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Joanna Cie!la 9 sierpnia 2011

Po co komu biblioteka

Nowe !ycie ksi"!ki
Gromadzenie ksi!gozbiorów w kraju, w którym 56 proc. ludzi nic nie czyta, wydaje si! czynno"ci# do"$ ekscentryczn#. A jednak

wci#% powstaj# nowe, prywatne i publiczne, biblioteczki.

Pewien 60-latek spod znaku Strzelca zaprosi" go!ci na urodziny uprzedzaj#c wszystkich, $e je!li my!l# o prezencie, niech b%dzie to ksi#$ka, co do
której s# przekonani, i$ powinien j# przeczyta&. Otrzyma" ich ponad 100. Tak powsta"a – jak j# nazywa – domowa Biblioteczka Przyjació".

Warszawski Czu"y Barbarzy'ca jako jeden z pierwszych zerwa" z peerelowskim podzia"em: osobno czytelnia (z obowi#zkow# cisz#), osobno
ksi%garnia, osobno kawiarnia. Do Czu"ego Barbarzy'cy mo$na wpa!" na ksi#$k%.

Na pó"kach w mieszkaniu Jana Strausa, emerytowanego in$yniera, stoi 8 tys. ksi#$ek. Straus nale$y do Warszawskiego Towarzystwa Bibliofilów, ale
nie uwa$a si% za typowego przedstawiciela tej spo"eczno!ci. – Bibliofile s# zwykle kolekcjonerami ksi#$ek rozumianych jako przedmioty. Cz%sto
wygl#da to tak, zw&aszcza na Zachodzie, $e stowarzyszenia zrzeszaj#ce elitarnych kolekcjonerów wydaj# ksi#$ki w niskim nak&adzie, ilustrowane na
specjalne zamówienie przez najwybitniejszych artystów. Zdaniem Strausa ta forma mi"o!ci do ksi#$ek eksponuje przede wszystkim ich materialne
walory. On szuka tre!ci.

Waldemarowi Mierzwie, wydawcy z D#brówna na Mazurach, który ksi#$ki zbiera od 15 roku $ycia, tre!& cz%!ci jego zbiorów narzuci" przypadek.
Osiem lat temu dosta" wiadomo!&, $e niemiecki antykwariusz musi si% pilnie pozby& 200 tys. naukowych ksi#$ek humanistycznych wydanych
w krajach Europy (rodkowo-Wschodniej. Mierzwa odkupi" za symboliczn# mark% 2 tys. z nich. To one da"y pocz#tek antykwariatowi, dobrze
uzupe"niaj#c ofert% strony internetowej jego regionalnego wydawnictwa. Antykwariat nazywa si% Mazurski. Prywatny ksi%gozbiór Mierzwy, który ju$
kilkakrotnie gruntownie przebudowywa" swoje zbiory, liczy 6 tys. tomów, czwart# jego cz%!& stanowi# mazurskie regionalia.

Tre!& gromadzonych ksi#$ek to sprawa osobista – uwa$aj# Sylwia Stano i Zofia Karaszewska, które w 2010 r. za"o$y"y firm% Bibliocreatio, zajmuj#c#
si% doradztwem czytelniczym. Tworz# dla klientów domowe biblioteki, ale te$ proponuj# subskrypcj% tytu"ów: co miesi#c dwie lub trzy ksi#$ki
odpowiadaj#ce wra$liwo!ci i gustom.

W bibliotekach publicznych tematyka zgromadzonych ksi#$ek dzia"a troch% jak szyld reklamowy. Przystanek Ksi#$ka na warszawskiej Ochocie ma
ksi%gozbiór dla m"odych i przysz"ych rodziców. Mo$na wypo$yczy& tomy o pedagogice ma"ego dziecka, psychologii, diecie. – Dzi%ki spójnej ofercie
jeste!my dla czytelników przewidywalni, wiedz#, w jakich sytuacjach mog# na nas liczy" – mówi Justyna Lisak, kierowniczka biblioteki.

Oprawa zdobi

Najoczywistsze, zdawa"oby si%, kryterium budowy ksi%gozbioru nie jest jedynym, a cz%sto nawet nie kluczowym. – 'adnie oprawiony XVII-wieczny
starodruk, przywieziony z Francji, w której nie ma nim zainteresowania, w Polsce kupuje si% za 300 z&. Niezale$nie od jego tre!ci – opowiada Jan
Straus. Odnosi wra$enie, $e kolekcjonerstwo urodziwych grzbietów jest dzi! du$o cz%stsze ni$ ciekawo!& zawarto!ci.

Straus przez pó" m"odo!ci po prostu czyta". W domu, tramwajach, poci#gach. A potem wydoro!la", zacz#" przemy!liwa& dokonywane wybory.
Zdecydowa", $e budowanie ksi%gozbioru zacznie od lektur dotycz#cych !redniowiecza i o!wiecenia. W 1972 r., w poszukiwaniu wyczerpanych wyda',
wszed" po raz pierwszy do antykwariatu. Tak zacz%"o si% jego trzecie $ycie. Bo $ycie kolekcjonera jest bytowaniem równoleg"ym, obok $ycia
prywatnego i zawodowego. Jan Straus przez ciekawo!& o!wiecenia podryfowa" do pami%tników Juliana Ursyna Niemcewicza. Na fali pami%tników
dop"yn#" do wspomnie' sybiraków. – Uzna&em wówczas, $e ka$dy Polak, który my!li poprawnie, pr%dzej czy pó(niej trafi na Sybir. Wi%c dobrze si%
orientowa", jak tam jest. Dzi! zbiera tak$e pierwsze opisy miejscowo!ci i ziem dawnej Rzeczpospolitej, ma solidny zbiór pierwodruków romantyków
i jedn# z najwi%kszych w Polsce kolekcji awangardy.

Waldemar Mierzwa uwa$a, $e ksi%gi "adnie oprawione i pi%knie zilustrowane zawsze mia"y wzi%cie i niebagateln# cen%. Inna rzecz, $e wygl#d ksi#$ki
liczy si% nawet, gdy pieni#dze nie maj# nic do rzeczy. Justyna Lisak z Przystanku Ksi#$ka widzi, $e zu$yte, zakurzone, zgrzebne wydania sprzed 30–
40 lat s# dla czytelników przezroczyste. Omiataj# je wzrokiem, nie widz#c na pó"kach.

Pomys" w"a!cicielek firmy Bibliocreatio polega" na tym, by najpierw si% dowiedzie&, czego klient nie omiecie wzrokiem. Na pierwszym spotkaniu
pytaj# go wi%c o jego $ycie: co lubi robi&, jak pracuje, jaka muzyka go relaksuje. Potem sprawdzaj#, czego szuka w literaturze. – Podzia& na
krymina&y, romanse czy ksi#$ki historyczne to tylko pierwszy poziom. Patrzymy, jaki sposób prowadzenia narracji, budowania fabu&y odpowiada
sposobowi widzenia !wiata przez klienta. Czy woli szcz%!liwe czy nieszcz%!liwe zako)czenia? Jakich bohaterów lubi? Niektórych na przyk&ad
interesuj# tylko niezale$ni m%$czy(ni, którzy maj# du$o kobiet – t"umaczy Sylwia Stano. Inni wyznaczaj# tematy. Chirurg transplantolog zamawia
trzy ksi#$ki miesi%cznie: sensacyjn# – z szybk# akcj# i wielo!ci# zdarze', kryminaln# – z zagadk# do rozwik"ania (byle nie zbyt krwaw#), i p"omienny
romans. Inny klient, kapitan $eglugi, przed d"ugim rejsem za$yczy" sobie wyprawki z samych romansów.

W"a!cicielki Bibliocreatio pocz#tkowo nastawia"y si% na klientów, których interesuje ksi#$ka jako przedmiot i ksi%gozbiór jako wizytówka. –
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S#dzi&y!my, $e skoro nie wstyd poradzi" si% dietetyka albo architekta wn%trz, mo$na te$ skonsultowa" si% w sprawie kupna ksi#$ek. Ale ludzie,
o których my!la&y!my, wstydz# si% przyzna" do niewiedzy. Zg&aszaj# si% raczej inteligenci, m&odzi mened$erowie, !wiadomi rodzice, którzy wiedz#,
$e trzeba czyta" dzieciom, ale nie maj# czasu !ledzi" rynkowych nowo!ci – opowiada Sylwia Stano. I dla takich klientów ma znaczenie, $e ksi#$ka to
przedmiot szczególny. – Mama dwójki dzieci chce, by przywyk&y do tego, $e ksi#$ki s# cz%!ci# wyposa$enia domu, tak jak wielki telewizor czy gry
Playstation. *eby wiedzia&y, $e w „Poszukiwaniu straconego czasu” to siedem tomów – dodaje Zofia Karaszewska. M"odzi inteligenci lubi#, by ksi#$ki
zdobi"y ich wn%trza mieszka'. U zaprzyja)nionego antykwariusza zamawiaj# oprawy dopasowane do stylistyki domu lub do tre!ci, jak lustrzana
ok"adka w „Alicji po drugiej stronie lustra”.

Justyna Lisak s#dzi, $e wp"yw ksi#$ka–wn%trze jest dwukierunkowy. Budynek, w którym dzi! znajduje si% Przystanek Ksi#$ka, wcze!niej go!ci"
kolejno: restauracj% Magnolia, chi'ski bar i klub nocny. Gdy cztery lata temu otwierano tu wypo$yczalni%, wystrój i nazw% wymy!lono w nawi#zaniu
do jeszcze starszej przesz"o!ci miejsca. O kilka kroków by"a historyczna zajezdnia tramwajowa, st#d wzi%"a si% nazwa Przystanek Ksi#$ka. Po
prawdzie, aran$acja wn%trza mniej ma wspólnego z tramwajem, wi%cej ze stacj# kolejow# – s# tu drewniane "awki i dworcowe zegary. Ale
czytelników niespójno!& nie razi, a przyci#ga fakt, $e wn%trze jest jakie!.

 

 

Z kosza na Allegro

W technologii gromadzenia ksi%gozbiorów zmiany czasów wida& jak w niewielu innych dzia"aniach. Tu$ po wojnie zbieracze posilali si% tym, co
zosta"o z rozbitych bibliotek prywatnych. Potem powsta"a ma"a sie& pa'stwowych antykwariatów. Z czasem zacz%"y wyrasta& pojedyncze
antykwariaty prywatne. Mo$na w nich by"o trafi& na parysk# „Kultur%”. – Poza wyznaczonymi miejscami handel ksi#$kami by& zakazany, ale znajomi
przywozili je sobie nawzajem z Zachodu. No i czyha&o si% na to, co w ksi%garniach. By& w tym rodzaj misji – kupowa&o si% ksi#$ki, bo nie by&o
wiadomo, czy zaraz nie zostan# uznane za tre!" wywrotow# – na zapas, by zapewni" straw% rodzinie na d&u$szy czas – wspomina Jan Straus. Dzi!
jest Internet. Wiele antykwariatów – tak jak Mazurski Mierzwy – zrezygnowa"o z tradycyjnych siedzib.

Zofia Karaszewska i Sylwia Stano czas na wynajdywanie ksi#$ek dziel# równo mi%dzy ksi%garnie, antykwariaty i sklepy internetowe. Niekiedy
najpierw wpadnie im w r%ce oryginalny tytu", a potem my!l: ale$ to !wietnie do którego! z klientów pasuje. Tak by"o niedawno z „Zabójstwem przy
rue Morgue” Edgara Allana Poe, nowel# uwa$an# za pierwszy utwór detektywistyczny. Wraz z Allegro, zdawa"o si%, dla poszukiwaczy ksi#$ki otworzy"
swe podwoje raj. – Bywaj# tam wystawiane wspania&e ksi#$ki przez ludzi, którzy nie maj# poj%cia, ile s# warte – t"umaczy Waldemar Mierzwa. Wiele
ciekawych pozycji, wydanych niegdy! w mikroskopijnych nak"adach, mo$na kupi& po z"otówce.– Je!li kto! zacz#& kupowa" na Allegro, a wcze!niej na
eBayu, ju$ dawno ma !wietny ksi%gozbiór za niewielkie pieni#dze – podkre!la. Z drugiej strony, niezorientowany amator mo$e przep"aci& za pozorn#
okazj%.

Tych najcenniejszych tomów pró$no jednak szuka& i na ladach antykwariatów, i w zwyczajnych sklepach internetowych. Trafiaj# prosto na aukcje.
Sprzedaj#cy na dzie' dobry ustala z antykwariuszem cen% wywo"awcz# i procent – zwykle 20–30, jaki antykwariusz dostanie od ostatecznej kwoty
sprzeda$y. Nie to co kiedy!, gdy antykwariusz p"aci" klientowi 100 z", a je!li uzna", $e rzecz jest warto!ciowa – wystawia". Cho&by cena uros"a 4 tys.
razy, klient ju$ nic z tego nie mia".

Inna rzecz, $e sprzedawanie ksi#$ek to dla inteligenta wci#$ wstyd, jak wyzbywanie si% czego! osobistego. Z tym wi%kszym bólem Waldemar
Mierzwa rozmawia z tymi, którzy pozbywaj# si% swych ksi%gozbiorów – z powodu wieku, potrzeby gotówki, braku zainteresowanego nast%pcy.
Zw"aszcza gdy musi im powiedzie&, $e do sprzeda$y nadaje si% 10 proc. gromadzonej przez dziesi%ciolecia biblioteki. – Bo reszta to na przyk&ad
&adnie wydana polska klasyka, której nikt dzi! nie szuka. To dla tych ludzi straszny cios, bo zbierali ksi#$ki w nadziei, $e kto! kiedy! z tego
skorzysta. Mierzwa do tej pory ma przed oczami widok kilku tysi%cy tomów roz"o$onych w stosach w ogromnym pokoju. – Krewni zmar&ej
nauczycielki j%zyków klasycznych poprosili mnie o likwidacj% jej ksi%gozbioru. Pocz#tkowo nie wiedzia&em, dlaczego wyj%li z pó&ek te wszystkie
ksi#$ki. Szybko zrozumia&em, $e jedyne, co ich interesowa&o, to czy w !rodku s# ukryte pieni#dze. Przewertowali ka$d# ksi#$k%! Mazurski
antykwariusz oddaje cz%!& ksi#$ek bibliotekom. Czasem wstawiaj# je na rega"y, czasem wyk"adaj# do koszy, jako darmowe ksi#$ki dla czytelników
(te kosze bywaj# te$ drog# na Allegro).

W Przystanku Ksi#$ka z podobnych darów pochodzi dwie trzecie pozycji wprowadzanych w tym roku do katalogów. – Wy&#cznie z ksi#$ek, które
czytelnicy nam podarowali, stworzyli!my ksi%gozbiór angloj%zyczny – opowiada Justyna Lisak. Na razie to ledwie 150 ksi#$ek, ale du$o wi%cej czeka
w magazynie. Waldemar Mierzwa mia" te$ kiedy! pomys", by z likwidowanych zbiorów zak"ada& nowe biblioteki. Stworzy" tak# dla pobliskiego
o!rodka Markotu – solidn#, 3 tys. tytu"ów. Sp"on%"a. Szef o!rodka zadzwoni" z pro!b#, aby ponownie ksi#$ek nie zbiera&. Bo ze 150 pensjonariuszy
tylko pi%ciu chcia"o je wypo$ycza&.

Po co komu biblioteka

12 proc. Polaków wci#$ jeszcze intensywnie czyta.

60-latek spod znaku Strzelca od o!miu miesi%cy oddaje si% lekturze prezentów z Biblioteczki Przyjació".

Jan Straus lubi usi#!& w pokoju i popatrzy& na pó"ki odzwierciedlaj#ce histori% jego $ycia. Niekiedy przestawia zbiory. Wed"ug nazwisk autorów,
datami lub miastami, z których autorzy pochodz#. I nagle odnajduje podobie'stwa, których wcze!niej nie zauwa$a". Nowe znaczenia.

Doradczynie z Bibliocreatio mówi#, $e klienci ci#gle patrz# na ksi#$ki jak na przeka)niki warto!ci rozumianych w stary, inteligencki sposób. Ostatnio
jedna z pa' sprezentowa"a synowi na 20 urodziny bibliotek% klasyków. 50 ksi#$ek, które maj# mu towarzyszy& jako m%$czy)nie przez ca"e $ycie. Od
„Hrabiego Monte Christo”, przez Jaros"awa Haska, Josepha Conrada, po Charlesa Bukowskiego. Bywa, $e kto! prosi, by przez ksi#$ki pomóc oswoi&



11-09-21 23:37Po co komu biblioteka | Nowe życie książki - Polityka.pl

Strona 3 z 3http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/reportaze/1518128,1,po-co-komu-biblioteka.read?print=true

$ycie. Wyt"umaczy& dziecku, $e mama ma raka albo $e rodzice musz# si% rozwie!&. W Bibliocreatio wspó"pracuj# z psychologiem.

Justyna Lisak lubi w ksi#$kach ich przydatno!& w tworzeniu przyjemnych sytuacji. W Przystanku Ksi#$ka regularnie organizuje g"o!ne czytanie dla
dzieci. A niedawno biblioteka w"#czy"a si% w akcj% Och-Teatru „Czytanie gdzie indziej”. Aktorzy czytali na dachu wie$owca, u fotografa, w Przystanku
w piwnicznych magazynach, po zmroku, w!ród przesuwnych rega"ów. Krymina" w takiej scenerii znacznie szybciej mrozi krew.

Waldemarowi Mierzwie niedawno przy likwidacji jednego z ksi%gozbiorów nie by"o smutno. *ona zmar"ego lokalnego dzia"acza Solidarno!ci
spieni%$y"a wszystko, co si% da"o z ich biblioteki, by wyda& opowie!& o jego $yciu. Starzy zbieracze uwa$aj#, $e ksi#$ka powinna czym! zaowocowa&.

A z monachijskim antykwariuszem by"o tak. Jest on Niemcem z czeskich Sudetów. Jako $o"nierz Wehrmachtu we wrze!niu 1939 r. wzi#" udzia"
w wojnie przeciwko Polsce. Poza nim w plutonie byli sami (l#zacy, którzy rozmawiali ze sob# w swojej gwarze. Sier$ant b"aga" ich, by chocia$
rozkazy przekazywali po niemiecku. Przysz"y antykwariusz pozna" podczas wojny jeszcze kilka j%zyków Europy (rodkowo-Wschodniej. Kiedy osiad"
po wojnie w Monachium, zacz#" specjalizowa& si% w zaopatrywaniu niemieckich bibliotek w ksi#$ki naukowe, wydane w krajach !rodkowej Europy.

Antykwariusz wspó"pracowa" m.in. z Ars Polon#. Cz%sto bywa"o tak, $e zamawia" jeden tytu" z historii Polski, a dostawa" dodatkowo trzy–cztery
pozycje, np. z socjologii wsi, z t"umaczeniem: Dla pana to drobiazg, par% marek wi%cej, a komu my je sprzedamy? Pod koniec lat 60. kupi" za bezcen
ksi#$ki polskie wycofane ze zbiorów czeskich bibliotek, najwi%cej mia"o piecz#tki miasta Hradec-Kralove. Przez blisko sze!& dekad zgromadzi" ok.
200 tys. woluminów autorstwa s"owia'skich uczonych.

Gdy antykwariusz przekroczy" osiemdziesi#tk%, interesy przej%"a córka. Koszty utrzymania magazynu stale ros"y. Zacz%to szuka& ch%tnych na
przej%cie prawie za bezcen tej cz%!ci zasobów. Na ogó" bezskutecznie. – Pami%tam, $e pakowali!my ksi#$ki w pó(ny sobotni wieczór – wspomina
pobyt w Monachium mazurski antykwariusz. – Wychodzili!my z magazynu ostatni. W poniedzia&ek wyspecjalizowana firma wywioz&a dziesi#tki
tysi%cy woluminów na makulatur%.
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