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A.F.: Proszę powiedzieć jak zaczęła się Pana przygoda z bibliotekarstwem? 
Przypadek czy świadomy wybór zawodu? 
 
J.W.: Zaczęło się od konieczności ucieczki od służby wojskowej, więc chyba od 

przypadku, choć od dzieciństwa książki czytałem namiętnie — bywało, że z latarką 
pod pierzyną, kiedy rodzice wyłączali światło po nieskutecznych, wcześniejszych, 
poleceniach jego zgaszenia. Najpierw było rozczarowanie studiami na Wydziale 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wywodzę się ze środowiska wiejskiego, które 
trzeźwo patrzyło na rzeczywistość. Doświadczenia wojenne i powojenne ojca i jego 
braci — walki we wrześniu 1939 r., partyzantka w oddziałach AK, obozy 
w Niemczech, a później na Syberii, kolektywizacja, terror powojenny siepaczy 
nowych władz — wszystko to powodowało, że wówczas, jak i później, nie udało się 
mnie uwieść apologetom nowego ustroju. Pierwsze miesiące studiów filozoficznych 
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przeraziły mnie. Zaraz na początku oświadczono nam, że kształcą nas na 
instruktorów komitetów wojewódzkich partii. Nie był to żart: dwie godziny 
materializmu dialektycznego i dwie godziny ćwiczeń z tego przedmiotu w każdym 
tygodniu oraz w takim samym wymiarze materializm historyczny, nie mówiąc 
o innych podobnych zajęciach — to było nie do strawienia. Alternatywą była służba 
wojskowa. Kiedy ktoś ze znajomych powiedział mi o możliwości łatwego 
ewakuowania się na bibliotekoznawstwo, nie wahałem się i od początku stycznia 
byłem już na tym kierunku. Studia były łatwe i przyjemne, zwłaszcza jeśli opanowało 
się technikę zdawania egzaminów u poszczególnych wykładowców. I tak to poszło. 
Doc. Krystyna Remerowa, która była wykładowcą, a później także kierownikiem 
katedry warszawskiego bibliotekoznawstwa zaproponowała mi pracę w Instytucie 
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, którego była szefową. Propozycje 
przyjąłem, tym bardziej, że parę miesięcy wcześniej uczestniczyłem w badaniach 
terenowych IKiCz nad czytelnictwem w Jordanowie koło Nowego Targu, gdzie 
zbierałem również materiały do swej pracy magisterskiej, dotyczącej zawartości 
i wykorzystania księgozbioru biblioteki publicznej. 
 
Później już tylko 45 lat pracy w Bibliotece Narodowej na stanowiskach: pracownika, 
kierownika sekcji, kierownika zakładu, sekretarza naukowego, zastępcy dyrektora, 
pełnomocnika dyrektora ds. współpracy z bibliotekami publicznymi, a ponadto 
zastępcy redaktora naczelnego „Rocznika Biblioteki Narodowej” i „Polish Library 
Today”. Zaangażowanie w ruchu bibliotekarskim zaowocowało funkcją 
wiceprzewodniczącego a następnie przewodniczącego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich (SBP) oraz redaktora naczelnego „Bibliotekarza”. 
 

A.F.: Jakie były początki współpracy z redakcją „Bibliotekarza”? 

 

J.W.: Zaczęło się od pisania artykułów. Praca w IKiCz, udział w badaniach 
terenowych oraz licznych konferencjach i naradach z bibliotekarzami z całego kraju 
stanowiły dobrą inspirację do pisania i bogate źródło informacji o bieżących sprawach 
bibliotekarstwa krajowego. Przechodziłem dzięki temu przyśpieszony kurs pisania 
różnego rodzaju tekstów. Najwięcej zawdzięczałem redagowaniu not biograficznych 
pisarzy do kart katalogowych dla bibliotek publicznych, które wówczas drukowała 
Biblioteka Narodowa. W dwudziestu, rzadziej czterdziestu, wierszach trzeba było 
zamknąć charakterystykę twórczości danego autora w taki sposób, by stanowiła ona 
zachętę do lektury jego dzieł. Pół biedy, gdy był to początkujący pisarz o niewielkim 
dorobku, o wiele trudniej gdy był nim np. noblista. Niezbędna była maksymalna 
zwięzłość, trafność doboru informacji, rezygnacja z każdego zbędnego słowa, 
klarowność noty. Już jako autor książek i kilkuset innych opublikowanych tekstów, 
sekretarz naukowy Biblioteki Narodowej, mający za sobą spore doświadczenie 
w kontaktach ze środowiskiem, działacz SBP, otrzymałem propozycję przejęcia 
funkcji redaktora naczelnego „Bibliotekarza”. Pierwszej nie przyjąłem, bo została 
złożona w okolicznościach, w których moja decyzja odczytana zostałaby jako udział 
w wewnętrznych rozgrywkach organizacyjnych. Drugą, po kilku latach, 
zaakceptowałem i tak od 1 stycznia 1991 r. do końca stycznia 2012 r. odpowiadałem 
za „Bibliotekarza”. 
 

Początki były straszne: kompletnie pusta teka redakcyjna, wielomiesięczne 
opóźnienia w wydawaniu poszczególnych numerów pisma (nieco wcześniej jeden 
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z nich został wydany nawet w formie powielanej), nieustające zabiegi o papier na 
druk, nieustające żebry w drukarni — nie pomagała nawet butelka koniaku, choć 
dawała nadzieję, że może następna wizyta będzie bardziej efektywna. Nie lepiej było 
z uzyskaniem, nie tylko dobrych, ale i nadających się do druku tekstów. Odmawiała 
współpracy spora grupa osób piszących, które wystąpiły z SBP na znak protestu 
przeciwko kolaboracji tej organizacji z PRON1. Były nawet trudności ze 
skompletowaniem Komitetu Redakcyjnego, bo niektóre zapraszane osoby odmawiały 
w nim udziału. Pierwsze numery pod moją redakcją były więc „chude” objętościowo 
i treściowo, co mnie samego zmuszało do wypełniania jego stron własnymi tekstami. 
Opóźnienia stopniowo udało się zlikwidować. Zmiana ustroju, zniesienie cenzury 
i stopniowa modernizacja gospodarki, łącznie z sektorem poligraficznym, poprawiały 
warunki wydawania pisma nieomal z kwartału na kwartał. Nasze wysiłki zmierzały też 
do pozyskania nowych autorów, zwłaszcza młodych. Dzięki nim w stosunkowo 
krótkim czasie zgromadziliśmy niezły zespół autorski, do którego chętnie dołączali 
następni, w tym debiutanci, z którymi współpraca, choć trudniejsza, przynosiła nieraz 
zaskakująco dobre rezultaty. 
 
A.F.: Jak Pan postrzegał rolę tego czasopisma w środowisku bibliotekarskim? 
 
J.W.: Wyłożyłem to dość jasno w pierwszym zredagowanym numerze ze stycznia 
1991 r. Przedstawiając się czytelnikom, napisałem m.in.: Jako redaktor 
„Bibliotekarza" chciałbym doprowadzić do wzrostu zainteresowania tym 
miesięcznikiem, do uatrakcyjnienia jego treści i szaty graficznej. Nie zapowiadam 
nagłych i łatwych zmian. Powodzenie naszych zamierzeń będzie zależeć nie tylko od 
samej Redakcji i pomocy Komitetu Redakcyjnego, lecz także od możliwości 
pozyskania dobrych autorów i ciekawych tekstów oraz od wielu innych uwarunkowań, 
wśród których poczesne miejsce zajmować będzie zainteresowanie i poparcie 
Czytelników dla naszej pracy, a także — uwarunkowania ekonomiczne. (…) Z jaką 
ofertą występujemy do Czytelników? Otóż, po pierwsze — będziemy dążyć do 
takiego redagowania „Bibliotekarza", aby stał się on istotnym źródłem informacji o 
wszystkich sprawach bibliotekarstwa współczesnego jako ważnego elementu 
komunikacji społecznej oraz polityki społecznej państwa. Oznacza to, że będziemy 
dążyć do publikowania materiałów zróżnicowanych tematycznie, mogących 
zainteresować pracowników wszystkich rodzajów bibliotek, ośrodków informacji 
naukowej, studentów, adeptów naszego zawodu, ludzi zajmujących się sprawami 
bibliotek, książki i czytelnictwa oraz informacji naukowej w administracji państwowej i 
samorządowej. Chcemy liczyć się z zainteresowaniami czytelników i podejmować 
tematy odpowiadające ujawnianym potrzebom. To nakłada na nas obowiązek 
utrzymywania łączności ze środowiskiem i sondowania jego oczekiwań. 
 
Jesteśmy przeświadczeni, że łamy „Bibliotekarza" służyć powinny poznawaniu 
nowych idei, technologii, technik i metod pracy, rozwiązań organizacyjnych, wyników 

                                                
1
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) — organizacja polityczna (początkowo pod 

nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w okresie stanu wojennego przez 
PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w 
celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności 
wprowadzenia stanu wojennego. Za: Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON). W: 
Wikipedia — wolna encyklopedia [on-line]. [Dostęp 19.02.2012]. Dostępny w World Wide Web: http:// 
http://p l.wikipedia.org/wiki/Patriotyczny_Ruch_Odrodzenia_Narodowego. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyczny_Ruch_Odrodzenia_Narodowego
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określonych badań naukowych, wymianie doświadczeń, rozszerzaniu i pogłębianiu 
współpracy, pełniejszemu informowaniu o faktach i wydarzeniach ważnych dla 
Czytelników. Dlatego chcielibyśmy wzbogacić tematykę publikowanych materiałów, 
szerzej pisać o problematyce bibliotekarstwa zagranicznego i współpracy 
międzynarodowej, rozszerzyć dział informacji o bieżących wydarzeniach krajowych i 
zagranicznych, informować o nowym piśmiennictwie krajowym i omawiać ważniejsze 
publikacje. Konieczne będzie stopniowe wzbogacanie form publikowanych 
materiałów. Podejmować będziemy wysiłki, aby łamy „Bibliotekarza" częściej 
ożywiały wywiady, dyskusje redakcyjne, polemiki, a także listy Czytelników, do 
których przywiązujemy szczególne znaczenie. Listy bowiem wiążą się z drugim 
naszym zamysłem, który wywodzi się z przekonania, że „Bibliotekarz" powinien 
odgrywać pierwszoplanową rolę w formowaniu się samoświadomości naszego 
środowiska i kształtowaniu się wizerunku polskiego bibliotekarza. Aby to było 
możliwe, konieczne jest podnoszenie i omawianie na łamach naszego miesięcznika 
całokształtu zagadnień związanych z naszym zawodem, nie wyłączając etycznych i 
moralnych. Liczymy na autorów, ale także — na. Czytelników i ich listy z opiniami, 
ocenami, poglądami. Będziemy Czytelnikom ogromnie zobowiązani za 
ustosunkowanie się do publikowanych materiałów, przedstawianie własnego punktu 
widzenia sygnalizowanie tematów ważnych, uzupełnianie i wyjaśnianie informacji 
niepełnych lub mylnych. (…) Uważamy, że na łamach „Bibliotekarza" jest miejsce na 
dyskutowanie wszystkich zagadnień ważnych dla środowiska, także tych trudnych. 
Należy to jednak czynić z kulturą, z poszanowaniem dla oponenta, bez demagogii i 
napastliwości. Ufam, że tak będzie. Wierzę także w dobrą wolę, życzliwość i 
współpracę licznych kręgów bibliotekarzy, czy szerzej — ludzi książki. 
 

Przez cały czas mojego redagowania pisma wyłożone wówczas intencje starałem się 
realizować, i dziś, kiedy znów je przeczytałem, wydają mi się nadal aktualne. 
Oczywiście, realizacja tych zamierzeń była uzależniona od nowych zjawisk, 
zmieniających się potrzeb i uwarunkowań. Musiała zakładać potrzebę elastyczności i 
dostosowania się do nowych zdarzeń i wyzwań. 
 

A.F.: Które z tych zamierzeń udało się zrealizować, z których trzeba było 

zrezygnować? 
 
J.W.: Udało się chyba przyciągnąć uwagę i rozbudzić lub wzmocnić zainteresowanie 
wieloma ważnymi problemami i zjawiskami, stworzyć z czasopisma forum ich 
omawiania i w jakimś stopniu dyskusji nad nimi. Przypomnę tu tylko takie 
przedsięwzięcia, jak m.in. prezentację zagranicznych bibliotecznych systemów 
informatycznych, które na początku lat 90. były prawie nieznane w Polsce, dziesiątki 
artykułów i raporty poświęcone komputeryzacji bibliotek i nowym technologiom, 
problemy organizacji, zarządzania i funkcjonowania bibliotek w warunkach ustroju 
samorządowego, projekty i nowelizacja ustaw bibliotecznych, standardy dla bibliotek, 
stała obecność materiałów dotyczących organizacji i metod pracy bibliotecznej, 
oprogramowanie MAK i MAK+, przepisy prawne, omówienia piśmiennictwa 
fachowego, problemy ruchu zawodowego bibliotekarzy, ich kształcenia i statusu. 
Duże znaczenie przywiązywaliśmy także do informacji z poszczególnych bibliotek w 
celu upowszechniania ciekawych doświadczeń i ich dokumentowania. Początkowo, 
kiedy kontakty bibliotekarzy z zagranicą były rzadsze, programowo staraliśmy się 
przybliżać idee, rozwiązania i doświadczenia bibliotekarstwa zagranicznego. 
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W ostatnich latach takich materiałów w „Bibliotekarzu” publikowaliśmy mniej, jednak 
nie zrezygnowaliśmy z ich zamieszczania. Przez cały okres mojej pracy redakcyjnej 
wiele uwagi i miejsca poświęcaliśmy polityce bibliotecznej, poczynaniom resortów 
opiekujących się bibliotekami, programom i raportom, działalności samorządów jako 
organizatorów bibliotek. 
 
We wszystkich wymienionych zakresach mieliśmy pewne osiągnięcia. Nie udało się 
nam, ale i całemu środowisku, przyczynić się do zmiany nastawienia administracji 
rządowej i samorządowej do bibliotek, do uprawiania polityki bibliotecznej 
z prawdziwego zdarzenia. Publikowane wystąpienia, wypowiedzi czy kampanie, 
w których uczestniczyliśmy, np. w sprawie niełączenia bibliotek z innymi instytucjami 
były całkowicie nieskuteczne i spotykały się z milczeniem adresatów. W takich 
sytuacjach podnosiły się jedynie głosy akolitów władz, czyli w większości wybrańców, 
na których władza zawsze może liczyć i uzyskać wsparcie w swoich, niekiedy niezbyt 
budujących poczynaniach.  
 
Bywały też inne sytuacje. Na przykład w przypadku nowych projektów ustawy 
bibliotecznej, w których propagowanie nasza redakcja się włączała, resort 
z zadowoleniem deklarował oczekiwanie na zakończenie podjętych prac, a po ich 
ukończeniu i przesłaniu stosownych dokumentów zapadało konsekwentne milczenie. 
Były to skutki, jak sądzę, całkowitego wytrzebienia specjalistów od bibliotek 
w resortach zajmujących się bibliotekami z jednej strony, a z drugiej — 
podporządkowania działalności ministerialnej i samorządowej polityce. 
 
Mam poczucie fiaska poniesionego także w próbach wspierania budowy 
świadomości środowiskowej nastawionej na obronę interesów własnych 
i wzmocnienie pozycji społecznej zawodu bibliotekarskiego. Jest gorzej niż za 
komuny. Nie wyzbyliśmy się postawy roszczeniowej, ugruntowanej w poprzednim 
okresie i teraz nadal uważamy, że to, czego oczekujemy, mają zrobić inni, ale bez 
nas, czyli za nas. Dlaczego? Bo, bo… Takiej postawie i jej ugruntowaniu sprzyja 
rozpowszechniona w niesłychanie wysokim stopniu poprawność polityczna, ucieczka 
w anonimowość i niechęć publicznego wypowiadania swoich poglądów i opinii. 
Postawa taka wynika często z obawy o konsekwencje w miejscu pracy związane 
z niechęcią przełożonych do podwładnych, którzy ujawniają swoje opinie. Tłumienie 
przez niedouczonych przełożonych i domorosłych politykierów inicjatyw 
pracowniczych, resortowe podziały w środowisku, także w organizacji ruchu 
bibliotekarskiego, nijakość polityki bibliotecznej, znaczne uzależnienie działalności 
stowarzyszeń i organizacji od polityki grantowej władz i sponsorów, to przyczyny tej 
bierności. Petryfikuje ją rynek pracy, na którym zawód bibliotekarza nie jest chroniony 
przepisami prawa i umożliwia podmianę fachowca na amatora, zwłaszcza na lepiej 
płatnych stanowiskach pracy. Bezpowrotna, jak się wydaje, rezygnacja środowiska 
z organizacji naukowych zjazdów oraz kongresów ogólnokrajowych bibliotekarzy (nie 
ma kto za nie zapłacić), na których przed wojną i po wojnie wypracowywano ważne 
kierunki działalności bibliotek i organizacji bibliotekarskich oraz wzmacniano poczucie 
jedności środowiska — nie ułatwia zmiany sytuacji na lepsze. Dziś ważne głosy 
specjalistów z autorytetem są rozproszone w dziesiątkach publikatorów tradycyjnych 
i elektronicznych i giną w rozgardiaszu medialnym. 
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Sygnalizuję tu najważniejsze, z mojego punktu widzenia sprawy. Jest ich znacznie 
więcej, tak po stronie osiągnięć, jak i porażek, nie będę ich tu rozwijał. Być może 
zajmę się nimi w osobnym tekście. 
 
A.F.: Jak wyglądała z pozycji redaktora naczelnego siła oddziaływania 

„Bibliotekarza”? Czy zdarzały się żywe reakcje na publikowane teksty? 
 

J.W.: Do dziś trudno jest mi odpowiedzieć na te pytania.. Reakcje były raczej 
pośrednie niż bezpośrednie. Otrzymywaliśmy wiele sygnałów o docenianiu pisma i 
poruszanych tematach, nawiązujących do najważniejszych zdarzeń w krajowym 
bibliotekarstwie. Były to raczej przyjazne i często wyrażające uznanie słowa 
kierowane do nas w kuluarach konferencji, spotkań, narad, niż deklaracje pisemne. 
Brak tych ostatnich był deprymujący dla niektórych naszych autorów, którzy z tego 
powodu rezygnowali z publikowania w „Bibliotekarzu”. Tak się zdarzyło na przykład z 
Aleksandrem Radwańskim i Ryszardem Turkiewiczem, którzy zaprzestali pisania 
swoich felietonów, nie znajdując oddźwięku wśród czytelników. Dopiero po 
ogłoszeniu ich decyzji, odezwały się telefony i usłyszeliśmy żale, że szkoda, że były 
ciekawe, pożyteczne i inspirujące. Ogromnie nasiliły się podobne sygnały po moim 
przekazaniu funkcji redaktora naczelnego następczyni, co odczytuję przede 
wszystkim jako uprzejmość znanych mi i nieznanych czytelników. 
 

Temu, co powiedziałem wcześniej, wydaje się przeczyć niepowodzenie 
z utrzymywaniem wysokości nakładu pisma. Nie powiodły się apele do szefów 
bibliotek i czytelników. Co prawda nakład „Bibliotekarza” dziś jest niewiele niższy niż 
był kilka czy kilkanaście lat temu, ale nadal, choć nieznacznie, spada. I wcale nie jest 
dla mnie pocieszeniem, że nakłady wszystkich czasopism bibliotekarskich spadły 
znacznie niżej… 
 

Jeśli chodzi o żywość reakcji, to przypominają mi się dwa zdarzenia, pierwsze z lat 
90. i drugie z poprzedniego roku. W czerwcowym numerze z 1998 r. napisałem: 
tegoroczne podwyżki w kulturze będą wynosić 80,50 zł na jeden etat kalkulacyjny 
i będą to najniższe podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w sferze 
budżetowej. Tej konstatacji towarzyszył dodatkowo następujący komentarz: Musimy 
się pogodzić z myślą, że w zasadzie o sprawy płacowe nikt nie dba. Jeszcze 
niedawno, bo przed wyborami, ze strony związków zawodowych padały gromkie 
deklaracje i buńczuczne oświadczenia, których obecnie nawet echo wyciszono 
z chwilą, kiedy ich rzecznicy zajęli miejsca swoich poprzednich oponentów we 
władzach. Jak pamiętamy, doszli wówczas do władzy w resorcie, w wyniku 
wygranych wyborów, czołowi przedstawiciele Komisji Kultury NZZS „Solidarność”. Ich 
reakcja była bardzo żywa. Zażądano odwołania tych słów. Kiedy odmówiłem, 
dzwoniono z interwencją do prezesa SBP, Stanisława Czajki, który interweniującym 
oświadczył, że w SBP nie ma cenzury. W jeszcze jednym telefonie oznajmiono mi, że 
popamiętam… Po kilku tygodniach odwołano mnie ze stanowiska zastępcy dyrektora 
BN. 
 

Drugi przypadek żywej reakcji na treści publikowane w „Bibliotekarzu” zdarzył się w 
ubiegłym roku. Środowisko bibliotekarskie było żywo zainteresowane opóźniającą się 
realizacją opracowania oprogramowania MAK+ w Instytucie Kultury. W związku 
z tym otworzyliśmy rubrykę „Porozmawiajmy o MAK+”. Ukazało się wówczas kilka 
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wypowiedzi na temat tego oprogramowania, które punktowały opóźnienia, 
niejasności i wątpliwości bibliotekarzy dotyczące różnych aspektów MAK+. 
Dominowały krytyczne opinie o samym oprogramowaniu, sposobach jego 
upowszechniania w bibliotekach, pytano, co mają zrobić biblioteki specjalne, 
w których jest ok. 1500 pakietów MAK BN, a do których MAK+ nie jest adresowany. 
Najwidoczniej bardzo to zeźliło szefa Instytutu Książki, który nie bawiąc się 
w konwenanse, wymógł zniknięcie w „Bibliotekarzu” rubryki „Porozmawiajmy 
o MAK+” i publikowania innych informacji na ten temat. Dla mnie było to nie do 
przyjęcia. 
 
A.F.: Jak pan widzi rolę „Bibliotekarza” w przyszłości? Może jakieś rady dla nowej 

redaktor naczelnej? 
 

J.W.: Częściowo już na to odpowiedziałem, cytując moją deklarację jako redaktora 
naczelnego z pierwszego numeru „Bibliotekarza” z 1991 r., a także już w trakcie tej 
rozmowy. Wyczerpująco przedstawiłem swoje stanowisko i odpowiedziałem na to 
pytanie w grudniowym numerze „Bibliotekarza”, w tekście skierowanym do Elżbiety 
Stefańczyk, która zastąpiła mnie na stanowisku redaktora naczelnego. 
 

Podkreślając, że w ostatnich latach nastąpiły ogromne zmiany, napisałem, że moja 
następczyni stanie w obliczu konieczności rozważenia modyfikacji koncepcji pisma 
i dostosowania go do zmieniających się sposobów przekazywania i odbioru 
informacji. Wyraziłem to następująco: Zmienili się bowiem odbiorcy pisma, dla 
których większości komputer i Internet to codzienne narzędzia pracy, czytane zaś 
przez nich teksty to w coraz większym stopniu hiperteksty połączone z zaglądaniem 
do odnośników cyfrowych stron, a w związku z tym także pogłębiająca się skłonność 
do czytania nieliniowego, wyboru i czytania fragmentów, zwłaszcza zdań krótkich, 
„SMS-owych”. Stąd zmniejszająca się u wielu ochota do czytania i słuchania tekstów 
długich, odrzucania przydługich wstępów i zbędnych wywodów, skłonność do 
szybkiego przechodzenia do sedna sprawy. Namnożyło się też portali internetowych, 
jak chociażby portal sbp.pl, nowy EBIB, portali społecznościowych, czasopism 
i innych wydawnictw elektronicznych, które szybciej, choć nie zawsze w sposób 
pogłębiony i wyczerpująco omawiają dane zagadnienie. Przedstawiłem też swój 
pogląd na miejsce pisma wśród czasopism SBP i jego rolę w naszym 
bibliotekarstwie. Napisałem: Jeśli miałbym coś sugerować nowemu redaktorowi, to 
kontynuację orientacji na kadrę kierowniczą bibliotek. To kusząca, choć niełatwa 
perspektywa. A niełatwa dlatego, że ta kategoria bibliotekarzy wydaje się ostatnio 
dość obojętnie odnosić do piśmiennictwa profesjonalnego. Spadające nakłady 
czasopism fachowych i naukowych dają podstawę do takich supozycji. Sugerowanie 
więc kontynuacji szukania adresatów pisma w kadrze kierowniczej bibliotek może się 
wydawać mylne. Zwłaszcza jeśli się daje posłuch opiniom, że od kadry kierowniczej 
na ogół nie wymaga się wiedzy i umiejętności profesjonalnych. Nie podzielamy tych 
opinii. Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy szef chciałby swoje obowiązki 
wykonywać jak najlepiej. I dlatego wierzymy, że jest gotów zainteresować się każdym 
tekstem, który by wskazywał lub objaśniał sposoby lepszego i łatwiejszego 
wykonywania przez niego jego obowiązków. Rzecz zatem w tym, by redakcja 
potrafiła takie materiały prokurować oraz dysponowała do tego niezbędnymi siłami 
i środkami. Wierzę, że mojemu następcy może się to udać, jeśli pójdzie tą drogą, 
i życzę mu sukcesu. 
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A.F.: Zakończył się pewien okres w Pana działalności zawodowej, co dalej? 

 

J.W.: Na brak pracy nie narzekam. Przyjąłem propozycję Wydawnictwa SBP i 
przygotowuję wydanie tomu moich felietonów z „Bibliotekarza”, które pisałem w 
okresie 21 lat redagowania tego pisma. Nosiły one takie tytuły, jak: Od redaktora, 
Mówiąc między nami, Obserwując realia. Jest tego blisko 500 stron. Tak opasłego 
tomiszcza wydawnictwo z pewnością nie wyda. Muszę je przeczytać, dokonać 
selekcji, przygotować do druku. Mam więc ciekawe zajęcie, bo pisząc przez te lata o 
bieżących, aktualnych problemach i dokonując ich oglądu z punktu widzenia 
człowieka uwikłanego w wiele dokonujących się zdarzeń o charakterze 
ogólnokrajowym, napisałem teksty, które mnie osobiście wydają się ciekawe, bo 
ukazują i przypominają przebieg wielu procesów i działań, których znajomość ułatwia 
rozumienie dzisiejszej rzeczywistości bibliotekarstwa polskiego. Tom ma nosić tytuł 
Wspomnienia z teraźniejszości. Mam nadzieję, że sięgnie do niego wielu 
czytelników, także tych, którzy — jak deklarowali — każdy numer „Bibliotekarza” 
rozpoczynali od lektury mojego tekstu. Do wiosny powinienem te prace zakończyć, a 
później…? Mam parę pomysłów na artykuły, ale sam nie będę zdziwiony, gdy inne 
ulubione zajęcia będą odciągać mnie od ich pisania, więc zobaczymy... 
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