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L eonov W alerij P av lo v ic , Bibliografija kak professija,  Izdatel- 
stvo Nauka, Moskva 2005, s. 124.

Autor jest cenionym w Rosji 
bibliotekoznawcą. Szczególnie znane są 
jego prace poświecone bibliotece Ro
syjskiej Akademii Nauk, funkcji i roli 
bibliotek w świecie kultury, a także spe
cyfice procesów biblioteczno-bibliogra- 
ficznych. O sta tn ia  praca Bibliografija 
kak professija  może budzić u czytelnika 
pewne zdziwienie. Napisać książkę o bi
bliografii jako zawodowo uprawianej 
działalności, w tym  czasie, kiedy słyszy 
się głosy, że bibliografia umiera, że jest 
anachronizmem, z którym  wiek elektro
nicznej informacji rozstaje się bez żalu, 
a być może nie zauważy nawet tej stra ty  
— jest rodzajem  odwagi. A utor nie po
dziela powszechnej opinii głoszącej, że 
inform acja elektroniczna całkowicie za
stąpi tradycyjną bibliografię. Niezwykły 
rozwój elektroniki zmienia reguły funk
cjonowania tradycyjnej bibliografii, ale 
jej nie unieważnia. Rzecz w tym , że bi
bliograf musi być na te  zmiany otwar
ty, korzystać z możliwości, jakie daje 
elektronika (jej pożytki są przecież bez
dyskusyjne) i łączyć to  tym i cechami

i zasadam i, którym  tradycyjna biblio
grafia zawdzięczała w przeszłości swoją 
pozycję w przeszłości. A utor myśli tu  
o takich cechach, jak: intuicja bibliogra
ficzna, ustalenie autorstw a, umiejętność 
hierarchizowania i wartościowania po
szczególnych faktów bibliograficznych, 
wreszcie um iejętność syntetyzowania ze
branego m ateriału . Wszystkie te  cechy 
nie straciły  swej ważności, wręcz prze
ciwnie, zyskały na znaczeniu. E lektro
niczne m edia dostarczają nam  coraz 
więcej informacji, ale tylko doświad
czony bibliograf potrafi je uporządko
wać i sensownie odczytać. To właśnie 
tu ta j te  wszystkie jego cechy i walory są 
niezastąpione. Prędzej czy później zro
zum ieją to  nawet najwięksi entuzjaści 
elektroniki.

W  monografii analizuje się szeroko 
problem atykę sto jącą przed współcze
snymi zawodowymi bibliografami. Prze
żywają oni dotkliwie zmianę sta tusu  
bibliografii obsługującej naukę, zmniej
szenie jej roli. P raca składa się z czte
rech rozdziałów:
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1. O źródłach bibliografii,
2. Zm iana paradygm atu  bibliografii,
3. Przedstawienie dorobku nauki i bi

bliografia,
4. Bibliograficzna transformacja wiedzy.
Monografię kończy rozdział innego

autora  Z .J. Roszela 0  nauce, o biblio
grafii i obowiązkach bibliografa.

Rozdział pierwszy 0  źródłach biblio
grafii jest czysto teoretyczny. Omawia 
różne definicje bibliografii w encyklo
pediach oraz inform atorach wydanych 
w Rosji oraz w świecie. Podkreśla zna
czące różnice między nimi. Twierdzi, że 
wiedza o bibliografii obejmuje dwie kate
gorie: informację bibliograficzną i dzia
łalność bibliograficzną. Do zadań tych 
dwóch kategorii zalicza: naukę teorii, hi
storii, metodologii, technologii, m etody
ki i organizację bibliografii.

W  rozdziale drugim autor omawia 
zmianę paradygm atu współczesnej bi
bliografii. To właśnie owe zmiany -  zda
niem autora  -  są źródłem  wątpliwości 
i rozterek współczesnych bibliografów, 
każą im stawiać dram atyczne pytania: 
czy są jeszcze potrzebni? Jaki jest status 
bibliografii we współczesnej nauce? O ta
czający świat się zmienia i bibliografia 
się zmienia. Bibliografia przechodzi od 
opisywania jej struk tu ry  do opisywania 
procesów i zaobserwowanych zjawisk. 
Rola zawodowego bibliografa jest tu  zna
cząca. Odzwierciedlając świat wiedzy, 
bibliograf interpretuje go według swoich 
zasad i rozumienia. Nie jest to  obraz sta
tyczny. ale podlega przeobrażeniu. Zawo
dowy bibliograf wybiera m etody i środki 
adekwatne do poziomu wiedzy poten
cjalnego użytkownika, ale jednocześnie 
musi dbać, aby bibliografia była zawsze 
ciekawa i interesująca. Stąd też ważnym 
elementem pow stania dobrej bibliografii 
jest pasja bibliografa, on musi tę  pracę 
lubić.

W  rozdziale trzecim  „Przedstawienie 
dorobku nauki i bibliografia’’, autor pró
buje wydzielić tę  aktyw ną część pracy 
bibliografa, w której jego profesjonalna 
wiedza, a nie inform acja bibliograficz
na, odgrywa główną rolę w naukowych 
poszukiwaniach. Rolę bibliografa-zawo- 
dowca analizuje i pokazuje na konkret
nych przykładach. S tara  się przekonać, 
że w dobie informatyzacji jest także miej
sce dla fachowców-bibliografów. Szcze
gólnie jest on niezbędny dla menadżerów 
innowacji. Omawia też trudności współ
pracy z tzw. nową informacją. Nie 
zawsze daje się przekazać komputerowi 
doświadczenie bibliografa, umiejętności 
które zdobywał przez szereg la t i in tu
icję dotyczącą sposobów rozwiązywania 
różnych zadań. Bardzo ważną sprawą 
jest przekonanie ludzi nauki, że profesjo
nalny bibliograf może im wiele pomóc.

Rozdział czwarty jest poświęcony Bi
bliograficznej transformacji wiedzy. Może 
jej dokonać tylko prawdziwy bibliograf 
profesjonalista, którym  -  zdaniem autora 
-  trzeba się urodzić, otrzym ać od losu 
ten  dar czy talent. M istrzostwo takiego 
bibliografa nie polega tylko na autom a
tycznym  zestawieniu jakiejś ilości ksią
żek, tyczących określonej problem atyki, 
ale na umiejętności rozpoznania jej spe
cyfiki, wskazaniu pytań i zagadnień, 
jakie należy podjąć, a tego kom putery 
jeszcze nie potrafią. Użytkownik przed
staw ia bibliografowi tylko ogólną ideę 
swoich potrzeb. Ten natom iast ją  rozwi
ja, znajduje stosowne dokum enty i fakty, 
które potrafi w nowatorski sposób spro- 
blematyzować. Zdaniem au to ra  biblio
graficzna transform acja wiedzy zawiera 
m.in. szeroko rozpracowaną biografi- 
stykę oraz bibliograficzne opracowanie 
tekstu  (nie tylko odnalezienie autora 
oraz czasu i miejsca w ydania druku, 
ale również odnalezienie au to ra  na pod
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stawie fragm entu tekstu). Zawiera ona 
również analizę biobibliografii.

Omówiona praca jest przeznaczona 
przede wszystkim dla bibliotekoznaw-

ców, teoretyków bibliografii oraz biblio
tekarzy którzy zajm uje się praktycznie 
tworzeniem bibliografii.


