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Rozdział 1.6 
Wykluczenie biblioteczne 
przed i w trakcie pandemii

dr Marcin Pędich, ORCID: 0000-0002-0270-2044

Streszczenie: Nadrzędnymi zasadami etyki bibliotekarskiej, którymi powi-
nien kierować się bibliotekarz jest służebna rola wobec użytkowników, ochrona 
wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swo-
bodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury. Swoboda dostępu do zasobów 
biblioteki jest kluczowa dla realizacji tych postulatów. Żyjąc w kraju demokra-
tycznym często nie zdajemy sobie sprawy z problemów wykluczenia bibliotecz-
nego czy informacyjnego, ponieważ jawne zakazy korzystania z biblioteki należą 
do rzadkości. Mimo to istnieją i potencjalnie mogą istnieć różne nieformalne 
przyczyny wykluczenia obywateli z grona użytkowników biblioteki, ze względu 
na ich wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność i wiele 
innych. Problemy te zostały spotęgowane, jak wiele podobnych, przez pandemię. 
Wywierane są również mniej lub bardziej otwarte naciski na biblioteki, zmierzające 
do ograniczenia czytelnikom dostępu do treści, których nie pochwala taka czy inna 
grupa. Wreszcie sami bibliotekarze borykają się z problemem pogodzenia swobody 
wymiany myśli z potrzebą udostępniania rzetelnych informacji czytelnikom, którzy 
oczekują od biblioteki pewnej selekcji. Problem ten stał się szczególnie aktualny 
w kontekście informacji medycznej w okresie epidemii. Przedstawiony artykuł 
omawia te problemy, w szczególności skupiając się na pierwszym z nich – wyklu-
czeniu bibliotecznym i sposobach jego ograniczenia.

Słowa kluczowe: wykluczenie biblioteczne, wykluczenie cyfrowe, wykluczenie 
informacyjne, organizacja pracy bibliotek

Wykluczenie biblioteczne jako problem etyczny
O wykluczeniu bibliotecznym mówi się często jako o problemie praktycznym 
i organizacyjnym. W niniejszym artykule pojęcie wykluczenia bibliotecznego będzie 
rozpatrywane jako zjawisko polegające na ograniczeniu dostępu grup lub osób 
do bibliotek. Poniższe rozważania można rozpocząć od sformułowania tezy, że jest 
ono w istocie problemem etycznym, związanym z podstawami etyki zawodowej biblio-
tekarza. W artykule znajdą się również praktyczne uwagi i wskazówki, jak można 
i należy przeciwdziałać temu zjawisku.
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Podjęto wiele prób skodyfikowania zasad etyki bibliotekarskiej, spośród których 
najbardziej znany polskim czytelnikom będzie „Kodeks etyki bibliotekarza i pra-
cownika informacji”1 przygotowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 
Już w pierwszej części, w punkcie 2, wskazuje on, że powinnością bibliotekarzy 
jest „(…) stwarzanie możliwości swobodnego i powszechnego dostępu do narodo-
wych i światowych zasobów informacyjnych (…)”2, a w punkcie 3, że „Bibliotekarze 
i pracownicy informacji przeciwstawiają się cenzurze i ograniczaniu dostępu 
do informacji (…)”3. Z kolei w punkcie 5 zaznaczono, że bronią „(…) prawa do wol-
ności intelektualnej oraz swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury 
(…)”4. Dalej, w części trzeciej, czytamy, że bibliotekarze: „Rozumieją i respektują 
fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru infor-
macji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, działając ze szcze-
gólną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących się w nie-
korzystnej sytuacji społecznej oraz wspomagając mniejszości kulturowe (etniczne, 
narodowe, religijne itp.). (…)”5.

Można więc śmiało powiedzieć, że swoboda wymiany myśli i dostępu do infor-
macji oraz walka o prawo czytelników do korzystania z zasobów w obliczu przeciw-
ności są kluczowymi wartościami etycznymi w bibliotekarstwie, skoro aż tyle punk-
tów kodeksu etyki poświęcono tym kwestiom. Co prowadzi nas zresztą do jednego 
z większych zarzutów wobec kodeksu etyki SBP: porusza on wiele ważnych tematów, 
jednak będąc złożonym z ponad czterdziestu rozbudowanych punktów podzielonych 
na siedem sekcji nie jest on czymś, co można by powiesić nad biurkiem biblioteka-
rza jako przypomnienie o zasadach. W tej roli lepiej sprawdzi się kodeks etyki IFLA 
(The International Federation of Library Associations and Institutions)6, złożony 
z sześciu zwięzłych punktów:
 y Dostęp do informacji.
 y Odpowiedzialność wobec jednostek i społeczeństwa.
 y Ochrona danych. Dyskrecja i przejrzystość.
 y Open Access i własność intelektualna.
 y Neutralność, uczciwość, kompetencje zawodowe.
 y Stosunki z przełożonymi i współpracownikami.

1 S. Cisek, Z. Gębołyś, H. Hollender, A. Jazdon, B. Sosińska-Kalata, Kodeks etyki bibliotekarza i pra-
cownika informacji, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005, s. 2, [online] https://
www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf [dostęp: 3.09.2021].

2 Ibidem, s. 2.
3 Ibidem, s. 2.
4 Ibidem, s. 2.
5 Ibidem, s. 3.
6 IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers, IFLA 2012, [online] https://

www.ifla.org/publications/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers--short-
-version-/ [dostęp: 3.09.2021].
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Warto zauważyć, że tu również na pierwszym miejscu wymieniona jest swoboda 
dostępu do informacji. W omówieniu tego punktu wyjaśnione jest między innymi, 
że bibliotekarze powinni sprzeciwiać się cenzurze i zmierzać do zniesienia barier 
w dostępie do zbiorów7.

Zasadom etycznym bibliotekarstwa przyglądał się też Michael Gorman, który 
swoje spostrzeżenia zawarł w książce „Our Enduring Values: Librarianship in the 21st 

Century”8. Wśród jego ośmiu „wartości” (ang. values) bibliotekarstwa prominentne 
miejsce zajmują wolność intelektualna i równy dostęp do zapisów wiedzy i informacji9.

Sześć czy osiem zasad jest już dość łatwych do przyswojenia, ale po lekturze róż-
nych kodeksów etycznych i zasad dobrego bibliotekarstwa10 zasady te skondensować 
można do czterech haseł, które każdy bibliotekarz powinien zapamiętać i stosować 
w pracy. Są to:
 y Biblioteka jest dla czytelnika.
 y Wolność wymiany myśli.
 y Racjonalizm.
 y Dziedzictwo.

Pierwszą z nich można uznać za nadrzędną zasadę bibliotekarstwa. Biblioteka 
istnieje po to, żeby spełniać potrzeby czytelnika. Trzeba przy tym unikać paterna-
lizmu – to czytelnik, niezależnie od wieku, jest ostatecznym decydentem w sprawie 
swoich potrzeb. Jednocześnie jednak nie należy zapominać, że czytelnik przychodzi 
do biblioteki zamiast korzystać z Internetu, ponieważ oczekuje od bibliotekarzy pew-
nego poziomu kompetencji. Czytelnik wie, jakie cele chce osiągnąć, a bibliotekarz 
powinien wiedzieć, jak mu w tym pomóc. W tym punkcie mieści się też odpowiedzial-
ność bibliotekarza za bezpieczeństwo czytelnika, zarówno w sensie bezpośrednim – 
poprzez zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego oraz ochrony 
prywatności – jak i w sensie pośrednim – poprzez udzielanie rzetelnych informacji 
o zawartości i wiarygodność udostępnianych zbiorów oraz wyposażenie czytelnika 
w wiedzę, która zapewni mu bezpieczeństwo również poza biblioteką.

W punkcie 2 mieszczą się dwie spokrewnione kategorie problemów. Z jednej 
strony jest to cenzura, zarówno formalna jak i wynikająca z nacisków społecznych, 
a więc ograniczenie tego, jakie treści mogą być rozpowszechniane. Z drugiej strony 
są to ograniczenia w dostępie do informacji, które stanowią główny temat tego arty-
kułu. Czytelnicy mogą mieć ograniczony dostęp do zasobów informacyjnych i pub-
likacji z powodów zarówno formalnych zakazów, z jakimi mamy często do czynienia 

7 Ibidem.
8 M. Gorman, Our Enduring Values:librarianship in the 21st century, ALA, Chicago 2000.
9 Ibidem, s. 27.
10 Jak nieśmiertelne pięć praw Ranganathana (M. Filipczak, Polubić klasyków – Pracowity brah-

min, „Biuletyn EBIB” 2004, nr 9 (60), [online] http://www.ebib.pl/2004/60/filipczak.php 
[dostęp: 4.09. 2021]), czy Michaela Gormana próba ich rewitalizacji – W. Crawford, M. Gorman, 
Future Libraries: dreams, madness & reality, ALA, Chicago 1995.
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w ustrojach autorytarnych, jak i z powodów społecznych. Te pierwsze są łatwiejsze 
do zidentyfikowania (choć niekoniecznie do zmiany). Za przykład mogą posłużyć: 
Polska pod niemiecką okupacją, w której Niemcy mieli dostęp do bibliotek, do których 
nie mieli wstępu Polacy, ci z kolei mieli dostęp do zasobów, z których nie mogli 
korzystać Żydzi; apartheid w RPA i segregacja amerykańskiego Południa, w których 
dostęp do bibliotek mieli tylko biali; reżimy radykalnego Islamu, które dostępu do edu-
kacji (w tym książek i bibliotek) odmawiają kobietom.

Przyczyny wykluczenia bibliotecznego
Przyczynami ograniczenia dostępu (formalnego lub nie) mogą być: wiek, niepeł-
nosprawność, sytuacja majątkowa, rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie (etniczne 
lub społeczne), poglądy, przynależność (lub nie) do organizacji, orientacja seksu-
alna i wiele innych. Żyjąc w kraju demokratycznym często ulegamy fałszywemu 
przekonaniu, że wszyscy mają równe prawa i możliwości, jakie gwarantują im kon-
stytucja i akty prawne. W rzeczywistości jednak sytuacja społeczna oraz uprze-
dzenia mogą stać się przyczyną ukrytej segregacji. Może ona być trudna do ziden-
tyfikowania. Przyjrzyjmy się przykładom sytuacji, w których konkretne kategorie 
czytelników mogą mieć trudności z uzyskaniem dostępu do biblioteki. Należy 
przy tym pamiętać, że jedna osoba może być zagrożona wykluczeniem z różnych 
przyczyn.

Dzieci i młodzież padają często ofiarami formalnych ograniczeń, wynikających 
na przykład z tego, że do zapisania się do biblioteki wymagane jest posiadanie dowodu 
albo obecność rodzica. Mogą też mieć trudności w skorzystaniu z bibliotek, do których 
wstęp mają tylko dorośli. Trzeba przy tym pamiętać, że kategoria „niepełnoletni” 
obejmuje zarówno małe dzieci wymagające opieki rodzica, jak i samodzielną (także 
intelektualnie) młodzież.

Osoby starsze i niepełnosprawne mogą mieć problem przede wszystkim z fizycz-
nym dostaniem się do biblioteki, jeżeli ta znajduje się zbyt daleko od ich miejsca 
zamieszkania lub pozbawiona jest ułatwień w dostępie dla osób z niepełnospraw-
nościami. Niektóre filie biblioteczne mają pomieszczenia zlokalizowane na piętrze, 
co może uniemożliwiać dostęp czytelnikom na wózkach inwalidzkich. Dla osób star-
szych dużą przeszkodą może być konieczność korzystania z komputera i Internetu 
w celu wypożyczenia książek. Kolejnym problemem wielu bibliotek jest brak kadry 
przygotowanej do pracy z czytelnikami ze spektrum autyzmu, obniżonym poziomem 
intelektualnym czy osób z deficytami zdrowotnymi.

Do wykluczenia ze względu na status majątkowy może przyczynić się konieczność 
płatnej rejestracji (opłata za kartę biblioteczną może okazać się barierą nie do poko-
nania) i obowiązek płacenia wysokich kaucji za wypożyczane książki. Jednak naj-
częstszą przyczyną wykluczenia bibliotecznego osób ubogich jest niemożność 
dotarcia do biblioteki. Na wsiach i w biednych dzielnicach wielkich miast często 
nie ma placówek bibliotecznych, a ich mieszkańcy nie mają własnych środków trans-
portu, aby dotrzeć do biblioteki. W Polsce problem ten dotyka przede wszystkim 
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mieszkańców wsi, ponieważ w miastach funkcjonują filie bibliotek publicznych. 
W Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda odmiennie. Biblioteki są tam zloka-
lizowane w bogatszych częściach miast, do których niezamożni obywatele często 
nie mogą dojechać.

W USA problemem mogą być także istniejące podziały rasowe, w efekcie 
czego Afroamerykanie czy Latynosi nie mogą korzystać z bibliotek nie dlatego, 
że im nie wolno, ale dlatego, że tam gdzie mieszkają biblioteki nie ma. Wykluczenie 
biblioteczne może być też skutkiem szerszego problemu wykluczenia społecznego 
imigrantów i przedstawicieli mniejszości. Przeszkodą dla nich może być też brak 
zbiorów bibliotecznych w językach, którymi sprawnie się posługują.

Bardziej subtelnym problemem jest wykluczenie ze względu na płeć. W Polsce 
często to kobiety przejmują większość obowiązków domowych, w tym związanych 
z opieką nad dzieckiem11, nawet jeżeli jednocześnie są aktywne zawodowo. Podobnie 
jest w przypadku dziewcząt, od których oczekuje się większej pomocy w obowiąz-
kach domowych. Chociaż czytelnictwo kobiet jest zdecydowanie wyższe12, mogą 
one mieć trudności, aby skorzystać z biblioteki ze względu na brak czasu, wynika-
jący z nadmiaru zajęć.

Religia może być problemem, jeśli biblioteka jest powiązana z instytucją religijną, 
która wyklucza dostęp osób innego wyznania. Dotyczy to zresztą także bibliotek w sie-
dzibach organizacji, które nie przyjmują osób z zewnątrz. W rzadkich przypadkach 
tryb pracy biblioteki może być w jakiś sposób w konflikcie z nakazami i zakazami 
danej religii lub jej kalendarzem liturgicznym, co może utrudnić korzystanie z niej. 
Głównym zagrożeniem mogą tu być jednak uprzedzenia bibliotekarzy, które będą 
stwarzać problemy dla osób o określonych poglądach, orientacji seksualnej, sytuacji 
życiowej czy pozycji społecznej. Często takie uprzedzenia manifestują się subtelnie, 
w postaci nieformalnej oceny „charakteru” czytelnika, który jest w efekcie trakto-
wany bardziej surowo lub któremu odmawia się pewnych usług. Ten problem może 
dotyczyć także innych mniejszości, a nawet grup mniej oczywistych – z ostracyzmem 
spotykają się również samotne matki, osoby otyłe, o nietypowym wyglądzie czy stylu 
ubierania się. Tymczasem kodeks etyki SBP postuluje, że bibliotekarze „we wszyst-
kich swych działaniach profesjonalnych zachowują bezstronność i unikają tenden-
cyjnego wartościowania”13.

11 M. Bożewicz (oprac.), Kobiety i mężczyźni w domu, „Komunikat z Badań CBOS” 2018, nr 127, s. 2-4, 
[online] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_127_18.PDF [dostęp: 4.09. 2021].

12 R. Chymkowski, Z. Zasacka, Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, Biblioteka Narodowa, 
Warszawa 2021, s. 2, [online] https://nck.pl/badania/raporty/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2020-

-roku [dostęp: 4.09.2021].
13 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 

Warszawa 2005, s. 3, [online] https://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf 
[dostęp: 3.09.2021].
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Jak można walczyć z wykluczeniem bibliotecznym? 

Podstawowym narzędziem walki z wykluczeniem bibliotecznym powinno być kształ-
towanie świadomości i dobrej woli bibliotekarzy poprzez informowanie o problemie, 
odpowiednie szkolenia i promowanie etycznej postawy zawodowej. Świadomi biblio-
tekarze powinni zacząć działania od identyfikacji problemu. Trzeba przede wszyst-
kim ustalić, kto w naszym otoczeniu może być zagrożony wykluczeniem bibliotecz-
nym, jakie są tego przyczyny i jakie są realne potrzeby danej grupy. Za identyfikacją 
potrzeb powinno też iść świadome kształtowanie księgozbioru. Jeśli odnajdziemy 
czytelników zagrożonych wykluczeniem, to powinniśmy wyjść do nich z odpowied-
nią ofertą. Dotarcie do tych czytelników może wymagać odpowiednich akcji pro-
mocyjnych i informacyjnych. Wykluczenie biblioteczne i czytelnicze często nakłada 
się na szersze wykluczenie społeczne, warto więc podjąć współpracę z organizacjami 
pomocowymi zajmującymi się problemami danej grupy. Organizacje te mogą pomóc 
dotrzeć do osób dotkniętych problem wykluczenia, gdyż orientują się w ich potrzebach, 
dysponują środkami i zatrudniają wykwalifikowanych pracowników oraz współpra-
cują z wolontariuszami.

Podstawowym narzędziem walki z wykluczeniem czytelniczym dzieci i mło-
dzieży mogą być biblioteki szkolne. Warto również pomyśleć o tworzeniu czytelni 
dziecięcych w większych bibliotekach. W ten sposób dajemy dodatkową przestrzeń 
czytelniczą młodym ludziom, kształtujemy ich zachowania, jako użytkowników 
biblioteki i zachęcamy rodziców do odwiedzin z dziećmi. W ten sposób również 
rozwiążemy kwestię wykluczenia czytelniczego kobiet, które będą mogły przyjść 
z dziećmi do biblioteki i przy okazji poszukać książki dla siebie. Dobrym roz-
wiązaniem może być też tworzenie czytelni książek dla rodziców i małych dzieci. 
Ojcowie korzystający z tak przystosowanej przestrzeni, zastąpiliby w opiece nad 
dzieckiem innych członków rodziny. Takie czytelnie – wyposażone w zabawki 
i kojce – są normą w niemieckich bibliotekach i jest to wzorzec zdecydowanie wart 
naśladowania. 

Jeśli chodzi o osoby starsze i z niepełnosprawnościami, to sposobem na walkę 
z ich wykluczeniem jest znoszenie barier architektonicznych. Jeżeli nie jest moż-
liwe zniesienie barier, to bibliotekarz powinien wyjść do czytelnika. Przykładem 
może być biblioteka zlokalizowana na pierwszym piętrze i bez dostępu do windy. 
Dobrym rozwiązaniem tego problemu może być obsługa czytelnika na „życzenie” 
w innym miejscu dla niego dostępnym. Jeżeli problemem jest dotarcie do biblioteki, 
można rozważyć możliwość dostarczania książek czytelnikom do domu. To będzie 
wymagać zaangażowania sił i środków, którymi biblioteka często nie dysponuje, 
ale w zrealizowaniu tego zadania pomóc mogą organizacje samorządowe, młodzież 
i wolontariusze. Jeśli osoby w podeszłym wieku nie korzystają z Internetu, to może 
warto byłoby umożliwić im telefoniczne zamawianie książek. Jeżeli chodzi o osoby 
starsze, a przede wszystkim niepełnosprawne intelektualnie, ze spektrum autyzmu, 
niesłyszące czy niedowidzące, bardzo ważne jest też szkolenie pracowników biblio-
teki z zakresu obsługi czytelników o szczególnych potrzebach.
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Biblioteki już z samej swojej natury stanowią istotne narzędzie walki z wyklucze-
niem czytelniczym osób ubogich, ponieważ umożliwiają nieodpłatny dostęp do zbio-
rów i usług. Najważniejsze jest dążenie do minimalizacji opłat za korzystanie z biblio-
teki, jak również możliwość zwalniania czytelników z obowiązujących należności. 
Do walki z wykluczeniem czytelniczym dzieci i młodzieży z biednych i marginalnych 
środowisk ważne jest funkcjonowanie czytelni, które będą stanowić dla takich osób 
bezpieczną przestrzeń, w której będą mogły uczyć się i zgłębiać swoje zainteresowa-
nia czytelnicze z dala od domowej przemocy, nieodpowiednich warunków bytowych, 
czy po prostu tłoku i zgiełku wielodzietnej rodziny.

Czytelnikom należącym do mniejszości etnicznych oraz imigrantom można dać 
możliwość korzystania ze zbiorów w języku, który jest im najlepiej znany. W tym celu 
należy zidentyfikować ich potrzeby i zaopatrzyć bibliotekę w odpowiedni księgozbiór. 
Trzeba też poinformować ich o dostępności takich zbiorów. We wszystkich tych dzia-
łaniach pomoże współpraca z organizacjami skupiającymi mniejszości lub imigrantów 
czy niosącymi im pomoc. Korzystne może być też nawiązanie kontaktu z nauczycie-
lami uczącymi dzieci imigrantów, w celu zaopatrzenia ich zarówno w zbiory w rodzi-
mym języku, jak i w materiały do nauki języka polskiego. Współpraca z organiza-
cjami mniejszościowymi będzie też pomocna w walce z wykluczeniem ze względów 
religijnych i wyznaniowych.

Jeśli chodzi o wykluczenie ze względu na poglądy, orientację seksualną, sytuację 
życiową, pozycję społeczną i inne cechy osobiste, to kluczowa jest postawa biblio-
tekarzy. Należy promować postawę otwartości – rolą bibliotekarza nie jest ocenia-
nie czytelnika, ale zapewnienie mu jak najlepszej obsługi i pomocy. Bibliotekarzy 
powinny interesować wybory czytelnicze użytkowników, a nie życiowe. Trzeba też 
pamiętać, że kodeks etyczny zawodu bibliotekarza zawiera również zasadę neutral-
ności światopoglądowej.

Wykluczenie biblioteczne w pandemii
Pandemia koronawirusa spotęgowała problemy związane z wykluczeniem biblio-
tecznym. Biblioteki były okresowo częściowo lub całkowicie zamknięte. Na ich pracę 
wpływały także konieczne ograniczenia sanitarne. Ryzyko związane z zarażeniem 
spowodowało, że ludzie przestali odwiedzać kina, teatry, biblioteki. Wykluczeniem 
bibliotecznym zostały dotknięte osoby, których problem ten wcześniej nie dotyczył. 
Jednocześnie nasiliły się w tym okresie problemy osób już wcześniej narażonych 
na wykluczenie czytelnicze. Warto dodać, że w wielu aspektach życia zaczęto postrze-
gać Internet jako panaceum na wszelkie problemy wywołane dystansowaniem spo-
łecznym i ograniczeniami sanitarnymi, co samo w sobie może być źródłem proble-
mów dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie umieją z niego korzystać, 
jak na przykład osoby starsze.

Dla dzieci i młodzieży największym źródłem problemu było zamknięcie szkół 
i ulokowanych w nich bibliotek szkolnych. Internet niekoniecznie jest tu dobrym 
rozwiązaniem, bo wbrew obiegowej opinii nie każde dziecko umie sprawnie z niego 
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korzystać. Ponadto nauczanie zdalne i tak zmusiło młodych ludzi do spędzenia wielu 
godzin przed monitorem, a do tego było dla nich bardziej obciążające niż normalna 
nauka. Nauczanie zdalne było też dodatkowym obciążeniem dla rodziców, przede 
wszystkim matek, które częściej zajmują się dziećmi.

Jednym z rozwiązań problemu dotyczącego trudności w dostępie do lektur mógł 
być zakup książek przez Internet. W przypadku osób starszych, które stanowią ważną 
grupę czytelniczą zwłaszcza w małych bibliotekach, w wirtualnym zakupie literatury 
przeszkodą mogła być bariera technologiczna (brak umiejętności i środków technicz-
nych). Natomiast dla młodzieży problemem niekiedy mogła być konieczność pośred-
nictwa rodziców w zakupach, co ograniczało swobodę ich wyborów czytelniczych. 
Na kupno książek nie każdego stać, podobnie jak na zakup sprzętu umożliwiającego 
korzystanie z zasobów Internetu – w sieci są miliony książek za darmo, ale trzeba 
pamiętać, że niezbędne są urządzenia, na których można je czytać. Dla dzieci i mło-
dzieży z biednych czy marginalnych środowisk problemem było też zamknięcie czy-
telni, ponieważ nie zawsze mają one warunki do czytania w domu.

Walka z wykluczeniem bibliotecznym w warunkach pandemii
Jak biblioteki mogą odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez pandemię? Oczywistym 
rozwiązaniem wydaje się być przejście na pracę zdalną, tak jak zrobiły to biura, szkoły, 
uczelnie, handel, a nawet gastronomia. Nasuwają się tu jednak pytania o sposób orga-
nizacji takiej pracy. Po pierwsze, w jaki sposób książki miałyby być dostarczane i zwra-
cane przez czytelników. Zwroty są proste do zorganizowania – wystarczy ustawić 
wrzutnię przy drzwiach i pamiętać o zasadach sanitarnych przy wyjmowaniu zwró-
conych książek. Trudniej jest zorganizować wypożyczenia. Wiele bibliotek okresowo 
zamykało czytelnie, ale zostawiało otwarte wypożyczalnie, co pozwalało na konty-
nuowanie przynajmniej niektórych usług. Inne biblioteki, zwłaszcza te większe, sto-
sowały rozwiązania pozwalające na bezkontaktowe wypożyczanie zamówionych 
książek, niektóre z nich były stosunkowo proste w implementacji np. w Bibliotece 
Politechniki Berlińskiej (w tzw. Volkswagen Haus) książki z magazynu były umiesz-
czane na wydzielonych półkach, skąd czytelnicy mogli je odebrać i wypożyczyć korzy-
stając z systemu wypożyczeń samoobsługowych14.

Czy biblioteka może dostarczać książki czytelnikom? Zapewne byłoby to już więk-
szym wyzwaniem organizacyjnym, ale możliwym do wykonania, zwłaszcza w biblio-
tekach osiedlowych, które obsługują niewielki obszar. Alternatywą jest powierzenie 
dostawy książek innym osobom, tu jednak problemem byłby koszt takiego przedsię-
wzięcia, chyba że zajmowaliby się tym wolontariusze, co jednak bardzo trudno byłoby 
zorganizować w warunkach pandemii, choćby dlatego, że jednym z motywatorów 

14 M. Pędich, Individualism and collectivism in library architecture: an analysis of selected new library 
buildings in the former East Germany, „Zarządzanie Biblioteką” 2018, nr 1 (10), s. 133, [online] https://
www.academia.edu/43953368/Individualism_and_Collectivism_in_Library_Architecture_An_
Analysis_of_Selected_New_Library_Buildings_in_the_Former_East_Germany [dostęp: 6.09.2021].
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i benefitów wolontariatu jest przynależność do pewnej społeczności, która w warun-
kach epidemii zostaje osłabiona.

Inną kwestią jest składanie zamówień i wybór pozycji do wypożyczenia. Jak już 
wspomniano, osoby starsze, które z jednej strony są ważną grupą czytelniczą, a z dru-
giej są zagrożone wykluczeniem cyfrowym, często nie potrafią i nie mają możliwości 
korzystania z Internetu. W związku z tym biblioteka powinna udzielać informacji tele-
fonicznej i przyjmować zamówienia tą drogą. Być może bibliotekarze mogliby dzwo-
nić do aktywnych czytelników z tej grupy i pytać, czy nie chcieliby zamówić książki. 
Taka forma kontaktu i taka możliwość może bardzo wiele znaczyć dla osób starszych, 
których relacje międzyludzkie i tak są ograniczone w czasie pandemii. W przypadku 
innych grup czytelniczych sprawdzić się mogą nowoczesne kanały komunikacji, takie 
jak media społecznościowe, komunikatory lub e-mail.

Wszystkie te rozwiązania mogą i często są stosowane przez biblioteki także poza 
okresem pandemii, jednak w tych trudnych czasach zyskują na wartości. Ograniczenie 
pracy biblioteki może też oznaczać, że jest to dla pracowników dobry moment na eks-
perymentowanie z nowymi rozwiązaniami. To dotyczy również wspomnianej wcześ-
niej współpracy z organizacjami pomocowymi. Przed kolejną falą pandemii tudzież 
kolejnym podobnym kryzysem, warto spróbować zidentyfikować grupę, którą może 
dotknąć wykluczenie biblioteczne i nawiązać z nią kontakt, szczególnie, jeśli tworzą 
ją aktywni użytkownicy biblioteki.

Kolejną rzeczą, ale wcale nie najmniej ważną, jaką może zrobić biblioteka w obli-
czu pandemii, jest przestrzeganie zasad sanitarnych. Dezynfekcja, maseczki, mycie 
rąk, stosowana w bibliotekach kwarantanna zwracanych książek, testy, szczepienia, 
promocja bezpiecznych zachowań poprzez ulotki, plakaty i dobry przykład służy rea-
lizacji dwóch ważnych celów. Po pierwsze, w ten sposób zmniejszamy presję pandemii 
i ryzyko konieczności ponownego zamknięcia biblioteki. Po drugie, dajemy czytel-
nikom sygnał, że biblioteka jest instytucją bezpieczną, ale także racjonalną, walczącą 
z dezinformacją, w czasie kiedy jest to szczególnie ważne.

Wolność słowa a dezinformacja w dobie pandemii
Drugim filarem zasady swobody wymiany myśli jest wolność słowa. W punkcie trze-
cim kodeksu etyki SBP wspomniano, że „Bibliotekarze i pracownicy informacji prze-
ciwstawiają się cenzurze (…)”15. Podobnie kodeks etyki IFLA w wyjaśnieniach do swo-
jej pierwszej zasady zaznacza, że „bibliotekarze i inni pracownicy informacji odrzucają 
cenzurę we wszystkich jej formach”16. Również Michael Gorman w swoich rozwa-

15 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
Warszawa 2005, s. 2, [online] https://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf [do-
stęp: 3.09.2021].

16 „librarians and other information workers reject censorship in all its forms”, [w:] IFLA Code 
of Ethics for Librarians and other Information Workers, IFLA 2012, [online] https://www.ifla.org/
publications/ifla-code-of-ethics-for-librarians-and-other-information-workers--short-version-/ 
[dostęp: 3.09.2021].
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żaniach podkreśla znaczenie wolności intelektualnej jako wartości w bibliotekar-
stwie17. American Library Association co roku współorganizuje banned books week, 
w ramach którego zwraca uwagę zarówno na historyczne przykłady zakazów publikacji 
i udostępniania książek, jak i na współczesne próby wywierania nacisków na biblio-
teki, w celu zmuszenia ich do usunięcia pewnych pozycji ze zbiorów. Jest to problem, 
z którym mamy też do czynienia w Polsce.

Jednocześnie pandemia obnażyła konflikt, jaki zachodzi między koniecznością 
zagwarantowania obywatelom swobody wypowiedzi, a rozpowszechnianiem niespraw-
dzonych informacji, które w obliczu zagrożenia epidemią są szczególnie niebezpieczne. 
Racjonalizm, wierność prawdzie i stosowanie metod naukowych ustępują w bibliote-
karskich kodeksach etycznych miejsca swobodzie wymiany myśli, choć wspomniany 
Michael Gorman wymienia je zaraz za wolnością intelektualną18 (która jest zresztą 
niezbędnym warunkiem rozwoju nauki). Kodeks etyki SBP wspomina bardziej oględ-
nie, że „Mając świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne 
są jednakowej wartości [bibliotekarze] starają się poznać różne sposoby ich oceny, 
zwracając uwagę na opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opracowa-
niu zbiorów kierują się przede wszystkim (…) zasadą udzielania priorytetu materia-
łom najwyższej jakości19.

Ta hierarchia wartości jest niewątpliwie słuszna, ale ilość sprzecznych wiadomości 
dotyczących epidemii pokazuje, że być może większy nacisk powinien być kładziony 
na jakość informacji, jakie udostępniamy czytelnikom. Użytkownik na ogół oczekuje 
od biblioteki, w odróżnieniu od Internetu, pewnej selekcji – biblioteka swoją powagą 
uwiarygadnia udostępniane informacje. Co więcej, nadrzędną zasadą bibliotekarstwa 
jest służebna rola w stosunku do czytelnika, a więc udostępnienie mu źródeł najwyż-
szej jakości, które pozwolą mu w jak najlepszym stopniu poruszać się w rzeczywistości 
i osiągać założone cele. Są dziedziny, w których nie ma jednoznacznych odpowiedzi 
na stawiane pytania i w nich najlepszym gwarantem realizacji tej zasady jest plura-
lizm poglądów. Jednak tam, gdzie mamy do czynienia z obiektywnie sprawdzalnymi 
faktami, najlepszą (w rzeczy samej jedyną skuteczną) metodą oceny informacji jest 
ścisłe przestrzeganie zasad metody naukowej i dawanie priorytetu źródłom reprezen-
tującym tzw. konsensus naukowy wokół danego zagadnienia.

Pojawiają się dwa pytania: Jak pogodzić tę potrzebę z zasadą wolności intelektualnej? 
Jak zapewnić najwyższy poziom jakości informacji w obliczu gwałtownie zmieniającej się 
rzeczywistości? W pierwszym przypadku optymalnym rozwiązaniem byłoby umiesz-
czenie wszystkich materiałów w zbiorach i udzielenie czytelnikom jasnej i klarownej 
informacji o tym, które z tych pozycji reprezentują aktualny obraz wiedzy nauko-
wej, które mają walor wyłącznie historyczny, a które budzą kontrowersje lub mogą 

17 M. Gorman, Our Enduring Values: librarianship in the 21st century, ALA, Chicago 2000, s. 27.
18 Ibidem, s. 27.
19 Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, War-

szawa 2005, s. 3, [online] https://www.sbp.pl/repository/dlabibliotekarzy/kodeksetyki.pdf [do-
stęp: 3.09.2021].
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być uznane wyłącznie za fantastykę. Odpowiedzią na drugi problem jest kształcenie 
kadry bibliotekarskiej w zakresie wiedzy dotyczącej zarówno wysokojakościowych 
źródeł naukowych, jak i tzw. pseudonauki.

Bibliotekarze muszą rozumieć proces naukowy, polegający na stopniowym 
doskonaleniu wiedzy poprzez konsensus wyników licznych badań naukowych pro-
wadzonych przez różne grupy rozmaitymi metodami. Powinni być świadomi hie-
rarchii dowodów naukowych, w których studium przypadku ma mniejszą siłę dowo-
dową niż badanie na dużej grupie z zachowaniem grupy kontrolnej, które z kolei 
ma mniejszą wartość niż metaanaliza wielu takich badań. Muszą też nauczyć się 
rozpoznawać pseudonaukę, charakteryzującą się spekulatywnością i sensacyjnymi 
tezami wyciąganymi na podstawie nikłych lub nieistniejących przesłanek oraz selek-
tywnie dobieranych źródeł. Ta wiedza jest niezbędna do zapewnienia czytelnikom 
środków do podejmowania decyzji, które w obliczu globalnej pandemii mogą być 
kwestią życia i śmierci.

Jednocześnie musimy być świadomi ograniczeń naszej własnej wiedzy i ważkości 
dylematu etycznego, z jakim będziemy musieli się stale borykać starając się pogodzić 
wolność słowa i dostępu do informacji z potrzebą zapewnienia czytelnikom dostępu 
do jak najlepszych, wiarygodnych źródeł.

Uwagi końcowe
Wykluczenie biblioteczne jest negatywnym zjawiskiem polegającym na ogranicze-
niu dostępu pewnych grup osób do biblioteki. Wykluczeniem zagrożone mogą być 
dzieci, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ubogie i pochodzące ze środowisk 
marginalnych, imigranci i przedstawiciele mniejszości rasowych, etnicznych i reli-
gijnych, jak również osoby o określonych poglądach, orientacji seksualnej lub pozy-
cji społecznej. Źródłem wykluczenia mogą być, obok segregacji usankcjonowanej 
prawem, także sytuacja życiowa czytelników i społeczny ostracyzm. Z samej swojej 
natury problem ten uderza w jedną z centralnych zasad etycznych bibliotekarstwa – 
wolność wymiany myśli – i bibliotekarze powinni walczyć z tym zjawiskiem. W tym 
celu powinni identyfikować zagrożone wykluczeniem grupy i podejmować działania 
mające na celu dotarcie do nich i zapewnienie im odpowiedniej pomocy. Pandemia 
doprowadziła do nasilenia tego zjawiska i powinna być dla bibliotekarzy motywa-
cją do introspekcji i podjęcia nowych działań w celu jego zwalczania. Jako problem 
etyczny zasada wolnego dostępu do treści jest ściśle powiązana z kwestiami wolności 
słowa, które w obliczu fali dezinformacji towarzyszącej pandemii stają w konflikcie 
z trzecią kluczową wartością etyczną bibliotekarstwa – racjonalizmem, obiektywi-
zmem i metodą naukową. Bibliotekarze powinni nauczyć się rozpoznawać wiarygodne 
źródła naukowe i rozumieć proces dochodzenia do prawdy zwany metodą naukową. 
Jednocześnie powinni być świadomi ogromnego dylematu etycznego, z jakim będą 
musieli się borykać w obliczu tego konfliktu.
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Abstract

Library exclusion before and during the pandemic
Serving the reader and protecting free speech (which also includes the passive right 
to access information) are the primary ethical values of librarianship. Freedom 
of access to library resources is key to meeting these goals. Living in a democratic 
country we are often unaware of library exclusion, as few overt restrictions exist. 
However, there are or potentially could be various obstacles to citizens making full 
use of library resources, stemming from their age, gender, ethnicity, religion, dis-
ability etc. These problems have been, like some many others of their ilk, laid bare 
by the pandemic. There are also more or less overt cases of pressuring libraries 
to limit readers’ access to speech that is by one group or another deemed immoral. 
At the same time, librarians themselves struggle with the problem of reconciling 
freedom of expression with providing readers with reliable information. A problem 
that has become particularly prescient during the pandemic, when reliable medical 
information became a crucial resource. The presented article covers these issues, 
giving priority to the first one: library exclusion and ways of combating.

Keywords: library exclusion, digital divide, information exclusion, library 
organization
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