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okazuje się, że niektórzy z nas na-

dal czują sentyment do szarzyzny 

w ogóle, co było widać na wspo-

mnianych filmach konkursowych 

umieszczonych w sieci. Może wy-

nika to z braku perspektyw i bez-

silności, ale widać tylko ten efekt. 

Nasze zaniechanie.

Przez pierwsze miesiące pracy 

moim służbowym strojem był nie-

ciekawy fartuch i gumowe rękawi-

ce, obdzierałam bowiem z szarej 

skóry wszystkie książki – to było 

najważniejsze zadanie do wykona-

nia. Oczywiście przy okazji księgo-

zbiór został poddany selekcji, dzię-

ki czemu wyeliminowałam książki, 

które już dawno nie powinny stać 

na półkach ze względu na ich stan. 

A jednak stały i sobie „figurowały”, 

m.in. właśnie dlatego, że dobrze 

ukrywały się pod papierowymi ob-

wolutami.

Nie trafia do mnie argument, że 

skoro bibliotek nie stać na folię, to 

powinny chociaż w taki sposób 

chronić książki. Te szare makabry 

robią niewątpliwie jedną rzecz: zo-

hydzają bibliotekę, powodują, że 

cały księgozbiór zlewa się w jedną 

nieprzystępną i niezachęcającą do 

korzystania masę. Uważam, że le-

piej pożyczyć książkę bez okładki 

niż w szarym papierze.

D
o napisania tego tekstu 

natchnęła mnie akcja 

„Biblioteki szkolne bez 

photoshopa”, wymyślo-

na przez grupę zapalonych biblio-

tekarzy działających od niedawna  

w sieci pod nazwą „Biblioteki Szkol-

ne Online”. Książnice w szkołach 

nadsyłają do nich swoje zdjęcia – są 

to jednak obrazki, którymi nie spo-

sób się pochwalić. Mają pokazać,  

w jak fatalnej kondycji są biblioteki.

Mieliśmy ostatnio okazję obej-

rzeć wiele filmików nagrywanych 

na konkurs MEN „Książki naszych 

marzeń”. Ich akcję umiejscawiano 

zazwyczaj w bibliotece szkolnej, 

dzięki temu mogliśmy bezkarnie 

podejrzeć sobie, jak wyglądają one 

dziś, na początku XXI w. Rozbież-

ność warunków, w jakich przyszło 

im funkcjonować, jest bardzo duża.

Ten tekst nie jest przeznaczony 

dla bibliotekarzy, którzy mają pięk-

ne, nowoczesne i dobrze wyposa-

żone biblioteki szkolne czy centra 

informacji. Tak, jest takich wiele. 

Znajdują się w placówkach, w któ-

rych dyrektor wziął sobie do serca 

stwierdzenie dr Jadwigi Andrzejew-

skiej, że w porządnej szkole bez po-

rządnej biblioteki porządnie uczyć 

się nie da. To raczej kilka uwag do 

bibliotekarzy, którzy marzą o pracy 

w takiej bibliotece, a rozglądając się 

dookoła, są przekonani, że to marze-

nie nigdy się nie ziści.

Muszę tutaj nawiązać do artyku-

łu, który popełniłam w pierwszych 

latach mojej pracy – O szarzyźnie  

w bibliotekach nie tylko szkolnych1 . 

Kiedy pisałam go w 2004 r. zastana-

wiałam się, czy powinnam w ogó-

le poruszać ten temat, bo przecież 

wszystkie biblioteki są już teraz ko-

lorowe i piękne. Dziesięć lat później 

1  O szarzyźnie w bibliotekach nie tylko szkolnych. 
„Biblioteka w Szkole” 2004, nr 12, s. 8.

Ten tekst nie jest przeznaczony dla bibliotekarzy, którzy mają piękne, nowoczesne i dobrze wyposażone 
biblioteki szkolne…

Izabela TUMAS

Tak wyglądała biblioteka 
szkolna, którą przejmowa-

łam kilkanaście lat temu.

Te szare makabry robią 
niewątpliwie jedną 
rzecz: zohydzają bi-

bliotekę, powodują, że cały 
księgozbiór zlewa się w jedną 
nieprzystępną i niezachęcającą 
do korzystania masę. 
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W XXI w. nie powinniśmy ofero-

wać uczniom takich reliktów prze-

szłości, fundować im obrazków, 

które pamiętają z lat szkolnych ich 

rodzice i dziadkowie. Nie znajduję 

żadnych argumentów za ich stoso-

waniem, ale same przeciw niemu: 

stare papierowe okładki są siedli-

skiem roztoczy oraz nieprzyjem-

nie pachną, a poza tym robią nam 

niedźwiedzią przysługę – odstra-

szają uczniów od czytania.

Ale nie chodzi tylko o szary pa-

pier w naszych bibliotekach, chodzi 

o wszystko. O stan mebli, wystrój, 

estetykę pomieszczenia, a nawet  

o takie – wydawałoby się mało istot-

ne – sprawy jak napisy czy prze-

gródki literowe. Musimy zadbać  

o to sami! Nie godzić się na byleja-

kość, ale z nią walczyć – wszelkimi 

siłami. Trzeba nam szarość zabar-

wić, a zniszczenia odnowić. Zrobić 

wszystko, żebyśmy nie mieli czego 

fotografować do akcji „Biblioteki 

szkolne bez Photoshopa.”

Jeżeli nie mamy funduszy na za-

kup mebli, może znajdzie się kilka 

groszy na ich odnowienie? A jeże-

li i na to nie ma pieniędzy w kasie 

szkoły, powinniśmy postarać się  

o zdobycie pieniędzy choćby ze 

sprzedaży makulatury, czy – osta-

tecznie – o znalezienie sponsora.

Mam teraz nowe regały, szafki  

i szafy na dokumenty, stoliki kom-

puterowe czy piękną ladę wykonaną 

specjalnie na zamówienie, ale kie-

dy zaczynałam pracę w bibliotece, 

większość mebli nadawała się tylko 

do pieca. Po drodze nie miał miejsca 

żaden cud – sponsor kilka lat temu 

ufundował nam jedynie sofę. Cho-

ciaż nie – cud był, a nazywa się „za-

angażowanie”.

Chodzi o to, żeby pokazać dy-

rektorowi, że nam się chce i jeste-

śmy gotowi zrobić wszystko, żeby  

w bibliotece było ładnie i przyjem-

nie. Wtedy ruszą nam na pomoc. 

Nie są to słowa teoretyka, ale prak-

tyka. Zanim po kolei wymieniono 

mi stare meble, moi zwierzchnicy 

zaobserwowali, że: zabierałam się 

do pomalowania ścian (ostatecznie 

wyręczył mnie pan konserwator), 

uprałam dywan (był jeszcze w sta-

rym pomieszczeniu), pomalowałam 

brzydkie kaloryfery i drewniany 

stolik-biurko bibliotekarza – od tej 

pory wyróżniał się optymistycznie 

na zielono. 

Odnowiłam też burą szafę na cza-

sopisma (tapeta samoprzylepna, wy-

kończenie brzegów specjalną taśmą, 

pomalowanie drzwiczek) i przy oka-

zji pociągnęłam sprayem stare pod-

pórki do książek. Wypłowiałe na- 

pisy i przegródki zamieniłam na ko-

lorowe i radosne najmniejszym moż-

liwym kosztem – na zwykłą tekturę 

naklejałam folię samoprzylepną,  

z niej wycinałam także litery na 

napisy, do przegródek użyłam go-

towych szablonów liter. Przegródki 

działowe do literatury popularno-

naukowej drukowałam i przykle-

jałam na kolorowe tekturki. Ma-

teriały na to wszystko kupiłam za 

kilkanaście złotych zdobytych ze 

sprzedaży makulatury. Te rzeczy 

służą mi do dziś. 

Myślicie, że napisy są nieistot-

ne? Bardzo się mylicie. Istotne jest 

WSZYSTKO, każdy detal – wiem to 

od innych. Kiedyś gościłam u siebie 

doktorantkę, która miała pisać tekst 

Chodzi o to, żeby pokazać 
dyrektorowi, że nam się chce 

i jesteśmy gotowi zrobić 
wszystko, żeby w bibliotece 

było ładnie i przyjemnie.  

Po drodze nie miał miej-
sca żaden cud. Chociaż 
nie – cud był, a nazywa 

się „zaangażowanie”

Stary regał na 
czasopisma.

Regał  
odnowiony.
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o bibliotekach szkolnych, a trafiła na 

mnie przez blog, który prowadzę. 

Przyszła, rozejrzała się i powiedzia-

ła: „Jakie ładne te rozdzielniki!” Kie-

dyś byłam w bibliotece, gdzie były 

takie stare i oberwane, a kiedy za-

pytałam, czemu nie zrobią nowych, 

bibliotekarka wzruszyła ramionami 

i powiedziała: „A po co?”.

Ja wiem, że brakuje funduszy  

w większości naszych bibliotek, że 

jesteśmy marginalizowani i niedo-

ceniani. Zróbmy więc co w naszej 

mocy, żeby odwrócić tę sytuację, 

żeby zasłużyć na szacunek, uznanie, 

na nowe książki i na nowe meble.  

I na nowych czytelników, którzy 

będą u nas chętnie przebywać. Nie 

narzekajmy, tylko weźmy sprawy  

w swoje ręce. Dosłownie. Starajmy 

się, żeby nasze biblioteki wyglądały 

dobrze nawet bez Photoshopa. 

Tam, gdzie ciągle jeszcze walczy-

my z brakiem zrozumienia, że bi-

blioteki są ważne dla pracy szkoły 

i rozwoju uczniów – nie poddawaj-

my się mimo wszystko. Pokażmy, że 

nam zależy i że dbamy o nie nawet 

wtedy, kiedy wiatr wieje w oczy 

i nikt nam nie sprzyja. Wtedy na 

pewno zmieni się podejście naszych 

lokalnych władz. A to już bardzo 

dużo.  

Izabela TUMAS
bibliog3.wordpress.com

Dokładnie te same książki, pozbawione sza-
rych okładek, naprawione, jeżeli zachodziła 
taka potrzeba, ustawione na tych samych 
regałach (wyszorowanych i domytych) 
– wyglądają już tak. Prawda, że jest różnica?

Wybrane wypowiedzi publikuje-
my w „Bibliotece w Szkole”. Zapra-
szamy wszystkich czytelników do 
dyskusji, przesyłania swoich opinii 
i przemyśleń pod adresem biblio-
tekawszkole@sukurs.edu.pl.

Dyrektorze

na tych na szczeblu trzeba

może tupnąć nogą

ale nie za moco

może wkraść się w łaski

ale bez przesady

może ruszyć do boju

ale bez o%ar

może prosić

ale zachować godność

może przekonywać

ale argumentem urzędniczym

może szantażować 

ale w granicach prawa

może manipulować

ale raczej w kierunku perswazji

może posłużyć się mantrą

że mądrzy oddani

że pomysłowi wykształceni

że ludzie opiekunowie nauczyciele

że czytelnicy uczniowie dzieci

że książki czasopisma sieć globalna

że czytanie pisanie odkrywanie

że XXI wiek

że BIBLIOTEKA 

że serce szkoły

spróbuj Dyrektorze

może jeszcze się uda 

zatrzymać pierwszego czytelnika

i uratować zawodowe zamiłowania

nazwisko autorki  

do wiadomości redakcji

Napisz list  

do swojego dyrektora
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