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ОПТИМИСТИЧНО ПРЕДСКАЗАНИЕ ВМЕСТО УВОД
РЕВОЛЮЦИЯ ЧРЕЗ ЕВОЛЮЦИЯ
Вашата библиотека ще продължи да се променя.
За да бъдете “библиотекар в действие” ще се променяте като се учите и
се развивате.
След десет години ще имате различни задължения и отговорности. Ще
придобиете други умения.
След тридесет години вашата библиотека може да се промени по начин,
който ще изглежда революционен, от днешна гледна точка.
Тези предсказания изглеждат надеждни, особено първите две. Малко е
опасно да се твърди, че след тридесет години повечето библиотеки все
още ще разчитат на книжните колекции като най-важен и ефективен
ресурс за многократно използване. Другите средства и ресурси ще
обогатяват и допълват печатното слово. В бъдеще ще се появят нови
информационни ресурси. Дигиталните ресурси ще бъдат по-важни след
три десетилетия, отколкото днес и World Wide Web няма да бъде
единственият начин, чрез който библиотеките ще ги осигуряват.
Библиотеките са за хора, а те обикновено не се променят бързо, с
революционна скорост, но харесват възможностите за избор и са склонни
да добавят нови такива към съществуващите. Тази тенденция предвещава
еволюционна, а не революционна промяна в библиотеките.
Гъвкави библиотекари ще създадат утрешните гъвкави библиотеки.
Гъвкавостта не означава да се пренебрегнат професионалните правила и
стандарти, а признава, че времената се менят. Гъвкавите библиотеки
подкрепят днешните услуги и ресурси, но и промените, които ще се
случват в бъдеще.
При бърза промяна най-ефективна е комбинацията от гъвкави библиотеки
и библиотекари.
Библиотеките трябва да използват най-добрия ресурс – най-добрия за
библиотечните нужди, най-добрия като такъв и най-добрия за
потребителя.
Това означава обогатяване на колекциите чрез постигане на
споразумения за споделяне на ресурси и навременно осигуряване на
търсения библиотечен документ, без значение дали е традиционен или
електронен.

Нуждаем се от активни библиотекари, които се интересуват от своята
работата и развитието на библиотеката.
Нуждаем се от библиотекари, които говорят за своите нужди, привличат
вниманието на общността, настояват за подходящо финансиране и дори
правят чудеса с оскъдни ресурси.
Нуждаем се от библиотекари, които разбират и ценят библиотечната
професия. Нуждаем се от библиотекари, които прекарват времето си в
подобряване на репутацията на библиотеките, а не се оплакват от липсата
на престиж.
Нуждаем се от библиотекари, които са свързани с библиотечното дело и
не се срамуват от професията си.
Утрешните нови услуги и идеи ще се предлагат от активните
библиотекари, които ги е грижа какви професионалисти са и се
интересуват от библиотеките и от читателите, които обслужват!
Повечето утрешни творци библиотекари, заедно или поотделно, ще
направят значителни нововъведения. Някои от тях ще се провалят, други
ще останат неразбрани, но трети ще бъдат изключително успешни.
Всяка библиотека е различна – училищна, читалищна, публична,
университетска, научна, национална. Сред утрешните библиотеки
несъмнено ще има и недотам богати, които само държат вратите си
отворени и предлагат недостатъчно добро обслужване. Но с късмет и
постоянство в бъдеще те ще са все по-малко, защото подобреното
финансиране и съзидателното партньорство ще направят все повече
библиотеки ефективни.
Технологиите могат да бъдат привлекателни. Библиотеките винаги
използват технологии, но библиотекарите трябва да знаят, че те само
осигуряват средствата, а не дават отговорите. Когато технологиите станат
водещи, читателите страдат и библиотеките губят своите възможности.
Библиотеките обслужват всички читатели, не само днешните.
Библиотеките свързват минало, настояще и бъдеще използвайки
съчетанието от различни средства, ресурси и технологии, за да съхраняват
културната история и да осигуряват информация, знание и просвещение
на хората, които се нуждаят от тях днес, ще се нуждаят и утре.
Колкото и да се увеличават информационните ресурси и технологии
библиотеките ще останат завинаги.

Заключение
За да останат библиотеките завинаги:
Обичайте професията си!
Създавайте партньорства!
Бъдете творци!
Бъдете активни!
Бъдете гъвкави!
Споделяйте ресурсите си!
Бъдете библиотекари в действие!
Из: Walt Crawford “Being Analog Creating Tomorrow’s Libraries”, ALA,
1999, pp.229-233
Превод със съкращения и коментар: Надя Терзиева

