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To, że jesteśmy grupa,̨ która zapoczat̨kowała Biblioteke,̨ nie oznacza, że to nasz projekt.
Nie widzimy w Anarcho-Bibliotece po prostu kolejnej inicjatywy grupki osób, do której moż-
na dołac̨zyć, przyglad̨ać sie ̨ jej po cichu, albo zignorować. Nie widzimy w niej po prostu
repozytorium tekstów, milczac̨ej skryby ideologii, wyłac̨znie kolekcjonujac̨ej różne punk-
ty widzenia i przekonania, czes̨to równie martwe jak forma, w jakiej zostały uwiecznione.
Chcemy, by było to miejsce żywe, byśmy nie byli w stanie przewidzieć, czym się stanie.

Ta platforma nie jest pod niczyja ̨kontrola.̨ Jakomoderatorzy pilnujemy jedynie tech-
nicznej jakościwstawianych tekstów - każdymoże dodać, zedytować czy usunać̨ dany tekst
(łac̨znie zreszta ̨z tym). Nie trzymamy też uprawnień dla siebie - jeśli ich potrzebujesz/cie,
wystarczy poprosić.

Nie chcemy ani budować repozytorium dla konkretnego rodzaju anarchizmu, ani nawet
nie-sekciarskiej bazy danych dla jego wszystkich rodzajów i prad̨ów. Anarchistyczność tej
biblioteki leży przede wszystkimw jej budowie i naszej decyzji, aby oddać wszystkim pełna ̨
kontrolę nad tym, co tu trafia. Brak władzy i pełna kreatywna wolność, zupełnie otwarta
przestrzeń realizacji tego, czego sie ̨ pragnie.

Rozważ, co wszystko to oznacza dla tekstów, które tu trafiaja.̨ Biblioteka w żadnym wy-
padkunie jest neutralnym środowiskiempodobnymdopółki, na która ̨w szacunku odkłada
sie ̨ksiaż̨ke.̨ Choć Biblioteka dostarcza teksty w bardzo wysokiej jakości, nie zachec̨amy do
traktowania ich z szacunkiem, jak ksiaż̨ki, w której nie robi sie ̨ notatek. Znajdujac̨e sie ̨ tu
teksty nie sa ̨ jej zawartościa,̨ a materiałem, z którym można pracować, manipulować nim
i go wandalizować. Zakreślanie to proponowane minimum - można też wyrywać kartki i
sklejać je z powrotem w nieoczekiwanych kombinacjach, łac̨zyć ze soba ̨ teksty które sa ̨
zupełnie odreb̨ne i wiec̨ej - nie ogranicza nas fizyczność tradycyjnych wydań, w świecie
czystej informacji obowiaz̨uja ̨ inne zasady.

Biblioteka nie jest po prostu suma ̨wszystkich zamieszczonych tu tekstów - jest wszyst-
kim tym, co z nimi robimy i jak ich używamy.

Konsumowanie myśli może być aktywne - za wszelka ̨ cene ̨ unikajmy marazmu metafo-
rycznej półki z ksiaż̨kami, na która ̨ odkłada sie ̨ teksty, które już sie ̨ odbeb̨niło. Przeciwnie
- czytanie nie ma sensu, jeśli jest procesem pasywnym i pozbawionym kreatywnego zaan-
gażowania, a tekst pisany jest przede wszystkim surowcem, który daje takie możliwości
obróbki, jakich sie ̨ tylko pragnie.

Jeśli chciałbyś coś zrobić, zrób to.
A najlepiej, daj nam cynka - chet̨nie zrobimy to razem.
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