwalna, służąca specjalnym zainteresowaniom użytkow
ników. Podział ten był pierwszym wysiłkiem w kierunku poznania potrzeb i ocze
kiwań potencjalnych użytkowników i przejawem nowego myślenia; od użytkow
nika do zbiorów.

Przy zjistosowaniu zasad marketingowych, potrzeby, oczekiwania i żądania 
aktualnych i potencjalnych użytkowników można sklasyfikować w zależności od 
pochodzenia społecznego, wykształcenia, zatrudnienia, stosunku do wypoczynku 
i rozrywki, potrzeb uwarunkowanych płcią lub wiekiem oraz specjalnymi za
interesowaniami. Szczegółowe badania w takich metropoliach, jak Dusseldorf 
i w średnicli miastacłi jak Bielefeld wykazały, że „normalny” użytkownik biblio
teki głównej jest dobrze wykształcony, uczestniczy w kulturalnych propozycjach 
i szuka zbiorów służących jego potrzebom informacyjnym, dalszemu kształceniu 
i dobrze zaplanowanemu odpoczynkowi czy hobby, podczas gdy podmiejskie filie 
biblioteczne służą niesprecyzowanym życzeniom dzieci, osób starszych czy oso
bom nie ukierunkowanym zawodowo. Odwiedzając poszczególne biblioteki, mogą 
to Państwo potwierdzić spotykając np. w filii bibliotecznej dla dzieci matkę sze
ścioletnich bliźniąt, które szaleją na punkcie książek o dinozaurach oraz zapraco
waną kobietę sukcesu, która szuka informacji wideo o nowych typach przewozów 
kontenerowych.

• Marketing biblioteczny stosuje się w kilku zachodnioniemieckich bibliote
kach, głównie w celu wyodrębnienia grup ludności według ich potencjalnych po
trzeb. Nasi koledzy ze wscłiodniej części Niemiec nauczyli nas, że ten rodzaj po
działu wymaga złożonego, jeśli Państwo pozwolą, wolnego społeczeństwa. Tylko 
pluralizm podłoża społecznego oraz duża różnorodność dostępnych typów doku
mentów gwarantują widoczną różnorodność potrzeb realizowanych w środowisku 
swobodnego przepływu informacji.

Biblioteki a władze lokalne,
zasady finansowania bibliotek publicznych

Jak już wspomniano wyżej, w Republice Federalnej Niemiec biblioteki pu
bliczne na zasadzie dobrowolności są finansowane przez gminy w federalnych 
krajach. Być może jedyną szansą na sukces biblioteki publicznej w Niemczech 
jest wytłumaczenie władzom lokalnym, że instytucja biblioteki publicznej jest 
niezbędna w realizacji pilnych potrzeb obywateli, którzy głosują na samorząd co 
trzy lata.

Biblioteki mają niewielkie szanse na pełne poparcie władz lokalnych. Wielu 
bibliotekarzy bibliotek publicznycli w Republice Federalnej Niemiec oczekuje na 
ustawę biblioteczną podobną do tej, jaką mają kraje skandynawskie. Z pewnością



wszystkie organa administracyjne i rządowe w Niemczech są przeciwne ustawie 
bibliotecznej, przeciwne jakiemukolwiek prawodawstwu w sferze kultury, oprócz 
prawa szkolnictwa i dalszego kształcenia. Nie jestem przekonana, czy w federal
nym systemie Niemiec ustawa biblioteczna może zagwarantować lepszy system 
bibliotek publicznych —  w sytuacji, gdy nie ma prawdziwie bibliotecznego ducha, 
tradycja demokratyczna w byłej NRD jest bardzo krótka a oficjalnie popiera się 
wysoką kulturę w teatrach, operach i muzeach. Chłodna analiza kultury w wy
niku kompleksowycli, wielokierunkowycli badan pokazuje, że korzyści z prawa 
gwarantowane są tylko w otoczeniu, które przyjmuje przedmiot prawa za rzecz 
naturalną i zrozumiałą. I przykro mi powiedzieć, że nie dotyczy to bibliotek 
publicznych w Niemczech.

W spółpraca międzybiblioteczna

Prowadząc zajęcia ze studentami w minionych latach, mówiłam im o decy
zji, jaką będą musieli podjąć szukając pracy: czy stać się częścią systemu dużej 
biblioteki z wielką liczbą personelu, dokładnie określoną sferą działania, możli
wością specjalizacji i stałymi godzinami pracy, czy też stać się bibliotekarzem — 
omnibusem w małej bibliotece, co oznacza wysoki stopień niezależności i odpo
wiedzialności, lecz równocześnie izolację, i, najczęściej, brak możliwości dalszego 
rozwoju zawodowego. Obecnie w Niemczecłi bibliotekarze nie mają takiego wy
boru, pęnieważ i tak będą mieli szczęście, jeśli znajdą jakąkolwiek pracę.

Zasady współpracy między bibliotekami publicznymi nie zmieniły się. Ze 
względu na fakt, że biblioteki publiczne są instytucjami samorządowymi w pań
stwie federalnym, w dawnej Republice Federalnej Niemiec nie istnieje żadne 
prawo regulujące kwestię współpracy. W Niemieckiej Republice Demokratycznej 
oficjalna współpraca między bibliotekami rozwijała się w hierarcliicznie zorgani
zowanej sieci bibliotek publicznych, tzw. Stadt- und Bezirksbibliotheken*, które 
były oficjalnie odpowiedzialne za pracę i dalsze kształcenie swoich kolegów w bi
bliotekach publicznyuch. W instytucjach tych każdy wykształcony bibliotekarz 
musiał zajmować się organizacją małych l)ibIiotek publicznych prowadzonych 
na wsi przez amatorów, w niepełnym wymiarze czasu. Współpraca ta układała 
się bardzo dobrze i w oszczędny sposób zapewniała pełną obsługę biblioteczną. 
Próbowaliśmy zachować ten rodzaj współpracy w procesie jednoczenia Niemiec. 
Było to jednak niemożliwe, ponieważ gminy w państwie funkcjonującym na za
sadach federalizmu, odpowiedzialne obecnie za jedną bibliotekę publiczną nie 
chcą, a nawet nie są w stanie, finansować usług, które mają zaspokoić obywateli 
pochodzących lub mieszkających w innych gminach. Struktura finansowa określa 
strukturę organizacji, która musi upodobnić się do struktur w dawnej Republice 
Federalnej Niemiec.

Biblioteki miejskie i powiatowe.



w  niemieckich bibliotekach publicznych są obecnie realizowane następujące 
formy współpracy międzybibliotecznej;

— Małe biblioteki regionalne są całkowicie lub częściowo wspierane organiza
cyjnie przez tzw. Staatlicłie Fachstellen, ośrodki biblioteczne w danym regionie, 
finansowane przez odpowiednie ministerstwa krajów (landów), a tylko częściowo 
przez władze samorządowe.

— Bibliotekarze wyspecjalizowani w dziedzinach, takich jak: praca biblio
teczna z dziećmi, katalogowanie lub bibliobusy, zbierają się w regionie lub w sta
łych grupach roboczych przy „Deutsches Bibliotheksinstitut” (Niemiecki Insty
tut do Spraw Bibliotek) w Berlinie Zachodnim, który od 1992 r. będzie posze
rzony i zatrudni większość pracowników wschodnioberlińskiego „Zentralinstitut 
fur Bibłiothekswesen” (Centralny Instytut Bibliotekarstwa) w celu wymiany in
formacji i opracowywania nowycłi metod i technik.

— W przypadku specjalnych przedsięwzięć — na przykład marketingu w bi
bliotekach publicznych lub centralnego katalogowania — biblioteki, mające te 
same potrzeby i programy współpracują ze sobą w celu pogłębienia swej wiedzy 
i racjonalizacji zarządzania.

Ani Niemiecki Instytut do Spraw Bibliotek, ani współpracujące przodujące 
biblioteki nie dysponują kompetencjami do ustalania nowych norm, programów 
czy technik. Pojedyncza biblioteka i organ za nią odpowiedzialny ma pełną swo
bodę w ich przyjmowaniu lub nie. Jednak, naturalnie, dobre wyniki nie są bez 
wpływu na ogólny rozwój. Te współpracujące grupy i biblioteczni decydenci 
kształtują przyszłość niemieckiego bibliotekarstwa publicznego.

Nowe technologie informacyjne w bibliotekarstwie publicznym

W przypadku nowycli tecłinologii informacyjnych stosowanycłi w niemieckicłi 
bibliotekach publicznych, sytuacja jest także bardzo różnorodna. We wschodniej 
części Niemiec tylko niewiele większych miast posiada komputery osobiste dla 
personelu i dla użytkowników. Służą one głównie do gier komputerowych i mają 
zastosowanie w niewielkich bazach danych. Nie istnieje żaden system katalogo
wania komputerowego czy skomputeryzowanej kontroli wypożyczeń. Mikrofisze 
i CD-ROM(y) nie są dostępne.

W zachodniej części Niemiec prawie wszystkie metropolie powyżej 300.000 
mieszkańców i około 10 proc. miast średniej wielkości mają w bibliotekach pu
blicznych komputerowe systemy katalogowania i wypożyczania, przy czym nie
które mają własne oprogramowania i sprzęt. Inne są użytkownikami regionalnych 
lub miejskich ośrodków EPD*. W Dolnej Saksonii (Niedersachsen) i Wschodniej 
Westfalii (Ost-Westfalen) istnieją projekty utworzenia ośrodków EPD i przesy
łania danych do bibliotek publicznych i naukowych.

W Zachodnich Niemczech stracono szansę utworzenia jednolitego systemu, 
jednej centralnej organizacji EPD dla bitiliotek publicznych lub dla wszystkich

* Elektroniczne przetwarzanie danych.



bibliotek. Próbujemy teraz zachować tę szansę dla nowej części Republiki Fede
ralnej Niemiec. Jednakże i w tym przypadku nie jestem optymistką, ponieważ 
dają się zauważyć regionalne i indywidualne ambicje, które stwarzają niebezpie
czeństwo dla ogólnego rozwoju.

Biblioteki publiczne jako ośrodki kultury
Kultura wywodząca się z książek i innych mediów lub reprezentowana przez 

nie, to usankcjonowana tradycją domena działalności bibliotek publicznych. Na- 
tomieist kultura jako przedmiot własnej działalności, własnych programów nie 
związanych bezpośrednio z wypożyczaniem książek oraz pracą informacyjną musi 
nadal zdobywać przyjaciół i akceptację ogółu, jak i organów finansujących.

Wiele bibliotek publicznych w Niemczech organizuje wystawy, prezentacje 
literatury przez autorów i znawców, różne imprezy dotyczące zagadnień kultu
ralnych, społecznych czy politycznych, jest miejscem spotkań grup obywateli, 
mieszkających w dzielnicy, w mieście, w regionie danej biblioteki publicznej. 
Szczególnie w tych miastach, gdzie oferta kulturalna nie jest bogata oraz w dziel
nicach, które są poza zasięgiem dużych wydarzeń kulturalnycłi metropolii, biblio
teka publiczna stała się w wielu regionach Ważną instytucją kulturalną.

W Republice Federalnej Niemiec można spotkać dwie definicje bibliotek pu
blicznych:

—  Biblioteka publiczna jest ważną częścią społecznie określonej kultury, bli
ską doświadczeniom codziennego życia, bliską prawdziwym gustom i potrzebom 
potencjalnych użytkowników filii bibliotecznej lub biblioteki miejskiej, o wyso
kim stopniu indywidualnego uczestnictwa użytkowników: biblioteki publiczne są 
więc ośrodkami kultury w swoim najbliższym otoczeniu:

—  Biblioteka publiczna jako pośrednik kultury wyrażanej poprzez litera
turę, od opowiadania bajek dzieciom w wieku przedszkolnym, po pretensjonalne 
seminaria na tematy typu „Stereotypy narodowe w dzisiejszym dziennikarstwie 
wschodnioeuropejskim” . Biblioteki publiczne są bardzo kompetentnym autoryte
tem we wszystkich kwestiach dotyczących literatury i informacji. W rzeczywisto
ści, na przykład we Flensburgu, Hamburgu, Giitersloh, Reutliugen i Monachium 
można znaleźć połączenie obu tych programów kulturalnych.

Zarządzanie kulturą jest nowym przedmiotem w kształceniu bibliotekarzy. 
Obejmuje on prowadzenie i finansowanie działalności kulturalnej w instytucjach 
publicznych takich jak biblioteka publiczna. Bibliotekarz powinien być nie tylko 
ekspertem od treści i sposobów porządkowania książek, lecz także powinien 
umieć przybliżyć lokalnej społeczności zjawiska z zakresu kultury. Maklerzy in
formacji i managerowie kultury, to dwie niemieckie — i myślę europejskie — 
wizje bibliotekarzy publicznych. Czy możliwe jest połączenie obu tych kompe
tencji w jednym zawodzie, w jednej osobie? Jakie jest Państwa zdanie?



Helmut Rosner

BIBLIOTEKI PUBLICZNE  
W ZJEDNOCZONYCH NIEMCZECH. 

AKTUALNE PROBLEM Y I PER SPEKTYW Y

Przegląd struktury, sytuacji i problemów bibliotek publicznych w Niemczech dwa 
lata temu wyglądałby zupełnie inaczej. W owym czasie, w Republice Federalnej 
Niemiec istniało 1.100 sieci bibliotek publicznych, w których skład wchodziło 
łącznie 13.000 bibliotek. Po zjednoczeniu powstało państwo składające się z 16 
krajów (landów), zwiększyło się terytorium i wzrosła liczba mieszkańców RFN, 
wzrosła także liczba bibliotek. Obecnie istnieje w RFN 2.240 sieci bibliotecznych 
z około 26.000 bibliotek. Na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej i tzw. nowych krajów, biblioteki, chociaż liczne, są likwidowane lub ich 
istnienie jest zagrożone.

W swoim wystąpieniu zamierzam przedstawić aktualne problemy bibliotek, 
wynikające ze zmian politycznych w Niemczech. Mój punkt widzenia przekazuję 
z perspektywy ponadregionalnej, tj. osoby pracującej w Niemieckim Instytucie 
do Spraw Bibliotek, a nie na podstawie praktyki bibliotecznej. Taki instytut, jak 
Niemiecki Instytut do Spraw Bibliotek (DBI) musi nie tylko reagować na nowe 
zjawiska, lecz powinien także pomagać bibliotekom w realizacji nowych zadań.

1
Jak Państwu wiadomo, Republika Federalna Niemiec nie jest państwem scen

tralizowanym. Z uzasadnionych przyczyn kompetencje są dzielone na kilku po
ziomach, w związku z czym każdy z 16 krajów (landów) ma bardzo dużą nie
zależność, posiada suwerenne prawa w zakresie szkolnictwa i kultury, dotyczy 
to również bibliotek. Rząd federalny (państwo) utrzymuje tylko kilka bibliotek: 
Deutsche Bibliothek we Frankfurcie i Lipsku (obecnie jedna instytucja) i biblio
teki najwyższych władz federalnych, np. parlamentu i ministerstw.

Kraje federalne utrzymują duże biblioteki uniwersalne (krajowe i regionalne), 
biblioteki uniwersytetów i szkół wyższych (około 250), także biblioteki specjalne, 
np. techniczne (Hanower) czy rolnicze (Bonn) oraz połączone obecnie Państwowe 
Biblioteki Pruskiego Dziedzictwa Kulturalnego w Berlinie; utrzymywane wspól
nie zarówno przez rząd federalny, jak i wszystkie kraje, podobnie jak DBl. Istnieje 
ponadto około 2.000 bibliotek specjalnych, utrzymywanych przez przedsiębior
stwa przemysłowe lub towarzystwa naukowe i akademie (na przykład biblioteki 
Towarzystwa Маха Plancka).



Biblioteki publiczne są podporządkowane władzom lokalnym. Niektóre są 
utrzymywane również przez kościoły, ale większość z nich to biblioteki małe, 
prowadzone społecznie. W większycli miastach są specjalne rodzaje bibliotek pu
blicznych samorządowych, takie jak: biblioteki dla dzieci i młodzieży, biblioteki 
szkolne, muzyczne, szpitalne i inne. W regionach rolniczych o małym zaludnieniu 
lub na przedmieściach dużych mi2ist, czytelników obsługują bibliobu.sy.

Wszystkie biblioteki: naukowe i publiczne są zrzeszone w Niemieckim Sto
warzyszeniu Bibliotek (Deutscher Bibliotheskverband (DBV), składającym się 
z 8 sekcji i 16 regionalnych oddziałów. Obok DBV działają cztery stowarzy
szenia pracowników bibliotek, które skupiają członków według icłi wykształce
nia, pełnionych funkcji, typu bibliotek. Wspólną „organizacją” dla wszystkich 
tych stowarzyszeń jest powołany dwa lata temu Federalny Związek Stowarzyszeń 
Bibliotekarskich (Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbande) w skrócie 
BOB. Co roku rzecznik BOB składa sprawozdanie o sytuacji bibliotek. Sprawo
zdanie z roku 1989/90 oczywiście poruszało problemy bibliotek w jednoczących 
się Niemczech. BOB korzysta z wydawanego przez DBl miesięcznika „Bibliothe- 
ksdienst” , jako swego oficjalnego organu.

Dla usprawnienia współpracy między bibliotekami i zwiększenia efektywno
ści pracy poszczególnych placówek, niektóre ponadregionalne instytucje oferują 
usługi centralne. Jest to opracowywanie i wydawanie Niemieckiej Bibliografii 
Narodowej w kilku seriach w formie drukowanej, na CD-ROM-ach, na taśmach 
magnetycznych i dyskach, oraz DBI będący ośrodkiem badawczym i usługo
wym. DBI realizuje dwa główne zadania: utrzymuje bazy danych oraz udziela 
informacji i porad z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów bibliotek 
wszystkich typów łącznie z dokształcaniem bibliotekarzy oraz prowadzeniem 
działalności wydawniczej. Instytut prowadzi także prace badawcze i projektowe. 
Wyniki tych badań są publikowane jako zalecenia lub normy. Obok projektów 
badawczych regularnie wydawane są czasopisma, bibliografie, opracowania sta
tystyczne, książki i materiały informacyjne.

Wszystkie biblioteki niemieckie są połączone systemem wypożyczeń między
bibliotecznych. Każda może otrzymać i innych bibliotek dowolną książkę lub 
artykuł w oryginale lub w postaci kopii. Zasady wypożyczeń międzybiłjliotecz- 
nych określa Regulamin Wypożyczania Międzybibliotecznego (LVO) z 1979 r. 
Zgodnie z nim obecnie zamówienia są składane w 12 regionacłi (7 zachodnich, 
5 wschodnich), z których każdy posiada własny regionalny centralny katalog.

Jeszcze przed 1990 rokiem istniała specjalna regulacja prawna dotycząca 
wypożyczeń międzybibliotecznych pomiędzy NRD i RFN, którą obecnie włącza 
się stopniowo do obowiązujących zasad. W ostatnim roku liczba wypożyczeń 
międzybibliotecznych w bibliotekach niemieckich wzrosła, osiągając maksymalny 
poziom, ze względu na brak w bibliotekacłi l)yłej NRD współczesnej literatury 
zachodniej.



Jednocześnie z pomocą uzupełniającego programu finansowego rządu fede
ralnego (16 min DEM) udało się wypełnić największe braki w zł)ioracłi bibliotek 
byłej NRD, uaktualniono, przynajmniej częściowo, zbiory bibliotek uniwersytec- 
kicłi w nowycłi landach. Obecnie rozpoczęto podobny program uzupełniający 
w stosunku do bibliotek pubłicznycli, dzięki środkom Ministerstwa Spraw We
wnętrznych, krajów federalnych oraz samorządów miast.

Od kilku lat prowadzone są tzw. Regionalne Ośrodki Katalogowania Koope
ratywnego (Verbundzentren) na zasadzie wspólnego katalogowania. W ośrodkach 
tych pewna liczba bibliotek regionu wprowadza do systemu komputerowego opisy 
katalogowe swoich zbiorów. Poszczególne biblioteki mogą wyszukiwać informa
cje w tych bazach, a także przejmować każdy wprowadzony opis katalogowy dla 
własnych potrzeb.

Dane z ośmiu ośrodków regionalnych wpływają do„Verbundkatalog” , ogólno
narodowego centralnego katalogu prowadzonego w DBl. Dane te są udostępniane 
bibliotekom bezpośrednio w systemie on-line. Będą publikowane także na mikro- 
fiszach. Zebranie danych z ośmiu ośrodków, stosującycli różne systemy przetwa
rzania danych i programy jest zadaniem stwarzającym wielkie organizacyjne, 

• techniczne i zawodowe problemy. Do tych prol)lcrnów należy dodać trudności 
z integracją bibliotek dawnej NRD, które będą częściowo uczestniczyć w dzia
łalności już istniejących zachodnich ośrodków, jednak będą powołane nowe sy
stemy współpracy, zwłaszcza w Niemczecli północnych, np. w Berlinie-Bran- 
denburgii. W DBI tworzy się również mniejsze bazy danycłi: „Zeitschriftenda- 
tenbank ZOB” (Baza Danych o Czasopismach), w której uczestniczy już kilka 
bibliotek wschodnioniemieckich, „Gemeinsame Korperschafts-namen-datei” (Po
łączona Baza Nazw Korporatywnych) i kilka innych.

Bazy danych oferowane niemieckim bibliotekom służą poszukiwaniom biblio
graficznym, wypożyczeniom międzybibliotecznym i pomocą w katalogowaniu ob- 

'niżając koszty tej pracy. Obecnie z omawianych baz danych korzystają jedynie 
biblioteki naukowe i niektóre większe biblioteki publiczne, ponieważ w większości 
mniejsze nie posiadają niezbędnego wyposażenia technicznego.

Obok wymienionych istnieje także instytucja obsługująca biblioteki publicz
ne: Centralna Agencja Zaopatrzenia dla Bibliotek Publicznych (Einkaufszentrale 
fiir iifFentliche Bibliotlieken —  EKZ) w Reutlingen, która proponuje bibliotekom 
publicznym różnorodne usługi. Jako przedsiębiorstwo komercyjne EKZ dostarcza 
bibliotekom książki, płyty, gry i kasety wideo, na życzenie w specjalnych biblio
tecznych oprawach, gotowe karty katalogowe, materiały techniczne i administra
cyjne, meble biblioteczne i inne wyposażenie. Zaopatrzenie bibliotek pubłicznycli 
jest realizowane bezpośrednio lub we współpracy z Regionalnymi Biurami Do
radczymi dla Bibliotek Pubłicznycli (Fachstellen). W każdym kraju (landzie) jest 
przynajmniej jedno takie biuro. EKZ oferuje regularnie specjalne usłngi poma
gające w doborze książek. Informacje te są również rejestrowane w postaci bazy 
danych w DBI. Każdego roku wybiera się. recenzuje i klasyfikuje 12.000 tytułów 
nowych książek w systemie współjiracy lektorów nazywanym „Lektoratskoope- 
ration” . Centrala w Reutlingen (EKZ), jest głównym biurem redakcyjnym, które



publikuje przeglądy z literatury w różnych postaciach i na różnych poziomach. 
Ten serwis informacyjny jest podstawą gromadzenia zbiorów w bibliotekach pu
blicznych.

Wspomnieć należy o innej jeszcze bazie danych opracowywanej przez DBI 
dla bibliotek publicznych: jest to bieżąca bibliografia artykułów z dwustu czaso
pism na każdy temat o nazwie „Zeitschriftendienst” , bardzo użyteczne narzędzie 
warsztatu informacyjnego bibliotekarza. Rocznie rejestruje się około 15.000 ar
tykułów pod kilkoma hasłami tematycznymi. DBI wydaje ten serwis od 25 lat 
w formie drukowanej, a w chwili obecnej również na mikrofiszach i na nośnikach 
komputerowych. Nie jest on jeszcze dostępny bezpośrednio w systemie on-line.

DBI jako ponadregionalna instytucja pracująca od trzynastu lat na rzecz 
wszystkich typów bibliotek musi przede wszystkim realizować swe statutowe za
dania. Nie oznacza to po prostu kontynuacji prac prowadzonych dotychczas, 
ponieważ w nowej sytuacji ponad 16.000 bibliotek z innego kraju oczekuje spe
cjalnej rady i obsługi. NRD zaś była właściwie całkowicie innym krajem, dotyczy 
to także bibliotek.

W NRD istniał Centralny Instytut Bibliotekarstwa, częściowo porównywalny 
z DBI. Ma on obecnie ulec rozwiązaniu i wcliłonięciu przez DBI. Od dnia 9 li
stopada 1989 r., kiedy zlikwidowano granicę, wielkim zadaniem i wyzwaniem 
dla Instytutu jest przyspieszenie rozwoju bibliotek we wschodnich i zachodnich 
Niemczech, a także obu instytutów.

Oto kilka przykładów różnic, które należy przezwyciężyć w obu częściach 
Niemiec (a nie są one małe):

—  W byłej NRD prowadzono obsługę biblioteczną ludności w najszerszym 
tego słowa znaczeniu: nawet małe wsie, liczące kilkuset mieszkańców miały swą 
własną bibliotekę publiczną. W dawnej RFN rzadko znaleźlibyśmy bibliotekę 
w miastach liczących poniżej 10.000 mieszkańców. Przeznaczone na biblioteki 
środki finansowe są jednak zbyt skromne, aby można było utrzymać ten system 
i większość małycli bibliotek byłej NRD ma być rozwiązana (ok. 50 proc.). Ob
sługa bibliobusowa ma być rozwiązaniem tego problemu. Tak więc prawie wszę
dzie w słabo zaludnionych rejonach rolniczych nowych krajów (landów) powinny 
funkcjonować sieci bibliobusów.

— Struktura systemu oświaty w byłej NRD została zmieniona i dostosowana 
do systemu struktury i programów dawnej RFN, z pewnymi różnicami w zależ
ności od kraju (kraje federalne same kierują sprawami kultury i oświaty). Szkoły 
muszą posiadać nowoczesne biblioteki szkolne. W zachodnich krajach jest kil
kaset w pełni wyposażonych i profesjonalnie prowadzonych bibliotek szkolnych 
oraz mnóstwo mniejszych, lecz nawet tych jest zbyt mało. Możecie sobie Państwo 
wyobrazić potrzeby nowych krajów w tym zakresie.

—  Bibliotekarze w NRD byli kształceni w specjalnych szkołach, lecz nie na 
wydziałach bibliotekoznawstwa wyższych uczelni. Istnieje duże zapotrzebowa
nie na podwyższanie kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie zarządzania biblioteką 
i komputeryzacji.



— Liczne biblioteki w dawnej NRD mieściły się w starycłi, nieodpowied
nich i za małych budynlcach. Musimy im zatem służyć radą, dostarczać zaleceń, 
norm dotyczących nowoczesnych i funkcjonalnych budnków oraz urządzeń tech
nicznych. Jednak tylko w wyjątkowych przypadkach będzie można sfinansować 
i zrealizować budowę nowych obiektów bibliotecznych, gdzie indziej posiadane 
środki wystarczą jedynie na odnowienie i przeróbkę istniejących budynków.

— W NRD produkcja nowych książek wynosiła około 6.000 tytułów rocz
nie. Tylko część z nich to wydawnictwa nadające się dla bibliotek publicznych. 
Natomiast w dawnej RFN produkcja książek była od dziesięciu do dwunastu 
razy wyższa. Nie jest obecnie prostym zadaniem dokonywanie systematycznych 
selekcji z tej wielkiej obfitości, zwłaszcza, że trzeba nadrobić prawie 40 lat zale
głości. Muszą więc zostać opracowane stosowne metody i kryteria, które zostaną 
wprowadzone do kursów szkoleniowych.

— Władze lokalne w nowych krajach są biedne, a równocześnie muszą zdo
być się na wysiłek wielkich inwestycji w ruchu drogowym, na rzecz ochrony 
środowiska, rozwoju ekonomicznego itd. Niewiele pieniędzy pozostaje więc na 
kulturę, a zwłaszcza na biblioteki publiczne. Dlatego niezbędne jest podjęcie 
kroków w celu zdobycia sponsorów, którzy swymi darowiznami będą wspierać 
istnienie i usprawnienie działalności bibliotek.

— Równocześnie biblioteki publiczne zachodniej części Niemiec mają coraz 
większe kłopoty. Zjednoczenie kosztuje dużo więcej niż spodziewało się kilku 
polityków. Trzeba więc oszczędzać. Musimy prowadzić działalność informacyjną 
i wyjaśniać władzom lokalnym, że biblioteki publiczne jako instytucje kulturalne, 
edukacyjne i informacyjne mają istotne znaczenie dla społeczeństwa demokra
tycznego.

— Społeczeństwa w krajach europejskich, na Wschodzie czy na Zachodzie, 
nie są już podobne do tych, jakimi były dwadzieścia, dziesięć, a nawet pięć lat 
temu. Biblioteki publiczne muszą w związku z tym podejmować nowe wyzwania, 
określać zasady nowego działania, proponować nowe usługi, nowe media i tech
nologie. Jest to trudne i wymaga wiele środków. Władze muszą być przekonane, 
że pieniądze przeznaczone dla bibliotek są istotną inwestycją na przyszłość.

Głównymi zadaniami bibliotek publicznych na całym świecie są:
1) oferowanie materiałów i usług, służących twórczemu organizowaniu wypo

czynku wszystkim członkom społeczeństwa oraz aktywne uczestniczenie w życiu 
kulturalnym,

2) oferowanie materiałów i usług, służących edukacji i szkoleniu, poszerzaniu 
wykształcenia ogólnego, informacji o najnowszych wydarzeniach i problemacli 
dnia dzisiejszego, na zasadzie równego dostępu dla wszystkich,

3) udział w obsłudze informacyjnej poprzez wykorzystywanie tradycyjnych 
źródeł informacji lub wyszukiwanie w bazacłi danych zarówno dla potrzeb nauki, 
jak i przemysłu. W Niemczecli tę ostatnią działalność prowadzą obecnie głów
nie biblioteki naukowe i uniwersyteckie. Nie została dokończona w bibliotekach 
publicznych dyskusja czy i jak prowadzić tego typu działalność. Myślę jednakże, 
że w przyszłości nie będzie można pominąć tego zadania.



w  zjednoczonych Niemczech jest 2.240 sieci bibliotek publicznych, które 
mają łącznie 118 min woluminów oraz wypożyczyły w 1990 r. 241 niln jedno
stek. Przy populacji liczącej więcej niż 80 min mieszkańców, statystycznie każdy 
Niemiec wypożyczył ze swojej biblioteki publicznej trzy książki rocznie. Nie ma 
żadnej innej instytucji kulturalnej, która przyciąga tak wielu ludzi, jak biblio
teka publiczna. Liczby te nie są jednakże powodem do dumy, gdyż stosunkowo 
niewiele osób pożycza większą liczbę książek. Nie mamy konkretnych danych, 
lecz szacujemy, że 10-15 proc. mieszkańców miast korzysta ze swojej biblioteki 
publicznej. Ta średnia wielkość jest zbyt niska. Próbując pozyskać większą liczbę 
użytkowników bibliotek publicznych, z jednej strony proponują nowe typy zbio
rów i nowe usługi, z drugiej zaś wycliodzą na zewnątrz z reklamą i rozwijają 
kontakty z otoczeniem.

— Zgodnie ze swoją tradycją biblioteki publiczne wypożyczają materiały 
drukowane, takie jak książki, czasopisma, nuty, itd., a także reprodukcje, płyty 
czy kasety, obecnie CD (płyty kompaktowe), a w ostatnich pięciu latach z wiel
kim powodzeniem wypożyczają kasety wideo. Około ICO bibliotek publicznych 
w RFN posiada łącznie 200.000 kaset wideo, które w zeszłym roku wypożyczono 
1,7 min razy. Tym sposobem biblioteki zdobyły wielu nowych użytkowników. 
Od niedawna kilka bibliotek oferuje swoim czytelnikom komputerowe stanowi
ska pracy z oprogramowaniem, czasami oprogramowanie wypożyczane jest do 
domu. Jednak udostępnia się je z pewnymi ograniczeniami ze względu na ogra
niczenia prawne.

—  Pozyskiwanie opinii publicznej i kontakty z otoczeniem, tzw. public re
lations są na pewno ważne, a nawet niezbędne bilłliotekom. Działania te muszą 
wpływać na władze lokalne, w celu uzyskania zabezpieczenia finansowego a także 
muszą służyć popularyzacji biblioteki w jej najbliższym otoczeniu.

Kilka lat temu DBI wydał praktyczny podręcznik, zawierający porady po
mocne bibliotekom w tworzeniu dobrej i skutecznej reklamy. Opracowano spe
cjalny, nowoczesny i ujednolicony syml)ol przeznaczony dla wszystkich biblio
tek publicznych, który został szeroko rozpowszechniony. Znak otwartej książki 
w niebieskim kolorze, noszący nazwę „Flattermann”jest w całym kraju sygna
łem, mówiącym: „Tutaj jest biblioteka puliliczna” .

Pozyskiwanie opinii publicznej i kontakty z otoczeniem są związane z równie 
ważnym zagadnieniem marketingu. Niezbędne jest zdobycie wiedzy o świecie 
wokół biblioteki i uzyskanie odpowiedzi na pytania:

—  Jaka jest struktura populacji w najbliższym otoczeniu bil)lioteki (jaki jest 
procent robotników, pracowników umysłowycli, dzieci, ludzi starszych, obywateli 
innej narodowości, bezrobotnych, itd.)?

—  Czego ludzie ci oczekują od biblioteki (obecni i potencjalni) lub czego 
mogliby oczekiwać oraz w jaki sposób biblioteka mogłaby odpowiedzieć na ich 
oczekiwania?

—  Jakie szkoły i zakłady pracy znajdują się w zгLsięgu działania biblioteki 
(szkoły, uczelnie, rzemiosło, fabryki, handel)?



— Jakie specjalne usługi może zaproponować biblioteka określonym grupom 
mieszkańców (zdobywającym dalsze kwalifikacje, bezrobotnym, ludziom niepeł
nosprawnym, jakie usługi informacyjne władzom i przedsiębiorstwom)?

— Jakie formy działalności obserwuje się w oficjalnej i alternatywnej ofercie 
życia kulturalnego miasta lub dzielnicy, i w przypadku których form biblioteka 
może wnieść znaczący wkład we współpracę z innymi instytucjami (wystawy, 
prelekcje, koncerty, przedstawienia dla dzieci, dokumentacja miejscowej histo
rii)?

Należy zadać te i wiele innych pytań i odpowiedzieć na nie. Tym samym 
biblioteka uzyska lepszą znajomość swojego terenu i będzie mogła zrewidować, 
poprawić lub pokierować swymi usługami zgodnie z rzeczywistymi lub poten
cjalnymi potrzebami społeczeństwa.

—  Mając wystarczającą wiedzę o potrzebach środowiska biblioteka będzie 
mogła z większym powodzeniem posługiwać się reklamą. Marketing implikuje re
klamę. Każde przedsiębiorstwo komercyjne o tym wie, lecz sądzę, że dla bibliotek 
publicznych ta sfera działalności jest zupełnie czymś nowym, zarówno w Niem
czech, jak i w innych krajach. Z tego względu, od kilku lat DBl realizuje projekt 
badawczy w trzech bibliotekach, w trzech bardzo różnych miastacli: Diisseldorfie, 
Bremie i Bielefeld, mający na celu opracowanie modelu naukowego niedochodo
wego marketingu i znalezienie przykładowycli rozwiązań. Wyniki te będą mogły 
być przenoszone do innych bibliotek z możliwością wprowadzenia lokalnych mo
dyfikacji. Sprawozdanie z tych badań zostanie opublikowane w przyszłym roku. 
Do chwili obecnej stwierdzono już pewne interesujące fakty. Chciałbym podać 
Państwu tylko dwa przykłady:

1. W mieście liczącym około 200.000 mieszkańców przeprowadzono analizę 
społeczności zamieszkałej wokół niewielkiej filii bibliotecznej. Filia jest zloka
lizowana w rejonie, gdzie mieszkają głównie dobrze sytuowane młode rodziny. 
Średnia wieku jest niska ze względu na dużą liczbę dzieci; w pobliżu znajduje 
się kilka szkół różnych typów. Biblioteka, która nie odno.siła poprzednio szcze
gólnych sukcesów została tak zorganizowana, by jej działalność odpowiadała 
rzeczywistej strukturze populacji.

Rezultatem tych zmian było podwojenie liczby wypożyczeń, a udział procen
towy dzieci w ogólnej liczbie czytelników biblioteki wzrósł z 60 do 90 proc.

2. Na podstawie badań stwierdziliśmy, że istnieją fundamentalne różnice mię
dzy czytelnikami korzystającymi z biblioteki głównej miasta i z filii bibliotecz
nych na przedmieściach. Ponad 90 proc. wszystkich czytelników pożycza książki 
i inne materiały w swoich filiach, a w bibliotece głównej z wypożyczeń korzysta 
tylko 30 proc. Pozostałe 70 proc. osób odwiedzających bibliotekę główną (przy- 
chodzącycli od czasu do czasu, często, czy też regularnie) — wykorzystuje ją jako 
miejsce, gdzie można uzyskać informację. Czytelnicy korzystają w niej ze źró
deł informacyjnych, czytają czasopisma lub gazety, .słuchają płyt, pi.szą artykuły 
lub prace zadane w szkole, itp. Ponad 60 proc. wszystkich osób, odwiedzających 
bibliotekę, pozostaje w niej od 1 do 2 godzin.



Rezultaty badań oznaczają, że bibliotekę główną należy traktować przede 
wszystkim jako ośrodek informacji oraz instytucję zapewniającą usługi infor
macyjne, która gromadzi odpowiednie zbiory i posiada wyposażenie techniczne, 
oraz szkoli i właściwie rozmieszcza personel. Natomiast filia biblioteczna po
winna stać się placówką obsługującą czytelników oraz prowadzącą działalność 
kulturalną (propagowanie czytelnictwa, promowanie autorów i artystów, wy
stawy, dokumentacja łiistorii lokalnej i inne) na rzecz społeczności lokalnej w jak 
najszerszym zakresie.

Tym chciałbym zakończyć przegląd aktualnej sytuacji i głównych zadań nie
mieckich bibliotek publicznych dzisiaj i w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, 
że podzielacie Państwo przedstawione przeze mnie poglądy. Jestem pewien, że 
nie ma wielkich różnic między zadaniami bibliotek niemieckicli, bibliotekami 
w innych krajach. Tym większy pożytek i większe znaczenie przyniesie naisza 
wymiana koncepcji i doświadczeń. Będziemy bardzo zadowoleni jeśli zwiększy to 
współpracę między bibliotekami niemieckimi i zagranicznymi, zwłaszcza wschod
nioeuropejskimi. DBI jest przygotowane do tego rodzaju współpracy.

Uważam, że sympozjum może być jej dobrym początkiem.



Eva-Maria Huttl-Hubert

N IEKTÓRE A SP EK TY  PRACY  
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W AUSTRII

Swój referat rozpocznę prowokacyjnym w pewnym sensie stwierdzeniem, że 
w moim kraju świat bibliotek podzielony jest na dwie połowy, które mało wiedzą 
jedna o drugiej. Z jednej bowiem strony mamy biblioteki publiczne, „OfTentlicłie 
Buchereien” , a z drugiej, biblioteki naukowe, nazywane krótko „Bililiotlieken” . 
Obydwa typy bibliotek rozwijały się w przeszłości oddzielnie, obydwa ufor
mowały z czasem własne zadania, własne sfery oddziaływań, własne modele 
instytucjonalne, utworzyły wreszcie własne stowarzyszenia. I tak na przykład 
Vereinigung Osterreicłiischer Bibliotliekare (YOB, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Austriackich) zrzesza pracowników bibliotek naukowych, a biblioteki publiczne 
Biichereiverband Osterreichs (BVO, Związek Książnic Austriackich). Ten ostatni 
związek został założony w roku 1948 i obecnie reprezentuje 1.250 książnic. VOB, 
jak i BVO są w National Association Members — Międzynarodowej Federacji 
Stowarzyszeń Bibliotecznych (IFLA).

W Austrii nie ma jednej, narodowej organizacji, takiej jak w Polsce Stowarzy
szenie Bibliotekarzy Polskich, ale istnieją kontakty instytucjonalne i personalne 
na poziomie pracowników bibliotek. W roku 1984 uchwalono, że przewodniczący 
wymienionych stowarzyszeń są członkami zarządów innych organizacji bibliote- 

'karskicłi.
Muszę również wyjaśnić, że nie jestem pracownikiem biblioteki publicznej, 

pracuję w Bibliotece Narodowej w Wiedniu, przychodzę więc poniekąd „z in
nej strony” , niemniej postaram się przedstawić informacje i przemyślenia moich 
kolegów pracujących w bibliotekach publicznych.

Najpierw kilka faktów o charakterze wprowadzającym (informacje podane 
w procentach pochodzą z roku 1988, dzisiaj są mniej więcej takie same).

Po II wojnie światowej, to znaczy po „zrównaniu” (Gleichschaltung) w okre
sie socjalizmu narodowego, odbudowano biblioteki publiczne różnych instytucji. 
Mamy trzech głównych sponsorów;

1. Gminy i miasta utrzymują biblioteki gminne i miejskie. Większe środo
wiska miejskie utworzyły także własne sieci biblioteczne, na przykład biblioteki 
komunalne w Wiedniu, Linzu, Salzburgu i innych miastach. W książnicach komu
nalnych pracuje większość bibliotekarzy zatrudnionych na pełnym etacie. Stano
wią one ponadto 32 proc. wszystkich bibliotek publicznych w Austrii, gromadzą 
54 proc. książek, obsługują 55 proc. czytelników i 71 proc. wypożyczeń.



2. Parafie i inne stowarzyszenia kościelne. Szczególnie na wsi znajduje się 
wiele książnic parafialnych, prowadzonych przez bibliotekarzy bezpłatnie. Bi
blioteki wyłącznie parafialne stanowią 20 proc. wszystkich bibliotek publicznych, 
posiadają 10 proc. ogólnej liczby zbiorów, zaopatrują 9 proc. czytelników i do
konują około 6 proc. wszystkicli wypożyczeń.

3. Austriacki Związek Zawodowy, Izba Robotnicza. Te dwie organizacje pra
cobiorców prowadzą i wspierają biblioteki Izby Robotniczej, w zakładach pracy 
i przy związkacli zakładowych. Książnice te stanowią 21 proc. wszystkich biblio
tek, posiadają 22 proc. zbiorów bibliotecznych, obsługują 19 proc. czytelników 
i realizują 12 proc. wypożyczeń. Bibliotekarze pracują tu na pół etatu lub bez
płatnie.

4. Istnieją ponadto książnice finansowane w sposób złożony. Najbardziej po
spolitym przykładem będą tu biblioteki publiczne, prowadzone przez gminę i pa
rafię, co ma często miejsce w mniejszych ośrodkach. Biblioteki tego typu są 
najczęściej prowadzone przez bibliotekarzy bezpłatnie i stanowią 12 proc. wszy
stkich książnic, rozporządzają 10 proc. wszystkich książek, docierają do 11 proc. 
czytelników i realizują 8 proc. wszystkich wypożyczeń.

5. Oprócz wymienionycli wyżej rodzajów bibliotek publicznych, istnieją także 
biblioteki szkolne i związkowe, szpitalne lub więzienne. Zwłaszcza liczba bibliotek 
szkolnych szybko rośnie. W ogólnej statystyce stanowią one 13 proc. bibliotek 
publicznych.

Co w Austrii jest uważane za zadanie bibliotek publicznych? W Wytycznych 
dla pracowników czytamy: „Biblioteki publiczne są istotnymi elementami udo
stępniania każdej społeczności dorobku kulturalnego. Zapewniają prawo wolnego 
dostępu do informacji każdego rodzaju. Biblioteki powinny:

—  poprzez staranny dobór książek umożliwiać ceytelnikom poszerzanie ich 
percepcji i kształcenie zdolności językowych,

— poprzez zróżnicowany dobór książek odzwierciedlać różne kierunki my
ślenia, problemy i tendencje w społeczeństwie, w naukach ścisłych, w filozofii, 
w literaturze i polityce, i w ten sposób umożliwiać zainteresowanym informowa
nie się i kształcenie oraz rozrywkę w wolnym czasie, zgodnie z indywidualnymi 
upodobaniami. Przy tym książnica musi poważnie traktować potrzeby różnych 
grup czytelników i odpowiednio na nich oddziaływać,

— poprzez mądrą radę, która podpowiada, ale nie prowadzi czytelnika za 
rękę, uświadamiać potencjalne zainteresowania i wspierać je,

— pozyskiwać grupy społeczne najmniej licznie reprezentowane wśród czy
telników,

— pełnić rolę centrum komunikowania ze względu na różne pytania, wymianę 
książki i lektury,

— szczególnie troszczyć się o czytelników z grup niepełnosprawnych, jak np. 
ludzie starsi lub kalecy,

— biblioteka powinna w coraz większym stopniu być miejscem kontaktów 
międzyludzkich, być centrum informacji o ciiarakterze towarzyskim, społecznym, 
politycznym i kulturalnym w danym środowisku, w dzielnicy miasta, w parafii,



— w celu spełnienia tych różnorodnych zadań, biblioteka powinna utrzymy
wać kontakty i szukać współpracy ze wszystkimi innymi organizacjami o charak
terze społecznym i oświatowym” .

Wymienione postulaty — to ideały, do jakich powinny dążyć biblioteki pu
bliczne. A jak wygląda rzeczywistość?

Od początku lat osiemdziesiątych można zauważyć znaczne zmiany w roz
woju bibliotek publicznych w Austrii. Pod koniec lat siedemdziesiątych ustąpiła 
powoli prawie cała generacja bibliotekarzy, którzy po wojnie odbudowywali książ
nice i wyznaczali ich profil. Generacja wstępująca próbowała ustalić nowy kieru
nek i nakreślić nowe zadania, w oparciu o doświadczenia innych krajów. Bilans 
porównawczy nie zawsze wypadał na korzyść, zwłaszcza gdy przyszło porównać 
sytuację bibliotek austriackich z krajami takimi jak Niemcy Zachodnie, kraje an
glosaskie czy skandynawskie. I chociaż środki finansowe nie zawszp pozwalały na 
realizację profesjonalnych rozwiązań z takim rozmachem, jak w wymienionych 
krajach, wiele eksperymentowano, i niejedna rzecz się udała. W każdym razie 
krajobraz bibliotek stał się bardziej żywy, nabrał własnych sił i kolorów.

Wiele bibliotek bez wolnego dotąd dostępii do zbiorów zastąpiono, za anglo
saskim przykładem, nowoczesnymi bibliotekami z dużymi księgozbiorami pod
ręcznymi. Wybudowano wiele nowych gmachów bibliotecznych. W większych 
miastach i gminach biblioteki publiczne organizowano często jako swoisty system 
biblioteczny, z centralną administracją, centralnym katalogowaniem. Biblioteki 
centralne posiadają liczne filie, często w postaci bibliobusów, które docierają 
do miejscowości nie posiadających wypożyczalni książek. Filie te są połączone 
z centralną biblioteką poprzez stałą wymianę księgozbiorów do wypożyczania 
w taki sposób, aby każdy czytelnik mógł sięgnąć po tytuły książek z biblioteki 
centralnej. W'wielu książnicach tego typu zamawianie i wypożyczanie dokonuje 
się przy pomocy komputera. Zostało opracowane specjalne oprogramowanie pod 
iiazwą „LITTERA” , które jest już stosowane w wielu bibliotekach.

Charakterystyczne są zmiany w public relations. Biblioteki starają się wycho
dzić naprzeciw czytelnikowi, nie chcą wyłącznie czekać, aż odbiorca przyjdzie do 
nich sam. Wypróbowano różne metody reklamy i bezpośredniego angażowania 
czytelnika w pracę biblioteki. Organizuje się dyskusje o książkach, spotkania au
torskie, akademie i rocznice, przedstawienia kukiełkowe z dziećmi i różne zabawy 
literackie.

Udane inicjatywy pojedynczych osób są przekazywane z biblioteki do biblio
teki poprzez regionalne koła dyskusyjne i wojewódzkie oddziały stowarzyszenia 
bibliotekarzy. Wiele nowego wniosły też fachowe kursy dla bibliotekarzy, które 
stały się niekiedy „giełdą pomysłów” . Niejeden burmistrz mógł znowu odkryć 
fakt istnienia biblioteki w jego gminie. Ale nie zawsze entuzjazm pracowników bi
bliotecznych idzie w parze ze szczodrością mecenasów. Aktywne książnice mogą 
być i kłopotliwe, ale przede w.szystkim kosztują więcej od mniej aktywnych. I nie 
wszystko się od razu udaje. Zadaniem stowarzyszenia jest dać kolegom oparcie, 
kiedy doznają porażek lub mają trudności.



Rozwojowi i umacnianiu sieci bibliotecznych, rozwojowi wydawnictw i wzro
stowi liczby czytelników towarzyszą większe potrzeby współczesnego czytelnika. 
W bibliotece publicznej nie wystarczą już wąskie kryteria pedagogiczne w naby
waniu książek. Czytelnik żąda gazet, czasopism, kaset muzycznych , komiksów, 
wideo. Wychodzi się więc naprzeciw tym zapotrzebowaniom. Zostały wypraco
wane pewne modele społecznej pracy bibliotekarza: praca z kalekami, pacjentami, 
rozbudowano nawet wizyty domowe. *

W bibliotekach aktywnych wzrosła liczba czytelników i wypożyczeń. Niestety, 
nie wzrosło w tej samej mierze poparcie finansowe państwa czy województwa, 
niektóre z tych nowych modeli nie zostało wykorzystanych w szerszej skali, zo
stały poniekąd domeną idealistów.

W Austrii sposób przyznawania subwencji państwowych wykazuje tenden
cję odchodzenia od całkowitego finansowania bibliotek w kierunku popierania 
pojedynczych projektów. Jedno i drugie jest potrzebne. Jednakże dotacje pod
stawowe dla bibliotek publicznych wzmacniają ich sprawność, utwierdzają ich 
znaczenie w środowisku, rozszerzają pole ich działania, a tym samym umocniają 
ich pozycję w pertraktacjach z głównym finansjerem.

W celu uzyskania rzeczywistego obrazu zróżnicowanego bibliotekarstwa pu
blicznego w Austrii i opracowania podstaw jego rozwoju w przyszłości, w latach 
1984-88, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Sztuki, wszystkie biblioteki w kraju 
zostały objęte badaniami. Opracowano „mapę biblioteczną” , która wskazuje do
kładnie słabości sieci bibliotecznej w Austrii.

Statystyka wykazuje, że dominują małe książnice. Przeciętna biblioteka gmin
na posiada 5.000 tomów, parafialna zaś około 2.000. Liczba dokumentów przypa
dających na jednego mieszkańca, wynosiła w austriackich bibliotekach publicz- 
nycli: w roku 1984 —  0,8, w 1988 — 0,97, a w roku 1990 — 1,5 tomów. W po
równaniu z naszymi sąsiadami, z Niemcami Zachodnimi, gdzie liczba książek już 
w roku 1985 wynosiła 1,5 tomów, czy z południowym Tyrolem — 1,7 tomów na 
mieszkańca z roku 1988 — stan ten nie jest wysoki. Także roczne liczby wypo
życzeń na jednego mieszkańca są niskie w porównaniu z RFN i z południowym 
Tyrolem.

W opublikowanym w roku 1990 Planie rozwoju bibliotek publicznych (Entwic- 
klungsplan fur OfTentliclie Biichereien) dane z badań przeprowadzonych w latach 
1984-88 zostały opracowane, a wnioski zatwierdzone do realizacji. I tak na przy
kład, plan ten postuluje, aby miejscowości liczące ponad 3.000 mieszkańców po
siadały własną bibliotekę. Biblioteki te powinny być zaopatrzone w księgozbiory 
o wskaźniku od 1 do 2 tomów na mieszkańca. W miejscowo.ściarh poniżej 3.000 
mieszkańców, przynajmniej 2 tomy na mieszkańca, tak samo w miastach o zagę
szczonej sieci szkolnej lub z tendencją rozbudowy. Z tego wynika, że stan 3.000 
tomów na 3.000 mieszkańców byłby poniekąd stanem „przecięttiym” , ale nie ide
alnym. Należałoby dążyć do liczby od 5.000 do 6.000 tomów, co by oznaczało 
większe subwencje państwowe czy wojewódzkie.



z  jakimi kosztami należałoby liczyć się realizując te plany? 5.000 tomów, 
licząc przeciętnie po 250 szylingów austriackich daje sumę w wysokości 1.250.000. 
Przy dobrych wskaźnikach wypożyczeń (od 2,5 wypożyczeń na tom w ciągu 
1 roku) powinno się odnawiać 8 proc. księgozbioru rocznie. A to kosztowałoby 
budżet sponsora około 33.000 szylingów.

Plan rozwoju bibliotek publicznych przewiduje powierzchnie 100 m^, to zna
czy 18 m^ na 1.000 tomów plus miejsce na administrację. Gminy o wielkości 
około 3.000 mieszkańców powinny przyjmować rozwiązania wielofunkcyjne, mo
dułowe: ruchome półki, umożliwiające ich dowolne przemieszczanie, zależnie od 
miejsca potrzebnego na odczyty, imprezy czy posiedzenia.

W środowiskach z niską gęstością zaludnienia, a więc poniżej 3.000 mieszkań
ców, trudniej o własną bibliotekę. Takie gminy powinny zawierać umowy z są
siednią miejscowością, która posiada bibliotekę, aby zorganizować zaopatrzenie 
mieszkańców w książki za pomocą bibliobusów.

Do realizacji tych postanowień' oraz do stworzenia ponadregionalnej sieci 
baz bibliotecznych, byłoby potrzebne jednolite ustawodawstwo biblioteczne. Po
mimo zainteresowania wszystkich partii politycznych, do ustawy takiej jeszcze 
nie doszło. Obecnie znowu został złożony w parlamencie projekt nowej ustawy 
o bibliotekach publicznych, możemy więc mieć nadzieję, że praca naszych kole
gów zarówno pod względem finansowania, organizacji, jak i szkolenia oraz spraw 
personalnych, będzie niedługo opierała się na solidnych, nowych podstawach*.

* Referat przygotowany i wygłoszony preez autorkę w języku poLskim. W  referacie 
wykorzystano następujące pozycje: Offentliche BUchereien in Osterreich.Wien  1988; 

- S o n n l e i t n e r  Johann: Entwicklungsplan jur Offentliche BUchereien. Wien 1988; 
B u c h m i i ł l e r  Heinz: Offentliche BUchereien in Osterreich  —  ЛИскЬИск und Vor- 
schau (Manuskript). W ien 1991.



Marian Koren

BIBLIOTEKA W SŁUŻBIE UŻYTKOWNIKA  
NA PRZYKŁADZIE HOLANDII

Efektywność pracy biblioteki publicznej zależy od następujących czynników:
1. Dobrze wyszkolonego personelu o wysokich kwalifikacjach, dobrze wyna

gradzanego.
2. Funduszów wystarczających na utrzymanie lokalu, zbiorów i personelu.
3. Dobrze rozwiniętej „idei biblioteki publicznej” .

Ten trzeci czynnik jest bardzo ważny. Nawet, jeśli nie brak personelu i pie
niędzy na sprzęt i zbiory, lecz idea biblioteki publicznej nie jest znana, nie będzie . 
wiadomo, w jakim kierunku dążyć, jakie podejmować decyzje. W takiej sytuacji 
trudno prowadzić rozmowy z politykami, toteż w końcu i pieniędzy zabraknie.
Z kolei tam, gdzie są braki finansowe i kadrowe, dobrze określona idea biblioteki 
publicznej może pomóc przemienić nasze zamierzenia w czyn, przekonać polity
ków i znaleźć fundusze. Zatem mój referat nie będzie traktował o danych staty
stycznych na temat pracy bibliotek publicznych w Holandii, lecz raczej ukaże, jak 
dalece rozwinęliśmy ideę biblioteki publicznej i co mogłoby być naszym wspól
nym celem w przyszłości.

Naszym wspólnym celem jest obsługa użytkownika, niezależnie od tego, gdzie 
mieszka i z jakich usług chciałby korzystać w bibliotece. Biblioteka winna służyć 
zaspokajaniu potrzeb ludności.

Jak to się wszystko zaczęło w Holandii? W porównaniu z innymi państwami, 
biblioteka publiczna w Holandii pojawiła się stosunkowo późno. W przyszłym 
roku będziemy świętować stulecie jej istnienia, gdyż pierwszą bibliotekę pu
bliczną założono w roku 1892. Dwa warunki są niezbędne w przypadku każdej 
biblioteki publicznej: 1) publiczny dostęp, co oznacza, że biblioteka jest otwarta 
dla każdego, i 2) finansowanie publiczne, to jest odpowiednie władze zapewniają 
jej utrzymanie. W Holandii większość bibliotek publicznych powstała z prywat
nej inicjatywy, nawet obecnie większość nowych placówek jest zakładana prywat
nie, lecz 83 proc. kosztów ich utrzymania ponosi samorząd lokalny. Zwłaszcza 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nastąpił ogromny rozwój biblio
tekarstwa publicznego. Obecnie działa około 1.200 bibliotek, łącznie z fdiami, 
i 1.200 punktów bibliotecznych obsługiwanych przez 100 bibliobusów.

Oto kilka liczb: około 29 proc. Holendrów korzysta z bibliotek; większość to 
dzieci do lat 16, w sumie od 4,2 do 7 min użytkowników; księgozbiory bibliotek



publicznych liczą łącznie około 44 min jednostelc, w tym materiały audiowizu
alne; wypożyczenia sięgają 184 min, co oznacza 42 książki na 1 użytkownika 
rocznie. Dla porównania —  w Holandii mieszka około 15 min ludzi.

Jak jest zorganizowana praca biblioteki publicznej? Holandia liczy około 700 
gmin, przy czym ich liczba maleje. W gminach o zaludnieniu mniejszym niż 
2.000 osób, usługi biblioteczne są świadczone przez bibliobusy. Jest to szcze
gólnie istotne dla młodszycłi dzieci i ludzi starszych, którzy mają ograniczone 
możliwości poruszania się. Większość mniejszych bibliotek, w gminach o popu
lacji mniejszej niż 30.000 mieszkańców, współpracuje z centralnymi bibliotekami 
regionalnymi (PBC). Jest ich 11, po jednej w każdej prowincji. Ich zadaniem jest 
pomaganie wszystkim bibliotekom danego terytorium. Wszystkie biblioteki lo
kalne są finansowane przez samorządy lokalne. Biblioteki same decydują, czy 
chcą współpracować z PBC. Zarządzanie i administracja finansowa, to dwie 
usługi oferowane bezpłatnie mniejszym bibliotekom. Jest to zgodne z ustawo
dawstwem bibliotecznym.

Od roku 1975 obowiązuje w Holandii ustawa o bibliotekach publicznych. 
Początkowo sprzyjała tendencjom centralizującym, gdyż ustalała, że wszystkie 
biblioteki publiczne mogą być finansowane przez państwo. Mniejsze ł)ił)lioteki, 
aby uzyskać fundusze, musiały współpracować z PBC. Ustawa przyczyniła się 
szczególnie do znacznego polepszenia pracy bibliotek publicznycli na wsi. W roku 
1987 sytuacja polityczna uległa zmianie: iiasło — decentralizacja stało się modne, 
toteż finansowanie bibliotek publicznycli spadło na samorządy lokalne. Zatem by 
uzyskać fundusze, bibliotekarze musieli odtąd rozmawiać z samorządami lokal
nymi. Biblioteki muszą więc obecnie brać pod uwagę lokalną sytuację i blisko 
współpracować z lokalną społecznością. Zmiany zostały zalegalizowane w usta
wie o opiece społecznej, która do dziś obowiązuje i zawiera niewiele gwarancji 
dla bibliotek publicznych. Z tego względu Narodowe Stowarzyszenie Biblioteczne 
-(NBLC) opracowało Kartę bibliotek publicznych, w której określono najważniej
sze zasady działania biblioteki publicznej. Można się nią posłużyć w sytuacjach 
konfiiktowycłi, by cłironić ideę biblioteki publicznej. Do tego wątku wrócę póź
niej.

Obecnie, po krótkiej prezentacji podstaw prawnych, pragnę omówić zagad
nienie organizacji oraz roli PBC.

PBC oferuje usługi dwojakie:
1) usługi wspierające bibliotekę — porady, instrukcje, kursy doskonalenia 

zawodowego, prace badawcze, wypożyczenia międzybiblioteczne. Usługi te są 
bezpłatne dla wszystkich bibliotek publicznych, a finansowane przez samorządy 
prowincji. PBC jest instytucją prywatną, działającą na zasadzie fundacji, zatem 
dysponuje własnym zarządem;

2) usługi wspierające współpracę —  obieg i wymiana dokumentów, usługi 
administracyjne, bibliobusy, kursy szkoleniowe, zarządzanie, wystawy, programy 
czytelnicze i materiały dla specjalnych grup użytkowników. Usługi te są finanso
wane przez biblioteki lokalne, to one je kupują. Jest to jednak znacznie tańsze, 
niż działalność samodzielna w tym zakresie.



z  uwagi na fakt, że zbudowano system rozległej współpracy, nawet mniej
sze biblioteki reprezentują dobry poziom i mogą z powodzeniem konkurować 
w sensie profesjonalnym z bibliotekami miejskimi. W porównaniu z innymi pań
stwami, z wyjątkiem może Zjednoczonego Królestwa, działalność biblioteczna na 
poziomie lokalnym jest raczej dobrze rozwinięta, gdyż oferuje więcej, niż tylko 
konsultacje lub poradnictwo, bowiem biblioteka zapewnia materiały i konkretną 
pomoc.

Na poziomie narodowym te same dwa typy usług oferuje NBLC (Holenderski 
Ośrodek Bibliotek Publicznych i Literatury). Założony w roku 1972, prawie 20 
lat temu, przez instytucje wyznaniowe i inne, wspierające biblioteki publiczne. 
NBLC jest organizacją wszystkicłi holenderskicłi bibliotek publicznych, nieza
leżną od rządu, o cliarakterze nie komercyjnym. Obecnie w NBLC pracuje 300 
osób, a najważniejsze obszary jego działalności to:

1) prace własne Ośrodka:
—  pomoc w organizowaniu zjazdów zarządu, komitetów, gnip roboczych,
— wydawanie czasopisma bibliotekarskiego,
—  reprezentacja i współpraca,
—  ochrona interesów, obecnie bardzo istotna, z uwagi na powszechne prawo 

do wypożyczeń i politykę biblioteczną;

2) projekty związane z zarządzaniem, finansowane przez rząd, np. przygo
towywanie specjalnych materiałów dla grup, takich jak: imigranci, mniejszości 
narodowe lub dla potrzeb specjalnych programów czytelniczych,

— NBLC prowadzi także badania naukowe, zajmuje się ogólnym promowa
niem pracy bibliotecznej i jej unowocześnianiem. Jeden z ostatnich projektów — 
obok problematyki elektronicznych służb informacyjnych — dotyczy działalno
ści bibliotecznej „przyjaznej” użytkownikowi, odpowiadającej jego oczekiwaniom 
i informacji lokalnej. Są to dwa zagadnienia ważne dla przyszłości,

—  NBLC prowadzi także ogólnokrajową służbę wypożyczeń dla bibliotek 
publicznych.

Źródłem finansowania Ośrodka są składki członkowskie. Projekty ogólnokra
jowe i usługi wspierające działalność bibliotek są finansowane przez rząd, co sta
nowi 33 proc. budżetu NBLC. Główna część wpływów NBLC pochodzi z usług 
oferowanych bibliotekom. Jest to znakomicie zorganizowana współpraca. NBLC 
udostępnia odpłatnie informacje o książkach i materiałach audiowizualnych, ta
kich jak wideo, dyski optyczne, slajdy i książki mówione. Wszystko, co może 
być przydatne w bibliotece publicznej poddawane jest krytycznej ocenie. Biblio
teki lokalne otrzymują około 250 informacji tygodniowo i same decydują, które 
materiały zamówić. Wszystkie zakupy dokonywane są centralnie u wydawców. 
Istnieje specjalna instytucja, która przygotowuje książki i materiały audiowizu
alne do użytku w bibliotekach. Jest to Holenderska Służłia Biblioteczna (NBD),
0 charakterze niekomercyjnym, założona 20 lat temu przez wydawców, księgarzy
1 biblioteki publiczne. Działa bardzo prężnie i oszczędza bibliotekom wiele czasu, 
pracy i pieniędzy.



Wszystkie informacje o nowych książkach i innych typach ninateriałów bi
bliotecznych znajdują się w specjalnej bazie danych, prowadzonej przez PICA 
(Narodowy Ośrodek Automatyzacji Bibliotecznej). Również i ta instytucja jest 
prywatna. Wszystkie opisy bibliograficzne wprowadza się do jednej centralnej 
bazy danych dla wszystkich typów bibliotek; zatem współpraca między bibliote
kami w tej dziedzinie jest bardzo dobrze rozwinięta. NBLC przekazuje dodatkowe 
dane o dostępności w bibliotekach publicznych.

NBLC oferuje ponadto centralne usługi dokumentacyjne. Gromadzi wycinki 
z gazet i czasopism z wielu dziedzin wiedzy: autorskie, tematyczne, faktogra
ficzne, na temat kształcenia dorosłycli, dzieci. Biblioteki lokalne prenumerują te 
wycinki i, oczywiście, mają dostęp do bazy danych on-line, obejmującej artykuły 
z czasopism i gazet oraz informację konsumencką.

Tylko dzięki centralnej organizacji niektórycli usług biblioteki lokalne mogą 
oferować swej publiczności szeroką gamę informacji. Wszystkie usługi NBLC 
opierają się na prenumeracie i w większości są samofinansujące się. Dzięki temu 
biblioteki publiczne corocznie oszczędzają około 100 min dolarów amerykańskich.

Ponadto, NBLC:
— jest wydawcą publikacji fachowych i szkoleniowych,
— dostarcza wszystkiego , czego mogą potrzebować biblioteki, łącznie z pla

katami, itd. Działa tu także specjalny ośrodek mebli, wzornictwa i budownictwa 
bibliotecznego, który współpracuje z innymi krajami europejskimi i przynosi 
duże dochody. I\ilka lat temu NBLC i PBC połączyły własne systemy trans
portu, zatem obecnie mamy transport obsługujący biblioteki publiczne, wyko
rzystywany do zamawiania książek, przewożenia zbiorów i obsługi wypożyczeń 
międzybibliotecznych.

Obecnie rozważa się możliwość rozwinięcia współpracy pomiędzy bibliote
kami publicznymi i innymi. Oznacza to, że NBLC mogłoby wypełniać takie za
dania, jak: organizowanie kursów szkoleniowych, działalno.ść wydawnicza, itp., 
także dla bibliotek naukowych. Biblioteka Królewska mogłaby koordynować dzia
łalność w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. Kryje się za tym pomysł 
otwartej sieci bibliotecznej wspomaganej przez elastyczny, zautomatyzowany sy
stem, którego opracowaniem zajęłaby się PICA.

Jak państwo widzicie —  znaczna część współpracy między bibliotekami roz
wija się na zasadzie dobrej woli. Główną zasadą jest dążenie do tworzenia sieci. 
Jak zapisano w Karcie bibliotek publicznych: „Cały proces współpracy nie sta
nowi celu samego w sobie, lecz służy ochronie interesów czytelnika” . Naszym 
wspólnym celem jest obsługa użytkownika. W Karcie. .. kilka artykułów wyja
śnia jego rolę. Głównym zadaniem biblioteki jest zapewnienie wolnego dostępu 
do informacji całemu społeczeństwu. Prawo do informacji odgrywa kluczową rolę 
w pracy biblioteki. Jednym z podstawowych wymagań, które biblioteka powinna 
spełniać, jest aktywne realizowanie potrzeb użytkownika. Biblioteka szanuje jego 
prywatność, zaś on sam określa powody, dla których chce korzystać z usług bi
bliotek publicznych: czy są to potrzeby informacyjne, kształceniowe, kulturalne 
czy rekreacyjne.



w  bibliotekach publicznych będą odzwierciedlały się różne tendencje zwią
zane z promowaniem wolnego przepływu informacji. W swej codziennej działal
ności, biblioteki będą rozwijać działalność służącą komunikacji społecznej i za
spokajaniu potrzeb użytkownika. Powinny jasno wskazać swoje prawa i obowiązki 
wobec użytkowników oraz zagwarantować, że będą reagowały na krytyczne uwagi 
otoczenia.

Jak Państwo widzicie, są to sformułowania, ale jak mają się one do rzeczy
wistości?

Wydaje mi się, że jesteśmy na etapie uważniejszego przyglądania się na
szym użytkownikom i również tym ludziom, którzy nimi jeszcze nie są. Wiele 
lat, dziesięcioleci, spędziliśmy na dyskutowaniu o zbiorach, nabytkach i infor
macji bibliograficznej. Udoskonaliliśmy systemy klasyfikacyjne i zmagaliśmy się 
z nowymi technikami informacyjnymi (np. audiowizualnymi). Staliśmy się praw
dziwą instytucją ze strukturą i hierarchią i nagle, z powodu cięć budżetowych 
i innych okoliczności, uświadomiliśmy sobie, że zapomnieliśmy o człowieku. Jeśli 
istnieje choć jeden czynnik utrzymujący bibliotekę przy życiu, to są nim lu
dzie. Widok biblioteki jest zawsze bardzo nudny, chyba, że znajdują się w niej 
ludzie. Wchodzą oni do biblioteki, martwiąc się o swe dzieci, słabe zdrowie, pod
wyżki czynszu. Rozmawiają o polityce, swoich rodzinacli, nadziejach i zawodach 
życiowych, marzeniach i o otaczającej ich rzeczywistości. Biłilioteka ma służyć 
wszystkim tym ludziom. Co może im dać? I w jaki sposób oferuje swe skarby 
i możliwości? Czy ludzie mogą się odnaleźć w bibliotece? Czy jest tam coś, co 
pomoże im w codziennym życiu? Co ich zainspiruje do szukania odpowiedzi, do 
odkrywania czegoś nowego? Czy użytkownicy biblioteki mają się dostosowywać 
do systemu bibliotecznego, czy też biblioteka powinna być na tyle elastyczna, 
by nadążać za ich potrzebami?

Tworzenie organizmów instytucjonalnych, jak to się działo do późnych lat 
siedemdziesiątych, już się przeżyło. Instytucje oznaczają kostnienie, hierarchii- 
zację i biurokrację. Jeśli mówimy o bibliotece publicznej z otwartym dostępem 
do zbiorów, to musimy także my sami być otwarci wol)ec ludzi. Nie jest to zada
nie tylko dla bibliotekarzy Europy Wschodniej, lecz dla wszystkich bibliotekarzy, 
zwłaszcza tych, pracujących w bibliotekach jiiiblicznych (bibliotekarze pracujący 
w bibliotekach naukowych i uniwersyteckich podążą ich śladem). Jeśli będziemy 
otwarci wobec ludzi, proces instytucjonalizacji odwróci się. Spojrzymy na na
szą bibliotekę w inny sposób, oczyma naszych użytkowników. Jest to podejście 
kupieckie, nie pozbawione serca. Zrozumiemy potem, że to my musimy dostoso
wać bibliotekę do ludzi, czyniąc ją bardziej dostępną, między innymi, rezygnując 
z żargonu bibliotekarskiego na rzecz języka potocznego.

Wiemy skądinąd, że w bibliotece z wolnym dostępem do półek katalog jest 
mniej użyteczny. Zatem nie powinniśmy poświęcać mu tyle czasu. Jeśli uczest
niczymy w scentralizowanej bazie danych, mamy więcej czasu dla naszych klien
tów. Możemy organizować działalność, prelekcje, możemy promować czytelnic
two, organizować sieci informacyjne po to, by dostarczać wszystkich potrzebnych 
informacji.



Działalność biblioteki publicznej nie ogranicza się już tylko i wyłącznie do 
pracy z książkami. Biblioteka jest ośrodkiem pracy z ludźmi, przy pomocy ksią
żek i informacji. Wartości z tym związane są większe niż wartość samej książki 
czy też autora. Dochodzą do głosu uniwersalne wartości humanistyczne. Jeste
śmy tu po to, by każda osoba mogła odnaleźć swój sposób na życie. Jeśli dzięki 
naszej pomocy jej serce się uspokoi, będzie to nasz wkład w lepszy i bardziej 
harmonijny świat. Tak długo, jak ludzie czytają — nie walczą. Zatem pozwólmy 
im nadal czytać!



Marja Makkonen 

BIBLIOTEKI FIŃSKIE DZISIAJ

Geograficzne położenie Finlandii między Szwecją i Związkiem Radzieckim miało 
wpływ na całe społeczeństwo i jego liistorię, także na biblioteki. Finlandia jest 
krajem dwujęzycznym, 94 proc. obywateli mówi po fińsku, a 6 proc. po szwedzku. 
Historycznie Finlandia była najpierw prowincją Szwecji, później autonomiczną 
częścią Rosji, aż do ogłoszenia niepodległości w 1917 r. Nasz kościół luterański już 
w XVIII w. nakłaniał łudzi do nauki czytania. Narodowa prasa, szkoły i biblioteki 
wyrosły z dążeń do niepodległości i tożsamości narodowej podczas rządów Rosji. 
Umiejętność czytania i pisania opanowało niemal 100 proc. ludności w ciągu 
ostatniego stulecia, a uczestnictwo w zajęciach szkolnych było obowiązkowe od 
1921 roku.

Obecnie Finowie i Duńczycy są najbardziej gorliwymi użytkownikami biblio
tek na świecie. W tych krajach przypada około 18 wypożyczeń rocznie na 1 mie
szkańca. Chociaż w każdym domu jest telewizor, a połowa mieszkańców posiada 
wideo, statystyka wypożyczeń ciągle wzrasta. Dzieci poniżej 15 roku życia wy
pożyczają 40 proc. wszystkich książek. Fakt ten nie wynika wyłącznie z tego, 
że biblioteki są po prostu dobre, lecz również dlatego, że w Finlandii biblioteki 
szkolne są po prostu biedne. Szkoły i przedszkola korzystają zazwyczaj z biblio
tek publicznych. O tej porze roku* Finlandia staje się na kilka miesięcy krajem 
zimnym, ciemnym i często nudnym. Podczas zimy biblioteki są jak wspólny pokój 
gościnny, gdzie ludzie czytają, słuchają muzyki wertując krajowe i zagraniczne 
czasopisma. Ktoś powiedział, że może powiiiiii.śmy być zadowoleni, że w Finlan
dii nie ma żadnej kultury barowej czy kawiarnianej, jak w wielu innych krajach. 
Zamiast tego ludzie przychodzą do biblioteki.

Biblioteki publiczne utrzymywane są przez samorządy, które dotychczas 
otrzymywały środki na przeciętnie 66 proc. kosztów eksploatacyjnych od Mi
nisterstwa Edukacji. Głównej bibliotece samorządu miejskiego podlegają czę
sto fdie biblioteczne, bibliobusy i biblioteki szpitalne. Powiedziałam, że udział 
państwa wynosił przeciętnie 66 proc.; minionej wiosny Ministerstwo Finansów 
przedstawiło propozycję, aby dotacje państwa dla bibliotek połączyć z dotacjami 
dla innej działalności kulturalnej i rozrywkowej, co prawdopodobnie znacznie 
zmniejszyłoby wydatki państwa na biblioteki. Po raz pierwszy w swoim życiu

* Sympozjunł odbywało się w październiku 1991 r. 
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biblioteki rozpoczęły prawdziwą walkę. W krótkim czasie zebrały 300.000 pod
pisów pod petycją do rządu, że nie powinien zmniejszać dotacji państwowych dla 
bibliotek. Wygraliśmy walkę; nowy zapis prawny połączy dotacje państwowe dla 
bibliotek z dotacjami na edukację, co oznacza, że suma pieniędzy, którą państwo 
przeznaczy na wydatki bibliotek pozostanie niemal na tym samym poziomie, co 
obecnie.

Wygraliśmy walkę o dotację państwową, lecz wiele bibliotek czeka kolejna, 
trudna walka o rozsądną część środków samorządowych. Samorządy są autono
micznymi jednostkami administracyjnymi i mogą same zadecydować, jak zor
ganizują publiczną obsługę biblioteczną lub czy będą ją w ogóle miały. Dotąd, 
każdy samorząd wspierał obsługę biblioteczną, lecz jest możliwe, że w przy
szłości będą istniały samorządy bez sieci bibliotecznej. Byłby to bardzo dziwny 
sposób oszczędzania pieniędzy. Samorządy utrzymują biblioteki, lecz na swój 
sposób również biblioteki utrzymują demokrację samorządową poprzez oferowa
nie informacji na temat lokalnych problemów środowiskowych i innych spraw 
interesujących dla ogółu, wobec czego dają mieszkańcom możliwość wpływania 
na decyzje.

Finlandia przechodzi obecnie swój największy od lat trzydziestych kryzys 
ekonomiczny. Do tego roku omijały nas problemy europejskie, ze względu na 
handel prowadzony ze Związkiem Radzieckim. W obecnej sytuacji, gdy handel 
ten całkowicie się załamał, bezrobocie w Finlandii gwałtownie wzrasta i wynosi 
obecnie około 10 proc. Oznacza to, że samorządy muszą zredukować znaczną 
część swoich wydatków. Ponieważ jednak nie można zredukować na przykład 
funduszy wydawanych na cele społeczne i ochronę zdrowia, oznacza to, że reduk
cje dotkną głównie sektor kultury, na przykład biblioteki. Dotychczas sytuacja 
ekonomiczna bibliotek była całkiem dolara. Jako przykład przedstawię moją wła- 

. sną bibliotekę: dla populacji, liczącej 170.000 mieszkańców mogliśmy rocznie na
bywać około 70.000 książek i 7.000-8.000 jednostek materiałów audiowizualnych 
(kasety, płyty, CD, kasety wideo). Nasz personel (wraz z 15 filiami bibliotecznymi 
i 3 bibliobusami) liczy około 200 osób, z czego połowę stanowią bibliotekarze. 
Posiadamy nowy budynek biblioteki głównej, tak znany ze swej architektury, że 
bibliotekarze z połowy Europy przyjeżdżają, by go oglądać, a także kilka nowych 
budynków filii. Wydaje się jednak, że nowy rok sprowadzi nas z powrotem do 
twardej rzeczywistości. Zakupy zmniejszą się o 20 proc., jesteśmy zmuszeni do 
zamknięcia jednej lub kilku filii, a personel będzie znacznie mniejszy. Istnieją 
obawy, że dobre czasy nigdy nie powrócą, nawet po okresie kryzysu, ponieważ 
wydatki samorządów na dłuższą metę muszą zostać zmniejszone.

Dla bibliotek mających coraz mniej zasobów, bardzo ważna staje się współ
praca. System wypożyczeń międzybibliotecznych w bibliotekarstwie publicznym 
działa poprzez centralne biblioteki regionalne (lub biblioteki prowincji — jak się 
je również nazywa), do których inne biblioteki samorządowe mogą składać swoje 
zamówienia. W cłiwili obecnej istnieje 17 bibliotek regionalnych, których działal
ność uzupełnia centralna biblioteka fińskich bibliotek publicznych, tj. Biblioteka



Miasta Helsinki. Istnieje specjalna dotacja państwowa, służąca wsparciu dzia
łalności centralnych bibliotek regionalnycłi. Jest ona jednak mała, nie pokrywa 
bowiem kosztów pracy biblioteki centralnej.

W systemie wypożyczeń międzybililiotecznycli współpracują wszystkie bi
blioteki fińskie, nie tylko te, które specjalnie wyznaczono do tej działalności. Je
żeli biblioteki centralne nie mają potrzebnycłi materiałów, zamawiają je w innycli 
bibliotekach centralnych, w bibłiotckacłi naukowycłi albo za granicą. Wypoży
czenia międzybiblioteczne pomiędzy bibliotekami fińskimi są bezpłatne.

Inna dziedzina współpracy międzybibliotecznej dotyczy zbiorów literatury 
obcojęzycznej. Wszystkie większe biblioteki gromadzą oczywiście książki w ję
zyku angielskim, niemieckim, hiszpańskim. Zaś literatura w językach, które nie 
są tak bardzo używane, lecz są ciągle potrzebne w różnych miejscach, dotyczy 
to zwłaszcza języków nordyckich (z wyjątkiem oczywiście języka szwedzkiego, 
ponieważ jest on naszym drugim językiem urzędowym) i na przykład węgier
skiego i polskiego, jest gromadzona przez wybrane biblioteki, które budują więk
sze księgozbiory w tych językach i prowadzą wypożyczenia międzybiblioteczne 
lub tworzą ruchome kolekcje, które udostępniają potrzebującym. Nowym pro
blemem w Finlandii jest obsługa biblioteczna uchodźców. Nie zorganizowano 
jeszcze współpracy międzybibliotecznej, lecz proponuje się, aby Biblioteka Miej
ska w Helsinkach gromadziła i wysyłała ruchome księgozbiory tym bibliotekom, 
które mają małą liczbę uchodźców na swoim terenie.

Nowym elementem w fińskiej sieci bibliotecznej jest biblioteka składowa, 
służąca zarówno bibliotekom publicznym, jak i naukowym. Bił)lioteki próbują 
zapobiec nadmiernemu wzrostowi swoich zasobów poprzez wysyłanie zgroma
dzonych książek do biblioteki składowej i zamawianie icli w razie potrzeby z po
wrotem w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Bibliotekę składową utwo
rzono dwa lata temu i posiada ona w chwili obecnej około pół miliona książek 
i periodyków.

Samorząd może zorganizować swoją sieć biblioteczną we współpracy z inną 
społecznością lokalną. Może sam nic mieć własnej biblioteki, utrzymywać tylko 
filie i kupować usługi biblioteczne od sąsiedniego samorządu. Dwa samorządy 
mogą mieć wspólnego bibliotekarza lub asystenta biłłliotecznego. Około 10 proc. 
bibliobusów stanowi wspólną własność dwóch lub większej liczby społeczności 
lokalnych. W północnej Skandynawii, Laponii, bibłiobus pracuje na obszarach 
trzech krajów: Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Współpraca międzybiblioteczna potrzebuje odpowiednicłi narzędzi, by móc 
działać skutecznie. System wypożyczeń międzybibliotecznycłi działa w dużej 
mierze w oparciu o telefaxy, choć nie wszystkie biblioteki posi.adają te urządze
nia. Około połowy bibliotek przeprowadza operację wypożyczania przy pomocy 
posiadanego systemu komputerowego. Regionalne biblioteki centralne posiadają 
katalogi innych regionalnych biłiliotek na mikrofiszach, zamówienia na wypoży
czenia międzybiblioteczne mogą więc być przesyłane bezpośrednio do właściwycli 
bibliotek.



w  latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pytania stawiane obsłudze 
informacyjnej bibliotek publicznych przez czytelników stawały się coraz bar
dziej trudne. W tym miejscu mogą być pomocne elektroniczne systemy infor
macyjne: krajowe bazy danych są eksploatowane w około 150 bibliotekach lo
kalnych, a wiele z nich już posiada biblioteczne oprogramowanie umożliwiające 
kontrolę wypożyczeń, katalogowanie, wyszukiwanie informacji i statystykę. Bi
blioteki uniwersyteckie są utrzymywane przez państwo i wszystkie posiadają ten 
sam biblioteczny system komputerowy. Biblioteki publiczne wybrały jednak, ze 
względu na autonomię samorządów lokalnych, różne systemy: niektóre fińskie, 
niektóre zagraniczne, a to oznacza, że współpraca nie będzie łatwa. Z drugiej 
strony, koszty stworzenia sieci łączności komputerowej pomiędzy kilkoma biblio
tekami mogą być zaskakująco wysokie, co uniemożliwia budowę jednej sieci dla 
wszystkich bibliotek publicznych. Biblioteki publiczne zaczynają również korzy
stać z CD-ROM-ów. Wiele bibliotek posiada jedyny fiński CD-ROM, bibliografię 
literatury opublikowanej w Finlandii. W największych bibliotekach są wykorzy
stywane najważniejsze angielskie i niemieckie bibliografie na CD-ROM-ach. Spo
dziewamy się, że będziemy mieli CD-ROM-y ze zbiorami wszystkich regionalnych 
bibliotek centralnych. To poprawiłoby w istotny sposób usługi wypożyczalni mię
dzybibliotecznych.

Fińskie biblioteki publiczne powstały w czasach, gdy kraj był bardzo biedny 
i ich działalność oparto na zasadzie, że obsługa biblioteczna musi być bezpłatna. 
Obecnie żyjemy w okresie kryzysu, lecz nadal poziom budżetowy bibliotek jest 
wysoki w porównaniu z bibliotekami w wielu innych krajach. Nasi politycy roz
poczęli debatę na temat pobierania opłat za usługi biblioteczne, najpierw za 
korzystanie z baz danych i za wypożyczanie kaset wideo, później, być może, 
za wszystkie inne usługi. Obawiam się, że czyniąc to, zniszczymy naszą pod
stawową ideę. W tej chwili biblioteki muszą walczyć o równość człowieka, aby 
każdy mężczyzna i kobieta, każde dziecko w każdej społeczności lokalnej, nawet 
najbiedniejszej i najmniejszej, mogło uzyskiwać informacje i zdołiywać doświad
czenia czytelnicze, takie jakie chce i jakich potrzebuje.



Carleton Earl 

BIBLIOTEKARSTW O PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII

Przywożę pozdrowienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy (które reprezentuje wszy
stkich wykonujących ten zawód w Wielkiej Brytanii) i mojej własnej służby 
bibliotecznej w Dorset.

A . Podstawy prawne i organizacja bibliotek piiblicznych 
w Anglii i Walii

Biblioteki publiczne w Anglii i Walii działają w oparciu o rozmaite ustawy 
Parlamentu, z których najstarsza sięga roku 1850. Obecny system biblioteczny 
i jego struktura organizacyjna opierają się o ustawy z roku 1964 i 1972. Od 
władz lokalnych Anglii i Walii wymaga się (oznacza to, że nie mają wyboru) 
zapewnienia skutecznej i kompleksowej obsługi bibliotecznej wszystkim, którzy 
mieszkają, pracują lub kształcą się w ich regionie. W Anglii i Walii władze lokalne 
działają zwykle na dwóch poziomach, wyższym, obejmującym hrabstwo (porów
nywalne z województwem) i niższym, obejmującym okręgi, w obrębie każdego 
hrabstwa. W głównych aglomeracjach miejskich znajdują się wyłącznie okręgi. 
Władzami bibliotecznymi są rady hrabstwa i rady okręgów w miastach. Rząd 
nigdy nie sprecyzował, co oznacza określenie „skuteczny i kon>pleksowy” , zatem 
decydowanie o tym, jak zarządzać bibliotekami i jaki ma być poziom świadczo
nych usług, leży wyłącznie w gestii władz lokalnych. W Wielkiej Brytanii we 
wszystkich miastacłi funkcjonuje sieć bibliotek publicznych i wszystkie wsie są 
obsługiwane przez ruchome bililioteki. (Służba biblioteczna w Szkocji jest bardzo 
podobna, choć działa w oparciu o inne akty prawne.)

Większość usług jest bezpłatna, a nowa ustawa z roku 1991 mówi, że wy
pożyczenia książek i oljsługa informacyjna musi być bezpłatna, lecz biblioteka 
może zadecydować o pobieraniu opłat za wypożyczanie materiałów nie będą
cych książkami. Rada Hrabstwa zarządza wszystkimi bibliotekami publicznymi 
w swym regionie, a stanowią one jedną zintegrowaną sieć. Przykładowo, w moim 
własnym hrabstwie Dorset funkcjonuje 55 bibliotek i 5 bibliobusów obsługują
cych całą społeczność hrabstwa, a działają one jako jedna sieć biblioteczna. Rada 
decyduje o polityce bibliotecznej, o zasobach. Rząd centralny nie sprawuje bez
pośredniej kontroli nad bibliotekami publicznymi, choć służy radą i finansuje 
działalność badawczą. Pozostają nadal aktualne pewne uprawnienia Ministra 
Sztuki, które umożliwiają n»u przejęcie bezpośredniego zarządu w przypadku 
biblioteki źle prowadzonej, lecz z tych uprawnień, jak dotąd, nie korzystano.



в . Usługi

Następujące usługi są zazwyczaj świadczone przez bibliotekę publiczną w Wiel
kiej Brytanii:

1. Wypożyczenia książek

W przypadku wielu służb bibliotecznych członkami wypożyczalni jest około 
50 proc. miejscowej ludności. W całej Wielkiej Brytanii wypożycza się corocznie 
700 min książek, co oznacza około 11 książek na jednego mieszkańca. W niektó
rych okręgach obserwujemy 60-procentowy udział ludności w wypożyczeniach, 
a w innych, nawet tych najbardziej zaniedbanych obszarach miejskich, nie spada 
on poniżej 30 proc.

2. Wypożyczenia innych materiałów

Oprócz książek większość bibliotek zwykle wypożycza taśmy i płyty kompak
towe zawierające zarówno nagraną muzykę, jak i słowo mówione, taśmy wideo 
i oprogramowanie komputerowe. Większość bibliotek pobiera opłaty za tego ro
dzaju wypożyczenia.

3. Obsługa informacyjna

Staje się coraz ważniejszą częścią działalności bibliotek publicznych, które 
są postrzegane jako najważniejsze, neutralne lokalne źródło informacji na róż
norodne tematy niezbędne do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Biblioteka 
dostarcza informacji na temat wszystkich aspektów życia danej społeczności, 
organizacji w niej działających i sposobów kontaktowania się z nimi, a także in
formacji dotyczących wyłącznie handlu (business) i przemysłu, co często odbywa 
się na zasadach współpracy z innymi instytucjami.

4. Obsługa bibliotek szkolnych

Jako uzupełnienie działalności bibliotek szkolnych, biblioteki publiczne świad
czą zazwyczaj także usługi wspomagające szkoły utrzymywane przez samorząd 
lokalny na danym terenie. Ta działalność jest finansowana oddzielnie, z czę
ści budżetu samorządu lokalnego przeznaczonego na oświatę. Usługi w tym za
kresie pełnią rolę uzupełniającą i wspomagającą biblioteki szkolne, są to trzy 
rodzaje usług: długoterminowe wypożyczenia powiększające księgozbiory łiiblio- 
teki szkolnej; dostarczanie książek i innych materiałów wspomagających pracę 
nauczyciela przygotowującego zajęcia w szkole lub opracowującego szczegółowe 
zagadnienia oraz pomoc fachowa w prowadzeniu i organizacji biblioteki szkolnej.

5. Usługi biblioteczne dostarczane do domu

Różnie nazywane w moim kraju, są zwykle domeną biblioteki publicznej. 
To sposób obsługiwania tych ludzi, którzy, z różnych powodów, nie są zdolni 
fizycznie dotrzeć do biblioteki, by osobiście wypożyczyć książki. Biblioteka or
ganizuje dostarczanie książek ludziom w miejscu ich zamieszkania, w szpitalach, 
w domach dla ludzi sędziwych i w więzieniach. Sposób realizowania tych usług,



zależy od okoliczności, lecz zwykle polega na umieszczaniu księgozbioru, który 
z reguły co jakiś czas się wymienia, w danej instytucji lub we własnych do- 
macłi czytelników, organizując — często z pomocą ochotników — dostarczanie 
im książek z biblioteki.

6. Studia nad społecznością lokalną
Dzieje własnego regionu stały się przedmiotem rosnącego zainteresowania 

lokalnej społeczności, a biblioteki uważane są za główną składnicę książek, fo
tografii i całego szeregu innych materiałów drukowanych odnoszących się do 
społeczności lokalnej i jej historii. Obecnie większość bibliotek posiada całkiem 
znaczące zbiory z zakresu historii lokalnej, z których korzystają zarówno nau
kowcy, jak i mieszkańcy danego okręgu pragnący dowiedzieć się czegoś więcej 
o własnym regionie.

7. Prowadzenie sprzedaży
Większość bibliotek oferuje do sprzedaży wiele przedmiotów, przeważnie 

związanych z lokalnymi zbiorami łiistoryczuymi. Typowe przykłady to repro
dukcje starych pocztówek, starodruków, książek na temat liistorii lokalnej — 
specjalnie w tym celu napisanych — jak i szereg innych przedmiotów, takich 
jak pióra, ołówki, często z nazwą biblioteki. I cłiociaż sprzedaż tych artykułów 
zwiększa wpływy bibliotek, uznaje się, że dochody te stanowią minimalny pro
cent wpływów budżetowych, zwykle nie przekraczający 5 proc.

C. Główne zasady
Aby świadczyć usługi, jakich użytkownicy od nas oczekują, rozwinęliśmy — 

na wzór sektora handlowego —  koncepcję opieki nad klientem i „przywilejów 
klienta” . Szkolimy nasz personel, aby był maksymalnie pomocny, aby bibliote
karze coraz bardziej uwzględniali w swej pracy życzenia użytkowników. Chodzi 
tu, między innymi, o przyjazny, pomocny personel, szybkie odpowiadanie na 
zapytania telefoniczne, itp.

Musimy także, w czasach ograniczeń budżetowyuch, umieć przekonać polity
ków do wartości naszej pracy. Intensywnie poszukujemy sposobów oceniania na
szych usług, na przykład po to, aby przekonać decydentów, że książki i personel 
zasługują na to, by je finansować. Przeprowadzamy ankiety wśród użytkowni
ków —  aby poznać icłi potrzeby, wśród osób, które nie korzystają z bibliotek — 
aby dowiedzieć się, dlaczego tego nie robią.

Inną ważną zasadą w bibliotekarstwie publicznym jest powierzenie lokalnemu 
personelowi większej swobody działania, by mógł zaspokajać potrzeby danej spo
łeczności lokalnej.

D. Problemy
Wiele bibliotek brytyjskich ucierpiało z powodu cięć budżetowych w ciągu 

ostatnich lat, z tego też względu ustaliliśmy priorytety, by móc skoncentrować 
nasze zasoby.



Wprowadzono zasadę opracowywania tzw. business planów, które są zatwier
dzane przez samorząd lokalny. Co to jest business plan? Jest to pisemne opra
cowanie następujących zagadnień:

a) czego zamierzamy dokonać w nadchodzącym roku i w jakim celu,
b) jakimi środkami tego dokonamy,
c) według jakich norm lub wskaźników nasz sukces będzie oceniany.

Przy okazji jest to również sposobność, aby rozważyć kierunki, w jakich po
dąża nasza działalność, ocenić sukcesy lub porażki naszej pracy i zaplanować 
przyszły rozwój. Właściwe planowanie świadczonych usług stanowi niezmiernie 
istotny warunek wstępny, ze względu na sprawy finansowe. Gdy fundusze są 
bardzo ograniczone, trzeba krytycznie przyglądać się temu, co się robi, określać 
priorytety i koncentrować się na nich, eliminując inne obszary usług.

E. Bi'ytyjski pogląd na księgozbiór biblioteki publicznej

Księgozbiór

Zdaniem brytyjskich bibliotekarzy pul:)licznych księgozbiory ich bibliotek po
winny być odpowiednie dla ich użytkowników i aktualne. Nie widzimy potrzeby 
utrzymywania w zbiorach pozycji zdezaktualizowanych, o ile nie ma na nie za
potrzebowania. Zwykle jedynym wyjątkiem w tej regule będą dokumenty, które 
wiążą się z regionem, lub które są przechowywane jako część kolekcji dotyczą
cej społeczności lokalnej. Bibliotekarze przyglądają się bacznie wykorzystywaniu 
zbiorów i z reguły — jeśli pewne tytuły nie są czytane —  wycofuje się je i zwykle 
sprzedaje. Według tego, co wiem, liczba wypożyczeń jednej książki waha się od 
6 do 8 w roku, choć jest to przeciętna i różni się w zależności od dziedziny.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W Wielkiej Brytanii istnieje od dawna dobrze zorganizowana obsługa wy
pożyczeń międzybibliotecznych, nie tylko między bibliotekami publicznymi, lecz 
także między innymi typami bibliotek. Według powszechnie przyjętej zasady, je
śli tylko jest to możliwe, biblioteki pożyczają sobie wzajemnie materiały i dzięki 
temu mogą pozwolić sobie na wycofywanie dokumentów rzadziej używanych. 
System wypożyczeń międzybibliotecznych opiera się na strukturze regionalnej, 
gdzie jest prowadzona komputerowa rejestracja zasobu bibliotecznego wraz z jego 
lokalizacją, informacja ta jest dostępna za pośrednictwem systemu kómputero- 
wego umożliwiającego bibliotekom bezpośrednie wypożyczanie. Podporą tego 
regionalnego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych jest Biblioteka Naro
dowa (Biblioteka Brytyjska), która może wypożyczać z własnych zbiorów, daje 
dostęp do niektórych wyspecjalizowanych kolekcji oraz organizuje wypożyczanie 
z zagranicy. Członek danej społeczności udający się do małej miejskiej biblio
teki i pragnący dotrzeć do książki potrzebnej do pracy naukowej lub studiów, 
może —  o ile będzie to konieczne —  otrzymać ją  z zagranicy w ramach podsta
wowej usługi jemu świadczonej.



Planowanie biblioteczne i informacyjne (LIPS)
Uważa się je za kluczowy sposób użytkowania bibliotek i zasobów informa

cyjnych regionu. Zasadą jest, że wszystkie źródła biblioteczne i informacyjne 
(zarówno prywatne, jak i państwowe) są częścią składową planu, który opisuje 
dostępne zasoby i planuje, jak można je najlepiej podzielić. Taka organizacja 
gwarantuje, że nie ma miejsca zbędne dublowanie lub marnowanie zasobów i za- 
cłięca do lokalnej współpracy biblioteki i służby informacyjne. Stosując te zasady 
brytyjscy bibliotekarze starają się zapewnić jak najbardziej efektywne wykorzy
stanie zasobów i gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w Wielkiej Brytanii publikuje 
się około 60.000 tytułów rocznie, jest oczywiste, że dokonuje się nieraz trudnych 
wyborów przy zakupie tytułów.

Na zakończenie chciałbym podkreślić wagę międzynarodowej wymiany infor
macji. Wielka Brytania od szeregu lat ma dobre kontakty ze Skandynawią i mogę 
powiedzieć, że wiele nauczyliśmy się od naszych skandynawskich kolegów. Po
pieram cele tego sympozjum i życzę mu wielu sukcesów.



Norma В. Jenson

MARKETING  
A AM ERYKAŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Amerykański historyk i dyrektor Biblioteki Kongresu USA, Daniel J. Boorstin, 
powiedział, że instytucja biblioteki amerykańskiej „jest mekką samodoskonale
nia, najbardziej otwartym z otwartych uniwersytetów. . gdzie nie są potrzebne 
żadne egzaminy wstępne ani dyplomy, jest miejscem, do którego każdy może 
wstąpić niezależnie od wieku” (Bell 45). Amerykańskie biblioteki publiczne od 
dawna odgrywały ważną rolę tak edukacyjną, jak i rekreacyjną. Nie znaczy to 
jednak, iż biblioteki publiczne zawsze dysponują wystarczającymi funduszami na 
swoją działalność edukacyjną, kulturalną, inspirującą, rekreacyjną i samoszkole- 
niową. Rządy wszystkich państw dzisiejszego świata borykają się z problemami 
finansowymi. Tak więc jest rzeczą podstawową, abyśmy my, bibliotekarze, sta
rali się zapewnić dalszy rozwój i postęp liibliotek publicznych, abyśmy rozwijali 
działalność ukierunkowaną na potrzeby czytelników; abyśmy propagowali dzia
łalność bibliotek w naszym środowisku oraz wobec władz lokalnych. W przeciw
nym przypadku ryzykujemy, że biblioteki zostaną pozamykane, a społeczeństwo 
czekać będzie niepewna przyszłość.

W niniejszej pracy pragnę przedstawić krótką historię amerykańskich bi
bliotek publicznych, opis najnowszych sposobów działalności oraz marketingu, 
którego celem jest planowa i opłacalna działalność gospodarcza, tak ważna 
w obecnych czasach trudności ekonomicznych. Na końcu są podane aktualne 
dane statystyczne o bibliotekach publicznych w Stanach Zjednoczonych.

W Stanach Zjednoczonych już od dawna dostrzegano potrzebę dostępu oby
wateli do bibliotek. To Thomas Jefferson powiedział, że „nic nie przyniesie tak 
dużego pożytku za niedużą cenę, niż utworzenie niewielkiej nawet biblioteki 
w każdym okręgu, o starannie dobranym księgozbiorze, który można by wy
pożyczać mieszkańcom, przy zapewnieniu zwrotu k.siążek we wła.ściwym czasie” 
(Stevenson 1108). Mimo iż pierwsze biblioteki, powstałe z funduszy podatko
wych i ogólnie dostępne dla szerokiej publiczności, pojawiają .się wcześnie w łii- 
storii USA, to dopiero w połowie XIX w., gdy idea dostępnej dla wszystkich 
publicznej oświaty została zaakceptowana —  biblioteka piibliczna jako środek 
samodoskonalenia się zaczęła zyskiwać na popularności. Wcześniej publiczne bi
blioteki powstawały tylko dzięki dotacjom zamożnych obywateli i kontynuowały 
swoją działalność, jeżeli przedstawiciele lokalnych władz widzieli potrzebę dal
szego utrzymywania takiej instytucji. Jednakże, gdy w 1852 r. postawała Biblio



teka Publiczna w Bostonie w stanie Massachusetts, ustanowiono prawo zezwala
jące miastu Boston na pobieranie podatku z przeznaczeniem na finansowanie tej 
biblioteki; od tej pory dopiero ogólnie dostępna, nieodpłatna i finansowana po
przez podatki biblioteka publiczna stała się częścią amerykańskiego stylu życia. 
W ciągu następnego stulecia biblioteka publiczna stała się ważnym ośrodkiem 
w całycłi Stanacłi Zjednoczonych jako miejsce ustawicznego kształcenia, rozwija
nia kultury oraz głównym źródłem informacji dla wykształconego społeczeństwa. 
Na szczęście władze w USA są przekonane, że to, jak dobrze się rządzimy, jak 
mądrze radzimy sobie z trudnościami oraz jak racjonalnie postępujemy jako na
ród, zależy w dużej mierze od tego, jaki mamy dostęp do informacji w naszych 
bibliotekach.

Zadania edukacyjne i informacyjne bibliotek publicznych w USA są tylko 
częścią misji tej instytucji. Biblioteki publiczne są nie tylko ośrodkiem kształ
cenia lub miejscem, gdzie można znaleźć informacje czy rozrywkę, posiadają 
również szeroką gamę specjalnych programów i materiałów dla swoich bywal
ców, o których to aspektach nie marzyło się nikomu w czasach, gdy powstawały 
pierwsze biblioteki. Amerykańska biblioteka publiczna, pragnąc nadal odgrywać 
ważną rolę w rozwijającym się społeczeństwie, musiała również wraz z nim ule
gać zmianom. Ten proces jest czymś naturalnym i koniecznym, jeżeli chcemy, 
aby biblioteki sprostały potrzebom społecznym. W artykule w ^New York Ti
mes” w 1988 r. pt. Biblioteki amerykańskie: Świat poza książkami, autor pisze: 
„biblioteki publiczne przekształcają się we wszechstronne ośrodki edukacji, roz
rywki i'działalności społecznej” (Williams 10). Biblioteka publiczna stworzona, 
aby służyć potrzebomm narodu amerykańskiego, musi zapewniać mu różnego 
rodzaju usługi i materiały. Jeżeli tego nie będzie czynić, to utraci poparcie spo
łeczne.

Biblioteka publiczna jest miejscem, w którym można uzyskać dostęp do 
specjalistycznego wyposażenia, skomputeryzowanej informacji, jak i skorzystać 
z najnowszych osiągnięć techniki. Takie „niebiblioteczne” przedmioty jak wi- 
deokasety, magnetowidy, końcówki komputerów, oprogramowanie komputerowe, 
płyty laserowe, kasety audio, obrazy, maszyny do szycia, narzędzia, zabawki, 
a nawet zwierzęta domowe, są wypożyczane bywalcom bibliotek. W jednej z bi
bliotek w Chicago oferuje się drabinki malarskie i narzędzia hydrauliczne; inna, 
w Nowym Jorku, posiada zabawki specjalnie przystosowane dla dzieci upośledzo- 
nycli; jeszcze inna, w Ohio, prowadzi usługi konsultingowe; biblioteka w stanie 
Maryland oferuje opiekę nad dziećmi.

Aby sprawdzić, czy dana biblioteka ma dokument, który poszukujemy, lub 
też, aby sprawdzić sygnaturę książki, czytelnicy muszą korzystać obecnie z koń
cówek komputerowych, jako że wiele bibliotek ma skomputeryzowane katalogi. 
Inne materiały są dostępne w bibliotekach dzięki wyspecjalizowanym bankom 
danych. Wszystko —  począwszy od artykułu prasowego aż do fachowej litera
tury medycznej i naukowej —  może być dostępne dzięki komputerowi. Wielu 
Amerykanów miało swój pierwszy kontakt z komputerem właśnie w bibliotece



publicznej. To różnorakie wyposażenie elektroniczne na pewno zmienia charak
ter biblioteki, ale również daje większą przyjemność i wygodę użytkownikom. 
Amerykanie chcą szybkiego dostępu do informacji, a skomputeryzowane banki 
danych mogą im to zapewnić. Książki nagrane na taśmach mogą dostarczyć oso
bom podróżującym wiele godzin dobrej i zajmującej lektury. Jeżeli ktoś chce 
„czytać” podczas jazdy samochodem, to książki nagrane na kasety są dla niego 
idealnym rozwiązaniem. Biblioteki publiczne mają wiele różnorakich sposobów 
zaspokojenia wymagań swoich użytkowników.

Amerykańskie biblioteki publiczne dostarczają wielu usług poza samym wy
pożyczaniem książek. Lokalne grupy społeczne są zawsze mile widziane w biblio
tece, jeżeli chcą organizować spotkania. W bibliotece publicznej emigranci mogą 
podjąć naukę języka angielskiego; przez wiele lat biblioteki prowadziły kursy 
pisania i czytania. Dzieci zawsze chętnie uczestniczą w pokazach filmowych czy 
zajęciach z książką podczas wakacji. Szczególnie młodsze dzieci z dużym zaintere
sowaniem oczekują na kolejną godzinę czytania bajek w specjalnie przeznaczonej 
do tego sali dziecięcej. Młodzież znajduje w bibliotece swoje ulubione książki, ta
śmy i kasety, może też uzyskać poradę w trudnych sytuacjach życiowych poprzez 
„telefon zaufania” . Dorośli przychodzą do biblioteki na specjalnie organizowane 
wykłady, wieczory poezji, spotkania klubowe, itp. Pracownicy bibliotek cieszą się 
dużym zaufaniem za swoją dyskrecję i obiektywizm w drażliwycli przypadkach. 
Tak długo, jak nasi bibliotekarze będą rozumieć i identyfikować się z potrzebami 
społeczeństwa amerykańskiego, tak długo biblioteka publiczna będzie poszerzać 
swoją rolę i zakres usług.

Publiczne biblioteki tworzyły swoje zbiory i kształtowały działalność w od
powiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa amerykańskiego, które, po
przez podatki, wspiera biblioteki finansowo. Działalność pracowników bibliotek 

Jest tak zaprogramowana, aby w ramach przyznanego budżetu spełniać potrzeby 
użytkowników i lokalnej społeczności. Działalność bibliotek musi zaspokajać rze
czywiste potrzeby, w innym przypadku zostaje pozbawiona funduszy i zamiera. 
Określenie tych potrzeb jest głównym zadaniem administratorów bibliotek pu
blicznych, którzy odpowiadają przed radami bibliotek lub zarządami miast, które 
z kolei zatwierdzają budżety i dostarczają funduszy.

Oczywiście, niewiele bibliotek ma odpowiednie zasoby finansowe, aby do
wolnie kształtować swoją działalność; pracownicy bibliotek muszą dokonywać 
wyboru co do rodzaju i zakresu działalności. Tak więc coraz więcej bibliotekarzy 
z powodzeniem stosuje tecłiniki marketingowe ze świata biznesu do określenia 
potrzeb użytkowników. Bibliotekarze wykorzystują strategie marketingu w celu 
określenia użytkowników i ich potrzeb, aby modelować swoją działalność i usługi, 
a także, aby propagować te usługi szerokim kręgom społeczeństwa amerykań
skiego. W świecie biznesu marketing jest biznesem widzianym z perspektywy 
klienta (Oran 257). Dla amerykańskich bibliotekarzy marketing oznacza analizę 
działalności z punktu widzenia naszych klientów —  społeczeństwa amerykań
skiego.



Słownik Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy w następujący spo
sób definiuje marketing. Jest to „ukierunkowana działalność zmierzająca do kon
struktywnej i wzajemnie satysfakcjonującej wymiany między dostarczycielami 
informacji i usług bibliotekarskich a istniejącym i potencjalnym użytkownikiem 
tych usług. Czynności te określają produkt, koszty, metody dostarczania usługi 
i promocję usług” Biblioteki nigdy nie miały tyle pieniędzy aby móc realizo
wać wszystkie swoje pomysły. Techniki marketingu są wykorzystywane do ana
lizy programów bibliotecznych, użytkowników i ich potrzeb, kosztów własnych, 
metod określania efektywności działania, koniecznych zmian oraz budżetu (Sir- 
kin 1).

Planowanie jest koniecznym elementem procesu marketingowego; stwarza 
ono potrzebny mechanizm oceny działalności i procesu podejmowania decyzji. 
Jeśli nie wszystkie potrzeby biblioteki mogą być zaspokojone, planowanie marke
tingowe pomaga pracownikom bibliotek w dokonywaniu decyzji, które elementy 
działalności należy zachować, a które wyeliminować. Planowanie również zapew
nia, iż cały personel biblioteki pracuje przyjmując takie same założenia. Pierw
szym krokiem w procesie planowania jest uzgodnienie ogólnych założeń biblio
teki, jej celów i priorytetów. Ten czasochłonny etap jest potrzebny, aby między 
personelem biblioteki a jej ciałem zarządzającym istniało zrozumienie. Następ-- 
nym krokiem jest analiza danej społeczności i jej potrzeb, dostarczająca użytecz
nej informacji co do składu tej społeczności. Zwykły spacer pozwala zorientować 
się w wyróżniających cechach tej okolicy i społeczności, takich jak: rodzaj ośrod
ków handlowych, umiejscowienie szkół, topografia miasta oraz lokalizacja agen
cji i instytucji usługowych. Analiza społeczności obejmuje badania statystyczne 
ludności dotyczące wieku, rasy, poziomu wykształcenia i głównych zajęć ludności 
oraz poziomu uprzemysłowienia okolicy (Katz 279). Na terenie .samej biblioteki, 
badania statystyczne użytkowników zaprogramowane przez bibliotekarzy poma
gają personelowi zorientować się, jak sami użytkownuicy oceniają działalność 
biblioteki. Te badania muszą być szczególnie starannie przygotowane, aby mo
gły przynieść pożądane informacje. Trzeba jednak pamiętać, że badania te nie 
dostarczają żadnych informacji na temat osób, które nie korzystają z biblioteki.

Po zgromadzeniu danych statystycznych na temat danej społeczności, można 
ją podzielić na kilka grup i zastanowić się, jak najlepiej obsługiwać je w bibliotece. 
Pozwala to również na ustalenie priorytetów w planowaniu działalności bibUo- 
teki. Planowanie marketingowe umożliwia bibliotekarzom podejmowanie decyzji 
co do budżetu i kosztów działalności. Cały proces planowania markctingowegc 
pozwala personelowi bibliotek skupić się na jej głównym celu i sposobach jego 
realizowania. Jest też okazją do całościowej oceny działalności biblioteki i wpro
wadzenia ewentualnych zmian. Zmusza też personel do podejmowania trudnych 
decyzji budżetowych, jako że finanse są podstawą wszelkiej działalności. Jeśli 
nie dysponujemy funduszami na prowadzenie takiej działalności, jaką sobie za
planujemy, to musimy zadecydować, co jest najistotniejszym elementem naszej 
działalności ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb czytelników. Marketing bi
bliotekarski i planowanie marketingowe są właśnie takimi narzędziami pozwala
jącymi na podejmowanie istotnych decyzji.



Następnym krokiem, po określeniu głównego celu działalności biblioteki jako 
instytucji i określeniu potrzeb użytkowników oraz planu działalności, jest przy
stąpienie do skutecznego propagowania biblioteki i jej działalności. Naszym ce
lem jest dotarcie do jak najszerszego kręgu osób. Jeżeli podatnikom amerykań
skim nie spodobają się usługi, jakie biblioteka w ich rejonie oferuje, wówczas 
nie będą głosować za przyznaniem jej funduszy z budżetu komunalnego. Jeżeli 
natomiast będą zadowoleni, ich wsparcie finansowe będzie zapewnione. Amery
kańskie biblioteki publiczne muszą współzawodniczyć o fundusze z innymi insty
tucjami komunalnymi takimi jak policja czy straż pożarna. Zasady marketingu 
oraz ocena biblioteki z perspektywy użytkowników są najlepszymi metodami za
pewnienia bibliotekom dalszego rozwoju, co przyczyni się do wzrostu poziomu 
całego narodu pod względem edukacyjnym, kulturalnym, społecznym i ekono
micznym.

Biblioteki publiczne odpowiadają przed ludźmi, którym służą. Jeżeli ich dzia
łalność wychodzi naprzeciw potrzebom publiczności, mają wówczas silne po
parcie, rośnie ich polityczna siła. Bibliotekarze amerykańscy dobrze rozumieją 
wagę polityki w społeczeństwie. Personel biblioteki dobrze wie, ile może zdziałać 
(np. w czasie ustalania budżetu komunalnego) telefon skierowany do zwolennika 
biblioteki, który dysponuje wpływami politycznymi. Aby skutecznie konkuro
wać o finanse z innymi instytucjami komunalnymi, biblioteki muszą prowadzić 
działalność promocyjną swoich usług. Prasa jest tym medium, który może po
móc bibliotece propagować jej działalność. A jeśli personel bibliotek korzysta 
z mediów, aby dotrzeć do szerszej publiczności, zyskuje na tym nie tylko bez
pośrednia działalność, ale wzrastają także wpływy polityczne. Dobre stosunki 
z prasą oznaczają w efekcie lepiej poinformowanych użytkowników biblioteki, 
jak też lepiej poinformowanych urzędników państwowych. Ci z kolei oznaczają 
kontynuację poparcia finansowego dla biblioteki publicznej.

Do bardzo ważnych zadań bibliotekarzy należy określenie roli biblioteki we 
współczesnym świecie, wytyczenie zadań bibliotek w kontekście tej roli oraz roz
wój i jak najlepsza działalność w kierunku zaspokajania potrzeb użytkowników. 
Ważną sprawą jest tutaj hierarchizacja zadań i dokonywanie właściwych wybo
rów. Społeczeństwo amerykańskie jest bardzo dynamiczne i ciągle ulega ewolu
cji. Również biblioteki, począwszy od tych najmniejszych wypożyczalni do tych 
ogromnych instytucji informacyjnych, oferujących bogatą gamę u.sług i materia
łów, ulegają tym zmianom. Wszystko to wymaga ogromnych kosztów. Jednakże, 
tak długo jak działalność bibliotek będzie rozwijać się w kierunku lepszego za
spokajania potrzeb społecznycłi i podatnika amerykańskiego, tak długo będzie 
ona wspierana. Tak długo jak bibliotekarze będą poświęcać się służeniu potrze
bom publiczności, analizie tych potrzeb oraz roli bibliotek w ich zaspokajaniu, 
tak długo możemy być pewni, że nasze liiblioteki pozostaną ważnym źródłem 
informacji, otwartym i dostępnym dla wszystkich ludzi.

(Tłum aczenie: Romana Mrozowska)



Aiicks

I. Liczba amerykańskich bibliotek publicznych 
Biblioteki publiczne w St. Zjednoczonych 14.948
Biblioteki publiczne z wyłączeniem filii 9.075
Główne biblioteki publiczne posiadające filie 1.277 
Filie bibliotek publicznych 5.873

II. Statystyka wypożyczeń 
Wypożyczenia w bibliotekach publicznych 
w USA, w roku 1990
Liczba wypożyczeń „na głowę” mieszkańca

1.329.009.000
6.4

III. Wypożyczenia w procentach
Ilość badanych bibliotek 34 41 41
Dorośli 69 65 63
Dzieci i młodzież 31 35 37

IV. Wypożyczenia i wydatki biblioteczne, 1980-90 (w $)
1980 ’81 ’82 ’S 3 ■84 ■85 ’86 ’87 '88 ■89 ’90

W ypożyczenia 
na głowę 

mieszkańca 4.7 5.2 5.2 5.4 5.3 5.4 5.6 5.7 5.7 6.1 6.4

Wydatki 
na głowę 
mieszkańca 7.39 8.26 9.49 9.78 10.73 11.14 11.61 12.09 13.15 15.30 15.10

Wydatki 
na jedno 
wypożyczenie 1.42 1.56 1.57 1.65 1.81 1.84 2.04 2.10 2.28 2.50 2.50

Wydatki na 

głowę miesz
kańca na 
materiały 1.10 1.17 1.18 1.27 1.49 1.57 1.99 1.85 2.32 2.60 2.70

V. Wydatki bibliotek publicznych na zbiory, 1989-90 (w $) 
Liczba badanych bibliotek w USA ogółem 6.389
Wydatki na zbiory ogółem 854.203.736



VI. Wydatki na zbiory wg typów dokumentów (w $) 
Książki 458.624.033
Inne materiały drukowane 5.727.609
Czasopisma 67.325.059
Rękopisy i materiały
archiwalne 309.520
Materiały audiowizualne 48.621.108
Sprzęt audiowozualny 4.090.176
Mikroformy 11.816.381
Materiały na nośnikacłi 
ełektronicznycłi 3.427.664
Ocłirona zbiorów 6.210.419
Opłaty za korzystanie 
z baz danych 9.079.486
Inne 44.930.541
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F rom  th e  E d ito r

The international symposium of librarians „Public Libraries for the Benefit of the 
Local Community” held in October 1991 by the Polish Librarians Association, 
the Książnica Szczecińska, and the National Library, was an important event for 
Polish public librarianship. The Książnica Szczecińska played host to librarians 
of both Western, as well as Eastern and Central Europe. The subject of the 
symposium was and still is very up-to-date, and the information and reflections 
presented by our colleagues from countries with rich public library traditions 
were both very inspiring and instructive.

All the papers in the present volume were delivered at the symposium. Ho
wever, taking into account the importance of the discussed issues, most of our 
foreign authors decided to complete the texts before they were published with 
new information, which would help to present more clearly the concept of library 
policy at the local and national level, and also permit to better understand the 
essence of the role of public libraries for local communities.

The majority of the authors submitted papers in the English language ver
sion. The organizers of the symposium and the editors of the present volume 
had the English texts translated into Polish. Due to a visible interest in the 
conference proceedings among foreign librarians, the editors decided to publish 
a Polish-English volume.

Some fragments of both the English, as well as of the Polish version might 
seem imperfect in terms of style. Our first aim in the editing of this volume was 
to make the texts as clear as possible for Polish and foreign readerę.

There has been some delay in the preparation of this volume. However, the 
up-to-dateness of the discussed topics allows us to think that—similarly to the 
acutal participants of the international symposium in Szczecin— the readers of 
this publication will find in it interesting information and new ideas.

Authors;

S ta n is ła w  K r z y w ic k i. Director of the Książnica Szczecińska—Voivodship 
and Municipal Public Library in Szczecin, many years’ President of the Szcze
cin Division Board of the Polish Librarians Association, editor-in-chief of „Bi
bliotekarz Zachodniopomorski” (West Pomeranian Librarian) and „Bibliografia 
Pomorza Szczecińskiego” (Bibliography of the Szczecin Pomerania), author of 
publications on librarianship and contemporary culture.
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S ta n is ła w  C za jk a . President of the Polish Librarians Association, many 
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Narodowej” (The National Library Yearbook).

W ła d y s ła w  M ic lm a l. Head of the Methodology Division at the Voivod- 
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of the Centre for Continuous Education of Librarians. Executive editor of the 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” quarterly, author of numerous publications 
on library science and sociology.

J a n in a  J a g ie lsk a . Durector of the City of Warsaw Public Library, Secre
tary General of the Polish Librarians Association.

F e re n c  N a g y . Director of the Library and Information Centre in Budake- 
szi. Also staff member of the Library Science and Methodology of the National 
Szechenyi Library in Budapeszt. President of the Pest Division of the Hungarian 
Librarians’ Association.

A n d r is  V ilk s . Director of the National Library of Latvia.

H a n n o  J o c h iin s e n . Director of the Hamburger OfTentliche Biicherhallen 
in Hamburg.

B ir g it  D a n k e rt . Professor of library and information science at the Fa- 
chhochschule in Hamburg, author of many works in the field of library and 
cultural policy, school librarianship, social aspects of children’s literature, libra
ries for children. Since 1986 President of the Public Librarians Association and 
Vice-President of the Federation of German Library Unions. Head of the section 
of public libraries in the FRG Ministry of Culture commussion established to 
draw up a new organizational structure of libraries in the reunited Germany. Lec
turer in library science in many countries of Europe, Asia, and Africa. Professor 
Dankert participates also in the works of IFLA.

H e lm u t R o s n e r . In the zears 1964-1972 Mr Rosner worked in the music 
departments of libraries in Munich and Frankfurt. From 1973 to 1978 he managed 
the publishing activity of the Arbeitsstelle fiir Bibliothekswesen des Deutschen 
Bibliotheksverbandes in West Berlin, and since 1978 has been responsible for 
the publishing programmes of the Deutsches Bibliotheksinstitut (DBl).

E va  M a r ia  H ilt t l—H u b e r t .  Senior staff member of the Slavic Depart
ment at the National Library of Austria.

M a r ia n  K o r e n . Educated as a lawyer, Madame Koren is the Deputy 
Director of the Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (Dutch Centre for 
Public Libraries and Literature), and also the secretary of the bureau for district 
libraries in Holland. She is an author of publications on library law as applied 
to loans, culturtal policy, and also on European cooperation of libraries.



Marja Makkonen. Since 1976 the Deputy Director of the Public Library 
in Tampere. Madame Makkonen is also in charge of acquisition of Polish books 
for the collections of all public libraries in Finland. She is an author of several 
articles on acquisitions.

Carletoii Earl. Since 1984 Mr Earl has been responsible for the network 
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the Vice-President of the Library Association International Committee, and also 
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Stanisław Krzywicki

POLISH PUBLIC LIBRARIES 
IN A TIME OF CHANGE

Public librarianship in Poland at the threshold of the nineties found itself in a 
new situation. Violent political changes combined with the economic recession 
in the country were a serious predicament for the desolate library community. 
It was not fully prepared for such deep and rapid changes, the more so that no 
adequate legal and economic instruments were created by authorities responsible 
for the library policy of the state. Thus what emerged was the actual threat for 
the library system in Poland, which first of all loomed over public libraries.

The only group able to make the effort of adapting Polish librarianship to 
the undergoing changes is the library community itself. Quite a lot— as expe
rience of other countries shows—depends on its activity and the efficiency of 
professional organizations, such as the Polish Librarians A.ssociation and major 
libraries, with the National Library in the foreground. In this context one of 
the basic tasks taken on by the Polish Librarians Association has been to get 
to know the current status of European public librarianship, and tlie practical 
measures used in solving many fundamental problems related to library services 
for local communities. This was the goal of the International Symposium held in 
Szczecin, October 15-19, 1991. The symposium was organized by the Polish Li
brarians Association with the support of the National Library and the Szczecin 
Main Library. After initial agreements, the organizers came to the conclusion 
that the major question, important from the point of view of current library 
practice in Poland, is to what extent and how European and Polisli librarian
ship should provide their services to meet the needs of tlie local community. 
Looking for an answer to this question the organizers suggested the following 
topics for discussion :

—public library users and their expectations,
— public libraries versus local government, principles of financing 
—new information technologies in public libraries,
— public libraries as centres of culture,
—library marketing,
—cooperation of libraries.



The symposium was participated by librarians from eleven countries who 
presented both a broad spectrum of problems occurring in the work of public 
libraries as well as measures of solving them. A picture emerging from the papers 
and the discussion shows two types of librarianship : one, in which changes are 
evolutionary and the change of work methods is outright revolutionary, and the 
other which suggests that the past should be rejected and the building of a 
library system should be started anew.

A conclusion may be drawn from the debate and informal discussions that all 
librarians were interested in the others’ experience. They signalized the need to 
continue such meetings and to share information. Also the problems suggested 
for further discussion were similar although their range would be different. Ge
nerally, attention was drawn to the deteriorating financial situation of libraries 
and the growing needs of users.

The reading of papers submitted for the symposium heightens the belief that 
for fifteen years public libraries in many countries have gone through extremely 
dynamic qualitative changes. Particularly noteworthy in this respect are libraries 
in Scandinavian countries, Holland and Great Britain. Many positive changes 
are taking place in Hungarian, German and also Polish libraries. In the above 
countries the library has become a basic institution for life-long education in its 
local community by expanding existing services and creating new services aimed 
at diverse audiences. Also library resources are being expanded and modern 
technology is being introduced. A contemporary public library opens up new 
possibilities of participation in culture to local communities. A beautiful example 
of how these tendencies came true are libraries in Finland. Ms Marja Makkonen 
of the library in Tampere made a very convincing statement that thanks to very 
rich cultural programmes based in libraries and the highest range of reading in 
Europe, Finland turned from a country of “bar culture” into a country of library 
culture.

Equally meaningful was the statement of Dr Hanno Jochimsen, the director 
of the library in Hamburg who on the basis of a conducted survey maintained 
that almost throughout the entire Western Europe it is equally difficult to close 
a library branch in the end of the 20th century as it was difficult to close a 
church in the end of the 19th century.

Looking at Polish libraries at this turning point and comparing them with 
other countries, we found the necessary bit of hope :

—first, most things depend on the library community itself and no matter 
what has been said about it so far, it is one of the most stable professional 
communities, having the necessary professional skills and showing deep concern 
about the status of librarianship in Poland,

—second, also Polish public librarianship has become an important element 
in reaching out to local communities and meeting their needs in the field of 
education, information and culture, which has paid and resulted in today’s efforts 
to defend libraries.



Polish librarians learnt a lot from the papers of Ms Nonna Jenson of the 
American Library in Warsaw and Mr Carlton Earl of the Library Association 
from Great Britain discussing marketing in libraries in their countries. This 
aspect should turn into a major teaching subject in all forms of training for 
librarians and become the subject of conferences and seminars of the library 
staff, because expertise in this particular area may be very useful in the work of 
public libraries.

The common topic o f all papers was the idea of libraries acting as systems. 
Consequently, cooperation of libraries is seen as an extremely important element 
in raising the effectiveness of contemporary libraries.



Wojciech Soiński
Vice-voivode o f  the Szczecin Voivodship

THE ROLE OF LIBRARIANSHIP 
IN TH E RECEN T CHANGES

Ladies and Gentelmen,

as I can see, the subject of your symposium “Public libraries for the benefit 
of local communities” has aroused genuine interest Among librarians and re
presentatives of local municipalities. A representative group of European public 
librarians has met here to discuss how to face the challenges of the present and 
how to transform libraries into basic cultural and information centers; and at 
the same time, how to create a model of a contemporary public library as a 
basic element of the permanent education system for the society. I am convinced 
that your experience and involvement will help to find the answers to the above 
questions.

Poland, as you know, has entered a period of fundamental changes of the 
political and economic system. I know that besides many problems of a strategic 
character that ought to be solved centrally, the biggest part of difficult questions 
has to be solved by the local communities. We are gaining new experience here, 
we are learning our democracy, and most of all we are trying to find out how to 
solve the problems of the local authorities. Since 1st January of this year munici
palities have taken over many new tasks, among them also the responsibility for 
the network of public libraries, having at their disposal, in many cases, relatively 
modest funds. They have to make many difficult choices, sometimes more dif
ficult because the state budget does not appropriate funds for supporting local 
municipalities maintaining libraries— unlike in many West European countries.

Since 1st January, 1991 the basic network of libraries has found itself in a 
qualitatively new situation; they have to manifest their presence in their every
day work as the basic institutions of cultural education.

There are two facts which are essential for public libraries in this region. First, 
it is the prestige of the book and library in the Polish culture. The part played 
by the Polish libraries in the periods most difficult for our nation made symbols 
out of them. We have seen exhibitions shown in this hall in tiie recent years



under the general name: “Treasures of national culture in Polish libraries and 
archives.” Crowds, visiting exhibitions of collections from tlie Ossoliński Library 
in Wrocław, Jagiellonian Library in Kraków, National Library in Warsaw and 
Old Documents Archives in Warsaw— have shown a close relation of Szczecin 
inhabitants to the cultural values collected for centuries in Polish libraries.

Secondly, libraries of the city of Szczecin and the Szczecin voivodship achie
ved the highest rate of reading in Poland. We are pleased to notice, that in the 
time of a significant fall of the society’s cultural interests, the libraries do not 
lose their users.

I think, that these phenomena can be seen also by the representatives of 
local municipalities. Despite a diffiicult financial situation, we do not have any 
signals of the liquidation of libraries.

On the contrary, one month ago two new rural libraries, in Przelewice' and 
Bielice, were opened. They are among the most beautiful and the biggest ones. 
There was a new branch library opened in Police. In 1991 the municipality of 
Świnoujście assigned the amount of 2 billion zl from its funds for the City Library 
enlargement to be carried on. Many more examples could be given.

I would like to mention that these days a restoration of the monumental 
palace in Buk was completed, designed for the Stock Library of Szczecin Library 
(Książnica Szczecińska). You will have a chance to see this place on the third 
day of the symposium.

m

Important, really central position is held by Szczecin Library. Recently si
gnificant funds have been assigned for the maintenance of collections and for 
the appropriate technical equipment. We support projects for computerization 
of this institution. We, the authorities of the voivodship together with the ma
nagement of the library, are very concerned about finding the possibility for the 
library enlargement.

I would like to wish all the participants an interesting and fruitful discussion, 
and many personal contacts, bringing real benefits into your professional life.



Lucjan Biliński 
Krystyna Kuźmińska

PUBLIC LIBRARIES IN POLAND. 
EXPERIENCES AND PERSPECTIVES

It is still too early to define and interpret the rules governing public libraries, 
and make a realistic forecast for the future. The period separating us from the 
introduction of social and administrative reforms of the country, as well as those 
that took place in public librarianship, is too short.

The unstable economic situation of the gminy (smallest administrative units) 
resulted in the most impetuous taking over of libraries by self-governments, 
which often fell short of the expectations of local communities.

The act on territorial self-government of March 8, 1990^, as well as the act on 
the division of tasks and competence in detailed statutes between local and cen
tral administration organs, as well as the changes of some laws of May 17, 1990^, 
gave a very general legal basis for the change of the status of public libraries. 
They have been transformed from state institutions, sponsored until the end of 
1990 by the central budget via the centrally governed Fundusz Rozwoju Kultury 
(Culture Development Fund), into institutions dependent on self-governments 
with the perspective for their independence and richer services. In fact, as a 
result of these transformations neither the organizational structure of libraries, 
nor their essential activity has changed.

One has assumed that in order to preserve the continuous activity of public 
libraries, as well as to protect them from the dangers of the economic circumstan
ces, it would be necessary to finance them and to protect them organizationally 
for two or three years. One failed to ensure such protection, which is why the 
difficult economic situation of the country resulted in, first of all, the striking 
regression of the weakest links of the network—library stations (in the type of 
rural settlement existing in Poland, the network of over 22,000 library stations 
in 1989 served 40 per cent of the readers). The crisis reached its top in 1990, 
when 4,500, and at beginning of 1991 already 1,500 library stations had been
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liquidated. Needless to say that this process has not ended. According to the 
pessimistic anticipations only few library stations in hospitals, other health in
stitutions, and in rural areas will survive, run by people out of good will, against 
no salary compensation. Still they are being criticized in spite of low finance 
requirements and activity costs. Only time will show the future fate of public 
institutions of reading. It seems more beneficial to establish permanent institu
tions with different opening hours, and after having reached a relative economic 
stability— to introduce mobile libraries.

The regulations imposing the obligation of maintaining libraries upon local 
authorities, i.e. to provide them with sufficient means for activity and develop
ment (authority law)— are too general to be able to influence the locally made 
decisions. The principles of granting additional sums are also general, and can
not guarantee the aid of the State. In practice, self-governments while waiting 
for several months of this year for the budget approval, have carried out a more 
than restrained policy of financing cultural institutions. In consequence of these 
economical activities the network of cultural institutions has been seriously li
mited. The changes within the network in the first quarter of the year were 
reflected in liquidating 10 per cent of cultural centers, 80 per cent of “Ruch” 
clubs and “Farmer’s” clubs, over 20 per cent of institutional and co-operative 
clubs of culture.

At the same time the activity of a small number of 201 (2 per cent) library 
stations has been liquidated or suspended. Perhaps in many cases the library 
network was repleted with weak institutions, those not promising broader acti
vities. Therefore, one should not always see the quantitative loss as something 
wrong. On the other hand, it had been reprehensible to liquidate libraries me
chanically, without any prior analysis. Unfortunately, this has been going on 
without a break.

Other decisions— to bring economies on the one hand, and “the enrichment” 
of cultural offers on the other— dealt with the junction of local cultural cen
ters and “day-rooms” with libraries. These processes usually took place at the 
expense of subordinating the library to some other cultural institution. Very 
often, personal manipulations were hidden behind that. An extreme example 
was the “transformation” of the library into a cultural center, retaining library 
tasks only as an option, or the creation of a cultural center “on the basis of the 
library.”

Public libraries have usually been receiving the minimum for their essential 
activity, also for book purchases (the basic instrument of their activity). The help 
came from some voivodship libraries (Katowice, Gdańsk, Lublin, Warsaw)^.

 ̂ The data from the poll on the situation of public libraries. Tlie answers came 
from the following Voivodship Public Libraries in : Biała Podlaska, Ciechanów, Gdańsk, 
Katowice, Kielce, Cracow, Lublin, Nowy Sącz, Poznali and Zielona Góra.



Only in few cases sponsors have appeared : craft firms, banks, enterprises and 
institutions, private persons. Some 200 cultural foundations had been founded, 
but they did not play a serious role in supporting the endangered libraries. The 
employees of libraries initiated various forms of raising funds, such <is setting 
up galleries and selling pictures, organizing foreign languages courses, CD and 
video cassettes lending, reprographic services, as well as money collecting. These 
receipts represent a small portion of their budgets (2-5 per cent), but they 
contribute to the reduction of the deficiencies.

The other factor negatively influencing the situation of libraries were housing 
problems. The new housing law allows private owners and housing co-operatives 
(severe examples in Warsaw) to take over the premises, which results in the 
escalation of rents. Sometimes, though, housing expropriations contributed (sic!) 
to the improvement of the conditions. This way several premises have been 
exchanged for better ones in the following voivodships: Lublin, Gdańsk, Kielce, 
Poznań, and Zielona Góra. In some voivodships the rents for libraries have been 
completely or partly suspended with the regulations of city and co-operatives 
councils (Ciechanów, Kielce, Katowice, Lublin, Zielona Góra— worth imitating).

The attitude of the authorities towards library staff, to their professional 
development, has been depicted in the poll covering 1,400 public libraries. It 
has confirmed that self-government authorities have a high opinion of profess
ional competence and do not impede the processes of self-improvement and 
development (on one condition though— the availability of finance resources). 
This should decide on the possibility of planning future activity for schools and 
development centers for library staff.

As to the questions dealing with the interest in library matters of self-govern
ment authorities we have received positive answers in the voivodships of Gdańsk, 

-Katowice, Poznań. There have been tendentiously shallow judgements though— 
sometimes proving obscurantism— depreciating the activity of libraries and re
ading habits, luckily very rare.

Now, let us have a closer look at the so-called voivodship libraries that are 
the best ally of public self-governed libraries. There have been tendencies to 
split these libraries into two institutions. The first one would be a voivodship 
public library confined to the training team taking care of the local institutions. 
The other would be the so-called “Książnica”— municipal public library rende
ring services to the city only. The supporters of this scheme (it has been recently 
submitted in Tarnów) subordinate the framework of the library system to the 
potential financial sources. If the head of a town council (a president) has more 
finance resources than the head of voivodship administration (a voivode), then 
the library— which for many years has been provided with a rich collection of 
books, well-educated staff, as well as equipment to render more effective servi
ces to the whole voivodship and even to a larger region—should be under his 
authority. In this approach, dictated by the existing state of affairs, neither the 
economic consequences, nor any relevant arguments are taken into account. To



run two libraries, irrespective of their finance sources, always requires greater 
expenditures than in the case of a one joint library.

The local administration accepts the substantial supervision and the assi
stance of voivodship libraries. It happens very rarely that this support is treated 
as an attempt to interfere in the affairs of the local administration or that vo
ivodship libraries are treated as bureaucratic bodies used to living on giving 
orders. But still there is a ridiculous saying that voivodship libraries play the 
role of an unnecessary “administrative cap put on local libraries.”

This seminar in Szczecin, with representatives of Scandinavian librarians 
taking part in it, gives us the right to refer to some structural solutions from 
abroad. Especially worth mentioning here is the regional cooperation in the 
Swedish library system.

The main link in the network of public libraries are regional libraries (equi
valent to our voivodship libraries). The role they play and the functions they 
perform can be easily compared with our voivodship centres. The main tasks of 
the regional libraries are:

— publishing bibliography for the needs of a given region,
—giving methodological assistance and information,
— running instruction and improvement courses for librarians,
—rendering special library services to immigrants and handicapped people.

In all the countries where there is a system of public libraries dependent on 
self-governments, the functions of the state, those connected with the forming of 
the library policy, as well as the ones dealing with expenses are clearly defined.

Now we would like to briefly present the regulating and interventionist func
tion of the state, which is realized also in the countries where there is full demo
cracy and long self-government tradition. In our conditions these activities are 
connected with establishing and con.solidating such national institutions as the 
National Library, the educational centres for librarians in Warsaw and Jarocin, 
as well as such state institutions as voivodship libraries. It is reflected in a draft 
act on organizing and conducting cultural activity.

It is worth mentioning that this very act, which in its primary version was 
to cumulate several acts connected with culture, leaves the library act vaiid in 
the full extent. Giving the Minister of Culture and Art the right to determine 
the qualifications requirements and the principles of remunerating is an essential 
legal decision which has a further bearing on the training of librarians.

The work on amending the library act of 1968 is in progress, although the 
versions worked out so far are only preliminary. It is very hard to anticipate so 
many rapid changes taking place recently all around—in libraries as well— and 
to create a kind of a futuristic law.



After an appeal from the Polisli Librarians Association librarians from va
rious institutions will express their opinion about the future library act. Now, 
it seems very imporiant to settle by law the question of subsidizing libraries 
by the central budget and by the local administration. The other thing to do is 
to sanction those supraregional functions of voivodship libraries that could not 
be reflected in the statute, relating to competence. Before some legal regulations 
of a statutory rank are enforced, it will be justifiable to at least outline the 
statutes.

The task of preparing the statutes comes within the duties of self-government 
authorities. The results of the poll indicated that the authorities await the stan
dard statute published in the form of a ministerial instruction, which is unfeasi
ble. Draft proposals for the statutes produced by the Polish Librarians Associa
tion will be submitted to libraries and to the local administration.

The changing of competence of the Minister of Culture and Art in relation 
to local institutions of culture and the restricted possibilities of evolving any 
library policy call for the establishing of an institution which would be of a hi
gher rank than the ministry. It would be provided by the Council of Ministers 
with prerogatives and competence necessary to analyse the structure of a library 
system and gathering information on the expenditure of money on libraries. It 
would also submit to the government the proposals relating to material equip
ment, initiate legal acts and give assistance to scientific, research and didactic 
activities.

So to recapitulate, here again are the main points. It seems that under the 
present circumstances a lot of experimenting or even improvising is going on, 
dictated by the recent difTicultics, incompetence and voluntarism. Imitating the 
models that stood the test both in Poland and abroad would be more cfFective 
and profitable. One only needs to give an example of the former district (powiat) 
libraries; their regional activities used to be very effective. The voivodship libra
ries took over their functions. Perhaps after reuniting some of the voivodships 
and creating the so-called macroregions, the old traditions and institutions will 
revive.

It is not the trend to go back to central management, but the necessity to 
strengthen the library system best suited to public needs that calls for some legal 
acts to be enforced and some new library models to be adopted. An incoherent 
library system, without properly functioning voivodship or regional networks, 
confines us only to some ineffective, costly, temporary solutions, which fail to 
serve the basic educational and cultural aims.

We realize that the organizational forms and the systems of work in libraries 
are outdated and not effective enough. Making some innovations depends on 
the modernization of the organization and management systems, on introducing 
automation and modern means of communication, as well as on the good training 
of librarians.



This calls for some preferences to be determined— as it is the case in Finland 
and other Scandinavian countries—starting from functional library buildings, 
central distribution of equipment and all library materials, ending with regional 
and international information systems. The conference on automation which 
took place in Białystok this year showed that our libraries have considerable 
achievements in this field.

We think that in the present very difficult situation, the abilities, experience 
and enterprising attitiude of Polish librarians justify our hope for a better future 
and the eventual modern structure of public libraries.



Stanisław Czajka

PUBLIC LIBRARIES 
FOR THE BEN EFIT  OF THE LOCAL COMMUNITY. 
THE IMPORTANCE OF SHARING INFORMATION 

AND EXPERIENCE

Mr Chairman,

Ladies and Gentelinen,

Poland and other countries of Eastern and Central Europe go tlirough the hard
ships of deep political and social transformations. We are witnessing and partici
pating in the departure from the totalitarian system towards democracy, from a 
highly centralized state management system towards a parliamentary rule. Also 
attempts are made to build up harmonious cooperation of the state administra
tion and self-governments.

The process of reconstruction, discu.ssed in this paper, has not been comple
ted. The stage of its advancement is different in each country of Eastern and 
Central Europe. In Poland, in spite of many positive changes, the introduced 
mechanisms of democracy and market laws have not yet produced the expec
ted results. The situation is additionally complicated by the economic crisis, 
the falling production combined with the far-too-slow and not always proper 
restructuring of the state economy. Especially painful are both the decreasing 
budgetary outlays for education, culture and science, as well as fluctuations in 
employment.

The change of the system embraced also libraries. The earliest and fullest con
sequences of this change could be seen in public librarianship. This resulted from 
the reform of the system and the introduction of the self-government system. 
The majority of public libraries were made subordinate to self-governments. 
The state administration stayed in charge of voivodship public libraries, and 
their branch libraries. Subordinating libraries to self-governments undermined 
the hitherto principles of organization and work of public libraries in Poland.

Let me now say a few words about public libraries in Poland. Against the 
background of the achievements of Polish librarianship after World War II, the 
network of public libraries had been assessed as the best organized and most



dynamic one. The network was based on riiral and urban public libraries. They 
had their branches on the territory of each gmina (smallest administrative unit). 
It was among their duties to take care of library stations of whicii there were 
from several up to twenty on the territory of each grnina. Library stations were 
and still are run by voluntary people, and supplietl by the local public library 
with 200-1000 books for temporary lending. The book collcction of each library 
station wtis then periodically cltanged.

Rural and urban public libraries were taken care of by voivodship jiublic li
braries directly or indirectly via so-called regional libraries. The last ones existed 
only in some voivodships and their activity depended on urban libraries. Their 
tasks embraced usually assistance in the selection and i)urrliase of books for 
local public libraries—in the region usually covering the territory of the former 
powiat (district), unit liquidated in 1975 as a result of the administrative reform 
of the country— and also methodological assistance.

The key role in the voivoilship network of public iiliraries was played by 
the voivodship library. Besides providip.g library services for the inhabitants 
of the voivodship capital city, the voivodship library was the main host of the 
voivodship network of public libraries. Although it had no ailministrative powers 
of supervision, its activity embracing methodological help, training, assistance in 
the selection and purchase of books, consultancy, bibliographic and information 
services, assistance in the purchase of eqiiipment, furniture and in finding the 
premises, consolidated its strong position in terms of managing the activity of 
libraries on the territory of a voivodship.

In Poland there was no central public library but over the entire post-war 
period attempts were made to find a library which could become one. Very 
frequently the National Library was pointed at as an institution most proper to 
take on the task. The National Library had the Books and Readers Institute in 
its structure, where the matters of reading and public libraries were the subject 
of studies and reports. In spite of those expectations and the exerted pression 
the National Library did not assume the role of the chief administrator of public 
librarianship. However, it has become an institution strongly supporting the 
needs of public libraries by means of re.search-related activity and publishing. 
The role of an administrator was played by the Ministry of Culture and Art. 
For many years the Ministry was the decision-making centre on library policy in 
Poland, law-making body, source of library law initiatives, and also the centre of 
personnel decisions. It financed or provided financial support for public libraries, 
and coordinated many all-Poland library projects.

I would like to draw your afttMition to the centralized care and supervi
sion over public librarianship in Poland. Formally speaking jMiblic libraries were 
subordinate to local administration which providetl means for their existence. 
However, voivodship public libraries and tiie Minister of Culture and Art exer
ted an essential impact on the activity directions and forms of work of public 
libraries. The Ministry provided the legal groundwork for their activity, tried to



obtain additional funds for them, and also each year issued guidelines and re
commendations relating to the directions they shoidd follow. Recommendations 
of a political and ideological character were also not forgotten. Those, howe
ver, focused on current and occasion-marking tasks resulting from the national 
calendar of cultural, educational and political events.

Over the past two years the system has changed significantly. For one year 
rural and urban public libraries liave been subordinate to self-governments, and 
voivodship public libraries to voivods. The system of financing public libraries 
has changed significantly. The role of the voivodship public library and the Mini
stry of Culture and Art in terms of public library management was reduced. The 
previously centralized management system underwent a far-reaching decentrali
zation. The role of government bodies—not always clearly defined—has become 
weaker and frequently there are no ideas about who should fill this place and 
how.

All of this would probably have been of little importance, if it were not for 
the fact that the collapse of tiie centralized public library management system 
undermined the very concept of public librarianship in Poland. The concept 
binding until recently upon the policy of the state and its organs implied that 
the basic function of public libraries was to spread education and culture in the 
society, and that to achieve the expected results in that mission the objectives 
ought to be specified centrally which meant centralized decisions on the advisa
ble measures to that effect, and the assistance of superior institutions, meaning 
their inspiration, advice, material help and training. For decades libraries had 
been fed with various centrally drawn up lists of guidelines, recommendations or 
even orders and bans. Under such cirrumstances we witnessed a virtual boom of 
recommending bibliographies in the fifties and si.4ties, and all kinds of recommen
dations referring to the involvement of libraries in the development of reading 
and the propaganda of a certain type of literature. That was often accompanied 
by an inadequate acquisitions policy.

It is obvious that the needs of readers visiting libraries were not properly 
attended to by a librarian. More often than not, instead of a reliable service 
for the local community, greater importance was attached to make-believe, 
propaganda-style activities. The local library users were not patrons, but re
cipients of library services offered by the protective state. The fact that those 
services were not exactly matching the needs or interests of the local community 
was of much lesser importance. As a result, for example, for many years libra
ries acquired books— following the recommendations— which found small or no 
response among readers.

In this new situation, with libraries being subordinate to self-governments 
covering their maintenance costs and financing their activity— which is a real 
predicament—-it turned out that they are not very well prepareil to work under 
the new circumstances. Some of them finding no support of the local community 
vanish, are liquidated, others— are drowned in indolence. But there are also such



libraries which were always reader-oriented and catered to tlie readers’ actual 
needs and interests. However, a significant part of libraries are not able to switch 
to the activity benefitting the local community. They lack tiie e.xperience, have 
no adequate methods and forms of work. It becomes more and more clear that 
libraries ought to be restructured as institutions serving tlie needs of the popu
lation. This applies also to self-governments. Many self-governments entangled 
in the complicated processes of management, allocation of meagre funds, tend 
to discard the needs of libraries, do not understand their specificity and the very 
sense of their existence.

This situation led to the idea of organizing the symposium on public libraries 
in relation to the local community participated by our colleagues both from We
stern, as well as Central and Eastern Europe. We thought about organizing this 
meeting, having in mind the benefits of sharing the experience and information 
which are important— hopefully not only for Polish librarians— but also for our 
colleagues from other European countries.

Vital are not only the solutions which proved to be right in everyday practice, 
but also the new ideas and concepts which may be important for us, if not today 
than tomorrow. Thus in the letter inviting you to participate in the symposium 
we touched on such subject matters as:

—library users and their expectations,
—libraries versus self-government, principles of public library work,
—international cooperation,
—new information technologies in public librarianship
— public libraries as centres of culture.

We hope that during our symposium we sliall have a chance to share in
formation and experience on the above and related subjects. I believe that this 
symposium will allow our guests to get acquainted with the achievements of 
librarianship of postcommunist countries and to understand a few phenomena 
related to this subject area. These include undoubtedly : quantitative growth 
of public libraries in this part of Europe, saturation of practically all human 
settlements with library outposts, the elaborate function of methodological and 
training assistance played by voivodship libraries, attempts at centralized su
pervision over the entire public library network, and finally the methods and 
forms of work with the reader and the local community. 1 think that those issues 
may be interesting simply because public libraries were for decades—in spite of 
their deficiencies and weaknesses— institutions truly supporting education and 
culture in the society and the attachment to the values of Western culture.

The fact that today in Poland we deal with quite well-educated people se
eking contacts with the world and wanting to build their future in cooperation 
with other democratic societies of Europe and the world, is also to some extent 
the effect of the activity of public libraries.



The topic of our symposium “ Public Library for the Benefit of the Local 
Community” draws our attention to the practical aspects of librarianship. With
out losing the theoretical assumptions from sight, we would like the papers and 
the discussion to focus on what is useful in everyday work, wliat raises the 
efficiency and effectiveness, in a nutshell on reorganizing public libraries.

The main question for us today is to what extent public libraries fulfil their 
tasks in their social setting. This approach forces us to emphasize contempora
neity, the present day and the prospects for the future. Historical considerations 
seem purposeful only when they explain some development trends and serve as 
a foundation for future objectives, measures or proposals.

Public librarianship in Poland—like the entire economy— has been affected 
by restructuring. We know already that in the next few years one cannot expect 
the quantitative growth of libraries. There are already less of them. This negative 
trend has affected particularly library stations. We think that this quantitative 
regression may be compensated for by automation, and changes in organization 
and programmes for activity, among other things. Polish libraries have already 
embarked on technical modernization. It is most advanced in research libraries, 
and centres of scientific and technical information. Also public librarianship is 
paving the way for computer technologies. The main barriers in this field are the 
lack of uniformization of the systems installed in the country and unchangeably 
modest financial means earmarked for computerization, for hardware, software 
and staff development.

The social function of libraries, as experience shows, depends not only on 
their resources, book collections, but also on their technical facilities, organiza
tional structure and the staff. The mutual interdependence of Uiose elements 
increases in line with the advancement of automation processes and the possibi
lity of applying computer systems.

The subject matter of our symposium is one of the major areas of the Polish 
Librarians Association activity. It seems that such organizations are there to 
reveal new needs, to analyze them, to amass experience and share it both na
tionally, and— via IFLA structures-internationally. As PLA members we are an 
organized professional group of the library community in Poland. Our activity 
does not always bring gratifying results, the importance of matters that we raise 
is not always understood, though the opinion of the library community was and 
still is taken into account by the state administration and self-governments while 
settling library matters.

By participating in drafting some legal documents, including parliamentary 
acts, and various ministerial regulations, by giving opinion on tliem, by partici
pating in drawing up statutory documents, for instance draft statutes of various 
types of public libraries, by submitting reports and surveys to the Parliament, 
its commissions, and government institutions, the Association tries to influence 
the social position and the organizational form of librarianship.



Despite the ongoing democratization of decision-making at a local level, we 
are only at the initial stage of building rationalized ties of public libraries and 
self-governments. We are only learning how to cooperate with self-governments. 
The Polish Librarians Association has devoted much attention to these issues. 
It has organized seminars and conferences. At the same time it has defended 
and still defends the whys and the wherefores of the library community in co
operation with self-governments and state administration. Such aspirations are 
not a manifestation of professional egoism or narrowly-understood particularism. 
They result from the obvious necessity, the defense of the rights of the printed 
word coming into collision with the commercializing of culture and, regrettably, 
the occurring signs of lack of understanding for and indifference to culture of a 
superior order. 1 believe that .similar aims are pursued by librarians organizations 
in other countries, in countries which our colleagues— our guests— represent.



Władysław Michnal

POLISH PUBLIC LIBRARIES  
IN THE SERVICE FOR THE COMMUNITY

(Summary)

I want to discuss this problem in the context of tlie changing political and 
socio-economic situation. Tlie period between the two World Wars was very 
diflicult for public librarianship in Poland, especially as regards finance resour
ces. Modest self-government budgets did not allow for a proper development of 
the library network and adequate collection building, despite many efTorts of 
librarians.

The percentage of loss in Polish libraries and book collections during World 
War II reached 90 %. After the war everything had to be started from scratch, 
particularly in western and northern regions.

First libraries were organized in the first days of freedom, the books and mo
ney were collected spontaneously by local communities. The “Decree on libra
ries and preservation of library collections” issued in 1946 obliged self-governed 
unions to establish and maint ain public libraries. The library committees were set 
up, helping the state administration organize school and public libraries. Until 
1949 the basic library network was formed. Organizational framework of public 
libraries network was based on the administrative structure of the state. Voivod- 
ship, district, urban and rural libraries were created. They had their branches 
and stations. Repeated changes of the administrative division forced changes of 
the library organizational structure. Public libraries carried out the campaign 
aimed at spreading literacy straight after the War, and they were also helping in 
creating a cultural community consisting of different social groups. Public libra
ries were supporting the activities of .schools. In the 1950-ties a book served also 
as a medium of socialist propaganda. In the 1960-ties librarians concentrated 
on selecting books suitable for the needs of community, and on the work with 
readers. “Poland— the country of learners” was the slogan of that time. The 
propaganda of the previous period was criticized. The libraries were collecting 
reference collections and regional material. Open access to books was introduced 
into libraries. The libraries for children as such were started. In 1968 the “Act 
on libraries” was issued. Local authorities procured better housing conditions 
for libraries, and local councils allocated additional financial means for them. 
Many educated librarians came to the libraries.



In 1975 the administrative division of the country wtis changed. It was the 
cause of additional problems, besides the previous financial ones. The three-step 
structure was changed into a two-step. It was the end of district libraries function, 
whose part had been very important for small town libraries and for the libraries 
in the country. Some provinces kept the intermediate level libraries, because 
they cared for efficient work at the lowest organizational level. They were called 
regional or sectional libraries. The social and economic crisis of the 1980-ties, and 
the regression of the publishing activity were not beneficial for the development 
of librarianship and reading. Let us now present a brief outline of Polish public 
librarianship after the war.

The network of public libraries was the biggest one (next to school libraries) 
and the most dynamic one. The number of public libraries was growing each 
year. The management was centralized. The libraries were not insensible of the 
needs of local communities. A well-functioning educational system was organized 
for librarians working in all libraries of the network. Libraries of the higiier level 
of the organizational structure were acting as advi.sory bodies for the libraries 
of the lower level, they took care of purchase and processing of book collections 
for the basic libraries. Despite the financial problems and tlie lack of employees 
with high qualifications, the network of public libraries turned out to be the best 
organized and had the best influence on the public.

The National Library has been and actually is now the intellectual base for 
public libraries. A special mention is due to the efforts of the Books and Reachers. 
Institute, its publications and scientific research for the benefit of public libraries. 
Essential contribution to the development of public librarianship has been made 
also by the Polish Librarians Association.

In 1990 this model of librarianship came to an end. The change of the poli
tical system, and also the new legal and financing principles introduced with 
the acts of 1990, started new relationships between communal libraries and 
self-government authorities. Except for 49 voivodship libraries, all other libraries 
started to be dependent on local self-governments in terms of financing. Only 
the voivodship libraries remained in the scheme of central financing from the 
state budget. The situation became extremely difficult for small libraries.

There are also some benefits of this situation. The distribution of libraries 
is more economical, the employment policy is rationalized, it forces constant 
assessments to be carried out, so it should bring better efficiency of work. The 
statistical picture of Polish librarianship of 1990 shows already essential changes 
in the number of libraries and reveals the new tendencies in the cultural policy 
of the State.

In 1990 the network embraced 10,270 public libraries and branches, and for 
the first time since the end of the War this number had been smaller than in 
the previous year. As for Poland, especially important were the smallest units— 
library stations. In 1970 there were nearly 32 thousands of those non professional 
agencies, but 1990 brought a serious decline of this number— there were just 17,5 
thousand of them, and a further drop was reported in 1991. Library collections



(without special collections) numbered 136,6 volumes, which gives the average 
of 358 books per 100 inhabitants, and it is the first time since 1945 when the 
public libraries resources have become smaller.

Increasingly popular are audio-video collections numbering more than 2 mln 
units. There is a growing interest in this type of collections (these are ma
inly “talking books,” records and video tapes).

The extent of the libraries’ influence on the society is measured with the 
percentage of readers lending books in relation to the total population (19,4% 
in Poland). Taking into consideration also other users of library services it can 
be said that the range of the library’s influence covers no more than one forth 
of the citizens. VVe cannot be satisfied with this figure. The reading activity 
of inhabitants can be expressed with a figure of 406 borrowed books per 100 
inhabitants (annually special collections and books used in reading rooms are 
not taken into account).

It is characteristic for Polish libraries that about 65 % of their collections 
is fiction, and the percentage of circulation of that kind of literature amounts 
to 80 % of the total circulation of the books. The libraries show the way of 
participating in culture to many users. The most numerous users of the libraries 
are children and school youth. They need special methods of work.

The beginning of 1990-ties brings a new challenge for the libraries in Poland. 
Because of the great changes in the state, all the functions need modification 
in the field of education, politics, science, economy, ideology, and the resulting 
needs and ambitions of individuals and social groups will be different.
. The other challenge results from the crises in culture as the sphere of ae

sthetic, ethical and cognitive values. Gradually, ambitions are changing from 
educational and professional into rather material ones. There is a lot that li
braries and other educational and artistic institutions have to do overcome this 
tendency, and save the universal values.

The third danger for libraries lies in the growing economic crisis, which brings 
severe reductions in financing.

Now we may ask if public libraries are able to face this challenge, or if free
dom and democracy is associated by people witli limited access to the universal 
cultural values, with the book among them ? There is some hope for libraries 
arising from the following sources:

— Democratization and the changing reading habits of the society members,
— Local communities have greater chances to articulate their needs, also in 

the cultural sphere. The library’s service for the society is necessary, and the 
members of it will demand from the local authorities the minimum subsistence 
for the library,

— Quick changes in the Polish economy, i.e. the development of the private 
small and big business will result in the needs for quick information,



—There are some organizations wliicli do not agree with tlie ruining of natio
nal cultural achievements, e.g. Polish Librarians Association, Parliamerit Com
mittee for Culture and Mass Media, Upper House Committee, journalists etc.

— Finally, there is some hope arising from the standpoint of Ministry of 
Culture and Art expressed recently by Professor Andrzej Rottenmind. Tlie basic 
obligations of the state independent of the periodical preferencies must include 
the guaranty: 1) for the functioning of public libraries, directly connected with 
the maintenance of the reading level, 2) for developing tlie cultural education 
programme, mainly for children and youth.

The library community hopes for the prompt amendments to the “Act on 
Libraries” to create the legal groundwork for the development of Polish public 
librarianship in the future. What should the libraries be like to satisfy the present 
and future real needs of their users, and to earn their acceptance? Taking into 
account the present quick changes, one general principle should be observed: 
library is a flexible institution, adapting its social function to the needs of its 
users. To this end the libraries should undertake a marketing activity. On the 
one hand, users needs should be recognized, as well as their demands concerning 
libraries, and the financial means should be sought. On the other hand, the. 
activity of libraries should be profiled according to different criteria, and library 
services should be promoted in the community.

There are three main functions of Polish public libraries :
1) First— educational fu n ction . Public libraries are very important for 

the school education system and they are basic institutions of continuous edu
cation for adults.

2) S econ d— in form ation  fu n ction . There is a growing demand for in
formation of different kinds. Public libraries in Poland have to be centers of 
information to a greater extent than they used to be. They should inform about 
the community, business, local services, employment etc. They should offer in
formation on science, politics or economy. Here the computerization jiroblem 
needs to be solved.

3) T h ird —-general cu ltural fu n ction . In smaller communities the library 
is the only cultural institution still existing. So it should be seen as the local and 
multifunctional cultural centre.

Public library should become attractive thanks to its activities, it should 
provide information, share knowledge and experience with users on different 
levels.

Polish libraries should gain a lot from the experience of foreign librarianship 
by cooperating with the libraries abroad in exchanging collections and informa
tion, and in sharing their professional knowledge. In this contcxt we ought to 
stress that the achievements of the Scandinavian librarianship have been very 
impressive, especially during the last few years.



Stanisław Krzywicki 

PUBLIC LIBRARIES OF THE POMERANIA DISTRICT

Introductory notes
The region of today’s Western Pomerania, part of which is going to be pre
sented today, especially to our foreign guests, stretches from the Odra river to 
Słupsk, and it has its own rich history. Until c. 1650 it was an independent 
West-Pomerania Duchy which after the extinction of the Gryfites dynasty for 
two centuries belonged to two neighbouring countries: first to the Kingdom of 
Sweden and then to the Prussian State. In 1945 the western part of Pomerania, 
the so-called Pre-Pomerania was incorporated in East Germany (now it is the 
part of Mecklenburg). The main part of Pomerania constituted one big admini
strative unit until 1950. The first division was made in 1950. As a result, two 
voivodships (provinces) were created : voivodship of Koszalin and voivodship of 
Szczecin. Subsequent reform in 1975 resulted in creating the voivodship of Słupsk 
in the voivodship of Koszalin. Administrative divisions did not break historically 
formed economic, social and cultural links. Therefore, when today we observe a 
quite opposite process aiming at creating large autonomous administrative units 
in Poland, these traditions and links will undoubtedly influence the formation 
of the West-Pomeranian region.

My paper concerns a portion of this great historical region, the voivodship 
of Szczecin. Now I would like to draw your attention to two issues which in my 
opinion are essential.

— the first one relates to close cooperation of public libraries situated in 
the West-Pomeranian area during the whole post-war period. This coopera
tion resulted among others in the common issuing of a professional magazine 
“West-Pomeranian Libraries” since 1959, and “Bibliograpliy of Western Pome
rania” since 1962. Close cooperation of Szczecin, Słupsk and Koszalin voivod
ship libraries had undoubtedly an enormous impact on forming similar library 
systems in these voivodships,

— the other issue concerns the turning point of the library system formation 
in the West-Pomerania region. For public librarianship it was the year 1945. It 
was only the library of the city of Szczecin which thanks to a very energetic 
and foresighted director managed to collect over the period of 40 pre-war years 
as many as 180,000 volumes, constituting a valuable collection of scientific and 
research books which have been almost completely preserved. Now almost 80 %



of these books are at the Szczecin Library. The remaining 20 % belongs to various 
libraries on the territory of Poland and we are trying to regain them for our 
Szczecin Library.

It is worth noticing that considerable work had been done by the Voivodship 
Board for Book Preservation, established in 1945. As a result of its activities 
carried out all over the West-Pomeranian area, as many as 375,085 volumes of 
books and other prints from school, public, church and court libraries had been 
preserved. This number included 145 ,475 volumes of belles-letters and 219,045 
scientific books. This book collection was at the disposal of the Main Library 
Board and it was handed over to university libraries in the whole country. Its 
considerable part had been delivered to the reserve stock of the National Library 
and Szczecin Library.

Using these reserve stocks, main collections of the Szczecin Library books 
have been systematically expanded.

Formation of the library system in Western Pomerania
The 45 years’ period can be divided into two stages:
—The first period between 1945 and 1957 was characterized by dynamic 

quantitative changes. Taking into account commonly occurring deformation of 
the Stalinist period statistics, one should note the fact that within those 12 years 
almost a complete network of public libraries existing until now was established. 
In the first three post-war years local communities had contributed enormously 
to the organization of the public library network. Citizens’ committees were 
formed in order to acquire books for libraries. The people organizing libraries 
and running those libraries at the same time were mostly represented by pre-war, 
active participants of the educational and cultural life. With their help many 
book collections preserved during the war were retrieved from central Poland. 
Many book collections were handed over to West-Pomeranian libraries by large 
research libraries from the whole country, too. It is to be regretted that in 1951 
those collections of book were subjected to brutal selection following tlie Ministry 
of Culture instructions.

The first half of the 1950-ties was characterized by unsually strong politi
cal influences in the field of educational and cultural activities. Many financial 
means were spent on such political interventions. It was the Soviet Union’s mo
del of cultural policy which was preferably realized in the area of promoting 
day-rooms (community centres) and houses of culture. Importunity of this form 
of activity was becoming more and more unbearable, and such social attitude 
towards day-rooms was reflected even in the title of an article written by an 
engaged publicist in “Cultural Review” : “Off with day-rooms!” (1956 no. 4). 
In this model of cultural policy libraries were often treated as an addition to 
day-rooms and houses of culture.

In 1956 we witnessed a rapid collapse of the Stalinist model of cultural policy. 
This caused almost the total break-up of the network incorporating the so-called



cultural-educational centres. Only public libraries were spared and since then 
they have become more independent. Librarians started to exercise their influ
ence on libraries, and this influence had a growing tendency.

I would like to concentrate more on the second period, which started in 1956 
and lasted until 1989.

In the second half of the 1950-ties, voivodship authorities took over all ar
tistic institutions and libraries from the Ministry of Culture, according to the 
decentralization principle. It was the Voivodship and City Public Library in 
Szczecin that was granted the right and obligation to supervise the activities of 
the above mentioned institutions. It was a very important decision because it 
allowed for a relative independence of public librarianship development. One of 
the first decisions made by the Voivodship Library Management was the em
ployment of a considerable number of university post-graduates. The number 
of the Catholic University of Lublin post-graduates was particularly big. It was 
this staff that strongly opposed the idea of subordinating libraries to a new ver
sion of cultural-educational centres, called regional centres of culture. In order to 
form such centres, large amounts of financial resources were needed, which were 
collected from various sources. Because these centres of culture did not employ 
skilled and professional staff, they constituted only meeting places for all kinds 
of political ceremonies, and were devastated extremely quickly.

Despite the fact that the network was quantitatively developed, public libra
ries had at their disposal very scarce premises, and they acted only as lending 
libraries. All the premises possessed by libraries in the beginning of the 1960-ties 
did not exceed 10,000 square meters in the voivodship of Szczecin. All libraries 
in the area of the Wolin District possessed 300 m^ of surface area altogether. Si
milar situation existed in other districts. Thus despite the fact that new qualified 
staff was constantly employed it was difficult to plan development and extension 

.o f library work and to transform lending libraries into a more universal type of 
libraries, being the basic centre of cultural life.

Development of library work started from the Voivodship and City Library 
and from district libraries, which were considered as basic links of the library 
system in the region. This model has been preserved until now, in spite of many 
reorganizations carried out in the past. In the first place, the new premises were 
granted to the small town libraries. Very often ancient buildings were selected 
for library premises, because it was easier to obtain financial means from prese
rvation authorities. Many of these buildings constitute basically reconstructions 
(Stargard, Gryfice). Speed of building libraries has been maintained at the same 
level since the beginning of the 1960-ties. During this period several dozen of 
library centres were built and handed over for use, having more than 30 thou
sand m^ of surface area. In the 1970-ties and 1980-ties, just after the administra
tive reform of the country in 1975, the situation of library housing has improved 
considerably for many small libraries in towns and villages.

Development and modernization of libraries was strictly associated with the 
then concept of a library as a basic centre of continuous education in a given



community. This idea was superior for library bnililiug, for accpiisitions policy, 
education and improving skills of library staff.

Public libraries, having good premises, started to promote art by forming 
musical departments, by staging plastic arts and educational e.xliibitions. Apart 
from acquiring collections and making them available to the public, including 
audio cassettes, videocassettes (in the recent period), original pieces of art, li
braries have become places for music concerts, meetings with actors, men of 
culture etc. This extended scope of services offered by libraries, apart from ma
king books available to readers, has included now other forms of work, such as 
organizing foreign language courses, other type of courses, printing services etc.

One may tisk if thus realized function of public libraries is acceptcd by the 
library community. Is taking over the role of a cultural centre by libraries socially 
accepted? The answer to this question should be found on the third day of the 
symposium, when we visit some towns in the voivodship of Szczecin. Realization 
of this extended scope of library functions does not start immediately after 
providing library with a new, large building. Both librarians and library u.sers 
must become mature and ready for these functions. This is a process which 
certainly requires a lot of time. It is true that we have encountered opinions of 
librarians that we trespass to much our competence and that we depart from 
the traditional model of a library consisting of basic functions such as acquiring 
collections, processing them and making them available to readers. However, 
we are convinced that we are right in our approach and we have the following 
arguments to support this :

—first, we observe with great interest how this problem is solved by Scandi
navian libraries which thanks to combining art and widely umlerstood culture 
with library activities have become now really exceptional centres of culture, 
having enormous influence and impact on their communities.

—second, this form of activity is accepted by users of our libraries, which is 
reflected by a twice as high number of readers, as compared to similar libraries 
situated in voivodships on the Vistula river. There is one question which must 
be answered as well: are public libraries really autonomous or are we coming 
back to the old problem of the 50-ties, consisting in assigning them nicer names, 
such as “centres of culture” which have also been created quite recently? You 
will be able to see one of such examples during our trip. It is maybe some kind 
of regularity that new authorities, irrespective of the community type, want to 
come back to the “sources.” Librarians are aware of the fact that after some 
time this fashion will pass away and everything will come back to normal. If 
such situation causes some losses, there will be nobody to be blamed for them.

Despite the difficult financial situation, we shall concentrate a bit on the 
future. We wonder often how to adapt the work of libraries to the rapidly chan
ging situation. We devote also a lot of attention to analyzing materials obtained 
from other libraries. We have acquired some inspiring material from our visits 
to libraries in the Scandinavian countries. We have described this subject in



one issue of our magazine. We have also sluclied some experiences of German 
librarianship.

It can be concluded from our prognoses that in the nearest future we can 
expect further growth of the library service function. In order to be able to cope 
with this task, further development and modernization of libraries is needed, 
as well as computerization of basic library ta.sks and getting accpiaiiited with 
marketing principles for libraries, and also the role to be performed by libraries 
under self-governments.

Special position in (he Szczecin Pomerania is occupied by the Szczecin Li
brary. It is the biggest public and research library in this part of Poland. It has 
performed the function of a research library since 1965, and since 19G0 it has 
been receiving the legal deposit copy.

Combined research and public library functions are associated i.a. with servi
cing about 9,000 researchers and students, producing documentation of national 
and foreign regional literature. The library is also a methodological centre and 
a place for library staff development, which is sometimes troublesome. Public 
library function creates also an exceptional opportunity for extending the scope 
of library services. For example, only the Main Library has as many as 35,000 
permanent users per year on the average. Basic problems which must be so
lved in the Library are associated with computerization of all libr<ary procedures 
in connection with National Library system, and with other Polish and foreign 
libraries.

VVe expect that the 1990-ties will witness a long awaited extension and de
velopment of the Szczecin Library. After completing the construction proce.ss, 
the Szczecin Library will gain ca. 100 thousand m  ̂ of surface area, 600 seats in 
reading rooms and stacks for 3 mlu volumes.
Collections possessed by Szczecin voivodship public libraries

(Figures for 31th December, 1990)
Population in Szczecin voivodship : 937,093,
Number of public libraries :

Location Libraries Branch ToUv\ Library stations
Village 23 122 145 405
Town 31 91 125 281
Total 54 216 270 686

Surface area of library buildings : 39,100 m~.
Total collections : 4,529,450; 465 volumes per 100 inhabitants,
Readers: 275,493; 28.3 readers per 100 inhabitants.
Loans (home): 6,875,351,
Loans in reading room s: 2,075,553,
Number of information items delivered : 692,249,
Staff (librarians): 634; including university post-graduates: 137 (21.6%), 
In libraries, 19,143 cultural events were organized (in 199U).



Janina Jagielska

WARSAW PUBLIC LIBRARY  
IN ITS SURROUNDINGS

Warsaw Public Library— Main Library will soon celebrate its 85th anniversary. 
It was called to life on the public initiative in order to create a research library 
for the inhabitants of Warsaw. For 21 years it had been maintained solely from 
membership fees of the Warsaw-based Society of the Public Library, and nume
rous donations. In 1928 the Society committed the Library to the care of the 
Warsaw Self-Government. That move provided means for the Library’s further 
growth and for organizing a urban library network. The concept of such a net
work, developed at that time, helped to establish many libraries in Warsaw until 
the outbreak of World War II in 1939, and also was used to reconstruct and 
develop them after the war.

As a result of changes in the administrative division of the country, in 1975 
Warsaw Public Library started to play the role of a voivodship library.

The functions of the voivodship library are carried out by the divisions of :
— Acquisitions,
— Information and Bibliography,
— Main Division (books of the 19th-20th centuries),
— Periodicals,
—Arts and Crafs,
— Cartography and Tourism,
— Bibliology,
— Museum of Children’s Books,
— Old Prints and Manuscripts,
— Lending Division,
— Bibliography of Warsaw-based Periodicals,
— Preservation of the Collections.

The activities for the benefit of the local network concentrate at the divisions
of:

— Instruction and Methodology 
— Services for the Network.



As the Main Library of Warsaw and the Warsaw voivodship, the Library 
serves the needs of Warsaw readers, promotes knowledge and the development 
of science and culture, conducts research projects and publishing activity, and 
finally participates in interlibrary lending.

To be able to fulfill its tasks the Library acquires collections— mainly due 
to legal deposit— which are universal in character, and embrace the entirety 
of books of Polish imprint from 1945 until the present, more valuable older 
books covering the humanities, basic foreign publications. Apart from books and 
periodicals of the 19th and 20th centuries, the Library acquires also for archival 
purposes the regional copy of publications printed in Warsaw and the Warsaw 
voivodship. The holdings include also old prints and manuscripts, derived mainly 
from gifts.

Towards the end of 1990 the collections of the Main Library numbered:
—books— 739,306 volumes,
— periodicals— 208,056 volumes,
—special collections— 119,696 items.

Very precious are the holdings of special divisions :
— Old Prints and Manuscripts—embracing the heritage of Zygmunt Gloger, 

Zygmunt Wolski, Jakub Potocki. Among manuscripts there are Warsaw-related 
materials dating back to the period of Polish positivism, manuscripts of Bolesław 
Prus and others.

—Arts and Crafts— embracing Polish and foreign books covering town plan
ning, architecture, sculpture, drawing, painting, graphic art, photography, film, 
theatre, music and crafts,

— Cartography and Tourism—embracing material related to the Polish land 
as well as other countries.

— Bibliology—embracing Polish and foreign publications on the knowledge 
of the book, its history, library science, bibliography, reading, printing, bookbin
ding, knowledge of the pre.ss.

Worthy of attention is the Museum of Children’s Books— the first institu
tion of this type in Poland— which has existed since 1938. The collections of 
the Museum include old and contemporary Polish books and periodicals writ
ten for children, selected children’s literature and reading habits. They may be 
used by people interested in children’s literature: historians of children’s lite
rature, writers, translators, graphic artists, teachers etc. The Division compiles 
a bibliography of history and literary criticism of children’s literature for each 
year, published by means of small-ofFset printing and has just started to compile 
retrospective bibliography of Polish publications for children.

The Library offers a broad range of general and specialized information and 
bibliographic services for individual readers and institutions. Information is gi
ven directly, by telephone and in writing. In 1990 the Library gave answers to



12,513 requests for bibliographic, and 30,164 requests for catalogue and library 
information.

The Library has recently expanded the range of its information services 
regarding Warsaw. The Center of Knowlege about Warsaw—Varsaviana, which 
became an independing division in 1990, has launched a project of compiling a 
current bibliography of Warsaw. It will be a follow-up to the current bibliography 
published in the “Warsaw Yearbooks” until 1990.

Among research projects one ought to enumerate also the acquiring and pro
cessing of material for the “Bibliography of Warsaw Periodicals” to be published 
soon. The first volume will embrace letters from A-D . The subsequent volumes 
will be published every 10 years. Another project focuses on the preparation 
of Volume 2 of the “Catalogue of the Main Library Archives” for the years 
1929-1939 and 1940-1944.

For many years the Library, together with the House of the Book and the 
Department of Culture of the Voivodship Office, has staged the Warsaw Literary 
Premiere of the month which promotes the best books of the month and the year.

In 1991 the Library became involved in organizing a research session devoted 
to Warsaw-related topics to be held once a year. The first session on “Today and 
Tomorrow of the Warsaw Book” took place in January 1991. It was organized 
together with the Society of Warsaw Lovers and accompanied by an exhibition 
“The Society of the Public Library of Warsaw 1906-1928.” The session marked 
the opening of the Kierbedź edifice which underwent a general overhaul. The 
next session will be related to the subject of Warsaw press.

The collections of the Main Library are made available on the premises. The 
readers have 357 places at their disposal in 9 general and special reading rooms. 
This decentralized system makes access to books much easier, speeds up the 
supply of documents and guarantees specialized information services. Warsaw 
Public Library is very popular among Warsaw inhabitants. It is known to the 
readers as the “Library in Koszykowa Street.” This popularity is, among others, 
due to a well-organized information and bibliographic service, easy acce.ss to the 
collections, and a nice atmosphere which the staff of the library try to ensure. 
In 1990 the Main Library was visited by 109,000 readers who consulted over
300,000 volumes on the premises.

Until 1990 Warsaw Public Library— Main Library managed the activity of 
the public library network of the Warsaw voivodship consisting of 53 libraries 
and 301 branches. At present the Library offers them instruction and metho
dological help. The same applies to the libraries of institutions and enterprises, 
hospitals and houses of welfare aid of the Warsaw voivodship. This means that 
the Library : (a) imparts information on the publishing market, analyzes the use
fulness of the current book production for library acquisitions, (b) processes and 
supplies catalogue cards for all books purchased for those libraries, (c) organizes 
training courses for librarians, including preliminary courses for new employees, 
specialized courses, training seminars, provides consulting services etc.



Bearing in mind its well-organized information and bibliographic workshop, 
methodological background, and resourceful collections, Warsaw Public Library 
may serve as a model of a properly working research library, acting at the same 
time as a voivodship library. One should trust that a new or updated Parliament 
act on libraries will lay a foundation for maintaining the functional links in the 
public library network, which will allow for a better feedback and a modernized 
system of cooperation.

Thinking of the future and the need to adjust itself to the ongoing changes, 
the Main Library got recently involved in economic activity. For example, it 
offers foreign language courses run by a company set up at the Library. It also 
provides photocopying services. Lately, the Library heis been engaged in getting 
ready to set up a foundation to raise funds for library automation and for the 
opening of a conservation workshop.



Ferenc Nagy

CHANGING LIBRARIES 
IN A CHANGING WORLD

(based on original statements of the Asso
ciation of Hungarian Librarians Main Board)

Crucial Questions in Hungarian Library Policy

The great changes which have taken place in Central Europe in the last two 
years have also been reflected in our libraries. To meet the great challenges 
which such changes have posed, it is essential that we work closely together to 
solve both library problems, as well as the seemingly more urgent economic and 
political ones. As I shall argue, the question of the role of libraries in a modern 
democracy and market economy is of fundamental importance, and, without a 
solution to it, progress in other areas can only be much more difTicult. As a first 
step in this direction I would like to describe the situation in Hungary, and I am 
sure that you will find many similarities between the problems we have to face 
and your own in Poland.

In December 1990 the Association of Hungarian Librarians carried out ma
nagement changes. In this new situation we would like to re-establish our rela
tionship with the Ministry of Culture and Education on a new basis, with a focus 
on closer cooperation. Libraries and, in a broader sense, the whole Hungarian 
intellectual and educational scene would benefit equally from such cooperation.

Libraries are important institutions. They are, in a sen.se, both progenitors 
and guardians of a society’s intellectual achievements. This can he said on the 
basis not just of thousands of years of tradition, but also of the role they play in 
present-day society. Knowledge is a decisive factor in the structure of a .society : 
we need institutions to mobilize and make available this knowledge. Such institu
tions are not a luxury, and their support of culture and science should not depend 
on government charity. We are trying to regain this central role in Hungarian 
life, and this is the mutual aim of all types of libraries in school, public educa
tional institutions, universities and colleges, etc. A library can be viable only if 
it disseminates and popularizes real cultural values and scientific knowledge—if 
it serves the purpose of maintaining and raising cultural standards.



All modern societies have institutions to provide culture to their citizens. 
The most important institutions are those open to the entire population. There 
are two such institutions, schools and libraries. These two must exist everywhere. 
To join them would be to form an integrated and indispensable cultural and 
educational system, providing irreplaceable opportunities.

Of course, schools and libraries have been closely related from the very be
ginning. The first Hungarian school was the first Hungarian library as well. In 
small towns and villages these two functions are still often provided by the same 
institution : that is to say, the public libraries of these villages are located in the 
local school. These schools and the libraries in them could also house reading 
societies, farmer’s groups, and other social and cultural associations, as well as 
exhibit local museum collections, etc.

Libraries are the most democratic of itistitutions, from many points of view. 
They offer individual service to customers from all strata of society, from aca
demics to unskilled workers, for urbanites to villagers, whatever their needs and 
demands.

A highly developed library system would mean that the so-called UAP pro
gramme (Universal Access to Publications), announced by I FLA could he im
plemented. This programme will ensure that information access becomes a basic 
human right: that all the people worldwide will obtain public documents in li
braries. The role of libraries in society is also increasing because a democracy 
requires that citizens have information : without information they can only be 
manipulated.

Even without detailed calculations, it is clear that the relation of productivity 
to expenses is most favourable in libraries and schools. The same amount of 
money can produce a drastically different result, depending on what area of 
cultural activity it is invested in. But financial support given to schools and 
libraries has never been wasted.

Cultural policy must have fields of preference, and these must be made clear 
to the current trustees of cultural institutions— the local councils—especially 
in this new political situation. There is a danger that local councils with good 
will, but little experience may come under the influence of strident voices that 
oppose our aims. In this case nothing would change: many branches of culture 
would remain defenceless against dubious political groups disguising their real 
aims under “cultural programmes.” It is obvious that the government has to be 
involved in cultural policy on a basic level. But it cannot solve all the problems 
of the thousands of libraries in Hungary.

Librarians increasingly observe that providing information and technical li
terature in not the task of individual libraries, but of the whole library network. 
Each library is one link in the national network of information. This overall 
system operates through central links, such as the database for national biblio
graphy, the central registration ofRce, the meta-information system, etc. Other



necessary institutions are still missing in the Hungarian library network. The le
vel of development of such institutions determines the level of the whole library 
system.

Other crucial tasks are the training of librarians, the operation of institu
tions financed by the Ministry of Culture and Education on a high level, and the 
development of large-scale projects. But the old practice of dividing our meagre 
financial resources in order to finance dubious undertakings by individual libra
ries should be stopped. Technical development of libraries, including computeri
zation, should be centrally organized, to avoid chaotic and unequal investments 
in different libraries and to guard against unscrupulous entrepreneurs.

We have received many foundation grants and other financial support from 
abroad. The Association believes that the uses of this aid should he wcll-publici- 
zed, to ensure that the funds are applied quickly and are not misused.

Library fiiianciiig and the provision of technical information

hi recent decades, the right to information services has come to be .seen as a 
basic right of any member of the socicty. In Hungary, this belief gave meaning 
to the struggle for resources and information which had long been restricted to 
a closed circle. But because of the recent political changes a new approach is 
needed. One question is crucial: whose task is it to create financial resources for 
providing information and for promoting its use? Now that there is no single 
party responsible for everything, this is the central question in library policy.

It is obvious that the customers have to pay for library services whether 
directly or indirectly, just as they do for any other service. What has to be 
decided is the amount of expenses financed from the state budget and that to 
be obtained from private sources. A radical change in the present system of 
financing libraries is not advisable: it might result in the collapse of the whole 
library system since public libraries and associated institutions are the most 
important guarantors of a citizen’s right to knowledge, it is proper that state 
and local councils should provide most of the resources for their financing and 
maintenance.

Apart from central library services, training and methodological services 
must he financed from central sources. Regional and local libraries are to be 
financed by local councils. The state plays only a stimulating role in its contri
butions to their financing (taking over certain investments, helping to start and 
maintain special services creating development funds, etc.). Although in several 
developed countries the problem of library financing was settled without legal 
interference, in Central and Eastern Europe we still require legal assurances of 
the right of access to libraries and of the state’s obligation to maintain libraries.

On the one hand, libraries must be locally based institutions, but on the 
other, libraries isolated from one another cannot provide liigh quality .services.



This is the basic problem. It especially affects libraries in small towns and vil
lages, but large libraries need links also. This problem can be solved only by 
operating libraries in a network. Building such a network is in the interest of all 
libraries; but experience shows that local councils are reluctant to provide funds 
for this purpose. Consequently, the impetus and money for this network must 
come from the center. The best solution would be for local councils to cover the 
expenses of the local library service, while the state would pay for more specific 
services. In case of smaller towns and villages, library services should be provi
ded in the framework of larger institutions operated by urban libraries. In this 
way small libraries expenses would bring in a larger profit than if they worked 
in isolation. As soon as the financial foundations are laid and realistic prices for 
services are set, an important future option lies in mobile libraries. These net
works would service small and peripheral towns and villages. These areas could 
also economize by establishing joint school and public libraries .under suitable 
conditions.

As far as charges for library services are concerned, the use of public library 
documents on the spot should remain free, [t is still debatable whether or not 
there should be a charge for book borrowing. Conceivably, tiie borrowing of bo
oks (and of some periodicals) will remain free, but for other materials (such 
as records, tapes and video-cassettes) a fee determined by the library may be 
collected. The use of library services could be connected to an obligatory mem
bership fee, the amount to depend on the user status (private person, company, 
institution, etc.). Central regulation of these fees seems unwieldy and unwise, 
since libraries operate under varying conditions. In theory, we do not oppose 
collecting fees for additional information services.

Problems and prospects

The future of Hungarian libraries depends on both their available resources and 
the demands they will be asked to meet. In the past, we tended to plan in 
the hope that conditions in Hungary would soon correspond to those in the 
most developed countries. This e.xpectation has not always been justified. In 
reality we will probably have to be content just to work until the day when 
the conditions in Hungary resemble those in other, optimal cases. The future is 
likely to see an incredible increase in demand for practical information, as well 
as specialized research information. Education-related demands will continue 
to burgeon beyond the school and university walls, and will affect all public 
libraries. While there has been some decline in public interest in books and 
libraries, this trend will likely reverse soon, especially when libraries adapt to 
new needs—e.g., by starting videotape lending.

Thus it seems that ordinary libraries will be poorer and harder-pressed in 
the coming years; the existence of some may be endangered. This situation is not 
likely to improve until some years after the economy revives. Yet other factors



may compensate for the budget crisis. A “slimmer” library system will he faster 
and more efficient than the old, and unprofitable one.

We can look forward to the development of a national information policy. 
One of its first tasks will he to prepare a new library act. The legal unity of 
die library system has proven impracticable, and may be ended : however, libra
ries may come closer to real unity, meaning standardized services, coexistence 
and cooperation. In the transition period, problems such as staff reduction will 
emerge. We must be certain that staff quality is rigorously maintained. No new 
major building projects can be expected. But computers and telecommunica
tions will become more important. Acquisitions will certainly drop, and here, as 
in the case of our other difRculties, we must look for assistance both internally 
and from abroad to compensate for any deficiencies.

Our common overall aim of integration with the library systems of the other 
European countries can only he achieved by way of a united effort, not just in the 
traditional services provided by libraries, but furthermore in the establishment 
of databases and in the implementation of new information technologies. Only 
in this way can we adequately satisfy the needs of the communities we seek too 
serve.



Andris Viiks

SITUATION OF PUBLIC LIBRARIES IN LATVIA

I will try to present the basic questions and problems.in the system of public 
libraries in Latvia.

1 think that there is no need to concentrate on history, because the influence 
of totalitarianism has been already discussed at this symposium in the context 
of baisic function of libraries, which for the many years was the propagation of 
communist ideology in my country. Only the traditions of independent Latvia 
of the twenties and thirties helped maintain the role of cultural centres in some 
of our libraries. Under the pretence of the Soviet citizen creation the librarians 
were trying to preserve the Latvian culture. Starting from 1988 the libraries 
enthusiastically joined the process of rebirth, especially public libraries in the 
provinces. The “singing” revolution of 1988-1989 was over (explanation : it was 
called so, because this revolution consisted in singing the forbidden songs in 
public), barricades of January were dismantled, the National Front came to 
power and the independence of Latvia was accepted by the whole world, like in 
the case of Estonia and Lithuania.

Then came the period of reconstruction. In this process we are facing the 
problems encountered also by the whole Eastern and Central Europe. One of 
them is the municipal rule in regions, towns and villages. This new situation has 
its influence on the activity of libraries.

In order to change this situation we need solutions to many problems to 
maintain the good things, and at the same time to go the new way.

The problems to be solved include:

—legal regulation of library activity,
—establishment of economic and financial forms of libraries’ protection,
—coming out of the total material and technical poverty,
—reorganization of the librarians training system,
—solving of the administration problems with the decentralization (there are 

33 regional and municipal systems),
—reconstruction and qualitative change of libraries’ collections,
—fixing the perspectives for the public libraries in the process of promotion 

of automation in the society,



— withdrawal from ideology and politics in the work of libraries,
—intensification of the regionalization principle in all directions from the 

country regions to ethnographic ones,
—making the reading in one’s own language possible for everybody,
— positive attitude towards individualization and self-dependence in the 

range of the library’s activity, understood as the centre of local cultural life.

To show the above better, I will give you few examples. The Parliament 
of Latvia issued an “Act on the municipal authority,” putting public libraries 
totally under the care of local authority. We are facing problems connected with 
attempts to shut down libraries, with incompetence of staff di.stribution, even 
such oddities as the liquidation of telephone lines in rural libraries.

There is a great need for an act on public librarianship. Special situation 
applies also to the collections of libraries. Until 1940 there was a developed 
network of libraries existing in Latvia. It was totally destroyed, because only 
research libraries had the possibility to keep the publications of the previous 
period (before the Soviet authority). The scientists have made the calculations 
and they say that between 1940 and 1953 there were about 1,000,000 books 
lost in Estonia. Instead of historical collections, closely connectcd with regional 
culture the libraries were collecting quite the same collections of books and other 
Soviet publications, which made the reading habit a formal act.

Sinće 1989, after the cancellation of censorship, the collections have started 
to be renovated. Libraries buy many publications of the twenties and tliirties at 
auctions and for big money.

After 1940 the Latvian emigrants have published in the West about 6,000 
books, newspapers, magazines etc. Up to 1983 there was just one library in 
Latvia having the right to preserve 2 copies of each of the above publications, 
and only in a special collection. The access to this collection was possible only 
with the permission of the Central Committee of the Communist Party of the 
Socialist Republic of Latvia.

Since 1989 the containers loaded with books have started to come to Latvia. 
They were thousands of Latvian publications printed in exile. Starting from 
1990 the copies of these publications have been distributed all around Latvia, 
which rapidly increased the interest in libraries and made the prestige of libraries 
higher.

The next step is the breakdown of foreign literature acquisitions caused 
by the lack of foreign currency. On the other hand, the libraries are overlo
aded with Bolshevik publications. A part of them we are removing from the 
collections. Of course, we don’t do it in the style of a ” cultural revolution.” The 
main aim is to put the materials on USSR history. Communist Party history, on 
scientific communism etc. in the place suitable for them, as this happens in all 
democratic countries.



For the satisfaction of the local communities’ needs not less important is 
the development of information possibilities, which is connected with technical 
problems— the development of telecommunications and computer systems. This 
development is already possible in communities having hard currency resources.

The Latvian National Library through all the postwar years has been the 
main supervisor of the public libraries— the same staff members (specialists on 
methodology) acted either as assistants, or inspectors. Now we have thrown off 
the ancillary methodology function with determination.

The National Library assists in drawing up the “Act on public libraries” and 
it prepares standards and other standard-like documents, gets acquainted with 
the world achievements and informs public librarians about them— at lectures 
and training courses. In 1990 public libraries received nearly all books published 
in exile from the National Library of Latvia.

In 1991 the Latvian Government issued a programme on “ Promotion of 
Automation in Latvia.” This was the initiative of the Latvian National Library 
and among eight sub-programmes there is also a programme of “Promotion of 
library automation.” There are plans for public libraries to gradually join the 
network of automated libraries.

Together with the Ministry of Culture and the Association of Latvian Libra
rians— the National Latvian Library helps public libraries by exerting an impact 
on municipal authorities in matters related to libraries. In 1989, after 49 years, 
the Association of Latvian Librarians started its work anew. The most active part 
of the Association consists of librarians from the provinces of Latvia. Thanks 
to this Association and thanks to the comeback of IFLA, many librarians have 
a chance to learn about the experience of public libraries from many countries. 
The Association is less successful in protecting the interests of librarians in local 
communities. However, there are some active regional organizations, starting a 
very close relationship with the municipal authorities.

VVe have still a very hard way to go, but there is no doubt that public libraries 
can become the centres of culture and information, as well as education in their 
local communities in future.



Hanno Jochimsen

COMMENTARY TO TH E INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM OF LIBRARIANS

Dear Mr. Krzywicki,

Dear Mr. Czajka,

Ladies and Gentlemen,

I am glad to be able to make some short remarks now, at tliis stage of the_ 
symposium, and to thank my partnership library for the invitation to come 
here. It was an invitation at short notice and therefore I do not have a pro
per paper. But I hope you will understand it considering that we did sign our 
partnership agreement between the Szczecin and the Hamburg public libraries 
nearly simultaneously with the Polish-German Treaty on Partnership and Good 
Neighbourhood. And that was in June, only a short while ago.

I should now like to comment on the question Mr. Czajka has put forward in 
his theses and which were also posed in the invitation to tliis syinposiimi :

The first one is on library users and iheir expectalioiis. It always has to be 
stressed that a library user is a person, who wants to read, which means tiiat a 
library has to supply him or her with the necessary reading material.

Recently, the Hamburg public library has published the results of a poll, 
which showed very clearly that library users divide into two groups, both of 
them being nearly equal in size, those who want information and those who 
want enlightenment, the latter term used in a broader sense, meaning everything, 
which makes people enjoy life.

Referring to the information aspect: one of my predecessors has called a book 
a tool and thought of a library therefore as a tool-box— an approach which—to 
my eyes—seems to be very useful.

Now coming to— what I called— enlightenment in the broader sense, there is a 
distinctive difference between the central library and the branches. The branches 
serve very young and elderly people. Tiie central library is tlie tool-box of the 
city, putting a stronger accent on supplying information, while the branches are 
cultural communication centers for their districts.



Great effort is put into the task of selecting books suitable for the center, as 
well as for every single branch. The criteria for selection may differ, because the 
users are so different from eacii other. It seems to us to be most important that 
the local librarians do the selection, because they know their users and their 
expectations, and are connected with them more than a centralized group in the 
library system.

Now the second question posed in Mr. Czajka’s speech was on libraries ver
sus self-government, principles of library work. There will always be a tension 
between local government or any government, and the library. We all have to 
live with it and after the last decades of your history the fact that you raised 
this matter is highly appreciated. Everybody however has to find his or her own 
way. I am only able to report on our experciences in Hamburg.

There this tension has always been especially felt, when it came to close 
down a branch by order of the municipality. Nearly all over Western Europe it 
seems to be as difficult to close down a library branch at the end of the twentieth 
century as it was difficult to close down a church at the end of the nineteenth 
century.

Apparently this has to do with the search for local identity. A local library 
has become really important and now serves the people of the local community 
in their efforts to identify themselves with their locality. And this identity is 
desperately needed in a time, when the media are internationalized. However, 
because of this, local libraries, or their branches will also be vigorously defended, 
by the users and by the librarians.

Because of this relation of local and international 2ispects there is always a 
tension between the international media offered by the library and the strife for 
local identification, but let me come to that point a little bit later.

So helping citizens to understand their roles in the community is one of the 
principles of library work. We are far from having achieved this understanding in 
Germany, but we are trying to work on it. And it is for this reason that the local 
government should stand behind the library. On the other hand, the library is 
such a complex matter that the local government should not interfere.

In Hamburg, for instance, the library is operated as a private foundation to 
avoid interference, for example, with the selection of books, in other words, it is 
operated as a completely independent unit. But of course, it must be said, we 
do not depend on our own income, we rely on some 41 million DM paid by the 
Hamburg government. Four and half million are our own income. And that— as 
one can see—is not sufficient.

Libraries in the nineteenth century were founded with a national frame of 
reference in mind and in many European countries they assisted to form the 
national identity, the cultural identity of their nation. But we now live in the 
age of more or less global information. So libraries are faced with the task of



defining their role 2is agencies serving identification in tlie age of internationali
zation of information. Many people however have not realized this yet. But the 
themes, which we discuss here today, the topics,, which were raised in the letter 
of invitation to this conference and again mentioned by Presidrnt Czajka are the 
same as those with which we have to deal in our countries. So 1 strongly believe 
in the international cooperation and the exchange of librarians. We can all profit 
from it.

It is not the question of transfer of books from one country to tiic other— 
this we know can be achieved rather easily— but the tran.sfcr of ideas of how we 
can cope with problems common to us all.

And let me now come to your fourth question referring to new information 
technologies in public librarianship. In this context I should like to distinguish 
between two aspects of these technologies and report a little bit of wliat we do 
in Hamburg at this very moment. By doing this 1 intend to show the dimensions 
of the work ahead of us.

The first aspect of the new technologies is that we use tliem ourselves to 
operate our libraries, to control circulation, to provide information, to automate 
the catalogue. This is a lot of work which we all have to get through day by d.ay 
and which is at times strenuous and time-consuming. And on the oilier hand, 
the same new technologies hit very many people in our societies. We have to 
prepare them, to make them fit to work with. This means, we not only liave to 
supply them with books— as tools to use these new technologies, but also with 
computer software, because without both it is impossible to use computers. This, 
however, is not common knowledge yet.

Next month I hope to be able to open a branch, where the users will be 
able to practice and to borrow software. There will be CD-ROMs in use for 
programmes, bibliographic records, and for general information.

Coming back to the first aspect: we have now entered 1,2 million books and 
media into our circulation module. In other words we now control two thirds of 
our circulation— of 7,3 million units annually— by automated j»roccsses.

The next question— and this was the fifth— was on public libraries as centres 
o f culture. When one listens to the discussions among librarians, one often has 
the feeling, it means one or the other, either the library as a centre of information 
or as a centre of culture. Instead of “either. . . or” I should like to say “as well 
as.” So we do the information work and the cultural work, and at the same time 
find that the information work contributes to our culture.

I deeply regret not to be able to elaborate on this point further, but my time 
is up. Hopefully, however, my rather short answers have shown that according to 
my observation we all face more or less the same questions. And it is therefore— 
I wish to add, that we should have more partnerships between libraries like the 
one between Szczecin and Hamburg—signed between Mr. Krzywicki and myself 
last June. And such form of interlibrary contacts we would like to recommend 
to every library involved in international cooperation.



Birgit Dankert

PUBLIC LIBRARY IN TH E SERVICE  
OF THE LOCAL COMMUNITY

Ladies and Gentlemen,

it’s my honour and my privilege to be your guest and to give a 20-minutes-over- 
view of public libraries in the united Germany as regards the aspects of marke
ting, local financing, interlibrary cooperation, new information technologies and 
the new programme for public libraries as centres of culture.

The old Federal Republic of Germany in 1989 had 1,135 public library sy
stems with professional and educated library staff. Also today there are big urban 
systems with a central library and 61 (Munich), 58 (Hamburg), or 32 (Bremen) 
district, mobile and specialized libraries with up to 535 full-time employees in 
one system

But at the same time there are oiie-womau, one-man-libraries iu little towns 
with only 1,900 inhabitants like the Public Library of the island of Helgoland 
in the Northern Sea. Together with the district, mobile and specialized sections 
of big library systems there were nearly 2,900 public libraries in the old Federal 
Republic of Germany. Besides you find about 10,000 very little public libraries, 
which are run on a voluntary basis.

The stock of the professional public libraries varies from 5,000 copies and me
dia in little towns to 3,000,000 copies and media in big towns with well-developed 
public library systems, like Munich.

The money which is raised by the bodies responsible each year for public 
libraries (these are as a rule the municipalities, sometimes districts and in some 
parts of the Federal Republic of Germany Christian churches) varies from a good 
standard of 40DM to a bad standard of 5DM (Giessen) per inhabitant of the 
town belonging to it. In the.se amounts investment projects and new buildings 
are not included, they are just meant for normal day-to-day library work.

I think, these few figures demonstrate already, that it wasn’t possible to 
give a homogeneous picture of public libraries in the old Federal Republic of 
Germany. What are the reasons ?



1. The Federal Republic of Germany lias no library law. Public libraries 
depend on voluntary contributions of municipalities and districts.

2. The cultural federalism of the FRG supports variety, but acts as a brake 
as regards the standardization of cultural offers and standards.

3. There are no reliable indicators for a successful library policy and library 
development. Neither political nor religious background, nor the financial con
ditions of a town or region offer logical prerequisites for a highly developed or 
a poor library system. But as a whole, the German public libraries show a ten
dency towards success rather than tendencies of failure. The loans are moving 
upwards since 1981— with a little stagnation in 1982— and reached in 1989 in 
the Federal Republic of Germany and West-Berlin 219,679,000 loans of books, 
media and information materials.

About 15% of the whole population use public libraries on a regular basis. 
No matter how different the stage of development and the budgets of public 
libraries in the old Federal Republic of Germany may be, concerning the general 
programme they have come to a certain agreement.

Not only the definitions of librarianship of the Association of Librarians ac
tive in public libraries, but also the statement of the German Library Association 
emphasize:

— assistance in school and lifelong education,
—support for participating in political and social life by democratic access 

to information,
— promotion of cultural achievements.

The aims are proclaimed in both declarations. The priorities may cause some 
dissent— for example— in the case of library or information services for tiie mid
dle class, computerization or cultural activity.

The recent political developments in Germany have confronted us with the 
public library system of the former German Democratic Republic, which was 
the heritage of the forty years of the socialist, political and cultural programme. 
It’s interesting and really breathtaking for us to compare the two German public 
library systems and it is a very hard piece of work to integrate these two systems 
into one German public library network. But I should not bore you with specific 
German problems and only mention the points, whicli relate to general European 
library issues.

In 1989 the German Democratic Republic had 1,789 public library systems 
with professional and very well-educated staff. There were 7,019 branch libraries. 
Only one third of the area of this State had more public libraries than the entire 
capitalist Germany. From the beginning of the socialist German state there was a 
library law, a centrally and hierarichically organized compact network of public 
libraries with enough budget and staff to manage the little book and media 
production of a controlled market.



Now— that’s the opinion of my colleagues in East Germany too— the techni
cal equipment is underdeveloped, 40 % of the stock has to be changed and mo
dernized, but there are very high standards for library processes (conventional 
cataloguing etc.), cultural work with user groups, especially reading encourage
ment among children.

The bodies responsible for libraries have changed due to the switch from 
central administration to cultural federalism. The municipalities, districts and 
Bundeslander haven’t got enough money of their own coming from taxes to 
pay for the new tasks. Immense money-programmes of the central government 
try to help them. We don’t know when the normal procedures for spending 
public money will start to work. In the former days money was coming from 
the Ministry of Culture in East Berlin, now they have to pay for everything all 
by themselves, but there has been no income yet.

Many buildings, which were declared as a property of the people now have 
to be given back to their former owners— many library buildings too, or the rent 
has became so high, that the local government isn’t able to pay it anymore.

Until today 10 % of the professional and 50 % of the public libraries run 
by volunteers have been closed and we expect with sorrow that more than 10% 
of the trained staff will lose their jobs.

The structure of many very little rural and urban public libraries has to 
be changed for reason of financial efficiency, a bigger variety of services and 
offered information materials, books and media. I’m very proud, that we were 
successful to become a finance-project for thirty mobile libraries for the regions 
and districts in East Germany.

But suffering a lot, we have learned, that it would be impossible to com
bine the benefits of two political and cultural systems to get a perfect public 
library system— that’s one conclusion for the further European library develop
ment. Public libraries can only live in strictly defined local and regional cultural 
surroundings.

Library users and their expectations (library marketing)

Looking at the history of German pubfic librariansliip, each generation of 
librarians was convinced that it knew best how to serve the expectations of li
brary users: the early librarian in the libraries of the workers’ movement at the 
end of the 19th century, the children’s librarian in one of the children’s reading 
halls of industrial towns in the roaring twenties, even the young nationalsocia- 
list librarian in a newly established German public library in the invaded and 
occupied Poland between 1939 and 1944 or the librarian in a public library of a 
socialist village in the fifties of the German Democratic Republic.

But despite all the political conventions and errors all these generations were 
thinking in the same direction : from the book to the reader, never in the direction 
from the reader to the book or other media.



Only over the last ten years a radical change of view has taken place in the 
public libraries of Germany. Helmut Emuncls created the so-called “dreigeteilte 
Bibliothek,” a library, which offers its resources in three parts: an unarranged 
part of general, current personal interest for the public, the second, conventional 
part of media and book stock in an alphabetical or classified order, the third 
part, the archives part for special study purposes. This partition was the first 
effort to identify the needs, expectations and demands of users and potential 
users, a new thinking from the user to the stock.

The use of marketing rules and ideas serves the needs, expectations and 
demands of users and potential users according to their social background, edu
cation, employment, leisure attitude, sex- or age-oriented needs and special in
terests.

Detailed studies in cities like Diisseldorf and towns like Bielefeld have shown, 
that the “normal” user of the central library is well-ednrateil, participating in 
the cultural life and looking for media serving his or her needs of information, 
further education and well-planned leisure or hobbies, while the suburban branch 
libraries and serving unspecialized wishes of children, elderly persons and non
professional persons who pursue their individual interests.

Using the subway? Naturally, you can move from one type of user to another, 
for example from a mother of six-year-old twins, who are crazy about, dinosaurian 
book in the branch children’s library to a busy successful lady, who is looking for 
a video-clip about new types of container-shipping. Library marketing is used in 
several West German libraries mainly to segment the population according to 
the potential media needs.

Our colleagues of the eastern part of Germany have taught us that this 
sort of segmenting needs a segmented— and if you allow—a free society. Only 
the plurality of social background and the big variety of metlia guarantee a 
distinguishable plurality of needs in a free flow of information.

Libraries versus local government, 
principles o f financing public libraries

As mentioned above, in the Federal Republic of Germany public libraries 
are an optional responsibility of municipalities in federal states, which together 
form the Republic.

Perhaps the only chance for success of a public library in Germany is to 
persuade its local government that the public library is necessary for the urgent 
needs of the citizens who are voting for the government every three years. Li
braries versus local government are hardly bound for sncce.ss.

Many public librarians in the Federal Republic of Germany are expre.ssing the 
need for a library law, like the Scandinavian one. Certainly all administrative and 
governmental bodies responsible in Germany are against a library law, against 
any law in the cultural sphere, except for schools and further education.



I’m not convinced, that in the federal system of Germany deprived of a real 
library spirit, with only a short democratic tradition in one part and an official 
emphasis on high culture in theatres, operas and museums, a library law can 
guarantee a better public library system. A cool comparison of culture with 
complex, multidimensional studies shows that the benefits of laws are only gua
ranteed in the surroundings which take the law object for granted. And this is— 
sorry to say— not the case with public libraries in Germany!!

Iiiterlibrary Cooperation

Teaching my students in tlie former years, I could talk about tlie decision, 
they had to make looking for a jo b : to become a part of a big library system 
with a great number of a staff, an exactly defined sphere of activity including the 
possibility of specialization and fixed working hours or to become an all-round 
librarian in a little library with a high degree of independence and responsibility, 
but at the same time isolated and generally not able to achieve a special level 
of competence. Today in Germany they cannot choose, because they are lucky 
if they find a job anywhere.

But the rules of cooperation between public libraries haven’t changed. Due 
to the fact that public libraries are municipal institutions in a federal state, there 
is no law or even official administrative need for cooperation in the old Federal 
Republic of Germany. In the German Democratic Republic you found it in the 
hierarchically organized and financed network of public libraries.

The so-called “Stadt- und Bezirksbibliotheken” were officially responsible for 
the work and the professional development of their colleagues in little libraries. 
There each trained librarian had to take care of the organization of the tiny 
part-time rural public libraries. This cooperation worked very well.

We tried to save this sort of cooperation in the process of unification of 
Germany and German public librarianship, but it was impossible, because under 
the rules of federalism the individual community, which is now responsible for 
one public library isn’t willing— and in the moment isn’ t able— to pay for the 
services, which are to the benefit of citizens coming from or living in other com
munities. The structure of financing determines the structure of organization and 
the latter one has to be adapted to the structures in the old Federal Republic of 
Germany.

The following types of interlibrary cooperation are realized within the fra
mework of local public libraries ;

— Little libraries in regional districts are fully or partly organized by the 
so-called “Staatliche Fachstellen,” library centres of a regional district financed 
by the culture ministry of the Bundesland and only partly by the local authori
ties.

— Librarians specializing in such areas as library work with children, catalo
guing or mobile libraries cooperate together in a region or in the working groups



of the “Deutsches Bibliothekinstitut” (German Library Institute) of West Ber
lin, which from 1992 will be enlarged by most of the staff of tlie East Berlin 
“Zentralinstitut fur Biibliothekswesen” (Central Institute for Librarianship) to 
exchange information, and to develop new techniques and methods.

— For special projects—for example marketing in public libraries or union 
catalogues—libraries with the same needs and programmes are working together 
to improve their knowledge and to rationalize their management.

Neither the German Library Institute nor cooperation projects of some 
avantgarde libraries have the power to establish, to institute new standards, 
programmes or techniques. Each library, and each body financing a library is 
absolutely free to adopt them or not. But naturally the results are not without 
an effect on the general development of librarianship. The future of German 
public librarianship is planned by these cooperative groups and library decision
making bodies.

New information technologies in public librarianship

As regards new information technologies in German public libraries the pic
ture is very heterogeneous. In the eastern part of Germany in only a few bigger 
towns they have personal computers for the staff and users. There are computer 
plays used mainly by younger readers and some information programmes about 
selected items. Libraries do not have automated cataloguing nor automated cir
culation. Microfiches and CD-ROM media are not available.

In the western part, nearly all cities with more than 300.000 inhabitants 
and perhaps 10% of the medium-sized towns are working with computerized 
cataloguing and circulation some of them have their own software, some are using 
regional or municipal data processing centres. In Lower Saxonia (Niedersachsen) 
and East Westphalia 9 Ost-Westfalen) there are projects for data processing 
centres and data transfer to public and research libraries.

But in West Germany the opportunity to develop one system, one central 
data processing organization for public libraries or for all libraries was missed. 
Now we are trying to save the chance for the new part of the Federal Republic of 
Germany. But I’m not an optimist in this particular case, because the regional 
and individual ambitions have started to play a part and endanger the general 
development.

Public libraries as centres of culture

Culture stemming from or represented by book and media is a sanctioned, a 
ratified offer of public libraries. Culture as a result, an object of library activities, 
library programmes besides book and media loans or besides information work 
has still to win friends and agreement of the public as well as of the financing 
bodies.



Many public libraries in Germany are working already with exhibitions, lite
rature presentations by authors and experts, with different types of performances 
concerning cultural, social or political questions and as meeting points for special 
groups of citiziens living in the district, the city, the region of the public library.

Particularly in towns, where there are no rich cultural offers and in the city 
districts out of reach of the big cultural events, the public library h.as become 
an important cultural institution.

Two definitions of public libraries as cultural centres are to be found in the 
Federal Republic of Germany :

—The public library as an important part of the socially defined culture, 
close to the user, near to his every-day life experiences, near to the real tastes 
and needs of the potential customers of a branch- or a city library, with a high 
degree of individual participation of users: public libraries as culture centres 
next-door;

—The public library as a mediator of eacli sort of literature-orieiited culture 
from story-telling for preschool-kids to pretentious seminars on themes like ’’ Na
tional stereotypes in the present East European journalism” ; public library as a 
very competent authority on all questions concerning literature and information.

In reality, for example in Flensburg, Hamburg, Giitersloh, Reutlingen and 
Miinchen you find a mixture of both cultural programmes.

Cultural management is a new subject of instruction in the education for 
librarians. It serves to explain how to plan, realize, finance, handle cultural work 
in public institutions, like the municipal library. A librarian should not only be 
an expert in the contents of books and media, and an expert in arranging them, 
but also an expert in mediating cultural phenomena to the public.

Information brokers and culture managers are the two German— and I think 
European visions of public librarians. Is it possible to combine both these func
tions in one profession, in one person ? What’s your opinion ?



Helmut Rosner

PUBLIC LIBRARIES IN GERMANY
CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS

Two years ago an overview of the structure, situation and problems of our public 
libraries would have been quite different.

At that time there were 1,100 networks of public libraries in the former 
Federal Republic with some 13,000 single libraries altogether. Meanwhile, the 
two German states have reunified to one country with 16 federal states (Bun- 
deslander). Just as the territory and the number of inhabitants have grown, so 
has the number of libraries : now there are 2,240 library systems with about
26,000 single librariers. On the territory of the former GDR, our so-called “new 
states,” however, numerous libraries have been closed or are in danger.

I’m going to speak about the current problems of libraries resulting from the 
political change in Germany and also about some difficult developments in the 
professional range from the point of view of a supraregionally working institute. 
An institute such as our German Library Institute (DBI) not only has to show 
a reaction to new tendencies, but it should also look forward, and it should help 
libraries in their new tasks and challenges.

1

As you know, the Federal Republic of Germany is not a centralized state. 
For good reasons the power is divided into several levels, and thereby 16 federal 
states have got a strong position. They are holding the sovereign rights for school 
and cultural affairs, that concerns librarianship, too. The Federal government 
itself is maintaining only a few libraries : The Deutsche Bibliothek in Frankfurt 
and Leipzig (not as a unit), and the libraries of the supreme federal authorities as 
the Parliament and the ministries. The federal states are the bodies maintaining 
the great universal libraries: the state and regional libraries, and the university 
and college libraries (about 250). In addition there are some central specialized 
libraries, for instance for technology (Hannover) or agriculture (Bonn), and the 
now unified State Libraries of the Prussian Cultural Foundation at Berlin : they 
are maintained both by the federal government and all federal states together— 
just like our DBI.



Further there are some 2,000 special libraries, which are maintained by in
dustrial enterprises or by scientific societies and academies (for instance, the 
libraries of the Max-Planck-Society).

The public libraries however are subordinate to local authorities. But besides 
the municipal authorities, also the churches are maintaining public libraries; most 
of them are only small and run on a voluntary beisis.

In bigger cities there are special libraries belonging to the municipal library 
networks, such as children’s and young people libraries, school libraries, music 
libraries, hospital libraries and others.

In thinly populated rural regions or in the suburbs there are in many cases 
mobile library services (bibliobuses).

All these libraries, research libraries as well as public libraries, are joined in 
an Association of Institutions, the Deutscher Bibliotheksverband (DBV), which 
is organized into 8 sections and 16 regional departments. Further there are 4 staff 
eissociations, according to the education and function of the members.

As a common roof for all these associations two years ago the Bundesverei- 
nigung Deutscher Bibliotheksverbande was founded : the Federal Association of 
German Library Associations, abbreviated BDB. Every year the speaker of the 
BDB gives a report on the situation of libraries; the 1989/90 report of course 
dealt with the problems of libraries in Germany growing together. The BDB 
makes use of our monthly journal “ Biblitheksdienst” as its official organ.

. In order to improve the cooperation between the libraries and to make their 
work more economical, some supraregional institutions offer central services: 
this is on the one side the Deutsche Bibliothek; her main task is to compile and 
edit the “German National Bibliography” in several series, in printed form, on 
CD-ROM, on magnetic tapes and disks. And on the other side, it is the DBI as 
a center of research and service.

Our institute is fulfilling two main tasks: maintaining databases and giving 
information and advice on practical problems of all kinds of libraries, including 
further education and training for librarians, and publishing.

Under special circumstances we carry out research projects. Their results are 
published as recommendations or standards. Besides these research projects we 
regularly publish journals, bibliographies, statistics, reference books and several 
information materials.

All German libraries are connected by Interlibrary Loans; each library is 
able to get each book or article as an original or as a copy from other libraries. 
The procedure is guided by the Interlibrary Loans Regulation (LVD) from 1979. 
According to this regulation the demand is distributed in now 12 lending regions 
(7 West, 5 East), each of them with a regional union catalogue.



Already before 1990 there was a special regulation for interlibrary loans 
between the GDR and the FRG, which has become a normal national procedure.

During the last year of course German Interlibrary Loans have grown nearly 
to the maximum load, because there was too little of modern Western literature 
in the Eastern German Libraries.

Meanwhile, we have been rather successful in filling the greatest gaps by an 
auxiliary program of the federal government: with an amount of 16 million DM 
the stocks of the university libraries in our new states have been updated, at 
least a bit. Just now a similar auxiliary program for public libraries has started, 
financed by the Ministry of Interior Affairs, co-financed by states or cities.

For several years the so-called Regional Cooperative Cataloguing Centers 
(Verbundzentren) have been developed on the basis of shared cataloguing. In 
these Centers the machine-readable titles of a number of libraries in the region 
are accumulated in a computer. The single libraries are able to search in these 
databases and to take over each cataloguing entry for their own purpose.

The data of all these eight Regional Centers are flowing together into the 
comprehensive Verbundkatalog, a nationwide cumulative union catalogue, which 
is built up as a database in the DBI. These data are placed at the libraries’ - 
disposal online, in longer intervals they will be published as a microfiche edition.

Getting all these data together from eight sub-centers, which are using diffe
rent data processing systems and programmes is a task causing great technical, 
organizational and professional problems. Now add to this, that the libraries 
of the former GDR are to be integrated. They will partially participate in the 
already existing Western centers, but especially in Northern Germany we have 
to install new cooperative systems, for instance in Berlin-Brandenburg.

We are developing also other similar, though smaller, databases in the D BI: 
The “Zeitschriftendatenbank ZDB” (Serials Database), in which already several 
East German Libraries are participating, the “Gemeinsame Korperschaftsna- 
mendetei” (Joint Corporate Name File) and some smaller ones.

The databases are offered to all German Libraries as an instrument of bi
bliographic research, for Interlibrary Loans, and as a measure to rationalize 
cataloguing. However, at present mainly the research libraries and some greater 
public libraries are using these databases, because smaller libraries mostly don’t 
possess the necessary technical equipment.

Besides there is a special agency .for public libraries. The Central Supply 
Agency (Einkaufszentrale fiir OfFentliche Bibliotheken EKZ) at Reutligen offers 
a great variety of central services for public Libraries : as a commercial enterprise 
the EKZ supplies books, records, games and video-cassetes, upon request with 
special library bindings and ready-made catalogue cards, furthermore technical 
and administration material, library furniture and equipment. The supply of pu
blic libraries is done both directly and in cooperation with a network of Regional 
Advice Offices for Public Libraries (Fachstellen); there is at least one of them in 
each federal state.



As a special service the EKZ offers a regular cooperative book selection 
service, which is recorded as a database in the DBI, too. There are some 12,000 
titles of new books for public libraries every year, selected, reviewed and class
ified by a cooperative system called “ Lektoratskooperation.” The EKZ is the 
main editioral office for the publication of these reviews in various forms and 
levels, and this information service is the main basis of acquisition for public 
libraries.

In this connection database of the DBI for public libraries should be men
tioned : it is a current bibliography of articles in 200 journals on every subject, 
called “Zeitschriftendienst,” a very useful instrument of librarian’s reference se
rvice. About 15,000 titles of articles are recorded per year under several subjects 
headings. The DBI has been editing this service since 25 years in printed form 
and now also on microfiche and computer disks, but not yet online.

A supraregional working institution for all kinds of libraries like the DBI has 
been for 13 years, has to carry out its tasks entrusted by law. But of course 
it does not mean simply continuing the work done until now, if suddenly more 
than 16,000 libraries from another country expect special advice and services. 
And the GDR was a quite different country, concerning the libraries, too.

There was a Central Library Institute in the GDR, in parts comparable to 
the DBI, which is now to be dissolved and integrated with our institute, it is 
our great task and challenge to promote the growing together of the libraries in 
Eastern and Western Germany, and of our two institutions.

The differences to be surmounted between librarianship in both countries 
are not small; some examples :

—In the GDR there was a librarian service to the population in the widest 
sense, even small villages of a few hundred inhabitants had their own public 
library. In the former FRG in towns of less than 10,000 inhabitants libraries 
exist rather rarely. But money is scarcer, and the most of these small libraries 
are to be dissolved (up to 50 %). The solution to this problem are mobile library 
services, which means buses with books, driving through the country. Nearly 
everywhere in the thinly populated rural regions of the new states mobile library 
networks have to be established.

—The structure of school education in the former GDR has been changed 
into the system, structure and curricula of the former FRG, with distinctions 
from one state to another (the federal states are authorities of cultural affairs). 
The schools have to be equipped with modern school libraries. In the Western 
states there are several hundreds of fully equipped and professionally managed 
school libraries, and a lot of smaller ones, but even those numbers are too small. 
You may imagine the need in the new states.

— Librarians in the GDR were educated at special schools, but not at colleges 
of librarianship. There is a high demand for further education and staff develop
ment, especially in the fields of library management and computer services.



— Numerous libraries in the former GDR are badly situated in old and 
too small buildings. We have to offer advice, recommendations, standards for 
up-to-date and functional buildings and technical equipment. But only in excep
tional cases it will be possible to finance real new buildings, urgent measures 
aim at the restoration and alteration of the existing buildings.

— In the GDR the production of new books was some 6,000 titles a year; 
only a part of them were suitable for public libraries. In the former FRO the 
book production was ten to twelve times higher. It is not simple to select syste
matically from this enormous abundance, especially since there is a demand for 
compensating for 40 years. Suitable methods and criteria have to be developed 
and promoted at training courses.

—The local authorities in the new states are poor, at the same time they 
have to make great investments in traffic, environment protection, economic pro
motion and so on. There is not much money left over for the cultural range and 
particularly for the public libraries. Therefore it is necessary to introduce new 
measures and projects, to win sponsors for donations, to support the existence 
and improvement of libraries.

— At the same time public libraries in the Western parts of Germany are get
ting into trouble. The reunification of Germany has become much more expensive 
than several politicians expected. Now they have to be more careful in spending 
the money. We have to explain to the local authorities : Public libraries as in
stitutions of culture, education and information are essential for the democratic 
society.

—The societies in the European countries in the East and West are no longer 
similar to those of 20 or 10 or even 5 years ago. The public libraries have to 
accept the new challenges, they have to set their tasks in a new way, to offer 
new services, new media and technologies.

All this is difficult and needs a lot of money. The authorities must become 
convinced that the money for libraries is a significant investment for the future.

The main tasks of public libraries all over the world are:
1) to offer materials and services for creative leisure to all members of the

society and to participate actively in the cultural live,
2) to offer materials and services for education and training, for all-round

education, for information about news and problems of the present-equal access 
to information for everybody,

3) to contribute to information service by using conventional reference re
sources or searching in databases, both for science and industry. In Germany, 
however, this last activity is up to now mostly done by research and university 
libraries; as regards public libraries the professional discussion as to whether to 
automate or not has not yet been finished. But in the longer run there will be 
no other way.



In larger Germany there are 2,240 public library networks holding totally 118 
million volumes and lending 241 million last year. With a population of more 
than 80 million inhabitants statistically each German citizen borrowed 3 times a 
year a book from his public library. There is nearly no other cultural institution 
which caters to the needs of so many people as the public library.

Nevertheless public libraries should not be proud of these figures, for only 
relatively few people borrow relatively many books. We don’t have concrete 
numbers, but we are estimating that 10— 15% of the inhabitants of a town or 
city are using their public library. This average number is too low.

By trying to get more users public libraries are ofTering new media and 
services on the one side, and working on publicity and public relations on the 
other side.

—According to their tradition public libraries lend printed materials as bo
oks, journals, music and so on, also art, records or cassettes and now CDs, but 
within the last five years they have added videocas-settes with great success. 
Some 160 public libraries have 200,000 videos altogether, which were lent last 
year 1,7 million times. Many new users came to the libraries. Since not long 
ago several libraries have offered computer workstations with software for their 
users, sometimes software is checked out. But there are some limitations because 
of the legal problems.

— Publicity and public relations surely are important, even of vital necessity 
for libraries. This must aim at the local authorities to make financing safe, and 
at the general public to make the library well-known.

We have published a practical handbook some years ago, containing useful 
hints for libraries how to make good and effective publicity. A modern and 
uniform symbol for all public libraries was developed. This sign with an opened 
book, called “Flattermann,” is the signal all over the country: Here is a public 
library.

However, we have recognized : publicity and public relations are only one 
side of the problem, the other side is equally important: Marketing.

It is necessary to get knowledge about the world around the library.;
— Which structure of population is there (workers or employees, children or 

elderly people, foreign citizens, unemployed and so on)?
— What do these people (users and non-users) expect from the library— or 

what could they expect, and how may the library reply to these expectations ?
— What structure of educational and industrial institutions is in the area of 

the library (schools, colleges, crafts, factories, traffic) ?
— Which special services may be offered by the library to special groups of the 

inhabitants (further training for the unemployed, library work for handicapped 
people, information service for authorities and enterprises) ?



— What events does the official and alternative cultural life of the town or di
strict offer, and where may the library be able to contribute additional impulses, 
exclusively or as a partner in cooperation with other institutions (exhibitions, 
lectures, concerts, performances for children, documentation of local history) ?

These and a lot of further questions have to be asked and answered. Having 
a better knowledge about the area the library will be able to revise its services 
according to the real or latent needs of the society.

Then the library has to make publicity for its new services, surely more 
successful if it is based on sufficient knowledge about this demand.

Marketing presupposes publicity. Each commercial enterprise knows it, but 
it is a new territory for public libraries, in Germany and elsewhere, I think. For 
that reason we have been carrying out a research project for some years in three 
different libraries of rather different cities: Diisseldorf, Bremen and Bielefeld, 
in order to develop a scientific model for non-profit-marketing and to find out 
exemplary results. These results may be transferred to other libraries with local 
modifications. The report on this project will be published next year.

Up to now some interesting facts have been found out. I want to give you 
just two examples :

1. In a city of some 200,000 inhabitants analysis was made of the population 
around a small branch library : It was situated in an area witli mainly well-off 
young families, the average of age was low, because of many children, several 
schools of various types were nearby. The library which has not been a very suc
cessful one formerly, was therefore rearranged according to the real structure of 
the population. The results were: loans have doubled, the percentage of children 
library users increased from 60 to 90 %.

2. We have learnt from research that there are fundamental distinctions be
tween users’ behavior in a central library of a city and in a branch library in the 
suburbs. More than 90 % of all users borrow books or other things from their 
branch library, but in the central library only 30 % do so. 70 % of all library 
visitors—coming to the library every now and then, or often, or regularly— 
use the central library as a place of information : They consult reference books, 
read journals or newspapers, listen to records, write articles or do their home
work and so on. More than 60 % of all visitors are staying in the library from 1 
to 2 hours. The results mean: The Central Library has to be improved as an 
information center and an enterprise of information service. Also the structure 
of holdings, technical equipment and the staff development needs a change. The 
Branch Library on the other hand should become an enterprise of service for fun
damental literary supply together with the local cultural work (encouragement 
to reading, promoting authors and artists of the district, making exhibitions and 
documentation on the local history, and many others).



With this I will finish my overview on the current situation and the main ta
sks of German public libraries today and in the future. 1 hope you have received 
a picture of our aims and efforts, and I’m sure there are not very great diffe
rences between the aims and efforts of the libraries in other countries. All the 
more it will be useful and important to share ideas and experience. We would 
enjoy continuing and enlarging the cooperation between German and foreign, 
particularly the Eastern European libraries. Tlie DBl is prepared for that. And 
this symposium may be a good beginning, 1 think.



Eva-Maria Hiitti-Hubert

SELECTED  ASPECTS OF PUBLIC LIBRARIANSHIP 
IN AUSTRIA

I shall start my paper with a provocative statement, in a sense, that in my coun
try the world of libraries is divided into two halves, of which one knows little of 
the other. On the one hand, we have public libraries ( “Offentliche Biichereien” ), 
and on the other research libraries, called simply “Bibliotheken.” Both types of li
braries evolved, historically speaking, separately. They developed their own tasks 
and areas of activity combined with their own institutional models, and finally _ 
they established separate unions. And thus the “Vereiningung Osterreichischer 
Bibliothekare” (VOB, Austrian Librarians Association) is the organization of re
search libraries staff, whereas the “Biichereiverband Osterreichs” (BVO, Union 
of Austrian Libraries” ) unites public libraries. The Union of Austrian Libraries 
was set up in 1948 and at present it has 1,250 member libraries. Both the VOB 
and the BVO are the “National Association Members” of IFLA.

Austria li£is no superior national-level organization, like the “Polish Libra
rians Association” in Poland, but institutional and personal contacts of people 
holding key posts in both organizations are maintained. In 1984 a resolution was 
passed that the presidents of both organizations should .sit in botii executive 
boards.

I have to explain here that I do not work in a public library, but at the 
National Library in Vienna, so I come, as it where, from the other side of the 
river, and yet I shall try to present the information that 1 gatliered from my 
colleagues working in public libraries.

For a start let me give you a few facts to be able to better introduce the 
subject. The figures date from 1988, today they are more or less the same.

After World War II, which involved also the “uniformization” (Gleichschal- 
tung) of the national socialism, public libraries of various institutions were re
constructed. We have three main sponsors ;

1. Communes and municipalities. They maintain libraries of communes and 
municipalities. Bigger urban communities have created their own library ne
tworks, like in Vienna,, Linz, Salzburg and other cities. Libraries of communes 
employ the majority of full-time librarians. They constitute also 32% of all public



libraries in Austria. Libraries of communes possess 54%, of all books, cater to 
the needs of 55% of all readers and account for 71% of library lending.

2. Parishes and other church associations. Particularly in rural areas there are 
many parochial libraries run by voluntary librarians. Strictly parochial libraries 
constitute 20% of all public libraries, maintain 10%, of all books, their operation 
range covers 9% of readers and 6% of all lending.

3. The Austrian Trade Union and the Workers Chamber. These two orga
nizations of employers maintain and support libraries of the Workers Chamber, 
libraries of enterprises and institutions, and libraries attached to works’ councils : 
Those libraries account for 21% of all libraries, 22% of book collections, 19% of 
all readers and 12% of lending. Librarians work there part-time or voluntarily.

4. Moreover, there is a cooperative type of a library. The most common 
example here are public libraries, run by a commune or parish, which is frequen
tly the case in smaller settlements. Cooperative libraries are usually taken care 
of also by bona fide librarians. Such libraries constitute 12% of all libraries, have 
10%, of all books at their disposal, offer their services to 11%, of all readers and 
reach the level of 8 of all lending.

5. Apart from the enumerated types of public libraries, there are also special 
libraries, mainly libraries of schools, trade unions, hospitals and prisons. The 
number of school libraries is growing particularly fast. In the general statistics 
they account for 13% of all public libraries.

What are the objectives of public libraries in Austria ?

In the Guidelines for Librarians we read: “Public libraries are essential ele
ments of providing each community with cultural goods. They ensure free access 
to information of every type. Libraries should :

— through a careful selection of books allow readers to exjiand their percep
tion and develop their language skills,

— through a selection of multifarious books reflect the variety of trends of 
thinking, problems and tendencies in sciences, philosophy, literature and politics, 
thus enabling the interested readers to get themselves informed, and to educate 
and entertain themselves in their spare time following their individual tastes. 
The library must treat the needs of various groups of readers seriously and act 
accordingly,

— through wise advice, which suggests things, but does not lead the reader 
by the hand, arouse potential areas of interest in the reader and sustain them,

— reach social groups least represented among readers with “purpose-tailored 
activities,”

— take the role of a communication centre as regards all issues related to the 
book and reading,

— take special care of readers from incapacitated groups, such as older people 
or the handicapped,



— to a greater extent become places of interpersonal contacts, centres of 
social, welfare, political and cultural information in a given community, city 
district or parish,

— to fulfil these various tasks maintain contacts and seek cooperation with 
all other organizations of a social and educational character.”

The above guidelines are ideals which public libraries should strive at. And 
what about the reality ?

The early eighties were marked by significant changes which have affected the 
growth of public libraries in Austria ever since. Towards the end of the seventies 
almost the entire generation of librarians retired. Those were librarians who 
reconstructed libraries after the war and determined their profile. The ascending 
generation tried to find new directions for activity and define new tasks, which 
was largely based on the experience of other countries. Comparisons with other 
countries were not always advantageoiis for Austria, especially when it came to 
comparing Austrian libraries with tliose of Western Germany, Anglosaxon or 
Scandinavian countries. Although the available financial means did not always 
suffice to introduce professional solutions with such impetus as elsewhere, many 
experiments were made and some of them proved to be successful. At any rate 
the image of libraries became more alive, gained strength and colour.

At that time many libraries having no open access were substituted—fol
lowing the Anglosaxon pattern— by modern reference libraries. Also many new 
library buildings were built. In bigger towns and communes public libraries were 
often organized into a library system, having its own central administration, 
cataloguing etc. Central libraries have branches, often in the form of mobile li
braries (bibliobuses) which reach villages deprived of book lending points. Those 
branches are linked with the central library by means of a circulating lending 
system so that each reader may have access of all titles from the central library. 
In many libraries of this type administration and lending are done by means of 
a computer. A programme called “ LITTER.Л” was specially designed for that 
purpose and it is already used in many libraries.

A change in public relations is particularly striking. Libraries try to come 
out into the open and approach the reader. They do not want to wait until 
the reader comes. Various methods of advertising have been tested and mea
sures used to get the reader engaged in the work of a library. These include 
discussions about books, meetings with authors, commemorative meetings and 
anniversaries, puppet performances for children and various literary games.

The news of initiatives rai.sed by individuals was spread from one library to 
another during the meetings of regional discussion groups and librarians orga
nizations. Many new things were suggested by librarians at specialized courses, 
which sometimes turned into “a stock exchange of ideas.” More often than not, 
a mayor had to rediscover the fact of the library’s existence on his territory. 
But the enthusiasm of library staff is not always followed by generosity of the



authorities. Enterprising libraries may be troublesome, but first and foremost 
they cost more than passive ones. Naturally, immediate success does not come 
easily. The task of the Union is to give our colleagues support when failures and 
problems occur.

The expansion of library networks and publishing companies combined with 
the growing number of readers resulted in a bigger range of needs. A public 
library applying narrow pedagogical criteria to acquisitions is not sufficient any 
more. The reader wants newspapers, periodicals, musical cassettes, comics, vi
deo. The library tries to cater to all these needs. Some model activities have 
already proved successful, like work with the handicapped, with patients, also 
the home visits’ service has become quite elaborate.

In those more outgoing libraries the number of readers and the amount of 
lending grew significantly. Unfortunately this was not followed by a sufficient 
financial support of the state or voivodship. Some of the model activities never 
took place on a bigger scale. In a way they became the idealists’ domain.

The state tends to give grants for individual projects rather than give glo
bal financial support. It is just that both forms are necessary. Basic support for 
public libraries encourages their efficiency, increases their role in a community, 
expands their operation range; and thus strengthens their position in negotia
tions with the main sponsor.

In order to get an accurate picture of public libraries in Austria, which would 
serve as a basis for planning its future development, in the years 1984-1988 the 
Ministry of Science and Art conducted a survey of all libraries in the country. 
A library map was produced, which indicates all weak points of the library 
network in Austria.

The statistics show that small libraries are dominating. An average library 
of a commune and an average parochial library possess 5,000 and 2,000 volumes 
respectively. The number of media per capita in Austrian public libraries was 
0,8 in 1984, 0,97 in 1988 and 1,5 in 1990. In comparison with our neighbour, 
the FRG, where the figure was 1,5 volumes in 1985, or with southern Tirol— 
1,7 volumes in 1988— those figures are not very high. Also the figures indicating 
lending per capita and per reader are low in comparison with the FRG and 
southern Tirol at that time.

In the Development Plan for Public Libraries (Entwicklungsplan fiir OfFen- 
tliche Biichereien) published in 1990 the data from the 1984-1988 survey were 
systematized, and several measures wore adopted for further implementation. 
And thus, for example, the plan envisages that each village above 3,000 inhabi
tants should have its own library. .Such libraries should offer from 1 to 2 volumes 
per capita. In villages below 3,000 inhabitants the figure .should be at least 2 vo
lumes per capita. The same applies to cities with a dense school network or with 
a tendency to grow. This means that the proportion of 3,000 volumes to 3,000 
inhabitants is more or less “average,” but not ideal. The number of 5,000 to



6,000 volumes would be much more advisable, also on account of possibly grea
ter subsidies from the state or voivodship authorities. VVhat would be the costs 
if all those plans were implemented ? If we multiply 5,000 volumes by 250AS, 
which is an average book price, we shall arrive at the total cost of 1,250,000AS. 
If the circulation figures are good (2,5 loans per volume annually, or more), 8% 
of the holdings should be renewed each year. And this would cost the budget of 
the sponsor another 33,000AS.

The plan foresees a floor area of 100 sqm, which means 18 sqm for 1,000 
volumes, plus an extra space for administration. Communes above 3,000 inha
bitants should adopt multifunctional solutions, such as mobile shelves, which 
would allow to arrange the space for special events, lectures or meetings.

In thinly populated communes, below 3,000 inhabitants, it is much harder to 
set up a separate library. Such communes should conclude agreements with the 
neighbouring villages, which have a library, in order to guarantee book supplies 
by means of a bibliobus.

The implementation of those provisions and the setting up of a supraregio- 
nal network of library bases would require a uniform library law. Although all 
political parties were interested, a proper act was never passed. Recently, a new 
draft act on public libraries has been submitted to the Parliament, and so we 
trust that the work of our colleagues will soon have a firm legal groundwork as 
regards financing organization, training and staffing.

The paper was written and delivered in Polish. The following literature was 
used: OlFentliche Bi’ichereien in Osterreich. Wien 1988; Sonnlcitner, Johann; 
Entwicklungsplan fiir OfTentliche Biichereien. Wien 1988; Biiciimuller, Heinz: 
OfFentliche Biichereien in Osterreich— Riickblick und Yorschau. (Manuskript.) 
Wien 1991.



Marian Koren

THE LIBRARY AT THE SERVICE OF THE USER: 
THE CASE OF THE NETHERLANDS

Good public library work depends on the following factors:

1. well-trained staff with professional skills and good salaries,
2. sufficient funding for housing, collections and staff,
3. a well-developed “public library idea.”

The last factor is very important. Providing we have enoiigli staff :uul money 
for furniture and collections, if the public library idea is not alive, then nobody 
will know how to proceed, what decisions to take. Then it will be difficult to 
discuss library matters with politicians and finally money will be lacking. But 
even if there is little money and some staff, a strong idea will help us to put 
forward our arguments to convince politicians and to raise money. So my lecture 
will not deal so much with figures about public library work in the Netherlands, 
but rather show how far we have developed the public library idea and what 
could be our common aim for the future. Our common aim is to serve the user, 
wherever he or she lives, whatever he or she wants to use the library for. A library 
is at the service of human needs.

Now how did this start in the Netherlands ? In comparison with other coun
tries, the public library in the Neterlands came into being rather late. Next year 
we shall celebrate our 100th anniversary. So the first public library was establi
shed in 1892. Two things are necessary for any public library : I) public access, 
which means that a public library must be open to everybody, and 2) public 
financing— it must be financed by the government. In the Netherlamls most pu
blic libraries were established by private initiative. Even nowadays most public 
libraries are private foundations, but they are financed by the local government 
up to 83 %.

Especially since the sixties and seventies there has been an enormous growth 
in our work. At present there are about 1,200 libraries, including branches and
2,000 library stops made by 100 mobile libraries. To give some more figures: 
about 29% of the Dutch population are library users; most of them are children, 
with a decline at the age of 16. In total 4,3 to 4,7 million users. Tlie total



collection of public libraries is about 44 million items, including audiovisual 
materials.

Loans go up to 184 million, which means 42 books per user. To compare: In 
the Netherlands live about 15 million people.

Hoŵ  is the public library work structured ? There about 700 communities in 
the Netherlands. There is a tendency to decrease tliis number. In communities 
with less then 2,000 inhabitants the library service is fulfilled by a mobile library. 
This is especially important for the younger children and older people who are 
less mobile. Most of the smaller libraries in communities with less than 30,000 
inhabitants cooperate with a Provincial Library Centre (PBC). There are 11 
Provincial Library Centres, one in each province. Their task is to support all 
the public libraries in a province. All local libraries are financed by the local go
vernment. The local libraries can decide for themselves if they want to cooperate 
with the PBC. Management and financial administration are two services that 
are offered free to the smaller libraries. This is due to the library legislation. In 
short:

Public Library Act came into effect in 1975. It was a centralized law. It esta
blished that all public libraries were to be funded by the national government. 
Smaller libraries had to cooperate witii tiie PBCs in order to get money. This 
library act helped very much to develop public library work in the countryside. 
In 1987 however, the political situation had changed. Decentralization became 
popular and the financing of the public libraries was left over to the local go
vernment. So librarians had to talk to the local authorities in order to get their 
budget. This means that at present public libraries have to take into account 
the local situation and get closer to the local community. This operation was le
galized by the Welfare Act, which is still binding. It contains very few provisions 
for public library work. Therefore the Netherlands Library Association, NBLC, 
formulated the Charter for the Public Libraries. In it are laid down the main 
principles for public library work. It can be used in political situation to protect 
the public library idea. I will come back to that later. Now after the excursion 
into legislation, let us return to the structure and the role of the PBCs.

A PBC offers two kinds of services ;
1) support services like advice, instruction, development of training courses, 

research, interlibrary loans. These services are free for all public libraries and 
are financed by the provincial government. The PBC is a private initiative, so 
it has its own board and is a foundation.

2) cooperation services like circulating collections, administrative services, 
mobile service, training courses, management, exhibitions, reading programmes 
and materials for special groups. These services have to be paid by the local 
libraries, they buy these services. But of course it is cheaper that way than to 
develop such programmes individually, production costs are lower, because of 
the larger scale.



Due to the fact tliat an extensive cooperation lias been built up, even smaller 
libraries have good quality and can compete with city libraries in the profess
ional sense. In comparison to other countries, except to the United Kingdom, the 
library work at a provincial level is rather strongly developed, because it is more 
than just consultancy and advice : it really gives materials and concrete support. 
At the national level one can discern the same two kinds of services, both have 
been developed within the NBLC, the Dutch Centre for Public Libraries and 
Literature. The NBLC is a national association of all public libraries; it is a 
non-profit organization, independent of the government. It was founded in 1972, 
almost twenty years ago, by several religious and general institutions, promoting 
the work of public libraries. At present 300 people work at tlie NBLC.

The main activities of the NBLC are:

1) association work which means:

—secretarial work, supporting meetings of the board, committees, working 
groups,

—library journal,
— representation and cooperation,
— protection of interests: quite important at the moment, because of public 

lending right and library policy.

2) managing projects funded by the National Government for example ; deve
loping special materials for target groups like immigrants, minorities, or special 
reading programmes.

— NBLC is also active in research, general promotion of library work and 
innovation. One of the latest projects, besides the field of electronic information 
service, is user-fiendly library work and community information service; two 
subjects which are important for the future.

— NBLC runs a national lending service for public library material.

Funding of the association work is based on the members’ fees. The natio
nal projects and support services are funded by the National Government (33% 
of NBLC budget). The main part of income of the NBLC is derived from the 
central services. This is an outstanding cooperation service. It means that the 
NBLC offers purchasing information for books and audiovisual materials like 
video, CD, slides, spoken books. Everything that could be u.seful for a public 
library gets critical evaluation. Local libraries receive about 250 evaluations a 
week and they can decide for themselves which materials they want to order. 
All orders are purchased centrally at the publishers. There is a special orga
nization that prepares books and audio-video media for being used in libraries. 
This is the Dutch Library Service (NBD). It is a non-profit organization founded 
20 years ago by the publishers, booksellers and public libraries. It works very 
efficiently and saves the libraries a lot of time, work, and money. All information



about new books and materials is in a special database, run by PICA, the Natio
nal Library Automation Centre, likewise a private institution. All bibliographic 
descriptions are put in one central database for all types of libraries; so there 
is large cooperation between libraries in this field. The NBLC gives additional 
descriptions for access in the public libraries. The NBLC ofTers central docu
mentation services. Clippings from periodical and newspapers are gathered on 
several subjects: authors, current topics, adult education, children. Local libra
ries subscribe to these clippings and can also get access to an online databases 
with articles from periodicals and newspapers, and consumer information. It is 
clear that only by organizing these services centrally local libraries can offer a 
wide range of information to the public. All central NRLC-services are based on 
subscription and are mostly self-supporting. It saves the public libraries together 
about 100 million US$ a year.

To complete the picture of the NBLC:
—it functions as a publishing house for professional and educational publi

cations,
— there is a central purchasing office for library supplies; everything that is 

needed in a library, including posters etc. can be bought here. We have a special 
profit-centre for furniture, design and construction, which also cooperates on a 
European level,

— a few years ago the NBLC and the PBCs coordinated their transport 
systems so now we have a national transport for public libraries used for orders, 
collections and interlibrary loans.

A discussion has started to develop more cooperation on the national level 
between public and other libraries. It means that the NBLC could also fulfill 
other tasks e.g. training courses, publications etc. for research libraries. The 
Royal Library will coordinate tasks in the field of interlibrary loans. The idea 
behind is an open library network, supported by a flexible automated system to 
be developed by PICA.

As yous see there is a lot of cooperation between libraries and on a voluntary 
basis. The leading principle is networking. As the Charter for the Public Libraries 
states: “The total process of cooperation is not an aim in its own right, it takes 
place in the interests of the users.” That is the common aim: the service for 
the user. In the Charter some articles clarify the position of the user. The main 
task of the library is to make information freely available to the general public. 
This right of information plays an essential role in the library work. One of the 
key requirements in preforming the library functions is an active, user-oriented 
attitude. The library respects the privacy of the user. Users determine the reasons 
for which they wish to make use of the services of the public libraries, such as 
for information, educational, cultural or recreational purposes. Public libraries 
shall reflect the different functions they perform in promoting the free flow of 
information by adopting a highly communicative and user-oriented profile in 
their everyday operations. They shall clearly indicate their rights and obligations 
of users and guarantee to deal with complaints.



As you see, these are very nice formulations. And what about the reality? 
I think we are on the way to look much closer at our users and also at those 
people who are not yet users of the library. Many years, decades, we have spent 
on discussing collections, acquisitions and bibliographic information. We have 
developed classification schemes and struggled with new forms of information 
media like audiovisuals. We became a real institution with structures and hie
rarchies, and suddenly, because of budget cuts and differing circumstances, we 
realized we had forgotten about the people.

If there is one thing that keeps the library alive, it is the people. A picture 
of a library is always very dull, unless there are people in it.

People enter the library. They have their worries about their children, their 
health, the rent increase. They talk about politics, their family, their hopes and 
disappointments, their dreams and the reality. For all these people the library 
is there. What has it got to offer? And how does it offer its treasures and 
possibilities ? Can people find themselves in the library ? Can they find there 
something that helps them to cope with their daily life? What inspires them 
to find answers, to discover something new? Do library users have to adapt 
themselves to the library system or does the library follow the flexibility of its 
users ?

The creation of institutions, as happened until the late seventies has come to 
an end. Institutions create crystallization, hierarchy and bureaucracy. If we are 
talking about a public library with open access, we need to open up ourselves 
to the people. This is not a special task for librarians in Eastern Europe, but 
for all librarians, especially those working in public libraries. (Those working in 
research and academic libraries will come behind).

If we open up to the people, a process of de-institutionalization will start. 
We will look at our library in a different way, looking through the eyes of our 

_ customers. That is a marketing approach with a heart.
Then we will understand that we have to adapt the library to the public, 

making it more accessible, not by using library terms, but by normal words.
We know that in an open access library, a catalogue is less needed by the 

public. So we should not spend so much time on it. If we share centralized bi
bliographic data, we have more time for our clients. We can organize activities, 
lectures, promote reading, organize information networks, so that social infor
mation will be available.

Public library work is not so much working with the books. It is working 
with the people, with the.help of books and information. The values behind go 
beyond the value of a book or an author. The human universal values are at 
stake. That is what we are working for. That each individual may find his way 
in life. If he becomes a bit more peaceful at heart, this will contribute to a more 
harmonious world. As long as people read they don’t fight. So let’s keep them 
reading!



Marja Makkonen 

FINNISH LIBRARIES TODAY

Finland’s geographical location between Sweden and the Soviet Union has influ
enced the whole society and its history— and also the libraries. The country is 
bilingual: 94 % is Finnish speaking, 6 % Swedish speaking. Historically, Finland 
was first a Swedish province, then an autonomous part of Russia until the dec
laration of independence in 1917. Our Lutheran church compelled the people to 
learn to read already in the 18th century. During the Russian regime the national 
press and schools, and libraries emerged out of tlie aspirations for independence 
and national identity. Literacy has been almost 100 % during tłie last liundred 
years, and school attendance has been compulsory since 1921.

Nowadays, the Finns and the Danes are the world’s most eager library users. 
In these countries there about 18 loans annually per inhabitant. Even though 
almost every home has a TV  and half of the homes have video, library loans’ 
statistics continue to climb. Children under 15 years borrow 40% of all books. 
This does not come merely from the fact that the public libraries are so good; 
it also results from the fact that school libraries are so poor in Finland. The 
schools and kindergartens are accustomed to using public libraries.

At this time of the year* Finland becomes a cold, dark and often dull coun
try for several months. During winter libraries are like a common living room 
where people read, listen to the music and brow.se tlirough domestic and foreign 
journals. Somebody has said that we should maybe be glad that in Finland there 
is no pub and coffee house culture, such as in many other countries. Tlie people 
go to the library instead.

The public libraries are maintained by the municipalities, which have recei
ved on the average 66 % of the operating expenses from the Ministry of Education 
as a state share. Under the main library of the municipality are often branch 
libraries, mobile libraries and hospital libraries. I said the state share was on the 
average 66%; last spring the Finance Ministry gave a proposal that the state 
subsidy for the libraries should be joined with the subsidy for other cultural and 
leisure activities, which would probably have reduced the state shares quite a 
lot. For the first time in their life the libraries began a real struggle. In a short

* The symposium took place in October 1991. 
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time the libraries collected 300,000 signatures for a petition to the government 
that the state subsidy for the libraries should not be reduced. We won the fight; 
the new law will join the library subsidies with those for education, which me
ans that the amount of money the state gives for the library expenditures will 
remain about at the same level as today.

We won the struggle for the state subsidy, but the struggle for a reasonable 
part of the municipal resources is now hard for many libraries. Tlie municipa
lities are autonomous administrative units and they can decide, how they will 
organize the public library services, or will they have any. Until now every mu
nicipality has supported library services, but it is possible that in the future 
there are municipalities without a library system. It would be a very strange 
way to save money. The municipalities maintain the libraries, but in a way the 
libraries also maintain the municipal democracy by offering information on local 
environmental questions and other matters of public interest and so give the 
inhabitants the possibility to influence the decisions.

Finland has now been going through its worst depression period since the 
thirties. Until this year we were spared from the European depression d>ie to 
the trade with the Soviet Union. Now that this trade has come crashing down, 
our unemployment increases rapidly and is now about 10%. That means that 
the municipalities must cut down a good deal of their expenditure. And as 
for instance social and health services cannot be reduced, it means that the 
reducing affects mostly the cultural sector, for instance the libraries. Until now 
the economic situation of the libraries has been quite good. I take my own 
library as an example : for a population of 170,000 inhabitants, we could annually 
acquire about 70,000 books and 7,000-8,000 items of audiovisual material (cass
ettes, records, CD discs, video cassettes). Our staff (with 15 branch libraries and 
3 mobile libraries) is about 200 persons, half of them librarians. We have a new 
main library building which is so famous for its architecture that half of Europe 
has come to visit it, and several new branch library buildings. But the coming 
year will bring us back to the hard reality. Our acquisitions will be reduced by 
20%, we are compelled to clo.se down one or more of our branch libraries, and 
our staff will be considerably smaller. There are fears that the good times will 
never come back even after the period of depression, because the expen.ses of the 
municipalities must be reduced in the long run.

As the libraries have less and less of resources, the interlibrary cooperation 
is getting more and more important. The public library lending system works 
through the regional central libraries— or provincial libraries, as they are also 
called—from which other municipal libraries can order their interlibrary loans. 
There are now 17 of them and they are complemented by the Central Library 
of the Finnish public libraries, Helsinki City Library. There is a special state 
grant to support the activities of the regional central libraries, although it is too 
small: it does not cover the expenses of the central library work. All Finnish 
libraries cooperate in the interlibrary loans system, not only the ones specially 
designated to provide this service. If the central libraries do not have the material



needed, they order it from other central libraries or from research libraries or 
from abroad. The interlibrary loans between Finnish libraries are free of charge.

Another field of interlibrary work are the foreign literature collections. All 
bigger libraries have of course their own English, German, Spanish books. But 
those languages that are not so very much used, but are still needed here and 
there, especially Nordic languages (e.xcept for Swedish of course, becau.se it is our 
second official language) and for instance Hungarian or Polish, are “adopted” 
by certain libraries which create more extensive collections of those languages, 
and send interlibrary loans or circulation collections where necessary. A new 
problem in Finland is the library service for refugees. The interlibrary coopera
tion is still not organized, but it is proposed that Helsinki City Library should 
acquire and send circulation collections to those libraries that have only a small 
population of refugees.

A new feature of the Finnish library network is the stock library for both 
research and public libraries. The libraries try to prevent the redundant increase 
of their stocks by sending stored books to the stock library and ordering them 
back as interlibrary loans if necessary. The stock library was founded two years 
ago and has today about half a million books and periodicals. Municipalities 
can organize their library systems in cooperation with one another. Tiie mu
nicipality may have no main library of its own; it may maintain only a branch 
library and buy the main library services from a neighbouring municipality. Two 
municipalities may have the same librarian or library assistant. About 10% of 
mobile -libraries are shared by two or more municipalities. In northern Scandi
navia, Lapland, a mobile library works in three countries, Sweden, Norway and 
Finland.

The interlibrary cooperation needs tools to work efTectively. The interlibrary 
loans system operates mainly by means of a telefax, even if all library units don’t 
have it yet. About half of the libraries handle the lending operation with some 
kind of a computerized system. The regional central libraries have each other’s 
catalogues on microfiche, so the interlibrary loans requests can be sent straight 
to the right libraries.

During the seventies and eighties the questions directed to the information 
services of the public libraries have become more demanding. Here the electronic 
information system can help : domestic databases are available in about 150 mu
nicipal libraries, and many of them have already an EDP library programme with 
possibilities for circulation control, cataloguing, information retrieval and stati
stics. The university libraries belong to the state, and they all have the same 
EDP system. But the public libraries have, due to the autonomy of the muni
cipalities, chosen different EDP systems, some Finnish, some foreign, and that 
means that the cooperation will not be easy. On the other hand, the expenses 
of an extensive telematic network between several libraries can be surprisingly 
high, and it makes it impossible to create one network for all public libraries.

The CD-ROM discs are also coming to the public libraries. Many libraries 
have the only Finnish CD-ROM discs: the bibliography of literature published



in Finland. The most important English and German CD-ROM bibliographies 
are also used in the biggest libraries. We e.xpect to have CD-ROM discs of the 
collections of all the regional central libraries; that would es.sentially improve 
the interlibrary loans service.

Finnish public libraries were established at a time when the country vvas very 
poor and with the principle that the service must be free of charge for everyone. 
Now we live in the period of depression, but still the level of resources is quite 
high compared with libraries in many other countries. Now our politicians have 
began a debate about charging for library services, first database services and 
video cassettes lending, later maybe all library services. I fear that by doing so, we 
would destroy our basic ideology. Now the libraries must struggle for the equality 
of men, so that every man and woman and child in every municipality, even the 
poorest and smallest, can get that information and those literary experiences he 
wants and needs.



Carleton Earl

PUBLIC LIBRARIES  
IN GREAT BRITAIN

I bring greetings from the Library Association (which represents all library pro
fessionals in Great Britain) and from my own library service in Dorset.

A . Legal Basis and Organisation of Public Libraries 
in England and Wales

The public library service in England and Wales is based on various Acts of 
Parliament, the earliest of which was 1850. The present library system is based 
on Acts of Parliament passed in 1964 and 1972, which have set np the present 
library structure. Local authorities in England and Wales are required (that is— 
they have no choice) to provide an cfTicient and comprehensive library service 
to all who live, work, or are educated in their area, lii England and Wales there 
are generally two tiers of local government, the larger being the County (which 
is comparable to voivodship) and within each County smaller authorities which 
are Districts. However, in the main conurbations there are only Districts. The 
library authorities are Counties, where they exist, and District Councils in the 
conurbations. The Government heis never defined what is meant by “elTicient and 
comprehensive,” and it is left to each local authority to decide how it will run its 
libraries, and what level of service to provide. In fact, there is a comprehensive 
network in Britain, with libraries in all towns and mobile libraries serving all 
villages. (The provision in Scotland is very similar, although based on difTerent 
laws.)

Most of the services are provided free, and a new law—dated 1991—states 
that book lending and the provision of information services must be free, but a 
library can choose to charge for lending materials other than books. The County 
Council runs all the public libraries in its area as a single, integrated system, and 
in my own County of Dorset, for example, there are 55 libraries and 5 mobile 
libraries serving all communities in the County, run as a single library system. 
The Council decides on the policy for the service and the resources that will 
be made available to it. Central Government has no direct control over public 
libraries, although it does provide advice and fund research. There are residual 
powers which the appropriate Minister for the Arts has which would enable him



to take over direct running of a library if it was badly run, but this power has 
never been used.
B. Services

I will now list the main services which a public library in Britain would normally 
provide:

1. Book lending

Many library services have something like 50% of their population as mem
bers of the lending library, and in Britain approaching 700 million books are 
borrowed every year, which means something like 11 per head of population. 
The percentage of population in membership is as high as 60% in some areas, 
and does not fall below 30% even in the most deprived inner-city areas.

2. Lending of other materials

In addition to books, most libraries typically provide a lending service of 
tapes and compact discs of both recorded music and speech, videos and computer 
software. Most libraries charge a loan fee for borrowing such items.

3. Information provision

This is an increasingly important aspect of the work of the public library 
which is seen as the main neutral source in a community for obtaining infor
mation on many of the complex issues arising from living in modern society. 
The library will provide information about all aspects of the community, the 
organisations which exist in it— and how to contact them, as well as providing 
information targeted very much at business and industry, which is often done 
on a co-operative basis with other organisations.

4. School Library Service

In addition to schools maintaining their own libraries, it is normal for the 
public library service to provide a support service to all the publicly maintained 
schools in their area, which is funded separately by the local authority’s Edu
cation budget. Such a service is intended to supplement and support the role 
of the library in schools. The service normally has three main aspects—namely 
the long-term loan of books to increase the range of stock in the school library, 
the provision of special collections of books and other materials to support the 
work of the teacher in the classroom dealing with particular topics or projects, 
and professional help and advice to the school in running and organisation of its 
library.

5. Housebound Service

This is called by many different names in my country, but is a normal provi
sion of the public library. It is a way of serving those people who, for a variety of 
reasons, are physically unable to reach the library to obtain books themselves. 
The library makes arrangements to provide books to people in their homes, in



hospitals, in old people’s homes, and in prisons. The way tlils is done varies, 
depending on the circumstances, but is normally done either by placing a col
lection of books— which are regularly exchanged—in the institution, or, where 
people are in their own homes, by arranging to take books to them from the 
library— often with the help of volunteers.

6. Local Studies

The local history of each community has become of increasing interest to the 
general public, and the libraries are seen as a major repository for books, pho
tographs and a whole range of other printed material relating to the community 
and its history. Most libraries now maintain quite significant collections of local 
history which are well used by both scholars and local people wishing to know 
more about their community.

7. Sale of items

Most libraries provide a wide range of items for sale, many of them derived 
from the local history collections. Typical examples would be reproductions of 
old postcards, old prints, books on local history specially commissioned, as well 
as a range of other items, such as pens and pencils, often with tlie name of 
the library printed on them. Although the sale of items raises income for the 
libraries, it is accepted that such income will only ever comprise a very small 
proportion of the budget— typically, perhaps, 5 per cent.

C. Key Pi'inciples

To provide user-oriented service we have developed the concept of customer 
care and “customer’s charters” from the commercial sector. VVe train our staff 
to be helpful, and increasingly librarians are putting up in their buildings a 
statement of what our users can expect—eg friendly, helpful staff, telephones 
answered promptly, etc.

We also need to persuade our politicians of the value of our service in these 
times of restricted budgets. Increasingly we seek to measure aspects of our 
service—eg to make sure the books and the staff are earning their keep. To 
undertake user surveys to find what they need and to survey non-users to find 
why they do not use us.

Another key principle is that local library staff should be given more autho
rity to respond to local needs.

D. Problems

Many British libraries have suffered cuts in recent years, and this has made us 
identify priorities so that we concentrate our resources.

Business Plans approved by local authority. What is a Business Plan ? Es
sentially it is a written statement of:



public and private) contribute to tlie Plan, which identifies the resources avai
lable and plans how they might best be shared. Such an arrangement ensures 
that there is no needless duplication or waste of resources, and it encourages lo
cal co-operation between library and information services (using these principles 
British librarians try and ensure that the resources they liave are used as effecti
vely as possible, and when we consider that there are something like 60,000 titles 
published every year in Great Britain, it is obvious that quite difficult selections 
of what titles to buy have to take place).

Finally, can I indicate the importance of an international exchange of infor
mation such as this. Britain has had links for many years with Scandinavia, and 
I can say that we in Britain have learned a lot from our Scandinavian colleagues, 
so 1 very much applaud the aims of this Symposium and wish it every success.





Norma В. Jenson

THE MARKETING  
OF AMERICAN PUBLIC LIBRARIES

An American historian and former librarian of Congress, Daniel J. Bocrstin, 
once said that American libraries . . (are) the meccas of self-help, the most 
open of open universities. . . where there are no entrance examinations and no 
diplomas, and where one can enter at any age” (Bell 45). American public libra
ries have long had both an important educational and recreational role in our 
society. This fact, however, does not mean that our public libraries always rece
ive enough money for their educational, cultural, inspirational, entertainment or 
self-help programs. Governments everywhere in the world today have problems 
with balancing budgets and finding enough revenue. Therefore, it is essential 
that we, as librarians, work to insure that our public libraries grow and change 
with the times, that we know whom we serve, that we develop programs and se
rvices based on users’ needs, and that we promote our libraries effectively to our 
communities and our governmental leadership. Otherwise, we risk the closing of 
our libraries and jeopardize the future of our nations.

In this paper, I will provide a brief background of American public libraries, 
a description of some recent library programs and innovations, and a discussion 
of marketing which is used to help libraries plan their programs in times of 
limited financial resources.

In the United States, it has long been felt that our citizens need access 
to libraries. It was Thomas Jefferson who said “ ...that nothing would do more 
extensive good at small expense than the establishment of a small circulating 
library in every county, to consist of a few well chosen books, to be lent to 
the people of that county, under such regulations as would secure their safe 
return in due time.” (Stevenson 1108). Although instances of tax-supported, 
free libraries for the public appeared early in the history of our country, it was 
not until the mid-nineteenth century, when the concept of free public education 
for everyone had become accepted, that the idea of the public library as a means 
of self-education and continuing education also became popular. Earlier, public 
libraries only occurred when affluent citizens established a library with a major 
financial donation and the town citizens then voted continued financial support 
to the library. However, when the Boston Public Library was organized in 1852,



and the legislature of the state of Massachusetts authorized the city of Boston 
to levy taxes for its support, the free, public, tax-supported library became a 
part of American life. Over the next century, the public library became a major 
influence in communities across the country as a place of continuing education, 
a cultural institution, and a major resource for an informed nation. Fortunately, 
American leadership is convinced that how well we govern, how intelligently we 
think through difficult issues, how rationally we perform as a nation depend on 
our having access to information in our libraries (Bell 45).

The educational and informational role of the public library in the United 
States is only one part of its institutional mission. Public libraries are not only 
an educational resource or place to find information and entertaining books, they 
also have a wide variety of programs and materials for their users never dreamed 
of when the first libraries appeared in our cities and counties. To play a vital role 
in our changing society, American public libraries have evolved with our society. 
This evolution of library service is only natural and necessary if our libraries wish 
to meet the needs of our communities. American Libraries: A World Far Beyond 
Books is the title of a 1988 article in tlie “New York Times.” According to the 
author, “ ...pub lic libraries are being transformed into all-purpose centers for 
learning, recreation and social needs” (Williams 10). The public library, created 
to serve the needs of the American people, has to provide services and materials 
needed by Americans or it will lose public support.

The public library is the place to go for special equipment, computerized 
information and some of the most recent technological inventions, and commu
nity outreach programs. Such non-literary wares as videocassettes, videocassette 
players, computer terminals, software programs, compact disks, cassette tapes, 
paintings, sewing machines, tools, toys, and even pets are being lent to public 
library members. In one of Chicago’s public libraries, tools such as extension 
ladders or plumber’s wrenches are available; a New York library has toys to 
lend that have been especially adapted for the disabled; another public library 
in Ohio has a service to help local businesses win government contracts; and a 
library in Maryland offers a child care referral service (10).

To find out if a library has a book, or to locate the call number, library 
users must sit down at a computer terminal now that many public libraries have 
computerized their card catalogs. Other computer-dependent materials are the 
specialized databases available in the libraries. Everything from newspaper ar
ticles to medical and scientific literature can be searched on library computers. 
Many Americans have had their first contact with computers in the public li
brary. These various electronic items change the character of the library, but 
add to the pleasure and convenience of the users. Americans want information 
quickly and computerized databases can provide it. Books on tape now provide 
our commuters with hours of good, entertaining listening especially when they 
drive along the highways. If our users want to “read” while they drive, books 
on tape are the answer. Public libraries respond to user requests or needs with 
many different formats.



America’s public libraries have many other services besides the circulation 
of a vast array of materials. Community groups are welcome to reserve and use 
library meeting rooms. Recent immigrants go to the public library to learn En
glish, and public libraries have long had literacy programs. Children are always 
eager to attend film showings and participate in summer reading programs. Very 
young children eagerly await the next scheduled story hour in the children’s room 
of the public library. Young adults find libraries stocked with their favorite bo
oks, cassettes, and videos. Libraries provide space for young people to meet and 
hotline services for crisis and drug counseling. Adults come to the library for 
special lectures, poetry readings, club meetings, community program informa
tion and referral service. Librarians have won public support for being discreet 
and objective when providing information on sensitive issues. As long as our 
librarians identify and understand the needs of the American public, the public 
library will continue to expand its role and services.

Our public libraries have developed these diverse collections and programs in 
response to the changing needs of the American people who provide the financial 
support for the libraries through the taxes they pay. We justify our budgets and 
how we spend our money by providing library programs that meet our users’ 
and our communities’ needs. The library programs have to meet real needs or 
go unfunded and wither away. Identifying these needs is a major concern of 
the administrators of our public libraries. Tlie library adiniiiistration is held 
accountable to local library boards, trustees, or city officials who approve our 
budgets and provide the funds.

Since few libraries have financial resources to do everything they would like, 
librarians have to make decisions about library priorities. More and more libra
rians are successfully applying some of the marketing techniques of the business 
world to determine user needs. Public librarians use marketing strategy to iden
tify users and their needs, to develop programs and services to fit user needs, 
and to promote such services to the American public. In the business world, 
marketing is the whole business seen from the point of view of the customer 
(Oran 257). For American librarians, marketing is analyzing a library program 
from the point of view of our customers, the American public.

The ALA Glossary of Library and Information Science definition of marke
ting is “a purposive group of activities which foster constructive and responsive 
interchange between the providers of library and information services, and the 
actual and potential users of these services. These activities are concerned with 
the products, costs, methods of delivery, and promotional methods” (Young 140). 
Libraries never have enough money to do everything they want to do. Marketing 
techniques are used to analyze our library programs, our users, user needs, our 
costs, and our methods to decide what is worthwhile and effective, what needs to 
be changed, what needs to be added, and what we can afford. Library marketing 
involves identifying our users and their needs, making sure that our services fit 
our users’ needs and promoting these services to our users (Sirkiu 1).



Planning is a necessary part of the marketing process. Planning provides 
the structure for program evaluation and decision making. It also provides a 
methodology for making hard decisions. If all needs cannot be satisfied, marke
ting planning helps librarians choose what programs to keep. Planning helps to 
insure that the entire library staff is operating under the same assumptions. The 
first step in the planning process is to come to an agreement on the mission, 
goals, and priorities of the organization. This time consuming step insures that 
there is common agreement among the library staff and its governing authority. 
The second step in the planning process is analyzing the community to iden
tify community needs. Community analysis provides useful information about 
the composition of the community. It includes a simple walk around the com
munity by the library staff to make notes on the distinguishing features of the 
neighborhood, what commercial centers are available, school locations, major 
streets and geographic features, and the location of community service agencies 
and institutions. Community analysis involves research into the census data and 
statistical information about the community to find out about the age, race, 
educational level, and major occupations of the community residents, as well 
as information about the industries in the area (Katz 297). In the library, user 
surveys, developed by the library staff, help the librarians find out about user 
attitudes toward library services. These surveys require careful tlesign to obtain 
useful information. It is important to remember that these surveys do not tell 
librarians about people who are not using the library.

Aftęr collecting data about the community and the library users, it is possible 
to divide the community into groups or segments and decide how to serve these 
various groups. It is also possible to prioritize library programming. Marketing 
planning helps librarians decide what to include in the library budget and the 
costs of the programs. The entire marketing planning process focuses the library 
staff on the mission of the library and the nature of library programming. It 
challenges a library to justify the total library program. It establislies a timetable 
for progress and change. It forces librarians to make hard choices because funding 
is the bottom line. If we do not have enough money for everything we want to 
do, we need to decide what is essential to meet our user needs or the needs of our 
community. Library marketing and marketing planning help us to decide what 
is essential.

After defining our’mission and goals as an institution, identifying the needs 
of our community and users, designing programs and prioritizing them, we need 
to promote our programs and services effectively. VVe want to reach as many 
people in our communities as possible. If the American tax payers do not like 
the services the libraries are providing, they will not vote for the bonds that 
provide special library funding. If the tax payers like and need our programs, 
our financial support is guaranteed. American public libraries compete with all 
other urban services, like police and fire departments, for funding. Marketing, 
evaluating our libraries from the point of view of our people, is the best tool to 
insure that the public library is contributing to the educational, cultural, civic, 
and economic health of our nation.



Our public libraries are responsible to the people that they serve. If we 
provide a service that meets the public’s needs and has strong public support, 
we have political strength. American librarians understand the importance of 
political pressure in our society. At library budget approval time, librarians 
make well-placed phone calls to library supporters who have political influence 
and encourage library users to come to the budget hearings. To compete with 
other organizations for scarce funds, libraries promote their services. The press 
helps librarians to market and promote library programs. When our librarians 
use the media to reach a broader audience, we not only promote our library 
programs, but we also increa.se our political influence. Good press relations mean 
better informed library users and community officials. Well informed community 
officials mean continued financial support for the public libraries.

Librarians have an important job to define the mission of our libraries in 
contemporary society, to establish our libraries’ goals and objectives within the 
context of this mission, and to develop the best and most suitable library pro
gramming for our users and targeted audiences. We have to prioritize our pro
grams and make intelligent choices. American society is very dynamic and always 
changing. Our libraries have changed, too, from small circulating collections into 
vast information centers offering a wide variety of materials and services. All 
these programs are expensive. As long as library programs continue to develop 
to meet the needs of our society and the American tax payer, they will be sup
ported. As long as librarians are committed to serving the needs of the public 
and take the time to analyze what tho.se needs are and the role of the library in 
meeting those needs, we can be sure tliat?our libraries will remain an important 
resource for an informed nation, open and available to all at any age.

A p p e n d ix

I. Number of American Public Libraries 
Public Libraries in the United States 14,948
Public libraries, excluding branches 9,075
Main public libraries that have branches 1,277 
Public library branches 5,873

II. Circulation statistics
1990 U.S. public library circulation 1,329,009,000
Circulation per capita 1990 6,4

III. Circulation percentages
Number of libraries reporting 34 41 41
Adult 69 65 63
Juvenile 31 35 37



IV. Library expenditures, 1980-1990
1980 ’81 ’82 ’83 ’84 ’85 ’86 ’87 ■88 ’89 ’90

Circulation per 
capita 4,7 5.2 5,2 5.4 5.3 5.4 5.6 5,7 5,7 6.1 6,4

Expenditures per 

capita $ 7,39 8,26 9,49 9,78 10,73 11 14 11.61 12.09 13.15 15.30 15.10

Expenditures per 

circulation $ 1,42 1,56 1.57 1,65 1,81 1.84 2,04 2,10 2,28 2,50 2.50

Expenditures per 
capita for 
materials $ 1,10 1.17 1,18 1,27 1.49 1,57 1.99 1.85 2 32 2.60 2.70

V. Public library acquisition expenditures, 1989-1990 
Total U.S. libraries reporting 6,389
Total acquisition expenditures $854,203,736

VI. Categories of expenditures

Books
Other print materials 
Periodicals 
Manuscripts and 
archives 
AV materials

$458,624,033
$5,727,609

$67,325,059

$309,520
$48,621,108

AV equipment
Microform
Macliine-readabie
materials
Preservation
Database fees
Unspecified

$4,090,176
$11,816,381

$3,427,664
$6,210,419
$9,079,486

$44,930,541
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