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W S T Ę P

W  1957 roku minąlo pól wieku od chwili powstania B ibliotek i Publicznej 
m. st. W arszaw y. Dla upam iętnienia tego faktu  P rezydium  Rady N arodow ej  
Stolicy uznało rok 1957 za rok ju bileuszow y B ibliotek i i zainicjowało K o m ite t  
Obchodu 50-leciu je j działalności. Program  tego O bchodu b ył bardzo bogaty. 
Przew idyw ał różne uroczystości, zebrania okolicznościoice, spotkania z  c zy te l
nikami B iblioteki, a także przedsięwzięcia o trw alszym  znaczeniu kultural
nym . Jrdnym z takich przedsięwziąć, stanow iącym  najw ażniejszy punkt w  p ro 
gramie O bchodu, była Krajow a K on feren cja  Bibliotekarska, k tórej d oku m en 
tem  spraw ozdaw czym  jest niniejsza książka.

Pierivsze rozm ow y nu tem at K on feren c ji rozp oczęły  się w K o m itecie  na 
początku 1957 roku. Stw ierdzono w ów czas, że  b y ło b y  pożądane zw ołanie ogól- 
nołirajowej narady v charakterze naukow ym , pośw ięcon ej problem om  czyte l

nictwa i m etodom  jego badania.

Poniew aż zdawano sobie spraw ę, że  zorganizowanie takiej narady nie będzie  
rzeczą łatwą. K om itet O bchodu postanow ił zainteresow ać nią przed e w szyst
kim  największe biblioteki pow szech ne iv miastach wojewódzłcich, pragnąc za
pew nić sobie w spółdziałanie tych  bibliotek . W  związku z tym  B iblioteka P u 

bliczna m. st. W firszawy urządziła w  dniu 27  stycznia 1957 r. specjalne zebra
nie, na którym  b y ły  reprezentow ane biblioteki w K atoivicach, Lublinie, Łodzi, 
Poznaniu, Toruniu i W rocław iu. P rzedstaw iciele tych bibliotek  zadełdarowali 
sw ój współudział w przygotow aniach organizacyjnych i zgłosiłi kiłka przyczyn 

ków  do w ykorzystania na K o n feren cji. M iejska B iblioteka Publiczna iv K ra k o 
wie nie mogła przysłać sw ego delegata, ale rów nież zapowiedziała współudział 
i przyczyn ek analityczny iv spraicie planu perspektyw icznego m iejskiej sieci 
bibliotecznej w  K rakow ie.

T o przychyln e stanow isko w ym ien ionych  bibliotek  zachęciło K o m ite t do p o 

czynienia dalszych kroków  przygotow aivczych. W yn ik iem  tego b yło  zapew nienie  
sobie przezeń  w spółpracy dw óch ośrodków  badaw czych, m ianow icie: In stytu tu  
Książki i Czytelnictw a B iblioteki ISurodowej oraz Zakładu Litera tury i C zy
telnictwa D zieci i M łod zieży przy  W yd zia łe  Pedagogicznym  U niw ersytetu  W a r
szawskiego.

W' porozum ieniu z tym i ośrodkam i przystąpiono do ściślejszej kon kretyza cji 
programu K on feren cji. Ustalono, że  pow inien  on b y ć  sk oncentrow any w okół  
aktualnych problem ów  czytelnictw a w w ielkich miastach w  P olsce, a przy  tym , 
że  n ależy; 1 ) w ysunąć na czoło dwa tem a ty ogólne  —  jed en  o charakterze 
socjologicznym , drugi o charakterze pedagogicznym ; 2 )  —  zam knąć program  
szczegółow y w trzech zakresach tem a tyczn ych : a) czytelnictw a dzieci, m łod zieży  
i dorosłych  w  wielkich m iastach; b )  badań tego czyteln ictw a ; c )  organizacji 
w ielkom iejskich bibliotek  pow szechnych .



W  oparciu o pow yższe  założenia program oive postanow iono przystąpić d s  
grom adzenia odpow iednich  m ateriałów naukow ych (refera tów , kom unikató:v  
itp .). Zadanie to K o m ite t pow ierzył dr K rystyn ie  R em erotvej, d yrektorow i In 

stytu tu  K siążki i C zytelnictw a, m gr Tadeuszow i Parnow skiem u, kieroivnikowi 
Zakładu Litera tury i Czytelnictw a D zieci i M łod zieży, i Marii G u try, specja
listce 11} dziedzinie zagadnień czytelnictw a dziecięcego tv D epartam encie B i
blio tek  M inisterstw a K u ltu ry i Sztuki. Opracowania postulatów , dotyczących  
organizacji w ielkom iejskich  bibliotek  pow szech nych , podjęła się Biblioteka Pu
bliczna m. st. W arszaw y.

G d y prace przygotoivaw cze posu n ęły się już znacznie naprzód, powołana  
została (w  październiku 1957) Rada Program owa.

W  skład Rudy w eszli: jako przew odniczący  —  doc. Bogdan H orodyski. d y
rek tor B iblioteki N a rod ow ej; jako zastępcy przew odniczącego: —  doc. dr R y 
szard Przelaskoivski, sekretarz naukoivy do spraw biblioteki P A \ ,  i dr P anel 
R ybicki, p rofesor  U n iw ersytetu  Jagiellońskiego tv K ra kow ie; jako sekretarz 
Rady  —  mgr Stanisław Tazbir, w iced yrek tor  B iblioteki P ubliczn ej: oraz jako 
człon k ow ie: — • p rof. Jan Augustyniak, d yrektor B iblioteki Publicznej im. L. W a 
ryńskiego w Ł od zi; m gr Czeslaiv K ozioł, d yrektor Departam entu Bibliotek  
w M inisterstw ie K u ltu ry i S ztu ki; m gr Bernard O lejniczak, d yrektor M iejskiej 
B ibliotek i im . Raczyńskich w P oznaniu: m gr Tadeusz Parnowski, kierow nik Za
kładu Literatury i Czytelnictw a D zieci i M łod zieży U niiversytetu Warszaw

sk ieg o ; doc. dr K rystyn a  R em erow a, d yrektor In stytu tu  Książki i Czytełnictw a  
ii- B ibliotere !\arodow ej; p rof, dr Ryszard W roczyń ski, dziekan W ydziału P e 
dagogicznego U niiversytetu  W arszaw skiego i doc. dr Kazim ierz W ojciech ow ski, 
prezes Toivarzystwa W ie d zy  P ow szechnej.

Rada Program ow a tvylonila cztery  sekcje:

1) S ek cję I do spraiv organizacji w ielliom iejskich bibliotek  publicznych  —  
pod  przew odnictw em  dyr. m gr Czesława K ozioła ;

2 )  S ek cję I I  do spraiv czytelnictw a dzieci i m łod zieży  —  pod przew od

n ictw em  dyr. mgra Tadeusza P arnow skiego:

3 )  S ek cję I I I  do spraw czytelnictiva d orosłych  —  pod  przew odnictw em  doc. 
dr K azim ierza W ojciech ow sk ieg o :

4 )  S ek cję I V  do spraw badań czytełnictw a  —  pod przew odn ictw em  dyr. dr 
K r ys ty n y  R em erow ej.

Rada Program ow a odbyła  osiem  posied zeń  plenarnych, ponadto b y ły  czynne, 
sekcje.

W yn ik iem  działalności Rady b yło  opracow anie szczegółoivcgo programu K o n 
feren cji oraz ustalenie, że:

1 )  będą na nią zaproszeni goście zagraniczni —  reprezentanci odpow iednich  
bibliotek  г następujących krajów : Anglii, Belgii, Bułgarii, Czechosłow acji, Danii. 
Francji, Holandii, Jugosławii, N RD , N orw egii, Rum unii, Szwajcarii, Szivecji, 
W łoch , Związku R adzieckiego;

2 )  w  charakterze uczestników  krajow ych w eźm ie  udział 120— 140 osób  —  
n ajw ybitn iejszych  przedstaw icieli w ielkom iejskich  bibliotek  potvszechnych, dzia
łaczy instytucji kulturalno-ośw iatow ych oraz m łod ych  pracownikóic naukowych, 
interesujących  się problem atyką czytelnictw a.

Zgodnie z  p o w yższym  na K o n feren c ję  zaproszono uczestników  z Białego
stoku  ( 1 ) ,  B yd g o szczy  ( 2 ) ,  C zęstoch ow y ( 1 ) ,  Gdańska ( 5 ) ,  Jarocina ( 1 ) ,  Ka-



totcir ( 6 ) ,  K ielc  ( 1 ) ,  Koszalina ( 1 ) ,  K rokow a  ( 6 ) ,  Lublina ( 3 ) ,  Łodzi (1 2 ) , 
Olsztyna (2 ) , Opola ( 2 ) ,  Poznania ( 7 ) ,  Radom ia ( 1 ) ,  R zeszow a ( 2 ) ,  S zczeci
na ( 2 ) ,  Torunia (2 ) ,  W arszaw y i w oj. warszawskiego (7 9 ) ,  W roclatvia (3 ) ,  
Zielonej G óry  (1 ) .

Gości zagranicznych przyb yło  dzietvięciu; z Bułgarii ( 1 ) ,  z Czechosłow a
cji ( I ) ,  z Danii ( 1 ) ,  z Jugosławii ( 1 ) ,  z N iem ieckiej R epublik i D em ok ra tycz
nej (3 ) , z Nortcegii (1 ) ,  i ze Szw ecji (1 ) .

M iędzynarodow y Zjazd B iblioteka rzy, k tó ry  odbyw ał sią w  tym  sam ym  
czasie w Hadze, jak rów nież inne p o w o d y nie pozivolily w ziąć udziału iv K o n 

feren cji pozostałym  spośród zaproszonych osób z zagranicy. L isty z  w yjaśnie
niami przyczyn  niem ożności przybycia  oraz z gratułacjami nadesłałi: F. S. A bri- 
kosow a, p. o. dyrektora B iblioteki im . Lenina w  M osk w ie ; A ug. B ou vier , d y 
rektor Biblioteki Publicznej i U n iw ersyteckiej w  G en ew ie ; Julien Cain, d yrek 

tor Biblioteki N arodow ej w P aryżu ; L ionel R. M cC olvin , w iceprezyd en t \1iq- 
dzynarodow ej Federacji Stow arzyszeń Bibliotekarskich  (A n g łia ); St. Gruia, 
kierownik D yrekcji B ibłiotek  M inisterstwa K u łtu ry R um uńskiej R epubliki Lu
d ow ej; R obert L. Ilansen, d yrektor Państw ow ego Zarządu B ibliotek  P ublicz
nych w K openh a d ze; prof. E nzo Petrini, d yrektor ośrodka badaivczego w e  
Florencji („C en tro  D idattico N azionale di Studi e  d oku m en ta zion e") ;  G . 
Schm ock, d yrektor M iejskiej B ibliotek i w A n tw erp ii; Carl T hom sen, d yrektor  
M iejskiej Bibłioteki id K openh a d ze; P. S. J. W elsfo rd , sekretarz Zw iązku Bi

bliotekarzy w L on d yn ie; H einz W ern er, d yrektor  M iejskiej Biblioteki ir B er 
linie (N R D ).

Ser<lcczne depesze gratulacyjne otrzym ano z M inisterstwa K u ltu ry Związku  
Radzieckiego i z P aństw ow ej B ibliotek i N aukow ej im. M. G orkiego iv O dessie.

W  kontaktach z zagranicą życzliłvą p om oc okazyw ał organizatorom  K o n 

feren cji Departam ent Inform acji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Organizatorzy korzystali z  p iękn ej sali p r z y  uł. K ra kow skie P rzedm ieście  
nr 60, u życzonej na obrady K on feren cji z  wiełleą uprzejm ością p rzez D yrek c ję  
Centralnej B iblioteki R olniczej. W  sali tej o d byw a ły sią zebrania płenarne 
i posiedzenia Sekcji II . Na posiedzenia S ekcji I  korzystano z sali k on feren 
cyjn ej M inisterstwa K u ltu ry i Sztuki przy  ul. Senatorskiej nr 15. Sekcja II I  
obradowała w  sałi C zytełn i N aukow ej B ibłiotek i P ubliczn ej m . st. W arszaw y  
przy  tił. Św iętojańskiej nr 5. P osiedzen ie S ekcji I V  o d b yło  się p rzy  udziale 
tvszystkich uczestnikóiv K on feren c ji w sali Centralnej B ibliotek i R olniczej.

W edług opinii uczestników  i gości K on feren cja  odbyw ała się spraivnie. R o 
zesłane zawczasu tezy  referatów  um ożliw iły uczestnikom  staranne p rzyg o to 

wanie się do obrad. P rzestrzeganie punktualności i organizacja w spólnych  
obiadów dla w szystkich uczestników  pozw oliły  na m aksym alne w ykorzysta nie  
czasu.

O rganizatorzy zapewnili uczestnikom  K on feren cji m ożn ość icspólnego pój.ścia 
do teatru oraz zw iedzenia I I I  M ięd zynarodow ych Targów  K siążki (k tó r e  od- 
byivaly się w  dniach: 1— 8  czerw ca) i urządzonej w  związku z K on feren cją  w y 
staw y jubileuszow ej B iblioteki Publicznej.

Troskliwą opieką otoczon o  gości zagranicznych: dostarczono im  tezy  re fe 
ratów w jeżyk u , zależnie od kraju: angielskim , francuskim  i n iem ieckim ; 
ponadto zapew niono gościom  tłum aczy, k tó rzy  tow arzyszyli im zarów no p o d 
czas obrad jak i w  przygotow an ych  dla nich w ycieczkach.

G oście zagraniczni pozostali iv P olsce pod  opieką B ibliotek i Publicznej 
przez kilka dni dłużej. O dbyli kilkogodzinną w ycieczką (autokarem ) p o  W a r



szaw ie, a w  dniu  5  czerw ca pojechali na cały dzień  do Łow icza, Nieborowa  
i Żela zow ej W o li ; w  tej ostatniej —  m iejscu urodzenia Fr. Chopina  —  tvy- 
słuchali koncertu . W sz y scy  też w zięli udział w  w ycieczce  do Krakowa, pod 

czas k tórej oprócz obejrzenia za b ytków  miasta zw iedzili B ib lio tek ę  Jagiellońską.
W szystk ie  prace przygotow a w cze do K o n feren cji oraz cały je j przebieg  

b y ły  przed m iotem  czynn ego zainteresowania i troskliw ej opieki ze  stron y P re
zydium  R ady N arodow ej Stolicy. W yra zem  tego  —  m iędzy innym i -  b yło  przy
jęcie  gości zagranicznych i bardzo du żej grupy polskich uczestników  K o n fe 
rencji p rzez Przew odniczącego P rezydium  R ady m gr Zygm unta D w orakow 
skiego. Jego serd eczny stosunek, jako Gospodarza Miasta, do K onferencji  
b yl żyw ym  d ow od em  jak bliskie są m u zagadnienia biblioteczn e w kraju, 
zwłaszcza spraw y B iblioteki P ublicznej m . st. W arszaw y.

T en  stosunek naczelnych w ładz m iejskich S tolicy do spraw bibliotek  i czy 
telnictw a b yl podkreślany i kom entow a ny ze  szczególnym  uznaniem przez  
tvielu u czestników  K on feren cji.

K on feren cja  nie miała na celu podejm ow ania form alnych  ucłncał. Jej zada
nie polegało na um ożliw ieniu uczestnikom  sw obodnej w ym iany poglądów  na 
spraw y, k tóre  b y ły  przedm iotem  obrad, i skonfrontow ania w zajem nych do
świadczeń.

W edług zgodnej opinii uczestników  K on feren cja  spełniła stvoje zadanie.



PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień (2 czerwca) —  Obrady plenarne

Otwarcie K onferencji przez Przew odniczącego R ady N arodow ej w m . 8t. W arszaw ie  
mgra Zygm unta Dw orakowskiego  

Przem ówienia pow italne  
Referaty:
dr Paweł Rybicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego —  Ludność w ielkom iejska i je j  

potrzeb y  kulturalne,

dr Bogdan Suchodolski, profesor U niw ersytetu W arszaw skiego —  R ola książki w  kształ

ceniu now oczesnego człow ieka,
mgr Irena Gawinkowa i mgr Stanisław T azbir, przedstaw iciele B ib lioteki Publicznej 

m . st. Warszaw y -  - Podstaw ow e p rob lem y organizacyjne w ielkom iejskich  bibliotek  publicz

nych na tle doświadczeń B ibliotek i P ublicznej m. st. W arszawy.

Drugi dzień (3 czerwca) —  Obrady Sekcji

Sekcja I —  Dyskusja nad referatem  B ib lioteki Publicznej 
Sekcja II  —  R eferaty i dyskusja:
mgr Tadeusz Parnowski i mgr Anna Przecławska —  przedstaw iciele Zakładu Literatury 

i Czytelnictwa Dzieci i M łodzieży U niw ersytetu W arszaw skiego —  Z  badań nad rolą książki 
w życiu  w spółczesnej m łodzieży,

mgr Maria W alentynow icz —  Kultura czytelnicza  absolw entów  szkoły  podstaw ow ej, 
dr Jadwiga W ernerow a —  W spółzaw odnictw o jako propaganda czytelnictw a m łod zieży. 
Sekcja III —  R eferaty i dyskusja: 
dr Irena Lepalczyk —  W łókniarze i książki,
mgr Barbara W ilska i m gr Krystyna Kraśniew ska —  przedstaw icielki Instytutu Książki 

i Czytelnictwa B iblioteki N arodow ej —  Z  badań nad czyteln ictw em  kob iet w środow isku  
robotniczym .

Trzeci dzień (4 czerwca) —  Obrady plenarne 

Referat Sekcji I V :
mgr Marek Skwarnicki, przedstawiciel Instytutu K siążki i Czytelnictw a B iblioteki N a

rodowej —  Czyteln ictw o i m eto d y  jeg o  badania.
Sprawozdania przewodniczących Sekcji I , I I , II I .
Zam knięcie K onferencji.



LISTA GOŚCI I UCZESTNIKÓW

I

obradach plenarnych K onferencji i w zebraniach poszczególnych Sekcji uczestniczyło  
wiele osób zaproszonych przez K om itet spośród przedstawicieli Partii, zainteresoAvanych 
resortów oraz instytucji i organizacji kulturalno-ośw iatow ych. W  pierwszym  dniu obrad 
zaszczycili K on feren cję  swoją obecnością m . in .:

W ładysław  B ień kow ski —  M inister Oświaty,
Tadeusz Kotarbiński  prof, dr —  Prezes Polskiej A kadem ii INauk,
Jerzy M oraw ski —  Członek Biura Politycznego i Sekretarz K om itetu  Centralnego Polskiej 

Zjednoczonej Partii R obotniczej,
K azim ierz Rusinek  —  W icem inister K ultury i Sztuki.

II

Z  zagranicy przybyli:

Z  B ułgarii — - Michał Stanczew , Zastępca dyrektora Miejsliiej Bililioteki w Sofii,
Z  C zechosłow acji —  dr R ud olf Matek, D yrektor M iejskiej Bililioteki w Pradze,
Z  Danii —  nigr D rude Lange, K ierow nik filii M iejskiej B iblioteki w Kopenliadze,
Z  Jugosławii —  Olga P erić. D yrektor M iejskiej B iblioteki w Belgradzie,
Z  N iem ieckiej R epubliki D em okratycznej —  W olfgang Schumann, Dyrektor Oddziału  

B ibliotek  Ministerstwa K ultury N R D , G otthard RUckt, D yrektor Centralnego Instytutu B i
bliotekarstwa w B erlin ie, Johanna W aligora-Ritlinghaus, Kierow niczka (łddziału Metodyki

Pracy B ibliotek  Centralnego Instytutu Biłiliotekarstwa w Berlinie,
Z Norwegii —  KUre V . Hansen, K ierow nik filii M iejskiej B iblioteki w Oslo.
Ze Szwecji —  dr Staffan Dahl, D yrektor W ydziału  K atalogów  Królew skiej Biblioteki 

w Sztokholm ie.

III

U czestnicy z kraju:

Jadiviga Abezyńska (W arszaw a); mgr Jadwiga -Idler (Ł ó d ź); Melania A ntych ow icz  
(W arszaw a); dr Maria A rnoldow a  (W arszaw a); prof, mgr Jan Augustyniak  (dyrektor M iej
skiej Biblioteki Publicznej im . L. W aryńskiego, Ł ó d ź); mgr Stanisław Badoń  (dyrektor W o 
jew ódzkiej i M iejskiej B ib lioteki Publicznej. S zczecin); Melania Bezulska  (W arszałva); 
mgr Emilia Białkow ska  (W arszaw a); prof, dr A leksander Birkenm ajer  (W arszaw a); mgr Ja
nina Błażew icz  (W arszaw a); Stanisław B ożek  (dyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblio
teki Publicznej, K a to w ice); mgr Zdzisłaica B rzozow ska  (W 'arszaw a); mgr Fełiksa Bursowa

(w icedyrektor B iblioteki Publicznej m . st. W a rsza w y ); Stefan Bzdega  (W arszaw a); mgr Ma
ria Bzow ska  (W arszaw a); mgr Joanna Cham iec (W arszaw a); mgr Halina Chm ielewska  
(W arszaw a); m gr Janina Cygańska  (W arszaw a); mgr Jadwiga Czarnecka  (W arszawa i; 
Eugenia Czaykow sska  (W arszaw a); mgr Marta Czekańska  (W arszaw a); mgr J ózef Czerni



(dyrektor B iblioteki Politechniki Śląskiej, G liw ice ); doc. W anda D ąbrow ska  (W arszaw a); 
Wanda D ąbrowska  (w icedyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib lioteki P ublicznej, O lszty n ); 
Janina Dom ańska  (W arszaw a); m gr Stefania O raczko  (W arszaw a); Maria D ybaczew ska  
(W arszaw a); Jan Engel (dyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblioteki Publicznej, Zielona  
G óra); mgr H elena Falkow ska  (W arszaw a); m gr Maria Gawarecka  (zastępca dyrektora  
W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblioteki Publicznej, L u b lin ); m gr Irena Gaw inkow a  (W arszaw a); 
m gr Halina Gąszczyńska  (w icedyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib liotek i Publicznej, 
O p o le); Maria G eller  (W arszaw a); mgr J ózef G erus (dyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej 
Biblioteki Publicznej, W ro cla w ); Janina Golian  (W arszaw a); dr Zygm u nt G ostkow sk i (Ł ó d ź); 
mgr H elena Grabow ska  (W arszaw a); Barbara Groniow ska  (W arszaw a); Izabela G rużew ska  
(W arszaw a); Bolesław Grzelak  (dyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib lioteki Publicznej, 
L u blin ); Maria G u try  (W arszaw a); m gr Anna Guzowska  (W ro cła w ); Danuta Izdebska  
(Częstochow a); Stefania Jarzębowska  (L u b lin ); m gr Irena Jaworczakowa  (w icedyrektor  

Książnicy M iejskiej, T o ru ń ); H elena K aleta  (W arszaw a); m gr Halina K asprzycka  (W a r
szaw a); mgr J ózef K ądzielski (Ł ó d ź); mgr Jadwiga K ołod ziejsk a  (W arszaw a); doc. dr Jacek  
K oraszew ski (wicedyrektor B iblioteki Śląskiej, K a to w ice ); doc. dr J ó zef K orpala  (dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej, K ra k ó w ); mgr Zofia  K ossonogow a  (w icedyrektor B ib lio 
teki Uniw ersyteckiej, W arszaw a); m gr inż. architekt Janusz K ow alski (G d a ń sk ); m gr C ze
sław K ozio ł  (dyrektor D epartam entu B ib liotek , W arszaw a); m gr Hanna K ra m  (Sosnow iec); 
mgr K rystyn a Kraśniewska  (W arszaw a); mgr Jadwiga K ra w czyk  (K a to w ice); m gr J erzy  
Kuhin (W arszaw a); m gr K rystyn a K ułiczkow ska  (W arszaw a); Z ofia  K ułagow ska  (Ł ó d ź); 
mgr Halina Kurków na  (wicedyrektor M iejskiej B iblioteki Publicznej im . E . Raczyńskiego, 
P oznań ); mgr Jadwiga K w iatkow ska  (W arszaw a); dr Irena L epa lczyk  (Ł ó d ź); Janina 
Leśniczak (P oznań ); K rystyn a  Lew icka  (Ł ó d ź); mgr Sława Łabanowska  (W arszaw a); dr Ha
lina Łapińska (K a to w ice); Maria Łaska (W arszaw a); Halina Łopińska  (W arszaw a); A leksan

der M ajorek  (dyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib lioteki, K o sza lin ); W ładysław  M alew ski 
(dyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblioteki Publicznej, B ia ły sto k ); Eugenia M alinowska  
(K rak ów ); dr Maria M anteufflow a  (W arszaw a); Stanisław M asztalerz  (dyrektor W ojew ód z
kiej i Miejskiej B iblioteki Publicznej, K ie lc e ); p rof. L eon  M ichalski (W a rsza w a ); Zofia  
M ierzwińska  (W arszaw a); mgr H elena M łynarska  (W arszaw a); m gr Eugeniusz M osko  (Szo
p ienice); mgr Izabela Nagórska  (Ł ó d ź); m gr Felicja N eu bert  (W a rsza w a ); M ichalina  
Orhniewicz  (W arszaw a); m gr Lidia O kulicz (W arszaw a); m gr B ernard O lejniczak  (dyrektor  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im . E . Raczyńskiego, P o zn a ń ); K rzysztofa  O strow ska  (Szcze

c in ); dr Jan Pajączkowski (wicedyrektor B iblioteki O ssolineum , W ro c ła w ); Maria Paprocka  
(W arszaw a); mgr Tadeusz P arnow ski (W arszaw a); m gr L eo n  Pawlak  (dyrektor W ojew ód z

kiej B iblioteki Publicznej, P o zn a ń ); Halina Pawlakówna  (T o ru ń ); Teresa P epłow ska  (dy

rektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib lioteki P ublicznej, O lszty n ); m gr Ludm iła Pąska  (W a r

szaw a); Danuta P ołeć  (W arszaw a); m gr W iktoria  P osadzy  (P o zn a ń ); mgr Anna Przecławska  
(W arszaw a); doc. dr R yszard Przełaskow ski (W arszaw a); Maria Radwańska (N ow a H u ta ); 
Ewa Rawicz (W arszaw a); W a len ty  R egulski (K o sza lin ); W anda R ekow a  (dyrektor B iblioteki 
Publicznej m . st. W arszaw y, W arszaw a); doc. dr K rystyn a  R em erow a  (dyrektor Instytutu  
Książki i Czytelnictw a, W arszaw a); K rystyn a  R eu tt  (Ł ó d ź); Z ofia  R odziew icz  (W arszaw a); 

Maria R oerichow a  (naczelnik W ydziału  K ultury w  Prezydium  Stołecznej R ady N arodow ej, 
W arszaw a); W ładysław R om anow ski (zastępca dyrektora W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib lio 

teki Publicznej, G d ań sk ); m gr Roch R ozn er  ^G dańsk); p ro f, dr Paw eł R ybicki  (K ra k ó w ); 

mgr Kłara Sarnowska  (w icedyrektor M iejskiej B iblioteki Publicznej, B yd goszcz); m gr R o 

man Sękow ski (dyrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblioteki P ublicznej, O p o le ) ; m gr Sta
nisław Siekierski (W arszaw a); dr Irena Skow ronków na-Słońska  (W arszaw a); m gr M arek  
Skwarnicki (K ra k ó w ); Anna Staniew icz  (B yd goszcz); Z ofia  Strzełecka  (R zeszów ); p ro f, dr 
Bogdan Suchodołski (W arszaw a); Irena Suchorzew ska  (G d ań sk ); m gr Aleksandra Szabu-



niew icz  (W arszaw a); Jadwiga Szem plińska  (W arszaw a); Maria Szubertow a  (Ł ó d ź); doc. mgr 
K sa w ery Śtcierkowski (W arszaw a); mgr Maria Tacikow ska  (W arszaw a); mgr Stanisław  
Tazbir (w icedyrektor B iblioteki Publicznej m . st. W arszaw y); mgr Ludmiła Tokarska  (Rze
szó w ); Danuta T om czyk  (w icedyrektor M iejskiej B iblioteki Publicznej, R ad o m ); Maria 
Twardowska  (K a to w ice); dr K azim ierz T ym eck i  (dyrektor M iejskiej B iblioteki Publicznej, 
G d yn ia); mgr Maria W a len tyn ow icz  (P o zn a ń ); P iotr W asilew ski (dyrektor Państwowego 
O środka Kształcenia B ibliotekarzy, Jarocin ); m gr Hanna W entlandtow a  (W arszaw a); dr Ja

dwiga W ern erow a  (W arszaw a); mgr W itold  W ieczorek  (w icedyrektor M iejskiej Biblioteki 
Publicznej im . L. W aryńskiego, Ł ó d ź); Zofia  W ieczorek  (wicedyrektor W ojew ódzkiej Biblio
teki Publicznej. P o zn a ń ); j>rof. dr H elena W iąckoivska  (dyrektor B iblioteki Uniwersyteckiej, 
Ł ó d ź); mgr Barbara W ilska  (W arszaw a); doc. dr K azim ierz W ojciechow słii (W arszaw a); 
W ładysław  Wolsłci (dyrektor W ojew ódzkiej Biblioteki Publicznej, K ra k ó w ); Zofia W orszty - 
n ow iczow a  (K a to w ice); Stefania W ortm an  (W arszaw a); prof, dr R yszard W roczyń ski (W ar
szaw a); m gr A dam  W róblew sk i  (w icedyrektor B iblioteki Uniw ersyteckiej. W arszaw a); J ózef 
Zając (K ra k ó w ); dr A n d rzej Zajączkow ski (W arszaw a); dr Stefania Zalewska  (G liw ice); 
Adam  Zw oliński (dyrektor W ojew ódzkiej B iblioteki Publicznej, W arszaw a); W iesława  Żu- 
botcska  (W arszaw a); Ligia Żyw icka  (dyrektor M iejskiej B iblioteki Publicznej, W ałbrzych).



PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

O B R A D Y  P L E N A R N E



Zebranie plenarne K on feren cji (I  dzień obrad)

Siedzą у/ pierwszym  rzędzie (od p ra w ej): przewodniczący Prezydium Rady Na
rodowej m gr Z . D w orakow ski, w icem inister K ultury i Sztuki K . Rusinek, prezes 

Polskiej A kadem ii N auk prof, dr T . K otarbiński, prof, dr B . Suchodolski



Rozpoczęcie K onferencji zostało w yznaczone na godzinę 10. Otwarcia jej ilokonat Prze
wodniczący Prezydium  Rady N arodow ej w m . et. W arszaw ie m gr Zygm unt D w o r a k o w s k i ,  
wygłaszając następujące przemówienie pow italne:

Szanowni Zebrani, Drodzy Przyjaciele!

W  imieniu Rady Narodowej Stolicy, w imieniu własnym, witam serdecznie
1 gorąco pozdrawiani wszystkich przybyłych na Krajową Konferencję Biblio
tekarską, zorganizowaną z okazji Jubileuszu 50-lecia naszej tak zasłużonej Bi
blioteki Publicznej ni. st. Warszawy.

Szczególnie serdecznie i gorąco witam tow. Jerzego Morawskiego, członka 
Biura Politycznego i Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej. (Oklaski).

Witam serdecznie tow. Wiceministra Kultury i Sztuki,«Kazimierza Rusinka. 
(Oklaski).

Witani serdecznie Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof, dr Tadeusza K o
tarbińskiego. (Oklaski).

Witam serdecznie naszych Drogich i Szanownych Gości z zagranicy, którzy 
swoją obecnością uświetniają naszą Konferencję i wzbogacą jej dorobek swoim 
bogatym doświadczeniem. (Oklaski).

Witam dr Staffana Dahla, przybyłego ze Szwecji (Oklaski).

Witam panią mgr Drude Lange, przybyłą z Danii. (Oklaski).
Witam dr Rudolfa Malka, przybyłego z Czechosłowacji. (Oklaski).
Witam dr Gottharda Riickla, przybyłego z NRD (oklaski) oraz panią Jo- 

hannę Waligora-Ritlinghaus i pana Wolfganga Schumanna, przybyłych rów
nież z NRD. (Oklaski).

Witam serdecznie tow. Michała Stanczewa, przybyłego z Bułgarii. (Oklaski).
Witam serdecznie pana Kare Hanssena, przybyłego z Norwegii, i panią 

Olgę Petric, przybyłą z Jugosławii. (Oklaski).

Dziękuję im serdecznie, że znaleźli w nawale swej pracy czas, aby podzielić 
się z nami swoimi doświadczeniami i osiągnięciami i w ten sposób skutecznie 
pomóc nam w osiągnięciu zamierzonych celów.

2 —  P roblem y czyteln ictw a



Witam serdecznie przybyłego w tej chwili tow. Władysława Bieńkow- 
sldego. Ministra Oświaty Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (Oklaski).

Chcę podkreślić, że zaprosiliśmy znacznie więcej gości zagranicznych. 
Niestety, nie wszyscy mogli przyjechać. Nie przyjechali, na co bardzo liczy
liśmy, nasi goście radzieccy, których doświadczenia i głęboka wiedza w iipo- 
wszechnianiii książki i w pracy z czytelnikiem miały poważnie wzbogacić 
naszą Konferencję.

Otrzymaliśmy od nich serdeczne pozdrowienia i wyjaśnienia, że z po
wodu zajęć przedwakacyjnych i nawału pracy przybyć nie mogą.

Odczytam list przesłany przez dyrektora Państwowej Biblioteki Naukowej 
w Odessie, tow. W. Zagorujko (przekład z jęz. ukraińskiego).

Warszawska Biblioteka Publiczna, Warszatva, ul. Koszykowa 26

„D rodzy przyjaciele!

W uroczystym dniu pięćdziesięciolecia Waszej Biblioteki przyjmijcie od 
zespołu Państwowej Naukowej Biblioteki im. Aleksego Maksymowicza Gor
kiego najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia wielkich twórczych powo
dzeń na polu służenia sprawie rozwoju socjalistycznej kultury i nauki na
rodu polskiego. Jesteśmy dumni z tego, że w naszym mieście żył i tworzył 
syn polskiego narodu Adam Mickiewicz. Cenimy i z dbałością przechowu
jemy wszystko, co świadczy o nierozerwalnym związku między naszymi na
rodami. Niechaj wzmacnia się i wiecznie żyje przyjaźń narodów ukraińskiego 
i polskiego.

ЛУ imieniu zespołu
Dyrektor Biblioteki W. Zagorujko” . (Oklaski).

Oderwaliśmy się od naszych codziennych spraw i zajęć, aby zebrać się tu 
na trzydniowe obrady nad problemami czytelnictwa, organizowanego i roz
wijanego przez publiczne biblioteki powszechne w miastach naszego kraju.

W ielkie jest znaczenie książki i czytelnictwa zarówno dla utrzymania 
ciągłości kultury narodowej jak i dla kształtowania człowieka. Wymagają one 
głębokich rozważań, badań i studiów. W Polsce Ludowej są one przedmio
tem stałej troski i opieki naszej Partii i Rządu, naszych pisarzy i działaczy 
kulturalnych, naszych bibliotekarzy, a także pracowników oświatowych i na
ukowych.

Na przestrzeni 13 lat, dzielących nas od pamiętnego dnia Wyzwolenia, 
wiele wysiłków włożyło już Państwo Ludowe, aby czytelnictwo w Polsce roz
wijało się jak najszerzej, ogarniając miasta i wsie, dzieci i młodzież, stu
dentów i inteligencję zawodową, milionowe rzesze ludzi pracy w fabrykach, 
w zakładach przemysłowych i różnych instytucjach usług społecznych.



Zbieramy już pierwsze owoce naszych trudów na tym rozległym polu 
walki o postęp, o kulturę, o przyszłość. Czeka nas jednak jeszcze długa i mo
zolna praca nad dalszym podnoszeniem naszej ogólnej kultury.

Przyspieszymy proces naszego rozwoju, jeżeli wytężymy siły i umysły dla 
poszukiwania coraz lepszycli dróg i doskonalszych form  udostępniania książ
ki całemu społeczeństwu, jeżeli coraz lepiej będziemy potrafili przyzwyczajać

Przewodniczący Prezydium  Rady N arodow ej w m . st. W arszaw ie  
mgr Zygm unt Dworakowski

obywateli do korzystania ze słowa drukowanego na codzień, jeśli przede 
wszystkim szermierze książki i oświaty, jakimi są nauczyciele i bibliotekarze, 
ludzie, którzy pielęgnują życie kulturalne narodu, spełnią swoje odpowie
dzialne zadania.

Wielka część tych zadań spoczywa na barkach organizatorów ruchu 
czytelniczego w naszych miastach, szczególnie największych, obejmujących 
prawie piątą część ogółu ludności kraju. Ich praca indywidualna i praca 
reprezentowanych przez nich instytucji bibliotecznych powinna być przy
kładem dla wszystkich miast i osiedli i dalej —  dla. organizacji placówek 
kulturalnych działających na terenach wiejskich.



Musimy szerzyć czytelnictwo nie tylko dziel literatury pięknej, ale także 
książki popularnonaukowej i naukowej. Świat idzie naprzód milowymi kro
kami. Postępy w dziedzinie nauki i związanej z nią techniki są olbrzymie. 
Jesteśmy świadkami początków rodzącej się nowej cywilizacji. Możność wy
korzystania energii jądrowej rysuje przed ludzkością zawrotne perspektywy, 
ale i poważne niebezpieczeństwa. Książka może i powinna być niezawodnym 
środkiem szeroko rozumianego wychowania społecznego i pogłębienia świa
domości politycznej szerokich mas.

Słowa te należy właściwie rozumieć. Idzie o rzetelne szerzenie wiedzy
0 świecie i o człowieku. Idzie o to, aby stworzyć szerokim rzeszom obywa
telskim, za pomocą książki i połączonej z nią działalności oświatołvej, wa
runki ogólnego, humanistycznego wykształcenia; takiego wykształcenia, które 
ułatwia i umożliwia człowiekowi zdobycie poglądu na świat, własnego, nauko
wego poglądu; wykształcenia, które uczy szanować człowieka, jego pracę
1 jego rzeczywiście ogromne możliwości.

Mamy dużo dobrych książek mogących służyć tej wielkiej i pilnej spra
wie. Aby nie zalegały one na półkach bibliotecznych, aby pracowały coraz 
skuteczniej dla dobra społeczeństwa, musimy ustawicznie doskonalić nasze 
metody i form y pracy z książką i z czytelnikiem, pogłębiać badania naukowe 
nad rolą i wpływem książki na człowieka.

Rolę bowiem bibliotek publicznych widzimy przede wszystkim jako silę 
napędową w kształtowaniu osobowości człowieka, kultury narodu i ludzkości. 
Ta niezmiernie doniosła rola nie dopuszcza, aby udostępnienie książek było 
funkcją mechaniczną.

Te myśli przyświecały nam. Komitetowi Obchodu 50-lecia pracy Biblio
teki Publicznej, kiedy inicjowaliśmy dzisiejszą Konferencję. Pragnęliśmy, aby 
przeznaczone na uroczystości jubileuszowe środki dały trwałe efekty, przyczy
niając się do podniesienia na wyższy poziom pracy bibliotek publicznych 
w Polsce.

Jestem głęboko przekonany, że Konferencja obecna może oddać i na 
pewno odda duże usługi tej wielkiej i pięknej sprawie.

Wierzę, że wpłynie na to również w sposób należyty nasza Biblioteka 
Publiczna, która do toku obrad wniesie swoje bogate doświadczenie, zwłasz
cza z ostatnich lat działalności w nowych, trudnych warunkach odbudowy 
z ruin i popiołów  jej gmachu i zbiorów, zdewastowanych tak barbarzyńsko 
przez okupanta w czasie całopalenia Warszawy.

Pragnę również wyrazić przekonanie, że nie zabraknie w tych dysku
sjach głosów naszych szanownych gości z zagranicy. Ich cenne uwagi i re
lacje o własnych osiągnięciach w dziedzinie organizacji i metod pracy biblio
tecznej wzbogacą na pewno wyniki naszych rozważań.

Blisko dwuletnia praca niemal wszystkich ośrodków naukowych i biblio
tekarskich w kraju, kierowanych przez ludzi oddanych wielkiej sprawie czy



telnictwa, przyniesie niewątpliwie bogate owoce, które służyć będą naszej 
Ludowej Ojczyźnie.

Życząc tego z całego serca —  otwieram Krajową Konferencję Bibliote
karską. (Oklaski).

Proszę prof, dra Rybickiego, aby zechciał objąć przewodnictwo.

Przew odniczący, p r o f .  P a w e ł  R y b i c k i :

Pozw olę sobie pow ołać do Prezydium : docenta dra Ryszarda Przełasltowsltiego; dy- 
relitora Departamentu Bibliotelt Ministerstwa K ultury i Sztulci, mgra Czesława K o zio ła ; 
kierownika Zakładu Literatury i Czytelnictw a D zieci i M łodzieży Uniw ersytetu W a r
szawskiego, mgra Tadeusza Parnow skiego; dyrektora Instytutu K siążki i Czytelnictw a  
Biblioteki N arodow ej, docenta dr Krystynę Rem erow ą; prezesa Tow arzystw a W iedzy  
Poлvвzechnej, docenta dra Kazim ierza W ojciechow skiego; naczelnika W ydziału  K ultury  
Prezydium  Rady N arodow ej w m . st. W arszaw ie, M arię R oerichow ą; dyrektora B ib lio
teki Publicznej Ш. st. W arszaw y, W an dę R ekow ą; w icedyrektora B ib lioteki Publicznej 
m . st. W arszaw y, mgra Stanisława Tazbira.

Proszę Obywatela M inistra o zabranie głosu.

Władysław Bieńkowski —  Minister Oświaty

Pragnę w imieniu pracowników oświaty i w imieniu własnym powitać 
Waszą Konferencję i przekazać jej rzeczywiście braterskie, ale i sojusznicze 
pozdrowienia. Jesteśmy bowiem bojownikami tego samego frontu —  tylko 
na nieco innych odcinkach.

Zagadnienie czytelnictwa, zagadnienie książki jest problemem o wiele 
bardziej złożonym od problemu oświaty. W dziedzinie oświaty ludzkość już 
sobie poradziła. Wprowadziła, na przykład, obowiązek nauczania. Nie wpro
wadzono jeszcze dotychczas obowiązku czytania.

Wprowadzono już określone programy obowiązkowego nauczania, wska
zujące czego się uczyć z tej lub innej dziedziny. Dalecy jesteśmy od tego, 
ażeby i w czytelnictwie dokonać chociażby jakiejś próby takiego wskazywa
nia ludziom programu, co mają i co powinni czytać.

Dlatego też to zagadnienie wymyka się pod wieloma względami spod ja
kiejś bardziej zorganizowanej kontroli, bardziej zorganizowanego działania. 
Dlatego problem czytelnictwa jest o wiele trudniejszy, wymaga działania bar
dziej złożonymi środkami, wymaga dużego arsenału zabiegów, w których nie 
tylko bibliotekarze, bezpośredni bojownicy tego frontu, ale wszystkie siły 
społeczne walczące o rozwój społeczeństwa muszą wziąć udział.

Zagadnienie czytelnictwa poprzez bibliotekę jest tym ważniejsze, że prze
cież łatwo na podstawie prostego rachunku dowieść, że im szerzej będzie 
rozwijała się technika drukarska, tym bardziej zaspokajać będziemy nasze 
potrzeby nie poprzez książki nabywane, a poprzez książki wypożyczane z bi
blioteki. Dopóki w społeczeństwie ilość ludzi umiejących czytać i czyniących 
z tej umiejętności użytek była nikła, dopóty można było nawet za pomocą



prymitywnej techniki drukarskiej zaspokajać potrzeby tej części społeczeń
stwa. Z chwilą, kiedy pragniemy, aby wszyscy w społeczeństwie umieli czy
tać, ba, ażeby wszyscy czytali —  nie ma możności, nie ma innego sposobu 
zaspokajania tej potrzeby książki jak tylko poprzez książkę biblioteczną.

Dlatego rola bibliotek będzie rosła w przyszłości i dlatego też zagadnienie 
organizacji bibliotek, organizacji ich pracy, organizacji działania, aby móc 
objąć oddziaływaniem biblioteki jak najszerszą część społeczeństwa, jest tak 
ważna.

Wierzę, że w tej pracy, w której na całym świecie dokonywane są różne 
poczynania. Wasza Konferencja, dzieląc się doświadczeniami naszego kraju 
i naszego miasta Warszawy, porównując je z doświadczeniami innych regio
nów Polski, porównując je z doświadczeniami, którymi będą się dzielili Wasi 
goście z zagranicy —  uczyni jakiś krok naprzód w wielkim dziele upowszech
nienia książki, to znaczy upowszechnienia wiedzy i umiejętności, jako ko
niecznego, niezbędnego warunku marszu ludzkości naprzód. (Oklaski).

P rzew odniczący:

U dzielam  głosu przedstaw icielce Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pani Z ofii  
K ossonogow ej.

Zofia Kossonogowa —  Wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w War
szawie

Koleżanki i Koledzy!
Przypadł mi zaszczyt powitania Krajowej Konferencji Bibliotekarskiej 

w imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Konferencja ta ma dla nas 
szczególne znaczenie, a to z dwojakich względów: stawia przed nami naj
istotniejsze problemy współczesnego bibliotekarstwa i czytelnictwa, oddzia
ływania książki na rozwój kultury społeczeństwa i rolę bibliotek w procesie 
ukształtowania się tej kultury. Są to węzłowe zagadnienia dla wszystkich ty
pów bibliotek, zagadnienia wokół których skupia się zainteresowanie tysięcy 
bibliotekarzy w kraju. Problemy metod badania czytelnictwa, kwestie zwią
zane z organizacją wielkich bibliotek publicznych, naświetlone i przedysku
towane na Konferencji, nabiorą niewątpliwie jasności i będą mogły być roz- 
Aviazywane lepiej niż dotychczas, z pożytkiem dla społeczeństwa.

Konferencja dzisiejsza, zorganizowana w ramach Obchodu 50-lecia Biblio
teki Publicznej m. st. Warszawy, ma również jeszcze inny aspekt. Jest 
uczczeniem najstarszej, najwspanialszej, najbardziej zasłużonej biblioteki po
wszechnej w Polsce. Biblioteka ta powstała w czasie carskiego ucisku i była 
od pierwszej chwili swego istnienia ośrodkiem myśli rewolucyjnej i postę
powej. Założona w oparciu o księgozbiór tzw. Czytelni Naukowej, zasilana 
zapisami i darami polskich instytucji i osób prywatnych, stała się jedną 
z najpoważniejszych bibliotek naukowych, realizując od początku postulat



upowszechniania flóbr kulturalnych całemu społeczeństwu. Zasługi je j w tej 
dziedzinie są ogroiime. Pierwsza w Polsce tworzy ośrodek badań metodycz
nych nad czytelnictwem, organizuje poradnię biblioteczną i bibliograficzną, 
wprowadza szkolenie bibliotekarzy, ogłasza drukiem wydawnictwa fachowe. 
Pierwsza w kraju organizuje miejską sieć biblioteczną liczącą już przed 
łvojną 57 placówek, mogących pochlubić się ogromną cyfrą 1 260 ООО odwie
dzin czytelniczych w ciągu roku.

Biblioteka Publiczna patronowała też początkom Związku Bibliotekarzy 
Polskich. W  jej murach odbyło się pierwsze nasze organizacyjne posiedzenie. 
Przez wiele lat w swoim gmachu gościła Zarząd Koła Warszawskiego Związku 
Bibliotekarzy Polskich. Dlatego więzy jej z naszym Stowarzyszeniem są nie
słychanie bliskie i serdeczne.

Mimo zniszczenia podczas wojny zarówno gmachu, jak i wspaniałego 
księgozbioru. Biblioteka nie załamała się. Znany jest wszystkim rozmach jej 
odbudowy i żywy rozwój Biblioteki po wojnie. I dlatego zorganizowanie 
dzisiejszej Konferencji w związku z Obchodem 50-lecia Biblioteki Publicznej 
nadaje tym obradom znaczenie szczególnie ważkie.

Niech nii wolno będzie w imieniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
życzyć Konferencji owocnej pracy. Podkreślam, że rezultaty, jakie tu osiąg
niemy będą przede wszystkim лv znacznej mierze opierać się na rezultatach 
pracy i osiągnięciach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, tak bardzo 
tlrogiej sercu każdego polskiego bibliotekarza. (Oklaski).

Po przemówieniu przedstaw icielki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przew odni
czący udzielił głosu gościom  z zagranicy.

Pierwszy zabrał głos dyr. M ichał Stunvzciv, który po serdecznych słowach powitania  
uczestników K on feren cji i podziękow aniu za zaproszenie złożył na ręce dyr. W . R e- 
kowej ozdobny adres z życzeniam i jubileuszow ym i dla B iblioteki Publicznej następu
jącej treści (w przekładzie z bułgarskiego):

„Miejska Biblioteka w Sofii —  Warszawskiej Bibliotece Publicznej.

Uroczystość półwiecza Warszawskiej Biblioteki Ptilłlicznej jest ważnym 
'wydarzeniem nie tylko dla bratniej Polski, lecz także dla wszystkich krajów, 
którym drogą jest oświata i kultura narodowa.

Z całego serca życzymy Warszawskiej Bibliotece Publicznej jeszcze dłu
gich lat pełnienia roli kagańca socjalistycznej oświaty i kultury dla wszyst
kiego co cenne w literaturze, co geniusz narodowy stworzył przez wieki dla 
wielkiego dzieła pokoju, demokracji i socjalizmu” .

Przem ówienie dyr. W olfganga Schumanna brzm iało następująco (w przekładzie z nie
mieckiego) :

Właśnie tu w Warszawie widać, co może zdziałać praca zbiorowa. Pod
kreślam to właśnie, co w'idzę tu w zburzonej Warszawie. Obecnie stoimy 
■wobec niebezpieczeństwa, które znowu nam wszystkim zagraża, zagraża na-



8zemu bytowi i pokojow i całego świata. Wszyscy wiemy o zagrożeniu przez 
bombę atomową, skierowanemu przede wszystkim przeciwko krajom socja
listycznym.

Minister Spraw Zagranicznych Polski przedłożył plan strefy bezatomowej. 
Plan ten ma wielkie znaczenie nie tylko dla Polski, ale w pierwszym rzędzie 
również i dla Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Cieszę się, że mogę wziąć udział w Konferencji odbywającej się w kraju, 
który pierwszy wysunął plan usunięcia groźby wojny atomowej. Cieszę się, 
że Konferencja ta ma przyczynić się do udostępnienia wiedzy i książek przede 
wszystkim robotnikom, którzy ponoszą największe ciężary, jeżeli chodzi o pra
cę i rozwój państwa. Jestem przekonany, że praca nasza tutaj nie tylko bę
dzie z pożytkiem dla Polski, ale również i dla innych krajów, że przyczyni 
się do zbliżenia krajów między sobą.

Pozwólcie mi w imieniu bibliotekarzy Niemieckiej Republiki Demokra
tycznej, moim własnym i moich władz w Berlinie życzyć Wam wszystkiego 
dobrego i powodzenia. Pozwólcie mi życzyć Warszawskiej Bibliotece Publicz
nej z okazji Jej jubileuszu dalszego powodzenia i postępu na drodze do 
socjalizmu. Jako upominek składam wzory naszej pracy bibliotekarskiej, jak 
również fotografie naszych wsi i miast, jako symbol łączności i przyjaźni 
między Niemiecką Republiką Demokratyczną i Polską. Życzę Wam powodze
nia w dalszej pracy” . (Oklaski).

Pan K are H anssen  pow iedział, co następuje:

„Panie i Panowie! Mam zaszczyt złożyć życzenia z okazji uroczystości 
pięćdziesięciolecia Warszawskiej Biblioteki Publicznej. Pan Henrik Hjartoy» 
główny bibliotekarz Narodowej Biblioteki Publicznej w Oslo, pragnie wy
razić swoje ubolewanie, że nie mógł przybyć na tę uroczystość. Zastępuję go 
i występuję w jego imieniu. Mam nadzieję, że będę w stanie, wracając do 
Oslo, przywieźć wszystkie dobre doświadczenia, o których się dowiem na tej 
Konferencji. Pan Hjartoy i ja jesteśmy osobiście bardzo zainteresowani 
w pogłębianiu i poszerzaniu wzajemnej współpracy między bibliotekami obu 
naszych krajów.

Chciałbym Warszawskiej Bibliotece Publicznej wręczyć upominek w po
staci reprodukcji obrazów norweskiego malarza Edwarda Muncha i jedno
cześnie podziękować za zaproszenie” . (Oklaski).

Pan dr S taffan Dahl przem aw iał po polsku:

„W  imieniu Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie (oklaski), naszej Bi
blioteki Narodowej mam zaszczyt przekazać Bibliotece Publicznej w War
szawie życzenia pomyślności i nadziei, że półwieczną jubilatkę czeka jeszcze 
niejeden wiek spokojnego rozwoju w służbie nauki i oświaty.



Jako przedstawiciel kraju, który w ciągu półtora wieku nie zaznał wojny, 
rozumiem doskonałe iłe trzeba było włożyć energii, wytrwałości i zdołności 
bibliotekarskich, aby mimo dużych trudności w ciągu minionych łat dopro
wadzić polskie bibliotekarstwo do tak wysokiego poziomu, na jakim się 
znajduje obecnie.

Razem z pozdrowieniami pozwalam sobie wręczyć Bibliotece Publicznej 
w Warszawie w imieniu naszej Biblioteki zbiór litografii z widokami naszej 
stolicy w końcu X VIII wieku.

W tamtych czasach, podobnie jak dziś, Sztokholm był pięknym miastem, 
ale nastrój, który odczuwamy na tych obrazach zniknął niestety bezpowrot
nie. Spowodowała to nowoczesna technikjfJ która jednak równocześnie przy
czyniła się do tego, że odległość między Warszawą a Sztokholmem znacznie 
się zmniejszyła. Dlatego mam głęboką nadzieję, że coraz częściej będziemy 
mogli gościć u nas polskich kolegów” . (Oklaski).

Dyr. dr R u d olf M ałek i dyr. Olga Peric w  swych słowach pow italnych i gratulacjach  
wypowiadali się tak samo serdecznie i gorąco, jak  poprzedni m ów cy.

[Treść ich przem ów ień —  wskutek nieuwagi —  nie została, niestety, dokładnie za
notowana].

Wszystkie przemów ienia gości zagranicznych były przyjm ow ane przez zebranych bar
dzo serdecznie i owacyjnie.

Przewodniczący ze swej strony podziękow ał gościom  za słowa pow itania, po czym  
udzielił głosu dyr. W andzie Rekow ej.

Wanda Rekowa —  Dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 
Pragnę przywitać w imieniu Biblioteki Publicznej naszych gości z za

granicy i bardzo serdecznie podziękować im za wielkie zainteresowanie, 
życzliwość i serdeczność.

Pragnę powitać przedstawicieli władz państwowych, którzy przybyli dziś 
na Konferencję oraz wszystkie Koleżanki i Kolegów, którzy okazali nam tak 
duże zainteresowanie i tak dużą pomoc w organizacji tej Konferencji.

Konferencja nasza wzbudziła duże zainteresowanie w kołach teoretykÓAv 
i praktyków pracy bibliotekarskiej oraz w ośrodkach naukow-o-badawczych, 
zajmujących się problematyką czytelnictwa i przemian kulturalnych w spo
łeczeństwie.

Rozwój czytelnictwa w Polsce Ludowej i wyraźnie rosnąca rola bibliotek 
wszystkich typów stawia przed światem bibliotekarskim zadanie ulepszania 
i organizacyjnego usprawniania pracy, pogłębiania metod działalności, świa
domego stawiania zadań i planowego ich rozwiązywania.

Toteż praca bibliotek powinna być nie tylko otaczana życzliwą opieką 
społeczeństwa, ale i poddana jego ocenie. Musi ona opierać się na wyni
kach badań socjologicznych, ale także musi stać się bazą doświadczalną dla 
tych badań. Praktyczna działalność bibliotek dostarcza bowiem bardzo bo-



gatego materiału dla prac naukowo-badawczych, a te z kolei przyczyniają się 
do lepszej i słuszniejszej oceny, a więc i skuteczniejszej działalności.

To niewątpliwie dnże zainteresowanie, jakie wzbudziła dzisiejsza Konfe
rencja, wypływa przede wszystkim stąd, że jest ona próbą ukazania proble
mów czytelnictwa w świetle dotycliczasowych badań, że pragnie poddać 
analizie sltuteczność i przydatność różnych metod badawczych, że wreszcie 
daje możność przedyskutowania szeregu problemów i metod organizacyjnych, 
posiadających doniosłe znaczenie dla pracy wielkomiejskich bibliotek pu
blicznych.

Przy tej sposobności w imieniu Biblioteki Publicznej pragnę gorąco po
dziękować Przewodniczącemu Stołecznej Rady Narodowej tow. Zygmuntowi 
Dworakowskiemvi za inicjatywę zorganizowania dzisiejszej Konferencji i za 
Jego osobisty wldad w jej przygotowanie.

Rada Narodowa w m. st. Warszawie, doceniając rolę Biblioteki Publicz
nej w Życiu kulturalnym stolicy —  mimo bardzo poważnych trudności na
tury obiektywnej —  stworzyła Bibliotece niespotykane dawniej w jej 50- 
-letnim istnieniu i działalności perspektywy rozwoju. I to zarówno w sensie 
materialnym, dającym się wyrazić imponującym wzrostem ilości placówek 
terenowych, księgozbiorów, rozwojem czytelnictwa, opracowaniem planów 
rozbudowy centrali, jak też —  co zasługuje na szczególne podkreślenie —  
w otaczaniu dużą troską i głębokim zrozumieniem zagadnień czytelnictwa.

szystko to feprawia, że działalność Biblioteki Publicznej znajduje się 
na czołowym miejscu w całości prac kulturalno-oświatowych na terenie 
Warszawy.

W  tym miejscu pragnę podziękować serdecznie koleżance Marii Roeri- 
chowej, naczelnikowi Wydziału Kultury i podkreślić szczególnie jej aktywną 
rolę przy organizowaniu tej Konferencji, która, jak przypuszczam, odegra 
dużą rolę w pracy naszych bibliotek.

Chcę również wyrazić serdeczne słowa wdzięczności wszystkim kolegom 
bibliotekarzom, szczególnie z bibliotek pubłicznycli z wszystkich województw, 
którzy bardzo aktywnie przyczynili się do przygotowania tej Konferencji, 
dając nam poparcie moralne a także duży wkład jiracy poprzez nadsyłanie 
materiałów ze swoich działań i osiągnięć.

Na zakończenie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólne przedyskutowanie 
problemów żywo interesujących nas*c biblioteki da nam możność wyciąg
nięcia praktycznych wniosków co do dalszej działalności i skoordynowania 
dalszych prac badawczych, które staną się podstawą planów na przyszłość 
i  podstawą do ich realizacji. (Oklaski).

Przew odniczący prosi <loc. dra Ryszarda Przelaskow skicgo o objęcie przewodnictwa  
' i  przystępuje do w ygłoszenia referatu.
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Prof. dr Paweł Rybicki

LUDNOŚĆ WIELKOMIEJSKA I JEJ POTRZEBY KULTURALNE

1
W ostatnich dwustu latach wiele procesów przeorało świat, zmieniło jego 

oblicze. Do tych procesów zaliczamy bujny rozwój techniki materialnej; do 
nich należy wykształcenie się nowych, wielkoprzemysłowych form  produkcji, 
należy także proces urbanizacji. Ten ostatni proces, który rozwijał się przez 
cały wiek X IX  i pierwszą połowę wieku X X, wciąż trwa i wciąż objawiają 
się jego następstwa i wyłaniane przezeń zagadnienia.

Gdy mówi się, że proces urbanizacji jest czymś —  w skali dziejowej —  
nowym, nie znaczy to, oczywiście, że miasta są nowym zjawiskiem. Osiedla 
i zbiorowiska typu miejskiego są zjawiskiem bardzo dawnym. Socjolog fran
cuski Rene Maunier dopatrywał się zalążków miast już w niektórych okre
sowych ■ aglomeracjach prymitywnych, czy półprymitywnych społeczeństw. 
Miasta pojawiały się w każdym razie, jako jeden z przejawów rozwija
jącego się życia każdej, chociażby najbardziej odległej cywilizacji. O miasta 
i życie miejskie oparta była organizacja życia zbiorowego kolebki europej
skiej cywilizacji —  starożytnej Grecji. I starożytność znała miasta wielkie, 
>v dzisiejszym, statystycznym rozumieniu tego wyrazu. Wedle tego rozumienia 
wielkim miastem jest każde osiedle, które przekracza liczbę 100 tysięcy 
mieszkańców. Rzym starożytny był nie tylko „miastem wielkim”  w tym 
znaczeniu; w okresie największego swego ilościowego rozwoju mógł być już 
zaliczony do miast milionowych, jak się to mówi —  do miast-olbrzymów.

Czy w starożytności istniało zjawisko urbanizacji? W każdym razie nie 
w tym rozmiarze i nie w takim charakterze, w jakim zaistniało ono w nowo
żytnym okresie. Zresztą między starożytnością a rozwojem miast nowożyt
nych przerwał się związek bezpośredni. Miasta starożytne bądź zaniknęły, 
bądź podupadły całkowicie. Miasta późniejszego średniowiecza powstały nie
jako na nowo i w nowych formach specjalnie wyłonionych przez ramy feu
dalnego ustrojvi. Cechą tego okresu —  okresu który trwał prawie pod ko
niec X VIII stulecia —  było to. że poza kilkoma takimi zbiorowiskami jak 
Londyn lub Paryż, miasta były terytorialnie i liczebnie niezbyt wielkie; cał
kowitą przewagę liczebną zachowywała ludność wiejska i żyjąca w osiedlach 
typu wiejskiego.



Proces urbanizacji, który zaczął się na przełomie XVIII i X IX  wielcu, 
oznaczał dwa zjawist^a: wzrost liczby miast i ich wielkości liczebnej, po 
wtóre wzrost bezwzględnej i względnej liczby ludności żyjącej w miastach, 
szczególnie zaś wzrost (w wielu krajach —  powstanie i wzrost) kategorii 
ludności wielkomiejskiej.

Można przypomnieć kilka liczb obrazujących proces urbanizacji, szczegól
nie rozwój miast wielkich i ludności wielkomiejskiej. W  rokn 1800 istniało 
w Europie 22 wielkie miasta, tj. miasta liczące powyżej 100 tysięcy miesz
kańców. Łącznie mieszkało w nich 5.200 tys. ludzi, co stanowiło okrągło 
3%  ogółu ludności europejskiej. W roku 1850 miast wielkich w Europie było 
już 47, mieszkało w nich łącznie 12.800 tys. ludzi, co stanowiło wtedy 5% 
ogółu ludności. U samego końca X IX  wieku liczba miast wielkich wzrosła 
do 146, ludność w nich mieszkająca do 46.200 tys. i stanowiła już 11,5% 
ludności. Obliczenia z roku 1940 podają 304 wielkie miasta w Europie, 
z liczbą 105 milionów mieszkańców, a więc 20% ogółu ludności europejskiej 
mieszka w miastach wielkich.

Jeszcze w drugiej połowie wieku X IX  Europa bezspornie przodowała 
w procesie urbanizacji. W połowie wieku X X  najwyższy stopień urbanizacji 
znajdujemy już w innych częściach świata. W  roku 1940 w Ameryce było 
162 miasta z 60 milionami ludności, co stanowiło 22% ogółu ludności 
tego kontynentu. Największy odsetek ludności miejskiej i wielkomiejskiej 
wykazywała i wykazuje spośród kontynentów Australia i Nowa Zelandia; 
w Australii ludność miejska stanowi 41 % ogółu ludności, w samych zaś wiel
kich miastach mieszka tam ogółem 29% ludności. Dla całego świata ostatnie 
statystyki wskazywały 678 miast wielkich, skupiających ogółem ll7 o  świa
towej ludności.

Skrajnym i szczególnie charakterystycznym przejawem urbanizacji jest 
powstanie i rozwój miast milionowych, tak zwanych miast-olbrzymów (1 mi
lion i więcej mieszkańców). Do końca wieku X V III Europa i przypuszczalnie 
cały świat —  nie miały żadnego takiego miasta. Londyn w r. 1800 zbliżał 
się już do miliona mieszkańców (liczył ich 960 tysięcy). Paryż miał 547 tys., 
Konstantynopol 300 tys. mieszkańców. W  połowie X IX  wieku Londyn miał 
2.363 tys., Paryż 1.657 tys., Konstantynopol 700 tys.. Nowy Jork 696 tys. 
mieszkańców; dla A zji brak z tego czasu dostatecznych danych liczbowych. 
U schyłku X IX  wieku miast milionowych było już na świecie 12, z tego 
7 w Europie, 3 w Ameryce, a 2 w Azji. W r. 1940 ogólna liczba miast-olbrzy
mów wynosiła 36, z czego przypadało na Europę 15, na Azję (Chiny, Japonia, 
Indie) 11, na Amerykę 7, Australię 2, Afrykę 1.

Szczególny obraz gwałtownej urbanizacji przedstawiał Związek Radziecki. 
W  okresie od roku 1914 do roku 1950 liczba ludności miejskiej podniosła 
się tu z 15% do przeszło 4 0 % ; przeszło czterokrotnie pomnożyła się liczba 
miast wielkich.



Skład ludności miejskiej stanowi jedno z fundamentalnych zagadnień dla
wszelkich badań nad miastem. Teorie, które mamy w tym zakresie, i mate
riały, na jakich się one opierają, wskazują w każdym razie jedno: że po-
<lobnie, jak genezy miast nie da się podporządkować jednemu „miastotwór- 
czemu czynnikowi” , tak i skład ludności różnych historycznych typów miast 
nie daje się sprowadzić do jednego mianownika.

Miasta europejskie, które dały początek naszemu życiu miejskiemu, przed
stawiały specyficzny typ historyczny. W podgrodziach i innych skupiskach, 
z których tworzyło się miasto, gromadziła się przybywająca z bliższych 
i dalszych stron ludność napływowa i ona tworzyła pierwszy zrąb miejskiego 
zbiorowiska. Migracje ze wsi do miast —  potem także z miast do miast —  
były czynnikiem kształtującym jeśli nie w całości, to w znacznej części, 
miejskie skupienia ludnościowe.

W  X IX  i X X  wieku mamy w Europie miasta stare i miasta nowe. Dla 
miast starych charakterystyczną jest ludność miejscowa z dawna osiadła, two
rząca trzon właściwy miejskiej społeczności. W  miastach nowych nato
miast —  przede wszystkim w miastach przemysłowych, takich, jakim była 
u nas w X IX  wieku Łódź, czy miasta górnośląskiego okręgu przemysłowego —  
widoczne było, jak wielkie migracje (głównie migracje ze wsi do miast) two
rzyły zbiorowiska miejskie i jak trzon miejskiej społeczności tworzył się ze 
świeżych grup ludności napływowej. Dokładniejsze studia nad składem lud
ności miejskiej wykazują,- że różnice X IX  i XX-wiecznych miast starych 
i nowych w tyra względzie są tylko stopniowej natury. I miasta stare —  
przynajmniej te, które nie zamierały, lecz rozwijały się i wzrastały —  chło
nęły znaczne liczby ludności z zewnątrz. Dotyczy to w szczególności miast 
wielkich lub tych, które właśnie w XIX  i X X  wieku stawały się wielkimi.

Do innych czynników tego procesu dołączał się szczególny czynnik de
mograficzny. Ruch naturalny nigdy nie zaspokajał wzrastającego zapotrze
bowania ludności w rozwijającym się mieście. Przy tym —  z punktu wi
dzenia ruchu naturalnego —  miasta były raczej ujemnie oceniane. Do końca 
XVIII wieku uważano miasta za cmentarzyska ludności, biorąc pod uwagę 
szczególnie jeden czynnik — ' większą umieralność ludności miejskiej. Póź
niej inne zjawisko —  niższa rodność, zaczyna charakteryzować miejskie 
i  szczególnie wielkomiejskie zbiorowości. Im słabsza jest zdolność natural
nego rozwoju, lub nawet naturalnego utrzymania się zbiorowości miejskiej, 
tyra bardziej konieczny staje się dla raiasta dopływ ludności z zewnątrz.

Tak więc raiasto, a specjalnie wielkie miasto, to kocioł, do litórego do
stają się wciąż nowe jednostki i gromady ludzi. Wchłanianie nowych ludzi, 
to jeden ze stałych problemów wielkomiejskiego życia, problemów wystę
pujących tylko —  w różnych środowiskach i okresach —  z różnym nasileniem.



Istnieje szereg cech, które wyodrębniają wielkie miasto, jako układ spo
łeczny i które stanowią o odrębnych warunkach życia w wielkomiejskim 
zbiorowisku. Pierwsza z tych cech, to wielkość liczebna miasta: ilość ludzi 
tworzących miejską zbiorowość.

Granica liczbowa oddzielająca wielkie miasto od miasta małego i śred
niego może nasuwać wątpliwość. Niektóre miasta starożytnej Grecji, czy 
włoskiego renesansu, nie osiągając przyjętej dziś konwencjonalnie dolnej 
granicy liczbowej wielkomiejskiego zbiorowiska, wykazywały przecież pewne 
cechy miast wielkich. Nie zawsze ukazuje takie cechy każde przemysłowe, czy 
handlowe zbiorowisko miejskie, które dzisiaj osiąga lub przekracza liczbę 
100 tys. mieszkańców. Wątpliwości takie wskazują, że wielkie miasto jest 
nie tylko kategorią ilościową, lecz że jest także, i przede wszystkim, kategorią 
historyczną, związaną ze zmiennymi warunkami dziejowymi. Niemniej sta
tystyka ludnościowa i demografia przyjmują, jako konwencjonalną dolną 
granicę, liczbę 100 tys. mieszkańców dla miast wielkich. Socjologicznie jest 
tu ważna nie ścisła liczba, lecz wskazany przez nią fakt terytorialnego sku
pienia wielkiej ilości ludzi.

Z wielką ilością ludzi razem skupionych łączą się inne cechy, ważne dla 
życia zbiorowego i jego organizacji. Najpierw: sposoby pracy i utrzymywania 
się tych ludzi. Od pradawnych czasów miasta skupiały ludzi różnych zawo
dów; wielość równolegle uprawianych gałęzi działalności gospodarczej i po- 
zagospodarczej była jedną z cech zbiorowości miejskiej. W  miastach wielkich 
cecha ta jest szczególnie spotęgowana wskutek znamiennej dla nich ten
dencji skupienia wszystkich (przynajmniej pozarolniczych) zawodów i wsku
tek wytwarzania się właśnie w wielkomiejskim zbiorowisku najdalej posu
niętych form specjalizacji zawodowej. Jest to widoczne w każdej dziedzinie 
rzemiosła, przemysłu, handlu, szkolnictwa, nauki, lecznictwa.

Ze zróżnicowaną strukturą zawodową wielkomiejskiego zbiorowiska łączy 
się typ zamieszkującego wielkie miasto człowieka. Ten człowiek, gdy pa
trzymy nań pod kątem widzenia jego pracy, to najczęściej specjalista, nie
jednokrotnie reprezentujący bardzo wąski wycinek umiejętności i działal
ności zawodowej. Taki człowiek ma zazwyczaj bardzo wykształcony zasób 
doświadczenia w dziedzinie swojej specjalności i w tej dziedzinie zdolny 
jest oddawać miastu —  i nie tylko miastu —  specjalne usługi. We wszyst
kich innych dziedzinach jest on natomiast zdany na usługi innych ludzi 
i wciąż tych usług potrzebuje. Miasto jest więc siedliskiem wzajemnych za
leżności ludzkich, pow'stalych i utrzymujących się na podłożu specjalnych 
rodzajów pracy.

Klasowo-społeczna postać miasta nie przedstawiała się jednakowo w róż
nych historycznych typach miast. Z  opisu Arystotelesa dowiadujemy się, jak



złożoną strukturę klasową miało miasto starożytne. Miasta średniowieczne były 
ośrodkami, w którycli wytwarzała się nowa klasa społeczna -  mieszczań
stwo —  i w  pierwszej fazie były (przynajmniej w zasadzie) klasowo jednolite. 
Jednakże szybko, już w późno-średniowiecznych miastach, ujawniał się po
dział ludności miejskiej na patrycjat i plebs, pojawiały się także zespoły 
ludności o marginalnej pozycji klasowej.

Dziewiętnastowieczne wielkie miasto, odbijając klasową strukturę okresu 
kapitalistycznego z jej zasadniczymi klasami —  wielką burżuazją i prole
tariatem —  i ze zróżnicowanymi klasami pośrednimi jest najpełniejszym 
tej struktury obrazem.

Podziały klasowe zbiorowości wielkomiejskiej znajdowały różne odbicia 
w organizacji zbiorowego życia. Podziały klasowe odbijały się w struktu
rze przestrzennej, w powstawaniu osobnych dzielnic robotniczych, drobno- 
niieszczańskicb, dzielnic bogatej burżuazji. Londyn już w X IX  wieku dzie
lono z grubsza na wschodni —  „pracujący”  i zachodni —  „konsumujący”  
dobra materialne i kulturalne. Prowadzi to do zagadnienia miasta, jako 
ośrodka konsumpcji dóbr wszelkiego rodzaju, od elementarnych dóbr ma
terialnych (środków żywności, mieszkań, odzieży), do dóbr kulturalnych we 
wszelkich gałęziach życia artystycznego i intelektualnego. Otóż wielkie mia
sto —  wytworzone przez proces urbanizacji w X IX  wieku — • stało się 
ośrodkiem najbardziej zróżnicowanej konsumpcji dóbr materialnych i kul
turalnych. Stało się ono układem różnych poziomów życia —  od najniższego, 
nie zapewniającego dostatecznego zaspokojenia potrzeb elementarnych, do 
najwyższych poziomów użycia i zbytku.

Widząc, w jak różnych warunkach i na jak różnych poziomach żyli i żyją 
ludzie wielkiego miasta, możemy pytać słusznie, czy wielkie miasto jest 
jednym środowiskiem społecznym, czy też —  gdy się mówi o środowisku 
wielkomiejskim —  ma się faktycznie do czynienia z wielością zazębiających 
się o siebie środowisk społecznych. Zagadnienie to raczej teoretyczne; roz
strzygnięcie go, w pewnej przynajmniej mierze, zależy od określenia tego, 
co się rozumie przez „środowisko społeczne” . Niemniej, zagadnienie to 
wskazuje, jak złożone i powikłane jest życie ludzkie w wielkim mieście.

Złożoną postać życia miejskiego ujawnia nam również skupienie w wiel
kim mieście instytucji społecznych i społecznych ugrupowań. Wielość insty
tucji i wielość zrzeszeń znajdujemy tu w każdej dziedzinie życia: w gospo
darstwie, polityce, życiu zawodowym, w poszczególnych dziedzinach kultury. 
Dla naszych czasów przejaw charakterystyczny stanowią te instytucje, które 
zalicza się do administracji życia zbiorowego. Otóż wielkie miasto — • nowo
czesne wielkie miasto —  jest w tym znaczeniu szczególnie zinstytucjonali
zowane, jest, jak się to mówi, „zbiurokratyzowane” .

Mnogie instytucje społeczne i przeróżne grupy społeczne w mieście nie 
istnieją obok ludzi miejskich —  istnieją przez nich wciąż tworzone i utrzy



mywane. Ludzie miasta są wciąż funkcjonariuszami jednych instytucji, klien
tami innych, są uczestnikami to tych, to innych grup społecznych. Rodzina, 
zakład pracy, szkoła, liiura, zrzeszenia są wciąż zmieniającymi się płaszczy
znami, na których rozgrywa się życie miejskiego człowieka.

Można się zastanawiać nad tym, jak Żyje człowiek w wielkim mieście 
przy tak złożonej strukturze tej zbiorowości. Pytanie to dotyczy właściwie 
wszystkich ludzi miejskich. Praktycznie ma ono jednak znaczenie różne dla 
dwu kategorii miejskiej ludności: dla ludzi z dawna osiadłycłi w wielkim 
mieście i z nim zżytych i dla łudzi przybyłych do wielkiego miasta nie
dawno, czy ze wsi, czy w każdym razie z mniejszych osiedli. Pierwsi nie
postrzeżenie dla nieb samych wrastają w skomplikowany organizm miej
skiej społeczności. Dla drugich natomiast jest to kwestią trudnego procesu 
włączania się w liczne i powikłane układy i sposoby życia wielkomiejskiego.

Człowiek miejski żyje przede wszystkim wśród masy obcych ludzi. „O b
cych” , to znaczy ludzi, których bądź zna się tylko „z  widzenia” , lub których 
nie umie się w ogóle rozeznać osobiście. Właśnie wielkie miasto tworzy to, 
co nazywa się masą społeczną, z jej bezkształtnością i anonimowością. W  wiel
kim mieście człowiek bądź włącza się do masy i staje się jej biernym 
uczestnikiem, bądź przeżywa proces przeciwstawiania się masie.

W  wielkim mieście człowiek uczy się rzeczowości w stosunkach z ludźmi. 
W  socjologii ukuto termin „depersonalizacja stosunków społecznych”  na 
oznaczenie stosunków, w których człowiekowi nie chodzi o człowieka 
i o ludzkie wartości, ale o wymianę rzeczowych świadczeń. W  życiu wielko
miejskim pełno jest codziennie takich zdepersonalizowanych kontaktów 
i stosunków z drugimi ludźmi —  w biurach, instytucjach, sklepach, zalda- 
dacli vislugowych. Nie znaczy to —  oczywiście —  by całe życie wielkomiej
skie sprowadzało się do takich kontaktów i stosunków. Jest to właśnie za
gadnienie, w jakich ośrodkach, na jakich płaszczyznach człowiek wielkiego 
miasta znajduje zaspokojenie zawsze żywej potrzeby nasyconych osobowymi 
wartościami związków z innymi ludźmi.

Wreszcie, sprawa styczności społecznych. Na wsi życie społeczne doko
nywa się w przeważnej mierze poprzez bezpośrednie styczności człowieka 
z człowiekiem. W mieście tylko część, i to część mniejsza, może urzeczy
wistniać się na tej drodze. Przeważają styczności społeczne pośrednie —  
styczności poprzez trzecich ludzi, lub poprzez służące pośrednictwu insty
tucje i urządzenia. Biura, agencje, prasa, radio są przykładami takich in
stytucji pośrednictwa społecznego.

Ludność miejska w Polsce ma dawne tradycje. Miasta polskie zawiązy
wały się w średniowieczu. W  drugiej połowie wieku X VI na całym rozległym



terytorium ówczesnej Rzeczypospolitej było 850 miast, na ziemiach samej 
Korony było ich przeszło 550. Były to jednalt miasta małe, killiiitysięczne, 
w uielicznycłi przypadltach kiłłtunastotysięczne.

Wiek X IX  przynosił na ziemiacłi polskicłi rozwój miast. Rozwój ten po- 
zo“ta\vał jednali w tyle za procesem urbanizacji, jaki .dokonywał się w kra
jach zachodnio-europejskich, przede wszystkim wskutek opóźnienia i wol
nego tempa rozwoju przemysłu. Z końcem X IX  wieku tylko jedno miasto —  
Warszawa —  przekraczało liczbę pół miliona mieszkańców. Ogółem wzrastały 
w ludność przede wszystkim miasta stare, i to tak przez przyrost naturalny, 
jak i (лу większym stopniu) przez ruchy wędrówkowe. Nowe miasta powsta- 
Avaly i го2л\'1]а1у się ży>viołowo w ośrodkach wielkoprzemysłowych (Łódź, 
miasta śląskie).

W  okresie międzywojennym (spis z r. 1931) było na terytorium ówczes
nego Państwa Polskiego 636 miast, w tym 485 miast małych, 140 miast 
średnich, 11 miast wielkich. Dominowało więc nadal małe i średnie miasto, 
jakkohviek przyrost wielkicli miast i odsetek zamieszkującej je ludności był 
ciągły i niewątpliwy.

Odsetek ludności miejskiej, szacowany na ziemiach polskicłi z początkiem 
XX  лvieku na około 20% , w r. 1921 wynosił 24.6% , a w r. 1931 —  27.2% 
ogółu ludności. Wypada jednak zauważyć, że tak liczba miast jak i odsetki 
ludności miejskiej były faktycznie wyższe. W  obliczeniach tych bowiem jako 
miasta przyjmowano tylko osiedla za miasta uznane pod względem prawno- 
administracyjnym, za ludność miejską uznawano tylko ludność zamieszkałą 
w* gminach miejskich. Tymczasem w okresie industrializacji szybko wzra
stały osiedla przemysłowe’ które przybierały faktycznie miejski charakter, 
bywały zaś jeszcze zaliczane do gmin wiejskich. Przykładem może tu być 
Sosnowiec, który prawa miejskie uzyskał dopiero w 1902 roku, kiedy był 
już osiedlem miejskiego typu o kilłaidziesięciu tysiącach ludności.

Ludność miast wielkich wynosiła w roku 1931 —  3 miliony 349 tys. osób, 
co przedstawiało 10,5% ogółu ludności kraju.

W roku 1957, w obecnych granicach Państwa Polskiego, znajdowało się 
731 miast z ogólną ludnością 12.329 tys. mieszkańców, co oznacza 43,6% 
ludności miejskiej. W miastach wielkich, których liczba wzrosła do 20, miesz
kało w roku 1957 —  5.424 tys. osób. co przedstawia 19.2% ogółu ludności.

Liczby te wskazują, że odsetek ludności miejskiej i wielkomiejskiej 
w Polsce został przyrównany do właściwych odsetków ogólnoeuropejskich. 
Innymi słowy, proces urbanizacji, poprzednio słabszy i opóźniony, dokonał 
się teraz w sposób szybki, jeśli nie gwałtowny, na przestrzeni lat trzynastu 
(1945— 1957) i znalazł najdobitniejszy wyraz w wielkim i bardzo szybkim 
wzroście liczby ludności wielkomiejskiej.

Z tym znamiennym osiągnięciem ostatniego okresu łączą się szczególnie 
zagadnienia ludnościowe i społeczne. Dla rozwoju miast charakterystyczny



był zawsze silny współczynnik ruchu migracyjnego. Zjawisko to zaostrzyło 
si«j w okresie urbanizacji. W  tym okresie tylko cząstka przyrostu rzeczywi
stego Imlności miejskiej, zwłaszcza wielkomiejskiej, pochodzi z przyrostu 
naturalnego, część przeważna natomiast z dopływu ludności wiejskiej. Jed
nakże tam, gdzie proces urbanizacji dokonywał się ewolucyjnie, w ciągu stu
lecia, dopływ mas wiejskich do miast w poszczególnych latach i okresach 
miał ograniczone rozmiary. Utrzymywało to czynnik o bardzo ważnym zna
czeniu, mianowicie stosunek ilościowy ludności miejskiej z dawiia osiadłej 
i w życie miejskie już wrosłej, do ludności napływowej. Stosunek ten dawał 
każdorazowo wyraźną przewagę elementom z dawna osiadłym w mieście,, 
przez co ułatwiał wchłanianie ludności napływowej i proces przystosowania 
je j do warunków życia zbiorowości miejskiej.

Jeśli można mówić o „gwałtowności”  procesu urbanizacji w ostatnim 
okresie, to chodzi tu nie o same surowe liczby napływu ludności, ale i o to 
właśnie istotniejsze zjawisko zachowania „normalnego”  stosunku ludności 
miejskiej i napływowej. Z tego punktu widzenia szczególną ważność mają ba
dania nad składem ludności wielkich miast, z wyróżnieniem trzecli jej kate
gorii: ludności pochodzenia wielkomiejskiego, ludności pochodzącej z miast 
małych i średnich, ludności przybyłej bezpośrednio ze wsi. Otóż badania prze
prowadzane w okresie powojennym wykazywały w składzie ludności niektó
rych wielkich miast wielkie obniżenie się odsetka ludności urodzonej i wyro
słej w wielkim mieście, nawet do 20% . Równocześnie szacunek i badania wy
kazują bardzo wielki wzrost w miastach przemysłowych, szczególnie w ośrod
kach miejskich typu Nowej Huty, odsetka ludności pochodzenia wiejskiego.

W tych warunkach ludność wielkomiejska —  ta przynajmniej, która 
wyrosła w wielkim mieście i zrośnięta jest z jego światem —  nie może, przy
najmniej w szybkim czasie, przyswoić społecznie i kulturowo przybyłych 
i przybywających z innych środowisk wielkich rzesz ludności. Tworzą się 
swoiste zróżnicowania warstwowe, daje się zauważyć szczególne zjawisko 
przedziału między dawniej osiadłą ludnością robotniczą, a świeżo przybyłymi 
grupami młodzieży robotniczej wiejskiego pochodzenia.

Oczywiście trudności, jakie występują w procesach zrastania się starych 
i nowycli elementów w społeczności miejskiej, nie można tłumaczyć tylko 
zacliwianiem normalnego stosunku ilościowego ludności z dawna osiadłej 
i napływowej. Działa tu szereg czynników, właściwych zresztą nie tylko 
wielkim miastom; wśród nich niemałe znaczenie mają warunki techniczne 
i gospodarcze bytowania ludności. Wpływ tych warunków obrazuje najlepiej 
kwestia mieszkaniowa. Budownictwo mieszkaniowe nie nadąża za potrzebami, 
które wynikają z wielkiego przyrostu ludności w miastach, a wzmagane są



przez postępvijący proces zużycia i zniszczenia starych budynków. Taki stan 
rzeczy odbija się ujemnie na warunkach bytowania części hidności napły
wowej (dojazdy do miejsc pracy, mieszkania w hotelach robotniczych), czę
ściowo pogarsza sytuację mieszkaniową hidności z dawna w mieście osiadłej. 
Nadmierne zagęszczenie łudności w mieszkaniach nie jest przy tym tylko 
charakterystyką materialnego bytowania, pośrednio oddziaływa ono także 
na formy społecznego i kulturalnego życia łudności.

Rozdźwięk rosnących potrzeb i nierównomiernie rozwijających się środ
ków znamionuje współczesną sytuację w miastach polskich, szczególnie 
w miastach wielkich. Czy tylko w dziedzinie potrzeb i środków materialnych?

Wydaje się w pierwszej chwili, że odpowiedzi na tak postawione pytanie 
wypadałoby szukać w danych statystycznych dotyczących zaopatrzenia rynku 
w różne produkty kulturowe i dalej w danych o frekwencji bibliotek, księ
garń, muzeów, teatrów, лvidowisk. Jednakże problem sięga znacznie głębiej. 
Najpierw chodzi tu bowiem nie tylko o zaspokajanie gotowych potrzeb kul
turalnych, lecz o samo występowanie tych potrzeb i o warunki, które sprzy
jają temu procesowi i nadają mu określony kierunek. Powtóre —  i to jest 
tu ważniejsze — między sferą potrzeb materialnych elementarnych i sferą 
potrzeb kulturalnych wyższego rzędu (zwykle rozumie się przez nie po
trzeby estetycznej i intelektualnej natury) rozciąga się szeroka dziedzina, 
niesprowadzalna do określonych wytworów technicznych czy kulturowych, 
płynna w swych granicach. Dziedziną tą jest właściwe życie ludzkie w swoich 
treściach i wartościach: kultura życia codziennego, sposoby odnoszenia się 
do innych ludzi, umiejętność podziału dnia i przepędzania wolnego czasu, 
stosunek człowieka do samego siebie.

Analiza tych zakresów życia ludzkiego jest trudną sprawą. Wiele łatwiej 
jest obliczyć, ile ludzie jakiegoś zbiorowiska konsumują pożywienia i odzieży, 
ile czytają książek i ile odwiedzają widowisk, aniżeli wskazać i wyjaśniać 
sposoby życia ludzi i zawarte w nich treści. Ale właściwie dopiero w tym 
płynnym toku życia ukazuje się wartość technicznych i gospodarczych dóbr, 
z którycli ludzie korzystają —  to, jak z nich korzystają —  i w płynnym 
toku życia budzą się i krystalizują potrzeby dóbr wyższego rzędu, kultu
rowej nadbudowy życia. Obawy i niepokoje, które nawiedzają nas, gdy pa
trzymy na współczesną społeczność, szczególnie zaś na społeczność wielko
miejską, dotyczącą też nie (przynajmniej nie głównie) konsumpcji dóbr gospo
darczych i kulturowych, dotyczą sposobów życia, treści życia, stosunku ludzi 
do wartości.

Gdy szuka się wyrazu ujmującego najbardziej niepokojące nas przejawy 
życia społecznego, nasuwa się określenie: przerwanie ciągłości społecznej. 
To przerwanie, lub raczej rwanie się ciągłości społecznej, ujawnia się naj
bardziej na dwu płaszczyznach: stosunku młodszego i starszego pokolenia 
i stosunku ludzi nowych, świeżo przybyły<;h z innych warunków, do ludzi



Z dawna osiadłych. Jedno i drugie, zwłaszcza zaś to drugie, zaznacza się 
szczególnie w wielkim i szybko rosnącym w ludność mieście.

Co oznacza rwanie się ciągłości społecznej? Rzecz polega nie na tym, 
by młodzież miała przyjmować bez zmiany sposoby życia poprzedniej gene
racji. by przybysze ze wsi, czy z mniejszych osiedli, tylko biernie przystoso
wywali się do nowego środowiska. Przeciwnie, młodzież winna wnosić nowe 
zainteresowania i dążenia w życie zbiorowe, czasem budować nowe jego 
foruiy, aktywność imigrantów winna być czynnikiem ożywiającym i prze
kształcającym ludzkie zbiorowiska. Warunkiem zachowania ciągłości społecz
nej jest tylko to, by młodzi nawiązywali do osiągnięć i form życia, wypra
cowanych przez poprzednie pokolenie, by ludzie nowi aktywność swoją 
włączali w tory, wyżłobione doświadczeniem i pracą starej zbiorowości. 
Ciągłość społeczna rwie się, gdy to nawiązywanie życia i działalności jednych 
do drvigich nie zachodzi.

Istnieją różne przejawy rwania się ciągłości życia społecznego. .Tednym, 
najłagodniejszym w wyglądzie, ale być może podstawowym przejawem jest 
nierozumienie jednej części zbiorowości przez drugą. Mówi się nieraz o nie
zrozumieniu młodszego pokolenia przez starsze. Być może, dla stosunków 
dzisiejszych zjawisko przeciwne jest bardziej charakterystyczne; młode po- 
łsolenie nie ogarnia i nie rozumie całego zasobu ■ treści i wartości, którymi 
żyje jeszcze pokolenie starsze. Posiiniętym dalej przejawem rwania się cią
głości społecznej jest obcość jednych wobec świata drugich. Złożony charak
ter zbiorowisk wielkomiejskich sprzyja szczególnie poлvstawaniu takich ob
cości. Wytwarza się ona zwłaszcza w stosunku rzesz świeżo przybyłej ze 
\vsi młodzieży robotniczej do z dałvna osiadłych i nasiąkłych miejską kulturą 
лvarstw ludności.

Na podłożu obcości rodzi się niejednokrotnie negacja —  negacja war
tości, negacja opartego na tych wartościach ładu społecznego. Stąd już pro
wadzą drogi do przejawów, które są łatwiej uchwytne i łatwiej podpadają 
obserwacji, do przejawów dezorganizacji społecznej i jej skrajnego wyrazu —  
przestępczości.

Nieraz w dyskusjach potocznych i publicystycznych nadaje się przeja
wom dezorganizacji społecznej, występującym w miejskich i zwłaszcza wiel
komiejskich zbiorowiskach, charakter jakiegoś ogólnego symptomu życia 
zbioroAvego. Są to niebezpieczne uogólnienia. Bardzo trudno jęs\ pbliczyć 
częstotliwość takich zjawisk i bardziej ostrożnie jest przypisywać im cha
rakter częściowy, fragmentaryczny. Stojące za tymi przejawami zjawisko 
rwania się ciągłości społecznej ma niewątpliwie szerszy zasięg, jednakże 
i ono nie jest zjawiskiem powszechnym. Niemniej wszystkie objawy niezro
zumienia, obcości, negacji, przestępczości wreszcie, które spotykamy w życiu 
wielkomiejskich zbiorowisk, stanowią sygnały wskazujące, że życie to prze



chodzi przez fazę sięgających głębiej wewnętrznych trudności i że rozwój 
jego podlega pewnym zagrożeniom.

Zjawisko zachodzące współcześnie w naszych wielkomiejskich zbiorowi
skach można sprowadzić do pewnego ogólniejszego scheiuatvi. Jest to sche
mat stosunku między rozwojem sil materialnych i techniki materialnej a roz
wojem kultury.

Wielkie miasta są najlepszym i najbardziej reprezentatywnym w.yrazem 
bardzo szybkiego i żywiołowego rozwoju sił materialnych we współczesnym 
świecie —  sił ludnościowych, sił wytwórczych w ściślejszym znaczeniu, tech
niki materialnej. Na podłożu tych sił powstaje w wielkim mieście układ zbio
rowego życia bardziej złożony, dający człoлvieltowi bogatsze możliwości życia, 
ale i piętrzący przed nim większe trudności.

Tam, gdzie wielkie miasta rozwijały się stopniowo w długich okresach 
czasu, tam też stopniowo wzrastała społeczność miejska i wielkomiejska 
i poszczególne jej części stopniowo wchłaniały sztukę życia w wielkomiej
skim zbiorowisku. W  ograniczonym rozmiarami naszej urbanizacji zakresie 
proces taki zachodził także w miastach polskich X IX  i początków X X  wieku. 
Gwałtowny przebieg procesu urbanizacji w ostatnim okresie, stanowiąc 
swoiste osiągnięcie, ujawnił zarazem pewną, l)yć może ogólniejszą, prawidło
wość. Proces przyswajania techniki życia społecznego w wielkiej zbiorowości, 
przyswajania stosunku do jej społecznych i kulturowych treści, nie może 
dokonywać się tak szybko, jak dokonują się procesy techniczno-organiza
cyjne wielkiej wytwórczości i wielkie aglomeracje skupiającej się wokół 
wielkich zakładów przemysłowych ludności.

Poczyniono obserwacje, że lutlność, która prosto ze wsi lub z małych 
pół-wiejskich miasteczek przybyła лу ramach szybkiej industrializacji i urba
nizacji do wielkich miast, zachowuje w różnych dziedzinach dawne, wiejskie 
czy małomiejskie sposoby życia. Ujawnia się w tym zjawisku rdzeń potrzeb 
społecznych i Itulturalnych tej grupy ludności; jest to potrzeba znalezienia 
dróg i form wprowadzających w życie miejskie —  w życie miejskiej spo
łeczności, w świat jej kidturalnych wartości. Jest to zresztą potrzeba (nie 
W' tak ostrej formie) ciągła, warunkująca wchodzenie każdego nowego ze
społu ludzkiego, każdej nowej generacji, w tak złożoną postać życia zbioro
wego, jaką jest życie miejskie.

Potrzeby kulturalne ludności wielkomiejskiej, przede wszystkim zaś jej 
młodego pokolenia i jej nowych, z napływu tworzącycli się warstw, nie są 
czymś oderwanym od ogólnej problematyki społecznego i kulturalnego życia. 
Tylko w wielkim mieście, w którym wartości współczesnego życia najliardziej 
są skupione i ze sobą powikłane i w którym właściwe temu życiu trudności 
i niebezpieczeństwa najbardziej są spiętrzone, potrzeby te zarysowują się 
z największą też ostrością. Tak występują one zwłaszcza, gdy chodzi o mło
dzież, która w ęiieście nie wyrosła, która w ramach gwałtownych ruchów



migracyjnych wyrwana została z wiejskich społeczności i staje od razu przed 
obcym sobie i skomplikowanym światem zbiorowości wielkomiejskiej.

Potrzeby kulturalne ludności takiej, to najpierw potrzeby intelektualnej 
natury. Człowiekowi, który nie przywykły do wielkomiejskiego skupiska 
wchodzi w jego życie, potrzebne jest widzenie złożonej struktury współczes
nego świata, wielości płaszczyzn, na których rozgrywa się skoncentrowane 
w wielkim mieście życie zbiorowe. Potrzebne mu jest rozeznanie różnych 
sposobów zachowania, różnych wzorów społecznych, które realizują się na 
różnych odcinkach życia miejskiego, w różnych sytuacjach społecznych. Są 
to więc potrzeby pewnego rodzaju wiedzy i opartej na tej wiedzy umiejęt
ności. Wiedzy o życiu, umiejętności życia.

Przyswajanie człowiekowi, wchodzącemu w wielkomiejską zbiorowość, 
inteleklualnych elementów takiej wiedzy i umiejętności —  na jakichkolwiek 
drogach ono może odbywać się i odbywa się —  jest niezbędne; jest ono za
razem bezsprzecznie nie wystarczające. Każda postać życia społecznego 
jest pewnym układem wartości, każda jest ostatecznie tokiem działań ludz
kich i tylko przez czynne postawy uczestniczących w niej ludzi może być 
łitrzymywana i rozwijana. Stąd potrzeba przyswajania wchodzącym w życie 
jednostkom i gromadom stosunku do wielu i różnych wartości, składających 
się na treść współczesnego życia, szczególnie współczesnego wielkomiejskiego 
Życia. Stąd zagadnienie przeciw jakim oporom  i na jakich drogach może być 
urabiana afirmacja tego życia mogą być kształtowane czynne wobec niego 
jłostawy.

Przygotowywanie człowieka do udziału w życiu wielkomiejskiej społecz
ności nie było nigdy prostym zadaniem. Stało się tym bardziej zadaniem 
złożonym w dobie • wielkich ruchów ludności, wielkich przemian społecz
nych. Proces urabiania i kształcenia ludzi wielkomiejskich zbiorowisk, to 
sprawa wielu instytucji społecznych, wielu form działalności, wielu na
rzędzi kulturowych. Jednym z takich narzędzi jest książka, w której odbija 
się przeszłość i teraźniejszość życia, to co jest urzeczywistnieniem i to co 
jest twórczą możliwością. (Oklaski).

Przew odniczący prosi prof, dra Bogdana Suchodolskiego o wygłoszenie referatu.



Prof. dr Bogdan Sudiodvlski 

KOLA KSIĄŻKI W KSZTAŁCENIL NOWOCZESNEGO CZŁOWIEKA

Wypowiadając kilka myśli na temat roli książki, w kształceniu nowo
czesnego człowieka, chciałbym ze szczególnym naciskiem podkreślić zaraz 
na wstępie, iż cłiodzić mi będzie właśnie o swoistą i trudną problematykę 
k^ztałcenia nowoczesnego człowieka.

Nad rolą książki w kształceniu ludzi zastanawiano się od bardzo dawna, 
ale czyniono to najczęściej w sposób ogólny, nie powiązany z warunkami 
i zadaniami historycznego czasu, ze zmiennością społecznych i technicznych 
warunków życia, z procesem naukowych i politycznych przekształceń świata. 
Wiele wypowiedzianych z tego punktu widzenia obserwacji i postulatów za
chowuje swą słuszność, ale jest to słuszność niewystarczająca w dzisiejszycłi 
■okolicznościach i wobec dzisiejszych zadań.

Każda łiistoryczna epoka ma swoistą problematykę podstawową, wokół 
której krąży to wszystko, co ważne i żywe w społecznej działalności łudzi, 
w ich umysłowych dążeniach, w ich osobistych przeżyciach. Ta prawda 
ujawnia się ze szczególną siłą w naszej epoce, wielkiej i zwrotnej epoce dzie
jów  ludzkości. I dlatego, gdy rozważa się rolę książki w' kształceniu łudzi, 
trzeba “  podobnie jak w stosunku do wszystkich innych zagadnień kul
tury —  kierować uwagę ku tym podstawowym problemom epoki, docierać 
tam, gdzie bije serce historycznego czasu, stawiać pytania centralne doty
czące wychowania prawdziwie nowoczesnego człowieka, usuwać na drugi 
plan to wszystko, co —  aczkolwiek w jakichś wymiarach ważne - jest rze
czywiście marginesowe.

Widząc w ten sposób nasze zagadnienie musimy rozpocząć od —  bardzo 
ogólnej wprawdzie, ale koniecznej —  charakterystyki współczesności i wyra
stających stąd zadań wychowawczych. Nie ulega wątpliwości, iż zasadniczą 
cechą nowoczesnej cywilizacji jest zbieżność dwóch wielkich procesów: pro
cesu jej rosnącego skomplikowania i procesu społecznych dążeń zmierza-



jącycli kil temu, by ten obiektywny świat cywilizacji kształtować dla dobra 
wszystkich ludzi. Zastanówmy si(j nieco dokładniej nad tymi procesami.

Cywilizacja полуосгсяпа nie jest darem przyrody; nie jest też spontanicz
nym tworem naturalnych skłonności ludzkiej istoty. Jest historycznie po
wstającym dzieleni, w którym decydujące znaczenie twórcze ma zdyscypli
nowana działalność w zakresie społecznym i nraysłowym. Cywilizacja полуо- 
czesna jest produktem długiego historycznego rozwoju, w którym rodziła 
się, i rozwijała z pracy i rozumu ludzi, z ich społecznego i indywidualnego 
dorastania do zadań życiowych, które stawały się wciąż coraz bardziej zło
żone i trudne.

Od dwóch stuleci, co najmniej, obserwujemy, jak coraz prędzej rosną wy
magania, które spełniać powinien system oświatowy. Od dawna już nie wy
starcza czteroletnie kształcenie powszecłine, zapewniające elementarną zna
jom ość czytania, pisania i rachowania. Nie wystarcza też —  niezupełnie 
jeszcze nawet w wielu krajach osiągnięty etap następny —  siedmioletnia 
szkoła podstawowa. Dziś powstają już wątpliwości, czy dziesięcioletnia szkoła 
dla wszystkich może zapewnić poziom wykształcenia mas niezbędny dla 
nowoczesnego społeczeństwa. Gdy wielka i długa walka o upowszecłinienie 
wykształcenia elementarnego została na ogół w krajacli Europy wygrana, 
toczy się obecnie jeszcze trudniejsza walka o upowszechnienie wykształcenia 
średniego. Upowszechnienie tego poziomu wykształcenia jest liowiem warun
kiem koniecznym utrzymania cywilizacji nowoczesnej i jej dalszego postępu 
gospodarczego i społecznego.

Postęp nauki sprawia, iż praca ludzka we Avszystkich zawodach i na 
wszystkich szczełjlach zawodowej drabiny wymaga coraz dłuższego i lepszego 
przygotowania; postęp techniki wprowadza do wielu zawodów skompliko
wane maszyny i mechanizmy, których obsługa wymaga długotrwałego szkole
nia. Rozwój mechanizacji i automatyzacji poczyna zdejmować z ludzi ciężar 
prostych czynności fizycznych i uwalnia ich od jałowej nudy czynności po
wtarzających się monotonnie; ale wymaga od coraz większej liczł>y ludzi 
coraz wyższych kwalifikacji, coraz lepszej wiedzy teoretycznej, coraz lepiej 
działającego umysłu. Tradycyjna piramida zawodowa, mająca szeroką pod
stawę niekwałifikowanych i ostry wierzchołek pracowników o najwyższych 
kwalifikacjach, przechodzi już do przeszłości. Prolilemem naszych czasów 
staje się kształcenie coraz większej liczby ludzi i na coraz wyższym poziomie. 
I powinniśmy w pełni zdawać soljie sprawę z tego faktu, iż dalszy rozwój 
cywilizacji nowoczesnej, a nawet po prostu jej istnienie, zależy w jak najwięk
szej mierze od podniesienia poziomu wykształcenia i jego upowszechnienia.

Ale konieczność przygotowywania ludzi do życia na poziomie nowoczes
nej cywilizacji nie ogranicza się do ich kształcenia zawodowego. Wymaga 
również ich przygotowania społecznego do działalności w złożonych formach 
organizacyjnych i instytucjonalnych nowoczesnego życia. Dawno już minęły



czasy, w których promień społecznych konsekwencji działań łiidzkich był bar
dzo ograniczony; czasy, w których te konsekwencje byłj bezpośrednio wi
doczne w stosnnkacłi między jednostkami. Dziś promień społecznycłi kon- 
sekлvencji działań łudzkicli jest nieporoAvnanie wii^kszy; społeczna odpowie- 
działność za nasze postępowanie wzrasta i wymaga dobrego przygotowania 
M zakresie wiedzy społecznej, znajomości funkcjonowania organizmu spo
łecznego i jego instytucji. Postęp demokratyzacji uzależnia coraz większy 
zakres spraw pubłicznycli od decyzji coraz większej liczby łudzi —  i stąd 
właśnie wynika konieczność ic'i coraz lepszego przygotowania do podejm o
wania słusznych rozstrzygnięć.

I jak w dziedzinie pracy łudzi chodzi o podniesienie poziomu wykształ
cenia jak najszerszycłi mas, a nie tylko małej grupy ,.speców” , podobnie 
w dziedzinie działalności społecznej chodzi o szeroki zasięg przygotowania, 
ponieważ od umysłowego i moralnego poziomu mas, od ich racjonalnie 
kształconej śлviadoraości społecznej i politycznej, zależy przyszłość społe
czeństw, a może i świata.

Analizując charakter cyлvilizacji nowoczesnej dochodzimy więc do wniosku, 
iż przygotowanie ludzi do życia i pracy na jej poziomie stanowi główne za
danie wychowania i jeden z najważniejszych warimków trwania i dalszego 
rozwoju cywilizacji. Nigdy dotychczas w dziejach nie zależało od wychowania 
tak wiele, jak zależy w dobie współczesnej, ponieważ nigdy cywilizacja ludz
ka nie była tak złożona i bogata i nie wymagała — z tej racji —  tak wiele 
od swych twórców. Człowiek mający żyć na jej poziomie przerasta wielokroć 
„człowieka natury”  i musi być kształcony wedle jej wymagań.

Ale —  jak powiedziałem —  rozwój i skomplikowanie nowoczesnej cywi
lizacji, stawiające ludziom coraz triulniejsze wymagania umysłowe i moralne, 
stanowi tylko jedną z dwóch cech charakteryzujących nasze czasy. Cechą 
drugą jest wzrost społecznych dążeń do rozumnego kierowania rozwojem 
cywilizacji, do przezwyciężenia i opanowywania żywiołowości tego rozwoju, 
do jak najbardziej sprawiedliwego wykorzystywania jej owoców dla dobra 
wszystkich ludzi.

Gdy na schyłku średniowiecza otAvierały się fascynujące perspektywy 
panowania człowieka nad siłami przyrody, to na j)rogu naszej epoki uka
zano jeszcze potężniejsze perspektywy panowania ludzi nad siłami historii. 
Po nowoczesnych teodyceach ukazujących dzieje ludzkości jako rozumne 
samo przez się, po utopijnych próbach i obietnicacłi naprawy świata, Marks 
odsłonił mechanizm alienacji, nakładający na ludzi więzy niewoli w uległości 
wobec świata, którego naprawdę są twórcami; i Marks pokazał jak można 
zerwać te sidła i stworzyć podstawy panowania łudzi nad ich społecznym 
życiem.

Nowoczesny ruch demokratyczny uzyskał w tej historii sprawne narzędzie 
wałki o rzeczywistą przebudowę świata. Zwycięskie rewolucje socjalistyczne



w licznych krajach Europy i Azji stworzyły zręby nowego społecznego ustroju 
i  podjęły wielłcie dzieło wycłiowania ludzi wedle jego wymagań. Dzieło nie 
mające historycznych precedensów, dzieło idące przeciw historycznie ufor
mowanym nawykom i wyobrażeniom. Słowa o socjalistycznej moralności wy
dają się czasami sloganem, a przecież jakże konkretne treści nowych zadań, 
stojących przed ludźmi, oznaczone są tymi słowami.

Ludzie muszą zdobyć rzeczywiście dojrzałość do pracy, która ma być 
przez nich samych organizowana, kierowana i kontrolowana; ludzie muszą 
zdobyć dojrzałość do Avspółdziałania w wielu dziedzinach działalności za
wodowej i społecznej; ludzie muszą zdobyć dojrzałość do samorządnego kie
rowania wielu ważnymi dla pul>Iicznego życia sprawami, od wielkich za
gadnień polityki, aż do codziennych kłopotów administracji terenowej. Ustrój 
socjalistyczny jest trudnym ustrojem; wymaga on ludzi dobrze przygotowa
nych do zadań, które muszą rozwiązać, ludzi o wysokim poziomie intelektu
alnym i moralnym.

Równocześnie ten ustrój zapewnia ludziom wielkie możliwości kształce
nia i aw'ansu, różnorodne możliwości dostępu do kultury. Z możliwości tych 
trzeba umieć korzystać, trzeba chcieć korzystać. Ludzie muszą dorastać nie 
tylko do zadań, które historia stawia przed nimi, ale i do przywilejów, 

_ którymi ich obdarza. Wychowanie nowoczesnego człowieka to nie tylko 
uzbrojenie go w wiedzę i sprawności, dzięki którym będzie dobrym pra
cownikiem i dobrym obywatelem; to również wyrobienie w nim potrzeb 
i umiejętności życia kulturalnego na tym i)oziomie, jaki warunki obiektywne 
mogą mu gwarantować.

Zło nowoczesnego życia polega nie tylko na tym, iż ludzie nie dociągają 
do tego poziomu pracy i działalności społecznej, jaki jest wymagany przez 
obiektywne procesy ekonomiczne i społeczne i jaki w tych warunkach po
winien być osiągany; zło polega i na tym, iż ludzie w swym osobistym życiu 
kulturalnym znajdują się poniżej tych możliwości, które im otwiera postęp 
społeczny i techniczny w dziedzinie oświaty i kultury.

Cliarakterystyczną cechą społecznego postępu w krajach budującycli ustrój 
socjalistyczny jest właśnie to, iż jego obiektywne kształty ustrojowe, prawne, 
instytucjonalne —  budoлvane być muszą prędzej, niż proces wychowania 
potrafi zapewnić przygotowanie ludzi. Umysłem i rękoma tycli nie przygo
towanych jeszcze ludzi tworzone być muszą wielkie i nowe, ważne i słuszne 
rzeczy, stąd możliwości pomyłek i błędów, stąd Ijolesne rozczarowania a za
razem wspaniałe zwycięstwa ludzi nad rzeczami i sobą.

Jak widać z tej analizy, cywilizacja nowoczesna stawia ludziom coraz 
trudniejsze żądania zarówno dlatego, iż jej mechanizm wymaga coraz inte
ligentniejszej obsługi, jak i dlatego, iż ma ona w coraz większej mierze być 
kształtowana dla dobra wszystkich ludzi. Stąd rosnące wciąż zadania wycho
wawcze i coraz większa społeczna odpowiedzialność wychowania.



Jaka jest rola książki w tych wielkich zadaniach wychowawczych? Zanim 
na to pytanie można będzie proponować jakąś odpowiedź, trzeba zdać sobie 
sprawę z jeszcze jednej cechy swoistej naszych czasów, tym razem w zakresie 
czynników kształtujących ludzi. Nie zawsze doceniamy ten potężny wpływ, 
jaki nowoczesne wynalazki techniczne mają na ilość i jakość tych czynni
ków. Postępujemy często wedle tradycyjnych nawyków uformowanych 
w okresie, w którym słowo drukowane -— i słowo wypowiadane w bezpośred
nim kontakcie osobistym —  było niemal jedynym narzędziem upowszechnie
nia wykształcenia. Sytuacja zmieniła się jednak bardzo radykalnie. Winniśmy 
bardziej niż to czynimy pamiętać, iż nasza epoka jest epoką wielkich po
stępów w zakresie techniki reprodukcyjnej dzieł sztuki plastycznej i mu
zycznej, epoką radia, filmu i telewizji, epoką upowszechnienia teatru 
i muzeów.

Jakie są konsekwencje tych przemian w zakresie działalności wychowaw
czej? Pierwszą z tych konsekwencji jest przekształcenie się kulturalnego 
stylu życia jednostki. Przez długie wieki książka —  a jeszcze dawniej rę
kopis —  była niemal jedynym narzędziem kulturalnego życia, dostępnym 
jednostce na codzień w jej domowym, powszednim istnieniu. Wszelkie inne 
kontakty kulturalne były rzadkie i kłopotliwe, miały charakter odświętny, 
wymagały wyprawy do muzeum, teatru, sali koncertowej. Dziś jest już ina
czej. Pozostając w czterech ścianach swego mieszkania można —  dzięki 
Wspaniałym reprodukcjom —  „zwiedzać”  najлviększe galerie świata, można 
dzięki luloskonaleniu muzyki mechanicznej słuchać największych arcydzieł 
muzyki w najlepszym wykonaniu, można —  dzięki telewizji —  widzieć teatr 
i życie bieżące w odległych stronach świata.

Oczywiście, niewielu łudzi potrafi z tych możliwości korzystać, występują 
w tyui zakresie liczne trudności i przeszkody, powstają duże niebezpieczeń
stwa wulgaryzacji i powierzchowności. Ale nie możemy nie widzieć tej całej 
nowej problematyki pedagogicznej związanej z faktem, iż książka przestała 
być tym jedynym przyjacielem człowieka, który mógł być z nim zawsze 
i na codzień. Człowiek nowoczesny może sięgnąć na półkę po książkę i oddać 
się lekturze powieści, liryki lub dzieła naukowego, ale może też otworzyć 
radio lub patrzeć na ekran telewizyjny, może oglądać reprodukcję dzieł 
sztuki. Formy i możliwości życia kulturalnego stały się bardziej różnorodne 
i bardziej bogate. Byłoby błędem, gdybyśmy tego nie widzieli i jeszcze 
większym błędem, gdybyśmy to potępiali.

Druga konsekwencja dotyczy psychologicznych form kontaktu ludzi z kul
turą, wiedzą i życiem. Chodzi o różnice między słowem i obrazem, a w obrę
bie kontaktów słownych o różnice między słowem czytanym i słowem słu
chanym. Poznawanie rzeczywistości przez słowo i przez obraz ma w dzie



jach wychowania bogatą tradycję. Problem sformułowany przez Komeń
skiego podejmowany był wielołcrotnie przez jego następców z różuycłi pimk- 
tów widzenia. Jego społeczne znaczenie niezmiernie wzrosło w epoce foto
grafii i filmu. Równocześnie rozszerzyła się i sama problematyka „słowa”  
i „obrazu” . Obok zagadnień poznawczych wyrosły w szerszym zasięgu za
gadnienia ekspresji: obraz i słowo to dziś nie tylko narzędzia poznawania 
rzeczywistości obiektywnej, ale to równocześnie sposoby wyrażania własnych 
przeżyć lub też odczytywania tych przeżyć ze słów lub obrazÓAV cudzych, a za
razem sposoby porozumiewania się ludzi między sobą, poznawania ich różnych 
przeżyć, formvdowania postulatów i norm w zakresie postawy i postępowania.

Jaki jest charakter kidtury słowa i kultury obrazu, jakie funkcje i gra
nice obu tych typów poznania, ekspresji i komunikowania się ludzi, o tym 
możemy się najlepiej przekonać zestawiając powieść i lirykę z plastyką 
i filmem. W  wieku X V III na materiale z konieczności ograniczonym do po
ezji i malarstwa próbował to uczynić Lessing prowadząc do wniosku, iż 
„w  tym stopniu w jakim życie przewyższa obraz, w tym samym stopniu 
poezja przewyższa malarstwo” . Nie sądzę, abyśmy mogli ten wniosek dziś 
potwierdzić. Nasza epoka bardziej niż jakakolwiek dawniejsza potrzebuje 
upowszechnienia kultury obrazu w wielkim społecznym zasięgu na różnych 
szczeblach; postęp cywilizacji dokonywa się nie tylko na linii abstrakcji 
i słowa, ale równocześnie i na linii obrazu.

Podkreślając doniosłość kształcenia ludzi przez obraz, nie powinniśmy 
ulegać mniemaniom, jakoby epoka nasza miała być epoką zmierzchu słowa 
czytanego. Rosnącą we współczesności rola obrazu nie jest konkurencją dla 
tradycyjnej roli słowa. Gdy coraz ważniejsze się staje kształcenie ludzi, gdy 
coraz bogatszą się staje treść, jaką trzeba ludziom przekazywać —  rosnąć 
i różnicować się muszą formy i narzędzia działania. Obraz staje się sprzy
mierzeńcem słowa. Niektóre akcje wycłiowawcze prowadzą wspólnie, dla 
niektórych rozchodzą się zgodnie z ich naturą pokrewną, ale różną.

Działanie przez słowo pozostanie zawsze ważnym działaniem wychowaw
czym. Stanowi ono dzięki książce naukowej —  szkołę abstrakcyjnego my
ślenia; stanowi ono dzięki książce beletrystycznej —  szkołę umysłoлvego 
i uczuciowego widzenia świata i ludzi; stanowi ono dzięki liryce i drama
towi —  szkołę przeżyć i ekspresji. Są to trzy ważne elementy wykształce
nia człowieka. Nie mogą one być zaniedbane i w naszych czasach. AVręcz 
przeciwnie, właśnie nasza epoka, epoka świadomego działania ludzi, wyzna
czanego przez prawa nauki i techniki, epoka poszukująca dróg, wiodących 
do możliwie wszechstronnego rozwoju każdego człowieka, epoka, dla której 
problem życia ludzkiego, jego intensywności i sensu, jest tak ostrym proble
mem —  taka epoka przywiązywać musi szczególną wagę do tego wielorakiego 
kształcenia przez słowo.

Po tych rozważaniach, dotyczących ogólnych zadań w zakresie wycho-



лу'ап1а nowoczesnego człowieka i różnorodności form  oddziaływania kultu
ralnego, możemy próbować określać swoistą rolę książki w tej dziedzinie. 
Rola ta wiąże się z tymi estetycznymi i intelektualnymi przeżyciami i potrze
bami ludzi, które nie mogą być zaspokajane i rozwijane w innych formach 
wychowaлvczego działania. Nie pomniejszając doniosłego znaczenia, jakie 
ЛУ naszych czasach ma kształcenie ludzi przez słowo słyszane i przez obrazy 
możemy sądzić, iż bardzo ważne składniki tego wykształcenia zależą od lek 
tury słowa pisanego, od książek.

O jakie sliładniki chodzi? Przede лvszystkiш o naukowe rozumienie rze 
czywistości. Wskazywaliśmy na to, iż noAvoczesna cywilizacja wymaga bar 
<lziej niż jakakolwiek dawniejsza świadomego udziału coraz szerszycłi mas 
ludzkich; wskazywaliśmy na to, iż życie na poziomie nowoczesnej cywilizacji 
i umiejętności kierowania jej dalszym rozwojem wymaga ludzi o wyższym 
wykształceniu, o lepszym rozumieniu ich własnej pracy i działalności spo
łecznej, o głębszym widzeniu perspektyw postępu.

Rola książki w tych zakresach jest ogromna i jedyna. Widzimy to dosta
tecznie jasno w dziedzinie kształcenia naukowego i technicznego, w zakre
sie kształcenia i dokształcania zawodowego. Nie widzimy tego natomiast dosta
tecznie jasno w zakresie poglądu na świat i Życie, w zakresie umysłowej 
kultury ogólnej. Intelektualne rozumienie rzeczywistości to nie tylko znajo
mość wybranej dziedziny wiedzy i nie tylko znajomość określonego zawodu; 
to także —  a czasem nawet to przede wszystkim —  rozumienie spraw spo
łecznych i perspektyw ich rozwoju, rozumienie łiistorycznej sytuacji świata 
i tego, co należy czynić, aby ją zmieniać na lepsze.

Właśnie tego rozumienia potrzeba najbardziej nowoczesnym ludziom, 
a zwłaszcza młodzieży. W  trudnycłi i skomplikowanych warunkach nowo
czesnego życia, w konfliktowych sytuacjach i sprzecznych dążeniacłi, po
wstają łatwo nastroje rezygnacji i pesymizmu, rodzą się pragnienia łatwej 
ucieczki przed społeczną i historyczną odpoлviedzialnością, budzą się ten- 
«lencje cyniczne lub agresywne. Jakże potrzebne są książki, które by uczyły 
poznawać i rozumieć ten świat i rolę, jaką mają w nim ludzie do spełnienia.

prawdzie postęp nauk społecznych nie jest jeszcze tak duży, jak byśmy 
pragnęli, ale jest on już dostateczny, aby przynajmniej w niektórych ważnych 
zakresach ułatwić zrozumienie historycznycłi procesów, kształtujących współ
czesność i przyszłość. Elementy wiedzy demograficznej i ekonomicznej, wie
dzy historycznej i socjologicznej, umiejętnie podane, mogłyby stawać się 
kluczem otwierającym tajemnice tej rzeczywistości, w której ludzie żyją, 
mogłyby im zapewniać poznanie, dzięki któremu to życie przestawałołjy być 
bezsensowną igraszką nieznanych mocy i zyskiwałoby wartościowe perspek
tywy.

Takich książek, pozwalających rozumieć ten świat i widzieć słuszne drogi 
działań ludzkich, potrzeba jak najwięcej i na różnych poziomach. Od prostych



podręczników przeznaczonych dla młodzieży kończącej szkołę podstawową 
i wchodzących w życie, aż do poważnych i gruntownych opracowań przezna
czonych dla hidzi z akademickim wykształceniem, zajmującycłi najwyższe 
szczeble społecznej i zawodowej drabiny —  potrzebne są liczne i różnorodne 
książki, które by się stawały prawdziwymi przyjacielami ludzi w ich trudnej 
i odpowiedzialnej, społecznej drodze życia.

Rola książki dla nowoczesnego człowieka nie ogranicza się jednak do 
kształtowania naukowego rozumienia rzeczywistości; dla ludzi współczesnych 
coraz ważniejsze się staje rozumienie rzeczywistości przez sztukę i właśnie 
w tym zakresie książka, książka artystyczna, ma —  obok innych działów 
sztuki —  bardzo wiele do zrobienia.

Literatura piękna —  na równi z plastyką, chociaż inaczej —  pokazuje 
ten świat w kształtach konkretnych. Gdy poznanie naukowe jest zawsze mniej 
lub więcej abstrakcyjne i schematyczne, literatura pozwala widzieć wielkie 
historyczne procesy w konkretnych ludziach i w konkretnych sytuacjach. 
Znamy wszyscy dobrze te wielkie powieści, które swego czasu były rewelacyj
nym pokazaniem społecznego świata ludzi, dynamiki jego rozwoju, grożących 
mu klęsk lub świtających odrodzeń. Te wielkie powieści od Stendhala do Bal- 
zaca, aż po autorów współczesnych, są źródłem swoistej wiedzy o życiu spo
łecznym, o możliwościach i zadaniach ludzi.

Żadna inna gałąź sztuki nie potrafi tak właśnie jak sztuka słowa tworzyć 
i pokazywać tę swoistą wiedzę o społecznym świecie ludzi. Niekiedy uzu
pełnia ona wiedzę naukową, a niekiedy ją nawet wyprzedza. Siła jej oddzia
ływania na ludzi jest niekiedy znacznie większa, niż wpływ naukowych 
uogólnień. Te obrazy świata, które stwarza, wdzierają się niekiedy głębiej 
w świadomość ludzi, niż naukowe teorie i towarzyszą ich wyobraźni od lat 
dziecięcych lub młodzieńczych niezmiennie do późnej starości. Ileż takich 
obrazów —  niekiedy fałszywych i szkodliwych —  trwa w każdym z nas 
i wyznacza —  czasami niepostrzeżenie —  nasz sposób wartościowania bie
żących zdarzeń i ludzi, nasz sposób wyboru tradycji lub drogi w przyszłość.

Z tej racji odpowiedzialność artysty za obraz świata społecznego, jaki 
daje, nie jest inna, ani mniejsza, niż odpowiedzialność uczonego. Można na
wet sądzić, iż jest to odpowiedzialność trudniejsza. Uczony zbiera fakty 
i zmierza do uogólnień; jego analiza rozkłada na elementy, jego synteza 
uwzględnia całą różnorodność, ponieważ od niej abstrahuje. Artysta musi 
pokazywać sytuacje konkretne i ludzi konkretnych — ■ powstaje zawsze py
tanie, w jakiej mierze obraz tej rzeczywistości konkretnej jest prawdziwym 
obrazem rzeczywistości całej, w jakiej mierze jest jakimś —  i jakim —  jej 
elementem. Powstaje zawsze pytanie, jak rośnie ta prawda ogólna przez 
obrazy kontrastujące, jak rosną humanistyczne perspektywy całości przez 
tragizm szczegółów.

Ale to już inne zagadnienie. Chciałem tylko uwydatnić, jak wielką jest



rola książki w kształtowaniu rozumienia społecznej rzeczywistości łudzi na 
drogacli jej artystycznego ołirazu; jak bardzo tego rodzaju uzupełnienie 
i rozszerzenie naukowego poznania potrzebne jest współczesnym ludziom, po
szukującym konkreljiej prawdy o icłi konkretnym życiu.

Pomoc w lepszym rozvimieniu, abstrakcyjnym i konkretnym, nowoczes
nego świata i roli, jaką w nim ludzie mają do spełnienia, to tylko jedno 
z wielkich zadań książki, książki naukowej i beletrystycznej. Drugie wielkie 
zadanie obejmuje nieco inną dziedzinę zjawisk. Chodzi o rolę książki w pro
cesie kształcenia osobowości człowieka, w procesie jego wewnętrznego roz
woju i wzrostu, w kształtowaniu osobistej kultury jednostki, jej postawy, 
przeżyć i dążeń.

Trzeba jasno określić nasz stosunek do tej całej dziedziny zjawisk. By
łoby szkodliwym złudzeniem, któremu hołdowała idealistyczna pedagogika, 
sądzić, iż wychowawcza działalność, mająca na oku tę wewnętrzną treść ży
cia człowieka, może być skutecznie prowadzona w oderwaniu od społecznej 
i historycznej sytuacji ludzi i ich zadań, a nawet, że może ona być jedynym 
i rozstrzygającym czynnikiem społecznych przemian. Wiemy dziś dobrze, że 
to właśnie obiektywny proces historyczny kształtuje w pierwszym rzędzie 
ludzi i że nawet do najbardziej intymnych przeżyć osobistych wdzierają się 
sytuacje i zadania, stawiane przed ludźmi przez historię. I słusznie sądzimy, 
iż o konkretnym człowieku wypowiada podstawową prawdę właśnie ta hi
storyczna teoria rozwoju osobowości, a nie teorie psychologiczne, które szu
kały klucza tego zrozumienia w dziedziczności lub podświadomości, ani teorie 
socjologiczne, które szukały tego klucza w przystosowaniu do otoczenia lub 
w modnej ostatnio u nas —  frustracji.

Ale ta pierwsza i podstawowa prawda nie jest pełna. Uwikłany w proce
sach historycznych człowiek albo im niewolniczo ulega, albo szuka dróg 
wewnętrznej emigracji z nowoczesnego świata, albo staje się człowiekiem za
angażowanym w walce o naprawę i postęp tego świata. Tylko to trzecie 
rozwiązanie jest wartościowe. Ale właśnie ono wymaga jak największych wy
siłków wychowawczych, dzięki którym życie wewnętrzne człowieka będzie 
się stawać dojrzałe do takiego zaangażowania. Kształtowanie osobowości nie 
jest wówczas szkodliwym przeciwstawieniem się łiistorycznemu powołaniu 
ludzi, ale rękojmią wewnętrznego dorastania ludzi do obiektywnych sytu
acji i zadań, a więc stwarzaniem warunków ich osobistego szczęścia i społecz
nej użyteczności. Dlatego prawdziwy wychowawca musi sięgać do tych naj
głębszych stref wewnętrznego życia ludzi na tle i w związku z historią. 
Jest piękne określenie Norwida, służące w kontekście innym celom, ale 
które można doskonale wykorzystać dla charakterystyki wychowawcy, aby 
uwydatnić, iż wychowawca

„...d o  historii, która w ielkich zdarzeń czeka.
Dołącza biografię każdego człow ieka.



D o epoki —  dzień każdy, każdą dnia godzinę,
A  do słółv um iejętnych —  wewnętrzną słów przyczynę,
T o jest intencję serca...”

Chodzi właśnie o to wewnętrzne, osobiste zaangażowanie całego człowieka, 
o  jego Iconltretną Ijiografię, o jego łtażdy dzień powszetlni i lî ażdć; godzinę,
0 pełne połtrycie dła działalności obiek^tywnej. W  tych wyiniaracli właśnie 
książka ma wiele do zrobienia.

Lektura bardziej niż cokolwiek innego kształtuje dziś wewnętrzne życie 
ludzi, icłi uczucia i skłonności, ich wyobrażenia, ich ambicje i marzenia. 
Dzieje się tak dlatego nie tylko z racji łatwego dostępu ludzi do książek, 
ale również i dlatego, iż znacznie zmalało znaczenie takicłi czynników, jak 
rełigia, łub opinia stanowa i sąsiedzka, łitóra dawniej miała decydujący 
wpływ na formowanie przeżyć i postaw łudzi. W  nowoczesnych warunkach 
życia nawet tzw. wzory овоЬолуе dość rzadko działają bezpośrednio; siła icłi 
promieniowania na szerokie kręgi społeczne wzrasta dzięki książkom, w któ
rych są portretowani.

iVie doceniamy może tego, jak wielkie znaczenie ma w nowoczesnym ży
ciu ten fakt, iż całe młode pokolenie przechodzi systematyczny okres lektury 
w ciągu długicłi lat i że treść tej lektury formuje cłiarakter i kierunek prze
żyć uczucioлvycłl, treść najbardziej uporczywych wyobrażeń, materiał upo
dobań i zamiłowań. Nie doceniając zaś lego znaczenia kładziemy niedosta
tecznie silny nacisk w wycłiowaniu —  zwłaszcza szkolnym —  na rolę lek
tury. Wydaje się niektórym pedagogom, iż proces kształcenia zamyka się 
w granicach lekcji i podręcznika. Tymczasem w rzeczywistości lektura róż
norakich rodzajów książek ma ogromne znaczenie.

Ma ona znaczenie przede wszystkim jako czynnik kształcenia myśli i kry
tycyzmu, rozszerzania horyzontów wiedzy, zdobywania materiału do porów
nań i wniosków.

Ma ona —  po wtóre —  doniosłe znaczenie dła rozbudzenia zainteresowań
1 zamiłowań; dzięki lekturze świat i życie stają się bardziej interesujące, wiele 
rzeczy zaczyna pochłaniać, łatwiej zdobyć się na wysiłek i dyscyplinę 
w określonym kierunku.

Ma ona —  po trzecie —  wielkie znaczenie dla kształcenia uczuć i wy
obraźni, najbardziej zaniedbanych w wychołvaniu stron osobowości. Szczegól
ną jest tu rola literatury pięknej, ale i literatura naukowa może być w tym 
zakresie wykorzystywana.

Działalność wychowawcza, idąca w tych trzecłi kierunkach, powinna za
pewnić książce ten wpływ, jaki może i powinna ona mieć na młode poko
lenie, a zarazem stworzyć podstawy dla jej dalszego działania w życiu do
rosłych. Właśnie stworzenie tych podstaw jest вргалуа wielkiej wagi spo
łecznej.



Wypowiada się wprawdzie niekiedy pesymistyczne prognozy wedle któ
rych tempo nowoczesnego życia, przepracowanie ludzi, obfitość powierz
chownych i łatwych rozrywek będą wypierać poważniejszą —  artystyczną 
lub naukową —  lekturę z życia ludzi. Nie sądzę, aby tak miało być. Wiele 
ujemnych właściwości nowoczesnego życia ma charakter przemijający. Można 
się spodziewać postępu w planowaniu urbanistycznym, dzięki czemu po- 
лvszednie życie ludzi będzie w mniejszym stopniu niż obecnie obciążone 
trudnościami mieszkaniowymi i komunikacyjnymi. Czasu wolnego od pracy 
będzie przybywać w miarę postępów techniki; już dziś tylko niektóre kate
gorie ludzi mają zbyt wiele pracy, już dziś młodzież robotnicza i chłopska 
rozporządza w znacznym wymiarze czasem wolnym. Jest rzeczywiście wiele 
rozrywek konkurujących z lekturą, ale niektóre z nich mogą bardzo dobrze 
prowadzić do lektury. Film i telewizja nie muszą być wrogami książek; 
mogą być ich sojusznikami. Zależy to w dużym stopniu od umiejętności 
wychowawczej.

W  tych warunkach ważne się staje wczesne wykształcenie nawyków się
gania po książkę, szukania zadowolenia w lekturze. Także i człowiek nowo
czesny nie pogardzi książką, jeśli w młodości zostanie do niej zaprawiony 
i jeśli będzie umiał znaleźć to co go interesuje, to co mu odpowiada. Właśnie 
w tym życiu, które odpowiedzialnością za lepszą przyszłość świata obciąża 
wszystkich bardziej niż kiedykolwiek dawniej; właśnie w tym życiu wymaga
jącym od każdego лviększego niż kiedykolwiek wysiłku umysłowego i doj
rzałości moralnej; właśnie w tym życiu nowoczesnym tak trudnym, a zarazem 
tak pięknym w jego nowościach i perspektywach, książka może i powinna 
towarzyszyć ludziom, gdy zechcą pomyśleć o sobie, poszukać siebie prawdzi
wych, podjąć wewnętrzne zaangażowanie.

Odnaleźć siebie, zobaczyć siebie w czytanych książkach —  to bardzo 
powszechne i bardzo stare pragnienie wielu czytelników. Ale dziś życzenia 
te wydają się jeszcze bardziej żywe, może nawet jeszcze bardziej dręczące. 
Nie cliodzi już bowiem o prostą, psychologiczną identyfikację siebie z bo- 
haterem powieści; chodzi o sprawy bardziej złożone, o horyzonty szersze —  
chodzi o pomoc w rozumieniu siebie samego tu w tym świecie, o zobaczenie 
własnej drogi prowadzącej w tym skomplikowanym życiu, o sens tego j j o -  

wszedniego dnia teraźniejszego, o nadzieję przyszłości. Człowiek nowoczesny 
nie żyje w izolowanym zaciszu czysto sulńektywnego życia; jego życie oso
bowe przebiega na skrzyżowaniu podmiotowego i przedmiotowego świata. 
Zrozumieć siebie —  to nie znacz) zrozumieć układ subiektywnych cech 
charakteru i usposobienia; to znaczy zrozumieć siebie w tym świecie, który 
jest obcą a zarazem naszą rzeczywistością, polem naszego życia, którego 
wartość i sens splątane są z jego wielkimi sprawami.
i "  •
4 —  Problem y czyteln ictw a



To znaczy —  гóлvnocześnie —  rozumieć innych ludzi. Życie w dawnych 
wiekach upływało w zamkniętych kręgach społecznych i regionalnych; czło
wiek z dalekicłi krajów był egzotyczną istotą, o której można było opowia
dać dziwy. Świat współczesny stał się l>liski i współzależny. Jego przyszłe 
losy stają się w coraz większej mierze wspólną sprawą wszystkich ludzi. 
Jakże w tycłi warunkach zmienia się stosunek człowieka do człowieka! Jakże 
nową treść uzyskuje dziś dla nas w Polsce słowo „Chińczyk” , jak po raz 
pierwszy w naszych dziejach coś zaczyna znaczyć słowo „Wietnamczyk”  lub 
„Koreańczyk” !

Wymiar człowieczeństwa staje się głębszy, a nasze własno poznanie bar
dziej zależne od poznania innych ludzi, coraz bardziej z nami związanych. 
Są to zupełnie nowe perspektywy współczesnego humanizmu, wybiegające 
znacznie poza krąg jego antycznej tradycji. Ludzie poczynają rozumieć ludzi 
nie tylko dzięki wspólnej przeszłości, z której wywodzą się ich społeczeństwa, 
ale i dzięki przyszłości, o którą wspólnie walczą.

Dlatego zasada „odnaleźć siebie”  —  to przede wszystkim zasada głosząca 
możliwą pełnię własnego życia na drogach świata idącego w przyszłość. 
1 właśnie książka —  bartłziej niż cokolwiek innego - potrafi ukazywać tę 
wieloraką rzeczywistość naszych czasów —  w nauce, sztuce, technice, go
spodarce, polityce —  teren луа1Ы, klęsk i zwycięstw, jako teren Życia, ludzi; 
potrafi — • jak powiedział Norwid —  dołączyć do historii, która wielkich 
zdarzeń czeka, biografię każdego człowieka.

lVończąc te rozważania chciałbym podkreślić wielką doniosłość roli, którą 
książka może i powinna jjełnić w kształceniu nowoczesnego człowieka. 
Wskazując, iż samym rdzeniem tej roli jest pomoc okazywana ludziom, aby 
mogli lepiej zrozumieć ten świat, w którym działają, samych siebie i innych 
ludzi, ukazujemy zadanie, które jest szczególnie ważnym zadaniem naszych 
czasów. W  dziejowym rozwoju ludzkości proces takiego właśnie rozumienia 
zyskiwał znaczenie w miarę tego, jak wzrastały w siłę idee łuimanizmu i de
mokracji. Odkąd życie tu, na tym globie, przestawało być w wyobrażeniach 
ludzi wędrówką ku innemu życiu i odkąd poczynało być traktowane jako 
ich rzeczywista ojczyzna, a równocześnie odkąd miało ono się stawać o j
czyzną dla wszystkich jej mieszkańców —  odkąd wspólną ludzką sprawą, 
wspólnym odpowiedzialnym dziełem miało być rozumne i sprawiedliwe urzą
dzenie tego życia —  odtąd to właśnie rozumienie tego świata, samych siebie 
i innych ludzi, musiało się stawać jednym z zasadniczycłi czynników postępu.

I właśnie książka, którą tyłekroć prześladowały fanatyzm i nienawiść 
do śmiałycłi wskazań rozumu; książka, którą ręce lękliwe i zawistne rzucały 
na stos; właśnie taka książka w naszych trudnych czasach może być na



prawdę i jak najbardziej z ludźmi, gdy znowu —  jak jnż wiele razy w dzie
jach — muszą się mobilizować siły rozumu i braterstwa wszystkich narodów, 
aby kłaść tamę przeciw szaleństwu i zniszczeniu. (Oklaski).

Przewodniczący dziękuje obu profesorom  za w ygłoszenie referatów  i zarządza 
przerwą obiadową.

O godzinie 16 m in. 30  rozpoczyna się dalszy ciąg zebrania plenarnego. Otwiera  
posiedzenie przewodniczący, prof, dr R ybicki, udzielając głosu dyr. m gr. Stanisłałvowi 
Tazbirowi dla wygłoszenia referatu.
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PODSTAWOWE PROBLEMY ORGANIZACYJNE WIELKOMIEJSKICH 
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M. ST. W ARSZAW Y

Wysłuchaliśmy dwóch referatów odsłaniających przed nami zarysy pro- 
blematylii wielkich przemian, w obliczu których stoi dziś cały świat. Obecnie 
mamy skupić się na sprawach stosunkowo wąskiego kręgu, ale bardzo istot
nych dla działaczy zajmujących się ruchem czytelniczym w wielkich miastach.

Nie znaczy to, byśmy w naszych, w znacznej mierze praktycznych roz
ważaniach, mieli zapomnieć o tym, co dzieje się dookoła. Przeciwnie, musimy 
widzieć sprawy dnia dzisiejszego na szerokim tle skomplikowanych proce
sów i zjawisk, gdyż od tego zależeć będzie w dużym stopniu wartość wnio
sków, które na tej Konferencji zamierzamy dyskutować.

Aby nie zejść z gruntu praktycznego będziemy się wspomagali przykła
dami z doświadczeń Biblioteki Publicznej w Warszawie. Musimy jednak 
uprzedzić, że słabą stroną tych przykładów będzie brak dokumentacji na
ukowej. Pochodzi to stąd, że badania czytelnictwa w Polsce są, wciąż jeszcze 
w stanie zaczątkowym.

Życie dzisiejsze toczy się w atmosferze niepokoju i wstrząsów. Do nie
dawna jednak instytucje kulturalno-oświatowe, a wśród nich i biblioteki, 
jakoś tego silniej nie odczuwały.

Ostatnio jednak i one stają coraz częściej wobec różnych kłopotów i dy
lematów. Zilustrujmy to przykładem dwócli wypowiedzi. Jedna z nich po
chodzi z pism amerykańskich i brzmi tak: „W  epoce telewizji, kto ma czas na 
coś więcej poza gazetą. Nie potępiam w czamlmł literatury, ale nie przesa
dzajmy z czytaniem” .

Druga wypowiedź należy do pisarza polskiego Jana Parandowskiego. 
Mó\vi on: „Dziś ukazuje się rocznie na świecie kilka miliardów książek, 
które roznoszą twory ducha ludzkiego, dawne i najnowsze, aż do takich 
zakątków, gdzie do ostatnich czasów panował patriarchalny stan ciemnoty, 
a już nowe miliony ludzi, nie mających dotąd własnego pisma, same o tym 
nie wiedząc, stoją u progu cywilizacji książki. Wielu razi to określenie: cy



wilizacja książki. Zapowiadają jej schyłek i wzejście nowej cywilizacji ol>razii 
i dźwięku. To niby film, radio i telewizja mają zastąpić pismo i druk.

Nigdzie to jeszcze nie nastąpiło, ale w niektórych krajacłi telewizja istot
nie oduczyła łudzi czytania i jeśli sięgają po książłię, to raczej obrazkową. 
Jest to jak Iiy \vtórne dzieciństwo.

Nie można sobie wyobrazić, żeby cywilizacja poszła tą drogą. Jest raczej 
pewne, że nawet tam, gdzie telewizja dziś panuje, spadnie ona prędzej czy 
później do rzędu dokuczliwych gratów” .

Niektórzy uważają tego rodzaju sygnały za przedwczesne alarmy, zwłasz
cza gdy cłiodzi o kraje m. in. takie jak Polska, które mają do odrobienia 
duże zaległości w różnycli dziedzinach gospodarki i kultury. Nie przypuszcza
my, aby tego rodzaju sygnały mogły być na tej Konferencji zlekceważone.

Mamy omawiać problemy biblioteczno-czytelnicze, występujące w na
szych największych miastach. Pojęcie wielkiego miasta jest względne. Dla 
każdego kraju kryteria tej „wielkości”  są swoiste, zależne od jego teryto
rium, gęstości zaludnienia, stopnia urbanizacji, w ogóle od jego poziomu cy
wilizacyjnego. W warunkach polskich do największych miast można umownie 
zaliczyć te, których liczba nlieszkallcóлv przewyższa 200 tys. Takich miast 
mamy obecnie 9. Dwa z nich mają powyżej 500 tys., mianowicie Warszawa 
licząca 1.028.000 i Łódź licząca 682.000 mieszkańców. W Konferencji naszej 
biorą udział uczestnicy nie tylko z powyższej grupy miast, zaproszeni zostali 
również przedstawiciele bibliotek i tych miast, których liczba nlieszkańcóлv 
nie przekracza 200 tys. i nie jest niższa od 100 tysięcy. Takich miast 
mamy 11.

Uważamy, że wskazane wyżej grupy miast powinny być w najbliższych 
latach przedmiotem specjalnego zainteresowania polityki bibliotecznej kraju 
i że ruch czytelniczy w tych miastach winien być szczególnie pilnie badany. 
Wynika to z dwóch powodów: —  po pierwsze stąd, że duże miasta były, 
a dziś są jeszcze bardziej, silnymi ośrodkami promieniowania kulturalnego 
na otaczające je regiony; po drugie, że omawiane 20 miast wykazało w mi
nionym ćwierćwieczu (1931— 1957), pomimo ciężkich przejść w czasie dru
giej wojny światowej, bardzo duży przyrost ludności. Co się tyczy War
szawy. to wskaźnik wzrostu ludnościowego dla niej jest niższy, w porównaniu 
ze wskaźnikiem dla innych miast —  wynosi 87,3 —  ale nie wprowadzi on 
nas w błąd, gdy spojrzymy na rozwój Stolicy w poszczególnycli latach ćwierć
wiecza. Miała ona: w r. 1931 —  1.172 tys. mieszkańców, w r. 1946 —  
479 tys., w r. 1950 —  804 tys., w r. 1956 —  1028 tys. mieszkańców. Jak 
widzimy, skoki w ostatnim dziesięcioleciu były tu ogromne.

Cytując niektóre dane, dotyczące urbanizacji w naszym kraju, warto 
zwrócić uwagę na zjawisko szybkiego wzrostu ludności także w miastach 
średnich i małych.

Co się tyczy ludności całej Polski, to w okresie ubiegłego ć\vierćv/iecza
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w^zrosła ona o około 16% . (Ludność miejska wzrosła w ciijgii ostatnich 25 lat 
o 16 ,3% ). W  dwudziestu największych miastach —  jak słyszeliśmy z referatu 
profesora Rybickiego —  wynosiła ona w roku 1956 ■ — 5373 tys., co sta
nowi 19,1% ogółu ludności Polski.

Sądzimy, żc tycli kilka najogólniejszych danych, dotyczących stosunków 
ludnościowycłi w naszycłi miastach, wystarczy dla zaakcentowania, że 
w obradach, które tutaj będą się toczyły, powinniśmy raczej rozszerzać niż 
zacieśniać pole widzenia spraw, które nas interesują.

Poświęćmy z kolei chwilę na kilka informacji dotyczącycli liistorii ruchu 
bihlioteczno-czytelniczego w Warsza.wie —  zważywszy, że referat ma uwzględ
niać doświadczenia Biblioteki Publicznej.

W  historii tej można wyróżnić cztery okresy: od powstania stycznio
wego do rewolucji 1905 roku, od r. 1905 do r. 1928, od 1928 do 1944 roku 
i od r. 1945 do chwili obecnej. W  okresach powyższych obejmujących łącznie 
prawie 100 lat ruch biblioteczny typu powszechnego w Warszawie, do któ
rego tutaj się ograniczamy, przechodził różne koleje. Znamienną jego cechą 
było po pierwsze —  że stale grawitował ku integracji, co znalazło ostateczny 
wyraz w tym, że Biblioteka Publiczna stała się spadkobierczynią nie tylko 
doświadczeń, ale i w pewnym stopniu dorobku materialnego swoich poprzed
niczek; a po drugie — że aż do lat 30-tych naszego stulecia ruch ten opie
rał się w całości na siłach społeczeństwa, tzn. kształtował się i rozwijał 
poza ramami samorządu terytorialnego Stolicy.

Rzućmy okiem na rodowód ruchu. Już przed powstaniem styczniowym 
zrodziła się pod egidą Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności pierwsza 
„Czytelnia Bezpłatna” . W  r. 1862 (a więc zaledwie w dziesięć łat po otwarciu 
pierwszej biblioteki angielskiej w Manchester) było takich czytelni sześć 
i korzystało z nich prawie 2,5 tysiąca osób. W  r. 1898 liczba tych placówek 
wzrosła do 23, ogarniając 11 tys. czytelników, mających do dyspozycji nikłe 
ilości książek, bo tylko 30 tys. dzieł. Czytelnie te znajdowały się pod za
rządem osobnego wydziału Towarzystwa Dobroczynności, gromadziły swoje 
księgozbiory według wskazań specjalnej komisji, stanowiły więc niewątpli
wie zespół placówek godny miana pierwszej warszawskiej sieci bibliotecznej.

Około 1890 roku zaczęła swój trudny, ale owocny żywot „Czytelnia 
Dzieł i Pism Naukowych”  (zwana później krótko „Czytelnią Nauko\vą” ), 
zainicjowana przez Władysława i Jadwigę Dawidów. Była ona szczególnie 
mocno związana z historią dzisiejszej Biblioteki Publicznej, bowiem jej 
księgozbiór, liczący w r. 1906 ponad 3 tys. tomów, stał się podstawą zbioróлv 
Biblioteki, jej „embrionem ” , jak pisał później Faustyn Czerwijowski. Na
leży również przypomnieć, że od r. 1898 zaczęła działać tzw. Biblioteka 
Kolejowa, przeznaczona dla pracowników Kolei Żelaznej Warszawsko-Wie-



dcii.skiej. Była to inslytiicja jak na tamte czasy zorganizowana nowocześnie 
i doskonale funkcjonująca; w r. 1906 niiala 7 filii i obsługiwała czytelników 
z 51 stacji kolejowych.

Jak \vidzimy. dla powstania Biblioteki Publicznej i wcielenia w życie jej 
idei t zasad grunt istotnie był od dawna przygotowany. Zorganizowana też 
była pod tyra wzglt;«leui opinia społeczna, do czego przyczyniła się znacznie 
J. Dawidowa słvoją (wydaną w r. 1897) broszurą O potrzebie założenia Pu
blicznej Biblioteki iv Warszawie.

Nic zatem dziwnego, że statut Towarzystwa Biblioteki Publicznej —  jak 
wynika z relacji S. Leszczyńskiego —  był gotowy już w r. 1904 i że czekano 
tylko na „pomyślniejsze okoliczności” , aby przedstawić go władzom carskim 
do zatwierdzenia. Nawiasem warto dodać, że równocześnie ze statutem Tow. 
Biblioteki Publicznej został zatwierdzony statut Towarzystwa Czytelń m. 
Warszawy, którego placówki, podobnie jak i Biblioteka Kolejowa, weszły 
z czasem do sieci placówek Biblioteki Publicznej.

Gdy dziś myślimy o tamtych czasach, musi nas ogarniać zdumienie, że 
w warunkach niesłychanego ucisku politycznego potrafiono tyle zdziałać. 
Jakie bodźce to sprawiły? Były one różne. Przede wszystkim znajdowała tn 
legalną drogę samoobrona społeczeństwa przed wynarodowieniem. Było rów
nież dążenie do udostępnienia oświaty poprzez książkę aktywnym elemen
tom ze środowisk robotniczych i rzemieślniczych. Nade wszystko jednak 
zaważyła świadoma walka czynników postępowych, zmierzających konsek
wentnie do rozbudzenia i rozwoju szerokiego ruchu umysłowego wśród 
młodego pokolenia mieszczańskiego i organizującego się coraz silniej prole
tariatu. Przywódczą rolę w tej walce odegrała garstka znakomitych działaczy 
społecznych, bynajmniej nie stanowiących jednolitej grupy politycznej. Pra
cowali oni z wielką ofiarnością przez długi szereg lat, realizując krok za kro
kiem postawione sobie cele. Wola tych ludzi, ich wytrwałość i bezintere
sowność sprawiły, że skupili oni niemal całą postępową elitę intelektualną 
ówczesnej Warszawy. Wśród tej elity znaleźli się tacy ludzie jak: S. Demby, 
J. Karłowicz, A. Kryński, K. Król, A. Mahrburg, W. Męczkowski, R. Ra
dziwiłowicz, S. Sempołoлvska, A. Sułigowski i wielu innych, których widzimy 
potem jako pierwszą setkę członków Towarzystwa Biblioteki Publicznej, na 
jego założycielskim zgromadzeniu.

Inspiratorami i współorganizatorami wszystkicli ówczesnych poczynań 
oświatowych, a później członkami pierwszego Komitetu Zarządzającego To- 
waryiystwa Biblioteki Publicznej byli: Ludwik Krzywicki, Stanisław Miclial- 
ski, Stanisłaлv Leszczyński, Samuel Dickstein i Stanislałv Krzemiński. To ich 
myśl stworzyła dzieło zwane Biblioteką Publiczną m. Warszawy, którego nie 
zdołały podważyć ani długoletnie trudności materialne, ani ciężkie przejścia 
pierwszej i drugiej wojny światowej.

Wielkie zasługi w utrzymaniu tego dzieła na czołowym miejscu w kraju



położyli: Faustyn Czerwijowski. który kierował działalnością instytucji przez 
uciążliwe ale owocne 30 lat, i współpracujący z nim ofiarny i ambitny per
sonel Biblioteki. To wszystko sprawiło, że jej przeszłą działalność ocenia się 
tak, jak napisał o niej niedawno Czesław K ozioł: Biblioteka Publiczna m. st. 
Warszawy była przez iviele lat, od zarania sivych dziejoiv, pionierską pla
cówką notvoczesnego bibliotekarstiva, wzorcoivym icnrsztatem działalności 
bibliotecznej, przyswajającym najlepsze doświadczenia postąpowego biblio
tekarstwa innych krajów i tworzącym własne metody pracy z książką, orga
nizacji sieci bibliotecznej, wiązania Biblioteki Publicznej z działalnością in
stytucji naukou'ych i oświatoicych, wpływania na rozwój kulturalny i gospo
darczy kraju, umacniania i skupiania postępowych sil społecznych.

W  roku 1928 nastąpiło tzw. umiastowienie Biblioteki Publicznej, czyli 
przejęcie jej na własność i pod zarząd ówczesnych władz miasta. Odtąd życie 
Biblioteki Publicznej potoczyło się koleją znacznie łatwiejszą, bo sytuacja 
finansowa jej została ustabilizowana i dopiero wtedy Biblioteka mogła 
przystąpić do planowo przemyślanej organizacji sieci placówek terenowych.

Gdy przyszły ponure lata hitlerowskiej okupacji i związane z nią strasz
liwe chwile Narodu, Biblioteka Publiczna została zniszczona - ■ częściowo 
stała się pastwą ognia, w którym spłonęło ok. 80% jej zasobnych, przez dzie
sięciolecia gromadzonych zbiorów.

Swoje nowe życie Biblioteka Publiczna rozpoczęła w bardzo trudnych 
i skomplikowanych warunkach, gromadząc nowe księgozbiory, by móc dalej 
służyć Stolicy.

Przejdźmy do tezowej części referatu.

I. 20 największych miast reprezentowanych na naszej Konferencji obej
muje obecnie prawie Vs część ludności całego kraju i ponad 43% ogółu 
ludności wszystkich miast i miasteczek. W obec szybko postępującego pro
cesu urbanizacji Polski należy oczekiwać, że w najbliższych latach owe 
20 miast będą dalej rosły w dotychczasowym tempie. W związku z tym ich 
wpływ, jako ośrodków promieniowania kulturalnego, będzie w kraju coraz 
silniejszy. Ta sytuacja powinna wydatnie zwiększyć rolę bibliotek powszech
nych w tych miastach, co jest równoznaczne ze zwiększeniem ich zadań 
i współodpowiedzialności za należyty rozwój ruchu biblioteczno-czytelniczego 
w kraju. Rola tych bibliotek w stosunku do ich regionu powinna stać się 
w pewnym stopniu podobna do roli, jaką spełniała ongiś Biblioteka Pu
bliczna miasta Warszawy w stosunku do większych miast byłej Kongresówki.

W świetle tych przewidywań publiczne biblioteki powszechne w wielkich 
miastach stają przed problemem takiego zwiększenia wysiłków we wszyst
kich zakresach swej działalności, aby mogły być przykładem dobrej organi



zacji pracy i shiżyć av należytym stopniu pomocą i radą bibliotekom 
niniejszym.

W zAviązkii z powyższym, ivydaje się wskazane, aby zainteresowane biblio
teki zacieśniły swoje stosunki wzajemne, aby wymieniały swoje doświadczenia 
i w miarę potrzeby koordynowały swoje poczynania w zakresie uspraAvniania 
organizacji, stosowania nowych metod i przeprowadzania badań.

II. Z kolei poświęćmy nieco uwagi pytaniu, które się coraz częściej słyszy; 
mianowicie, jak traktować biblioteki publiczne w wielkich miastach, czy 
jako instytucje naiikowe, czy też jako organizacje o charakterze \vyłącznie 
oświatowym. .Tak wiadomo władze państwowe przyznały dotychczas charakter 
naukowy bibliotekom publicznym tylko w dwóch największych miastach.

W  myśl §§ 6 i 8 dekretu z 17 kwietnia 1946 (Dz. URP nr 1, poz. 1) 
pid>licznr biblioteki powszechne służą czytelnictwu tv najszerszym zakresie, 
kształceniu ogólnemu i zawodowemu oraz łtulturalney rozrywce wszystkich 
obywateli ...... ołtreślonego terenu.

Takie sformułowanie zadań tych bibliotek nadaje im bezsprzecznie cha
rakter instytucji oświatowych, co zresztą uznawane jest przez władze, jak 
również przez społeczeństwo. Natomiast kwestionołvany jest charakter na
ukowy omawianych bibliotek, z wyjątkiem uczynionym dla wspomnianych 
wyżej instytucji w Warszawie i Łodzi.

Konferencja nasza może przyczynić się do rozproszenia tych wątpliwości 
przez stwierdzenie, że:

1) w bibliotekarstwie powszechnym światowym, jak dowodzi jego historia, 
od początku występowały dwa -kierunki działalności: oświatowy i паиколуу, 
nie w znaczeniu wąskim, specjalistycznym, lecz w znaczeniu ogólnym, hmna- 
nistycznym;

2) w wielu krajach, jak Szwecja, Węgry, Czechosłowacja, Kanada, ZSRR, 
Stany Zjednoczone, różnica między „oświatowością”  i „naukowością’ ’ w bi
bliotekach omawianego typu nie występuje i tamtejsze analogiczne instytucje 
mają charakter bibliotek ogólnonaukowych;

3) nasze biblioteki w największych miastach bądź już posiadają odpo
wiednie zbiory naukowe, bądź stopniowo je gromadzą (zwłaszcza dotyczące 
regionów) w miarę coraz głębszego wrastania w życie swoich terenów, 
umacniania swojej roli kulturalnej, rozszerzania zasięgu swej służby infor
macyjno-bibliograficznej itd.

Naszym zdaniem Konferencja powinna stwierdzić, że już obecnie należy 
przyznać charakter naukowy bibliotekom powszechnym wielkomiejskim o ile:

1” gromadzą i opracowują w sposób właściwy zbiory naukowe, z których 
użytkownicy korzystają w celach badawczych,

2“ rozporządzają do obsługi tych zbiorów dostatecznym personelem o od
powiednich kwalifikacjach.



3“ iiilostępniają w szerokim zakresie swoje księgozbiory naukowe, służące 
kształceniu ogółneirm i zawodoweinu na wyższym poziomie.

III. Proliłem następny, który niewątpłiwie bardzo nurtuje świat bibłiote- 
karski, to problem czytelników, ich przygotowania do recepcji różnego rodzaju 
lisiążek i związane z tym zagadnienie prawidłowego organizowania placó
wek bibliotecznych, odpowiednio dostosowanych do charakteru i konkret
nych potrzeb różnych środowisk.

W  roku 1957 w 20 największych naszych miastach publiczne biblioteki 
powszechne obejmowały łącznie nieco więcej niż Ш0 tysięcy czytelników. 
W  niektórycłi z nich liczba czytelników stanowiła mniej niż 5 procent ogółu 
mieszkańców. Ten stan rzeczy da się wytłumaczyć różnymi przyczynami na
tury obiektywnej, niemniej jednak pochodzi on także stąd, że nie znamy 
w wystarczającym stopniu dzisiejszych (powojennych) czytelników i nie wy
kazujemy dostatecznej inwencji i inicjatywy w kierowaniu ruchem czytelni
czym. Przeszkadza nam w tym brak nie tylko odpowiednich materiałów ba- 
dawczycłi, ale również naszych własnych, dostatecznie skontrolowanych i po
głębionych obserwacji i analiz.

Oczywiście, utrudnia to bibliotekom ich pracę, obniża wyniki ilościowe 
i jakościowe, komplikuje kształtowanie księgozbiorów, powoduje często przy
padkowość w lokalizacji i doborze właściwego typu placówek terenowych.

W  tej sytuacji należałoby rozważyć, czy nie byłoby celowe kierować się 
czasowo (tj. dopóki nie będzie można opierać się na materiałach z badań) 
w analizowaniu ruchu czytelniczego, planowaniu i organizowaniu placówek 
itd., orientacyjnym podziałem czytelników (i kandydatów na nich) na nastę
pujące grupy:

I. dzieci szkolne (7— 13 lat)
II . ucząca się m łodzież (1 4 — 17)

I I I . m łodociani pracujący (14— 17)
I V . studenci (18— 2 4  lat)

V . m łodzież prac. (18— 24 lal)
V'I. dorośli o w ykształceniu elem entarnym  (25— 60 lat)

a) niew drożeni do czytania
b) szukający łatw ej książki

V I I . inteligencja zawodowa (25— 60 lat)
V III . pracownicy naukow i (25— 60 lat)

W  związku z powyższym układem grup czytelniczych typy placówek 
przedstawiałyby się następująco:

1. biblioteki dla dzieci (grupa I)

2 . czytelnie dla m łodzieży (grupa II  i III)

3 . czytelnie naukow e (ogólne, grupa IV , V , V II)

4 . czytelnie specjalne w B ibliotece G łów nej (grupa V III)



5. w ypożyczalnie dla dorosłych (grupa II— V II)
Ostatni typ placów ek powinien być wspomagany przez:

5a) w ypożyczalnie rucliome (bibliobiisy),
5b) punkty biblioteczne w kołach m łodzieży, m niejszych zakładach pracy, w świetlicach, 

u aktywistów czytełnictwa.

IV. Kolejnym zagadnieniem, wiążącym się z poprzednim problemem, jest 
zagadnienie ksi<jgozbiorów. W tej sprawie, na podstawie założeń przyjętych 
w Bibliotece Publicznej i jej długoletniej praktyki, można wystinąć jako za- 
satlę, że biblioteki powszechne w największych miastach winny posiadać 
księgozbiory o charakterze uniwersalnym.

W bibliotekach dla dzieci (wypożyczalniach, czytelniach) beletrystyka 
i literatura popularnonaukowa o treści dostosowanej do wieku i poziomu 
umysłowego czytelników powinny być reprezentowane w stosunku określo
nym przez ogólnie uznane normy.

Czytelnie dla młodzieży powinny być zaopatrzone w księgozbiory nauko
we, dostosowane do wieku młodzieży uczącej się na poziomie licealnym; jed
nocześnie powinny one uwzględniać specyficzne potrzeby młodocianych pra
cujących, którzy pragną zdobywać ogólne wykształcenie średnie drogą samo- 
uctwa.

Czytelnie naukowe (filie terenowe Biblioteki Głównej) powinny być trak
towane jako pewnego rodzaju czytelnie podręczne, obejmujące szeroko roz
budowany księgozbiór typu informacyjnego i podstawowe dzieła z różnych 
dziedzin wiedzy. Literatury retrospektywnej czytelnie te nie powinny gro
madzić, zaspokajając w tym zakresie niezbędne potrzeby drogą wypożyczeń 
odpowiednich dziel z Biblioteki Głównej. Winny natomiast prenumerować 
szereg czasopism naukowych (i popularnonaułcowych), specjalnych i ogól
nych, oraz prasę codzienną.

Wypożyczalnie dla dorosłych, w tym wypożyczalnie ruchome i punkty 
biblioteczne, powinny posiadać księgozbiory (beletrystykę, literaturę popu
larnonaukową) o budowie przewidzianej przyjętymi normami, uwzględniając 
przy tym lekturę dla czytelników słabiej zaawansowanych oraz księgozbiory 
podręczne typu informacyjnego.

Biblioteka Główna, jako placówka centralna o budowie zróżnicowanej, 
przystosowanej do obsługiwania czytelników z całego miasta (bądź na miejscu 
w czytelniach, bądź poprzez placówki terenowe drogą wypożyczania mię
dzybibliotecznego), powinna mieć księgozbiór różnojęzyczny bardzo zasobny 
i wszechstronnie zaopatrzony.

W szczególności Biblioteka Główna powinna dążyć do posiadania:
a) dobrze rozbudowanego księgozbioru informacyjno-bibliograficznego 

(z należycie zaopatrzoną czytelnią podręczną),
b) dzieł podstawowych (aktualnie wartościowych) z zakresu techniki i in

nych nauk stosowanych.



c) dzieł z zakresu szeroko rozumianej humanistyki (socjologia, prawo, 
nauki ekonomiczne),

d) w najszerszym zakresie zbiorów o charakterze regionalnym (literatura 
dotycząca regionu),

e) czasopisma jako źródła najnowszych informacji o postępach nauki 
ролу1ппу być gromadzone jak najstaranniej i możliwie szeroko.

*

V. Zagadnieniem na które, naszym zdaniem, należy ZAvrócić pilną uwagę 
jest sprawa służby informacyjno-bibliograficznej. Znaczenie tej służby dla 
dalszego rozwoju i pogłębienia ruchu czytelniczego (w ogóle, a naukowego 
w szczególności) jest niezwykle ważne, a będzie coraz ważniejsze. Dlatego 
należy ją rozwijać i doskonalić z całą troskliwością.

Informatorium powinno spełniać następujące warunki:
a) znajdować się niejako na drodze czytelnika, to znaczy w takim miejscu, 

by musiał on je zobaczyć, a bibliotekarz mógł dostrzec, czy czytelnik nie 
potrzebuje jego pomocy,

b) być umieszczone obok katalogu i mieć łatwość kontaktowania się za
równo ze wszystkimi działami Biblioteki Głównej, jak i jej placówkami te
renowymi,

c) mieć w pobliżu, nieomal pod ręką, bogato i wielokierunkowo za
opatrzony, stale aktualizowany księgozbiór informacyjno-bibliograficzny, 
a także czytelnię podręczną,

d) powinno być czynne bez przerwy w godzinach otwarcia Biblioteki.
e) posiadać personel należycie przygotowany w zakresie wiedzy ogólnej 

oraz znajomości źródeł bibliograficznych i metod pracy, jak również umie
jętności pedagogicznych.

Gdy chodzi o usprawnienie służby informacyjnej, to nasuwają się nastę
pujące dezyderaty:

a) niezbędne są bibliografie specjalne, bieżące i zagadnieniowe,
b) odczuwa się brak wymiany doświadczeń między różnymi ośrodkami in

formacyjno-bibliograficznymi,
c) potrzebne są aktualne, drukowane katalogi centralne,
d) pożądana jest większa częstotliwość wychodzenia czasopisma „Biblio

grafia bibliografii i nauki o książce",
e) poszczególne placówki sieci terenowej powinny mieć w zakresie swoich 

potrzeb własną służbę informacyjną, a w związku z tym ich personel powi
nien być odpowiednio przeszkolony.

*

\ I. Jednym z podstawowych problemów, który wymaga nowego spojrzenia 
z uwagi na rozwój organizacyjny rad narodowych w największych miastach, 
jest problem sieci publicznych bibliotek powszechnych w tych miastach.



Wyrażenie „sieć biblioteczna*' uzmysławia zasadę, że placówki bibliotecz
ne, położone na pewnym obszarze, wykonują swe zadania w ramach jednego 
ogólnego planu i w myśl wytycznych pochodzących z jednego centralnego 
ośrodka dyspozycyjnego. Zasadę tę zastosowała na gruncie polskim Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy w latach trzydziestych, gdy była już instytucją 
miejską i miała możność prowadzenia placówek terenowych. Od roku 1946 
zasada powyższa stała się obowiązująca w systemie organizacyjnym naszych 
bibliotek powszechnych na mocy dekretu z dn. 17 kwietnia 1946 r.

Dla uwydatnienia pełnej treści tej zasady należy dodać, że sieć biblio
teczna określonego terenu jest wtedy prawidłowa, gdy czyni zadość trzem 
warunkom:

1® gdy jest powszechna, to jest gdy ogarnia cały teren i może służyć 
wszystkim jego mieszkańcom,

2® gdy jest jednolita, to jest gdy wszystkie placówki działają w oparciu 
o wspólny plan, ustalony z ich pomocą przez centralny ośrodek dyspozycyjny,

3“ gdy jest tak zróżnicowana pod względem typów placówek i ich zaso
bów, że może w pełni zaspokoić potrzeby czytelnicze środowiska w którym 
działa.

Z powyższych zasad wynikają następujące wnioski organizacyjne:
1) centralny ośrodek dyspozycyjny i jego agendy wykonawcze muszą być 

bardzo sprawne;
2) personel kierowniczy w placówkach, odpowiednio dobrany, powinien 

mieć poważny głos w kształtowaniu sieci i wyraźnie określone granice od
powiedzialności za jej funkcjonoлvanie;

3) placówki terenowe powinny być pod względem organizacyjnym kilku
stopniowe —  od bardziej złożonych do prostych —  w zależności od celów 
jakie mają realizołvać;

4) Bibliotekę Główną należy uważać za naczelną placówkę w sieci, obo
wiązaną do współdziałania z placówkami terenowymi, działającymi w oparciu 
o jej księgozbiory naukowe;

5) przy bardzo znacznym wzroście ilościowym placówek centralny ośro
dek dyspozycyjny może przekazać część swycli uprawnień powołanym przezeń 
ośrodkom lokalnym (dzielnicowym).

Ponieważ już w 5 miastach z największą liczbą mieszkańców nastąpił po
dział tych miast na dzielnice administracyjne, w których władzą lokalną są 
dzielnicowe rady narodowe, należy się liczyć z częściowym podważeniem 
omówionej wyżej zasady. W  związku z tym wydaje się słuszne wysunięcie 
następujących postulatów:

1® dzielnicowe rady narodowe powinny realizować swoje prawo kontroli 
nad działalnością terenowych placówek bibliotecznych, położonych w ich



dzielnicach (Biblioteka Główna jest wyłączona), w porozumieniu z central- 
nym ośrodkiem dyspozycyjnym Biblioteki Publicznej jako instytucji ogólno- 
miejskiej,

2" iikładanie planów gospodarczych i budżetów dla placówek całej miej
skiej sieci bibliotecznej powinno się odbywać w ośrodku dyspozycyjnym 
Biblioteki, po uprzednim przekonsultowaniu przezeń odpowiednich części 
tych planów i budżetów z radami dzielnicowymi.

Placówki miejskiej sieci bibliotecznej i centralny ośrodek dyspozycyjny 
Biblioteki Publicznej muszą się liczyć z tym, że poza nimi działa na tym 
samym terenie szereg innych placówek bibliotecznych nieraz niezwykle 
ważnych i pożytecznych, np. związków zawodowych i instytucji oświatowo- 
-kulturalnych. W obec tego powinny one z tymi placówkami nie tylko czynnie 
współdziałać, ale w miarę potrzeby okazywać im pomoc.

VII. Podstawowym również problemem, wymagającym przedyskutoлvania, 
jest sprawa należytej organizacji pracy instrukcyjno-metodycznej i dydaktycz
nej w powszechnych bibliotekach publicznych.

Z uwagi na rolę, jaką powinny odgrywać te biblioteki, specjalnego zna
czenia nabiera racjonalnie zorganizoлvana pom oc dokształcaniu się pra
cowników bibliotecznych, zwłaszcza młodszych, niedoświadczonych i często 
nie posiadających jeszcze pełnycli kwalifikacji formalnych. W  zależności od 
warunków i potrzeb lokalnych organizacja tej pomocy może być różna. 
Niemniej jednak, przed agendą powołaną do sprawowania związanych z tym 
czynności stoją następujące zadania:

1) usprawnienie organizacyjne działalności placówek terenowych,
2) podnoszenie poziomu pracy pedagogiczno-bibliotecznej personelu,
3) rozwijanie w oparciu o placówki biblioteczne pracy kidturalno-oświa- 

tołvej wśród czytelników i poza nimi (tzw. akcja oświatowa),
l) szerzenie ■— również w oparciu o placówki —  propagandy czytel

nictwa bibliotecznego i czytelnictwa w ogóle,
5) współdziałanie z bibliotekami szkolnymi i bibliotekami społecznymi.
6) przygotowywanie dla placówek rzeczoлvych pomocy dydaktycznych 

i różnych materiałów informacyjnych,
7) systematyczne organizowanie, centralnie i w poszczególnych dzielni

cach, konferencji, wykładów, wycieczek i pokazów, ułatwiających pracowni
kom Biblioteki Publicznej, a także z innych placówek, doskonalenie się 
w zawodzie,

8) ułatwianie pracownikom kształcenia się w ogóle, a w zakresie księ- 
goznawstwa w szczególności.



Realizacja powyższych zadań powinna się odbywać przy pomocy zespo
łów instruktorskich dla placówek organizujących czytelnictwo wśród doro
słych i dla bibliotek dziecięcych, w oparciu o wydajną, ścisłą współprace 
działu bibliologicznego, tam gdzie on istnieje lub może być utworzony.

VIII. Ostatni z problemów, które tutaj przedstawiamy, dotyczy bibliotek 
dla dzieci.

Dobrowolne czytelnictwo dzieci w placówkach publicznych bibliotek po
wszechnych zaspokaja naturalne potrzeby dziecka związane z jego fazami 
rozwojowymi, a jednocześnie staje się podbudową dla przyszłego rozw oju, 
czytelnictwa dorosłych.

Argumenty natury psychologicznej przemawiają za tym. aby dzieci miały 
możność uczęszczania do placówek bibliotecznych pozaszkolnych, organizo
wanych specjalnie dla nich. W żadnym wypadku, jak słusznie mówi o tym 
w swej książce McColvin , nie można dopuszczać do tego, aby dzieci uwa
żały, że książki są jedynie częścią materiału nauczania szkolnego.

Dzieci powinny przyzwyczajać się do korzystania z placówek kulturalno- 
oświatowych, z bibliotek powszechnych, a ze względu na specyfikę księgo
zbioru i stosowane formy metody pracy z czytelnikiem dziecięcym musi 
istnieć wyodrębniona sieć bibliotek dla dzieci.

Organizacja bibliotek dla dzieci wymaga specjalnej troski i starannie do
branego personelu. Szczególnie ważne znaczenie ma tu organizacja pomocy 
instrukcyjno-metodycznej.

Wobec nieznacznej jeszcze rozbudowy bibliotek dla dzieci w kraju, 
można by stworzyć na razie przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy 
specjalny ośrodek instrukcyjno-metodyczny o zasięgu ogolnokrajow'ym.

Sieć ł>ibliotek powszechnych dla dzieci i sieć bibliotek szkolnych należy 
traktować jako odrębne sieci, które powinny wzajemnie się uzupełniać 
i jak najściślej ze sobą współpracować. Zgodnie z dekretem o bibliotekach 
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 17 kwietpia 1946 roku do zadań 
bibliotek szkolnych należy dostarczanie uczniom i nauczycielstwu lektury 
potrzebnej w związku z nauką szkolną i wychowaniem. Natomiast obowiąz
kiem bibliotek powszechnych jest służyć czytelnictwu w najszerszym za
kresie, w atmosferze dobrowolności, wytworzyć u dziecka potrzebę i nawyk 
korzystania z biblioteki przez całe życie.

Zakończyliśmy nasze rozważania. Zdajemy sobie sprawę, że były one zbyt 
zwarte, Że nie wyczerpywały tematów w tym stopniu, jak by może należało. 
Ograniczyliśmy się przy tym do omówienia tylko paru problemów; takich 
które w świetle doświadczeń Biblioteki Publicznej m. Warszawy wydawały
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na dziś najważniejsze, zasadnicze. Liczymy bardzo na wnikliwą konfron
tację tego, co zawierał referat, z doświadczeniami Koleżanek i Kolegów. 
Taka konfrontacja na pewno pogłębi zarysowane przez nas problemy, 
a może ujawni jeszcze inne. Wyjdzie to ruchowi biblioteczno-czytelniczemu 
w kraju tylko na pożytek. Oczekujemy na nią jutro w dyskusji, która od
będzie się w Sekcji I pod przewodnictwem dyrektora Czesława Kozioła. 
(Oklaski).

Przew odniczący, p ro f, dr Rybicki, dziękuje za wygłoszenie referatu i zamyka obrady 
pierwszego dnia K onferencji.

Obrady Sekcji I. Przemałvia doc. dr Jozef Korpala



DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI

O B R A D Y  S E K C J I

5 —  Problem y czyteln ictw a



Fragm ent sali obrad Sekcji II . Uczestnicy słuchają referatu wygłaszanego przez 
mgr Przecławską

Fragm ent sali obrad Sekcji III . Dr I . Lepalczyk wygłasza referat



OBRADY SEKCJI I

P R Z E B I E G  D Y S K U S J I

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9 . Uczestniczyło w nim ponad 60  
osób. Obradom  przew odniczył dyrelctor mgr Czesław K ozioł.

P rzeu odn iczący;

Rozpoczynam y obrady nad podstawowym i problem am i organizacyjnym i w ielkom iejskich  
bibliotek publicznych. Bazą illa naszych rozważań jest referat, wygłoszony poprzedniego  
dnia w imieniu B iblioteki Publicznej.

W ydaje m i się, że jeżeli chcemy w naszych dzisiejszych obradach osiągnąć rezultaty, po- 
Ałinniśmy dążyć do tego, aby w dyskusji skupić się na określonych zagadnieniach. Podstawą  
dyskusji będą przedstawione nam  tezy. Przed przystąpieniem  do ich roztrząsania, propo
nuję rozważyć, czy nie nasuwają się jeszcze jakieś ważne problem y, których referat nie 
omawiał. Zarazem  proszę, aby zebrani starali się nie poruszać kw estii o charakterze narze
kań na trudności, bo to zasadniczo sprawy naprzód nie posunie.

Z  głosów, które napłynęły przed K on feren cją , wym ienię tu głos z w oj. wrocław skiego, 
który za])owiada przedstawienie sprawy kół przyjaciół bibliotek  na terenie w ielkiego m iasta, 
co należy rozumieć szerzej jako zagadnienie: jak  oprzeć się na siłach społecznych w pracy 
biblioteki. Nadm ieniam  ponadto, że w nadesłanych jirzed Konferencją m ateriałach mamy 
szczegółowe opracowanie perspektyw icznego planu rozbudow y sieci bibliotecznej vf K rak o

w ie; wykorzystamy je w toku obrad.

Otwieram dyskusję.

Doc. dr J ózef Korpala  —  D yrektor M iejskiej B iblioteki Publicznej w  K rakow ie

Spróbuję zainicjować dyskusję na tem at niektórych problem ów  organizacyjnych w ielko
m iejskich bibliotek, zaczynając od krytycznego stosunku do sam ego rzetelnie opracowanego  
referatu. W ydaje m i się, że w pierwszej części kolektyw  B iblioteki W arszaw skiej istotnie  
wysunął problem y organizacyjne, które interesują wszystkie biblioteki w ielkom iejskie. N a
tomiast w dalszej części konsekw encji tej nie utrzym ał i zajął się zagadnieniam i raczej wy
kraczającymi poza problem atykę organizacyjną. Poza tym  chciałl)ym  zaznaczyć, że widzę 
podstawowy brak w referacie, dotyczący zasadniczego problem u organizacyjnego, jakim  jest 
zagadnienie struktury w ielkom iejskich bibliotek . A utorzy referatu  nic o tym  nie m ówią jak  
by się to samo przez się rozum iało, że problem y te, tzn. podstaw y form alno-praw no-organi- 
zacyjne, zostały jednoznacznie, definityw nie rozstrzygnięte. W iem y , że tak nie jest.

Dlaczego tak się stało, że w tym  reprezentacyjnym  referacie pom inięto sprawy form alno- 
-organizacyjne, jest dla mnie niezrozum iałe. A  przyznam  się, że jest to zasadnicze zagadnie
nie, które powinno być ilyskutowane, dopóki zarządzeniem  norm atywnym  nie będzie roz
strzygnięte. Ten brak na takiej K onferencji jest brakiem  rażącym  i byłoby rzeczą słuszną, do 
czego zachęcałbym  uczestników K on feren cji, ażeby w dyskusji na te sprawy zw rócili bacz
niejszą nwagę.



Jeśli chodzi o określenie tzw . charakteru bibliotek  publicznych —  powinno się ono 
taieścić w  statucie organizacyjnym  bibliotek . Jeżeli się dyskutuje sprawy te, to znaczy, że 
t«tnieje w ątpliw ość, co do ustalenia typu bibliotek i ustalenia funkcji tego typu bibliotek, 
i sprawy te pow inny być rozstrzygnięte nie uchwałą a zarządzeniem  norm atywnym .

Sugestie autorów  idą w  tym  kierunku, że K onferencja powinna już obecnie określić cha
rakter naukow y bibliotek w ielkom iejskich. K tórych ? A utorzy warunkują to w sposób nie 
dość ścisły. O kreślenie „o  ile gromadzą zbiory naukowe”  —  nie jest precyzyjne; „o  ile gro
m adzą i opracowują w  sposób właściwy zbiory o w artości naukow ej, z których użytkownicy  
korzystają w  celach badawczych” .

Mnie się w ydaje, że tego rodzaju określenia nie powinny m ieć m iejsca. Sądzę, że jesteśmy  
ua tego rodzaju etapie historycznym , że dzisiaj już nie pracujemy sposobem  partyzanckim  
i że tego rodzaju prace chałupnicze nie mogą m ieć m iejsca.

Cytuję drugi pu nkt: ,,  o ile rozporządzają do obsługi tych zbiorów dostatecznym  perso
nelem  o odpow iednich kw alifikacjach” . A  jeżeli nie rozporządzają, to co? T o  z tego względu 
nie m ają m ieć charakteru naukow ego?

Trzeba pow iedzieć, w jak i sposób odbywa się ustalanie prawidłowych zasad gromadzenia  
zbiorów  i jakie etaty biblioteka m ieć pow inna, bo dotychczasowa praktyka uczy, że kto  
p otrafił te etaty wygrać —  ten je  posiada, kto nie p otrafił, to z trudnością musi się do
magać tej ilości, jaka m u jest potrzebna do spełniania jego zadań funkcjonalnych.

Dalszy p u n k t: „...udostępniają w  szerokim  zakresie swoje księgozbiory naukowe, służą 
kształceniu ogólnem u...”  „ W  szerokim  zakresie”  —  tego rodzaju określenia są tutaj zby
teczne. Istota rzeczy leży w czym  innym . M ianow icie, że istnieje pewna grupa bibliotek  
w ielkom iejskich z tradycjam i. N ie w ydaje m i się rzeczą słuszną, jak  to już wspomniałem, 
ażeby w łaśnie nasza K on feren cja m iała się wypow iadać na ten tem at, że należy przyznawać 
charakter naukowy bibliotekom  pow szechnym  w ielkom iejskim  i pod takim i właśnie warun
kam i, jakie zostały w yszczególnione w referacie.

Natom iast jest dla m nie bezsporne, że pow inno się przyznać taki charakter tym  biblio
tekom , dla których będzie to z korzyścią dla ich działalności. Są wprawdzie wśród bibliotek  
w ielkom iejskich dwie grupy —  jedna z tradycjam i pow ażnym i, tak zaszczytnymi jak B iblio
teka Publiczna W arszaw y. M ożem y tu w ym ienić jeszcze inne. A le  są inne, będące dopiero 
na dorobku. Czy należy dopiero odczekać aż tam te biblioteki uzyskają jakiś cenzus, jakieś 
warunki określone przez organizatorów ? W yd aje  m i się, że większe znaczenie ma tutaj 
funkcja, jaką spełniają obecnie te biblioteki jako okręgowe i regionalne książnice, mimo  
że nie m ają takicli zbiorów  jak  biblioteka warszawska, łódzka czy bydgoska, l)o nie jest 
najistotniejsze, ile m ają starodruków  i rękopisów , ile m ają zbiorów specjalnych, natomiast 
jest istotne, jaką funkcję spełniają poza funkcją oświatową, kulturalną, wychował^czą. A  że 
biblioteki w ielkom iejskie spełniają nie m niej ważną funkcję na pewnych odcinkach, jak  
biblioteki w yższych uczelni, to praktyka nas uczy w wielu m iastach od szeregu lat. M ) ,  
w M iejskiej B ibliotece w K rakow ie, m im o że jesteśm y m łodą l>ibłioteką, m ożem y powiedzieć, 
że pod w zględem  zakresu usług górujem y nad m niejszym i bibliotekam i szkół wyższych  
i studenci podkreślają to, że sposób zaspokajania ich potrzeb na tym odcinku u nas jest  
lepszy; to nie są usługi czysto naukow e, ale związane ze studiam i. W iadom o, że biblioteki 
w ielkom iejskie górują nieraz nad wielkim i m achinam i organizacyjnym i.

B ardzo ciekawe w  referacie są rozważania na tem at grup czytelniczych i zróżnicowania  
funkcjonalnego poszczególnych placów ek.

Rozw ażania w stępne, dlaczego taki stan jest obecnie krytycznie oceniany przez redak
torów tego referatu , budzą różne reflek sje ; nie chciałbym  się nad nim i zatrzymywać. Czy 
było słuszne m ów ić, że „ ...n ie  w ykazujem y dostatecznej inicjatyw y w kierowaniu ruchem  
czytelniczym ” ? Czy to  jest właściwe określenie obecnej sytuacji —  co do tego m am  wąt
pliw ości. Podobne refleksje nasuwają mi się przy pojęciu „kierow ania ruchem czytelniczym ” .



co pod tym  rozum iem y? Co to  jest „kierow anie” ? U w ażam , że używanie tych term inów  
nie jest słuszne, jeżeli się ich w sposób przekonyw ający nie uzasadnia.

Natom iast sugeruję, ażeby w sprawozdaniach, a autorzy ku tem u nie zm ierzają —  w pro
wadzić tego rodzaju zróżnicow anie, jak w referacie, może z takimi czy innymi popraw kam i, 
nie tak daleko idące zróżnicow anie, ale większe niż jest dotychczas. B yłoby to przydatne  
w pracy bil>liotek w ielkom iejskich, w analizowaniu tego co nazywamy rucliem czytelniczym .

Jeśli chodzi o księgozbiory, to sform ułow ania referatu nie zadowalają m nie. W  punkcie 2 
jest sformułowanie, że czytelnia dla m łodzieży powinna być zaopatrzona w  „księgozbiór  
naukowy” . T o chyba jakieś nieporozum ienie, albo rozróżniam y dwie w ykładnie określenia, 
co to jest księgozbiór naukowy. Czy jest potrzebny księgozbiór naukowy m łodzieży uczącej 
się na poziomie licealnym , względnie czy potrzebny jest księgozbiór „podstaw ow y” , a to 
jest co innego niż „księgozbiór naukow y” . N ie m ożem y tu  wprowadzać zamieszania w ter
m inologii obiegow ej, ustalonej, m ającej swoje tradycje, a przeciw nie —  powinno by się 
dodać do tego jeszcze jakieś kom entarze.

Sugeruje się tutaj zakładanie czytelni naukowych w poszczególnych dzielnicach. Czy tu 
chodzi o takie rozumienie czytelni naukow ych, jak poprzednio, czy też o biblioteki naukowe  
z księgozbiorem  naukow ym ? W ydaje m i się, że tak jak  poprzednio, określenie „n aukow y”  
powinno być tutaj zastąpione przez „księgozbiór zasadniczy” , a nie рол\чппо by się używać  
określenia „czytelnie naukowe” .

T o , co tutaj pisze się na tem at książnicy głów nej nie nasuwa oczywiście żadnych w ątpli
wości. W ydaje m i się, że w tym  kierunku zm ierzają wszystkie biblioteki w ielkom iejskie.

Bardzo słusznie podkreślono wielką rolę służby in form acyjno-bibliograficznej. Jest to 
w większym jeszcze stopniu postulat na przyszłość, aniżeli w pełni stosowana praktyka. Co 
do tego istnieje jeszcze dużo nieporozum ień i błędów  w  technicznej organizacji inform o- 
fvania, być m oże, że nawet i błędy w przygotow aniu pracow ników  tyeb działów . Kursy  
ogólno-bibliograficzne nie przygotow ują pracow ników  służby inform acyjno-bibliograficznej. 
Na podstawie doświadczenia pracow ników , którzy byli kierow ani iia te kur.=y, m ogę sam  
pow iedzieć, że potrzebne są kursy poświęcone w  większym  stopniu m etodzie i technice tej 
pracy. To nie powinno ulegać w ątpliw ości, a w tym  kierunku niewiele się robi. Trzeba  
także stwierdzić, że to jest zasadnicze niedomaganie utrudniające nam  podniesienie naszej 
pracy na wyższy poziom ; niedomaganie tym  większe, że od wielu lat stwierdzam y brak  
podstawowych pom ocy inform acyjnych, przede wszystkim dla bibliotekarza, a następnie 
dopiero dla czytelnika.

Powiedzmy sobie otwarcie, że nasi bibliotekarze nie są przygotowani pod w zględem  
technicznym  do opracowania zbiorów , a zupełnie nie są przygotow ani do pracy z czytelni
kiem i służby inform acyjno-bibliograficznej. Praca z czytelnikiem , której jednym  ze środ
ków powinna być służba inform acyjno-łiibliograficzna i znajom ość źródeł —  jest zaniedbana  
na równi z pedagogiką biblioteczną. I to są źródła niepow odzenia i zatrzym ania rozbu
dzonego samokształcenia na takim  etapie, że nie ma właściwie zainteresowania swoim  za
wodem wśród bibliotekarzy. Pow iem  wyraźniej — • bibliotekarze nie widzą perspektyw y roz
wojow ej swojej pracy.

B ibliotekarze, zacieśnieni do techniki swoich nużących usługowycli fu nkcji, nie widzą 
piękna i elem entów twórczych w swoim zaw odzie; to są rzeczy groźne, które pow inny p o
ruszyć wszystkie czynniki do tego, ażeby się zastanowić nad środkam i zaradczym i. W idzę  
skostnienie u wielu ludzi —  pracę czysto m echaniczno-usługow o-techniczną. T o , że u nas 
nie ma publicystyki, że nie ma jakichś refleksji, to  są właśnie skutki tego, że nie ukazujem y  
perspektywy w zawodzie bibliotekarza, że zawód ten nie jest traktowany jak o piękna  
i twórcza siła kulturalna i tutaj ta w ielodrożność pracy bibliotekarskiej powinna się ujaw niać.

Przecież problem y organizacyjne w iążą się z tym , ażeby bibliotekarzom  ukazać różne  
drogi, dziś jeszcze nie przetorow ane. W ym agają one jakiejś pionierskiej m yśli. Jedną z nich  
jest rozwinięcie służby in form acyjno-bibliograficznej, drugą —  sprawa sieci bibliotecznej.



D otychczas zagadnienie sieci bibliotecznej jest rozwiązane w praktyce przez dwie wielkie 
bibliotek i: w W arszaw ie i w Łodzi. Obecny tu dzisiaj kol. Przelaskow ski, m im o że nie pod
kreśliłem  tego w m oim  opracowaniu projektu sieci krakołvskiej, jest ojcem  duchowym tej 
całej problem atyki; muszę m u teraz wym ierzyć tę sprawiedliwość, w tym m oim  przemó
wieniu. skoro —  do czego z przykrością przyznaję się —  nie znalazło to odzwierciedlenia 
w  biuletynie, który rozdano na sali.

Zarów no przykłady W arszaw y, jak i Łodzi, dostarczyły wielu bibliotekarzom , a przynaj
m niej m nie, wielu cennych m yśli, które ułatwiły m i, między innym i, opracowanie tego pro
jek tu . Zdaje się, iż jest to spraw'a ważna dlatego, że —  z jednej strony —  stoimy wobec 
pewnycli faktów  natury ustrojow ej, organizacji w ładz terenow ych; wobec faktu , że miasta 
wielkie zostały podzielone na dzielnice, które m ają określone uprawnienia i że egzekwują 
te uprawnienia i dom agają się, aby sieci Ijibliotek były z nimi powiązane nie tylko rze
czow o, ale i organizacyjnie (w ydaje m i się, że nie m ożemy się przeciwstawiać tego rodzaju  
dążeniom  w ładz terenow ych). Z  drugiej strony ważne jest, aby nie nastąpiło rozbicie orga
nizacyjne, aby biblioteki w ielkom iejskie nie były oderwane od ogniw terenowych, ażeby 
oddziaływ ały na całą sieć, Ijez względu na je j zróżnicowanie funkcjonalne. Powinno być 
większe zróżnicow anie zadań, aniżeli to było w referacie uwidocznione.

.Test rzeczą bezsporną, że biblioteka główna jest instytucją instrukcyjno-m etodyczną, 
вргалучуе nadzór, jest m ózgiem  całej sieci bibliotecznej na terenie miasta.

Z  drugiej strony powinna m ieć organy pom ocnicze, sprawujące funkcje jak gdyby m niej
szych central. W yobrażam  sobie, że w każdej dzielnicy, m niej więcej o stu tysiącach miesz
kańców , powinna być jakaś biblioteka m acierzysta, lub biblioteka o uprawnieniach bibliotek 
dzielnicow ych, z odpow iednim  zróżnicow aniem  zakładów , agend usługowych. W ięc zróżni- 
coAvanie czytelnictw a, które ułatwia działalność całej sieci dzielnico\vej.

Jeżeli chodzi o sieć dzielnicow ą, stawiałbym  jako zasadę, że pow inno się brać pod 
uлvagę przy je j lokalizacji tego rodzaju kryteria ja k : po pierwsze —  optym alny promień 
drogi, a ten optym alny promień drogi dla czytelnika placów ki nie może być jeden i ten 
sam , bo jest rozm aity układ sieci kom unikacyjnej, a w związku z tym  są różne wymagania, 
w ' zależności od gęstości zabudow y. W  dzielnicach o gęstej zabudowie czytelnik nie jest 
skłonny chodzić do placów ki bibliotecznej odległej, pow iedzm y, o 500  m . Żąda i domaga się, 
żeby ta placów ka znajdow ała się w odległości 300  m< bo 400  m  —  to już za daleko. Okazuje 
się, że właśnie przy dużej odległości nie spełnia ona tej roli pod w zględem  funkcjonalnym , 
jaką się je j wyznacza.

D alej co do problem u, ażeby optim um  pracow ników  spełniało pracę kulturalno- 
oświatową wśród czytelników , to  przy m asowej obsłudze i pełnym  ruchu trudno jest mówić 
o czynnościach wychow aw czych. A  nam  chodzi nie tylko o obsługiwanie, ale i o racjonalne 
w ychow yw anie. Czy to jest właściwe к1еголуап1е i jak  je  rozum iem y?

Oczyw iście przy określaniu tej m inim alnej, w zględnie m aksym alnej liczby czytelników  — ■ 
ролу1ппо się brać pod uwagę jeszcze aspekt ekonom iczny, który tu tylko słabo został przeze 
m nie zaakcentow any. Za m ało iia ten tem at piszem y i m ów im y, za m ało się nad tym za
stanawiam y. A  w ten sposób m ożna obliczyć koszt obsługi. W yd aje  m i się, że istnieje pewne 
kryterium  i zasada, która powinna być podkreślona, jaka placówka biblioteczna w sposób 
optym alny spełnia swoje zadania: przy jakim  m inim um  czytelników , przy jakim  maksimum  
czytelników , przy jakiej w ielkości lokalu i przy jakim  księgozbiorze. T o  nie jest zagadnienie 
drugo- czy trzeciorzędne. Sądzę, że w obecnym  m om encie jest to zagadnienie pierwszopla
nowe. Na ten tem at właściwie nic się nie pisze, nie wysuwa się żadnych wniosków.

W reszcie zagadnienie m aksym alnej ilości m ieszkańców na jedną placówkę — ■ określiłbym  
to m aksim um  na 1 5 .0 0 0 ; 20 .000  mieszkańców w ydaje m i się liczbą za dużą. 10.000  m ożliwe 
jest do przyjęcia jak o  dolna granica, w zależności od zabudowy terenu. Tam  gdzie jest ona 
zw arta, to naw et przy prom ieniu 2 00 — 400 m  będziem y m ieli m ożność ogarnięcia 15.000



m ieszkańfów . natomiast tam gdzie 2аЬиг1ол¥а będzie luźna, promień ten wydłuży się nawet 
do kilom etra, bo mieszkańcy dzielnic typu willowego są przyzw yczajeni do tego, że muszą 
pokonyAvac większe przestrzenie.

Na tym  na razie kończę.

P rzew odniczący:

Zanim  udzielę głosu następnemu mówcy, chcę podać kilka inform acji dotyczących po
ruszonej przez kol. Korpałę sprawy nadania charakteru naukowego bililiotekom  w ielko
m iejskim oraz sprawy kw alifikacji ich personelu. Chcę poinform ow ać o będących vv loku  
pracach nad zagadnieniem  kw alifikacji i uposażeń bibliotekarzy.

tej chwili jest już opracowany projekt nowej ustawy o szlcolnictwie wyższym. D o
tyczy on jednak tylko bibliotek szkół wyższych. N iem niej wszakże będzie to jm nkt wyjścia  
do dalszych dyskusji i do takich opracowań, które objęłyby ogól bibliotek.

Dotychczas mieliśmy dwie grupy bibliotek : pierwsza —  to biblioteki szkół w yższych, b i
blioteki P A N -u , G U S-u , Biblioteka Sejm owa i dwie największe biblioteki pow szechne. Te  
biblioteki zostały zaliczone do kategorii bibliotek, które na korzystniejszych zasadach upo
sażeniowych zatrudniają pracow ników ; z tym , że wymagane kw alifikacje były niższe w tych  
bibliotekach, niż grupie drugiej, tj. w bibliotekach pow szechnych, gdzie pracow nicy byli 
opłacani niżej. T o  wytworzyło niezdrową sytuację w bibliotekach sieci łódzkiej i warszaw
skiej, gdzie w zależności od m iejsca pracy, zależnie od tego, czy było ono w centrali, czy 
w placówce terenow ej, bibliotekarz dostawał m niejsze lub większe uposażenie. Jesteśmy już  
na drodze do tego, żebj ta sprawa została we właściwy sposób uregulowana.

Projekt rozróżnia dwie grupy pracowników i m ów i o służbie bibliotecznej. Przew idu
jem y, że zasady określające kw alifikacje i uposażenia dla służby bibliotecznej podstawowej 
będą ujednolicone dla wszystkich bibliotek. Prace te prowadzi Stowarzyszenie Bibliotekarzy. 
Nadto projekt wprowadza kategorię bibliotekarzy dyplom ow anych, zbliżonych w swoich  
uprawnieniach i kw alifikacjach do pracowników naukow ych, a więc np. przew iduje asysten
tów bibliotecznych, adiunktów dyplom ow anych, kustoszy dyplom ow anycłi, starszych kusto
szy. Byłaby to niewielka grupa pracow ników , którzy istotnie wykonują prace naukow e; bo 
przecież nie każda praca, do której jest wym agane przygotow anie naukow e, jest pracą 
naukową. Inżynier buduje m osty, ma duże przygotowanie naukowe, ale nie jest pracow ni
kiem naukowym. Podobnie ktoś, kto pracuje w laboratorium  fabrycznym  czy szpitalu. B ie
żąco opracowywana bibliografia nie jest pracą naukową. Jednak w bibliotekach prace 
o charakterze naukowym  są konieczne i muszą być w ykonywane przez naukow ców , bo istnieje  
pewna grupa czynności, m ających taki właśnie charakter.

Chodzi o to, żeby z m ożliw ości zatrudniania takich pracowników korzystały również 
biblioteki wielkomiejskie i to nie tylko te dwie biblioteki, które jako wysuwające się na 
czoło zostały już objęte odrębnym i przepisam i, ale żeby rozsierzyć te uprawnienia na 
szereg innych placów ek, gdzie charakter księgozbioru i działalności wymaga posiadania  
tego typu pracowników. N ie oznacza to rozszerzenia tego na wszystkich pracow ników , 
którzy w danej sieci jakoś szczęśliwie się znaleźli, bo ten „przyw ilej naukow ości”  —  po
traktowany globalnie —  utrudniał nam  dotychczas objęcie nową siatką większego zespołu  
bibliotek. W ystępow aliśm y poprzednio o 9  bibliotek, ale napotkaliśm y na opory, częściowo  
słuszne, bo istotnie w bibliotekach tych jest tylko niewielka grupa pracow ników , których  
można tak zakwalifikować.

Jadwiga Szem plińska  —  D epartam ent Bibliotek Ministerstwa K ultury i Sztuki

Chcę ustosunkować się do zagadnień, które określono jako tezy 2 , 4 , 6 . Istniało niepo
rozumienie, na którym  oparło się sform ułow anie tezy drugiej, które jednak zostało w y
jaśnione i w tej sprawie nie ma potrzeby zabierania głosu. Dlatego ograniczę się tylko do 
stwierdzenia, że sprawy naukowości bibliotek , charakteru biblioteki głównej —  w ym agają



dalszych badań w tych bibliotekach , które jeszcze u siebie nie określiły wyraźnie charak
teru zbiorów , a naw et wyraźnie czytelnika, którem u chcą służyć.

W  tezie 4 -ej m ów i się o księgozbiorach biblioteki głów nej, czytelni naukowej i w ypoży
czalni. W y d a je  się, że praktyczna strona tego zagadnienia nastręcza bardzo wiele trudności 
w całym  szeregu bibliotek . N p . B iblioteka m . Gdańska czy Biblioteka m . K atow ic —  gdzie 
sieć biblioteczna nie posiada właściwie historycznie ukształtowanego księgozbioru głównego. 
Miasta te muszą się zdecydow ać, czy będą kształtow ać u siebie takie księgozbiory główne, 
które by obsłużyły całe m iasto na poziom ie naukow ym , czy też na razie tego zaniechają. 
Sprawa ta wym aga dlatego rozw ażenia, że np. w Gdańsku biblioteka główna przeszła do 
Polskiej A kadem ii N auk, a w  Katow icach jest Biblioteką Śląską.

A  są biblioteki, którym  trudniej będzie się do tych problem ów  ustosunkować. Sprawa 
nie jest prosta. W  każdym  razie chciałabym  podkreślić rolę bibliotek głównych przy uzupeł
nianiu księgozbiorów  sieci. T a sprawa za m ało była tutaj podkreślana.

Zacytuję definicję sieci bibliotecznej wysuniętą przez Chaw kiuę: „...S ieć biblioteczna 
służy dla w spólnego wykorzystania zasobów książkowych przy w spólnym  planowaniu i uzu
pełnianiu na pew nym  terytorium ” . W  sieci problem y wspólnego planowania czy łvspólnej 
adm inistracji są najistotniejsze. Pow inna być zorganizowana pom oc dla niżej zorganizowa
nych placów ek. M am y tu pewną hierarchiczną zależność.

W  tezie użyto term inu —  księgozbiory podręczne —  to znaczy przewidziane jest zm niej
szenie zakresu księgozbiorów  w stosunku do stanu obecnego. D o chwili obecnej tzw. czytelnie 
naukow e m agazynow ały księgozbiór retrospektyw ny. Czy to jest słuszne? Jeśli by jednak  
czytelnie ograniczyły się do księgozbioru podręcznego —  naukowe czytelnie utraciłyby 
swoją p ozycję, um ożliw iającą im  pożyczanie placów kom  niżej zorganizowanym . Czytelnie 
naukowe w tezach nie są ustawione jako ogniwa pośrednie pom iędzy bibliotekam i głów
nymi a tym i kom órkam i sieci bibliotecznej, które w Warszaw ie nazywa się wypożyczalniami.

O kreślenie w referacie, że sieć w ielkom iejska ma być —  tak to przynajm niej zrozu
m iałam  — ■ dw ustopniow a, z pew nym  zróżnicow aniem  placów ek, nie jest jasne i nie są wy
raźnie sform ułow ane zadania poszczególnych ogniw sieci.

N astępnie budzi w ątpliw ość określenie: czytelnia —  wypożyczalnia. A  jeżeli jest pla
ców ka, która prow adzi i jedną i drugą form ę udostęi>niania? W  W arszaw ie te nazwy ukształ
tow ały się historycznie, ale w ydaje się, że te ukształtow ane historycznie nazwy nie dadzą się 
rozpow szechnić we wszystkich m iastach i należałoby pom yśleć, ażeby je  ujednolicić. W ów 
czas łatw iej byłoby się porozum iew ać.

Jeżeli chcem y stw orzyć filie  biblioteczne, zróżnicow ać je  i zorganizować sieć trzystop
niow ą, to nasuwa się nazw a: biblioteka dzielnicow a. T o  jest pośrednie ogniwo sieci. Nazwa 
jest uzasadniona, określająca teren działania, tak jak  np. pow iatow a, m iejska i gromadzka.

Chciałabym  przytoczyć tutaj treść historycznego dokum entu, jakim  jest zapomniany 
M em orial w  spraw ie rozw€^u czytelnictw a miasta st. W arszaw y za pom ocą bibliotek  publicz
n ych , złożony dnia 2 0  lipca 1929 r. prezydentow i m iasta przez ówczesnego dyrektora Biblio
teki Publicznej F . Czerw ijow skiego. Czerw ijow ski m ów i: „M ając ośrodek sieci bibliotek pu
blicznych odpow iednio zorganizow any —  należy w  dalszym  ciągu przystąpić do organizowa
nia l)ibliotek dzielnicow ych w  dzielnicach więcej zaludnionych i oddalonych od centrum —  
Praga, W o la , M okotów , Ochota itd. B ib lioteka dzielnicow a powinna posiadać pomieszczenie 
na 15— 20 tysięcy książek, jeden  pokój do pracy, czytelnię na m iejscu, z której m ogłoby 
korzystać jednocześnie 30— 40 czytelników , oddzielną czytelnię dla dzieci oraz m ieszkanie 
dla bibliotekarza.

W  ostatecznej rozbudow ie sieci należy rozm ieścić na terenie W ielk iej W arszaw y kilka
dziesiąt bibliotek-w ypożyczalń , każdą z księgozbiorem  od 3— 5 tysięcy książek oraz parę 
dziesiątków  kom pletów  ruchom ych, składających się ze 150  książek —  każdy. K om 
plety takie docierałyby do tych punktów  na krańcach m iasta, gdzie ze względu na małe 
zaludnienie nie opłaca się zakładać bibliotek stałych” .



A  zatem biblioteka dzielnicow a pow inna posiadać pom ieszczenie na 15— 20 tysięcy 
książek, jeden pokój do pracy, czytelnię na m iejscu, z której m ogłoby korzystać jednocześnie  
30— 40 czytelników , oddzielną czytelnię dla dzieci oraz m ieszkanie dla bibliotekarza. Z  m e
m oriału Czerwijowskiego w ynika, że w ypożyczalnie m ają obejm ow ać typow e księgozbiory dla 
ludzi, którzy nie m ają zainteresowań specjalnych i wąski krąg książek potrafi zaspokoić ich 
potrzeby.

Biblioteki dzielnicow e, w pojęciu Czerw ijow skiego. odznaczają się większym księgozbio
rem, który praw dopodobnie uzupełnia male księgozbiory w ypożyczalń. W  M em oritde  nie 
jest powiedziane, jak  gospodarka księgozbiorem  ma przebiegać od góry do dołu, ale to 
można sobie dopow iedzieć. N ie m ożna sobie w yobrazić, żebyśmy m ogli przy takim  tem pie  
wzrostu sieci bibliotecznej (w W arszaw ie jest najszybszy rozw ój) m ieć centralne kierow 
nictwo wszystkich placów ek i sieć biblioteczną dwustopniow ą. T o  w ydaje się niepraktyczne. 
Ogniwo pośrednie jest potrzebne i w łaśnie w tezie 6 m amy tę sprawę lekko poruszoną, 
ale niezupełnie jasno postawioną.

Teza o powszechności, jednolitości i funkcjonalności sieci bibliotecznej nie budzi w ątpli
wości. T ylko nie dow iadujem y się z referatu, jak  m a być rozumiana ta jednolitość sieci, jakie  
funkcje ma spełniać biblioteka główna —  ta czapka nad całą siecią biblioteczną. Jednolita  
polityka bibliotek w ielkich m iast niew ątpliw ie powinna być utrzym ana, a nawet w ięcej, nie 
tylko wielkich m iast, ale i zespołu m iast. Czy Trójm iasto m oże planow ać rozw ój sieci —  
Gdańsk osobno, Gdynia osobno, Sopot osobno? N ie , to w ym aga, żeby polityka rozw oju sieci 
była jedna.

Tutaj mówi się o przekazywaniu uprawnień przez centralne ośrodki dyspozycyjne jakim ś  
ośrodkom lokalnym  (dzielnicow ym ). Brak jest określenia, jakie to m ają być ośrodki, bo 
jeżeli to jest ośrodek sieci bibliotecznej, to m usi on się m ieścić w  ramach tych typów  pla
cówek, które zostały już w ym ienione w  poprzedniej tezie (4 -te j) . Stanow i to dla mnie 
brak, gdyż w tej chwili nie widzę m ożliw ości tw orzenia innych ośrodków  poza tym i, które 
należą do sieci.

Postulat, aby dzielnicowe rady narodowe, którym  biblioteki będą podporządkow ane, po
rozumiewały się z centralnym  ośrodkiem  dyspozycyjnym , jest w zasadzie słuszny, ale ukła
danie planu gospodarczego, czy budżetu, należy ustawowo do tych rad narodow ych, którym  
biblioteki podlegają. Trzeba jednak pam iętać, że w dzielnicach są dzielnicow e rady naro
dowe, które mogą się nie zgodzić na to , żeby im  narzucano budżet w zakresie ich go
spodarki.

N ależy skoordynować plan, należy zaopiniow ać wszystko to co zm ierza do ujednolicenia, 
bo to jest słuszne, i należałoby się zastanow ić, jak  zrobić, żeby te budżety były skoordyno
wane, jak  można dodać pieniądze tym  placów kom , które m ają m niej? Rady dzielnicow e  
mają swoje budżety i tym i budżetam i gospodarują. Centrala winna wskazać im  potrzeby, 
które nie zostały zaspokojone przez radę dzielnicow ą, pow inna dbać o to , żeby te rzeczy 
były jak  najbardziej korzystne dla pracy każdej placów ki bibliotecznej. T u taj widzi się pe
wien lęk przed decentralizacją. Jest on w pew nej m ierze uzasadniony, bo  jeszcze nie wiemy 
jak rady dzielnicowe będą gospodarow ać. A le  dla rozw oju każdej biblioteki w dzielnicow ej 
radzie narodowej są dobre perspektyw y.

Decentralizacja sieci bibliotecznej niektórych m iast przeprow adzona była za szybko, 
bo złiudowanie jakiejś określonej placów ki, z określonym i zailaniami sieci bibliotecznej, to  
sprawa o w iele dłuższa, niż wydać zarządzenie o podporządkow aniu dzielnicow ym  radom  
narodowym. A  tak było. N ależy budować placów kę m acierzystą dla filii bibliotecznych na 
terenie dzielnicy stopniow o, a dopiero pow oli podporządkow ać radzie dzielnicow ej. W  K ra
kowie i w Szczecinie stworzono po jednej bibliotece dzielnicow ej. Jeśli podporządkow ujem y  
sieć biblioteczną radzie dzielnicow ej to  trzeba podporządkow ać bibliotekę macierzystą  
z filiam i, a nie same filie  biblioteczne, ażeby rada m ogła rozporządzać swoim m ajątkiem .



K ażda rada dzielnicowa ma obuwiązek opiekuwać się swoim  m ajątkiem , tymczasem ma
jątek filii jest płynny, bo dzisiaj jest w tej filii , a jutro m oże być w innej placówce dzielnicy, 
czy naw et w centrali.

Biblioteka Publiczna m . W arszaw y ma w iele doświadczeń w tym  zakresie, ale tymi do
świadczeniam i nie podzieliła się z nami.

W ysuw a sie tu szereg spraw, które należy uzgodnić znajdując wspólną drogę.
Potrzebne jest przede wszystkim  ustalenie jednoznacznych nazw. Musimy dalej grun

townie zająć się kwestią lokalizacji placów ek. Tw orzy się placów ki tam , gdzie otrzym uje się 
lokale, ale nie dostajem y lokali tam . gdzie ustalamy potrzebę stworzenia placówki. Nie 
w ypracow aliśm y dotychczas zasad lokalizacji placów ek. N ie wszystkie miasta m ają sieć tak 
obm yśloną jak  K raków  czy W arszaw a. Musim y koniecznie ustalić, jakie czynniki należy 
brać pod uwagą przy lokalizacji placów ek bibliotecznych.

Poruszona tntaj przez K olegę sprawa wielkości placów ki i m inim um  czytelników jest bar
dzo istotna.

Muszę jeszcze w yjaśnić, że m ów iąc o bibliotekach dzielnicow ych poruszałam dwa od
rębne zagadnienia. Jedno to jest biblioteczne ustawienie trzystopniow ej sieci, tj. stworzenie 
w mieście takiej kom órki, która byłaby pośrednią m iędzy l}iblioteką główną a wypożyczalnią  
(tzn. filią biblioteczną), a drugie —  to czy każda dzielnica administracyjna musiałaby mieć 
także pośredni ośrodek.

Te dwa zagadnienia ze sobą się splatają, ale wynikają z różnych założeń i mogą być
rozważane osobno bądź łącznie. W eźm y na przykład m iasto Bielsko-B iała. Składa się ono
właściwie z dwóch m iast i byłoby słuszne, żeby po jednej stronie, w Białej, była biblioteka  
dzielnicow a z filiam i i w Bielsku biblioteka główna z filiam i. Są takie m iasta, nawet nie 
podzielone na dzielnice adm inistracyjne, które by tego wym agały. Biblioteka dzielnicowa 
m oże być również zorganizowana dla kilku dzielnic. Nie m usimy tworzyć w Warszawie 
11 bibliotek dzielnicow ych, jeśli jest w mieście 11 dzielnic adm inistracyjnych, lecz po po
rozum ieniu się w łaściwych rad narodowych dzielnicow ych można prowadzić jeden , wspólny 
ośrodek bililioteczny na terenie kilku dzielnic.

P rzew odniczący:

Mam przyjem ność pow itać przybyłego w tej chwili na nasze obrady dra Łodyńskiego, 
nowego członka honorow ego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (O klaski).

Doc. dr Ryszard P rzęlaskow ski —  Sekretarz N aukow y do spraw bibliotek P A N

R eferat poruszył szereg ogólnych problem ów  związanych z organizacją bibliotek powszech
nych w w ielkich m iastach. D yskusja, być m oże. wysunie szereg spraw szczegółowych, ale 
dobrze się stało, że referat nie rozstrzygał wszystkiego i nie wchodził w szczegóły. Musimy 
l)O w iem  pam iętać, że l>iblioteki w ielkich m iast nie są organizm ami jednorodnym i i nie mogą 
łjyć kształtow ane лvedług jednego schem atu. O ich indyw idualnych, specyficznych odręb
nościach decyduje charakter m iasta, ich dzieje, jak również wiele innych czynników. D la
tego ogólne zagadnienia organizacyjne tych bibliotek muszą być ujm owane w form ie pew
nej uogólniającej abstrakcji i tak rozumiana charakterystyka problem u została przez re
ferat wykonana.

W  tej form ie ujęty referat wysunął jako naczelne zasady organizacji bibliotek powszech
nych w ielkich m iast postulaty pow szechności, jednolitości i funkcjonalności omawianych  
bibliotek. D o tych trzech naczelnych zasad dodałbym  jeszcze, jako również ważną, czwartą 
zasadę, postulat integralności biblioteki powszechnej w ielkiego m iasta. Chodzi tu o to , że 
sieć biblioteczna w w ielkim  m ieście stanowi jedną bibliotekę, jest jednym  ściśle z sobą 
złączonym  organizm em , jak  jednym  organizm em  jest m iasto, które ona obsługuje. Zasada ta 
nie przekreśla oczywiście m ożliw ości decentralizacji funkcji bibliotecznych z myślą o obsłu
dze całego m iasta i zainteresowania rozw ojem  czytelnictw a wszystkich czynników społecznych.



W ym ienione zasady nie w yczerpują wszystkich norm  obow iązujących przy budowie  
bibliotecznej sieci w ielkom iejskiej i można tu byłoby w ym ienić szereg innych, jak  np. za
gadnienia różnicowania księgozbiorów  itd.

Drugim zagadnieniem, które chciałem  poruszyć, jest fa k t, że biblioteki powszechne (jak  
лvszystkie żywe organizm y) nie zakończyły sw ojej ew olucji i życie nasuwa w dziedzinie icli 
organizacji coraz to nowe problem y. Nawiązując do ivczorajszego referatu p rof. Suchodol
skiego, warto przypom nieć o tych zagadnieniach, które nasuwa rozw ój radia i film u , tak  
przekształcający w naszej cyw ilizacji rolę pism a na korzyść obrazu i słowa m ów ionego. 
W  związku z tym  stają przed bibliotekam i powszechnym i problem y tworzenia nowych, 
nieznanych do niedawna form  pracy, jak  na przykład prow adzenia w ypożyczalni film ów , 
tworzenia bibliotek naukowych itd. Na zagadnienia te muszą zw rócić szczególną uwagę  
biblioteki wielkich m iast (specjalnie przy opracowywaniu program ów budowlanych nowych  
gmachów bibliotecznych).

I wreszcie jeszcze jedna sprawa —  tzw. naukowości wielkicli bibliotek  powszechnych. 
Tą sprawą bardzo w swoim czasie się zajm ołvalem , ł)ardzo jej broniłem . N ie  chodziło m i 
jednak (i nie chodzi dzisiaj) o form alne uznanie tych bibliotek za naukow e, ale przede  
wszystkim o птогИл¥1еп1е im rzeczywistego w ykonywania funkcji naukow ych. Jeśli bę
dziemy rzeczywiście w ypełniali funkcje naukowe (a o to przede w szystkim  ch od zi), nikt 
nie odmówi naszym bibliotekom  naukow ości. W  niektórych krajach (jak np. w N iem czech) 
istnieje niesłuszny, ostry przedział m iędzy bibliotekam i naukow ym i i ośw iatow ym i. U  nas, 
na szczęście, tego przedziału nie ma i biblioteki pow szechne w ielkich m iast są lub p o
winny być form ą przejściową m iędzy tym i dwoma typam i. O czyw iście, zakres funkcji 
naukowych poszczególnych bibliotek pow szechnych m oże być różny, zależny m . in. od 
istnienia i działania na terenie ich m iast innych bibliotek naukowych. M ogą też zdarzać  
się w ypadki, kiedy działalność m iejskiej sieci pow szechnej pow inna być uzupełniona przez 
odpowiednie biblioteki naukowe (np. w K atow icach, P łocku  lub G dańsku), ale wtedy 
biblioteki obu rodzajów muszą z sobą w spółdziałać, a nie stanowić dwóch odrębnych  
światów; chodzi bow iem  o to , żeby dla spełnienia zasady pow szechności każde m iasto było  
obsłużone w zakresie wszystkich potrzeb czytelnictw a, żeby m iało biblioteki różnego typu, 
poczynając od naukowych a kończąc na dziecięcych. I dlatego stało się dobrze, że referat 
podkreślił i zagadnienia naukowości naszych bibliotek pow szechnych i rolę w nich działów  
dziecięcych, tych dwóch krańców (jednakow o ważnych) bibliotekarstw a pow szechnego, za
spokajającego całokształt różnorodnych potrzeb społecznych.

Mgr inż. arch. Janusz K ow alski —  Gdańsk, M iejska Rada Narodowa

Min. Bieńkowski we w czorajszym  przem ów ieniu wskazał na dwie bardzo istotne sprawy. 
Po pierwsze —  że znaczenie bibliotek będzie stale wzrastać, że stoim y wobec konieczności 
coraz intensywniejszego rozwijania czytelnictwa zorganizowanego. Po w tóre, że różnica  
pom iędzy korzystaniem  ze szkół a korzystaniem  z biłiliotek polega na przym usow ości 
w pierwszym  przypadku a na dobrow olności —  w drugim. Z tego wynika konieczność 
kształtowania spraw czytelniczych na zasadach naturalności, to znaczy trzeba tw orzyć taką 
sieć biblioteczną, żeby korzystanie z niej było naturalną czynnością człowieka.

Co to znaczy, żeby sieć biłiliotek była naturalna? Nie m oże ona być przeciwna naturze 
czytelnika, jego psychice, tradycjom , przyzw yczajeniom , potrzebom . O tych sprawach m ó- 
Avili prof. Rybicki i prof. Suchodolski. A le  sam o kształtow anie sieci bibliotek  pod w pły
wem indywidualnych cech pojedynczych czytelników  nie wystarczy, trzeba także kształtow ać 
sieć biblioteczną w oparciu o cechy całego społeczeństwa m iejskiego. Trzeba więc kształ
tować sieć biblioteczną w powiązaniu z budową przestrzenną m iasta.

Żeby m óc w sposób naturalny ukształtow ać sieć bibliotek na terenie m iasta, trzeba
znać to m iasto, ale nie w zakresie przew odnikow ym . Określanie w ielkości m iasta i k łasyfiko-



wanie go według liczby ludności, czyli w edług Itryterium dziewiętnastowiecznego, jest już  
dziś przezylliiem .

Natom iast w ażne jest ol^reślenie pozycji danego m iasta w liraju. Każde m iasto, jego  
instytucje „śródm iejskie”  m ają dwie funlccje: jedną jest służenie okolicznym  terenom , 
a rów nocześnie podporządkow yw anie sobie tycli terenów , drugą —  służenie mieszkańcom  
m iasta. Zupełnie inaczej musi być kształtowana sieć bibliotek w m ieście, którego teren  
oddziaływ ania jest ogromny i którego biblioteka musi działać nie tylko na potrzeby miesz- 
капс0лг m iasta, ale i na potrzeby podległego m u okolicznego terenu, a inaczej musi być  
kształtow ana sieć w osiedlu fabrycznym , które jest osiedlem  „zam kniętym ” . Jeżeli z tego  
w yciągnąć jakiś konkretny w niosek, to dochodzi się do sform ułow ania, że m iasta, które  
m ają duży obszar oddziaływ ania, pow inny m ieć swoje główne biblioteki powszechne w du
żym  stopniu naukow e. Natom iast te m iasta, w których  biblioteki działają tylko na potrzeby  
ich m ieszkańców  —  m ogą mieć biblioteki, w których rozdzielenie naukowości i powszech
ności księgozbioru w ydaje się konieczne.

P rof. R ybicki m ówił o zagadnieniu kom unikacji w rozw oju miast. Planując sieć bibliotek  
na terenie m iasta należy na to  zwrócić szczególną uwagę. Nie są tu ważne linie kom unika
cyjne —  ważne są wyłącznie przystanki. K ażda biblioteka, która się mieści przy przy
stanku tram w ajow ym , jest więcej odw iedzana, niż ta, która się m ieści pom iędzy przystan
kam i kom unikacyjnym i. T o  jest konkretna przesłanka dla planujących sieci bibliotek.

N aczelną placów ką sieci powinna być biblioteka główna o zróżnicowanym  księgozbiorze. 
Jej księgozbiór będzie ją  zw ykle określał jako bibliotekę naukową. B o tylko i wyłącznie 
księgozł)iór określa charakter biblioteki. K sięgozbiór przyciąga określonego czytelnika, któ
rego m oże obsłużyć tylko określonej fachow ości bibliotekarz. Biblioteka —  to przecież  
księgozbiór, plus lokal, plus czytelnik, plus łiibliotekarz.

Pow inny istnieć biblioteki dzielnicow e, ale tylko tam , gdzie te dzielnice wykształciły  
się w sposób naturalny, a nie są sztucznym i tw oram i adm inistracyjnym i. Trójm iasto, jako  
jednolity  organizm  m iejski, pow inno m ieć jedną główną bibliotekę, a w poszczególnych  
jego dzielnicach, np. w  Sopocie (obecnie sam odzielne m iasto), czy we W rzeszczu —  po
winny istnieć biblioteki dzielnicow e, które pow inny mieć charakter czytelń podręcznych. 
W  w ypożyczalniach książek często czytelnicy pytają o encyklopedie czy też atlasy, celem  
doraźnego sprawdzenia czegoś, po co nie w arto m u jechać specjalnie do biblioteki głównej. 
Poniew aż nie stać nas na zgrom adzenie w każdej wypożyczalni odpowiedniego księgozbioru  
podręcznego —- potrzeby te pow inny zaspokajać biblioteki dzielnicow e.

Bib lioteki osiedlowe pow inny obsługiwać każda 10 do 15 tysięcy mieszkańców.
Jeżeli chcem y praw idłow o planow ać sieć bibliotek , to m usimy opracowywać projekt 

sieci na jutro a nie jedynie na dziś. Jest więc rzeczą konieczną, aby jjrzed rozpocz^;ciem  
planow ania sieci bibliotek posiadać aktualny projekt rozbudowy miasta. Na tym  projekcie  
trzeba zaznaczyć poszczególne istniejące i to zarówno m iejskie, jak  i zw iązkowe, oraz pry
w atne placów ki biblioteczne i ich naturalny teren oddziaływania. T ylko wtedy będzie 
wyraźnie w idać, czy całe m iasto jest w sposób właściwy obsłużone i gdzie należy zapro
jektow ać nowe placów ki.

Plan taki pow inien określać liczbę ludności, obsługiwaną przez placów ki biblioteczne  
poszczególnych szczebli. Poszczególne placów ki biblioteczne (razem  z innymi elem entam i 
obsługi m ieszkańców ) pow inny stanowić zwarte skupienie placów ek usługowych.

Jeżeli hasłem  k onferencji krynickiej było  „upow szechnić l>iblioteki naukowe i unauko- 
wić pow szechne” , to w  podtekście tego hasła w ystępuje w yraźnie słuszne tw ierdzenie, że 
istnieją tylko ł>iblioteki powszechne i naukow e. Jakiejś ..innej form y nie ma. Biblioteki po

wszechne za granicą są scalone, a m y działam y po partyzancku, szczególnie w zakresie bi
bliotek  pow szechnych. D latego jestem  za scaleniem  u nas różnych sieci bibliotek powszech
nych (publicznych , związków  zaw odow ych itp .). N ie twierdzę przez to , że trzeba burzyć



biblioteki związkowe, pryw atne, czy biblioteki różnych instytucji. Można tylko ustanowić 
nadzór nad tym i bibliotekam i. Jeżeli już istnieją, to  m ożna je  podporządkow ać. Proszę 
spojrzeć na sieć placów ek zdrowia. W szystkie one są podporządkow ane jednem u ośrodkowi 
dyspozycyjnem u —  W ydziałow i Zdrowia Prezydium  R ady N arodow ej.

.Teżeli już tak historycznie podchodzim y, jak  we w czorajszych referatach, do sprawy 
rozw oju bibliotek na terenie m iast, to  przypom nę, że biblioteka warszawska pow stała ze 
scalenia poszczególnych sieci. Jeżeli ma się rozpocząć naturalną, nie adm inistracyjną, p oli
tykę biblioteczną, to musi ona objąć swoim  oddziaływ aniem  całość zagadnienia.

Dlatego jestem  zaniepokojony, że na terenie wielu m iast nie ma planu przestrzennego, 
który by obejm ow ał wszystkie rodzaje placów ek bibliotecznych i te istniejące obecnie i te , 
które powinny dopiero pow stać. „P lan  to prawo socjalizm u” . Trzeba wiedzieć do czego się 
zmierza. Trzeba sobie zdawać sprawę np. z tym czasow ości lokalizacji danej placów ki biblio
tecznej. Jeżeli ważność ujęcia przestrzennego organizacji bibliotek  będzie tak sam o nego
wana, jak  się to dzieje jeszcze w różnych innych dziedzinach naszego życia, w organizacji 
bibliotek będzie w  dalszym  ciągu bezład przestrzenny. Przyw rócenie porządku będzie  
mogło nastąpić dopiero po zwiększeniu autorytetu w ładz terenow ych i autorytetu spraw  
przestrzennych. K ażde zam ierzenie pow inno być dwustronnie rozpatryw ane —  od strony 
merytorycznej i od strony terenu, przestrzeni. W  tym  zakresie głos w ładzy terenow ej musi 
mieć ogromne znaczenie.

Ze sprawą sieci bililiotek na terenie m iast wiąże się zagadnienie decentralizacji. O tóż  
decentralizacja nie będzie nieszczęściem tylko w tedy, jeżeli będzie postępow ała w m yśl lo
gicznie skonstruowanego planu kom petencyjnego i przestrzennego sieci bibliotek , jeżeli bę
dziemy decentralizować nie według adm inistracyjnych podziałów  m iasta, często sztucznych, 
ale według podziałów  naturalnych. Trzel)a taką sieć m ieć wypracowaną na terenie całego 
kraju i to wypracowaną jednolicie.

Dopóki struktura organizacyjna (kom petencyjna i przestrzenna) sieci bibliotek  nie bę
dzie opracowana i dopóki autorytet władz terenowych nie będzie dostatecznie w ysoki, do
póty decentralizacja m oże przynosić jedynie szkody.

W olfgang Schumann —  dyrektor O ddziału B ibliotek  Ministerstwa K u ltu ry N R D

Chcę wypowiedzieć się na tem at własnych doświadczeń zebranych na terenie N R D , jak  
również w innych krajach dem okracji ludow ej, zwłaszcza w Czechosłow acji i na W ęgrzech. 
W  krajach demokracji ludowej —  poza Zw iązkiem  Radzieckim  —  istnieją jeszcze pew ne  
dysproporcje m iędzy organizacją bibliotek a innym i zagadnieniam i ekonom icznym i kraju.

W  poprzednim  okresie klasy posiadające dbały o to, ażeby udostępnić książkę i b iblio 
teki swojej klasie, studiującej i pracującej naukow o. Natom iast biblioteki publiczne i biblio
teki, które były przeznaczone dla innej ludności, były uważane jak  by za „kuchenne schody”  
dla wszystkich innych nie należących do klasy posiadającej. Jedyny w yjątek stanowiły  
biblioteki, które były organizowane przez bojow ników  ruchu w olności społecznej i te były  
przeznaczone dla ludności, która chciała się kształcić i zdobyw ać potrzebne w iadom ości.

Rozw ój i struktura bibliotek jest zagadnieniem  politycznym , zagadnieniem  klasołvym .

Obecnie w krajach dem okracji ludow ej wszystkie biblioteki, zarów no biblioteki p o
wszechne jak  naukowe, m ają swój wspólny cel. W szystkie urządzenia kulturalne służą lud
ności pracującej, przede wszystkim  klasie robotniczej. Trzeba zaznaczyć, że potrzeby k u l
turalne i czytelnicze świata pracy wzrastają stale i czytelnicy stawiają coraz w iększe w y
magania bibliotekarstw u, również jeżeli chodzi o zaopatrzenie w  książki. Organizacja  
obiektywnie nie nadąża jeszcze za subiektyw nym i potrzebam i dzisiejszego kręgu czytelników  
i dlatego powstają pew ne trudności, bo przywiązanie do tradycji dawnych jeszcze niejedno
krotnie utrudnia pracę. Przy tym  stwierdzono zarówno w  N R D , jak  i w C zechosłow acji,



że biblioteki publiczne niejednokrotnie bardziej pracują w duchu marksistowskim, aniżeli 
biblioteki naukowe.

Z  m inionych doświadczeń i wydarzeń w ytw orzył się dość charakterystyczny obraz. Cha
rakterystycznym  objaw em  obecnie jest to , że w przeciwieństwie do tendencji dawnych, 
kiedy biblioteki i ośrodki kultury umieszczało się w  miejscach ustronnych, zacisznych, do 
których nie docierała klasa robotnicza —  dzisiaj buduje się je  w środowiskach przemysło
w ych, gdzie w pierw szym  rzędzie przeważa ludność najbardziej czynna w działalności pro
dukcyjnej. Przem ieszcza się nieraz ośrodki badań nad rolnictw em  z dawnych miejsc w du
żych m iastach do m iasteczek pow iatow ych dlatego, że tam  koncentruje się rolnictwo i tam  
badania m ogą być prowadzone na m iejscu. B yłoby niem ożliw e, przy przemieszczaniu tego 
rodzaju ośrodków  naukow o-badaw czych do m iejscow ości prow incjonalnych, założenie dla 
nich bibliotek , a przecież znajduje się tam  w iększość studentów i profesorów , a więc tu  
zwiększy się rola bibliotek m iejscow ych. Będą one m usiały obsłużyć i zrealizować żądania, 
jakie stawia im  nowy czytelnik, który na skutek now ej polityki znalazł się w nowej m iej
scowości.

B ardzo ważną jest rola bibliotek w obec studentów studiujących na kursach zaocznych. 
Ci ludzie, którzy po ciężkiej pracy chcą korzystać z książki, muszą m ieć dostęp do niej 
najbliżej ich m iejsca zam ieszkania. '

Przy obecnym  rozw oju ekonom icznym  i politycznym  nie można opierać się jedynie na 
tych bibliotekach, które tradycyjnie są nazywane bibliotekam i naukowym i. Dlatego musi 
być podniesiona i rozszerzona rola bibliotek pow szechnych. Szczególnie ważna rola przy
padnie tym  bibliotekom , które jeszcze z nazwy nie są I>ibliotekami naukowym i, ale po
siadają bogate księgozbiory. T e  biblioteki dojdą w  przyszłości do największego znaczenia.

P oza tym istnieje w N R D  także zagadnienie ośrodków  dzielnicow ych. W  przyszłości 
każda biblioteka dzielnicowa będzie spełniała rolę biblioteki naukowej dla swojej dzielnicy, 
będzie więc zaopatrywała wszystkich specjalistów  w potrzebne im książki, a jednocześnie  
będzie stanowiła m etodyczny ośrodek kształcenia.

Jeśli chodzi o sprawę organizacji bibliotek w ielkom iejskich, to w N R D  przyjm uje się 
jako podstaw ę —  zasadę centralizm u dem okratycznego. D zięki niej znaleziono drogę wyjścia, 
która odpoiviada i zadowala wszystkie potrzeby i wym agania, jakie stawia się teraz biblio
tekom  w ielkom iejskim . Organizacja ich jest trzystopniow a: centralna biblioteka, biblioteki 
dzielnicowe (które są dużym i ośrodkami) i filie , podlegające bibliotekom  dzielnicowym, 
niejednokrotnie bardzo rozbudowane i posiadające duże księgozbiory. Głów nym  kierownikiem  
jest dyrektor naczelny biblioteki, którem u podlegają kierownicy oddziałów , będący zarazem  
kierow nikam i bibliotek dzielnicow ych. B iblioteka dzielnicow a podlega radzie dzielnicowej, 
ale rada nie ma prawa w prowadzania jakichkolw iek zm ian w bibliotece; może jedynie  
zw rócić się z w nioskam i do dyrektora biblioteki i dopiero w drodze organizacyjnej zmiany 
mogą być przeprow adzone. Z  tego w ynika, że autorytatywne stanowisko w organizacji bi
blioteki posiada dyrektor naczelny i z nim  muszą się liczyć wszystkie czynniki organiza
cyjne miasta czy dzielnicy.

U w ażam , że takie ujęcie ustroju bibliotek jest jedyną form ą należytego stosunku liiblio- 
toki głów nej do sieci. Doś\viadczenia z lat 1945— 1955 nauczyły nas, że niepodporządkowanie  
biblioteki naczelnej dyrekcji m oże być bardzo szkodliw e. W  1956 roku w N R D  zostało 
Avydane zarządzenie Ministerstwa K u ltu ry, które reguluje sprawę organizacji bibliotek w ten 
S|>osób, jak  to przedstaw iłem . Doświadczenia dwuletnie w ykazały, że ten ustrój jest bardzo 
korzystny dla rozw oju bibliotekarstw a. Planów  jej się nie przygłusza, ale równocześnie nie 
um niejsza się inicjatyw y, którą m oże w ykazać jakiś pojedynczy bibliotekarz.

B ib liotek i mogą być kierowane centralnie, ale należy równocześnie brać pod uwagę 
lokalne potrzeby środowiska.



Nie zgadzam się z jednym  z m ów ców , że charakter księgozbioru decyduje o tyra, czy 
biblioteka jest naukowa, czy nią nie jest. U w ażam , że o naukow ości biblioteki decyduje po
trzeba terenu, który dana biblioteka obsługuje i na tej zasadzie należałoby oprzeć ocenę  
czy klasyfikację je j charakteru.

N ie wystarczy funkcjonalna w spółpraca m iędzy biblioteką powszechną a naukow ą, bo  
nieraz mogą istnieć daleko idące zapotrzebow ania, a nawet m oże się zdarzyć w  odległych  
miejscowościach, że czytelnik zażąda jakiejś specjalnej książki. Nie m ożna w ięc tego tak  
upraszczać. Doszło u nas do takiego stanu, że biblioteki naukowe są tak przeciążone spra
wami Avypożyczeń m iędzybibliotecznych, iż nie mogą nadążyć nawet z podejm ow aniem  
innych prac.

Na dalszą przyszłość wysuwa się konieczność zaopatrzenia terenow ych bibliotek  p o
wszechnych w takie księgozbiory naukow e, które by m ogły sprostać potrzebom  i w ym aga
niom czytelników , co odciąży pracę bibliotek.

(P oicyższe przem ów ienie jest tłum aczeniem  z język a  niem ie( k iego)

Przew odniczący:

Serdecznie dziękuję towarzyszowi Schum annowi. W  związku z tym  przem ów ieniem  chcia
łem  podkreślić dwa ważne m om enty, które przew ijały się w toku naszej dyskusji. Znajdują  
się one w tezach, ale nie zostały dostatecznie uw ypuklone. Pierwsza sprawa —  to problem  
zapotrzebowania na literaturę naukową (który jest szczególnie w idoczny na takim  terenie  
jak .‘łląsk). Mam y biblioteki np. Zabrzu, w  Szopienicach, które walczą o m ożliw ość naby- 
л\ап!а literatury naukowej —  w zw iązku z tym , że jest tam  dużo kształcących się, jest  
duże zagęszczenie ludności. M im o to nie uzyskiwały one na ten cel potrzebnych środków. 
Podobne sprawy poruszał m iędzy innymi także prezes Towarzystwa W iedzy Pow szechnej, 
który m ówił o budzącym  się ruchu um ysłow ym , większej liczbie uniw ersytetów  pow szechnych, 
a wraz z tym o zapotrzebowaniu na literaturę naukow ą. B ib lioteki nie są w stanie tym  
potrzebom  sprostać. Zasada, że biblioteki, poza najw iększym i, gromadzą literaturę „d ru 
giego stopnia”  egzaminu nie zdała i to pow inno być wyraźnie podkreślone jako rosnący 
nowy, ważny problem . I tutaj wyłania się kwestia zróżnicowania środow isk, która w dy
skusji nie dość jasno w ystąpiła, kwestia charakteru bibliotek m iejskich w ośrodkach, posia
dających inne bogate zbiory naukowe i nie posiadających takich zbiorów .

Mamy przykłady Koszalina, Szczecina, Rzeszow a, wskazujące na potrzebę gromadzenia  
w bibliotece m iejskiej księgozbioru naukow ego, bo biblioteka ta jest tam jedynym  tego 
rodzaju ośrodkiem.

Druga sprawa jest w ym ieniona również w  naszych tezach. Chodzi m ianow icie o rolę  
wielkiego m iasta, jako ośrodka oddziaływania kulturalnego na ćaly region i w związku  
z tym o rolę bibliotek w tym  oddziaływaniu. W  dyskusji tego problem u jakoś nie poruszamy. 
A  przecież nasze biblioteki w ojew ódzkie muszą bardzo liczyć się z tym , że tę rolę będą  
spełniały w coraz szerszym zakresie. K o l. Schumann m ów ił, że w N R D  biblioteka, odpo- 
Aviadająca naszej w ojew ódzkiej, jest równocześnie centrum  m etodycznym  i centrum  księgo
zbioru, który ma zaopatrzyć region. Tym czasem  u nas, jeżeli chodzi o biblioteki w oje
wódzkie, to raczej na odcinku regionalnym  w  ubiegłym  roku cofnęliśm y się. Sugerowaliśm y  
się aktami adm inistracyjnym i, rozdzielającym i kom petencje rad narodow ych, w skutek czego  
rozdzieliły się biblioteki w Poznaniu i w  K rakow ie, a wysuwa się takie projekty w Gdań
sku .—  to jest niebezpieczne signum. N ie w nikam  tu w szczegóły natury lokalow ej i perso
nalnej, które w dwóch konkretnych wypadkach podziału m oże były decydujące. N ie m ó
wiliśmy tu o rozwiązaniu, na ten, czy na następny m iesiąc, ale o kierunku, w którym  chcemy  
iść. Ta rola bibliotek jako składnic księgozbiorów i wynik m yśli bibliotecznej —  powinna  
być wyraźnie uwypuklona.



W ładysław  R om anow ski —  Zastępca dyrektora W o j. i M iejskiej Biblioteki w Gdańsku
Jestem  w trakcie organizowania bibliotek dzielnicow ych i m am  kłopot ze statutem dla 

nich. M ów im y wciąż o strukturze, a nie m am y opracowanego statutu. Uważam, że powinien  
być opracow any statut biblioteki głów nej, w którym  byłyby uwzględnione dzielnice.

Druga sprawa —  w zw iązku z przem ów ieniem  dra Przelaskowskiego —  to sprawa za
chowania bibiioteki głów nej —  bez żadnych dzielnic. Biblioteka główna pozostanie jak była, 
bo m usimy m ieć kierow nictw o. W szystko jed n o, czy będzie się nazywała w ojewódzka i m iej
ska, czy sama wojew ódzka —  lecz będzie biblioteką główną i tak tę strukturę rozumiałem .

Jeżeli przeprow adzam y decentralizację na dzielnice, to  tylko w celu ułatwienia pracy  
adm inistracyjnej. W  tej chwili W ojew ódzka i M iejska Biblioteka Publiczna w  Gdańsku są 
w budżecie W ojew ód zk iej R ady N arodow ej, z czego m amy takie skutki, że M iejska Rada  
nie interesuje się w cale bibliotekam i, bo podlegają W ojew ódzkiej. Z  tego więc powodu  
decentralizacja jest potrzebna ze w zględów  adm inistracyjnych, a także i ze względu na 
zaopatrzenie bibliotek  w  różne rzeczy gospodarcze, jak  w ęgiel, sprzęt itp ., bo zaopatrywanie 
ich centralnie nie zdaje egzam inu.

Jeśli odda się dzielnicy biblioteki filialn e, musi być nad tym i bibliotekam i „czapka” . 
A  zatem  musi być dzielnicow ą biblioteka, która będzie na drugim stopniu jak by biblioteką  
główną dla danej dzielnicy. T o  jest ważne i przy zakupach. Dotychczas kupowaliśmy książki 
w centrali i rozsyłaliśm y je filiom . Ta droga książki od księgarni do czytelnika trwała 
7 m iesięcy. D ecentralizacja zm niejsza tę drogę, ułatwia i przyspiesza dotarcie książki do 
czytelnika.

Trudniej m ów ić tak o m iastach, gdzie rad dzielnicow ych nie m a. Bezpośredni gospo
darz terenu to rzecz zasadnicza. Uzasadnieniem  niech będzie przykład O liw y w Gdańsku. 
Oliw'a m ająca 30  tysięcy m ieszkańców  m iała tylko jedną i to  m izerną lokalow o filię. 
Inspektor B H P  osądził, że lokal nie nadaje się do, użytku i filię  zam knięto. Przez 7 miesięcy 
m yślano w  W ojew ód zk iej Radzie o now ym  lokalu dla zam kniętej filii, ale bezskutecznie. 
D opiero interw encja w Dzielnicow ej Radzie N arodow ej zagadnienie tym czasowo rozwiązała 
pom yślniej.

W  referacie pow iedziano, że układanie planów  gospodarczych i budżetów  dla placówek  
całej m iejskiej sieci pow inno się odbyw ać w centralnym  ośrodku dyspozycyjnym  biblioteki, 
po uprzednim  przekonsultow aniu przezeń odpow iednich części tych planów i budżetów  
z w łaściw ym i radam i dzielnicow ym i. N ie rozum iem  tego. M oim  zdaniem  winno to odbywać 
się odw rotnie. D zielnice pow inny wysuwać zadania i potrzeby, a te po przekonsultowaniu  
w centralnym  ośrodku dyspozycyjnym  winny w ejść do planów  i stać się podstawą w przy
gotow aniu budżetów  (też w  dzieln icy), do ich realizacji.

W anda R ekow a  —  D yrektor B iblioteki Publicznej m . st. Warszawy
K orzystam  z głosu, aby dorzucić kilka uwag w związku z problem em  organizacji sieci 

bibliotecznej. Sprawa nie jest prosta; Biblioteka od kilku lat ma z nią duże trudności. 
Posiadam y swój plan rozw oju sieci bibliotecznej w W arszaw ie, ale wciąż pozostaje nie 
rozstrzygnięta do końca kw estia, jak  pow inno być zorganizowane kierownictwo tej sieci.

B iblioteka Publiczna działała prawie przez pól w ieku w oparciu o zasadę pełnej centrali
zacji adm inistracyjnej przy decentralizacji usług. T a zasada w ydaje się i dzisiaj jak naj
bardziej słuszna. Sądzę, że praca bibliotek  w ielkom iejskich pow inna w  dalszym ciągu opie
rać się na podstaw ie centralizacji adm inistracyjnej. D ecentralizow anie adm inistracji biblio
tek w zależności od struktury adm inistracyjnej miasta jest niesłuszne, gdyż nie zapowiada 
żadnych korzyści w zakresie działalności, a spow odow ałoby zapewne znaczny wzrost kosztów.

Jeżeli opow iadam y się za zasadą jednego ośrodka dyspozycyjnego, to czynim y to z uwagi 
na konieczność zachowania jednolitości sieci. Są niew ątpliw ie pew ne problem y, które nie 
pozw alają na decentralizację sieci. D o nich w pierwszym  rzędzie należą: problem  wzajem 
nego uzupełniania się placów ek i problem  właściwej polityki kadrow ej. Biblioteka nasza



ma w tej chwili kierownictwo kadr w  swoim  ręku i nie m ogłaby dobrow olnie zgodzić się 
na t« , aby angażowanie pracowników bibliotecznych było pozostaw ione dzielnicow ym  ra
dom  narodowym . Nie m ogłaby zgodzić się dlatego, że polityka kadrowa m usi być w  jednych
rękach tak samo, jak szkolenie i doskonalenie kadr.

Tworzenie lokalnych ośrodków dyspozycyjnych, tzn. decentralizow anie jednolitego kie
rownictwa wszystkich placów ek B iblioteki Publicznej, chyba na długie jeszcze lata nie będzie
konieczne. Warszawa jest najw iększym  m iastem  w Polsce, ale w porównaniu z w ielu m ia
stami na świecie jest właściwie m iastem  niedużym : m amy w  niej dopiero m ilion m ieszkań
ców. Nie wydaje się słuszne, żeby w mieście kierow ało siecią placów ek bibliotecznych  
11 ośrodków dyspozycyjnych, jedynie z tego pow odu, że taki jest podział adm inistracyjny  
m iasta.

Jak rozstrzygnąć ten problem ? B o przecież m usi on być rozwiązany. Obecny stan rzeczy  
przedstawia się tak. że Biblioteka Publiczna ma dwanaście budżetów . T ylko jednym  z nich —  
dla Biblioteki G łów nej —  dysponuje dyrekcja, a jedenaście budżetów  ma 11 dzielnicow ych  
rad narodowych.

Sytuacja jest skom plikow ana, bo z jednej strony nie  m ożna cofnąć uchwały o decentrali- 
•zacji budżetów, a z drugiej —  nie wolno rozbić jednolitości sieci bibliotecznej, gdyż byłoby  
to  szkodliwe. Jakie w idzim y rozw iązanie?

Uw ażam , że oddawanie pew nych kom petencji radom  dzielnicow ym  —  jest słuszne, ale 
ty lk o  pewnych. W  jedenastu dzielnicach W arszaw y m am y jedenastu kierow ników , angażo
wanych przez dyrekcję Biblioteki. Są to nasi pełnom ocnicy, kierujący placów kam i biblio
tecznymi w oparciu o znajom ość terenu sw ojej dzielnicy adm inistracyjnej. Czerpią oni 
środki na działalność placów ek z dzielnicow ych rad narodowych, ale są pracow nikam i 
Biblioteki Publicznej i podlegają bezpośrednio je j dyrekcji.

G los: C zy  pracow nicy ci są opłacani z budżetu  centralnego?

Nie, z budżetu terenowego. T ak wygląda u nas kierow anie siecią l)iblioteczną. Jest dy
rekcja i 11 zależnych od niej kierow ników  w poszczególnych dzielnicach m iasta, którzy  
w obec dzielnicowych rad narodowych reprezentują interesy naszych placów ek.

Obawiam się, że przy rozważaniu problem u dzielnicow ości pewne nieporozum ienie w pro
w adza sama nom enklatura, nie zawsze należycie rozumiana. K o l. Szem plińska przytacza tu 
mem oriał Czerwijowskiego. Mówiąc o tym  m em oriale m usimy uprzytom nić sobie, jak  ro
zum iał Czerwijowski pojęcie biblioteki dzielnicow ej. W tedy na pytanie kol. Szem plińskiej, 
c?y należy tworzyć biblioteki dzielnicow e, czy nie —  m ożna odpow iedzieć, że tego rodzaju  
biblioteki tworzy się i dzisiaj.

Co Czerwijowski nazywał bibliotekam i dzielnicow ym i? W ed ług niego były to biblioteki 
naukowe. Jeden księgozbiór naukowy w dużym  mieście nie w ystarczał do zaspokojenia  
potrzeb całej stolicy. Dlatego Czerwijowski uważał, że w dzielnicach m iasta należy decen
tralizować zbiory B iblioteki Publicznej, poprzez tw orzenie odpow iednich placów ek. T o są 
uasze dzisiejsze czytelnie naukowe.

Czy muszą one być ściśle związane z adm inistracyjnym  podziałem  m iasta? N ie ! N a Starym  
M ieście m amy dwie czytelnie naukowe, choć to jest jedna dzielnica. Teraz w yrośnie praw do
podobnie trzecia czytelnia. T e placów ki muszą być organizowane w edług potrzeb m ieszkań
ców , a nie według podziału adm inistracyjnego miasta. M am y w  naszym planie takie dzielnice, 
gilzie w perspektywie najbliższych 15 lat nie przew idujem y tworzenia czytelni naukow ych.

Mamy czytelnię na Żoliborzu, która nie m oże obsłużyć Bielan. O takich właśnie czytel
niach myślał Czerwijowski, pisząc, że jedna centrala w W arszaw ie nie zaspokoi potrzeb  
w  dzielnicach. T ego rodzaju czytelnie m ogą być ośrodkami dyspozycyjnym i dla najbliższych  
w ypożyczalń i bibliotek dziecięcych, ale nie m ogą stanowić ośrodków bibliotecznych, 
związanych adm inistracyjnie z danym  terenem  m iasta. W  naszej działalności trzym am y się 
właśnie tej zasady. N asi kierownicy na terenie dzielnic są potrzebni nam  po to , abyśm y

Problem y czyteln ictw a



m ogli z centrali B ib lioteki obsłużyć potrzeby czytelników  na obszarze całego m iasta, aż po  
najdalsze jego peryferie.

Pow tarzam  —  sprawa „dziełnicow ości”  jest do rozstrzygnięcia trudna. Podtrzym uję to  
co m ów i pan doc. Przełaskow ski, że musi liyć jedna sieć biblioteczna, jedna polityka i że  
tej jednolitości nie m ożem y rozbijać. Podział adm inistracyjny miasta na tę czy inną liczbę 
dzielnic nie jest czym ś stałym , jedynie zal>udowa miasta powinna decydować o tym , jak  
organizow ać m iejską sieć biblioteczną.

M gr Maria Bzow ska  —  K ierow nik D ziału Inform acyjno-B ibliograficznego Biblioteki Po- 
blicznej m . st. W arszaw y

K ied y się mówi o przekroju i p rofilu  księgozbioru w czytelniach naukowych, dyskutuje  
się nad tym , czy one są naukowe czy nie. M nie się w ydaje, że należyte określenie roli 
służby inform acyjnej pom ogłoby w wielu w ypadkach do kształtowania księgozbiorów po
szczególnych placów ek.

Każda placów ka ma obsłużyć określony teren. A le  trzeba zdać sobie sprawę, w jakim  
stopniu ma ona zaspokajać potrzeby tego terenu. A odpoлviedzieć na to może dobrze 
zorganizowana służba inform acyjna. D opiero w  oparciu o jej pracę m ożna kształtować  
właściwy profil księgozbioru placów ki. Sprawa ta, którą poruszam, wymaga specjalnego  
zebrania wszystkich ośrodków , które prow adzą u siebie służbę inform acyjną oraz tyclł 
łiib liotek, które zam ierzają u siebie stworzyć ośrodki inform acyjne.

M ów iąc o sieci w ielkom iejskiej należy pam iętać o dużym  nasyceniu m iast bibliotekam i 
specjalnym i. T o bardv:o pom oże do określenia, w jakiej mierze dana biblioteka powinna 
zaspokajać potrzeby środowiska. Nie ma takiej, która by zaspokoiła potrzeby i dezyderaty 
każdego czytelnika. Musim y więc określić, jak  dalece potrzeby każdego czytelnika w za
kresie jego specjalizacji jesteśm y w stanie zaspokoić w bibliotece publicznej, bo od tego są 
jeszcze biblioteki specjalne. T o  nam dopom oże do rozstrzygnięcia sprawy gromadzenia  
księgozbioru, gdy chodzi o jego p rofil naukowy.

N ie bardzo um iałabym  określić, co to jest księgozbiór naukowy. Czy książka popularna 
z jakiejkolw iek dziedziny w iedzy nie jest dla nas naukow ą? Czy też naukową jest tylko ta, 
która sjuży naukow com ?

Z naukow cam i jest najm niej k łop otu , im książek dobierać nie będziem y. Obsługa ich 
polega przeważnie na dostarczeniu żądanej, konkretnej książki. Czy każdemu specjaliście 
dostarczam y odpow iednią książkę? N ie. O d tego jest służba inform acyjna, aliy kierowała  
zainteresowanego do właściwej biblioteki specjalnej. W szyscy tutaj w iem y, co to jest służba 
inform acyjna. A le  sądzę, że jest rzeczą Jkonieczną zorganizowanie roboczej konferencji dla 
ustalenia, jak i powinien być zakres i zasięg służby inform acyjnej. Jeżeli do nas zwraca się 
czytelnik z konkretnym  pytaniem , to dany ośrodek inform acyjny powinien się orientować, 
czy to  pytanie m ożna zaspokoić w tej bibliotece czy gdzie indziej. M ożem y wtedy skie
rować czytelnika do odpow iedniej biblioteki, gdy wiem y jaka jest sieć bibliotek specjal
nych i która z takich bibliotek m oże go obsłużyć. Ośrodki inform acyjne powinny mieć in
form acje o sobie.

W eźm y inny przykład. Przychodzi specjalista prosząc, żeby zestawić mu literaturę na 
dany określony tem at, m ożliw ie najszerzej. Czy to  jest zadanie służby inform acyjnej? T o jest  
raczej praca na zlecenie. M y w bibliotece publicznej takich zleceń nie m ożemy przyjąć, bo  
naw et nie jesteśm y w stanie pom ieścić tego w czasie. W iem y, że inne bililioteki zestawienia  

■robią. Czy czas im  na to pozw ala, dlaczego robią i czy pow inny to robić?

W ażną sprawą jest zagadnienie służby inform acyjnej w placów kach m ałych. Stawia się 
duże wym agania bibliotekarzom  w najniższych kom órkach, ale nie w yjaśniono, jak te pla
ców ki są w yposażone w  odpow iednie pom oce inform acyjne. D latego w tezach podkreślono, 
że placów ki terenowe pow inny m ieć zorganizowany odpow iedni aparat służby inform acyj



nej. T o nie znaczy, że muszą posiadać wszystkie bibliografie i encyklopedie, pow inny m ieć 
tylko najniezbędniejsze dla zaspokojenia potrzeb danego środowiska.

Istnieje jeszcze kwestia treściowego rozbudowania katalogów  rzeczow ych, zbudowania  
katalogów  centralnych. W ażnym  zagadnieniem  jest przem yślenie i podzielenie się zadaniam i 
w  zakresie katalogów centralnych.

Inna sprawa — - to sprawa bibliografii. Musim y dążyć do coraz bogatszego opracow y
wania bibliografii, bo nie damy sobie rady. B ibliografia specjalna, adnotow ana, też nie po
winna być partyzancką robotą. T a bibliografia winna być drukowana i udostępniana bar
dzo szeroko za pom ocą służby inform acyjnej —  a tego prawie nie m a. B ibliotekarz mu!>i 
wiedzieć czy książka jest dobrze napisana, czy praw idłow o ujm uje zagadnienia. W ięc  dla 
samego bibliotekarza potrzebna jest taka bibliografia.

Z  tego co pow iedziałam  wynika, że jest wiele spraw dla roboczej konferencji. Służba in
form acyjna ma szeroki zakres działania (nie m ów ię ju ż o potrzebach naukow ych, które  
musi zaspokoić), aż do propagandy samej książki włącznie. Ta propaganda będzie należała 
do mniejszych placówek i w nich służba inform acyjna powinna um ieć tę propagandę pro
wadzić. T o wymaga przeszkolenia bibliotekarzy.

D oc. dr J ózef Korpala  —  D yrektor B ib lioteki Publicznej w Krakow ie
Chcę tu nawiązać do referatu p rof. Rybickiego. R eferat ten zawierał dużo w ażnych tez,

m ających istotne znaczenie i otwierających jakieś perspektyw y dla pracy bibliotekarskiej,
dla jej ścisłego powiązania z potrzebam i życia.

Wpraw dzie prof. Rybicki nie zaspokoił naszych utajonych życzeń, bo nie m ów ił szerzej 
«  potrzebach kulturalnycli ludności w ielkom iejskiej. B ył to  tylko ostatni szkicowy punkt 
jego referatu, ale zasygnalizował potrzeby potencjalne i ukazał skom plikow aną specyfikę  
w ielkomiejskiego miasta w związku ze zderzeniam i różnych kręgów kulturow ych. M y z ta
kim i zderzeniami kulturow ym i m ieliśm y do czynienia na przykładzie N ow ej H uty.

I tak, w naszych placów kach zjawiali się jednocześnie z jednej strony —  w yspecjali
zowany pracownik techniczny, inteligencja techniczna, z drugiej —  surowy, prym ityw ny  
czytelnik z rozmaitych stron P olsk i; czytelnik o rozm aitych przyzw yczajeniach, dążeniach  
i możliwościach.

Zespolenie i ukształtowanie się tej now ej społeczności pow odow ało pew ne zjaAviska 
patologiczne, które dotychczas nie zostały opanowane. W  związku z tym okazało się, że m y, 
bibliotekarze, nie jesteśm y przygotowani w takim  środowisku do rozwiązywania prolilem ów , 
z którym i się spotykam y. Czy tylko w takim  środowisku? Posłużę się pew nym  przykładem . 
Przypom inam  sobie z okresu przedw ojennego, jeszcze za m oich czasów gim nazjalnych, 
kiedy zetknąłem  się z Y M C A , jako z nową instytucją na tle życia kulturalnego. Y M C A  była  
wówczas rewelacją w zakresie organizacji życia kulturalnego i zaspokajania jego potrzeb. 
Czy możemy pow iedzieć, że doświadczenie organizacyjne, techniczne tej instytucji, p otrafi
liśmy w pełni wykorzystać w naszej praktyce bililiotecznej. N a pewno nie. T o  nie znaczy, 
że należy zm ierzać ku uniwersalizm owi w pracy kulturalno-ośw iatow ej i przekształcać 
biblioteki w jakieś instytucje w szechstronniejsze. W  tej chwili jeszcze nie. U w ażam , że 
biblioteki m ają wiele zadań do spełnienia wtedy przede w szystkim , gdy nie są instytucjam i 
wyłącznie usługowym i, nastawionym i na zaspokojenie określonych, sform ułow anych p o
trzeb czytelnika. Chodzi m i o w ielką masę tych ludzi, którzy dzisiaj placów ki nasze om ijają, 
m iędzy innymi dlatego, że m ają potrzeby jeszcze nie wykrystalizow ane. W yd aje  mi się, że 
biblioteki są nie tylko dla tego odsetka czytelników , których dzisiaj obsługują, że za m ało 
się zastanawiamy nad tym , czy w całej pełni w ykorzystujem y nasze księgozbiory i czy orga
nizacja wewnętrzna, organizacja tradycyjna naszych bibliotek, jest w ystarczająca dla zakty
wizowania tych, którzy nie są aktywizowani.

Mówimy o tym , jak ogromne m ożliw ości stoją przed służbą inform acyjną, w zależności 
od kw alifikacji i przygotowania użytkownika.



(G łos z  sali: W p rost przeciw nie).

Koleżanka m ów i: „w prost przeciwnie” , a ja m im o to podtrzym uję m oje twierdzenie  
i będę je  dalej uzasadniał. W iem y, że nie każdy czytelnik ma śm iałość zwrócić się do infor- 
niatorium . Inform atoria zresztą istnieją tylko przy wielkich bibliotekach, nie ma ich np. 
w filiach. M oże na terenie W arszaw y jest inaczej, ale dlaczego koleżanki i koledzy nie 
pow iedzieli nam o swoich dośw iadczeniach? Człowiekowi niedoświadczonemu, niezorien
towanemu kulturalnie, nie m ającem u określonych dążeń służba inform acyjna powinna po
stawić perspektywę i mówić tak : masz 4 godziny dziennie do dyspozycji —  więc to m o
żesz zrobić w ciągu tygodnia, to w ciągu m iesiąca, a to w ciągu pięciu lat. Jeśli masz 
tlo dyspozycji jedną godzinę, to masz takie a takie perspektyw y. Czy pod tym kątem  wi
dzenia interesujem y się losami naszego czytelnika? Nie interesujem y się tym . Koleżanka  
Bzow ska protestuje, ale mnie nie chodzi o indywidualne zainteresowania bibliotekarzy  
ЛУ Polsce. Chodzi mi o to, by tysiące bibliotekarzy w Polsce tym  się interesowało. Ja wiem, 
że kol. Tazbir się tym  interesuje, że jest autorem jedynego artykułu vf całej literaturze 
w  Polsce, w którym  dał l)iografię ucznia uniwersytetu powszechnego. Czy istnieje w litera
turze choć jeden artykuł, który by interesował się losem czytelnika, jego karierą czytel
n iczą? % Am eryce istnieje znany mi z r e c c A ji podręcznik, który uczy sztuki czytania 
w  związku z życiem  codziennym . A le  tam  cliodziło o swoistego rodzaju praktycyzm . N ato
m iast czy my m ożem y pow iedzieć, że rzeczywiście, praktycznie interesujem y się potrzebami 
czytelników ? A n i służba inform acyjna się tym  nie zajm uje, ani dział instruktorski czy m e
todyczny, bo nie są one nastawione na obsługę potrzeb czytelników  biblioteki. Nie ma 
takiego nastawienia, żeby się interesować nowym  klientem . T o , co w sw'oim czasie propagował 
kol. W ojciechow ski, gdy chodzi o spra\vę przysposobienia czytelniczego, chyba nie jest 
obecnie nigdzie stosowane. Trzeba w większym stopniu zainteresować się czytelnikiem . T o , 
że pojedynczy bibliotekarze, zapisując nowego czytelnika, tym i sprawami się interesują —  
to za m ało, to nie jest rozwiązanie sprawy. Na tym  na razie poprzestanę.

(Przerwa obiadowa)
P rzeirodniczący:
W znaw iam y nasze obrady. Glos ma dyr. dr Korpała.
D oc. dr Józef K orpala ;
Korzystam  jeszcze raz z głosu, aby zakończyć m oją przedpołudniow ą wypowiedź.
Pierwszy wniosek, który mi się nasuwa jest taki, że zbyt jednostronnie zwracaliśmy 

uwagę przede wszystkim  na skodyfikow anie toku postępowania ze zbiorami bibliotecznym i, 
a więc na opracowanie instrukcji i m inim um  techniki bibliotecznej, dotyczącej głównie 
techniki opracowywania zbiorów.

Jeżeli chodzi o dotychczasowe działy w strukturze organizacyjnej biblioteki: inform a
cyjno-bibliograficzny i instrukcyjno-m etodyczny, to —  m oim  zdaniem —  nie rozwiązują one 
sprawy aktyw izacji i wychowania dobrego czytelnika o różnym stopniu przygotowania, 
przede wszystkim  w ykształcenia ogólnego o dużej części naszych czytelników nie wystar
czającego, bo nie zam kniętego program em  pełnej szkoły podstaw ow ej.

Jeżeli tak jest, to liyłoby słuszne w yodrębnienie jednostki organizacyjnej zajm ującej się 
kulturą czytania. N azw ałbym  to kodeksem  postępow ania z czytelnikiem . T e sprawy są 
zasygnalizowane tutaj zbyt ogólnikow o. Powinny one być o wiele wyraźniej zaakcentowane. 
Jednym  z zadań w tej pracy pow inno być przysposobienie czytelnika, o którym  wspominałem.

M gr Janina Błażew icz —  Kustosz B iblioteki Publicznej lii. st. W arszaw y
Ograniczę się do spraw księgozbioru. Zagadnienie jego doboru jest trudne. O ile doświad

czony bibliotekarz w ypożyczalni typu ośw iatow ego da sobie radę z uzupełnianiem  literatury 
popularnonaukow ej i beletrystycznej, o tyle sprawa doboru książek w czytelniach nauko
w ych, w obec daleko posuniętej specjalizacji, przekracza kom petencje bibliotekarzy.



Drugie zagadnienie —  to ustalenie tak zwanego p rofilu  księgozbiorów  bibliotek . U  nas 
pod tym  w zględem  panuje bardzo duża dow olność. Brak koordynacji pom iędzy poszczegól
nym i sieciami bibliotecznym i i ustalenia zakresu ich księgozbioru pow odują, że często  
cenne dzieła, sprowadzane za dew izy, m ożna znaleźć w sąsiednich bibliotekach. Za granicą  
obserwuje się w tej dziedzinie coraz dalej idącą specjalizację. N a przykład niektóre z w ięk ' 
szych bibliotek we Francji, poza podstawowym i książkam i z różnych dziedzin wiedzy, 
specjalizują się w pewnych dyscyplinach.

Trzecim  zagadnieniem  jest m elioracja księgozbiorów . Często biblioteki m iejskie otrzy
mują dary od osób pryw atnych lub instytucji i część z tych publikacji nie nadaje się z tych  
czy innych względów do udostępniania. W ylan ia się kw estia, co robić z tym i książkami. 
B yłoby dobrze, aby istniała w kraju jedna zbiornica, która by m ogła gospodarować zbywa

jącym i książkami.
Czwartym ważnym  zagadnieniem  jest stworzenie centrali w ypożyczeń m iędzybibliotecz

nych, bo rewersy wędrują u nas z biblioteki do biblioteki m iesiącam i.

Maria Łaska  —  K ierow nik Dzielnicy B iblioteki Publicznej m . st. W arszaw y
Generalne organizowanie czytelni dla m łodzieży w w ieku 14— 18 lat nie jest celowe  

zarówno ze w zględów ekonom icznych jak  i wychowawczych. Tw orzenie takich placów ek  
w ydaje się słuszne tylko przy dużych bibliotekach (głów nych ), bo tylko tam  opieka nad 
m łodzieżą może być bardziej wnikliwa.

Druga sprawa, którą tu poruszę, dotyczy księgozbiorów  w  terenowych czytelniach dla do
rosłych i m łodzieży. Ponieważ czytelnie terenow e, jak i czytelnie duże przy centrali, speł
niają w zasadzie podobną rolę, to i księgozbiory ich —  choć m niejsze —  pow inny być  
podobne. Również księgozbiory retrospektyw ne np. w zakresie nauk hum anistycznych po
winny znajdować się w czytelniach terenowych.

Należy się zastanowić nad tym , co m ów ił dyr. Korpała o sprawie opieki pedagogicznej nad 
czytelnikam i; m ów ił rzeczy słuszne. M ożliw ość oddziaływania na czytelników istnieje, tam , 
gdzie jest ich m niej. Jeżeli chodzi o nasze warszawskie wypożyczalnie terenow e, to nie 
spełniają one jeszcze tej roli, lecz dążą do je j spełniania. W  w ypożyczalniach jest troskliwa 
opieka nad czytelnikiem  i jeżeli m am y odpow iednie w arunki lokalow e, to koleżanki starają 
się, by czytelnik przychodzący do ich placów ki był pod bezpośrednią opieką bibliotekarki, 
szczególnie gdy chodzi o m łodzież i niew yrobionego czytelnika.

M gr Bernard Olejniczak  —  D yrektor M iejskiej B iblioteki Publicznej im. Raczyńskich  
w Poznaniu

Omawiając różne rodzaje księgozbiorów , które pow inna posiadać książnica główna biblio
teki w ielkom iejskiej, referal pom inął pewne zbiory, które najw iększe z nich posiadają i któ
rych posiadanie stanowi specyficzną cechę tych bibliotek i jest równocześnie jednym  z ty
tułów do zaliczenia tych bibliotek do rzędu naukow ych —  są to zbiory specjalne.

Istnienie takich zbiorów w bibliotece zobow iązuje dyrekcję nie tylko do w łaściwego ic-h 
opracowywania, konserwacji i udostępniania, lecz także do uzupełniania, podobnie jak  inne 
zbiory. Nie możemy ich bow iem  traktow ać jako zabytki m uzealne, które żyją życiem  sam o
dzielnym  na m arginesie działalności biblioteki. Są one integralną częścią je j organizmu  
i tym  samym rzutują w znacznie większym  stopniu na działalność innych kom órek biblio
teki, niż się to pozornie w ydaje. Są one jednym  z punktów  w yjściow ych przy ustalaniu  
polityki gromadzenia księgozbioru podstaw ow ego. B ib lioteka, która zapom ni o tym , że 
księgozbiór ten musi służyć za podstawę opracowywania i udostępniania zbiorów  specjal
nych i nie będzie go pod tym  kątem  widzenia uzupełniać, w krótkim  czasie zam ieni swoje  
zbiory specjalne w nieoperatywne m uzeum , udostępnione przeważnie tylko w ycieczkom . 
(Pom ijam  już sprawę utrzymywania na bieżąco biblioteki podręcznej w czytelniach specjal
nych i w pracowniach, jako rzecz oczyw istą).



T ak sam o służba inform acyjno-biblioteczna niedostatecznie obznajom iona z zadaniami 
1 m ożliw ościam i, które zbiory specjalne dają czytelnikow i, umniejszy w dużym stopniu za
kres ich wykorzystania, a lym  sam ym  uszczupli zasięg działalności biblioteki w ogóle.

D latego też w ydaje m i się, że biblioteki w ielkom iejskie, będące siłą tradycji m ałym i 
bibliotekam i narodow ym i sw ojego regionu, w którym  społeczeństwo w czasie zaborów  
z większą ufnością lokow ało sw oje zabytki narodowe aniżeli w naukowych bibliotekach  
państw ow ych, muszą użytkow anie tych zbiorów  tak organizacyjnie zabezpieczyć, by nie 
zostały zepchnięte do roli biernych eksponatów .

Dr K azim ierz T ym ecki  —  D yrektor B iblioteki M iejskiej w Gdyni

Chciałbym  poruszyć dwie spraw y: podziału czytelników  na grupy i sprawę sieci biblio
tecznej. W prow adzanie zm ian do dotychczas stosowanych w bibliotekach grup czytelniczych  
w edług zatrudnienia i wieku —  nie wydaje m i się konieczne. Zm iany grup czytelniczych  
proponow ane w referacie, w zględnie uzupełnienie dotąd stosowanych grup byłoby celowe 
w tych bililiotekach, które prowadzą badania czytelnictw a. Rozszerzenie grup czytelników  
we wszystkich bibliotekach w ielkom iejskich skom plikow ałoby i utrudniło sprawozdawczość 
biblioteczną, obarczyłoby bibliotekarzy dodatkową pracą.

Sprawa sieci bibliotecznej nasuwa m i również pewne zastrzeżenia i uwagi. Szkoda, 
że w referacie nie powiązano omawiania sieci bibliotecznej ze strukturą organizacyjną 
bibliotek w ielkom iejskich. Ta struktura powinna się inaczej kształtować w miastach, w któ
rych istnieją dzielnicow e rady narodowe i odpow iednio do tego podziału administracyj
nego —  biblioteki dzielnicow e, a inaczej w m iastach, w których nie występuje ten podział.

Uw ażam , że nie pow inno się oddzielnie om awiać sieci bibliotek w ielkomiejskich bez 
pow iązania tej sieci ze strukturą organizacyjną biblioteki. Stąd wypływa wniosek, aljy M ini
sterstwo K u ltu ry i Sztuki dołożyło starań do m ożliw ie rychłego opracowania ramowego 
statutu organizacyjnego bibliotek w ielkom iejskich.

Z kolei krótka uwaga natury term inologicznej. W  referacie przy omaivianiu sieci biblio
tecznej obok terminu powszechnie używanego „b iblioteka główna”  występuje termin ..książ
nica^’  i „książnica główna” . Różne term iny na oznaczanie tego samego pojęcia mogą budzić 
nieporozum ienia. Zdaje mi się, że nie zachodzi potrzeba wprowadzania terminu „książnica”, 
na m iejsce, czy naw et równorzędnie obok terminu „b iblioteka” .

Przejdę do om ówienia poszczególnych typów  bibliotek wchodzących do omawianej sieci 
bibliotecznej, jak  np. biblioteki dziecięce, w ypożyczalnie dla dorosłych, czytelnie dla m ło
dzieży, czytelnie naukowe i czytelnie specjalne.

Zacznę od bibliotek dziecięcych. U  nas w Gdyni nie w ystępują żadne zadrażnienia ani 
żadne kwestie sporne. Szkoły życzliwie odnoszą się do rozw oju bibliotek dziecięcych, uważa
ją c , że uzupełniają one działalność ł>ibliotek szkolnych.

N ad siecią bibliotek dziecięcych powinna czuwać w yspecjalizowana bibliotekarka, która  
kierow ałaby pracą bibliotek dziecięcych, organizując w nich odpowiednio do potrzeb  
m iejscow ych różne form y udostępnienia księgozbioru, jak wypożyczalnie, bądź wypożyczalnie 
i czytelnie rów nocześnie, bądź tylko czytelnie. B ib lioteki dziecięce spełniają poważną 
rolę wychowaлvczą. Tarcia m iędzy bibliotekam i szkolnym i i dziecięcymi wynikły na tle 
wprowadzenia w bibliotekach szkolnych pełnych etatów łjibliotekarskich. Młodzież szkolna 
woli korzystać z bibliotek dziecięcych, gdzie czuje się swobodniej. Tam . gdzie istnieje 
współpraca B ib lioteki M iejskiej z W ydziałem  Oświaty M iejskiej Rady Narodowej i z po
szczególnym i szkołam i —  tam  zadrażnień nie ma.

U w ażam , że ta kategoria bibliotek jest bardzo potrzebna i powinna być otoczona jak
największą opieką z naszej strony i naszych władz nadrzędnych.

Sprawa oddziaływania w ychowawczego biblioteki na dorosłego czytelnika w Jakiej 
form ie, jaką proponuje doc. K orp ała, jest bardzo trudna do przeprow adzenia. Do takiego  
czytelnika trudno podchodzić jak  do dziecka. Bibliotekarze obciążeni nadmierną pracą



•w bibliotece nie m ają na to czasu. W yn ika to  ze szczupłości etatów  bibliotekarskich i dużej 
liczby w ypożyczeń na jednego bibliotekarza. Dochodzą dp tego jeszcze inne prace w  bi
bliotekach. D latego nie m ożna zbytnio indyw idualizow ać naszego oddziaływ ania w ycho
wawczego na każdego czytelnika. Przyznaję, że byłoby to celow e, bardzo pożyteczne, a nawet 
częściowo realne w odniesieniu do wybranej grupy czytelników , z którą bibliotekarz  
inÓElby znaleźć wspólny język i wspólną platform ę działania, ale w  odniesieniu do w iększej 
liczby czytelników są to zadania trudne do zrealizow ania. Poza tym  nie wszyscy bibliote
karze do takiej pracy przygotow ani.

W idząc obiektywne trudności w  oddziaływ aniu wychowawczym  na czytelników  dorosłych, 
tyra m ocniej akcentuję wagę bibliotek dziecięcych, które w praktyce doskonale zdają egzam in.

W  odniesieniu do sieci bibliotek dla dorosłych nie uważam za słuszne nazywanie tych  
placówek bibliotecznych „w ypożyczalniam i” . T ak się nazywa te biblioteki w W arszaw ie, 
m oże jeszcze w niektórych innych m iastach. D laczego raczej nie nazwać tych placówek  
bibliotecznych .,filiam i bibliotecznym i”  czy „b ibliotekam i”  dla dorosłych? Zależnie od 
warunków lokalow ych i potrzeb środowiskowych można przecież w  tych placów kach poza  
formą wypożyczania w prowadzić pewne form y pracy z książką na m iejscu w bibliotece. Przy  
■nazwie „biblioteka dla dorosłych”  m ożna ograniczyć się tylko do wypożyczania książek, jeżeli 
zm uszają do tego warunki lokalow e, obsady biblioteki (personalnej) czy potrzeby środo
w iska, ale przy zmianie warunków m ożna bez zm iany nazwy placów ki rozszerzyć zakres 
pracy biblioteki.

W  sprawie czytelni dla m łodzieży uważam , że organizowanie tych czytelni wyłącznie dla 
m łodzieży nie byłoby celow e, chyba w m iastach o dużym  zagęszczeniu ludności i skom aso
waniu dużej ilości szkół w pewnej dzielnicy.

Nie jestem  przeciwny samej zasadzie tworzenia czytelni dla m łodzieży. R ozum iem , że 
‘chodzi tu o to, aby zająć się m łodzieżą szkolną, która w  klasach licealnych ma specjalne  
zainleresowania, bądź m łodzieżą robotniczą, która pragnie uzupełniać swoje w ykształcenie  
ogólne. Te same potrzeby czytelnicze m łodzieży m ożna zaspokajać rów nież w liibliotekach  
dla dorosłych. Można stworzyć w tych bibliotekach specjalny typ księgozbioru podręcznego, 
m ożna przydzielić odrębne pom ieszczenie. Ten sam księgozbiór i tego samego bibliotekarza  
m ożna jednak w ykorzystać do obsługi czytelników  dorosłych i do innej pracy w bibliotece  
dla dorosłych.

Podobnie przedstawia się sprawa oddzielnego organizowania czytelni naukowych i czy- 
■ telni specjalnych. Są one w wielkich m iastach niew ątpliw ie potrzebne, ale nie zawsze będą  

w  pełni wykorzystane. W  tych m iastach, w których droga czytelnika z poszczególnych  
dzielnic do Biblioteki G łów nej jest dość odległa, należałoby w pierw szym  etapie w prowa- 
<lzać do bibliotek filialnych najbardziej potrzebny dla czytelników  tych dzielnic księgozbiór  
naukowy, a dopiero kiedy zapotrzebow ania na dzieła naukowe będą większe niż m oże je  
zaspokoić księgozbiór biblioteki ogólnej, należy tw orzyć odrębne czytelnie naukow e. W  obec
nych warunkach pracy bibliotecznej w przew ażnej części bibliotek w ielkom iejskich w ystar
czą czytelnie naukowe, zorganizowane przy B ibliotece G łów nej. K sięgozbiór tej czytelni, 
nie rozproszony na poszczególne filie biblioteczne, jest zasobniejszy i w ygodniejszy dla 
czytelników  pracujących naukowo.

Czytelnia specjalna powinna być zorganizow ana, jeśli zachodzi taka potrzeba, tylko przy  
Bibliotece G łów nej. Musi ona m ieć odrębne odpowiednie pom ieszczenie i specjalny księ- 
gozliiór naukowy dostosowany do potrzeb naukowych środowiska.

W  końcu kilka słów na tem at ośrodka służby inform acyjno-bibliograficznej i działu  
instrukcyjno-m etodycznego. W  m yśl referatu, taki ośrodek pow inien być zorganizow any „na  
<lrodze”  czytelnika, aby m ógł w każdej chwili pom óc czytelnikow i, kiedy sam nie m oże  
sobie dać rady. Ośrodek inform acyjno-bibliograficzny pow inien być częścią składową B i
blioteki Głów nej, a w m niejszym  stopniu każdej placów ki terenow ej, pow inien posiadać



dobrze zorganizow any aparat inform acyjno-bibliograficzny. Filie biblioteczne powinny być  
dobrze zorientowane w zadaniach i m etodach pracy służby inform acyjno-bibliograficznej 
i w  zakresie pracy Głów nego Ośrodka Inform acyjno-B ibliograficznego przy Bibliotece Głów 
nej i tam  kierow ać swych czytelników , którym  na m iejscu nie m ożna udzielić wystarczającej 
inform acji.

Dla usprawnienia i rozwinięcia służby inform acyjno-liibliograficznej byłoby konieczne  
odpow iednie przeszkolenie bibliotekarzy sieci bibliotecznej, na podstawie centralnie opraco
wanego program u.

Zofia  H rynietvicz —  D yrektor B iblioteki Sejm ow ej

Chcę poruszyć dwa zagadnienia: w spółpracy m iędzy bibliotekam i i zagadnienie plano
wania urbanistycznego.

Pierwsze om ówiła częściowo k ol. B łażew icz. Jak wygląda współpraca między bibliote
kam i sieci w ielkom iejskiej a bibliotekam i innego typu?

M oże być pogłębiona współpraca z bibliotekam i Zw iązków  Zaw odow ych, zakładow ym i, 
które dopiero przecierają drogę książce w  środowisku m ało oczytanym . Ta współpraca po
w inna się wyrażać przede w szystkim  w postaci pom ocy bibliotekom  związkowym , w m eto
dach pracy i w sprawach organizacyjnych. W spółpraca z bibliotekam i wyższych uczelni 
i innymi bibliotekam i naukow ym i i specjalnym i w ym agałaby ustalenia najpierw  m etod w e  
w zajem nych stosunkach.

B ib lioteki powszechne w ielkom iejskie spełniają rolę uzupełniającą w działaniu bibliotek  
szkół wyższych, w  kształceniu m łodzieży akadem ickiej. Jednocześnie pełnią poważną rolę  
w ułatwianiu pracy naukow com . Jednak licznie odbywające się sesje naukowe czy posie
dzenia uniwersyteckie nie odczuwają jakoś potrzeliy ściślejszych kontaktów z bibliotekam i 
publicznym i. D latego trzeba nawiązać bliższą łączność naszych bibliotek z uczelniami wyż
szymi i instytutam i naukow ym i, aby w spólnie upowszechniać zdobycze naukowe. W  jakiej 
form ie podobne kontakty nawiązać —  to wym aga bardziej szczegółowego rozważenia.

Drugie zagadnienie w ażne a m ało poruszane w dyskusji wysunął p. inż. Kow alski. 
C łiodzi o planowanie urbanistyczne. Budują się osiedla w W arszaw ie, plany urbanistyczne  
opracow ują się na przyszłe lata, ale nie w idzim y w tych planach bibliotek.

Jaki jest stosunek do tych planów  bibliotekarzy? Bardzo niewielu architektów inte
resuje się sprawą budow y bibliotek. N iektórzy z nich pow iadają, że biblioteka nie jest 
obiektem  reprezentacyjnym  dla ulicy pryncypalnej. W iem y, że pryncypalna ulica nie od
pow iada nam ze względu na zbyt w ielki hałas i ruch, ale biblioteka może i powinna być  
reprezentacyjnym  obiektem  nawet w bocznej uliczce. Rozm ow y z architektam i są trudno.

B ibliotekarze za pośrednictw em  sw ojego Stowarzyszenia pow inni bardziej zainteresować  
się sprawą budow nictw a bibliotecznego. W  Sejm ie dwie kom isje zajm ow ały się tą sprawą: 
K om isja  Oświaty i Nauki i Kom isja Gospodarki K om unalnej i Budow nictw a. Posłow ie nie  
otrzym ali od bibliotekarzy przem yślanych planów co do potrzeb w zakresie rozwoju  
bibliotek.

M gr J ó zef Gerus  —  D yrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej Biblioteki we Wrocławiu

W  dyskusji nad drugą tezą referatu wysunięto dwa projekty. W edług projektu pierw
szego charakter naukowy bibliotek  publicznych w w ielkich miastach ma określić księgozbiór; 
w edług drugiego —  należy wyodrębnić kilka czy kilkanaście bibliotek publicznych wielko
m iejskich i nadać im  (odpow iednią ustawą) m iano bibliotek naukowych. Osobiście skłaniam  
się do projektu  drugiego, który uzasadniam następująco: reprezentuję W ojew ódzką i Miejską  
B ibliotekę Publiczną we W rocław iu , m iasta, które posiada wyższe uczelnie jak : Uniwersytet, 
Politechnikę, A kadem ię M edyczną, W yższą Szkolę Rolniczą, W yższą Szkołę Ekonom iczną  
oraz wiele szkól średnich. Poza bibliotekam i szkół wyższych i szkół średnich jest we W ro



cławiu bogaty księgozbiór B iblioteki Ossolińskich. A le  m im o tych licznych placów ek —  
w czytelni W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblioteki Publicznej większość czytelników  (ok oło  
90% ) stanowią studenci i uczniowie szkół średnich. A  zatem  W ojew ódzka i M iejska B ib lio
teka Publiczna we W rocław iu  spełnia zadania biblioteki naukow ej. Podobne zjaw iska ob
serwujemy w wielu innych bibliotekach publicznych w ielkich m iast i tym  bibliotekom  na
leży —  moim zdaniem —  nadać ustawowo m iano bibliotek naukowych.

Co się tyczy służby inform acyjnej (teza 5 ) , to obsługujem y w naszej bibliotece naukow
ców, studentów, pedagogów , często zgłaszających się do Inform atorium  po różnego rodzaju  
inform acje. Nie jesteśm y w stanie zaspokoić w pełni ich dezyderatów , skoro nic posiadam y  
ani jednej now ej, pow ojennej encyklopedii. Zwracam  się więc z pod adresem M ini
sterstwa. ażeby przyznało pewną pulę dewiz na im port niezbędnych pom ocy naukow ych, 
gdyż na krajowym  rynku księgarskim (poza Warszawą) tego typu książki są nieosiągalne. 
Umożliwienie nam zakupienia zagranicznych, najniezbędniejszych dzieł naukowycli przyczyni 
się do postawienia na odpow iednim  poziom ie naszej służby inform acyjnej.

Na zakończenie —  parę słów w sprawach personalnych i uposażeniow ych. M ów iliśm y  
o organizacji, o czytelnictw ie, ale nie wspom inaliśmy o kadrach pracow niczych i o uposa
żeniu. A  przecież to jeden z najw ażniejszych problem ów . W szystkim  w iadom o, że niskie 
uposażenia w bibliotekach publicznych są tym  czynnikiem , który nie pozw ala nam  na za
trudnienie i utrzymanie fachow ych sił bil>liotekarskicłi. Pod tym  w zględem  górują nad nam i 
biblioteki naukowe, posiadające personel bez porów nania lepiej przygotow any. Stąd też; 
stała fluktuacja kadr w bibliotekach publicznych oraz niski poziom  przygotow ania za- 
wotlowego.

Aby zapobiec odpływ ow i sił kw alifikow anych do bibliotek naukow ych, jak też stw orze
nie bodźców ekonom icznych do zdobywania kw alifikacji zaw odow ych, należałoł)y niezw łocz
nie pom yśleć nad podw yższeniem  uposażeń bibliotekarzy bibliotek  publicznych.

Przew odniczący:

Żeby zapobiec ewentualnem u rozpraszaniu się dyskusji —  cłicę przypom nieć, że dzisiaj 
dyskutujemy nad zagadnieniami bibliotek w ielkom iejskich. Sprawa poborów  jest niesłychanie  
ważnym zagadnieniem. W  tej sprawie l)yła delegacja u Prem iera. T o  dla nas nie jest sprawa 
nowa, więc niesłuszne byłoby, abyśmy skierow ali dyskusję na te tory, bo nic now ego ona 
nie wniesie.

Co do dewiz na zakup książek w yjaśniam, że istotnie jest tylko skromna pula tych dew iz, 
z której bililioteki mogą korzystać przez „A rs  Polona” . W  księgarniach m ożna jedn ak  
kupić i Laroussa i Columbia Encyclopedia i inne wydawnictwa podręczne.

Mgr Maria Gawarecka  —  Zastępca Dyrektora W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib lioteki Pu

blicznej w Lublinie
Chcę poruszyć sprawę, która dotychczas na konferencji nie znalazła oddźw ięku, m iano

wicie znaczenie bibliotek w ielkom iejskich w pow iązaniu z bibliotekam i w ojew ódzkim i. T e  
stosunkowo niedawno utworzone W ojew ódzkie i M iejskie B iblioteki Publiczne są m ocnym i 
ośrodkami m iejskim i, będąc zarazem pow ażnym i ośrodkami regionalnymi.

Trudno przesądzać jak  w przyszłości, w zw iązku z rozw ojem  m iast, ułoży się praca pla
cówek łączących w swoim ręku tak różne czynności z tak rozległym  zasięgiem  terytorialnym . 
Obecnie jednak na podstawie trzyletnich doświadczeń w Lublinie, m ożem y stwierdzić do
raźne korzyści tego rodzaju instytucji z punktu widzenia potrzeb i znaczenia w ielkiego  
miasta.

Omówię krótko trzy zagadnienia: k s i ę g o z b i ó r ,  c z y t e l n i k a  i b i b l i o t e 
k a r z a .

Zawartość księgozbioru (jego treść i ilość) decyduje —  jak  w iem y —  o poczytności i jeg o  
potrzebie. Narasta on i gromadzi się różnym i drogam i. Składają się nań m ię d zy , innym i



i zbiory m ieszkańców miasta i m ieszkańców w ojew ództw a. Cenne księgozbiory rodzinne za
silają Centralę biblioteczną. T akim  przykładem  w Lublinie jest włączenie ostatnio do zbiorów  
W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblioteki im . H . Łopacińskiego w yjątkowo wartościowego dla 
regionu księgozbioru Ordynacji Zam ojskich z Klem ensow a.

W iązanie terenu z m iastem  pomaga w tym  przypadku w tworzeniu zasobnej zbiornicy  
książek zaopatrzonej w bogate m ateriały. Zyskuje na tym i wszechstronność księgozbioru. 
A  dbałość o uzupełnianie różnych poziom ów  trudności (od najłatw iejszych, ogólnych, do 
bardzo specjalnych, naukowych) rozszerza zasięg jej działalności, ok*reśłając ją  jako biblio
tekę naukową i zarazem  oświatową.

M om entem  w ażnym  jest tworzenie szerokiego działu regionalnego, w danym przypadku, 
obejm ującego piśm iennictw o o Lubelszczyźnie, tak co do treści i prow eniencji. Doku
m entacją lublinianów  jest katalog, zawierający zarazem  to co mogą m ieć u siebie poszcze
gólne biblioteki terenow e. B iblioteki pow iatow e, gromadzące swojei zbiory regionalne —  jak  
Łuków , Puław y, Lubartów , Biała Podlaska —  tworzą swoje katalogi. I tutaj powiązania  
terenu z m iastem  mogą być ciekawe i dla obu stron korzystne. Poszukiwania i penetracja  
w terenie wzbogaca dokum entację centralną, szczególnie, jeśli pow iaty przesyłają zapiski 
bibliograficzne. Pow iaty zaś korzystają z inform acji, jakie uzyskują dzięki egzemplarzowi 
obow iązkow em u druków Lubelszczyzny, jakie posiada Centrala M iejska.

N ie mogę nie w spom nieć tutaj o M illenium , które odkrywa nowe drogi w kierunku po
szukiwań dokum entów  i m ateriałów  historycznych, związanych z wielu m iejscowościami 
i szlakam i handlow ym i przechodzącym i przez Lubelszczyznę. Praca ta zwiąże m ocno m ia sto « 
z  terenem  i niewątpliwie w zbogaci m ateriały biblioteczne, będące silnym  bodźcem w ugrun
tow aniu w spółpracy m iędzy bibliotekam i całego w ojew ództw a.

Jeśli chodzi o c z y t e l n i k a ,  to wszystko w bibliotece zdąża do jak najlepszej jego  
obsługi. K ażd y czytelnik m oże korzystać z każdej książki będącej w bibliotece. W ojew ódzka  
i M iejska B iblioteka Publiczna w Lublinie stoi otw orem  dla czytelników  całego okręgu. 
T ak ie  są założenia dekretu o bibliotekach z 1946 roku, takie są założenia obecnej polityki 
bibliotecznej. Jest jednak szereg książek w Centrali, z których czytelnik z terenu nie może  
korzystać, gdyż albo są one stale w ruchu, albo ze względu na swoją wartość muszą być 
czytane jedynie na m iejscu. Nie zawsze m ożna pozbawiać określonych książek wielu czy
telników  m iejskich na rzecz jednego czytelnika spoza miasta. Duże jednak znaczenie kul
turalne i socjalne m oże m ieć wypożyczanie m iędzybiblioteczne prowadzone w głąb terenu. 
D uży księgozbiór ośrodka w ielkom iejskiego zróżnicow any z punktu widzenia trudności (co 
do treści i ujęcia) m oże oddać tutaj ogromne usługi. Jedna rzecz musi być jednak na 
uw adze —  to tw orzenie księgozbioru dublow anego, chociażby odnośnie pewnych dzieł mo
n ograficznych, zarysowych, antologii itp . przy m ocnym  zapleczu dzieł niepowtarzalnych, 
raczej ściśle naukowych.

A  dalej, gdy chodzi o sprawę księgozbioru podręcznego tak potrzebnego czytelnikowi 
i  bibliotekarzow i. Najbardziej rozbudowane są one w bibliotekach wielkomiejskich —  
w  m niejszych bibliotekach natom iast księgozbiory te są niedostateczne i ubogie. Dzieł 
podręcznych jest na rynku wydaw niczym  ciągle za m ało, kredytów  na zakup dzieł drogich 
brak —  a coraz bardziej skom plikow ane życie wym aga w yjaśnień i pom ocy w zrozumieniu  
w ielu słów , definicji i zjaw isk. Można by postawić pytanie, czy ewentualnie (przejściowo) nie 
w arto by było przygotow ać księgozbiór podręczny dla w ypożyczania filiom  w mieście i bi
bliotekom  w terenie na specjalnych warunkach i w oparciu o regulamin przystosowany do 
tego rodzaju zbiorów ?

Trzecią sprawą ważną dla czytelnika jest właściwe inform ow anie go o zasoliach biblio
tecznych i m etodach korzystania z nich. A  zatem  cała praca służby inform acyjno-biblio
graficznej. Jest ona na usługach wszystkich, i m iasta, i odległej wsi, pomaga w upowszech
nianiu oświaty i pogłębianiu w iedzy.



Centralny ośrodek służby inform acyjno-bibliograficznej w  dużym  m ieście dla całego re
gionu jest nieodzowny. On jedynie będzie m iał najm ocniejszy księgozbiór podręczny, n aj
bogatsze kartoteki i najlepsze zaplecze w postaci dużego księgozbioru. W  pow iązaniu z te
renem  spełniać będzie rolę doniosłą i niezastąpioną. Pom ocą w  jego  pracy będą pow iatow e  
■ośrodki inform acyjno-bibliograficzne, które z wolna pod dobrą i fachow ą opieką m iasta, 
z  korzyścią dla m ieszkańców , będą się rozw ijać. B ib lioteki grom adzkie będą ogniw am i m ię
dzy ośrodkami i czytelnikam i, jako odbiorcy kw erend. Takie pow iązanie sieci inform atoriów  
z  centralą w ojewódzką i m iejską stworzy lepsze warunki czytelnictwu, i ułatwi pracę z indy
widualnym  czytelnikiem , co pow inno być podstaw ą polityki czytelniczej.

Mówiąc o czytelniku nie m ożna nie w spom nieć, że na rzecz jego , w łaściw ie, prow adzone  
są ostatnio prace badawcze (drogą ankiet, wyw iadów , relacji itp .). W iązanie w tych akcjach  
wsi z m iastem  daje ciekawe spostrzeżenia natury socjologicznej i ekonom icznej. Centrala  
w ielkom iejska, skupiając w swym ręku badania o szerokim  zakresie, m oże w łaściw iej kie
rować polityką biblioteczną.

Utworzenie połączonych w ojew ódzkich i m iejskich bibliotek  stw orzyło rów nież lepsze  
warunki dla doskonalenia pracy b i b l i o t e k a r z a .  Ma on obecnie m ożność korzystania  
2  sił fachow ych; w yspecjalizow anych w różnych dziedzinach w iedzy bibliotecznej, styka się 
z ciekawymi zbioram i i m ateriałam i, ma m ożność praktykow ania i poznania najnow szych  
m etod pracy i rozszerzania swego um ysłu. Z  drugiej znów  strony bibliotekai,m iejska zetknęła • 
się z pracą i problem am i bibliotek terenow ych, co rozszerzyło, a zarazem  pogłębiło , jej 
własną działalność. M ateriały bibliograficzne i inne, przygotow yw ane dla czytelnika a przede  
wszystkim dla bibliotekarza, czerpiąc swą treść z bogatej bazy Centrali W ojew ódzkiej 
i  M iejskiej, są m iędzy innymi w ykładnikiem  je j sensu i potrzeby.

M gr Stanisław Tazbir —  W icedyrektor B ib lioteki Publicznej m . st. W arszaw y

Zabierała głos bez m ała trzecia część obecnych. Świadczy to , że staraliśm y się dobrze  
w ykonać nasze zadanie. W ypada m i teraz, jako w spółautorow i dyskutow anego referatu , 
ustosunkować się do tego, co było tutaj m ów ione o przedstaw ionych przez nas tezach.

N ie muszę nawiązywać do wszystkich w ypow iedzi, poniew aż w iększość ich nie w ym aga  
ani repliki ani w yjaśnień. Jeżeli się co do tego nie m ylę , św iadczyłoby to , że tezy w yszły  
z  dyskusji na ogół cało.

Chwilami, co prawda, w ydawało się, że w pewnych punktach niektórzy dyskutanci za
kładają zdecydowany sprzeciw, ale w toku dalszego om awiania tych punktów  okazywało  
się najczęściej —  takie przynajm niej odnosiłem  wrażenie —  że kontrow ersje wynikały  
bądź z nieporozum ień term inologicznych, bądź z niejasnych tu i ów dzie sform ułow ań w te

zach, z czego dyskutanci czynili nam  zarzuty.

U znaję słuszność tych zarzutów , ale nie chciałbym całej odpow iedzialności za to składać  
na redakcję referatu, bow iem  nie da się przecież zaprzeczyć, że w  języku bibliotekarskim  
m amy jeszcze sporo pojęć, wym agających dokładniejszego sprecyzowania.

Inaczej ma się rzecz z drugim  zarzutem . Musim y go, oczywiście, w ziąć na siebie, ale 
niech mi będzie w olno zarzut ten osłabić. Istotnie w sform ułow aniach tez, jak  rów nież 
w doręczonych Koleżankom  i K olegom  m ateriałach, m ożna się dopatrzyć pew nych nie
jasności. Zaciążyła tutaj lakoniczność niektórych sform ułow ań, pochodząca stąd, że oba
wialiśmy się nadmiernego rozrostu referatu. Zresztą i tezy i referat — ■ co było naszym  
założeniem  —  nie dążyły do wyczerpującego przedstawienia ani całokształtu problem atyki, 
ani —  tym  bardziej —  pełnej m otyw acji przedstawionych zagadnień. W  rezultacie nie  
udało się uniknąć w różnych sform ułow aniach rzeczywiście pew nej ogólnikow ości, która, 
rzecz jasna, m usiała w zbudzić w ątpliw ości i wyw ołać zastrzeżenia.

Po tym wyjaśnieniu przechodzę do krótkiego zreferow ania uw ag, w zw iązku z pew nym i 
kwestiam i, które, jak  m i się w ydaje, wym agają jeszcze drobnych kom entarzy.



Zacznę od kom entarza w kw estii, która wystąpiła na sam ym  początku dyskusji, m iano
w icie, dlaczego został pom inięty w tezach problem  ogólnej struktury bibliotek w ielko
m iejskich, dlaczego nie ma mowy o statucie dla nich. Rzeczyw iście, zagadnienia te nie  
zostały w pełni wysunięte do dyskusji, ala trudno by było się zgodzić, że ich brak w tezach  
stanowi istotną lukę, gdy się zważy, że organizacja bibliotek w ielkom iejskich jest jeszcze  
bardzo zróżnicow ana, że proces ich ew olucji toczy się dalej, że stosunek rad narodowych  
do bibliotek publicznych w m iastach w ojew ódzkich dopiero się w ykrystalizowuje. W  tym  
stanie rzeczy dyskutow anie niew ątpliw ie bardzo istotnego dla nas, ale również bardzo  
jeszcze niew ykształconego problem u —  było, oczywiście, przedwczesne, a więc i niecelow e. 
W ydaw ało się natom iast słuszne, by przedyskutow ać najbardziej dojrzale zagadnienia do
tyczące struktury, i te zostały uwzględnione —  chyba dostatecznie szczegółowo —  w tezie  
szóstej.

Wym ieniona teza zajęła nam  sporo czasu, co świadczy, bez w ątpienia, o tym , że przed
staw ione w niej sprawy są nie tylko żyw otne, ale bardzo zasadnicze i pilne.

Ogólnie biorąc, ujęcie zagadnień poruszonych w tej tezie nie spotkało się z w iększym i 
zastrzeżeniam i ze strony dyskutantów. N atom iast w całości problem  sieci został poszerzony  
dzięki podkreśleniu w nim  przez dra Przelaskowskiego słusznej zasady integralności i wpro
wadzeniu do dyskusji przez inż. Kow alskiego i k ilku  innych m ówców —  zagadnień perspek

tyw icznego planow ania placów ek w  sieci, na tle planow ania urbanistycznego, co w rezulta
cie dało tezie głębszą podbudow ę.

D użo uwagi pośw ięcono przy tym zagadnieniu decentralizacji oraz dzielnicowości w wiel
kich m iastach i w związku z tym  sprawie tzw . bibliotek dzielnicow ych. Co do tych ostatnich 
w yłaniały się chw ilam i nieporozum ienia, spow odow ane, jak m ożna sądzić, przede wszystkim  
dwuznacznością sam ej nazwy.

O statecznie zarysował się dość wyraźny i zasadniczo jednolity pogląd, nie podważający, 
m oim  zdaniem , tezy szóstej, że w dalszej ew olucji sieci bibliotek publicznych w wielkich 
m iastach należy się liczyć z trzystopniowością placów ek, rozum iejąc przez to, że pom iędzy  
centralą biblioteki publicznej i je j placów kam i lokalnym i (w ypożyczalniam i itp.) powstaną 
ogniwa pośrednie, o charakterze bibliotek dzielnicowych.

Co się tyczy kw estii, jak  pojm ow ać te dzielnice, w yjaśniło się również raczej zgodnie, że  
nie m oże tu łiyć m ow y o terenach w znaczeniu jednostek adm inistracyjnych w wielkich  
m iastach, lecz o dzielnicach ukształtow anych w drodze norm alnego rozw oju, a więc w S]>osób 
naturalny.

W  dyskusji nad pow yższym i sprawami odda) nam  dużą przysługę dyr. Schumann, przez  
swoje cenne inform acje o ew olucji problem u decentralizacji w N iem ieckiej Republice  
D em okratycznej i o dzisiejszym  ustroju organizacyjnym  w bibliotekarstw ie powszechnym  
w jego kraju.

D użo wypoAviedzi w ywołała teza druga, sugerująca, że już obecnie należy przyznać 
charakter naukow y tym  w ielkom iejskim  bibliotekom  pow szechnym , które czynią zadość  
w arunkom , sform ułow anym  w w ym ienionej tezie.

Stanow isko, przedstaw ione w n iej, zostało zaatakowane dość silnie, chociaż niejednolicie, 
z kilku stron. K rytykow ano w tezie poszczególne sform ułow ania; padały głosy, że nie jest 
najistotniejsze dla określenia charakteru bibliotek, czy i jakie mają one zbiory specjalne; 
były propozycje, aby przyznaw ać charakter naukowy bibliotekom  w zależności li tylko  
od tego, jeżeli będzie to z korzyścią dla ich działalności; wreszcie niektórzy dyskutanci 
uw ażali, że ich biblioteki obsługują czytelników , szczególnie studentów , tak samo dobrze jak  
biblioteki uniw ersyteckie, a m oże naw et lep iej, pow inny zatem  być traktowane na równi 
z b ibliotekam i uniwersyteckim i.

^  sum ie, wszystkie powyższe w ypow iedzi, m oim  zdaniem , nie wyświetliły dostatecznie  
spraw y, natom iast wystarczająco w ykazały, że teza w podanej form ie była raczej przed-



-wczesna. Potw ierdził to zresztą swoim i w yjaśnieniam i m iarodajnie, jako dyrektor D eparta
m entu B ibliotek, przewodniczący zebrania.

W  przeciwieństwie do żywości, z jaką dyskutowana była teza druga, niedostateczny od- 
<Iźwięk wywołała teza pierwsza, głosząca o rołi bil)łiotek pow szechnych w w ielkich m iastach. 
A  zależało nam ł>ardzo na głębszym  je j przedyskutow aniu, poniew aż m iała ona doskonałe  
oparcie w referacie prof. Rybickiego i w inform acjach dyr. Schumanna z terenu N R D . 
-Należy więc żałować, że tylko kol. Gawarecka zajęła się tym  w ażnym  problem em . Zresztą, 
z przyjemnością trzeba to stw ierdzić, om ówiła go szeroko i w sposób l>ardzo przekonyw ający  
na przykładzie Lulielszczyzny.

Nie wnoszę żadnycłi uwag w związku z dyskusją nad zagadnieniam i, przedstawionym i 
w  leżach trzeciej i siódm ej, ponieważ nie łjyło co do nich pow ażniejszych zastrzeżeń ani 
kontrowersji. Uw ażam , że źle się stało, że teza trzecia nie w ywołała szerszej debaty, bo 
straciliśmy przez to okazję do głęł>szego zastanowienia się nad ważną i bardzo —  w edług 
muie —  aktualną sprawą racjonalnego gromadzenia i wykorzystywania w celach ł>adaw- 
czyrh bogatych obserwacji i doświadczeń, jakim i rozporządzają nasze wszystkie placów ki 
biblioteczne.

Z kolei pragnę się zatrzymać chwilę nad problem em  księgozbiorów , dyskutow anym  dość  
■obszernie w związku z tezą czwartą, a także, częściow o, w łącznpści z tezą siódmą.

N ikt nie kw estionow ał, o ile się nie m ylę, że publiczne biblioteki poлvszechne w  w iel
kich  miastach poAvinny mieć księgozbiory o charakterze uniwersalnym . N ie kw estionow ano  
także wysuniętej w  tezie czwartej zasady dotyczącej budow y księgozbiorów w bibliotekach  
głów nych, jak również tego, że wszystkie placów ki terenowe, obsługujące dorosłych, p o
winny być zaopatrzone w dostateczne księgozbiory typu inform acyjnego.

W ątpliw ości, a nawet rozbieżności w poglądzie na sprawę „unaukow ienia”  księgozbio
rów w placówkach terenowych, ujaw niły się dopiero w dyskusji nad czytelniam i dla m ło
dzieży i tzw. czytelniam i naukowym i, które prowadzi Biblioteka Publiczna w W arszaw ie. 
Zwłaszcza te ostatnie nie zostały, m oim  zdaniem , należycie docenione jako placów ki, któ
rym należy rokować dalszy rozw ój. W  związku z tym  nie uw ypuklono też szczególnej roli 
bibliotek głównych (jako książnic naukowych) w stosunku do р1ас0луек terenow ych; na 
rolę tę zwraca uwagę teza szósta.

W  ogóle trzeba stw ierdzić, że dyskusja nad zagadnieniem  postaw ionym  w tezie czwartej 
nie wykroczyła poza sprawy dnia dzisiejszego, nie brała pod uwagę perspektyw  dalszego  
kształtowania księgozbiorów w placówkach terenowych w ielkom iejskich bibliotek powszech
nych z punktu widzenia ich przyszłych zadań kulturalnych. N ie uw zględniony został w dy
skusji np. fak t, że rozwój naszego szkolnictwa zm ierza przecież w yraźnie k u  tem u, by  
przynajm niej ludność w ielkom iejska w Polsce m iała w większości w ykształcenie średnie. 
]Nie wykorzystaliśmy w dyskusji także inform acji dyr. Schumanna o tym , że w N R D  biblio
teki publiczne już obecnie odciążają w różny sposóli biblioteki naukowe.

WiększoSć w ypowiedzi skoncentrowała się przede wszystkim  w okół spraw, związanych  
z  obsługą czytelników  m niej zaawansowanych. Jest to . niewątpliл^'ie, w warunkach pracy  
naszych bibliotek zagadnienie niezwykle ważne i wciąż aktualne. N iem niej jednak sądzę, 
że niedostateczną przyłożyliśm y miarę w dyskusji do całego problem u księgozbiorów . Sprawa 
rewizji obecnej ich budow y w bibliotekach powszechnych szybko dojrzew a. W skazyw ał 
na to przewodniczący, na przykładzie m iast śląskich.

W  związku z dyskusją nad tezam i piątą i ósmą nie m am  właściwie uwag. D ebaty były  
dosyć szczegółowe, ale nie wysunęły żadnych zasadniczych zastrzeżeń. D yskutanci m ieli 
raczej tendencję do rozszerzania niektórycli tem atów , np. gdy szło o m ożliw ości organizowania  
służby inform acyjnej w m niejszych placówkach i przygotow anie bibliotekarzy do tej 
służby. Bez w ątpienia, ta wnikliwość dyskutantów  przyczyniła się do pogłębienia analizo
wanych spraw.



U bocznie niejako podkreślone zostały dwa na pewno ważne zagadnienia z zakresu peda
gogiki biblioteczn ej: 1) opieki bibliotekarza nad czytelnikiem  now ym , niezaawansowanym  
pod w zględem  czytelnictw a; 2) tzw . przysposobienia czytelniczego.

D użo słusznych uwag wypow iedziano w zw iązku z zagadnieniem  bibliotek dla dzieci 
i koniecznością bliskiej współpracy szkól z tym i bibliotekam i. Szczególnie silny nacisk na 
ważną rolę bibliotek  dziecięcych położy! w  swym  przemówieniu dr Tym ecki.

P rzew odniczący:

W yczerpaliśm y listę dyskutantów . Pragnę jeszcze sam wypow iedzieć kilka uwag koń
cowych.

D obrze się stało, że główny kierunek naszych obrad nie zbaczał od tego, co w swym  
naukow ym  wprow adzeniu podkreślił p rof. Rybicki —  a m ówił o rozluźniającej się więzi 
społecznej, o luce, którą należy w ypełnić książką —  i że pam iętaliśm y o czym  m ówił p rof. 
Suchodolski, m ianow icie, że książka ma uczyć rozumienia świata, że jednoczy ona przeszłość 
i przyszłość, że pom aga kształtow ać nowy typ budowanego wspólnego życia. Dobrze się  
stało, że ten zasadniczy akcent, dom inujący w pracach całej K on feren cji, wystąpił wyraźnie  
w naszych glosach. M im o grożącego je j chwilami niebezpieczeństwa dyskusja nie ugrzęzła  
w drobiazgow ych rozw ażaniach, ale w ydobyła z m ateriału przedstawionego przez B ibliotekę  
Publiczną te istotne sprawy ogólne, które m ają służyć właściwej organizacji bibliotek.

W yd aje  m i się, że w podsum ow aniu naszych obrad trzeba jakoś bardzo wyraźnie pod
kreślić celow ość dzisiejszej pracy, zw rócić uwagę na konieczność organizowania działalności 
naszych bibliotek , aby m ogły one w najlepszy sposób służyć tem u, co kolega Korpała nazwał 
kulturą czytelnictw a, ażebyśm y skoncentrow ali się na najistotniejszych zadaniach dostar
czania pom ocy w  kształceniu, w rozw ijaniu człow ieka, żeby tem u celowi służyły pom oce  
biblioteczne i bibliograficzne oraz przygotow anie bibliotekarzy do służby inform acyjno- 
instrukcyjnej.

Sądzę, że dzisiejsza dyskusja, której tłem były tezy referatu przygotowanego przez B iblio
tekę Publiczną, potw ierdziła w zasadniczych, ogólnych zarysach słuszność tych ujęć, jakie  
tam  zostały przedstaw ione, wysuwając tylko postulat ściślejszego sprecyzowania różnych  
pojęć. Poza tym  dyskusja nasza postulow ała uw ypuklenie takich problem ów  ja k : rozwinięcie  
sprawy oddziaływania bibliotek w ielkom iejskich na okoliczny region, szersze ich oddziaływa
nie kulturalne w m ieście, um iejętne wiązanie działalności bibliotek z działalnością wielu 
innych instytucji, które służą tym  sam ym  potrzebom  i założeniom .

W yd aje  mi się, ż e - w  wyniku dyskusji trzeba by wyraźniej podkreślić w tezach naszej 
Sekcji zagadnienie planow ania na daleką m etę, opartego na naukowych zasadach, kształto
wania życia społecznego i zaspokajania jego wielostronnych potrzeb, przez włączenie w to  
usług bibliotecznych, wzięcia na warsztat pracy w naszych bibliotekach zagadnienia roz
wiązań urbanistycznych i architektonicznych na dalsze lata, bo ta sprawa, jedna z pod
staw ow ych, nie przedstawia się u nas dobrze.

Nasza K onferencja m iała być konferencją naukową. N iem niej jednak nie s*kodzi chyba, 
że zacytuję tu  zdanie, które m oże pozornie przeczy tem u postulatow i, ale tylko pozornie. 
Jest to zdanie anglosaskich bibliotekarzy głoszące, że uncja doświadczenia więcej warta niż 
funt teorii. Co m am  na m yśli? T o , że niew ątpliw ie pow inniśm y przystępować w sposób 
bardziej św iadom y, uporządkow any, naukow y, do doskonalenia naszej działalności. A le  za
razem , że te rzeczy nie mogą wynikać z abstrakcyjnych rozważań, lecz muszą być jak naj
ściślej oparte na praktycznych doświadczeniach. I  dlatego, zapraszając na naszą Konferencję  
tak liczne grono kolegów , liczyliśm y na to wnoszenie do je j obrad spostrzeżeń z praktyki.

B yła tu  m ow a o ustaleniu optym alnych w arunków personalnych, lokalow ych, wielkości 
placów ek, wyposażenia, rozm ieszczenia. N ie ma jakichś m etafizycznych, optym alnych wa
runków dla bibliotek. W  różnych bibliotekach różnie się to kształtuje. Jest to praca, która 
nadal stoi przed nami. Pow inniśm y w dalszym  ciągu przeprow adzać kalkulacje i doświad



czenia, jaki układ, jakie rozwiązania organizacyjne są najkorzystniejsze, a w tedy dojdziem y  
do ustalenia ogólnej lin ii, która poprow adzi nas na lepsze drogi do tych osiągnięć, które  
chcemy zdobyć.

Jeszcze w sprawie statutu. W yd aje  m i się, iż w ypowiadano tutaj słuszne zdania, że nie  
m oże być jednolitego, znormalizow anego statutu dla wszystkich bibliotek. N iem niej jednak  
m ogą być i powinny być podane w oparciu o doświadczenia —  pewne kierunki, wskazania  
i pewne ogólne zasady, w ramach których będzie się statuty poszczególnych bibliotek opra
cowywać. 1 to jako praktyczne wskazania dla Departam entu Bibliotek i dla kolegów , którzy  
na terenie poszczególnych w ojew ództw  będą to zagadnienie rozw iązyw ać, chcę z tych narail 
wyjść z tym  stwierdzeniem  końcow ym , że konieczna jest dalsza bardzo żm udna praca  
dociekania, szukania nowych dróg i w tym  —  m am  nadzieję —  dzisiejsza narada nam po
m ogła. Z  każdej niemal konferencji wychodzi się z przesytem  przem ów ień i niedosytem  
praktycznych rozwiązań. W yd aje  m i się, że przesytu pustych przem ów ień u nas nie było , 
a jeśli był, to w znacznie m niejszym  stopniu niż bywa na innych naradach. T o  jest w łaśnie  
wynik rzeczowego przygotowania K on feren cji, w które Biblioteka Publiczna w łożyła tak  
wiele trudu, za co serdecznie je j dziękujem y. (O k lask i).

Na tym  Sekcja I  zakończyła swoje obrady.



OBRADY SEKCJI II

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9  przy dużej ilości obecnych. Obradom  
przew odniczył dyrektor mgr Tadeusz Parnowski.

P rzeivodniczqcy;

Problem atyka naszej Sekcji ma swoją tradycję sięgającą głęboko w troskę o skuteczność 
oddziaływ ania książki, ważną zwłaszcza dla naszego narodu, narodu —  w którym  troska
0 m łodzież bywała w dziejach ostateczną nadzieją jego istnienia. Problem y związane z re
cepcją wartoicioAvej, w ychow ującej książki były sprawami świadomego narodowego bytu
1 problem y te wobec tego m ają za sobą tradycję i historię. Jest to historia badań socjolo
gów  i ośw iatow ców , towarzyszące im setki spostrzeżeń rozproszonych nauczycieli polskich  
i bibliotekarzy polskich.

Problem atyka ta nabiera w obecnym okresie znaczenia. Rysuje się ona na tle spraw po
ruszanych we w czorajszych referatach, spraw, związanych ze zmianami socjalnym i, techni
zacją życia, z now^ymi sposobam i recepcji kultury, z rewolucją polityczną i społeczną. Znacz
nie to zwiększa się w obecnym  okresie, gdy akceptujem y postawę badawczą w stosunku do 
procesów  socjalnych i kulturowych.

]Na m iejsce zbyt pośpiesznych uogólnień chcem y wprowadzić cierpliwość badacza pro
cesów społecznych, znajom ość procesów społecznych. Sląd dobra koniunktura dla badania 
czytelnictw a, stąd m ożliw ość powiązania tych badań z wynikam i prac socjologów  i psycho
logów . M ów iąc bowiem o czytelnictw ie, rozumiem y pod tym  określeniem  zespól лvarunków 
w spółdziałających w procesie kontaktu z książką.

Problem atyka badania czytelnictw a nabiera znaczenia także dlatego, że zarówno od
działyw anie pedagogiczne, jak  i ruch wydawniczy chcemy oprzeć o możliwie ścisłe infor
m acje, co do recepcji tych zabiegów wśród dzieci i m łodzieży. Rozum iem y chyba w większym  
stopniu niż poprzednio, że nie wystarczy, z jak najlepszą wolą poczęte, odgórne formułowanie  
tendencji, że trzeba znaleźć sposoby, aby w zbudzić zainteresołvanie odbiorcy.

W reszcie problem atyka czytelnictiva m oże i powinna oprzeć się o szeroki aktyw biblio
tekarski i nauczycielski. Istnieją dziś pom yślniejsze warunki niż poprzednio, aljy wzm ożo
nym i zainteresowaniami objąć także sprawy czytelnictw a. Zsynchronizowanie postępowania 
badań różnycli działających środków, doświadczeń indywidualnych oświatowców, aktywu 
bibliotekarskiego i nauczycielskiego, to może być osiągalną drogą, prowadzącą do zwielo
krotnienia w ysiłków.

W  tej właśnie m yśli inicjujem y spotkanie tej Sekcji, poświęconej badaniu czytelnictwa  
dzieci i m łodzieży.

Tem atyka przedstawiona oljradom  Sekcji obejm uje trzy referaty i parę kom unikatów, 
po których przystąpilibyśm y do dyskusji, w której prosim y, aby zechcieli zabrać głos ci 
z państwa, którzy we w cześniej nadesłanych anonsach zgłosili się, a którzy mówilil>y 
o swoich badaniach. M yślę tu o K ielcach , Zielonej G órze, G dańskn-W rzeszczn, Szczecinie, 
Katow icacłi i Koszalinie. Chodzi o to , abyśm y całość pracy potraktow ali w sposób zwarty, 
gdyż m usimy o godzinie 18 zakończyć nasze oljrady.

Zgodnie z porządkiem  obrad oddaję głos pani m gr Przecław skicj.



Mgr Tadeusz Parnowski i mgr Anna Przeclawska

Z  BADAN NAD ROLĄ KSIĄŻKI W  ŻYCIU WSPÓŁCZESNEJ M ŁODZIEŻY
R eferat niniejszy zgłaszam y w im ieniu Zakiadu Literatury i Czytelnictw a  

D zieci i M łodzieży, zorganizowanego przy K atedrze Pedagogiki O gólnej Uni
wersytetu W arszaw skiego. Prow adzone od dwóch lat prace badawcze (podsum o
wane obecnie) stanowią etap wstępny polegający na rozeznaniu tem atów  i m e
tod , pozwalający na sform ułow anie hipotez roboczych.

Rola książki w życiu współczesnej młodzieży —  to sprawa, która po
wraca zawsze, gdy zastanawiamy się nad procesem przejmowania pałeczki 
biegacza przez pokolenie młodsze z rąk pokolenia kończącego swój bieg. 
Książka, zwłaszcza książka będąca produktem kultury uznanej i zatwierdzo
nej niejako przez pokolenie dojrzale, jest uważana za jeden z istotnych środ
ków kształtujących myśli i postępowanie młodych. Stąd tak poczesne miejsce 
wyznaczone jej w wielu systemach pedagogicznych.

Rzecz ta, sama w sobie skomplikowana i problematyczna, wygląda zgoła 
niepokojąco w okresach szczególnych. Takim okresem może być czas gwał
townych przemian społecznych, taką sytuację może stworzyć przewrót 
w układzie warunków Życia, przez wkroczenie w nie nowych układów spo
łecznych i wynalazków sięgających w jego istotną strukturę.

Nie ulega przecież wątpliwości, że żyjemy w dobie wielkich przemian 
zarówno społecznych jak i technicznych. Zazębiają się one zresztą nawzajem. 
Dzięki osiągnięciom postępu technicznego świat stał się mniejszy, zatarły 
się i zacierają się nadal coraz bardziej granice polityczne i kulturalne, na
wiązały się kontakty między ludźmi z różnych kontynentów. Człowiek 
współczesny zamykając całą kulę ziemską w granicach swoich możliwości 
sięgnął dalej —  po to, o czym do niedawna marzył zaledwie w fantastycz
nych powieściach Verne’go. Procesy automatyzacji wyznaczają inną rolę 
człowiekowi w przebiegu pracy, powstaje problem czasu wolnego i jego jak 
najbardziej godne człowieka wykorzystanie.

Człowiek współczesny nie jest wewnętrznie przygotowany do tych zmian. 
Chociaż w jego ręku spoczywają wszystkie techniczne możliwości udoskona-

7 —  Problem y czytelnictw a



łające życie, człowiek przeżywa niepewność własnego jutra, własnej przy
szłości. Rozwój techniki, rozwój cywilizacji wybiegł daleko poza rozwój spo
łecznej świadomości. Zbankrutowało wiele systemów filozoficznych. Klucze, 
którymi rozwiązywano zagadki świata i zagadki własnego życia, stały się 
często niewystarczające. Znalezienie nowego sposobu rozwiązywania tych 
problemów wymaga głębokiej refłeltsji.

Człowiek współczesny nie jest jednak skłonny do refleksyjnego trybu 
życia. Zawrotne tempo narastających dookoła przemian, masowość środków 
oddziaływania społecznego, takich jak kino, telewizja, radio, nawet książka —  
ten zalew drugo- i trzeciorzędnej literatury, której znaczenie jest wyłącznie 
rozrywkowe, wszystko to odciąga raczej od refleksji a nawet ją czasami 
uniemożliwia. Tak charakterystyczna dla naszych czasów konieczność ciągłego 
wybierania między dobrem a złem, między słusznym a niesłusznym, między 
pożytecznym a niewskazanym sprawia, że człowiek współczesny zamiast tego 
wyboru dokonywać, rzuca się w ogarniający go zamęt i jedyny ratunek widzi, 
jeśli w ogóle go dostrzega, w „urządzeniu”  swojego własnego, zamkniętego 
przed wszystkimi innymi życia.

Dlatego też wyjątltowo trudna jest sytuacja młodzieży współczesnej. 
Światopoglądowe problemy dojrzałego społeczeństwa bardzo wcześnie do
cierają do świadomości młodzieży. Ponieważ zaś młodzież zaлvsze skłonna 
jest do krańcowości, właśnie w niej te problemy załamują się najostrzej. 
Wytworzony w dzieciństwie system wartości kończy się gwałtownym kryzy
sem, który zostawia brak wiary w jakiekolwielt autorytety, w jakiekolwiek 
pojęcia ogólne.

Załamanie światopoglądowe pociąga za sobą kryzys moralny. Problem 
młodzieży chuligańskiej to nie tylko problem Polski. W lutym br. UNESCO 
poświęciło temu zagadnieniu międzynarodową konferencję, a w krajach sto
jących na wiele wyższym niż my poziomie, zarówno materialnym jak i cywi
lizacji, zdarzają się chuligańskie ekscesy podobnie ja t  u nas.

Jakie są istotne przyczyny tego rodzaju wydarzeń? Czy jest to przesyt 
dobrobytem i łatwizną życia, a więc nuda, czy może л\’1авше brak jakiejś 
organizującej życie idei —  trudno tu o jakieś uogólnienie. Trzeba jednak 
te wszystkie sprawy brać pod uwagę rozpatrując problem współczesnej mło
dzieży polskiej.

Oczywiście, sytuacja młodzieży polskiej jest nieco inna. Nie jest to prze
syt udogodnieniami technicznymi i dobrobytem. Przeciwnie, młodzież polska 
pozbawiona wielu nie tylko luksusowy cli, ale często zupełnie codziennych 
środków ułatwiających życie, przejawia bezkrytyczną tęsknotę za nimi, idea
lizuje je i przecenia kosztem innych dóbr kulturalnych.

Wpajaliśmy w młodzież nowy model wychowawczy wszystkimi dostęp
nymi nam środkami, takimi jak kino, radio czy książka, i osiągnęliśmy często



skutek odwrotny. Upraszczając ze względów dydaktycznych przekazywany 
ideał zgubiliśmy prawie wszystkie jego wartości wychowawcze.

Szczególnego rodzaju „cynizm ”  młodzieży polskiej nabrał chyba wskutek 
tego trocłię specyficznego, dwojakiego charakteru. Młodzież nie tylko sądzi, 
że nie wierzy, iż można mówić o czymś wielkim i pięknym wkładając w to 
maksimum własnego zaangażowania, młodzież uśmiecha się ironicznie, gdy 
mówimy jej o czymś poważniejszym i Ijardziej zasadniczym. Być może m ło
dzież pod postacią tego sui generis „cynizmu”  kryje najbardziej własne 
treści wewnętrzne, clironiąc się z obawy przed podeptaniem, przed icłi bru
talnym ujaлvnieniem. Jest to także pewnego rodzaju poza, „odtrutka”  na 
podawane w zbyt dużej dawce ideały, których się nie rozumiało i być może 
nie chciało przyjąć. W tej sytuacji byłby to więc nie tylko obraz weлvnętrz- 
nej pustki, ale gorzki owoc własnych doświadczeń.

To nie znaczy, oczywiście, że dzisiejsza młodzież polska jest taka sama 
jak byli jej rówieśnicy przed 20 laty, że te ukrywane głęboko treści we
wnętrzne są bastionem tradycyjnych przekonań.

Młodzież chyba na pewno jest inna niż byli jej rówieśnicy z poprzednich 
pokoleń, ale jest na pewno także inna niż nasze wytworzone sobie o niej 
wyobrażenie.

Ciekawe ilustracje tego faktu dają np. badania czytelnicze prowadzone 
wśród młodzieży. Dzisiejsi czytelnicy „klasycznych”  pozycji literatury łiele- 
trystycznej szukają w nich innej treści, odnajdują inne wrażenia niż to było 
20 czy 30 lat temu. Oto takie drobne spostrzeżenia, jak stosunek do postaci 
Andrzeja Kmicica. I dawniej i dziś jest on ulubionym bohaterem młodzieży. 
Tylko, że daлvna młodzież uzasadniała swój wybór tym, że jest to człowiek 
boliaterski, który pośłvięcił się dla ojczyzny. Dziś w wielu wypowiedziach 
pojawiają się określenia: „dlatego, że się dobrze bił” . Należy przy tym także 
zaznaczyć, że duża część badanej młodzieży „jednym  tchem”  wymienia jako 
ulubione postacie: Kmicica i Sherlocka Holmesa. Obaj ci bohaterowie trak
towani są równorzędnie, bez żadnego zróżnicowania ani artystycznego, ani 
moralnego. To jest sprawa symptomatyczna.

Młodzież dzisiejsza jest zapewne nastawiona do życia bardzo praktycznie. 
U cliłopców w wieku lat 13— 14 zdarzają się wypowiedzi, że ich ulubionyiu 
bohaterem jest Nikodem Dyzma i chyba judymowskie ideały poświęcenia 
nie są już aktualne. Wydaje się, że młodzież jest realistycznie nastawiona 
do wszelkich życiowych problemów a jej perspektywy i zamierzenia życioлv’e 
nie wybiegają chyba daleko poza praktyczne możliy/ości. Na dwieście kilka
dziesiąt odpowiedzi dotyczących tego, czy warto jest dla pracy w wybranym 
przez siebie zawodzie poświęcić wygodne warunki życia otrzymaliśmy mniej 
niż 40% odpowiedzi pozytywnych.

Ta spraw'a wymaga przemyślenia. Powstaje duże niebezpieczeństwo prze
rodzenia tego utylitaryzmu życiowego w postawę społeczną negaty\vną.



Zwłaszcza, że młodzież napotyl&a wiele takicłi przylsładów, w Istórych niesu- 
mienność i nieobowiązlŁowość przedstawicieli dorosłego społeczeństwa prze
kreśla szereg najszczytniejszych zamierzeń.

Nie chcielibyśmy tymi, doraźnymi zresztą, uwagami na temat młodzieży 
zdjąć z niej część odpowiedzialności za czyny, które są na pewno kary
godne i społecznie szkodliwe. Wydaje się nam jednak, że winę za te 
wszystkie wykroczenia ponoszą nie tylko bezpośredni winowajcy.

Wydaje się także, że w takim kontekście rozpatrywane zagadnienie czy
telnictwa młodzieży odbiega daleko od tradycyjnych, sloganowych niemal 
sformułowań.

Jaka jest naprawdę, jaka być powinna wychowawcza funkcja książki 
w odniesieniu do młodzieży współczesnej?

Czytamy i słyszymy zastanawiające informacje na ten temat. Oto w Phi- 
ladelphis Inquirer (cytuję za „Przeglądem Kulturalnym”  Nr 5/1958) czy
tamy: „Jestem w 100% za skasowaniem czytelni publicznych. Zbyt wiele 
mamy dziś ciekawych rozrywek, by się zajmować książkami. W  epoce tele
wizji kto ma czas na coś więcej poza gazetą? Nie potępiam w czambuł 
literatury, ale nie przesadzajmy z czytaniem!”

Czy jest to głos nowego barbarzyńcy, czy znamienny znak czasu? Mó
wimy o kryzysie „cywilizacji druku” , o dewaluacji słowa, widzimy zblazo
wanie młodzieży dużych miast, dostrzegamy wypieranie refleksyjności mło
dzieży przez najczęściej łatwostrawne bodźce kina, radia lub telewizji. 
Trzeba przecież zwrócić uwagę na to, że wiele zabiegów kina i radia, ze 
względu na tworzywo i specyfikę jednorazowego oddziaływania, może po
sługiwać się łatwizną, która wyraża się w różny sposób. Są to np. prepa
rowane książki dla dzieci i młodzieży, co często zamiast pociągać do czytania 
całości, powoduje przeświadczenie, że już teraz po tym swoistym „bryku” , 
czytać nie warto. Są też kinowe przyzwyczajenia do spiętrzenia akcji, do 
unikania opisowości, do tanich rozwiązań. W  sytuacji, która warta jest tego, 
aby stała się przedmiotem socjologicznych badań, nic dziwnego, że zastana
wiamy się nad sprawą uatrakcyjnienia książki, zwłaszcza książki trudnej, 
np. popularnonaukowej. Powstają słuszne tendencje uzupełnienia toku opi
sowego obrazem, rysunkiem, tablicą. Jeśli jednak tendencje te sięgają zbyt 
daleko, jeśli usiłują zastąpić ilustracją wszystko, co dawniej obrazowało się 
słowami, jeśli likwiduje się w ten sposób wszelki wysiłek intelektualny, na 
który czytelnik zdobywał się dawniej przy zapoznawaniu się z treścią książki, 
to лvychowawcza funkcja książki przestaje właściwie istnieć.

Sygnałem takich zwulgaryzowanych i uproszczonych tendencji jest wła
śnie comics.

Stąd pojawia się znowu słuszna refleksja, czy rzeczywiście maleje rola 
słowa, znaczenie opisywanego obrazu, subtelności stylu, celności języka?

Taki. oto (i z pewnością tylko sygnalizowany!) obraz towarzyszy pojęciu



umieszczonemu w tytule referatu: „rola książki” . Można już chyba w opar
ciu o obserwacje i próbne uogólnienia stwierdzić, że czytelnictwo książki, 
a więc i jej rola są zagrożone. Czy należy stan ten uznać za normalny i nie
jako ustąpić z pola bez walki? Czy natomiast decydujemy się nie rezygno
wać z roli książki w kształtowaniu kultury? Jeżeli zakładamy, że powinniśmy 
starać się o spotęgowanie wpływu dobrej książki, to weźmy także pod 
uwagę przesłankę historyczną —  czas, w którym żyjemy, czas, kiedy książka 
walczy z wysiłkiem o swój stan posiadania. W  walce tej nie pomogą egzor- 
cyzmy: potrzebna jest wiedza!

Jeśli mówimy o „ro li książki” , myślimy o jej oddziaływaniu na dzieci 
i młodzież. Możemy przypuszczać, (jak się wyżej powiedziało), że to od
działywanie jest uszczuplone, że chyba jest bardzo swoiste, musimy sobie 
jednak przede wszystkim przypomnieć rzecz oczywistą:

Książka (ewentualnie) oddziaływająca —  to książka czytana, a więc taka, 
która posiada coś, co młodzież zainteresuje. To niemal naiwne stwierdzenie 
nie dla wszystkich jest tak oczywiste, jak by się zdawało. Chyba sporo słusz
ności ma sąd, że jedną z przyczyn zobojętnienia naszej młodzieży, a często 
i chuligaństwa jest to, że zamiast iść niejako „na ugodę”  z jej często nie
słusznymi tendencjami, nawiązywać do nich i sublimować je —  zagrodzi
liśmy im drogę bijąc w bęben niedostępnych jej jeszcze haseł i drażniąc 
płachtami sloganów. Nie chodzi tutaj o schlebianie młodzieży i o jakieś 
pajdocentryczne grymasy. Chodzi jednak o możliwe postawienie się na grun
cie życia tej młodzieży, o jak najlepszą wolę rozumienia jej, o traktowanie 
jej poważnie i z sympatią. Skruszyły się tradycyjne więzy rodziny (zarówno 
rodowe jak i ekonomiczne) a równocześnie —  w dziedzinie ideowego kształ
towania życia udajemy, że nic się nie zmieniło: że młodzi mają wierzyć w to, 
w co my wierzymy (lub udajemy, że wierzymy!).

W  rezultacie —  zamiast pracowicie budować most między naszymi dą
żeniami lub oczekiwaniami a sumą oczekiwań i dążeń młodzieży —  żąda
liśmy od niej skoku ku czemuś, do czego nie była przekonana lub też hamo
waliśmy jej, często być może niesłuszne, tendencje policyjnymi zakazami. 
Na tym tle powstaje nie tylko u nas zjawisko sztucznego odwrócenia koryta 
dążeń, zjawisko frustracji.

Nie tylko sprawę młodzieży należy tu brać pod uwagę.
Musimy się także zastanowić, jaką powinna być książka, która pozAvoli 

młodzieży odnaleźć elementy potrzebne do zbudowania syntezy własnego 
życia i ułatwi odpowiedź na zasadnicze pytanie epoki.

Oczywiście, że zagadnienia te mogą być rozwiązane tylko drogą żmud
nych dociekań badawczych i rozsądnie prowadzonej akcji wychowawczej. 
Bysuje się więc tutaj następujący toTc postępowania: trzeba poznać dokład
nie zainteresowania młodzieży, wiedzieć, ku czemu te zainteresowania chce
my skierować (ideał wychowawczy), poznać najskuteczniejsze metody od



działywania. I oczywiście, aby prowadzić badania —  dojść trzeba do naj
skuteczniejszych metod. Taki jest właśnie cel badań prowadzonych przez 
nasz Zespół.

Zarysowany wyżej splot problemów określających skomplikowaną sytu
ację badań nad rolą książki w życiu współczesnej młodzieży towarzyszył 
próbom  badawczym podjętym przez Zakład Literatury i Czytelnictwa Dzieci 
i  Młodzieży U. W.

Referat niniejszy jest w znacznej swej części relacją z tych prób, spełnia 
ponadto rolę лvstępnego uogólnienia.

Zasadniczym celem prac naukowo-badawczych w dziedzinie czytelnictwa 
było wysunięcie możliwie udokumentowanych wniosków na temat współ
czesnej młodzieży: jej zainteresowań, dążeń, stosunku do życia, dróg, jakimi 
chciałaby osiągnąć swe cele, kształtującej się swoistej dla tych pokoleń po
stawy moralnej i możliwości jej sublimacji m. in. za pomocą książki.

W tej intencji dokonano badań i przygotowano prace na nast. tematy: 
„Rola literatury w ukazywaniu perspelityw życia osobistego i społecznego 
młodzieży”  (mgr A. Przecławska); „Książka jako czynnik wywołujący prze
jawy współczucia u dzieci w wieku przedszkolnym”  (J. Chamiec); „Miłość 
i etyka”  —  analiza recepcji słuchowiska pt. „Krzysztof”  (mgr J. Kubin); 
,-Stosunek dzieci do bohatera książki wysłuchanej przez radio”  (mgr Z. 
Pęska). Ponadto pracownicy naukowi związani z Zalcładem prowadzili ba
dania nad następującymi tematami: „W pływ książki na Itształtowanie się 
postawy zycioAvej”  —  (mgr L. Olculiczowa), „W artość książki młodzieżowej 
w kształtowaniu się humanistycznego stosunku do człowielca na przykładzie 
twórczości młodzieżowej K. Makuszyńsldego”  (R. Auleytner), „W pływ książki 
na kształtowanie się stosunku dziewcząt do własnej rodziny”  (mgr Przeci- 
szewska), „Analiza treści „Płomyłca”  w świetle zainteresowań dzieci”  (mgr 
W.' Szokalska), „W pływ  powieści historycznej na kształtowanie się osobo
wości ucznia”  (mgr Kuzowa). Wyliczenie to pokazuje, że referat bazuje na 
pięciu pracacłi zasadniczych oraz na czterech przyczynkach.

Większość tycli badań podjęto w zgodnej ze sobą synchronizacji. Nicią 
przewodnią badań była bowiem chęć stwierdzenia, w jakim stopniu książka 
wkracza w życie dzieci i młodzieży, czy wpływ tej książki na kształtowanie 
postawy życiowej, a zwłaszcza pojęć moralnych, jest dostrzegalny i czy 
można znaleźć metody, za pomocą których wpływ ten można stwierdzić. 
W  tej właśnie myśli p. Chamiec zbadała dzieci w wieku 3— 6 lat (60 dzieci), 
starając się stwierdzić, czy występuje u nich jakakolwiek reakcja moralna na 
czytane im opowiadania (bajki). Mgr Przecławska zajęła się konkretyzacją 
zainteresowań życiowych młodzieży w wieku 14— 17 lat, przede wszystkim



zagadnieniem wpływu książki na wybór zawodu. Badania przeprowadzono 
na terenie Warszawy. Objęto nimi 250 osób. Badania te stanowiły pewnego 
rodzaju próbę zastosowania eksperymentu pedagogicznego w odniesieniu do 
badań czytelniczych.

Szczególnym zagadnieniem (,.Miłość i etyka” ) przy zastosowaniu szcze
gólnej metody (słuchowislco radiowe) z obliczeniem na rezonans najstarszej 
młodzieży i starszych (około 25 łat) zajął się mgr Kubin. Słuchowisko 
,.Krzysztof”  nadane w ramach ..Teatru Młodego Słucliacza”  miało stanowić 
sondę społeczną; opracowanie monograficzne otrzymanego materiału jest 
przyczynkiem do tak różnie ocenianej moralności dzisiejszej młodzieży.

Jako rezonans słuchowiska pojawiło się 120 dłuższych listów nadesłanych 
z 66 miejscowości, przeważnie miast i miasteczek, chociaż są tu i robotnicy 
witjscy. Pisze w ogromnej większości młodzież, cliociaż są także (najczęściej 
polne oburzenia) głosy starszych.

Badania mgr Pęskiej także z zakresu formy kontaktu radiowego („Stosu
nek dzieci do bohatera powieści radiowej w odcinkach” ) zajшoлvały się re
zonansem 13— 14-latków na postać bohatera książki młodzieżowej. Sympatia 
i antypatia, ocena postępowania bołiatera, stopień zainteresowania tema
tyką —  wszystko to może być odczytane jako rozwijające się kryteria mo
ralne dzieci i młodzieży i jako przyczynek do zbadania dróg i sposobów 
siiblimacji. Osobliwością tych badań jrst zorganizowane śledzenie odgłosu 
powieści nadawanych przez radio. Zorganizowanie to obejmowało grupowe 
słuchanie w szkole pod opieką nauczyciela-sprawozdawcy, obejmowało po
nadto wywiady, analizy kart czytelniczych, wreszcie zapoznawanie się z sa
morzutnymi listami dzieci i młodzieży. Tak więc problem bohatera ł>ył 
..j)apierkiein lakmusowym” , zachodząca zaś reakcja dziecka miała łiyć od
czytywana między innymi z punktu widzenia jego dojrzałości moralnej. 
(Książki Wspomnienia niebieskiego mitndarku, Paulu czy Lina, Szwedzi 
II' Warszawie, Tajemnica dzikiego szybu itp.).

Praca mgr Okuliczowej ujmuje problem „W pływu książki na kształto
wanie się postawy życiowej" z innego nieco punktu widzenia: jest nim spoj
rzenie bibliotekarza. Terenem badań były tutaj trzy wypożyczalnie Biblio- 
tfki Publicznej m. st. Warszawy. Zakres badań objął 84 osoby (49 kobiet, 
35 mężczyzn) w лvieku 15— 25 lat (przeważnie 18— 22 lata), metody zaś były 
w celu konfrontacji różne: protokołowany лvywiad, analiza kart czytelni
czych, próba eksperymentu.

Prace uzupełniające pozwalają na poszerzenie pola ołtserwacji i na do
raźne konfrontacje. Tak więc badania p. Okuliczowej, oparte o.pracę biblio
tekarza, zdradzają niepokój co do istnienia dostrzegalnego wpływu książki 
i potwierdzają znany gust do przygodowości, zwłaszcza w zakresie tematyld 
liistorycznej.



Mgr Szokalska wspomaga obserwacje od strony recepcji rocznika czaso
pisma „Płom yk”  (w 1956/57), opierając się na ok. 200 wypowiedziach dzieci, 
mgr Kuzową interesuje specjalne oddziaływanie powieści łiistorycznej i do
kumentuje to 721 zbadanymi przypadkami.

Zestawienie powyższe wyjaśnia chyba, że istnieje dostateczne zaplecze ba
dawcze, aljy można się pokusić o pewne wnioski wstępne. Należy podkreślić 
jednak z naciskiem, że traktujemy sytuację, w jakiej po dokonania tych ba
dań się znajdujemy, jako pozycję wyjściową. Stąd też rejestr wstępnych wnio
sków —  to dla nas raczej „sprawy do załatwienia” , to tylko stwierdzenie, 
czy rysuje się jakiś niepokój koło danego problemu i czy mamy sposób na 
zmniejszenie tego niepokoju.

Zebrane bowiem przez nas materiały mają dość zasadnicze luki, czy też 
niedokładności. Ograniczając się tylko do niektórych trzeba stwierdzić, że 
posiadają wąską na ogół reprezentację badań. Nie chodzi o statystykę. Nie
mniej jednak badania nasze mają raczej charakter wywiadów a nie systema
tycznego toku postępowania. Inna słabość —  to brak jakiejś synchronizacji 
środowiskowej. Warszawa, Międzyborze, okolice Wiślicy i —  cała Polska 
słuchająca radia. Rozpiętość wieku b. duża: od przedszkolaków do dorasta
jącej młodzieży. Dlatego też prowadzimy w różnych miejscach podobne pro
blemy badawcze. Ilość ich powinna się zwielokrotnić. Wtedy ich segregacja, 
obudowa i konfrontacja upoważni do czegoś więcej. Sprawą, która przjspo- 
rzyła nam wiele kłopotów, jest cały problem metody.

Rozpoczynając pracę Zespół miał do dyspozycji niezbyt bogatą i nie usy
stematyzowaną tradycję badań czytelniczych, z zapasem takich metod jak 
ankieta, wywiad, opracowanie statystyczne danych bibliotecznych, konkursy 
czytelnicze.

Pierwszy etap naszych badań stawiał sobie przede wszystkim zadania 
rozpoznawcze. Nie przywiązywaliśmy w tym okresie zasadniczej wagi do 
wyników konkretnie uzyskanych, a raczej chcieliśmy zorientować się w aktu
alnym stanie zamiłowań czytelniczych młodzieży. Przy czym zależało nam 
najhardziej na uzyskaniu prawdziwego obrazu sytuacji pod tym względem, 
ponieważ dopiero na tym tle moglibyśmy wysunąć właściwe zagadnienia ba
dawcze.

Musieliśmy także wypróbować w jaki sposób, w tak trudnej sytuacji wy- 
chowaлvczej jak obecna, należy „docierać”  do młodzieży, by zdobyć sobie 
jej zaufanie i zorientować się, co ta młodzież rzeczywiście myśli i czuje. 
W takiej perspektywie zagadnienie metod badawczych stawało się specjalnie 
trudne, ponieważ należało wybrać i „rozpracować”  metody, które w dzi
siejszych warunkach są badawczo najsłuszniejsze i najbardziej „pasują”  do 
dzisiejszej młodzieży.

Spróbujemy podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie stosowania 
i użyteczności badawczej poszczególnych metod.



Ankieta  jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów w badaniach 
czytelniczych. Posiada ona zresztą swych zajadłych przeciwników i swych 
gorących wielbicieli. Jedni i drudzy mają trochę racji. Na pewno materiały 
zebrane tą drogą nie są nigdy w pełni ścisłe i nie dają stuprocentowej 
gAvarancji szczerości.

Wyi)ełniający —  zwłaszcza jeśli to jest młodzież —  piszą na ogól nie
chętnie. może się więc zdarzyć, Że potraktują pytania ankiety byle zbyć, 
zwłaszcza jeśli wymagać one będą jakiejś szerszej odpowiedzi. Istnieje jeszcze 
inna ewentualność. Może się zdarzyć, że młodzież będzie chciała w wymie
nionej ankiecie jakoś się ..pokazać” , ,.zaszokować”  badającego swoją wypo
wiedzią. Jest to częste zwłaszcza wtedy, kiedy „cynizm ”  staje się nie tylko 
faktycznym zjawiskiem społecznym, ale „m odą”  panującą wśród młodzieży. 
A oczywiście, że odpowiedzi takie nie są miarodajne, mimo że stwarzają 
badaczowi frapujący obraz, do jakich to on doszedł wyników.

Wydaje nam się jednak, że mimo tych i innych dużycli zastrzeżeń, an
kiety oddają duże usługi w badaniach czytelniczych. Nasz zespół przepro
wadził szereg ankiet na różnych terenach i w odniesieniii do różnych mniej 
lub bardziej szczegółowych zagadnień i wszystkie one w jakimś stopniu 
naświetliły nam interesujący nas problem.

Wydaje nam się, że na dwie rzeczy trzeba zwracać uwagę przy prowa
dzeniu badań ankietowych, jeśli mają one spełniać swoje zadanie.

Pierwsza —  to sprawa sformułowania i sposobu postawienia pytań w an
kiecie, druga —  to interpretacja wyników i ich krytyczne sprawdzenie za 
pomocą innych metod.

Ankieta, zwłaszcza ankieta dawana do wypełnienia młodzieży, nie może 
mieć zbyt wielu pytań. Młodzież znuży się nimi, zanim jeszcze zacznie na 
nią odpowiadać.

Pytania ankiety nie mogą być także zbyt ogólne —  to nieprawda, że na 
ogólne pytania otrzymuje się bardziej osobiste odpowiedzi. W  ankiecie po
winno dać się jedno próbne, ogólnikowe pytanie, ale nie należy przywiązy
wać do niego zbyt wiele wagi. Jako zasadę należy chyba przyjąć, że pytania 
Ijowinny zawsze ograniczać jakoś zakres i kierunek odpowiedzi, (oczywiście, 
nic tak wąsko i szczegółowo, by ograniczenie to sugerowało odpowiedź).

Są chyba dwa rodzaje pytań ankietowych. Jedne pytania stawiają zagad
nienie wprost i odwołując się do szczerości odpowiadającego, na tym opiera 
się prawdziwość otrzymanych wyników. W  taki sposób zbudowana jest 
większość ankiet tradycyjnych. Można jednak jeszcze inaczej potraktować 
tę sprawę. Można postawić pytanie w taki sposób, by młodzież nie domyśliła 
się o co nam naprawdę w tym pytaniu chodzi. Można je tak sformułować, 
by młodzież wypowiadała się bez zaangażowania uczuciowego, ponieważ py
tanie dotyczy bezpośrednio spraw dla niej obojętnych. Ale zarazem należy



je postawić w taki sposób, aby batlający mógł wyciągnąć wnioski odnośnie 
spraw najbardziej młodzieży bliskich i osobistych.

W  ramach prac naszego zespołu stworzone zostały dwie tego typu an
kiety. Przebadano nimi oli. 2.'łO osółi.

Odлvoływaliśmy się w tych ankietacłi nie tylko do słownej reakcji bada
nego, ale staraliśmy się także zadziałać przez sferę wyobrażeń wzrokowych. 
Było to zrobione w małym zakresie, ze względu na trudności techniczne, 
ale wydaje się, że ta droga może także dać dużo ciekawego materiału.

Ankietę sformułowaliśmy w ten sposób, by młodzież tylko wykreśliła, 
lub podkreśliła właściwą odpowiedź, z różnych ew'entualności. Zaś te ewen
tualności tak staraliśmy się tlobierać, by wszystkie one były młodzieży jedna
kowo bliskie i miały dla niej równorzędną rangę moralną. Stwarzało to gwa
rancję, że v/ybór będzie szedł po linii rzeczywistych zainteresowań a nie 
jakichś względów ubocznych.

Wyiviad —  stosowaliśmy także w naszych badaniach. Zalety i wady 
wyл\iadu są ogólnie znane, więc nie będę ich tutaj przytaczać. Wydaje się 
nam na podstawie naszych doświadczeń, że wywiad, zwłaszcza w odniesieniu 
do pewnych wymagających głębszej analizy zagadnień, jest bardzo przydatny, 
czasami nawet niezastąpiony. Oczywiście konieczne tu jest nawiązanie do
brego kontaktu z badanym i zdobycie jego pełnego zaufania. Metodą wy
wiadowczą badaliśmy np. zagadnienie literatury dzieAvczęcej, a także stoso- 
Avaiismy wywiady, gdy zależało nam na zinterpretowaniu i skontrolowaniu 
danych uzyskanych z ankiety, dotyczącej zamiłowań czytelniczych młodzieży. 
Wydaje nam się, że w wymienionych tutaj przypadkach wywiad stosowany 
był z powodzeniem.

Natomiast stosunkowo mniejsze rezultaty uzyskaliśmy badając w ten spo
sób zagadnienie wpływu książki na ks^ztałtowanie postawy życiowej mło
dzieży. Wydaje się, że ta sprawa луутука się zupehiie z metod tradycyjnych 
stosowanych w czytelnictwie.

Zarówno wywiad jak i ankieta w tradycyjnym jej sformułowaniu mają 
tę zasadniczą wadę, że materiały uzyskane tą drogą są subiektywne, tzn. 
naświetlają nie tyle samo zagadnienie, sam postawiony problem, ale sposób, 
w jaki na ten problem patrzy badana osoba. Oczywiście, nie możemy w ba
daniach czytelniczych wyrzec się subiektywnych metod badawczych. Książka 
oddzialywuje na psychikę czytelnika, na jego doznania i przeżycia, i chcąc 
zbadać funkcję wychowawczą i społeczną książki nie możemy omijać sfery 
jej działania. Pewne jednak zagadnienia, a zwłaszcza wymienione już za
gadnienie wpływu książki, wychowawczej funkcji książki w odniesieniu do 
młodzieży dzisiejszej, wymaga „zaatakowania”  takim sposobem, który po
zwoliłby nam zaobserwować proces oddziaływania książki, niezależnie od 
opinii osoby, której on dotyczy.



W tradycyjnych badaniach czytelniczych rolę obiektywnego sprawdzianu 
■otrzymanych wyników spełniały opracowania statystyczne.

Wydaje się nam na podstawie naszych doświadczeń, że metody tej nie 
należy w żadnym razie przeceniać. O wiele pełniejszy obraz zagadnienia 
otrzymujemy przeprowadzając analizę i treściową interpretację obserwowa
nych faktów, niż stwierdzając chociażby z dużą dokładnością częstość ich 
występowania. W  badaniach czytelniczych nie jest najistotniejsze stwierdze
nie, ile osób taką czy inną pozycję książkową przeczytało, ale zorientOAvanie 
się, w jaki sposób ten kontakt czytelnika z książką zachodzi i jakie zostawia 
rezultaty.

Wychodząc z tego założenia w drugim etapie naszych badań zastosowa
liśmy eksperyment pedagogiczny.

Oczywiście jest to pewnego rodzaju próba wproлvadzenia metody, która 
nie miała do tej pory zastosowania w badaniach czytelniczych. Dlatego też 
badania nasze mają charakter jakiegoś „torowania dróg”  i tylko w taki 
sposób należy je traktować.

Eksperyment przez nas zorganizowany polegał na tym, że na obranym 
i ściśle określonym terenie staraliśmy się oddziałać na młodzież konkret
nymi pozycjami książkowymi i zaobserwować skutek tego działania.

Przy tym opisie eksperymentu przez nas zastosowanego można by po
wiedzieć, że nie różni się on niczym od tego, co robi w wypożyczalni dziecięcej 
każda dobra bibliotekarka. Dlatego postaramy się pewne rzeczy wyjaśnić.

Zorganizowany przez nas eksperyment postawił sobie za zadanie uchwy
cenie i przeanalizowanie procesu oddziaływania książki i stwierdzenie ewen
tualnego jej wpływu w sposób obiektywny, tzn. niezależny ani od subiekty- 
лу1гти badanego, ani od subiektywizmu badającego. Wydaje się nam bowiem, 
że sama obserwacja, np. obserwacja czytelników w bibliotece, jest właśnie, 
mimo pozoru obiektywności, taką metodą subiektywną.

Główną rolę odgrywa tu opinia osoby badającej, jej sposób patrzenia na 
daną rzecz, bądźmy szczerzy, w odniesieniu do tego faktu będzie zawsze 
tyle zdań i sądów, ile było osób, które ten fakt osądzały.

W jirowadzonym  przez nas eksperymencie staraliśmy się ewentualny 
wpływ książki zarejestrować w sposób niezależny od sądów tych, którzy ba
dania prowadzą i od sądów tych, którzy są badani. Staraliśmy się zarejestro
wać go tak, by materiał tą drogą zdobyty miał jakąś wartość sam w sobie, 
wartość norm obiektywnych, dla tego zagadnienia właściwych. Dlatego ko
nieczny był w naszym badaniu ściśle ograniczony teren młodzieży i kon
kretne książki x, у i z, które na ten teren zostały wprowadzone.

Skutki działania książki, wpływ wychowawczy książki, staraliśmy się 
stwierdzić właśnie przy pomocy „nowocześnie”  ułożonej ankiety-kwestio- 
nariusza, o której wspominaliśmy poprzednio. Przy czym młodzież objęta 
badaniami była zbadana kwestionariuszem przed i po eksperymencie z książ



kami, a porównanie wyników dawało nam obraz ewentualnego wpływu 
książki. Ponieważ w warunkach eksperymentu prowadzonego wśród mło
dzieży nie można odizolować jej od innycłi czynników wychowawczych, poza 
czynnikiem przez nas obserwowanym, prowadziliśmy badania przy pomocy 
grupy kontrolnej dokładnie „dopasowanej”  do grupy eksperymentalnej.

Badania tego typu prowadziliśmy (obserwacja wpływu książki przy po
m ocy eksperymentu pedagogicznego) zarówno w odniesieniu do młodzieży 
w wieku 13— 18, jak i na terenie przedszkolnym.

Myślę, że eksperyment pedagogiczny, oczywiście odpowiednio jeszcze 
opracowany zarówno od strony naukowej jak i praktycznej, stanie się tą 
„aktywną”  metodą, która pozwoli nam uchwycić aktualnie trwający proces 
oddziaływania książki i przeprowadzić jego jakąś bardziej wnikliwą analizę.

Całość spraw, którymi zajmował się Zespół, można chyba zgrupować 
w dwóch, związanych zresztą ze sobą, problemach. Na czoło wysuwa się rola 
książki w kształtowaniu postawy moralnej dzieci i młodzieży. Sprawa ta za
rysowała się w przeprowadzonych badaniach wielorako i pozwala na wnioski 
zarówno w stosunku do dzieci przedszkolnych, jak i młodzieży 15— 16-letniej, 
jak wreszcie młodzieży dorastającej.

Problem drugi —- to zespół spraw związanych z rolą książki w odniesieniu 
do zainteresowań życiowych, psychicznych i czysto praktycznych, sprawa 
wyboru zawodu i ewentualnie ingerowania czytelnictwa w te kręgi życia.

Badania pozwalają i tutaj na релупе ostrożne uwagi.
Oczywiście —  wyłowione tutaj robocze grupy problemów są ze sobą 

jak najbardziej, i to często w sposób przyczynowo-skutkowy, powiązane. Roz
graniczenie pozwoli jednak nieco jaśniej ujrzeć motywację sytuacji.

Badania nad rolą książki w kształtowaniu postawy moralnej dzieci roz
poczęto od przedszkola (3 do 6 roku życia). Celem było przeanalizowanie, 
w jakim wieku życia dziecka książka lub opowiadanie może stać się czyn
nikiem wywierającym wpływ na pobudzanie elementarnych uczuć społecz
nych. Drugie zadanie polegało na prześledzeniu reakcji dziecka na bajkę 
(opowiadanie), której zasadniczym tematem jest nieszczęście.

Badania były prowadzone w ten sposób, że dzieciom osobno 3-letnim, 
osobno 4— 5-letnim (60 dzieci) i osobno 6-letnim (63 dzieci) opowiadano 
lub odczytywano jakąś krótką historyjkę (bajkę), potem rozmawiano z nimi, 
a starsze proszono ponadto o wypowiedzenie się przy pomocy rysunku. 
Badania uzupełniające we wszystkich grupach polegały na interesującym 
zestawie pytań, tworzącym dziecku określone sytuacje, wśród których miało 
ono wybierać.

Uzyskane tymi drogami materiały pozwalają na pewne wnioski próbne, 
wymagające dalszego sprawdzenia. Wydaje się mianowicie, że wiek 3 lat nie



jest jeszcze podatny do oddziaływania przy pomocy opowiadań i książeczek 
na tworzenie się postawy moralnej dziecka. Podobnie na trudności natrafia 
dziecko 4— 5-letnie, zc względu na bardzo silnie rozwiniętą postawę ego
centryczną: na 60 dzieci tylko 5 rysunków wyraża to „ co  było najsmutniejsze 
w bajce” . .

Dopiero od 6— 7-latków zaczyna się próg odczuwalności moralnej. Punk
tem wyjścia jest tutaj konfrontacja sytuacji z bajki, z własną sytuacją lub 
analogia z otoczeniem. Badania potwierdzają, że dzieci 6— 7-letnie zaczy
nają już myśleć logicznie, dostrzegają związki między faktami, chwytają 
przyczyny i skutki pewnych wydarzeń. Aby jednak ten proces mógł w ogóle 
nastąpić, książka powinna być możliwie idealnie dostosowana do poziomu 
rozwoju umysłowego dzieci.

Badania uzupełniające, przy pomocy podsuwania konieczności wyboru 
między zestawem sytuacji, miały na celu zorientowanie się, jaki zachodzi sto
sunek między wyborem wypadku „moralnie obojętnego” , wypadku tylko 
atrakcyjnego, a wypadku skłaniającego do współczucia i pomocy.

Badano w ten sposób dzieci 4, 5, 6-letnie uzyskując jako wynikową ze
stawień pośrednich taką tabelę:

WYBÓR SYTUACJI

W i e k
Sytuacja

4 lata 6 lat 1 6 lat

obojętna 11,7% 10,5% 16,1%
skłaniająca do współczucia 8,3% 4,1% 43 %
atrakcja . 80 % 75,4% 41,9%

Z zestawienia widać, że dziecko cztero— pięcioletnie dokonywuje wyboru 
niemal wyłącznie ze względu na atrakcyjność sytuacji (8 0% ; 75 ,4% ). Do 
piero od 6 roku życia kryterium doboru równoważy się: przesłanki mo- 
raJne (litość, współczucie itp.) zaczynają konkurować z czysto zabawowymi.

Z wiekiem wzrasta więc procent wypowiedzi dotyczących sytuacji skła
niających do współczucia, maleje zaś procent wypowiedzi dotyczących sytu
acji atrakcyjnych.

Problem kształtowania się postawy moralnej przy pomocy książki uwy
pukla się przy badaniu rezonansu młodzieży na postać bohatera utworu. 
Chodzi tu, oczywiście, o młodzież nieco starszą, młodzi bowiem reagują 
przede wszystkim na opisaną w książce sytuację.

Badania stosunku młodzieży zarówno do bohatera książki historycznej 
jak pedagogizującej nasuwają przede wszystkim wątpliwości, czy wysuwana 
tradycyjnie funkcja wychowawcza książki i wiara w oddziaływanie „w zorco
wego”  bohatera nie są mocno przesadzone. Może oddziaływa tutaj dewaluacja



słowa, może zbytnia natrętność „aplikowanych”  młodzieży bohaterów, przy 
równoczesnej słabej sile artystycznej prawdy w ich kreowaniu. Tak czy ina
czej w badaniach żadna z postaci książek eksperymentalnych nie stała się 
młodzieży specjalnie bliska (były to —  Sędzia Lamy z Bezdomnych psóiv 
Cesbrona, Rosomak czy Pantera z Lata leśnych ludzi), w innych zaś wpływ 
ten zamyka się raczej w deklamacjach zbyt pięknych, aby były prawdziwe. 
Dzieje się przy tym tak, że ów „sceptycyzm”  w stosunku do bohatera rośnie 
z wiekiem. Widoczny wyraźnie w wieku 16— 17 zaznacza się słabiej w latach
10— 14.

W  badaniach recepcji książek przez radio (wiek odbiorców 10— 14 lat, 
książki —  Wspomnienia niebieskiego mundurka, Paula czy Lina, Szwedzi 
w Warszawie, Tajemnica dzikiego szybu itp.) —  liczne wypowiedzi dzieci 
świadczą o żywym stosunku do słuchanych książek. Jeśli ролу1е8с się podoba, 
dziecko podaje, że stara się naśladować postępowanie bohatera, zestawiając 
je z własnym życiem i z jego realnymi możliwościami. Czy jest to jednak 
proces głębszy i w jakim stopniu trwały —  trudno na tej podstawie sądzić. 
Szczególny w tym wypadku pośrednik tych badań —  radio i jego anonimo
wość —  uniemożliwiają powtórzenie eksperymentu i zbadanie utrwaleń 
w tych samych dzieciach.

Badania recepcji książki obyczajowej, przygodowej i historycznej zgodne 
są co do tego, jakie cechy cłiarakteru bohatera bliskie są naszej młodzieży.

Katalog cnót, który da się tutaj ułożyć, jest dość stereotypowy i świad
czy zarówno o podatności dzieci w stosunku do uznanego kanonu, jak rów
nież o naturalnej skłonności naszej młodzieży ku „sienkiewiczowskiemu"’ 
typowi bohatera. W  rezultacie można zestawić takie cechy jak: odwaga, ry
cerskość, rzucanie się z gołymi rękami na armaty, луа1ка z wrogiem, wielki 
cel, narażanie życia, poświęcenie się, postępowanie zgodne z honorem. Rza
dziej natomiast występuje dostrzeganie i docenianie takich cech ЬоЬа1ег0лу 
jak zamiłowanie do pracy, prawdomówność, bohaterstwo życia codziennego, 
wytrwałość. Z innycli problemów dzieci dostrzegają i aprobują w książkach 
współżycie w kolektywie (Chłopcy z ulic miasta) oraz potrzebę miłości w ży
ciu rodzinnym {Paula czy Lina).

O ile dla dzieci w wieku przedszkolnym próbą badającą próg wrażliwości 
moralnej były czytane im opowiadania, o ile dla starszych dzieci i mło
dzieży (10— 14, 16— 17 lat) próbą taką był stosunek do bohatera powieści 
i jego cnót, o tyle sprawdzianem reakcji moralnej młodzieży dorastającej 
i dorosłej stało się słuchowisko Krzysztof. Chodziło o potraktoлvanie tego 
słuchowiska jako sondy społecznej, jako eksperymentu wywołującego re
zonans. Analiza tego rezonansu (listy) jest przyczynkiem do zrozumienia 
przesłanek moralności współczesnej młodzieży. A oto problem słuchowiska:

„Krzysztof, bohater słuchowiska, syn lekarza i dziennikarki, uczeń XI 
klasy, zakochał się w młodszej o rok Jance. Młodzi, którym obca stała się



tradycyjna moralność katolicka, czują się szczęśliwi żyjąc pełną miłością. 
Nieoczekiwanym owocem ich miłości jest mające przyjść na świat dziecko. 
Matka Janki, nauczycielka, reprezentująca przeciętny typ praktykującej ka
toliczki o ciasnych horyzontach, na wiadomość o ciąży wyrzuca córkę z do
mu. Janka nie chce przeszkodzić Krzysztofowi w zdaniu matury i ивилу-а się. 
Krzysztof odnajduje ją i w tajemnicy przed rodzicami opiekuje się Janką 
aż do rozwiązania. Krzysztof opuszcza się w nauce, ciągle gdzieś znika, 
czym wzbudza podejrzenie rodziców. Kiedy sprawa się ujawnia, rodzice 
Krzysztofa, po chwilowym wstrząsie, przygarniają synową i wnuka. Drugą 
bohaterką słuchowiska jest lekkomyślna i zepsuta Lilka, którą spotyka po
dobna przygoda, jako wynik lekkomyślnego podejścia do spraw erotycznych. 
Zgłasza się do ojca Krzysztofa z prośbą o wykonanie zabiegu. Ojciec Krzysz
tofa staje przed trudnym problemem —  wobec decyzji Lilki przerwania 
ciąży za wszelką cenę” .

Słuchowisko miało w intencji autorki i redakcji pokazać, do jak nie
bezpiecznych a nawet tragicznych powikłań prowadzą przedwczesne stosunki 
seksualne, choćby tłumaczące się wielką i prawdziwą miłością. Oprowadzenie 
dwóch par reprezentujący cli różny sposób pojmowania miłości, uwydatniony 
charakterami i wartościami moralnymi z jednej strony Janki i Krzysztofa, 
z drugiej Romana i Lilki, służyło ekspozycji zagadnień: czy wielka miłość 
usprawiedliwia zbliżenie fizyczne wśród młodzieży i jak należy pom óc jed
nym a jak drugim? Autorka zdecydowanie potępia brutalną reakcję matki 
Janki, domaga się ludzkiego traktowania młodycłi przez rodziców. Sugeruje 
też, że lekkomyślnej dziewczynie, która znajduje się w ciąży w wyniku przy
godnej miłostki i która zdecydowana jest za wszelką cenę przerwać ciążę, 
lekarz nie powinien odmawiać pomocy bez wniknięcia w jej indywidualną 
sytuację.

Jak można ocenić tę próbę badawczą i co ona nam przyniosła, jeśli chodzi 
o rozpatrywane tutaj problemy? Przede wszystkim uwaga czysto formalna, 
że słuchowisko wyrasta obok książki na co najmniej równorzędnego part
nera, przekazującego treści społeczne do odbiorcy. Mówiąc o oddziaływaniu 
książki na kształtowanie się moralne młodzieży nie możemy pominąć rów
nież słuchowisk radiowych, mimo pewnych różnic specyfiki. Trzeba ponadto 
przyznać, że sugestywność dobrego słuchowiska potęguje tę „prow okację 
moralną” , jaka zwłaszcza w badanym wypadku jest potrzebna, aby wyлvołać 
reakcję.

Co do samej reakcji —  nasuwa się parę spostrzeżeń na temat postawy 
moralnej młodzieży.

Słuchowisko „Krzysztof”  zrozumiała młodzież zupełnie inaczej niż przy
puszczali rodzice i wychowawcy, nie wyłączając doświadczonych pedagogów. 
Głównym źródłem fałszywych sądów dorosłych zdaje się być niewystarcza
jąca znajomość młodzieży porządnej, uczciwej. Publicyści i łjadacze, zaniepo



kojeni wzrostem przestępczości i chuligaństwa wśród młodzieży, uczynili 
obiektem badań i obserwacji młodzież cyniczną, bezideową, poszukiwali 
prawidłowości w procesie wykolejenia się młodych. Reszta, a właściwie pod
stawowa masa młodzieży, nie stanowiła żadnego problemu społecznego i po
została na marginesie badań psychologicznych i pedagogicznych.

Młodzież, wbrew oczekiwaniom dorosłych, dostrzegła w słuchowisku 
„Krzysztof"’ rozległą problematykę moralną. W obec masowych zjawisk roz
wydrzenia seksualnego, młodzież zdana na лvłasne siły poszukuje jednak ja
kiejś etyki i znajduje ją w regułach prawdziwej miłości. Ona tłumaczy 
i sankcjonuje zbliżenie seksualne, ona rodzi potrzebę spełnienia opieki, uka
zuje godność człowieka i wymaga szacunku dla jego osoby.

Młodzież przyjmuje ponadto zasadę odpowiedzialności za własne czyny. 
]\a szczególne podkreślenie zasługują elementy postawy naukowej w ujmo
waniu przez młodych zagadnień miłości i etyki. Są to: zerwanie z uzasadnie
niami dogmatycznymi, potrzeba otwartego mówienia i dyskutowania na 
wszystkie tematy, zlikwidowanie tabu seksualnego, dostrzeganie w naukowym 
rozumieniu siebie i świata przesłanek właściwego postępowania, poszukiwa
nie norm postępowania nie w oderwaniu, lecz w świecie realnym, w do
świadczeniu życiowym.

Analiza listów pozwala chyba i na inne refleksje. Istnieje naturalny, 
zrozumiały, być może ostrzejszy niż kiedyś, przedział między pokoleniami.

Między innymi i problem wyprowadzenia sprawy życia seksualnego mło
dzieży z dewocyjnych piwnic na pełne światło dnia wykazał, że między czę
ścią pokolenia starszego a młodymi istnieje dość wyraźne pęknięcie. Nie 
decyduje o tym bynajmniej przynależność klasowa gdyż, jak i gdzie indziej, 
świadomość zmienia się później niż warunki ekonomiczne środowisk.

Ów przykładowy fakt rozdźwięku między pokoleniami daje do myślenia. 
Raz jeszcze potwierdza postawioną już tezę: młodzież nie musi być gorsza, 
jest po prostu inna i do tego ma prawo. Im prędzej zrozumiemy ten fakt, 
tym łatwiej będzie nam porozumieć się z młodym pokoleniem, nawiązać do 
jego dążeń i właśnie dlatego sublimować je.

Inna, nasuwająca się tutaj refleksja —  to sposób doprowadzenia norm 
moralnych do młodzieży. Sprawa ta, zawsze kłopotliwa, nabiera szczególnych 
aspektów w okresie zachwiania zaufania między pokoleniem młodym a sta
rym. Jeżeli wśród młodzieży (jak się zdaje) przeważa postawa rozsądkowa, 
empiryczna, a może i sceptyczna —• to wychowanie dogmatyczne jest szcze
gólnie trudne do przyswojenia. Rodzi się więc pytanie, jak właściwie dozować 
„przym us”  i ,.swobodę”  w wychowaniu moralnym, jak gruntować to wycho
wanie na zasadach rozsądku a nie mistyki. I wreszcie —  sprawa miłości. 
Jednogłośny niemal aplauz młodych dla miłości Krzysztofa i Janki wywo
łuje refleksję, że ta młodzież mimo politury zużycia i rozpasania może 
tęsknić do uczuć,, których ujawnienia się wstydzi.



Charakterystycznym przykładem takiej postawy, ukazującym chyba ja
kieś rzeczywiste oblicze współczesnego młodego pokolenia, jest wiersz Mał
gorzaty Hillar, zamieszczony w „Twórczości”  (1958 nr 2 s. 82):

MY Z DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU

My z drugiej połow y X X  wieku  
pędzący rakietam i, helikopteram i 
w zbijający się na księżyc 
wstydzimy się 
m iękkich gestów  
ciepłych uśmiecłiów.
K iedy cierpim y
wykrzywiam y łekceważąco wargi.
K ied y  przychodzi m iłość  
wzruszamy pogardliw ie ramionam i.
Silni, cyniczni, ważni 
z ironicznie zm rużonym i oczam i.
D opiero późną nocą 
przy szczelnie zasłoniętych oknach  
gryziem y z bólu ręce 
umieramy z m iłości

Tak oto w świetle badań przedstawiają się fragmenty problematyki mo
ralnej młodzieży, widzianej od strony rezonansu na książkę i słuchowisko. 
Trudno odważyć się na uogólnienie, pewne jednak wstępne wnioski nasu
wają się dość wyraziście.

Książka (słuchowisko) jest jednym ze sposobów budzenia niepokoju mo
ralnego \vśród młodzieży. O ile jednak u małych dzieci (od 6 roku życia) 
łączy się z tym normatywność w oddziaływaniu książki, o ile wśród dzieci 
starszych (10— 14) dostrzegamy oprócz ekscytowania się akcją już chęć kon
frontacji z bohaterem i wartościowania (uproszczonego) jego cech, o tyle 
wśród starszych książka, jako „norma”  uszczupla znacznie swą rolę, aby wresz
cie wśród dorastających stawała się czasami środkiem wstrząsu moralnego, 
którego źródło i rezonans zresztą wybiegają znacznie poza samą książkę.

Badania wykazały ponadto, że książka może być jednym ze środków
poznawania postawy moralnej i dążeń młodzieży.

Drugi z problemów, którym poświęcono badania —  to stwierdzenie: czy,
i ewentualnie w jakim stopniu, książka wpływa na zainteresowania życiowe,
zwłaszcza zainteresowania praktyczne. Badania te objęły młodzież w wieku
13— 25 lat i oparte zostały na dość szerokiej dokumentacji (około 350 osób 
zbadanycli, większość w wieku 16 —18 lat). W  badaniach dotyczących wy
boru zawodu młodzieży zależało nie tyle na uzyskaniu takiej czy innej 
słownej deklaracji odnośnie danego zawodu, ale na zorientowaniu się, czy 
konkretne książki o określonej tematyce, która sugerowałaby taki wpływ, 
rozwijają zamiłowania młodzieży do takiego zawodu.

8 —  P roblem y czyteln ictw a



W  innych grupach zależało na znalezieniu jakiegoś stopnia odpowiedzial
ności między takimi „zdarzeniami”  krzyżującymi się na badanym osobniku: 
jego zawód, jego zainteresowania, jego lektura (od strony kart bibliotecz
nych i wywiadu).

Rezultaty tych badań można ująć w następujący sposób:
1. Badania typu eksperymentalnego ograniczone zostały do dwu typów 

zawodów, tj. zawodów wymagających kontaktu człowieka z przyrodą (takich 
jak zawód przyrodnika, leśnika, weterynarza) i zawodów pedagogicznych 
(nauczyciel, wychowawca w domu dziecka, kurator sądowy dla nieletnich).

Wyniki eksperymentu okazały się następujące:
Badania przeprowadzone były w kilku ściśle określonych grupach mło

dzieży szkolnej. W  każdej g^upie eksperyment był organizowany niezależnie 
i dotyczył jednego tylko typu zawodów (albo zawodów przyrodniczych, albo 
pedagogicznych). Do każdego z tych dwu typów zawodów dobrano kilka 
pozycji książkowych, których wpływ na młodzież chcieliśmy eksperymen
talnie stwierdzić.

ZAMIŁOWANIE DO ZAWODÓ^)t WYMAGAJĄCYCH KONTAKTU CZŁOWIEKA 
Z PRZYRODĄ

I grupa 
1 eksperymentalna

II grupa III grupa IV grupa

reakcja pozytywna 50% 30% 55% 23%

reakcja negatywna 60% 70% 45% 77%

ZAMIŁOWANIE DO ZAWODÓW PEDAGOGICZNYCH

Grupa  ̂
eksperymentalna |

grupa 
eksp. I

grupa kontrolna 11

reakcja pozytywna 27% 8% 21%

reakcja negatywna 75% 92% 89%

^a podstawie tego zestawienia widzimy, że wpływ książek na jakieś 
podstawowe zainteresowanie życiowe istnieje, ale tylko w nieznacznym bar
dzo stopniu, przy czym niechęć młodzieży do zawodów pedagogiczny cli jest 
tak duża, że nawet fascynujące sytuacje książkowe nie są w stanie jej 
przełamać.

Wpływ książki jest w pewnym stopniu proporcjonalny do uczuciowego 
zaangażowania się czytelnika w stosunku do książki, ale nie jest z nim iden
tyczny. Tzn. można by uzupełnić postawioną na początku tezę, że wprawdzie 
nie wszystkie książki, które młodzieży się podobają, wywierają na nią jakiś



zasadniczy wpływ ale, aby ten, wpływ się zaznaczył, lisiążka musi być przez 
młodego czytełniłta łubiana. Analizując Iłliżej proces oddziaływania łtsiążlci 
widzimy, że wyniłti dodatnie, jeśłi je otrzymujemy, to przełvażnie wtedy, 
gdy w grę wchodzi rozwijanie, pogłęljianie zamiłowań już u czytelnika 
istniejących a nie wtedy, gdy zamiłowanie trzeba rozbudzić od nowa.

W  przypadku drugim interesowano się stopniem popularności tematyki 
książki oraz dostrzegalnymi w tym względzie przesunięciami, reakcją na okre
ślone typy bohaterów książkowych, związkiem między zainteresowaniami 
czytelników a wyborem odpowiednich książek i wyborem zawodu.

Zwracają tu uwagę następujące sprawy:
Charakterystycznym spostrzeżeniem jest swego rodzaju „am orfizm ”  czy

telnika. Składa się na to fakt rzadkiego bardzo viiwiadomienia sobie prze
chodzenia na wyższe stopnie lektury (tylko 10,7%), zwłaszcza zaś brak mniej 
więcej ustalonej odpowiedniości między granicą wieku i doborem odpowied
niej (tzn. spodziewanej przez nas) lektury. Stąd trafiają się czytelnicy-stu- 
denci po raz pierwszy sięgający po Kraszewskiego, zaczytujący się Cooperem 
czy Curwoodem, stąd piętnastoletnie dziewczęta pogrążone w lekturze Hłaski 
lub Hemingwaya. Jest to zjawisko pozostające chyba w związku z procesami 
„przemieszania”  społecznego, niedostatku kultury czytelniczej i, być może, 
braku jakiegoś uporządkowanego zliierarchizowanego życia zbiorowego.

Innym przykładem „amorfizmu”  czytelnika młodzieżowego jest jakiś 
brak dostrzegalnej odpowiedniości między wyborem zawodu a zaintereso- 
лvaniaшi czytelniczymi i zainteresowaniami w ogóle. Oto z podanej niżej 
tabeli widać, iż w zasadzie brak odpowiedniości między zgłoszonymi zainte
resowaniami a „pokryciem ”  tego zainteresowania odpowiednią lekturą.

Z A IN T E R E S O W A N IA  4  L E K T U R A

Zainteresowatiie %  badanych 1 %  przeczytanych ksią
żek z tego zakresu

Według kart 
czytelniczych

Sport 25 0,9
Film 17,5 0,4 Zgodność
Teatr 16,6 0,27 występuje
Sztuka 7 0,1 tylko u 12%
Zagadnienia przyrodnicze 6 2,8 badanych
Zagadnienia medyczne 4,7 0,27

Tabela ta mówi sama za siebie, wynika z niej, że zainteresowania nie są 
pogłęljione, mają charakter rozrywkowy, nie wymagają osobistego zaangażo
wania się, ani potrzeby doskonalenia. Stąd brak odpowiedniości tych zain
teresowań w stosunku do kart czytelniczych, tylko bowiem w przypadku 
rzetelnych zainteresowań (życiem, przyrodą, człowiekiem) procent książek 
jest widoczniejszy.



Podobnie ma się sprawa z wyborem zawodu. Badania wykazują, że w na
der rzadkim przypadku rodzi się decyzja pod wpływem lektury. Nie można 
także stwierdzić zdecydowanej odpowiedniości między istotnymi zaintereso
waniami badanych, a wyborem drogi zawodowej, tym mniej więc roli książki 
w tych procesach.

Ilustruje to tabela:

M O T Y W Y  W Y B O R U  Z A W O D U

Rodzaj motywów

Według zamiłowań 
Przypadkowe 
Wpływ środowiska 
Nacisk środowiska 
Bez motywacji 
Inne (w tym książki)

%  badanych

65
25

W  zarysowanej wyżej sytuacji dość jasną wydaje się teza o aktualnie ni
kłej roli książki, równocześnie jednak dobitnie rysuje się potrzeba uaktyw
nienia tej roli, jako jednego z czynników prawidłowo regulujących proces 
dorabiania się kultury i stosunku do życia.

Uzasadnienie powyższe nie upoważnia nas do optymistycznych wniosków 
na temat roli czytelnictwa i książki w kształtowaniu praktycznych impulsów 
życiowych. Wygląda na to, że książka niemal ociera się tylko o powierzchnię 
życia badanych. Jej wpływ, jeśli istnieje, jest prawie nieuświadomiony. Być 
może —  działa tu jakaś transmisja: książka stwarza raczej bodźce emocjo
nalne, impulsy moralne, które w dalszej konsekwencji oddziaływują na prak
tyczne, zawodowe życie człowieka, chociaż nie jest to od razu widoczne.

Relacja z dokonanych badań jest niewielkim fragmentem wysiłków wło
żonych dotycliczas w interesujący i ciągle żywotny problem: młodzież
a książki. Na tle budzącycłi się przy tej okazji refleksji rysują się próby 
wniosków, bądź też dotkliwie daje się odczuć brak informacji z jakiegoś 
ważnego często obszaru badań.

1. Przede wszystkim dostrzegamy to, że, aby na podstawie badań można 
było dokonać jakichś przekonywających uogólnień, konieczne jest zwielokrot
nienie dokumentacji, ct) możliwe jest do osiągnięcia przez zorganizowanie



sieci badań o dużym zasięgu, opartej o przemyślane tematy zbiorowe i po
sługującej się wypróbowanymi metodami.

2. Próby badań wskazały na nowe jnożłiwości sposobu ich przeprowa
dzenia. Cennym środlsiem pozwalającym na organizowanie badań o dużym 
zasięgu, cieszącym się zaufaniem, jest radio. Anonimowość społeczna badań 
radiowych ogranicza jednalc zasięg wyciąganych z nich wnioslców. Sposobem 
natomiast jeszcze u nas nie stosowanym, ałe mającym duże szanse i już do 
stosowania możliwym, jest film ; chodzi tu o rozpoczętą produkcję filmów 
wychowawczych, tzw. comicsów wychowawczych, stanowiących dobrą próbę 
„prowokacji” , skłaniającej dzieci i młodzież do spontanicznych wypowiedzi.

Te dwie drogi: radio i film, odpowiednio wykorzystane i przystosowane 
metodologicznie do celów badawczych, mogą się stać doskonałym uzupełnie
niem badań prowadzonych z samą książką. Wydaje się, że materiały zdo
byte w ten sposób zarówno pozwolą nam oświetlić niejasne dotąd strony
stosunku młodzieży dzisiejszej do książki, jak i rozszerzą naszą wiedzę o tej 
młodzieży, ułatwiając rozwikłanie wielu palących, zawiłych problemów.

3. Zasadniczą sprawą jest zasięg badań. Relacjonowane w referacie próby 
skupiły się na środowisku miejskim. Doraźne tylko „wypady”  w środowisko ' 
wiejskie potwierdzają, nie nowe zresztą spostrzeżenia, że istnieje specyfika 
czytelnicza środowiska wiejskiego, spowodowana m. in. niedocieraniem do 
niego różnych „konkurencyjnych”  form  życia kulturalnego. Badania tej spe
cyfiki —  to nader ważny fragment koniecznego rozeznania terenu.

4. Badania wykazały, że należy z bardzo dużą ostrożnością przyjmować 
zbyt pochopnie wypowiedziane przekonania o wpływie czytania książek. 
Próby konfrontacji między zainteresowaniami młodzieży, tematyką czyta
nych książek, wyborem zawodu lub planami życiowymi nie wykazały, jak na 
razie, jakiejś dostrzegalnej synchronizacji. Istnieje coś, co można określić 
jako „bezkształt”  czytelniczy. Ogromnie rzadkie są świadome poszukiwania 
książki współdziałającej z życiem czytelnika. Najczęściej odczuwa się, że czy
telnictwo zostało niejako puszczone na boczny, i to dość podrzędny tor 
życia. Na kierunek tego życia oddziaływa wiele innych bodźców czynnych 
także i w sferze budzenia wyobraźni. Częsta nieobecność książki w istot
nych sprawach młodzieży spowodowana jest chyba między innymi wmusza- 
niem w nią książek przeładowanych aktualnym moralizatorstwem; stąd wi
doczna jest predylekcja ku książce historycznej i czasom raczej odległym. 
Wydaje się, że jeśli chcemy zapewnić jakieś większe znaczenie książce w od
niesieniu do dzisiejszej młodzieży, to punktem wyjścia powinny tu stać się 
aktualnie istniejące zamiłowania i zainteresowania tej młodzieży. To nie 
znaczy oczywiście, że książka ma się obracać tylko w granicach tych zainte
resowań. Książka winna je rozwijać, uzupełniać i rozszerzać. Musimy sobie 
jednak zdać sprawę, że zupełne, abstrahowanie od dążeń i zamiłowań mło
dzieży z góry skazuje oddziaływanie książki na niepowodzenie.



5. Istnieje pewna podatność młodego czytelnika na tematykę тога1пч 
Itsiążki. Podatność ta jest zauważalna przeci<^tnie na poziomie 6 roku życia 
> nia tendencję wzrostu, w miarę przybywania lat życia. Zmierza ona ku 
przełamaniu egocentryczności dziecka i pozwala mu wybrać bodźce moralne 
zogniskowane koło postaci bohatera opowiadania (lata 12— 16). Sprawa boha
tera powieści jest sprawą skomplikowaną. Z jednej strony daje się tutaj 
zauważyć skłonność do aplauzu, a także i do naśladowania bołiatera o spe
cjalnym zespole cech. bynajmniej nie najkorzystniejszych (tzw. „sienkiewi
czowskich” ). Przy czym można tu stwierdzić charakterystyczne pomieszanie 
typów bohatera, wynikające z braku ustalonych kryteriów moralnych. Z dru
giej zaś strony, zwłaszcza u młodzieży starszej, spostrzegamy coraz częściej 
przesunięcie ciężaru zagadnienia w kierunku realiów życia, fakt, że nawet 
najbardziej atrakcyjne postacie książkowe zostawiane są tylko w świecie po
wieściowej fikcji. Stąd postać bohatera książkowego może być nawet „łu 
biana”  ale nie ma jakiegoś rzeczywistego wpływu na kształtowanie się ideału 
młodzieży.

Szczególne zainteresowanie dorastającej młodzieży budzą problemy mo
ralne związane ze współżyciem mężczyzny i kobiety.

W  świetle oceny młodzieży dostrzec można, że jej większość dąży do 
nowoczesnego ułożenia tych spraw, oraz, że utyskiwania starszego pokolenia 
na tak zwane rozpasanie młodzieży polegają na braku zrozumienia kryteriów 
młodego pokolenia i na uproszczeniu tego zagadnienia.

6. Badania czytelnicze prowadzone być mogą najróżnorodniejszymi meto
dami i żaden schemat nie może być tutaj ustanowiony. Do rozwiązania każ
dego zagadnienia badawczego dopasowana być musi właściwa temu tematowi 
metoda. Należy jednak pamiętać, że dla uzyskania możliwie obiektywnych 
wniosków wyniki otrzymane przy pomocy jednej metody powinny być jeszcze 
przckontrolowane metodami innymi. Przy czym —  sądząc z nowych do
świadczeń badawczych —  nie zawsze Avyniki różnymi metodami otrzymane 
pokryw'ają się, co stawia wtedy przed nami konieczność badań dodatkowych.

J31atego też sprawa metod w badaniacłi czytelniczych jest jeszcze ciągle 
otwarta i wymagająca dalszego wypracowywania. Zwłaszcza, że skompliko
wane warunki kidturowe dzisiejszego życia stawiają przed nami coraz trud
niejsze problemy, nie mieszczące się w stosowanych dotychczas metodach 
tradycyjnych.

^  badaniach prowadzonych przez nasz zespół położyliśmy nacisk na 
opracow'anie metod obiektywnych, tzn. takich, które rozлviązują zagadnienie 
niezależnie od opinii osób badanych. Wydaje nam się, że metody takie, 
a zwłaszcza stosowany przez nas eksperyment j)edagogiczny, pozwalają w spo
sób „aktywny”  uchwycić proces oddziaływania książki i przez to stają się 
jakąś metodą przyszłości.

Jednym z istotnych elementów metodologicznej poprawności badań jest



dobór teremi badań. Wydaje się w badaniach dotychczasowych, że przywią
zywaliśmy wszyscy zbyt mało wagi do lego zagadnienia i dlatego wyprowa
dzone wnioski są często tak bardzo fragmentaryczne.

Reprezentatywność terenu, na którym badania przeprowadzamy, powinna 
stać się jednym z podstawowych założeń m etodologicznych i musimy zdać 
sobie sprawę, że każda przypadkowość w tej dziedzinie mści się na całości 
otrzymanego obrazu.

7. Wydaje się, że należy eksperymentować nie tylko w dziedzinie ulep
szania metod badań czytelniczych, ale, opierając się na doświadczeniach 
otrzymanych z tych badań, ulepszać i wprowadzać nowe metody pedago
gicznej pracy z książką, tak aby zwiększać jej sferę wpływu na młodzież.

Relacja wyżej przedstawiona świadczy, że aczkolwiek sprawę tę należy 
traktować z całą ostrożnością, rola książki w procesie kształtowania się dzieci 
i młodzieży istnieje, ulega jednak w obecnym okresie ograniczeniu. Określe
nie przyczyn tego ograniczenia, znalezienie obszarów tematycznych, gdzie 
książka oddziaływa łatwiej, znalezienie sposobów zarówno treściowych jak 
i edytorskich, jak wreszcie i organizacyjnych, aby wpływ ten zwielokrotnić —  
to sprawa otwarta. Badania dotychczas w Polsce przeprowadzone. Radlińskiej, 
Jurgielewiczowej, Skowronkówny, Groniowskiej, badania Instytutu Książki 
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej —  wszystko to stanowi cenny materiał, 
z którymi badania Zakładu muszą pozostawać w stałym kontakcie. Zaintere
sowanie, jakie wzbudzają te sprawy za granicą, powstawanie w Szwajcarii 
ośrodka pod nazwą „Internationale Kuratorium fiir Jugendbuch” , prace W ło
chów, w tym prof. Enzo Petriniego i  prowadzonego przez niego „Centro 
Didattico Nazionale di Studi e Documentazione"’ we Florencji, nabrzmiałe 
nie tylko u nas problemy chuligaństwa —  wszystko to określa przedstawione 
wyżej wyniki jako przysłowiowe ziarnko dodane do wielu ziarnek.

Oczywistym wnioskiem jest potrzeba zwielokrotnienia tych badań i ich 
pogłębienia. Chodzi bowiem nie tylko o to, aby zarysować mapę czytel
nictwa. Chodzi o cel znacznie więcej dynamiczny i o wnioski: co uczynić 
aby istniejące czytelnictwo poszerzyć, a przede wszystkim uczynić je współ
twórcą młodego człowieka. Chodzi wreszcie o to, aby przy pomocy tych 
badań poznać bliżej naszą młodzież, która powinna być przez nas -rozumiana, 
której fermentujące życie rzucone na tło rewolucyjnych przemian musi 
w rezultacie stanowić o przyszłości Ojczyzny. (Oklaski).

Przewodniczący zarządza krótką przerw ę, po czym  udziela głosu ob. m gr Marii 
W alentynow icz dla wygłoszenia referatu, obejm ującego fragm enty jej w iększej pracy.



Mgr Maria Walentynowicz 
Uniw ersytet im . A . M ickiew icza w Poznaniu

KULTURA CZYTELNICZA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Głosy prasy codziennej stale sygnalizują w ostatnich czasach niepokojące 
zjawiska z zakresu wychowania młodzieży —  znaczne nasilenie przestęp
czości nieletnich, braki w zasobie wiedzy uczniów rozpoczynających naukę 
w szkole średniej, rażące braki kultury życia codziennego, zjawisko wtórnego 
analfabetyzmu itp. Problem wychowania młodzieży staje się centralnym 
ośrodkiem zainteresowania całego społeczeństwa nie tylko u nas, ale —  jak 
można wnioskować z literatury pedagogicznej —  również za granicą.

Z inicjatywy PAN podjęto więc i u nas badania nad jednym z głównych 
momentów wychowawczych wieku młodzieńczego, a mianowicie —  czytel
nictwem młodzieży. W ramach tych studiów przeprowadzono badania nad 
kulturą czytelniczą absolwentów szkoły podstawowej.

Miano absolwenta szkoły podstawowej odnosi się do młodocianych, którzy 
po ukończeniu szkoły podstawowej nie podjęli dalszego systematycznego 
kształcenia się, bądź to w szkole średniej ogólnokształcącej, bądź zawodowej. 
Decydującym momentem w kształtowaniu się losu młodocianych jest ukoń
czenie szkoły podstawowej i związany z tym w naszym systemie oświaty wy
bór zawodu oraz dalszej drogi życiowej.

W pierwszym etapie badań należało więc zbadać statystykę absolwentów 
szkoły podstawowej, ustalić stosunek dwóch zasadniczych grup —  uczących 
się w szkołach i pozostających poza szkołą. Drugim etapem były badania 
dotyczące ściśle zagadnień czytelnictwa.

Badanie czytelnictwa absolwentów obejmowało czytelnictwo zorganizo
wane na terenie biblioteki przez obserwację bibliotekarzy, analizę kart czy
telniczych oraz eksperyment naturalny i równocześnie badanie czytelnictwa 
niezorganizowanego, w celu ustalenia kultury czytelniczej, względnie jej bra
ków, u osobników spoza terenu biblioteki. Przewodnikami terenowymi w tych 
ostatnich badaniach byli nauezyciele utrzymujący kontakt z absolwentami 
oraz instruktorzy w Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła w Poznaniu, gdzie 
uczestnikami kursów są absolwenci szkoły podstawowej bez zawodu, lub 
uczący się rzemiosła w terminie.



W  celu porównania dwóch odrębnych środowisk zaznaczających się w  ba
daniach prowadzono pracę w Poznaniu jako środowisku wielkomiejskim 
i w Środzie, będącej małym miasteczkiem rolniczym W ielkopolski, a także 
fragmentaryczne badania we Wschowie.

Zorientowanie się w przysposobieniu czytelniczym absolwentów szkoły 
podstawowej umożliwiły nadesłane z całej Polski, dzięki pomocy Minister
stwa Oświaty, wykazy lektury klas VII.

Do podstawowych metod stosowanych w badaniach należały: metoda roz
mowy, eksperyment naturalny w szkołach i na terenie biblioteki, obserwacja 
bezpośrednia, obserwacja pośrednia za pomocą kart czytelnika, wykazów lek
tury i wypracowania na temat „M oja lektura pozaszkolna”  oraz metoda staty
styczna.

Referat niniejszy jest oparty tylko na pewnej części materiałów uzyska
nych z badań, o znacznie szerszym zakresie.

Materiał wykorzystany do opracowania referatu przedstawia się na
stępująco:

1) wykazy lektury absolwentów
—  ze środowiska w i e l k o m i e j s k i e g o ................................................................................191
—  ze środowiska m ałego m i a s t a ..........................................................................'  . 160

2) wypracowania absolwentów uczących się w Zakładzie D oskonalenia Rzem iosła 100
3) protokóły rozm ów z a b so lw e n ta m i.............................................................................................................70
4) dane statystyczne W ydziału Oświaty Prez. W o j. Rady N arodow ej w Poznaniu  

oraz własne m ateriały statystyczne.

Praca obejmuje tylko młodzież miejską, natomiast wyłącza się teren 
wiejski ze względu na znaczną jego specyfikę. Jedynie dane statystyczne do
tyczące losów absolwentów szkoły podstawowej obejmują wszystkie szkoły 
nych z badań o znacznie szerszym zakresie.

Mimo że badania dotyczyły woj. poznańskiego (przeważnie, choć nie wy
łącznie) twierdzenia zawarte w niniejszej pracy będą miały charakter ogólny. 
Do uogólnienia wniosków może upoważniać współczesny nam proces stop
niowego ujednolicania się środowisk wielkomiejskich wskutek wielkich mi
gracji ludności w okresie powojennym i jednakowej w stosunku do wszyst
kich miast polityki kulturalnej państwa. Powyższe twierdzenie odnosi się 
również -w pewnym stopniu do środowiska małego miasta. Różnice terenowe 
między poszczególnymi ośrodkami dadzą się sprowadzić do trzech zasadni
czych punktów: 1. różnice dzielnicowe —  np. Poznań —  Łódź; 2. „dawne”  
ziemie Polski i „now e”  —  np. Wrocław —  Kraków; 3. zmiany w strukturze 
ludnościowej wskutek napływu elementu wiejskiego do niektórych ośrodków 
miejskich, wskutek rozwoju przemysłu (np. Nowa Huta).

Mimo że różnice dzielnicowe mają pewien wpływ na kształtowanie się 
czytelnictwa, będą one świadomie pominięte w niniejszej pracy ze względu 
na to, że stanowi to odrębny problem pedagogiczny i psychologiczny.



Ла zakończenie uwag wstępnych należy bliżej określić pojęcie kultury 
czytelniczej. Do zasadniczych elementów kultury czytelniczej zaliczam: 1) sy
stematyczny kontakt czytelnika z książką, 2) odpowiedni dobór lektury, 
3) лvłaściwą metodę czytania, 4) umiejętność stosowania wiedzy zaczerpnię
tej z książki oraz 5) dążenie do posiadania własnego księgozbioru.

Przedmiotem niniejszej pracy jest kultura czytelnicza absolwentów szkoły 
podstawowej.

LOSY ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Badania prowadzone na podstawie materiałów statystycznych Prez. Woj. 
Rady Narodowej —  Wydział Oświaty w Poznaniu za lata 1954, 1955 wykazały, 
że zaledwie 66% młodzieży podejmuje bezpośrednio po ukończeniu szkoły 
podstawowej systematyczne dalsze kształcenie się w szkole (62,8% w 1954 r. 
i 70,1% w 1955). Liczbę absolwentów pozostających poza szkołą zwiększa 
młodzież opuszczająca wskutek odsiewu szkołę średnią po pierwszym roku 
nauki, ujęta w badaniach w przeciętną liczbę 17,4%. W ten sposób otrzy
mujemy niepokojącą liczbę ponad 50% młodzieży nie objętej systematycznym 
nauczaniem ani w szkole średniej ogólnokształcącej, ani zawodowej.

Po ustaleniu stosunku liczbowego młodzieży uczącej się i pozostającej 
poza szkołą stawiamy dalsze pytanie —  jak przebiega dalsze kształcenie się 
tej ostatniej grupy m łodocianych? Głównym ośrodkiem kształtowania się 
osobowości młodocianego staje się w tym okresie wybór zawodu. Z punktu 
widzenia praktycznej pracy zawodowej pozostają im trzy drogi do wyboru: 
albo uczenie się rzemiosła w terminie, albo praca bez kwalifikacji zawodo- 
wycłi po pewnej przerwie (dopiero po ukończeniu 16 łat można być przyję
tym do pracy), albo też dłuższy okres czasu bez określonego zajęcia i ucze
nia się zowodu.

Z badanej grupy 190 młodocianych, nie objętych nauczaniem w drugim 
roku po ukończeniu szkoły, proporcja wyżej wymienionych możliwości przed
stawia się następująco:

uczy się w terminie z a w o d u .............................................. 37 czyli 19,5 %
pracuje bez szkolenia zaw oJowego . . .  47 czyli 24,5 %
nie uczy się i nie p r a c u je .....................................................106 nzyli 56 %

razem  190 100 %

Widzimy więc, że u znacznej części młodzieży nie objętej nauczaniem 
wytw'arza się po ukończeniu szkoły podstawowej wyraźna luka, której ndo- 
dociany nie ша czym zapełnić, zostaje bowiem bez określonego ośrodka 
pracy zawodowej i bez systematycznego uczenia się. Pozostała grupa zdo
bywa przynajmniej pewne umiejętności praktyczne i kłvalifikacje zawodowe 
przez przyuczenie, chociaż w zakresie rozszerzania kultury ogólnej ma te 
same możliwości.



Jedyną formą uczenia się młodocianych pozostających poza szkołą jest 
samokształcenie przy pomocy książki i biblioteki, gdyż ekstensywne formy 
oświaty dorosłych, jak radio, kino, teatr, muzea, dają znacznie mniejsze m o
żliwości uczenia się niż' książka. Można stwierdzić, że dopiero w wieku 
14— 20 lat kształtuje się osobisty stosunek do książki na podstawie wolnego 
wyboru. Młodzież uchyla się od bezpośredniego wpływu nauczycieli i sama 
wybiera —  czy korzystać z książki i biblioteki —  czy szukać innych rozry
wek i ośrodka zainteresowań, zrywając z książką.

Niezależnie od wolnego wyboru młodzieży stosunek do książki zależy od 
przysposobienia czytelniczego w szkole podstawowej, od pracy nauczyciela 
czy bibliotekarza biblioteki szkolnej, przygotowujących do tego wyboru przez 
długoletnią, żmudną pracę nauczania, kształcenia nawyku czytania, budzenia 
zainteresowań czytelniczych —  począwszy od książki obrazkowej, poprzez 
bajkę, przygodę, powieść historyczną, do znajomości najważniejszych klasy
ków literatury polskiej i obcej. Ze względu na ramy pracy pomija się szcze
gółowe omówienie przysposobienia czytelniczego absolwentów szkoły pod
stawowej. Jak więc przedstawia się czytelnictwo młodzieży w okresie po- 
szkolnym?

O C Z Y T E L N IK A C H  P O T E N C JA L N Y C H  

W Ś R Ó D  A B S O L W E N T Ó W  S Z K O Ł Y  P O D S T A W O W E J

Pierwszy problem przy badaniu czytelnictwa w okresie poszkolnym 
stanowi pytanie, ilu absolwentów pozostających poza szkołą korzysta z bi
bliotek powszechnych oraz analogiczne, choć nie pokrywające się treścią, 
pytanie —  ilu z nich ma jakikolwiek kontakt ze słowem drukowanym.

Na podstawie badań prowadzonych metodą rozmowy ustalono, że w dru
gim roku po ukończeniu szkoły z 50 absolwentów w środowisku wielko
miejskim korzystało z biblioteki tylko 16, czyli 32% , w środowisku małego 
miasta —  z 20 absolwentów czytelnikami biblioteki było 6, czyli 30 %. 
Z tego wynika, że jedynie nie cała trzacia część młodocianych zgłasza się do 
biblioteki w okresie poszkolnym. Przyjmując, że czytelnictwo zorganizowane 
stanowi obecnie główną podstawę rozwijania czytelnictwa ze względu na 
łatwą dostępność książki, stwierdzamy, że 70% młodzieży nie uczącej się 
pozostaje poza zasięgiem systematycznego oddziaływania książki, zarówno 
w środowisku wielkomiejskim, jak i w środowisku małomiasteczkowym. 
Jednocześnie trzeba podkreślić, że jest to okres największej plastyczności 
psychicznej, okres decydujący o kształtowaniu się zasadniczych zrębów kul
tury czytelniczej, samouctwa przy pom ocy książki, co zwiększa wymowę 
faktu, że tyle młodzieży nie korzysta z biblioteki.

Wszyscy młodociani pozostający poza zasięgiem oddziaływania biblioteki 
należą do liczby czytelników potencjalnych i winni być przedmiotem zain



teresowań bibliotekarza, tak samo jak ci, którzy sami zgłaszają się do bi
blioteki.

Wielka liczba czytelników potencjalnych, pozostawionych bez opieki kul
turalnej, stawia bibliotekarzy przed koniecznością szukania odpowiedzi na py
tania: jakie są przyczyny izolacji młodocianych od biblioteki, podstawowej 
instytucji kształcenia się w okresie poszkolnym, czy te osoby mają jakiś kon
takt z książką, ze słowem drukowanym, co czytają, jaki jest ich poziom kul
tury czytelniczej.

Fakt izolowania się od biblioteki nie pokrywa się oczywiście z izolowa
niem się od książki i czytelnictwa. Wśród absolwentów spotyka się nieraz 
jednostki które, chociaż nie korzystają z biblioteki, mają żywy stosunek do 
książki, należą one jednak do wyjątków. Nie korzystają zaś z biblioteki, bo 
szkoła nie wyrobiła w nich nawyku czytania i nie dała im dostatecznego 
przysposobienia czytelniczego, innych odstraszył bibliotekarz nieumiejętnym 
podejściem do czytelnika, innych jeszcze zniechęcił dobór księgozbioru 
w bibliotekach publicznych —  bo —  jak mówi jeden z nich: „co  w tych 
bibliotekach można dostać —  tylko książki społeczno-polityczne” . Są tacy, 
którzy czytają tylko sezonowo i przerywają kontakt z biblioteką ulegając 
zmiennym nastrojom wieku młodzieńczego. Jeszcze inni ulegają negatywnej 
opinii środowiska, w którym rodzice uważają, że nauka i czytelnictwo nie 
opłaca się. („Dobrze zarabia, głupi by był, żeby się uczyć” , albo „trzeba 
zapędzać syna od książki do pracy, bo co będzie miał z czytania!” ). Bi
bliotekarze podają fakty, że ojciec odnosi książkę do biblioteki i każe wy
kreślić syna, bo według opinii rodziców —  „musi teraz o pracy myśleć, 
a nie o książkach” .

Najbardziej trudną do zwalczenia przeszkodą w czytaniu jest praca mło
docianych po 16 roku życia (lub w środowisku małomiasteczkowym jeszcze 
wcześniej) zbyt wyczerpująca organizm, nie wdrożony jeszcze do tak wiel
kiego wysiłku.

Mimo negatywnej oceny nauki i czytelnictwa w niektórych środowiskach 
młodociani czytają nieraz wbrew woli starszych, nawet pod kocem, przy la
tarce elektrycznej, gdy rodzice gaszą światło. Grupa młodzieży nie korzysta
jącej z bibliotek publicznych czyta książki starszego rodzeństwa, książki wy
pożyczone od kolegów oraz własne. Cenną zdobyczą naszych czasów są roz
powszechniające się biblioteczki prywatne. Posiadanie choćby niewielkiej 
liczby książe'ł własnych staje się u nas raczej regułą niż wyjątkiem.

Wskutek rozpowszechnienia się książek własnych spotykamy nieraz na 
terenie pozabibliotecznym żywy stosunek do książki. Oto przykład lektury 
młodocianego (lat 18) pracownika branży skórzanej we Wschowie, który nie 
należy do biblioteki, gdyż —  jak mówi —  „tam  wszystkie książki, które 
chciałbym czytać, zawsze są w ruchu, a chłopaki mają dużo ładnych książek, 
więc pożyczam” . Czyta widocznie dużo, gdyż chętnie sypie tytułami książek:



Tajemnicza wyspa —  Vernego, W  pogoni za m eteorem , Bari, syn Szarej W il
czycy, Szara Wilczyca, Zew krwi —  Londona, Żądło Genowefy, L —  jak 
Lucy, Dywizjon 303, Ryby śpiewają w Ukajali, Krzyżacy, Potop, W  pustyni 
i w puszczy itd.

Twierdzi, że czytał znacznie więcej, tylko w tej chwili nie pamięta ty
tułów. O każdej książce wypowiada się żywo i ze zrozumieniem treści. 
Równocześnie jednak wymienia kilka tytułów literatury sensacyjno-brukowej. 
Sam przyznaje w rozmowie, że tak lubi czytać książki, że czyta je  nawet 
w czasie pracy. Przykłady żywego stosunku do książki u młodocianych na 
terenie pozabibliotecznym mówią o tym, że jeżeli ktoś nie korzysta z biblio
teki, to nie znaczy jeszcze, że nie czyta książek. Znacznie więcej jest jednak 
przykładów ujemnego wpływu izolowania się od biblioteki, wskutek tego 
kompletnego zaniku czytelnictwa.

Wszyscy czytelnicy potencjalni, a zwłaszcza młodociani, dla których bi
blioteka stanowi podstawową instytucję umożliwiającą dalsze uzupełnianie 
wiedzy, winni więc należeć do zakresu zainteresowań bibliotekarzy. Zastano
wienie się nad tymi problemami może prowadzić do poszukiwania dróg po
zyskania czytelników potencjalnych dla biblioteki. Wiele mogłoby pom óc 
zorganizowanie specjalnych bibliotek dla młodocianych od lat 14 do 20, 
znanych w Czechosłowacji i innych krajach.

S K U T K I O D E R W A N IA  SIĘ  M Ł O D Z IE Ż Y  O D  K S IĄ Ż K I

Najbardziej groźnym skutkiem oderwania się młodocianego od szkoły 
i biblioteki jest powrotny analfabetyzm młodocianych, przede wszystkim 
w zakresie wiedzy o książce. Oto przykład konkretny:

„Tom asz nie chciał uczyć się dalej. Chciał tylko zdobyć zaw ód, by prędzej zarabiać, 
gdyż w domu jest czworo m łodszego rodzeństwa. Obecnie uczy się zawodu malarza 
w terminie. Na pytania nauczycielki początkow o odpowiada niechętnie. W id ać, że wstydzi 
się mówić o dalszym uczeniu się, o czytaniu książek. W  klasie V I i V II  korzystał z bi
blioteki i chętnie czytał. Po wyjściu ze szkoły nie czytał prawie przez dwa lata. Czyta  
tylko wówczas, gdy mu jakaś książka wpadnie do ręki, bo od kolegów  również nie 
pożycza. Jest zajęty prawie cały dzień“ .

„Jak to  czytać —  mówi chłopak —  gdy człow iek jest taki zm ęczony po robocie. 
Naskaczę się po tych „d ra bk a ch " przez cały dzień. O statnio m alujem y w rzeźni. Tam  
jest tak w ysoko, że człow iek cały dzień poci się ze strachu na klocku, bo wszystko się 
trzęsie i ugina pod nogami. Niedawno jeździliśm y na robotę do innego m iasteczka. 
Rowerami 22 km  w jedną stronę. W ięc  woleliśm y nawet m alować nocam i do drugiej, 
potem  przespać się gdzieś na sianie i dalej m alow ać, żeby robotę prędzej skończyć i nie 
jeździć 22 km  pod wiatr. W  niedzielę to przynajm niej gazetę m ogę przeczytać, ale czasem  
to i w niedzielę trzeba m alować —  chcem y trochę zarobić".

Cóż dziwnego, że chłopak po ukończeniu szkoły nie czytał już żadnej 
książki, że nie może przypomnieć sobie, co napisał Sienkiewicz (pewnie



„Zem stę”  —  nie? Ach wiem, „W  pustyni i w puszczy” !). Nie zna w ogóle 
Kraszewskiego. O Prusie przypomina sobie z trudem: „Pisał o tym chłopie, 
o tym gospodarzu... nie wiem” . I po długiej chwili niepewna wypowiedź —  
„Placówka” ??? Mało wprawną ręką, odwykłą już od pisania, chłopak zapisuje 
trzy książki (tytuły), które kiedyś czytał w szkole. Forma liter przypomina 
całkowicie pismo analfabety.

I jeszcze dwa przykłady. Smutnie uderzają słowa kowala, lat 19, absol
wenta szkoły podstawowej, który z trudem buduje trzy zdania na temat 
lektury, zawierające 7 błędów:

Czytałem  książki lektury A . M ickiew icza, a tytułów nie pam iętam . H . Sienkiewicza, 
a tytułów  nie przypominam sobie. Czytam, gazety o ijrzebiegu брог10лу w Połsce i w świe- 
cie. W arunki rodzinne nie pozwałają na czytanie książek, ho muszę chodzić do pracy“ .

„Ja co prawda dużo książek nie czytam, ałe łubię książki liistoryczne. Pan Tadeusz, 
Lenka szuka ojca, łiam (przypuszczałnie „C łiam ”  —  E. Orzeszkow ej) i różne poezje 
M ickiew icza, K ościuszki“

—  pisze 17-letni chłopak, któremu się całkowicie pomieszały pojęcia wy
niesione ze szkoły.

Z wypowiedzi tych widzimy, że już po kilku latach po ukończeniu szkoły 
absolwenci nie znają książek Sienkiewicza i Mickiewicza, a z czytania gazet 
niewiele korzystają, ograniczając się tylko do wiadomości o sporcie.

O słabej znajomości literatury świadczy fakt, że na 100 absolwentów 
w wieku 14— 19 aż 22 nie umiało wymienić żadnego autora w wypracowa- 
niach, przytaczając najwyżej kilka tytułów książek. Piąta część młodzieży 
pozaszkolnej nie zna więc żadnego pisarza polskiego ani obcego.

Jednocześnie zaś z wypracowań absolwentów widzimy, jak lektura poza
szkolna może rozszerzać stopniowo zasięg kultury literackiej na najniższym 
szczeblu wykształcenia. Podczas gdy absolwenci 14 — 15-letni wymieniają 
tylko 26 autorów w sumie, to 16- -  18-Ietni operują już 57 nazwiskami auto
rów, co stanowi pewien postęp, mimo że liczba jest obiektywnie bardzo 
niska.

O stopniowym rozszerzaniu się ktdtury czytelniczej absolwentów pod 
wpływem pracy własnej świadczą również same nazwiska autorów. Podczas 
gdy 14— 16-letni wymieniają przeważnie nazwiska autorów znane z lektur 
szkolnych, jak np. Słowacki, Konopnicka, Fredro, u starszych spotykamy 
w wypracowaniach nazwiska poznane bez wątpienia drogą lektury poza
szkolnej.

Jacy autorzy utrwalili się w pamięci czytelników na najniższym szczeblu 
kultury literackiej? W  tekstach 100 wypracowań 1 4 —16-letnich młodocia
nych występują wg częstotliwości wymieniania:
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Pozostali, wymienieni 1 raz, to: Bobińska, Balzac, Brzechwa, Agata 
Christie, Maria Dąbrowska, Gąsiorowski, Jan Kochanowski, Kossak-Szczucka, 
Krasicki, Łatis, Maiiriac, Meissner, Nałkowska, Newerly, Szekspir, Twain, 
Tołstoj. Voynitsch. Wasilewska, Zarzycka.

Słabe natężenie czytelnictwa powoduje więc ni. in. brak znajomości naj
ważniejszych nazwisk autorów polskich i obcych, chociaż nieznajomość auto
rów nie pokrywa się wśród czytelników, a zwłaszcza czytelników w tym 
wieku, z brakiem znajomości ich dzieł. Można powiedzieć, że jedynie Sien
kiewicz i Prus są znanymi autorami wśród tej grupy. Poczytnosć dzieł takich 
autorów, jak Mickiewicz czy Słowacki, należy tłumaczyć raczej oddziaływa
niem dydaktycznym szkoły niż zainteresowaniem młodzieży, jak twierdzili 
niektórzy autorzy np. Aniela Mikucka *).

Czytelnik początkujący operuje jedynie tytułem książki, gdyż nazwisko 
autora nic mu nie mówi. Świadczy o tym fakt, że na 390 książek wymienio
nych w formie: autor— tytid, przypada 648 wymienionych jedynie tyttiłów 
książek, a więc w stosunku niemal 1 : 2.

Drugim przejawem słabej kultury czytelniczej i powrotnego analfabe
tyzmu jest- brak podstawowych pojęć i zniekształcanie tytułów utworów.

wypracowaniach аЬвоЫеп10л\- roi się od takich błędów jak „Pan Wlode- 
jowski” , „O jciec zadżumiony” , „Trędowata Mniszki” , „Radziejewiczówna lub 
Radziołowiczówna’ ", utłvór Konopnickiej „W  piwnicy i puszczy”  itp. Rodzaj 
tych pomyłek świadczy wymownie o całkowitej bezradności czytelnika 
w świecie książek i sygnalizuje zjawisko powrotnego analfabetyzmu u absol
wentów szkoły podstawowej.

To samo można obserwować w operowaniu pojęciami, których treść, 
niedostatecznie utrwalona w szkole, uległa całkowitemu pomieszaniu. A  więc

*) „Zainteresow anie czytelnicze m łodzieży krakow skiej” . „T w órczość”  1946 nr 12 s. 211.



pomieszanie pojęcia autora i bohatera książki —  np. bohaterem „Placówki"’ 
jest Bolesław Prus; niewłaściwe skojarzenia —  np. Hugo Kołłątaj napisał 
„Nędzników” ; dalej —  mylne zastosowanie pojęć, np. —  „książka podobała 
mi się dlatego, że jest bardzo dzielna” , albo „bo  tam jest dużo rzeczy cieka
wych i odrębnych” , kompletny brak pojęć chronologicznych (np. umieszcza
nie akcji książki Gomulickiego „Wspomnienia niebieskiego mundurka”  
w wieku X V  zamiast w X IX  lub też „na przełomie XVII i X IX  wieku”  
i tym podobne błędy, świadczące o werbalnym nauczaniu w szkole, która 
nie potrafiła w ciągu siedmioklasowej nauki przyswoić uczniom podstawo
wych pojęć.

Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem dla tej grupy czytelników 
jest stosunek ilości popełnianych błędów (gramatycznych, ortograficznych 
i stylistycznych) do ilości czytanych książek. W celu zbadania tej kwestii 
przeprowadzono porównanie między liczbą elementów wypowiedzi na lemat 
„M oja lektura pozaszkolna”  z liczbą błędów. Elementem wypowiedzi mogło 
być bądź to zdanie na temat lektury, bądź też tytuł książki, zależnie od 
formy ujęcia wypracowania uczestników kursów w Zakładzie Doskonalenia 
Rzemiosła.

Zestawienie liczbowe tych faktów wykazuje, że największą liczbę błędów 
popełniają w wypracowaniach czytelnicy, którzy czytają najmniej książek. 
Liczba ich błędów przekracza znacznie liczbę wymienionych tytułów książek 
lub zdań na temat lektury.

Odwrotnie proporcjonalny stosunek ilości błędów do ilości czytanych 
książek uwydatnia się najbardziej w poglądowym przedstawieniu danych przy 
pomocy wykresu (por. wykres obok). Po jednej stronie mediany (środkowej 
liczby szeregii) mamy 4— 11 elementów wypowiedzi o książkach i błędy 
wahające się od 6— 14, przy czym krzywa błędów w 11 punktach przewyższa 
krzywą przedstawiającą liczbę elementów wypowiedzi o książce; po prawej 
stronie mediany liczba elementów wypowiedzi waha się między 11 a 49, przy 
czym krzywa błędów przebiega stale znacznie niżej. Przyjmując założenie, że 
najmniejszą liczbę wypowiedzi na temat lektury mają ci, którzy najmniej 
czytają *), stwierdzamy, że lektura ma decydujący wpływ na kształtowanie 
się umiejętności poprawnego mówienia i pisania, co jaskrawo występuje 
zwłaszcza u czytelników na elementarnym szczeblu wykształcenia.

Dalszym negatywnym skutkiem izolowania się od biblioteki jest szerzenie 
się literatury sensaeyjno-brukowej. która, chociaż oficjalnie usunięta z biblio
tek publicznych i wykreślona z planów wydawniczych, zachowała się jednak 
w domach prywatnych i kursuje z rąk do rąk, zwłaszcza wśród czytelników

*) Brak um iejętności pisem nego wypowiedzenia się można było wyrównać prostym  wy- 
lirzeiiiem  przeczytanych książek, pytania pom ocnicze brzm iały: „co  czytałem i o czym lubię 
czy ta ć".



O słabej kulturze literackiej. Wypowiedzi czytelników na elementarnym 
szczeblu wykształcenia roją się od entuzjastycznych ocen wypożyczanych od 
kolegów książek takich, jak:

Czek na milion. Biała niewolnica. Zegar śmierci. Trzydzieści lat miłości 
pod ziemią. Zbrodnia Rundlasa, Wyspa 300 trumien. Szlakiem mordercy itp.

Na podstawie uprzednio prowadzonych badań można stwierdzić, że naj
większe nasilenie tego rodzaju lektury przypada na okres 16— 18 lat. Naiwny, 
bezkrytyczny stosunek do nagromadzonych tu sztucznie sensacji ulega póź
niej zmianie, wskutek stopniowego dojrzewania młodzieży. W  krajach za
chodnich szerzenie się literatury sensacyjno-brnkowej wśród młodzieży ma 
jeszcze większe nasilenie z przyczyny szkodliwej dla wychowania polityki 
лvydawniczcj, zezwalającej na kolportaż tego rodzaju druków *).

Jednocześnie jednak część pedagogów w krajach zachodnich podejmuje 
zdecydowaną walkę z bezwartościową literaturą. Jedna z autorek szwajcar
skich podaje przykład inicjatywy pewnego wychowawcy, który po apelu do 
młodzieży w czasopiśmie zawodowym uzyskał 5500 tomików „szmiry”  od 
280 młodocianych, dając w zamian za to wartościowe książki**). Sprawa de
finitywnego wycofania antykwarycznej literatury sensacyjno-brukowej z obie
gu >vśród naszej młodzieży zostaje wciąż jeszcze w sferze dezyderatów, cho
ciaż nikogo nie trzeba przekonywać o szkodliwym wpływie tego rodzaju 
druków na rozwój psychiczny młodzieży.

*) E. M oor podaje za K ellerem , że roczna produkcja takiej literatury w N R F  wynosi 
obecnie 95 milionów egzemplarzy. „Jugendgefalirdung-Jugendscliutz“  Ziirich 1955.

** ) 1. c.
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Izolowanie się od biblioteki jest jedną z głównych przyczyn szerzenia się 
czytelnictwa w niewłaściwym liieriinkii. Szerzy się ono oczywiście i wśród 
czytelników korzystających z bibliotek. W tym przypadku jest to jednak 
mniej niebezpieczne, dzięki dostępności książek o większej wartości. Jedno
cześnie jednak trzeba zaznaczyć, że ze względu na grozę powrotnego analfa
betyzmu w większym niebezpieczeństwie znajdują się ci, którzy w ogóle nic 
nie czytają, niż ci, którzy upajają się tzw. „szmirą” , gdyż nawet takie 
czytelnictwo jest wyrazem potrzeby słowa drukowanego i idatwia przejście 
do czytelnictwa literatury wartościowej, po okresie przesytu tandetą.

Analfabetyzm wtórny w zakresie wiedzy o książce i kultury absolwen
tów łączy się z analfabetyzmem ogólnym —  w wypowiedziach czytelników 
występują wyraźnie trudności w sformułowaniu najprostszej wypowiedzi na 
piśmie, trudności w ortografii i samej technice pisania. Po przedstawieniu 
obrazu kultury czytelniczej na najniższym poziomie stawiamy pytanie - - 
jaki jest obraz czytelnictwa u tych, którzy korzystają z bibliotek publicznych.

M Ł O D Z IE Ż  K O R Z Y S T A J Ą C A  Z  B IB L IO T E K

Najbardziej żywy kontakt z książką ma młodzież korzystająca z bibliotek 
powszechnych. Już sam fakt zgłoszenia się do biblioteki świadczy o tym, że 
Tnłodociany poszukuje książki, że jest mu ona potrzebna. Wielką przeszkodą 
ze strony organizacji czytelnictwa jest zarządzenie, że dopiero szesnastolatek 
może być zapisany w bibliotece dla dorosłych. Młodociany 14— 15-letni nie 
znajduje już książek w bibliotece dziecięcej i nie będzie z niej korzystał, 
gdyż mu nie pozwoli jego poczucie „dorosłości” . Zarządzenie powyższe jest 
tak mało realne, że nawet sami bibliotekarze omijają je, zapisując wszystkich 
młodocianych.

Jak przedstawia się nasilenie czytelnictwa wśród młodocianych korzysta
jących z bibliotek?

Przy analizie kart czytelniczych absolwentów szkół podstawowych uderza 
w pierwszym rzędzie „sezonowość”  ich czytelnictwa. W środowisku wielko
miejskim na 191 czytelników przypada 78 takich, którzy korzystali z biblio
teki jedynie przez kwartał, w środowisku małego miasta jest takich znacznie 
mniej, gdyż na 160 przypada 22. Porównanie 41 % czytelników sezonowych 
w środowisku wielkomiejskim z 13% tychże w środowisku małego miasta 
wskazuje wyraźnie na przyczyny tego zjawiska. Znacznie większa fluktuacja 
życia, wielkie możliwości rozrywkowe, zmienność losu młodocianycłi, inten
sywne wyżycie się w gronie rówieśników nie sprzyjają stałemu kidtywowaniu 
zainteresowań czytelniczych w środowisku wielkomiejskim. Natomiast wię
ksza stabilność życia małego miasta sprzyja również ustabilizowaniu się czy
telnika w bibliotece. W  obu przypadkach sezonowość czytelnictwa młodo
cianych wiąże się również niewątpliwie ze zmiennością psychiki niłodocia-



nego —  uleganie krańcowym nastrojom uczuciowym, zmienność zaintereso
wań, brak równowagi związany z dojrzewaniem biologicznym, liczne kon
flikty z otoczeniem itd., a także ma związek ze zmiennością sytuacji ze
wnętrznej młodocianego — nie pracuje, znalazł pracę, nie uczył się za
wodu —  zostaje przyjęty do terminu, wyjechał do innego miasta itd.

Drugim zjawiskiem, które się narzuca przy obserwacji wykazów lektury, 
jest wzrastające z wiekiem związanie z biblioteką i zjawisko przerwy w czy
taniu bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Oto liczby ilustrujące tê  fakty. 
W  bibliotekach prowadzących badania (przyjmowano tu również czytelników 
od lat 14) zanotowano:

absolwentów w ivieku lat 14— 13 

16— 17 

18— 19 

20 .
razem

43

103

134

71

351

^  pierwszych latach po ukończeniu szkoły występuje więc często zerwa
nie z biblioteką, przypominającą młodocianemu dzieciństwo i szkołę, a więc 
świat, od którego się wyraźnie odsiiwg, by stać się jak najprędzej dorosłym 
i niezależnym. Przerwa w czytaniu bezpośrednio po ukończeniu szkoły może 
być również uzasadniona uczuciowym zaabsorbowaniem sprawą wyboru za
wodu, decydującą się w 14 —16 roku Życia. Po pewnej przerwie i doświad
czeniach życiowych młodociany zaczyna widocznie odczuwać potrzebę dal
szego kształcenia się i brak książki, gdyż liczba zgłoszeń osobników 1 8 —19- 
-łetnich wyraźnie wzrasta.

Jak przedstawia się w ujęciu liczbowym intensywność czytelnictwa mło
docianych? Odpowiedź na to pytanie daje analiza wykazów lektury i zesta
wienie, oparte na przeciętnej dla każdego czytelnika liczbie przeczytanych 
w ciągu kwartału książek. Za podstawę obliczeń przyjęto kwartał, ze względu 
na fluktuację czytelnictwa młodocianych (patrz tabela na str. 132).

Z tabeli wynika, że intensywność czytelnictwa w czasie jest większa 
w środowisku wielkomiejskim, o czym mówi zestawienie trzech zasadniczych 
grup —  mniejsza liczba czytelników pierwszej grupy o najsłabszym nasile
niu 30% , w stosunku do 43,1% w środowisku wielkomiejskim, większa liczba 
czytelników drugiej grupy o normalnym natężeniu —  58% w stosunku do 
48,1% oraz większa liczba tzw. „pożeraczy książek”  w wielkim mieście —  
12% na 8,8% czytelników III grupy.

Za „pożeracza książek”  uważam osobnika, który czyta więcej niż 70 ksią
żek rocznie, przyjmując, że taka intensywność czytelnictwa w czasie raczej 
ujemnie wpływa na rozwój osobowości młodocianego.



Liczby obrazujące intensywność czytelnictwa w zestawieniu sumarycznym 
przedstawiają się następująco:

[NTENSYWNOŚĆ CZYTELNICTWA

Przeciętna 
liczba prze

czytanych 
książek 

na 1 kwartał

Środowisko małego miasta Środowiska wielkomiejskie

liczba
czytelników % 1 grupa liczba

czytelników % grupa

1 — 2 41 25 I 16 8 1
2 — 5 29 18,1 43,1% 42 22 30%
5 — 10 46 28,7 II 70 36 II

10 —  15 31 19,4 48,1% 41 22 58’ ó

1 5 - 2 0 5 3 13 7
20 — 25 1 1 5 3
25 — 30 4 2,5 111 2 1 111
30 — 35 1 1 8,8% 1 0,5 12%
35 — 40 2 1,3 — —

4 0 - 4 5 - — 1 0,5

Razem 160 100 100% 191 100 100’/o

Zupełnie inaczej przedstawia się zestawienie ogólnej liczby przeczyta
nych książek w środowisku wielkomiejskim i w małym mieście. Mimo mniej
szej intensywności czytelnictłva młodociani małego miasta czytają w sumie 
więcej książek, gdyż widocznie pracują wolniej, ale bardziej wytrwale i pla
nowo, jak to już wynikało z mniejszej liczby czytelników sezonowych, w po
równaniu z wielkim ośrodkiem miejskim. Na 160 czytelników przypada bo
wiem 3079 przeczytanych książek w małym mieście, a więc przeciętnie 19,2 
książki na 1 czytelnika, podczas gdy w środowisku wielkomiejskim 3046 na 
191 czytelników, czyli przeciętnie 15,9 na 1 czytelnika.

Ograniczone ramy tej pracy nie pozwalają omówić analizy jakościowej. 
Warto jednak podkreślić charakterystyczną cechę czytelnictwa współczesnej 
młodzieży. W zestawieniu lektury młodocianych wg poszczególnych rodza
jów  książek —  bajka, przygoda, podróżnicze, łiistoryczne, powieść (z życia 
m łodzieżj, z życia zwierząt, obyczajowa, wojenna) oraz popularnonau
kowe —  uderza wyraźnie dominanta powieści obyczajowej u wszystkich 
roczników od 14 do 20 roku życia i to zarówno w jednym jak i w drugim 
środowisku (45,5% ogólnej liczby przeczytanych książek, w stosunku do 
książek innej treści).

Dla porównania tych faktów z czytelnictwem młodzieży przedwojennej 
można przytoczyć dane z tabeli zainteresowań czytelniczych badacza czes
kiego Freya lub niemieckiego teoretyka czytelnictwa Rumpfa.



Rumpf przytacza m. in. dane dotyczące czytelnictwa młodzieży w wieku
14— 16 lat i wykazuje wyraźną przewagę literatury przygodowej w środo
wisku wielkomiejskim, natomiast Frey podkreśla łvyraźną dominantę zainte
resowania podróżami od 14 aż do 20 roku życia u chłopców, a tylko u dziew
cząt w tyra wieku dominantę przygód. Wybitne zainteresowanie powieścią 
obyczajową u nas, zarówno u dziewcząt jak i u chłopców w okresie powo
jennym, może nasuwać hipotezę, że młodzież powojenna wcześniej dojrzewa, 
jest nieco poważniejsza i dlatego problemy życiowe stają się centralnym 
punktem jej zaintcгesoлvania.

Jednocześnie nasuwa się druga hipoteża, a mianowicie, że rozwój zainte
resowań czytelniczych wiąże się raczej z dorastaniem społeczno-kulturalnym 
niż dojrzewaniem biologicznym, gdyż w tym samym wieku przejawiają się 
w odmiennych warunkach dorastania społeczno-kulturalnego zupełnie od
mienne zainteresowania.

Dla wykazania wpływu książki na młodocianego warto przedstawić osią
gnięcia niektórych czytelników żywo związanych z książką. Oto kilka przy
kładów ilustrujących pozytywne wyniki jjracy z książką, z której podkreślić 
należy trzy momenty: 1) kulturę języka literackiego pod wpływem czytania, 
2) systematyczne samokształcenie młodocianego przy pomocy książek, 3) od
działywanie kulturalne w swoim środowisku zależnie od możliwości. 

Zagadnienie przedstawię na trzech przykładacli:

A. W y j ą t k i  z w y p r a c o w a n i a  a b s o l w e n t k i  w S z c z a w 
n i e  Z d r o j u  z r. 1956 — wyraźny kontrast ze stylem i treścią wypra-
cowań jej rówieśników, omawianych w II punkcie pracy.

„M oja  lektura pozaszkolna”
„Życie bez przygód jest jak  wiosna bez kwiatoAv, niebo bez elońca, jak  

rzeka bez fali i jak ziem ia bez uśmiechu... Przygoda czaruje nas i zachwyca”

(Julian E jsm ond).

.^Dlatego też m oją ulubioną lekturą pozaszkolną są książki podróżnicze rojące się 
od przygód. D zięki nim  poznajem y Póhioc skutą lodami, trudny tryb życia je j m ieszkań
ców, ich codzienną walkę z m orzem  i wiatram i, niejednokrotnie z głodnym i zwierzętam i. 
Poznajrniy gorące krainy A fryk i, je j pustynie, oazy, zwyczaje tubylczej ludności. D o 
pełniam swoje wiadomości o nicłvolnictwie, jego strasznym jarzm ie i walce z nim . K siąż
kami o takim właśnie charakterze, stanowiącymi m oją lekturę, są: „ W  pustyni i w  pu
szczy”  Henryka Sienkiewicza, ukazującego nam , oczam i w ędrującycli przez A fryk ę dłvoji- 
dzieci, Stasia i N el, jej przyrodę zm ienną i przez to groźną, przystosowanie się ludzi 
i zwierząt do je j kaprysów ...“ .

„C ykl książek Londona, między innymi „B iały  K ie ł“  oraz Curwooda —  „Ł ow cy w il
k ó w ", „W łóczęgi p ó łn o cy ", „N ajdziksze serca“  dają nam  wiele em ocji, gdyż cała tw ór
czość Curwooda i całe jego życie było jedną w ielką przygodą. D aje ona czytelnikom  
potężny, mroźny powiew niezgłębionych i tajemniczych puszcz, nieogarnionych w zrokiem  
śnieżnych p ól, szum w ezbranych wiosną rzek dalekiej Północy i echo łow ów  dzikich  
myśliwców i traperów w rozległych kniejach Kanady. N ajpiękniejsze są rozdziały o zw ie



rzętach, doskonale podpatrzonych przez pisarza. Opowiada nam tajemnire zazdrośnie 
kryte przez północne puszcze przed ludzkim  w zrokiem ...“

„T rudno w yliczyć wszystkie książki podróżnicze, szczególnie gdy pomyśleć o niezli
czonych fantastycznych podróżach w około świata, w przestworza i na dno m orza, opi
sanych przez Juliusza Verne. W szystkie one prowadzą nas ]>o znanych i nieznanych 
wyspach, wysepkach i przylądkach, pozostaje w nasiej wyobraźni niezatarty obraz pię
knej i urozm aiconej przygody, je j grozy, w alki z nią i żywiołam i. Wzruszają nas zwie

rzęta i ich niejednokrotne przywiązanie do człowieka. Zadziwia nas ivytrwala i nieugięta 
walka ludzi krajów  niecywilizowanych o byt“ .

Wypracowanie 15-letniej absolwentki, córki ludowego rzeźbiarza, zajmvije 
niemal trzy strony papieru maszynowego. Bogate słownictwo i piękny styl 
wypowiedzi wskazują na wysoki poziom kultury czytelniczej, uzależnionej 
przede wszystkim od lektury, chociaż i inne czynniki mają tu swój wpływ.

B; S y s t e m a t y c z n e  s a m o u c t w o  p r z y  p o m o c y  k s i ą ż k i .

Czesław pracuje w warsztacie szewskim ojca. Ma łat 19, zamierza zdawać egzamin 
czeladniczy na szewca. Brat Czesława skończył szkolę m uzyczną, pójdzie na wyższe 
studia. W  dom u jest fortepian. Czesław śpiewa w chórze, a w dom u chętnie śpiewa i gra 
na m andolinie. Na tem at czytelnictwa mówi chętnie i swobodnie, widać, że mu to spra

wia dużą przyjem ność. W  rozm owie porusza się sprawę stylu powieści, wątków powieścio
wych w utworze G ołubiew a, m ów i się o wyborze książek, o ostatnich sztukach teatral
nych itd. Prawdziwie kulturalna rozm owa z obustronnym  zainteresowaniem. D o biblioteki 
zapisał się w trzecim  roku po ukończeniu szkoły. Od tego czasu czyta systematycznie.

W  ostatnim roku czytał następujące dzieła: Kuropatwińska M. —  Ogró
dek działkowy, Heym S. —  Inwazja, Rudnicki A. —  Młode cierpienia, 
Skierski Z. —  Barwa świata, Meissner J. Na błękitnym gościńcu, Po
tocki J. —  Rękopis znałeziony w Saragossie, Balzac H. —  Stracone złudze
nia, Aragon I. —  Pięlme dziełnice, Illes B. —  Rapsodia karpacka, Szafer W. 
Szaferowa J. —  Kwiaty w naturze i sztuce, Krechowiecki A. —  O tron, 
Cinger A. —  Zajmująca botanika, de Kruif P. —  Lotvcy mikrołww. Mu
szyński J. —  Ziołowa upteczłta domowa, Parandowski J. —  Król życia, 
Gładkow K. —  Tełewizja, Doński R. —  O tełewizji, Porębski E. - -  Technika 
na dnie morza itd.

Razem przeczytał w ostatnim roku 48 dzieł (60 tomów), w tym 17 ksią
żek popularnonaukowych. Oprócz tego korzysta z biblioteki w Cechu Rze
mieślniczym, którą sam prowadzi. Posiada również własną biblioteczkę, około 
80 książek umieszczonych wskutek braku miejsca w wiszącej na ścianie 
szafce. Wszechstronność lektury Czesława, jego styl rozmowy, treść wypo
wiadanych sądów o powieściach i ich form ie wskazują wyraźnie, że biblioteka 
zastąpiła mu szkołę i pozwoliła mu dorównać ogólnym poziomem umysłowym 
jego rówieśnikom, korzystającym z dobrodziejstw szkoły, choć nie wyrównała 
nui \vszystkich braków.



C. P o z y t y w n e  o d d z i a ł y w a n i e  w ś r o d o w i s k u .

Stefan, lat 17, został usunięty z Technikum  Budowy Taboru Kolejow ego z jiowodu  
i>raku uzdolnień m atematycznych. Chłopak uczy się fryzjerstw a i ma duże uznanie 
u swego mistrza. Z  własnej inicjatywy opracował spis 260 książek dła biblioteki Związku  
Fryzjerów , prowadzi ją i zachęca do czytania. Ze stosu książek zam kniętych w szafie 
powstała mała, lecz ruchliwa biblioteczka zawodowa. Spis książek napisał na maszynie 
(chodził po południu do w ujka, żeby się nauczyć tej sztuki). Jednocze.śnie korzysta sy
stematycznie z biłilioteki m iejskiej. Przeczytał w ciągu roku 54 książki. Bardzo chętnie 
przeliywa w liibliotece pom agając w pracy bibliotekarek, jak  tylko potrafi. Najw ięcej 
pomaga przy doborze książek czytelnikom  m ało zaawansowanym. „Zaw sze czytam —  
mówi Stefan —  nie przeżyję dnia bez książki. Gdy jeździłem  do szkoły, czytałem  w po
ciągu. W ieczoram i czytamy głośno razem z ojcem . Każdą książkę przeczytam  od po
czątku do końca, a jeśli nie rozum iem , to czytam  jeszcze raz od początku. Sprawdzam  
niezrozumiałe słowa, chociaż czasem to trudno znaleźć. N ajlepiej. gd_j są wyjaśnione  
w przypisach... Przedm owy nie lubię czytać. A le  jeżeli jest coś o autorze, zawsze 
przeczytam ".

Stefan nie tylko sam zdobywa mozolnie kulturę czytelniczą, ale chce być 
również propagatorem czytelnictwa w swoim środowisku. W  ramach swoich 
możliwości spełnia pracę kulturalną nie mniej ważną niż prelegent Towa
rzystwa Wiedzy Powszechnej, gdyż pracuje w imię tej samej idei tam, gdzie 
nie dotrze oddziaływanie ekstensywnych form oświaty dorosłych.

Porównanie młodocianych, którzy cofają się na pozycje powrotnego anal
fabetyzmu wskutek braku kontaktu z książką, z poziomem wyżej opisanych 
trzech ich rówieśników o tym samym wykształceniu, lecz jakże innym po
ziomie kidturalnym dzięki pracy z książką, wskazuje wyraźnie na znaczenie 
czytelnictwa dla rozwoju osobowości młodocianych.

Nawet na elementarnym szczeblu wykształcenia przekonujemy się o słusz
ności poglądu wypowiedzianego już przez Komeńskiego, że „przy pomocy 
książek wielu staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś 
nikt iiie wykształci się nawet w szkole...”  i dlatego —  „kto się ubiega o mą
drość, ten księgi miłować winien nad srebro i złoto”  *) (Oklaski).

Po referacie mgr M. W alentynow icz następuje krótka przerw a, po której następny 
referat wygłasza dr Jadwiga W ernerow a.

*) Mowa Jana Am osa Kom eńskiego „O  um iejętnym  posługiwaniu się książkam i, najcel
niejszym narzędziem kształcenia umysłu” . Am sterdam  1657. Tłum . własne.



WSPÓŁZAWODNICTWO JAKO PROPAGANDA CZYTELNICTWA 
WŚRÓD MŁODZIEŻY

Wygłaszanie w gronie pracowników oświatowych —  bibliotekarzy, bądź 
nauczycieli —  tAvierdzenia o słabej poczytności książki popularnonaukowej 
wśród młodzieży, byłoby przysłowiowym wyważaniem otwartych drzwi, każdy 
z nich bowiem z własnego doświadczenia wie, jak reaguje młody czytelnik 
na oferowaną mu tego typu lekturę. Nie od rzeczy natomiast będzie uprzy
tomnienie sobie, co jest przyczyną ол¥е§о niepokojącego zjawiska. Zastrzegam 
się, że choć występuje ono w odniesieniu do dzieł dotyczącycłi wszelkich 
dziedzin wiedzy, zajmować się będę na tym miejscu jedynie książkami o te
matyce przyrodniczej, ściślej mówiąc biologicznej, jako związanej z moją 
dydaktyczną specjalnością.

Pod tym względem sprawa wygląda rzeczywiście wyjątkowo ponuro. Ze
wsząd, z kół bibliotekarskich, słyszy się, że przyrodniczych książek dzieci 
w ogóle nie chcą czytać. Wymagałoby to specjalnej analizy, gdyż niewątpli
wie zwłaszcza zoologia dostarcza wielu tematów dość atrakcyjnych, nada
jących się do podania jeśli nie w formie beletrystycznej, to w każdym razie 
z możliwościami wywołania dużego napięcia emocjonalnego. .Jeżeli więc do
dać, że dzieci na ogół lubią zwierzęta, wszelkie przesłanki teoretyczne prze
mawiałyby raczej za wnioskiem wręcz przeciwnym, aniżeli to, o czym prze
konuje nas praktyka.

Rozważając j>rzyczyny tej rozbieżności wydaje mi się. że nie może tu 
grać roli nic innego, jak nagminny u przyrodników brak umiejętności przy
stępnego i atrakcyjnego wyrażania myśli w słowie, a przede wszystkim 
w piśmie.

Natomiast literaci zawodowi, sięgając bardzo często do zagadnień biolo
gicznych, przedstawiają je żywo i barwnie, zazwyczaj jednak z niezwykłą 
ilością błędów faktycznych lub fałszywych ujęć tak wyraźnych, że wychwy
tują je niekiedy nawet dzieci, opierając się na wiadomościach nabytych 
w szkole, co zniechęca je często do podobnej lektury. Ponadto książki takie.



ujęte dobrze pod względem fabularnym i stylistycznym, potęgują jednocześnie 
niechęć do ciężko napisanych, choć poprawnych pod względem faktycznym, 
dziel przyrodniczych.

Nie twierdzę oczywiście, aby wszystkie książki biologiczne były nudne, 
tych lepszych spotyka się stosunkowo mały procent, szansa więc natrafienia 
na lichą i nudną jest znacznie Avieksza, aniżeli na wartościową. W  konse
kwencji tego stanu rzeczy po kilku niepowodzeniach wytwarza się odruch 
warunkowy ogólnej niechęci do książek o tej tematyce.

Należy zdać sobie sprawę z faktu, że przy wyborze lektury bardzo dużą, 
jeśli nie decydującą, rolę gra opinia o danej pozycji kolegów lub rodzeństłva, 
przeważa ona załvsze zdanie dorosłych polecających ją „z  urzędu” . Ponieważ 
w dodatku dobrze napisane, atrakcyjnie ujęte, dziełka są dorobkiem prze
ważnie ostatniego zaledwie dziesiątka lat ■—  nic dziwnego, że ujemne opinie 
o popularnej lekturze przyrodniczej przekazywane z roku na rok młodszym 
rocznikom czytelników trwają po dziś dzień.

Konieczne jest więc w tym względzie czynne przeciwdziałanie ze strony 
pracowników oświatowych, trudno bowiem żądać, aby same dzieci sponta
nicznie wyłowiły wartościowe pozycje i przeprowadziły ich reklamę wśród 
kolegów.

Tu natrafiamy na trzeci szkopuł, stojący na drodze do rozpowszechnienia 
wśród młodych czytelników popidarnonaukowej książki — • jest nim brak 
atrakcyjnej reklamy ze strony oferujących mu ją nauczycieli bądź bibliote
karzy. Książka była zalecana:

albo jako pomocnicza, przy realizacji pewnego zagadnienia w szkole, 
a ponieważ to już trąci przymusem, przyjmowana jest z góry niechętnie,

albo też stoi na półce z odstraszającym napisem —  lektura popularno- 
-naukowa —  któryż więc z młodycli czytelników sięgnie po nią bez namowy 
lub zachęty?

Niestety, vv tej dziedzinie robi się niewiele. Bardzo rzaflkie są, o ile mi 
wiadomo, przypadki, gdy barwny afisz z dowcipnie zestawionymi tytułami 
oraz wyjątkami z poszczególnych dziełek kusi do wzięcia jakiejś przyrodni
czej pozycji. Jeśli nawet stosuje się to, nie wiadomo nawet czy chwyt się 
udał, nie słyszałam bowiem, aby w związku z reklamą tego typu prowadzone 
były kiedy systematyczne obserwacje nad wzrostem poczytności zachwala
nych w ten sposób książek.

W tych warunkach trutlno się tlziwić, że literatura popularnonaukowa 
zalega na ogół bezużytecznie regały bibliotek powszechnych i szkolnych.

Czy jednak nakłanianie do czytania tych książek jest rzeczywiście p o
trzebne? Czy w okresie dzieciństwa i młodości nie wystarczą wiadomości 
podawane przez szkołę, do zaprawiania się zaś w korzystaniu ze słowa dru
kowanego taka lektura, po którą sięga się w tym wieku spontanicznie? A  więc 
dla chłopców książki podróżnicze lub przygodowe, dla dziewcząt zaś mniej



lub więcej sentymentalne powieści? Aby dać odpowiedź na to pytanie, na
leży sobie uprzytomnić, że szkoła nawet najnowocześniejsza, wyposażona 
w najdoskonalsze pomoce naukowe i wybitny zespól nautzycielski nie jest 
w stanie zaopatrzyć swego wychowanka w wystarczający bagaż wiedzy na 
cale jego życie, chociażby dlatego, że przez 40 czy 50 lat jego „bytowania 
pozaszkolnego”  poczynione zostaną znaczne postępy we wszystkich dzietlzi- 
nach wiedzy. Trudno więc uznać, że szkoła spełniła swe zadanie, jeśli nie 
nauczyła opuszczającego ją ucznia, jak w przyszłości nadal zdobywać infor
macje o otaczającym go świecie, o współcześnie pojawiających się nowych 
faktach, poglądach czy ujęciach. Nakłada to na nauczyciela, a zresztą pra
cownika oświatowego w ogóle, obowiązek nauczenia młodzieży umiejętności 
s a m o d z i e l n e g o  zdobywania potrzebnych wiadomości, czyli techniki 
samokształcenia. Bo chociaż szkoła jest jego negacją na przestrzeni lat 
szkolnych, nie spełni jednak swego zadania, jeśli nie nauczy swych adeptów 
posługiwania się tym narzędziem zdobywania wiedzy na okres życia poza
szkolnego.

A  w jakiż sposób można mu „dać”  to narzędzie, jak nie trenując posił
kowania się nim na książkach popularnonaukowych, wyrabiając rzeczowy, 
czynny i krytyczny do nich stosunek? W obec takiej sytuacji zjawia się dla 
osiągnięcia pożądanego celu konieczność bardziej czynnej j)ostawy doro- 
słych, bądź z ramienia szkoły, bądź z ramienia biblioteki, świetlicy lub 
harcerstwa.

Jak zwykle w takich razacłi istnieją dwie metody: system przymusu 
i system niedostrzegalnej, umiejętnej propagandy i agitacji. Pierwszy z nich 
stosuje zwykle szkoła, w postaci tak zwanej lektury obowiązkowej. Jasne zaś 
jest dla każdego orientującego się w psychice wieku młodzieńczego, jakie 
opory wywołuje przymus, że nie zapobiega się w ten sposób wcale złu, 
a przeciwnie pogłębia niechęć do dobrowolnego brania do ręki tego rodzaju 
książek. W obec tego tym większy nacisk powinien być położonj na propa
gandę działającą na odbiorcę niepostrzeżenie. Prowadzona być ona powinna 
szerokim frontem w dwóch rzutach; a) przez instytucje wydawnicze —  ze
wnętrznym wyglądem książki i ilustracjami, b) przez doradców młodzieży —  
bibliotekarza, nauczyciela, bądź rodziców.

Nie negując ważności pierwszego odcinka działania, zajmę się obecnie 
tym drugim.

Trudno podawać tu wszystkie akcje propagandowe, które przecież za
leżą przede wszystkim od dobrej znajomości środowiska i pomysłowości je 
podejmującego. Jednym z trafnych chwytów propagandowych jest oddzia
ływanie w postaci ambicjonalnej, względnie materialnej przyjemności. Dla
tego tak pożądane w dziedzinie szerzenia czytelnictwa są wszelkie przed
sięwzięcia oparte na współzawodnictwie.

Zarówno organizacja różnorodnych konkursów, jak i ich tematy mogą



być najrozmaitsze, jednak podstawową zasadą jest bezwzględna obiektywność 
W' typowanin zwycięzców, najlepiej więc jeśli zespół wybierze spośród siebie 
jury konkursowe, przy czym osoba kierująca całą akcją musi brać w nim 
udział, umiejętnie przeciwstawiając się orzeczeniom nietrafnym, gdyby takowe 
powstały z powodu nie orientowania się młodycłi sędziów w niektórych 
subtelnościach zagadnienia (odpowiedź pozornie poprawna, niewyczerpu- 
jąca itp.).

Oczywiście niemożliwością byłyby próby wymienienia wszelkicli rodza
jów organizacji i techniki tego typu zawodów. Natomiast wydaje mi się 
słuszne przykładowe przedstawienie takich akcji. .Tedna obejmowała cykł 
konkursów, działających przez 2 łata na dwie rów'nołegłe klasy szkoły pod
stawowej (obecnie nr 41) w Warszawie, przy ulicy Bednarskiej 2/4.

W pierwszym roku tematem była zoologia w klasach VI (A  i B ), w na
stępnym roku nauka o człowieku w klasie VII (A  i B ). W  doświadczeniu 
klasą czynną była tylko A, klasę В traktowano jedynie jako kontrolną, 
a więc otrzymywała ona zwykle informacje o lekturze pozalekcyjnej bez 
specjalnego dopingu w kierunku jej czytania.

O wyborze tej właśnie szkoły zdecydowały optymalne warunki do prze
prowadzenia „Czytelniczego Turnieju Biologicznego”  —  bo taką nazwę otrzy
mały te zajęcia —  a mianowicie:

zespół uczniów, zarówno doświadczalny jak i kontrolny, nie był elitarny, 
lecz przeciwnie, zupełnie przeciętny,

wyposażenie biblioteki szkolnej w duży wyłiór książek popularnonauko
wych z biologii, przy czyni ważniejsze pozycje liczyły po kilka, a nawet 
kilkanaście egzemplarzy,

w obu klasach uczyła ta sama nauczycielka.
Dla tym wyraźniejszego uwypuklenia oczekiwanych wyników zdecydowa

łam wybrać na klasę eksperymentalną gorszą pod względem postępów i za
chowania uczniów. Dla uniknięcia nieporozumień zaznaczam, że nie uczy
łam w tej szkole, lecz przychodziłam jedynie na owe zajęcia czytelnicze, na 
które otrzymałam specjalne godziny dwa razy na miesiąc, bezpośrednio po 
ukończonej pracy szkolnej, w rozmiarze normalnej 45-minutowej lekcji. 
Udział w Turnieju był nieoliowiązujący — ani przymusu, ani jawnej kon
troli obecności nie stosowano. Notowałyśmy co prawda z nauczycielką ilość 
obecnych, jednak dzieci o tym nie wiedziały, a z nielicznych zresztą absencji 
szkoła oczywiście nie wyciągała żadnych konsekwencji.

Akcja miała przebieg następujący: zadawałam dzieciom klasy ekspery
mentalnej kilka pytań, związanych ze świeżo przerobionym materiałem pro
gramowym, ułożonych z tą myślą, aby tylko na część z nich uczniowie mogli 
dać pełną, poprawną odpowiedź. Dalsze pytania, zakres których przekraczał 
ramy podręcznikowych wiadomości, omawiałam częściowo sama —  możliwie 
barAvnie i zajmująco, do kilku zaś podawałam odpowiednią lekturę, z do-



kladnym wskazaniem rozdziału, względnie nawet stronic, na których można 
było znaleźć materiał do odpowiedzi. Wymienione książki wykładane były 
potem na wystawce w bibliotece szkolnej, nauczycielka zaś przypominała 
o nich kilkakrotnie na kolejnych lekcjach biologii.

W  kontrolnym zespole —  VI В —  te same dziełka popularne były pole
cane na lekcjach zoologii, jako pomoc przy realizacji odnośnych zagadnień 
programowych, przy czym od dzieci żądano nawet zapisywania ich tytułów 
w zeszytach przedmiotowych.

Tematem pierwszych zajęć, we wrześniu 1953 r., były pierwotniaki. 
Przygotowałam na nie 8 pytań; na trzy z nich otrzymałam od uczestników za
dowalające odpowiedzi, dwa dalsze stały się tematem pogadanki, do trzech 
polecono odpowiednią lekturę.

Po dwócli tygodniach, na następnych zajęciach czytelniczych, dzieci na 
ochotnika dawały odpowiedzi na postawione poprzednio pytania, po czym 
wysunęłam nowe zagadnienia do rozwiązania. Część ich oczywiście znów 
była przedmiotem nowej pogadanki, część nie nastręczała dzieciom więk
szych trudności, do pozostałych zaś wskazałam, jak poprzednio, odpowiednią 
lekturę.

Tą metodą pracowałam przez dwa miesiące, zaś przy końcu okresu od
były się pierwsze zawody wewnętrzne. Zespół został podzielony na dwie 
grupy (całkowicie mechanicznie, na prawą i lewą połowę według ła\vek) 
równe co liczby uczestników. Miały się one nawzajem egzaminować 
z Aviadomości biologicznych i oceniać wartość zarówno pytania jak i odpo
wiedzi. W  tym celu w każdej z obu grup dzieci л¥уЬга1у same po troje zada
jących pytania i jednego sędziego.

Ustaliliśmy wspólnie z uczestnikami, z jakich książek wolno czerpać 
materiał do pytań oraz przepisy Turnieju. Polegały one na tym:

Nie wolno było tego samego zawodnika pytać więcej niż raz.
Jeżeli troje dzieci z danej połowy zespołu nie mogło dać poprawnej od

powiedzi na postawione przez przedstawiciela przeciwnćj grupy pytanie, 
pytający powinien sam ją podać, jak również лубкагас źródło swych wia
domości (autora i tytuł książki). Gdy nie potrafił tego wykonać, jego grupa, 
a nie przeciwna, dostawała punkty karne.

Ilość punktów za pytanie oraz za odpowiedź przyznawali sędziowie, 
punktując doraźnie każdy z osobna (1, +  1, +  2, +  3) *) a po turnieju 
uzgadniając swe opinie.

O zwycięstwie danej grupy decydowała większa suma uzyskanych punk
tów, przy czym stan indywidualnej punktacji wywieszało się na specjalnym 
arkuszu w pracowni przyrodniczej. Nagroda przechodnia —  kwitnąca roślina

♦) D zieci dla zabawy zdziesięciokrotnily te liczby na: 10, +  10, +  2 0 , +  30.



doniczkowa —  przebywała w rzędzie ławek zwycięskiej grupy aż do na
stępnego turnieju.

Tymi dodatkowymi akcesoriami podtrzymywało się zainteresowanie dzieci 
całą imprezą, gdyż coraz to ktoś -— z nauczyciełi innycłi przedmiotów, wi
zytatorów, rodziców z Koła Opieki, bądź kołegów z innycłi kłas —  pytał 
o ową barwną tabłicę z punktacją,, to o kwiaty.

Praca w ten sposól) zorganizowana ciągnęła się przez cały rok szkolny 
aż do czerwca: pogadanki, wysuwanie zagadnień biologicznycłi do rozstrzy
gnięcia wraz z zaleceniem odpowiedniej łektiiry, wreszcie co okres Turniej 
z każdorazowym \vył)orera nowycłi pytającycłi i sędziego w każdej połowie 
zespołu, tak że większość uczestniłiów pełiiiła kolejno bądź jedną, bądź 
drugą funkcję (na 37 dzieci w kłasie VI A  występowało w roli pytających —  
24, a sędziów — 8).

Wreszcie przystąpiliśmy do finału całorocznej akcji, a mianowicie po- 
róлvnania poziomu wiadomości pozaprogramowycb zespołu badanego z kon
trolnym. Oczywiście żaden z nich nie wiedział, że współzawodnictwo tego 
rodzaju było z góry zaplanowane. Jak najbardziej naturalnie więc w formie 
propozycji, która niemal doraźnie przyszła nii do głowy, zapytałam dzieci 
o możliwość przeprowadzenia takicłi samych zawodów między zespołami 
A i B. Projekt został przez obie grupy przyjęty od razu nadzwyczaj chętnie. 
Tu właśnie wystąpiły plusy wybrania na eksperymentalny - zespołu za
sadniczo gorszego. Wtedy bowiem każdy jest głęboko przekonany o swoim 
zwycięstwie —  kontrolny, gdyż cieszy się ogólnie opinią lepiej uczącego 
się —  eksperymentalny ze względu na swe obycie z tego rodzaju zawodami.

Ustalono warunki Turnieju, zresztą ściśle takie same, jak opisane przy 
kwartalnych Turniejacli, a następnie wspólnie ze stronami wybrano 6 ksią
żek popularnonaukoAvych, w obrębie których wolno było zadawać pytania. 
Zaznaczam, iż wszystkie były już użytkowane w ciągu roku w zespole A 
podczas zajęć czytelniczycli i turniejów, w klasie В zaś podsuwane jako 
lektura polecona.

Wyniki przeszły nasze oczekiwania. Przede wszystkim pytania dobierane 
przez zawodników grupy A wskazywały na znacznie lepsze obycie z zagadnie- 

■ nianii biologicznymi, były ujmowane szerzej i ogólniej, jeśli się tak można 
wyrazić, nawet z pewnym polotem. Zawodnicy zes-połu kontrolnego natomiast 
dobierali raczej pytania dotyczące szczegółów, fragmentaryczne, po prostu 
o typie lekcyjno-podręcznikowym.

Również w odpowiedziach widać było różnicę na korzyść zespołu A, 
łjyły one pełniejsze, śmielsze, przy czym dzieci z łatwością cytowały źródła, 
z którycli zaczerpnęły icłi treść rzeczową.

Obliczenie punktów wykazało przytłaczającą przewagę klasy doświad
czalnej: 150 punktów na 70 —  kontrolnej.



Te wyniki liczbowe zostały oczywiście poddane analizie krytycznej. Nie
wątpliwie na przewadze punktowej zespołu A  mogło zaważyć nie tylko 
przyswojenie wiadomości z lektury, ale po prostu nabycie techniki stawiania 
pytań i formowania odpowiedzi podczas 20 godzin naszej pracy z jej uczest
nikami. Toteż ostateczny i dużo bardziej oczywisty sprawdzian wyników 
naszego doświadczenia oraz korzyści umysłowych, jakie osiągnęli zawodnicy 
doświadczalnej grupy, uzyskałyśmy dopiero w kilka dni później, a miano
wicie z wyników egzaminów przejściowych z biologii, do klasy VII, kiedy to 
czynnik otrzaskania się z techniką naszych Turniejów nie odgrywał już żad
nej roli. Przy tej okazji dzieci klasy VI A  wykazały większą łatwość for
mułowania swych myśli, same dodawały liczne szczegóły uzupełniające od
powiedź, a wykraczające poza ramy podręcznikowych wiadomości, potrafiły 
przy tym wykazać, z jakiego źródła zaczerpnęły owe informacje.

Rys. 1.

Ilość książek popularnonaukowych z biologii przeczytanych w klasie VI A 
przez cały okres badań wyniosła ogółem 183 na 37 uczniów (rys. 1).

Muszę tu dodać, że w liczbie przeczytanych przez dzieci popularnonau
kowych prac były również i niezalecane, dowodzi to moim zdaniem istotnego 
zainteresowania się książką przyrodniczą i zrozumienia jej roli przez za
wodników.



Bardzo ważnym osiągnięciem było to, że uczestnicy doświadczalnego ze
społu najzupełniej samorzutnie wyraziłi clięć prowadzenia zajęć czytelni
czych w przyszłym rolcu szliołnym, oceniając iż z czytania literatury po- 
pułarnonauliowej osiągnęli wyraźne korzyści. Zespół kontrolny zaś, dotknięty 
swą porażką, orzekł, iż w przyszłym roku będzie czytywać polecane im 
przez nauczyciela książki, co wskazywałoby również na zrozumienie war
tości lektury pomocniczej.

Niezależnie od bezpośredniej korzyści z dziedziny intelektualnej, dały sic 
ponadto zaobserwować pewne sukcesy natury wychowawczej. Przede wszyst
kim dzieci zrozvimialy, jak ważną bywa praca całego zespołu, gdyż np. zda
rzały się wypadki, że w turnieju jedno, dwa błyskotliwe pytania, opracowane 
w domu przez pytających, nie wystarczały na pokrycie punktowe błędnych 
odpowiedzi, dawanych przez ich kolegów. Jednym słowem uwypuklał się 
wniosek, że każdy musi czytać, aby w razie gdy zostanie zapytany, nie 
umniejszać brakiem wiadomości pimktów uzyskanych przez towarzyszy swo
jego zespołu.

Wzrosła też wewnętrzna dyscyplina społeczna, a w związku z nią frek
wencja na godzinach zajęć czytelniczych, do udziału w których, jak już 
wspomniałam, dzieci były zachęcone, ale nie przymuszane, tak że żadne 
konsekwencje z nieobecności na nich nie były wyciągane przez szkołę. Na
tomiast już po pierwszym wewnątrzklasowym turnieju ujawniła się dość 
wyraźna pod tym względem presja koleżeńska.

Sędziowie wykazali bezstronne i sprawiedliwe ustosunkowanie się do 
oceny pytań i odpowiedzi (każdy z nich punktował zarówno wyniki swej 
jak i przeciwnej grupy), co w przypadku, gdy wypadało na niekorzyść 
swojej klasy, wymagało od dziecka dużego opanowania i przezwyciężenia 
osobistego stosunku do sprawy. Zaledwie dwa razy w ciągu całego roku 
wystąpiła kontrowersja w ocenie jakości pytania i odpowiedzi, a i wtedy 
chodziło jedynie o decyzję, czy jest ona bardzo dobra, czy tylko dobra. 
Po przeprowadzeniu dyskusji i przytoczeniu argumentów przez obu sędziów 
sprawa została uzgodniona między nimi, według naszego zdania zupełnie 
trafnie i sprawiedliwie.

To niewątpliwie duże osiągnięcie polegające na: rozczytaniu młodzieży, 
doprowadzeniu do zrozumienia właściwej roli książki popularnonaukowej, 
a więc traktowanie jej jako źródła wiadomości o pewnych zagadnieniach, 
nauczeniu techniki korzystania z takich dzieł, zacłięciło mnie do konty
nuowania tego typu zajęć czytelniczych.

We wrześniu następnego roku przystąpiłam do dalszego ciągu mego 
eksperymentu z tym samym zespołem młodzieży, tylko że obecnie awanso
wanym do klasy VII.

Były w nim oczywiście znikome przesunięcia —  zamiast pozostawionych



na powtórzenie kursu klasy VI, znaleźli się clrugoroczni z klasy VII i jedna 
uczennica nowa. W  sumie miałam 38 uczestników Turnieju.

Rozpoczynając pracę przygotowałam się jednak na poważne trudności, 
płynące przede wszystkim z ubóstwa literatury popularnonaukowej, związa
nej z nauką o człowieku, tego przedmiotu bowiem miały uczyć się dzieci 
w klasie VII.

Rzeczyлvistość przeszła jednak moje, zdawałoby się dość już pesymistyczne 
oczekiwania, gdyż wzbudzenie zainteresowania osiągałam z bardzo dużym 
wysiłkiem i nakładem pracy.

Technika zajęć była taka sama jak w roku ubiegłym, to znaczy po 2 
miesiącach pracy Turniej wewnątrzklasowy połączony z wyborem 3 pytają
cych i 1 sędziego, punktowaniem, wywieszaniem tablicy z wynikami i przy
znawaniem nagrody przechodniej zwycięskiej grupie.

Zdawać by się mogło, że jeden rok dzielący uczniów klasy VI i klasy VII 
jest tak niewielkim okresem czasu, że przy porównywaniu i ocenie wyników 
pracy czytelniczej w 2 kolejnych latach nie wystąpią żadne wyraźne różnice. 
W  rzeczywistości jednak to aprioryczne mniemanie okazało się zupełnie 
błędne. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy mniej przejmowali się prze
biegiem pracy, ewentualnym zwycięstwem swojej grupy, a nawet osobistsj 
punktacją. Wykazywali —  szczególnie chłopcy -— zaciekawienie w stosunku 
do poszczególnych bardziej „chwytliwych’ ’ pytań, słuchali chętnie związanej 
z ich treścią pogadanki, ale nie w tym stopniu, co poprzedniego roku.

Sądzę, że oprócz podanych wyżej przyczyn: mniejszej atrakcyjności 
przedmiotu nauczania w porównaniu z zoologią, uboższej literatury pom oc
niczej —  grał tu rolę okres dojrzewania oraz fakt poważnej zmiany w życiu, 
związanej ze zbliżającym się ukończeniem szkoły podstawowej i konieczno
ścią powzięcia w związku z tym decyzji kontynuowania nauki w kierunku 
ogólnokształcącym czy też załvodowym. Przede wszystkim zaś, moim zda
niem, łjył to jeden z wyraźnych dowodów, jak bardzo czujnie pamiętać 
trzeba, że najbardziej udane i dające w praktyce świetne rezultaty chwyty 
propagandowe stają się nudną „piłą”  w przypadku mechanicznego ich po
wtarzania. Identyczność całego programu Turniejów stosowałam w tym roku 
zupełnie rozmyślnie, właśnie dla stwierdzenia na jak długo wystarczy ta 
„pyszna zabawa”  podana dzieciom bez żadnych odmian. Zasadniczo jednak 
z góry trzeba się przygotować i obmyśleć релупе czasem drobne zmiany, 
dla istoty sprawy nawet nieważne, byle jednak stworzyły dziecku wrażenie 
pewnej odmienności.

Powracając do referowania przel)iegu doświadczenia, stwierdziłyśmy, że 
dziewczęta pilniej czytały poleconą lekturę, bardziej starannie przygotowy
wały się do turnieju, chłopcy natomiast celowali w opracowywaniu pytań 
ujmowanych szerzej i błyskotliwiej niż przez ich koleżanki, natomiast od
powiadali zdecydowanie gorzej.



Zwycicjstwo cztery razy, a więc we wszystkich etapach, przypadło tej 
grupie, w której była przewaga dziewcząt, raz jeszcze potwierdzając tezę, 
że wytrwała, równomierna, stała, sumienna praca daje łepsze wyniki niż 
doraźne, choćbj efektowne zrywy.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione gorsze warunki pracy, wyniki —  
a więc iłość przeczytanycłi książek —  były jednak zupełnie zadowalające, 
na 38 uczestników nie było żadnego, który by nic nie czytał łub poprzestał 
na jednej tyłko książce.

Rys. 2.

W sumie 38 uczniów przeczytało 127 książek (rys. 2).
Kierowniczka wypożyczalni ruchomej nr 1 (bibliobiisii) w Warszawie —  

pani Katarzyna Jakimiszyn umożliwiła mi swymi wybitnie pracochłonnymi 
wywiadami wejrzenie w dalsze konsekwencje realizowanych przeze mnie 
i  zreferowanycłi dopiero co Turniejów. Oto wyszukała obecnie, a więc w 3 
lata po przeprowadzeniu doświadczeń turniejowych, 20 uczniów (18 dziew
cząt i 2 chłopców) przeprowadzając z każdym z nich wywiad, czy, i o ile 
interesuje się teraz lekturą popularnonaukową. Młodzież ta, pochodząca 
głównie ze środowiska robotniczego, w większości uczy się nadał, przeważ
nie w szkołach ogólnokształcących oraz zawodowycłi. Pani Jakimiszyn pisze:

10 —  P roblem y czytelnictw a



„N ależy  stw ierdzić, że badana grupa uczniów nie interesuje się specjalnie książ
kam i zwłaszcza popularnonaukow ym i (przyrodniczym i). W ynika to  z różnych przyczyn: 
1) słaba praca propagandowa bibłiotekarek odnośnie książek popularnonaukowych  
(szczegółnie przyrodniczych) tak w bibłiotekach szkołnych jak i pubłicznych, 2) brak  
czasu na czytanie dodatkow ej literatury poza obow iązującą, 3) nieciekawie prowadzone  
w szkołę przedm ioty w tym  zakresie, 4) m ało atrakcyjna szata graficzna książek po
pularnonaukow ych” .

Jak z tego widać, wyniki ankiety potwierdzają w całej rozciągłości po
stawione przeze mnie tezy, że: 1) książka popiiłarnonaukowa nie cieszy się 
poczytnością u młodycłi czytelników, 2) winę za ten stan rzeczy ponoszą 
głównie autorzy i wydawcy, a następnie pracownicy oświatowi (bibliotekarze 
i nauczyciele) słabo lub wcale nie propagujący lektury tego typu.

Albowiem naiwnością byłoby spodziewać się, aby udział w turniejach 
czytelniczych (dwu- czy nawet trzykrotny) i to w dodatku w wieku tak 
młodym miał spowodować trwały nawyk spontanicznego sięgania po książkę 
popularnonaukową. Ten odruch warunkowy podsycany emulacją i ewentual
nością nagrody zaczynał się wyrabiać, ale oczywiście, jak się okazało, wygasa 
natychmiast, gdy dziecko zostaje znów pozostawione samopas, a konieczność 
czytania nie jest w żaden sposób podsycana, a bodaj przeciwnie obniżana 
nadmiarem ciężkiej i nudnej lektury obowiązkowej.

Kontynuując pracę nad rozanimowaniem czytelników do popularnej 
książki przyrodniczej i utrzymując wciąż ten, moim zdaniem tak ważny, 
motyw propagandowy, jakim jest współzawodnictwo, musiałam, o ile moż
ności, go urozmaicić. Stąd w następnym —  już trzecim —  roku pracy stwo
rzyłam pewnego rodzaju modyfikację w dotychczasowych turniejach, prze
kształcając je —  z dawnych, jeśli tak można nazwać typowych potyczek, 
gdy przeciwnicy zadawali sobie wzajem „ciosy”  w postaci przez siebie ob
myślanych pytań i w miarę możności je parowali —  na typowe konkursy, 
w których zagadnienia do rozwiązania wysuwałam sama. Ta pozornie drobna 
modyfikacja po jej dokładniejszym rozważeniu okaże się bardzo istotna.

W  pierwszym przypadku bowiem pytania opracowywane były przez mło
dzież, a więc bez względu na wartość dydaktyczną, ważność poruszanego 
zagadnienia itd. musiały być formalnie przyjęte, jeśli tylko odpowiadały 
warunkom, a więc dotyczyły tematu zawartego we wskazanycli książkach, 
ewentualnie nie były zgoła niedorzeczne.

W  obecnej konfiguracji, kiedy treść pytań konkursowych znajdowała się 
w moim ręku, oczywiście możliwość odpowiedniego ingerowania na mój 
,.materiał doświadczalny”  ogromnie wzrosła. Podkreślam to z naciskiem, 
albowiem wyłania się tu kwestia bardzo istotna, właśnie w dziedzinie pracy 
bibliotekarza. Cała wartość konkursu bowiem polega na umiejętnym dobo
rze pytań i dobrym wyczuwaniu, co przez jego postawienie chce się w za
wodnikach wyrobić, w którą stronę skierować czytelnika podczas konsumo



wania książki. Zresztą myśl ta wkrótce uwypukli się wyraźnie, gdy będę to, 
co w tej chwili powiedziałam, ilustrować praktycznymi przykładami.

Dla ścisłości jedynie stwierdzam, że pracując w dalszym ciągu w WODKO 
mój materiał doświadczalny mogłam czerpać spośród uczniów szkół podsta
wowych. Ponieważ jednak interesujące mnie zagadnienie pragnęłam trakto
wać znacznie szerzej, chcąc zbadać wartość przeróżnych chwytów dla czy
telnictwa w ogóle, rozmyślnie starałam się zejść z referowanego wyżej ty
powo szkolnego schematu klas, a raczej uzyskać zespoły o innym charak
terze. Zaproponowałam więc tę „zabawę”  aktywom Kół Biologicznych z prze
różnych szkół, zbierającym się co miesiąc w WODKO na narady.

Oczywiście mimo że w danym przypadku każdy konkurs zaczynał się 
i kończył na jednym posiedzeniu, jako bardzo ważną rzecz uważałam przeciw
stawianie się pewnej nonszalancji, jaka może się wyrabiać w niektórych 
zawodnikach. Z mego punktu widzenia bodajże najważniejsze było nie uzy
skiwanie pierwszych nagród, a rozanimowanie się w samych konkursach. 
Uważałam więc za konieczne podbudowanie tego specjalnymi nagrodami za 
wytrwałość (uczestniczenie w konkursach przez cały rok), zarówno dla re
prezentowanego zespołu jak i indywidualnie.

Tu zresztą dorzecznym operowaniem nagrodami, nawet nie specjalnie 
wysokimi, można po prostu z całą subtelnością kierować młodzieżą. A  więc, 
gdy zauważyłam tendencję w odpowiedziach pisemnych (tylko takie były 
przewidywane w regulaminie konkursów) do nadmiernego „słowolejstwa” . 
natychmiast ustanowiłam, jako specjalnie honorowane, kilka dodatkowych 
punktów do nagrody za odpowiedzi możliwie krótkie, oczywiście nie kosz
tem braku treści.

Tylko dla ścisłości informacji króciuteńko podaję, że pytania już przed
tem czytelnie wypisane ukazywały się zawodnikom jednocześnie, przy czym 
od tego momentu, w ciągu 15 minut, należało złożyć odpowiedź. Kolejność 
składania była notowana jako czynnik, który mógł zaważyć лу przypadku 
jednakowych pod względem wartości merytorycznej wyników.

Sprawdzenie odpowiedzi przeprowadzała komisja sędziowska zapraszana 
przeze mnie ad hoc za każdym razem.

Po ogłoszeniu miejsc zajętych przez poszczególnych zawodników nastę
powała zawsze krótka dyskusja na temat wartości poszczególnych odpowie
dzi oraz rozdanie nagród.

Przy takim zrębowym schemacie, którego trzymam się w zasadzie już 
trzeci rok, próbowałam za każdym razem swego rodzaju odskoków, które 
nie naruszając go, gdyż byłoby to nielojalnością względem zawodników, 
mogły mnie poinformować o technice pracy mego „pólka doświadczalnego” , 
ewentualnie popchnąć młodzież w pewnym określonym kierunku.

Oto np. po skończeniu pewnego konkursu zakomunikowałam, że istnieje 
jeszcze możność zdobycia 3 nagród dla tych, którzy poza wskazanymi w po



przednim miesiącu opowiadaniami, z których były obecnie zadawane pytania, 
przeczytali jeszcze jakieś inne rozdziały z tych samych książek i potrafią je 
krótko scharakteryzować. Przy takim zaskoczeniu na 40 zawodników tylko 
15 odpowiedziało pozytywnie i stanęło do tego dodatkowego małego konkur- 
siku, ocenianego według wartości napisanej charakterystyki. Jak młodzież 
jest wrażliwa na tego rodzaju zaskoczenia., niech będzie dowodem fakt, że 
w następnym miesiącu, kiedy znów zaproponowałam dodatkowy konkursik 
na tych samych warunkach co poprzednio, okazało się, że przystąpiło doń 
bez mała 100% uczestników, nauczonych doświadczeniem poprzedniego 
miesiąca.

Inny, też dodatkowy, bo odrębną nagrodą opatrzony konkursik, urządzi
łam, pragnąc i)rzeciwstawić się stereotypowemu stosunkowi czytelnika do 
strony graficznej.

Na ogół w książce popularnonaukowej przegląda się ryciny, jeśli treść jest 
nudna, jeśli zaś jest zajmująca, to dosłownie nie zwraca się na nie żadnej 
uwagi. Zresztą je£-t to konsekwencja faktu, że nasi autorzy biologowie zu
pełnie nie umieją połączyć w integralną całość tekstu z rysunkiem, który 
co najwyżej staje się ozdobnikiem lub dublowaniem słownej treści.

W  dokonaniu właściwego chwytu, mającego na celu zmianę stosunku 
czytelnika do ilustracji, pomógł mi przypadek. Szczęśliwie złożyło się, że 
w pracy W. Wietliny „Opowiadania o kwiatach”  jeden z rysunków był od
wrócony o 180°; tym defektem postanowiłam się posłużyć dla skontrolowa
nia stosunku czytelnika do ilustracji.

Sprawdzianem miała być odpowiedź na pytanie: „Jaki zauważyłeś błąd 
w rysunku lub tekście opowiadań poleconych do przeczytania?”

Statystyka odpowiedzi wskazywała wyraźnie, że dzieci nie zwracają do
statecznej uwagi na ilustracje, gdyż nieznaczna tylko część uczestników do
strzegła w rysunku błąd, mimo że jaskrawo rzucał się w oczy.

Niestety już sprawdzenie, czy dzieci i tę przynętę chwyciły, to znaczy 
czy w następnym konkursie staranniej zaczną studiować ilustracje, nastrę
czyło wielkie trudności, gdyż jak to już powiedziałam, nasi autorzy —  i ci 
co lepiej, i ci co gorzej operują tekstem słownym —  zupełnie nie zdają sobie 
sprawy i nie zastanawiają się na tym, że pewne myśli w ogóle lepiej można 
uzmysłowić czytelnikowi nie za pomocą wyrazów, lecz kreski czy plamy 
rysunkowej. Stąd ilustracja nie jest prawie nigdy zagadnieniem, lecz co naj
wyżej powtórzeniem zagadnienia, które już zostało opisane, a jeszcze częściej 
po prostu luźnym obrazkiem raczej dla dekoracji niż z potrzeby tekstu, 
wmontowanym w kolumnę druku. Ot, na przykład, ponieważ w którymś 
zdaniu wspomniany był kot —  mamy wizerunek kota, w innym miejscu 
tę samą rolę spełnia rysunek róży, mimo że chyba tylko małym dzieciom 
trzeba pokazywać, jak te obiekty wyglądają. Stąd wprost z konieczności 
musiałam w danym przypadku uciec się do książek Żabińskiego, którego



można uważać za pioniera w dziedzinie wyjaśniania na drodze graficznej 
trudnych i zawiłych tematów biologicznych. Przy sposobności chciałam się 
przekonać, czy dzieci potrafią przyswoić sobie treść rzeczową rysunków, 
ujmowanych u tego autora często w groteskowo-żartobliwą formę i dlatego 
wybrałam jego książkę Od płetwy rekina do ręki ludzkiej, stąd poleciłam 
do przeczytania dwa rozdziały.

Pytanie pozakonkursowe oparte było na treści dwóch rysunków, wybra
nych z omawianej książki i brzmiało:

Skąd ta różnica w zachowaniu się zwierząt na obu rysunkach?

Po otrzymaniu odpowiedzi przeprowadziłam obszerną dyskusję nad ko- 
rzystniem z rysunków oraz ich rolą w rozumieniu treści książek przyrod
niczych, na przykładzie omawianej pozycji.

W ten sposób próbowałam działać lub badać przeróżne fragmenty pracy 
czytelniczej, a więc, na przykład, o ile atrakcyjność tytułu wpływa na po- 
czytność książki, starając się oczywiście przekonać czytelników, że ten nie
stety dość często odstręczający szczegół wcale niekoniecznie ma znamionować 
bezwartościowość książki.

Specjalnie obszerniej potraktuję przebieg ostatniego naszego —  czerw
cowego —  spotkania, na którym miały być przyznane nagrody za wytrwa
łość. Oczywiście w miesiącu poprzednim nie polecono już żadnej nowej 
lektury, a ewentualne pytania miały dotyczyć książek już czytanych oraz 
poruszanych w nich zagadnień. Łatwo pojąć, że chodziło mi o pe-wne ogar
nięcie przez uczestników całości dokonanej pracy; pom óc w tym miały 
pytania:

1. Wymień nazwiska autorów i tytuły książek, z których czerpano ma
teriał do kolejnych etapów Czytelniczego Konkursu Biologicznego.

2. Wymień zwierzęta, które w nich występowały.
3. Wymień zagadnienia poruszane w kolejnych konkursach.



Poprawne odpowiedzi powinny były obejmować wyniki naszej pracy 
i naocznie pokazać je uczestnikom.

Przytaczam ich brzmienie:
1. Wł. Juszczyk: Życie i właściwości ropuchy, E. Łukina: Ptasie mia

steczko, N. Szczerbinowski: W rogowie i przyjaciele człowieka w świecie 
owadów, N. Tarasów: M orze żyje, W. Wietlina: Opowiadania o kwiatach, 
J. Żabiński: A czy o tym wiecie? J. Żabiński: Czy znasz te zwierzęta? 
J. Żabiński: Jak się zwycięża, J. Żabiński: Od płetwy reltina do ręki iudzkiej, 
J. Żabiński: Przekrój przez ZOO (za każdą wymienioną pozycję 1 punkt).

2. Meduza, korale, rak, langusta, bomar, krewetka, stonoga, krab koko
sowy, krab głębinowy, szarańcza, mucha, niestrzęp głogowiec, ropucha (za 
każdą nazwę 1 punkt).

3. Jajorodność i żyworodność, Stałocieplność i zmiennociepłność, Linie 
skorupiaków. Asymilacja u roślin. Pobieranie wody przez korzenie, Paso- 
żytnictwo. Doświadczenia biologiczne. Odruch bezwarunkowy i warunkowy. 
Szkodliwość owadów.

Zastosowanie w praktyce wyników teoretycznych prac badawczych (za 
każde zagadnienie 5 punktów).

Rozmowa przeprowadzona następnie z uczestnikami miała na celu nie 
tylko podkreślenie rozmiarów dokonanego przez nich osiągnięcia, lecz także 
przedyskutowanie pewnych nietrafnych odpowiedzi. Niektóre z dzieci bo
wiem nie umiały odróżnić opowiadań, gdzie zwierzę było głównym tematem 
od tych, gdzie służyło jedynie do zilustrowania zagadnienia. Tak więc, gdy 
autor posłużył się przykładem niedźwiedzia przy opracowaniu zagadnienia 
odruchu Avarunkowego, nie należało tego zwierzęcia wymieniać w odpowiedzi 
na drugie pytanie, podobnie jak jaszczurki czy kota, gdy na nich tylko wy
jaśniano sprawę jajorodności. Fakt, że stosunkowo prędko dzieci potrafiły 
wykazać, na czym polegał błąd niektórych odczytanycłi odpowiedzi, dowo
dził zrozumienia przez nie istoty sprawy.

Że jednak ten chwyt z nagrodami za wytrwałość zdołał rozpalić wy
obraźnię i apetyty młodzieży, niech posłuży autentyczny fakt, że jeden 
z chłopców, aby brać udział w konkursie, chciał po kryjomu wykraść się 
z domu na drugi dzień po przywiezieniu ze szpitala po operacji, w kon
sekwencji czego zestrachana i zrozpaczona matka przyjechała do mnie 
z plikiem odnośnych lekarskich zaświadczeń, zresztą zbędnych, gdyż pod 
tym względem sprawę traktowano wyrozumiale, byle tylko był sprawdzian, 
że opuszczenie nie nastąpiło przez zwykle lekceważenie. Nawiasem dodam, 
że kwestii tych nigdy nie rozstrzygałam sama, a decyzję w tej i podobnych 
sprawach przedsiębrało zawsze pełne zgromadzenie zawodników.

Niezwykle ciekawy dla mnie, mimo że zasadniczo nie należał do meritum 
referowanej przeze mnie sprawy, był fakt jak w poszczególnych zespołach 
(Kołach Biologicznych) przygotowywano się do konkursu, po otrzymaniu



o miesiąc naprzód informacji, że te a te książki, ewentualnie rozdziały 
z nich, dostarczą do niego tematu. Inform acje o tym, chętnie mi przez 
dzieci dostarczane, oczywiście skrzętnie zbierałam. Okazało się w rezultacie, 
że w pewnych przypadkach uczestnicy po prostu czytali wskazane książki 
indywidualnie i na nich już osobiście ciążyła odpowiedzialność za dalsze 
opanowanie przedmiotu. Przeważająca liczba Kół stosowała system wspól
nego czytania konkursowych książek, a następnie publicznej dyskusji. Dwa 
Koła zastosowały wreszcie niezwykle dowcipny i chyba najlepszy sposób, 
gdyż przez cały czas szły w czołówce, ani razu nie spadając poniżej piątego 
miejsca. System ten polegał na tym, że po przeczytaniu książek na zebraniu 
Kola wszyscy uczestnicy starali się sami zredagować możliwie dużą ilość 
pytań, które można by zadać w związku z odnośnym tematem, następnie 
zaś układano odpowiedzi. Dwoje’ lub troje, którzy się wykazali najlepszymi 
rezultatami w związku z danym zagadnieniem, delegowano na konkurs. 
W  ten sposób przekreślano, co prawda, na rzecz dobrego miejsca dla Koła, 
jako zespołu, wszelkie indywidualne ambicje uzyskania wysokiej lokaty przez 
tego czy tamtego zawodnika. Oczywiście każdy z tych systemów może być 
dobry w zależności od szeregu innych czynników indywidualnych, a zwłaszcza 
psychiki poszczególnych członków zespołu.

Na zakończenie nie mogę się powstrzymać przed pewnego rodzaju wnio
skami, które, prosiłabym, aby nie traktować jako samochwalstwo z mej 
strony. Wydaje mi się mianowicie, że referowany przeze mnie system zasto
sowania rywalizacji, jako elementu propagandowego w czytelnictwie, po 
prostu zdał egzamin. Jedynie przy jakichś jaskrawych błędach popełnianych 
przez kierownictwo może nie dać rezultatu. Mówię to jednak wcale nie 
w tym celu, aby to jeszcze dodatkowo podkreślać, lecz odwrotnie, aby 
przestrzec tych, którzy by chcieli z niego korzystać, że nie zawsze można go 
w warunkach praktycznych zastosować. Nie wątpię, że tym końcowym twier
dzeniem wywołam zdziwienie, gdyż nie sądzę, aby ktokolwiek dostrzegał w tym 
wszystkim, co mówiłam, jakieś szczególne trudności techniczne. Niestety jest 
tu jeden szkopuł, który, zarówno mnie, jak i m ojej młodzieży przysporzył 
często nieprzezwyciężalnych trudności. Bowiem mimo że i WODKO posiada 
swój księgozbiór i Warszawa ma na swym terenie dość duże zagęszczenie 
bibliotek, niejednokrotnie odczuwaliśmy brak książek.

Oczywiście konkurs taki można prowadzić tylko przy pom ocy książek 
dobrych, a powinno się tylko —  przy bardzo dobrych. Tymczasem właśnie 
o  te lepsze książki —  mimo że oczywiście dobierałam te, które zasadniczo 
mogły być dostępne dla młodzieży —  jest niezwykle trudno, gdyż większość 
ich jest wyczerpana, ewentualnie, co jest w praktyce równoznaczne, gniją 
gdzieś w podziemiach Domu Książki. W  każdym razie faktem jest, że ko
rzystanie z bibliotek wzmogło się w czasie trwania konkursu, ba, jedna 
z bardziej przedsiębiorczych dziewczynek dotarła nawet do Biblioteki Na



rodowej w poszukiwaniu pewnej dla niej nieosiągalnej książki.
Obawiam się, aby po wysłuchaniu tego referatu w słuchaczach nie po

wstały (zastrzegam z góry) dwa mylne poglądy.
Pierwszy, to że tego rodzaju konkursy można prowadzić jedynie dla 

nauk przyrodniczych, albo zgoła biologicznych, drugi zaś —  że w tej dzie
dzinie autorka (to jest w danym przypadku ja), wyczerpała wszystkie możli
wości, a co za tym idzie co najwyżej można przez dwa, trzy lata kopiować 
to, co tu referowałam i na tym już się wszystko kończy, przynajmniej dla 
danego poziomu zawodników.

Co do pierwszego punktu, sądzę że nawet nie warto tracić czasu na 
przekonywanie kogokolwiek, że i fizyka i matematyka, czy historia ' —  
słowem każda dyscyplina naukowa ma swoje specyficzne, interesujące za
gadnienia, które można ująć w pytania i wykorzystać w ten czy inny sposób 
w celach konkursowych.

Poważniejsze wątpliwości budzić może druga sprawa. Postaram się jed
nak wykazać kilkoma dowodami bezpodstawność obaw pod tym względem. 
Oto, prócz — • jak mówiłam —  tematów zrębowych, istniały tak zwane 
urozmaicające, a zawsze na nowym chwycie względem moich zawodników 
polegające, konkursy dodatkowe. W  tej dziedzinie, w zależności oczywiście 
od pomysłowości kierownika całej imprezy, jest niezwykle dużo możliwości.

A  więc np. można wystawić w gablocie kilka fotografii zwierząt oraz 
kilka bądź kilkanaście książek i żądać w odpowiedzi poprawnego określenia 
gatunku zwierzęcia na podstawie ilustracji, a następnie wskazania, w której 
lub w których książkach można się o nich dowiedzieć. Oczywiście nie chodzi 
tu wcale o samo, niejako mechaniczne stwierdzenie, że dana ilustracja po
chodzi z takiej czy innej książki, lecz w której dany temat jest rozpracowany.

A  dalej można też przeczytać kawałek charakterystycznego tekstu dla 
danego gatunku zwierzęcia, z książki o tytule nie podanym zawodnikom 
(opuszczając oczywiście za każdym razem powtarzające się w danym ustępie 
wyrazy oznaczające nazwę tego zwierzęcia). Albowiem tę mają podać do
piero zawodnicy, odpowiednio swój pogląd motywując.

Na zakończenie zaś chciałabym usłyszeć od państwa, że to wszystko co 
referowałam może i można robić z dziećmi, ale co czynić z czytelnikami do
rosłymi? Czy na nich już nie ma sposobu? Otóż kilkakrotnie podkreślałam, 
że jako nauczycielka z fachu, a obecnie pracownica WODKO, z konieczności 
musiałam się zająć materiałem czytelników, z jakimi miałam kontakt. Jednak 
wydaje się, że stosując tę samą zasadę, tylko w szczegółach odmienną, podobne 
efekty osiągnąć będzie można i wśród dorosłych.

Proszę nie sądzić, że o ile dotychczas referowałam fakty i pilnowałam, 
aby wypowiadane wnioski były tylko na nich oparte, tu ni stąd ni zowąd 
daję się ponieść tak nie przyrodniczemu chwytowi, aby per analogiom żą
dać od swych słucłiaczy wiary, że to co udowodniłam dla dzieci do lat



13— 14 da się zastosować bez wątpienia względem dorosłych. Zapewnień 
moich wcale nie bazuję na analogii, lecz mam na to konkretne dane. Oto 
młodzież licealna w granicach lat 16— 18 zwróciła się do mnie z żądaniem, 
abym i wśród nich zorganizowała konkursy czytelnicze, gdyż przypatrywali 
się temu co było robione z ich młodszymi kolegami i to im się podobało. 
Każdy choć kilka lat praktyki mający dydaktyk pojmie, jakiej wagi jest 
ten argument: licealiści sami żądający chwytu stosowanego do powszech- 
niaków!?

Od roku bez mała prowadzimy tę akcję, nie chcę się jednak na nią urzę
dowo powoływać przed ostatecznym jej zamknięciem i zbilansowaniem. Przy
znają jednak państwo, że mam podstawy do wypowiadania pewnych auto
rytatywnych zdań, gdyż zapewne każdy przyzna, że między osiemnastolat- 
kiem a 24, 30 czy 40 lat liczącym dorosłym człowiekiem występuje mniejsza 
różnica intelektualna, aniżeli między licealistami a uczniami szkoły pod
stawowej.

Zreferowaną tu przykładowo metodę badania zainteresowania książką 
popularnonaukową (zastosowaną najpierw w warunkach szkolnych, w dru
gim przypadku w bądź co bądź „elitarnych”  zespołach, gdyż obejmujących 
dzieci o wyraźnych zamiłowaniach) należałoby wziąć na warsztat pracy 
w bibliotekach, aby sprawdzić jej wartość na obszerniejszym materiale do
świadczalnym. (Oklaski).

Przewodniczący zarządza przerw ę obiadową. Po przerw ie zabiera glos p . M aria
Szubertowa.



Maria Szubertowa 
Łódź

POCZYTNOŚĆ KSIĄŻEK JULES VERNE’A  W POLSCE 
( S t r e s z c z e n i e )

R eferat ten nie był przewidziany wśród referatów  program owych. Ze  
w zględu na jego rozm iary jest podany w streszczeniu.

Maria Szubertowa zreferowała swoje badania dotyczące poczytności ksią
żek J. Verne’ a, przyczyn ich powodzenia i cech charakteryzyjących percepcję 
czytelników oraz próby uchwycenia wpływu tych książek.

Badania te sprowokowane zostały dużym powodzeniem tych książek, za
równo dawniej jak i obecnie.

Jeżeli idzie o ocenę dorobku Verne’a w Polsce, to dawni pedagodzy oce
niali go negatywnie uważając go raczej za literaturę szkodliwą dla młodzieży 
(zrozumiałe wobec ówczesnego braku szerszej popularyzacji naukowej). Uwa
żano też, że fantastyka tych książek stwarza pewne niebezpieczeństwo oder
wania czytelnika od życia i spowodowania zamętu w jego wiedzy o świecie. 
Ш е dostrzegano właściwej wartości tej literatury.

Następnie prelegentka omówiła niedbalość dawnych tłumaczeń utworów 
Verne’a, które w Polsce nie znalazły stałego tłumacza. Przekłady były różne, 
często anonimowe, w przeciwieństwie np. do wydań rosyjskich, gdzie stałym 
tłumaczem książek Verne’a była Markowicz, pozostająca w kontakcie z auto
rem. Staranność tych przekładów stale unowocześnianych, i opatrywanych 
komentarzami naukowymi oraz inne walory samej lektury spowodowały 
podjęcie w ZSRR w 1953 r. wydania wszystkich dzieł Verne’a, łącznie z książ
kami popularnonaukowymi, u nas zupełnie nieznanymi.

Tak badania przedwojenne jak i powojenne (w r. 1946 przez Instytut 
Kulturalno-Oświatowy „Czytelnika” ) wykazały, że książki Verne’ a cieszą się 
powodzeniem jako literatura chłopięca. Badania te stwierdziły jedynie fakt, 
nie szukając przyczyny tego zjawiska.

W  okresie niedawno minionym wydawnictwa książek Verne’ a były —  
w porównaniu z innymi —  dość liczne, choć zaopatrywane nierzadko w naiw- 
no-marksistowskie komentarze.



Badania referowane obecnie miały miejsce w r. 1956. Jako główny cel —  
postawiono uzyskanie poglądu na sprawę specyficznego oddziaływania ksią
żek Verne’a oraz ustalenie cech tego oddziaływania jak: wpływ na budzenie 
zainteresowań, określenie ich roli w zakresie wychowania i wykształcenia. 
Zagadnienia dalsze to: 1) jakie są obecnie rozmiary czytelnictwa Verne’ a i ja
kie są cechy charakterystyczne percepcji czytelniczych; 2) jakie „tricki”  lite
rackie, czy ujęcia treściowe decydują o powodzeniu książek.

O wyborze metod badawczych zadecydowały tu ogólne założenia metodo
logiczne, w których uznano, że wagę i rolę, jaką odgrywa czytelnictwo w wy
chowaniu, można określić na podstawie badania siły, zakresu i długotrwało
ści wpływów lektury a także zakresu czytelnictwa.

Ponieważ przez wpływ lektury rozumiano procesy bardziej długotrwałe 
i złożone, jak np. powodujące zmianę postawy życiowej, zaszczepienie no
wych zainteresowań, nowych dążeń —  postanowiono na nich skoncentrować 
uwagę, jako na tych, które kształtują osobowość. Uznano też, że wpływów 
tych nie da się wyodrębnić spośród innych równocześnie działających —  
postanowiono więc uzyskać informacje dotyczące środowiska, charakteru, za
interesowań, zdolności badanych itp.

W dalszym ciągu prelegentka scharakteryzowała krótko metody badawcze, 
którymi były głównie: wywiad, uzupełniany przy pom ocy zadawania dodat
kowych pytań w czasie rozmowy, zebrania uwag i obserwacji nauczycieli oraz 
bibliotekarzy, ewentualnie członków rodziny. Stosowano też badania ilościo
we. Przeprowadzono również wywiady z dorosłymi, którzy mieli retrospek
tywnie scharakteryzować rodzaje i zakresy oddziaływania swej dawnej lek
tury i na tym tle rolę książek Verne’ a.

Szczegółowy plan badań obejmował wywiady wśród dzieci, młodzieży i do
rosłych —  w Łodzi i w Warszawie, zebranie danych o pracy bibliotek w tych 
samych środowiskach, przeprowadzenie ankiet w szkołach.

Przeprowadzono wszystkie wywiady wśród dzieci i młodzieży, zebrano 
dane dotyczące pracy bibliotek z uwzględnieniem poczytności książek Verne’ a. 
Wśród dorosłych przeprowadzono wywiady w środowisku inteligenckim; wy
wiady wśród robotników będą zrealizowane w przyszłości.

Ocena materiałów. Badania były przeprowadzone w pierwszej połowie 
1956 roku i są dokumentem ówczesnych warunków. —  wobec czego tylko 
częściowo mogą stanowić materiał porównawczy. Materiały uzyskane w Łodzi 
i w Warszawie nie były wyrównane, pochodziły zasadniczo z innych środo
wisk. Materiały łódzkie zawierały mniej dodatkowych informacji. Wywiady 
z dorosłymi przyniosły materiały bogatsze niż było zamierzone.

Następnie prelegentka przystąpiła do sformułowania wniosków, zastrzega
jąc. że badania nie są jeszcze ukończone, i że ograniczy się tylko do zagad
nienia poczytności książek Verne’a.



Przeprowadzone badania potwierdziły właściwie znany ogólnie fakt, że 
w pewnym wieku wszyscy sięgają po te książki, często jednak po pierwszym 
zetknięciu się z taką literaturą nie wszyscy nadał chętnie ją czytują. Nie
którzy po przeczytaniu jednej książki przekonują się, że ten rodzaj literacki 
nie odpowiada im i więcej do niego nie wracają. Są to przeważnie dziewczęta.

Inna kategoria osób, miłośników literatury historycznej, książki Verne'a 
zna tylko z relacji i uważa, że szkoda na te fantazje czasu.

Badania stwierdziły znaczną poczytność Verne’a szczególnie wśród dzieci
11— 13-letnich. Młodsze rzadko sięgają po te książki, natomiast bardzo często 
starsza młodzież i rodzice —  którzy też przyczyniają się do czytania ich przez 
dzieci —  radząc im lub dając w prezencie te książki.

Wyraźne nasilenie zainteresowań tą lekturą między 11 a 13 rokiem życia 
daje się wyjaśnić kilkoma względami. Mianowicie dzieci te z reguły nie czy
tują już bajek, a czytelnictwo książek przygodowych i fantastycznych jest 
nową, właściwą dla tej fazy rozwoju pożywką dla wyobraźni. Odgrywa tu 
także rolę ogólna dla tego wieku chłonność czytelnicza spowodowana m. in. 
dobrym już opanowaniem techniki czytania.

Książki Verne’a rzadziej czytają dziewczynki, choć i wśród nich trafiają 
się ich zagorzałe zwolenniczki. Jest to jednak przede wszystkim literatura 
chłopięca. Decyduje o tym głównie tematyka dotycząca spraw nawskroś „m ę
skich” , będąca szczytem marzeń dla chłopców jak: podróże, żegluga morska, 
lądowa i powietrzna, odkrycia, wynalazki i niezwykłe przygody. Szczegółowe 
dane i opisy, które zrażają dziewczęta, są przez chłopców czytywane z za
interesowaniem.

Inny wzgląd, to wartość bohaterów Verne’a jako wzorów męskiej oso- 
- bowości.

Prelegentka stwierdziła na podstawie badań, że bardzo mało dzieci przy
swaja sobie z tych książek wiadomości encyklopedyczne, np. geograficzne czy 
techniczne. Dzieci dawały bardzo skąpe odpowiedzi nawet na temat opisy
wanych tam urządzeń czy wynalazków. Książki te są traktowane głównie jako 
lektura przygodowa.

Przyczyny percepowania treści przygodowych w książkach Verne’ a tkwią 
głównie w samym sposobie ich podawania. Akcja żywa, intrygująca, inteli
gentnie przeprowadzona, atmosfera tajemniczości, fantazja, humor oraz pla
styka postaci przesłaniają i odryлv•ają uwagę czytelnika od opisów przyrody 
i innych. Podobają się również zakończenia książek z nieodzownym, najczę
ściej zaskakującym wyjaśnieniem wielu zagadek i tajemnic.

Prelegentka podkreśliła zgodność stosunku tak rodziców jak i dzieci do 
atrakcyjności vernowskich bohaterów, którzy często jeszcze jako chłopcy 
prowadzą pełne wrażeń, barwne, samodzielne życie —  stają się wcieleniem 
pragnień czytelników. Zaś bohaterowie dorośli należą do zawodów najbar
dziej upragnionych przez chłopców (inżynierowie, technicy, żeglarze, uczeni



i  podróżnicy). Cechuje ich niezłomna wola i dążenie do ważnych celów. Cechy 
te są często podkreślane przy wymienianiu przez czytelników ulubionych 
postaci. Najczęściej ze wszystkich postaci wymieniany był „geniusz mórz”  ka
pitan Nemo. Struktura tej postaci, wobec bogactwa reakcji, które wywołuje, 
wymagałaby osobnego studium. O wrażeniu, jakie wywołuje ta postać świad
czy fakt, że nawet w najbardziej zatartych wspomnieniach osób dorosłycłi, 
kiedy niemal nic nie przypominają sobie z lektur vernowskich, w jakimś za
kamarku pamięci tkwi kontur postaci kapitana Nemo.

Chcąc ocenić ogólne wrażenie z lektur vernowskich kol. Szubertowa po
wołała się na wypowiedź jednego z czytelników (historyka, pedagoga, lat 55), 
który mówi: „Trwałego wpływu nie widzę, ale kiedyś lektura ta wypełniała 
mnie całego, po prostu ja tym żyłem. Nie wyobrażam sobie mego dzieciństwa 
bez tej lektury. Książki Verne’ a, a także niektóre inne książki przygodowe, 
łiważara dla siebie za antidotum w ówczesnym szarym i ubogim życiu dnia 
codziennego” .

Na zakończenie prelegentka sformułowała kilka uwag na temat dalszych 
badań oraz sprawy wydawania książek Verne’a. Między innymi stwierdziła, 
że badania z dorosłymi należy przeprowadzać w zmienionej nieco formie, 
mianowicie należy zastosować w większej mierze krótkie ankiety-sondaże, 
szczególnie ze środowisk poza inteligencją. Natomiast szczegółowe wywiady 
zastosować w niektórych przypadkach i to szczególnie z przedstawicielami 
zawodów związanych z morzem i techniką. Ważną sprawą jest utrwalenie 
■danych o dzisiejszych naszych rozmówcach —dzieciach, aby móc do nich po
wrócić za 10 15 lat i przebadać trwałość zainteresowań i wpływów.

Do uzupełnienia tych badań należałoby wykorzystać materiały uzyskane 
już dotychczas przez innych —  nasuwa się tu konieczność stworzenia cen
tralnego archiłvum takich materiałów.

Dalsza sprawa to zbadanie na podstawie periodyków i pism codziennych 
całości dyskusji i ocen związanycli z rolą twórczości Verne’ a w Polsce.

Następnie kol. Szubertowa podkreśliła duże zapotrzebowanie na książki 
Verne’a, których jest zbyt mało na rynku wydawniczym. Oprócz wznowień 
brak też wielu wartościowych, nieznanycli u nas wcale książek tego autora. 
Ze względu na słabą znajomość naszej młodzieży osiągnięć techniki, tak daw
nej jak i obecnej, należałoby wykorzystać książki Verne’a jako pozycje po- 
pularnonaukow'e —• dopóki nie znajdzie się autor równie poczytny, a jedno
cześnie wszechstronnie informujący o świecie i prawach nim rządzących. P o
żyteczne byłyby np. wydawnictwa Ijroszurowe —  nie tylko prac Verne’ a ale 
i innych autorów, jeśli się znajdą równie atrakcyjne, które byłyby sprzeda
wane w kioskach „Ruchu” , z załączanymi do nich jednokartkowymi wkład
kami, które po zakończeniu cyklu stanowiłyby całość, np. album „O d balonów 
z czasów Verne’ a do rakiety zdalnie kierowanej”  itp. wydawnictwa, które 
dzięki atrakcyjności treści i formy —  byłyby chętnie wykupywane, a jedno



cześnie pobudzałyby zainteresowanie zbieractwem, i zawierałyby elementy 
wiedzy i popularyzacji. Poza tym ważne byłoby zastosowanie bogatych nie
konwencjonalnych ilustracji. Duże znaczenie mogłoby mieć zorganizowanie 
i ogłaszanie konkursów zachęcających np. do wyławiania' błędów w przewi
dywaniach procesów technicznych u Verne’a.

Prelegentka zakończyła podkreśleniem jeszcze raz, że przy ogólnie zna
nych brakach książek popularnonaukowych warto chyba i tę okazję, jaką 
stwarza literatura vernowska, wykorzystać dla wzbogacenia wiedzy o świecie, 
w którym żyjemy. (Oklaski).

P rzew od niczą cy: Głos ma p. Janina Leśniczak



Janina Leiniczak
Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Baczyńskiego w Poznaniu

MATERIAŁY DOTYCZĄCE W YNIKÓW  PRACY Z MŁODZIEŻĄ 
W  CZYTELNIACH DZIECIĘCYCH

Niniejsze badania rozpatrują zagadnienie pracy z młodzieżą w czytelniach 
dziecięcych z punktu widzenia młodego czytelnika jako konsumenta książki, 
oraz próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie pobudki skłaniają dzieci do 
czytania.

M E T O D A  I SPOSÓB P R Z E P R O W A D Z A N IA  B A D A Ń

Badania przeprowadzone były w czytelniach dziecięcych miasta Poznania. 
Atmosfera panująca w czytelni, gdzie jest wolny dostęp do półek, jest nie
zmiernie korzystna dla naszych badań. Przede wszystkim dzieci przychodzą 
z własnej ochoty, czują się w czytelni swobodnie, nikt nie kontroluje co 
czytają, mogą książki przejrzeć, odłożyć, wziąć inne, mogą je rezerwować do 
dalszego czytania. Łatwo w takich warunkach nawiązać kontakt z dziećmi.

Zastosowano następujące sposoby badania: 1. Obserwację, która miała 
na celu uchwycenie zachowania się dzieci przy wyborze książek i w czasie 
ich czytania, 2. Wypytywanie o kryteria wyboru, życzenia pod adresem 
książki i sąd o czytanej lub przeczytanej książce.

Badanych było około 100 dzieci w wieku 7— 14 lat; byli to przeważnie 
stali czytelnicy, można więc było uzyskać obszerny obraz tego co czytają 
i jakie pobudki skłaniają je do czytania. Obserwacje notowane były przez 
bibliotekarzy na bieżąco, w czasie dyżurów w czytelni lub podczas lustracji 
przeprowadzanych w bibliotekach dzielnicowych. Uwagi i pytania czytelni
ków notowano bezpośrednio po rozmowie.

Badania utrudniało jednak to, że dzieci nie przychodziły regularnie. Cza
sem dziecko zatrzymywało się tylko kilka minut w czytelni, trudno więc 
było przeprowadzić dłuższą obserwację.

Do przeprowadzania badań czytelnictwa J^oniecznie jest potrzebna znajo
mość środowiska, z jakiego pochodzą dzieci uczęszczające do czytelni.



Sprawozdania miesięczne sporządzone w czytelniach informują, jakie 
dzieci według pochodzenia społecznego odwiedzają czytelnię. Liczby te z ma
łym i odchyleniami utrzymują się w ciągu całego roku.

Obraz grupy dzieci, korzystających z czytelni w Starołęce, przedstawia 
się następująco; mamy dzieci:

robotników  80  %
chłopów  1 %

pracown. umyeł. 18 /ó
innych 1 %

w  czytelni w Głównej mamy dzieci:

robotników  84,7  %
chłopów  0 .9  %

pracown. umysł. 8 ,6  %
innycli 5 ,6  %

Starołęka, Główna —  są to przedmieścia Poznania zamieszkałe przeważ
nie przez robotniłiów, pracujących w pobliskich fabrykach, dlatego procent 
dzieci pochodzenia robotniczego dominuje.

Dzieci są niewychoлvywane, zaniedbane, nawet czasem złośliwe. W czy
telni bibliotekarka dużo czasu i wysiłku poświęciła, aby przyzwyczaić dzieci 
do cichego wchodzenia do czytelni oraz zachowania ciszy. Dzieci uważały 
czytelnię za miejsce, w którym można oglądać książki przy równoczesnej 
głośnej i wesołej rozmowie, a nawet grać w karty. Powoli dzieci przyzwy
czajały się do obowiązujących przepisów w czytelni. Coraz częściej przy
chodziły starsze dzieci, szukać materiału do zadań domowych (wiersze Bro
niewskiego, Gałczyńskiego, wiersze pierwszomajowe, życiorys Matejki itp.). 
Harcerze korzystają z książki M. Wardeckiego pt.: Harcerskie gry tere
nowe —  wypisują alfabet Morse’a i inne interesujące ich zagadnienia. Kilku 
harcerzy interesuje się kukiełkarstwem —  czytają książki na ten temat.

Przy rozpatrywaniu pobudek skłaniających dzieci do czytania i kryteriów, 
którymi kierują się przy wyborze książek, można wyróżnić dwie grupy dzieci: 
jedną, gdzie występuje zaciekawienie i drugą, gdzie dominują wyraźne zain
teresowania.

Grupa pierwsza,to dzieci mniej więcej do lat 10 oraz wyjątkowo starsze, 
które niedawno dopiero zapisały się do czytelni, względnie dopiero teraz 
nawiązały bezpośredni kontakt z książką. Dzieci te czytają chętnie wszystko 
bez wyboru.

Druga grupa to dzieci, które szukają pewnej określonej książki lub też 
w wyborze kierują się jakąś dziedziną zainteresowań.

Pobudki, skłaniające dzieci do czytania, mogą być uwarunkowane wieloma 
bardzo różnorodnymi przyczynami.



O B IE K T Y W N A  P O T R Z E B A  P O G Ł Ę B IA N IA  W IE D Z Y  
LU B  Z A P O Z N A N IA  SIĘ  Z  T R E Ś C IĄ  O K R EŚL O N EJ K S IĄ Ż K I

Zbyszek S., lat 10, który poprzednio przychodzi! na karty, sta! się dobrym 
czytelnikiem pod wpływem wysłuchanej baśni. Kiedyś opowiadałam —  mówi 
bibliotekarka —  baśń litewską „Trzy konie” , ze zbioru „Baśnie ludów nad
bałtyckich” . Zbyszek wszedł głośno w czasie opowiadania. Nie chciałam prze
rywać baśni i nie zwróciłam na niego wcale uwagi, chociaż trochę się bałam, 
że popsuje mi nastrój swoim złym zachowaniem. Siedział spokojnie i za
uważyłam, że z coraz większym zainteresowaniem słuchał baśni. Na na
stępną godzinę baśni przyszedł pierwszy i prosił, abym opowiedziała baśń 
o „Trzech koniach” . Poradziłam mu wtedy, żeby sam ją przeczytał. Rzeczy
wiście zaczął czytać i przeczytał cały zbiór „Baśni ludów nadbałtyckich” . 
Od tego czasu coraz częściej przychodził do czytelni. Przeczytał „Przygody 
Plastusia”  M. Kownackiej, „Baśnie”  W. i J. Grimm, ostatnio czyta czaso
pisma z ubiegłych lat.

Dzieci starsze w miarę rozwoju ich psychiki zaczynają interesować się 
wieloma zagadnieniami. Wielu rzeczy nie rozumieją. Starsi nie zawsze oka
zują chęć tłumaczenia, często lakoniczne ich odpowiedzi nie zadowalają 
dziecka, które szuka więc odpowiedzi i rady w książce.

Zbyszek Z., lat 13, przychodzi do czytelni tylko wtedy, gdy musi prze
czytać lekturę, lub wyjaśnić zagadnienie, które go specjalnie interesuje. 
Widzę, że przegląda długo katalogi i nie może z nich nic wybrać; zapytuję, 
jaką książkę chciałby znaleźć; „A  bo my z bratem chcemy budować kajak, 
a nasz sąsiad też ma kajak, tylko, że ciągle się przewraca i nikt nie wie 
dlaczego. My chcemy zrobić lepszy” .

Wyszukał M. Dereżyckiego „Modelarstwo jachtowe” , czytał przez dłuższy 
okres czasu.

Często zauważyć można, że dzieci przez kilka dni z rzędu czytają i stresz
czają wybraną książkę. Podana w szkole obowiązkowa lektura nie zawsze 
znajduje się w bibliotece szkolnej, dlatego też przychodzą do czytelni.

Jedenastoletnia Zosia P. przychodzi codziennie, czyta książki przyrod
nicze. Wczoraj czytała i odłożyła książkę do rezerwowanych, dzisiaj zauwa
żyłam, że czyta inną, sądziłam, że zapomniała o niej. Na zapytanie —  od
powiedziała, że musi czytać lekturę, z czego nie jest zadowolona. —  „A le 
ja to szybko przeczytam i wezmę moją, bo to ciekawsze, bo sama sobie wy
brałam” .

Dziecko chętnie czyta o rzeczach nowych lub mało znanych. Spostrzeże
niami swoimi dzieli się z koleżankami lub kolegami. Lubi się swymi wiado
mościami pochwalić.

Basia P., lat 13, mówi —  „...raz pani w szkole pytała, czy kto wie jak. 
wynaleziono porcelanę, nikt nie wiedział, tylko ja —  bo przeczytałam książkę 
pt. „Chińska tajemnica”  i dlatego wiedziałam” .

H  —  P roblem y czyteln ictw a



Nie tylko cele poznawcze oraz praktyczne zastosowanie wiadomości mogą 
być pobudką skłaniającą dzieci do czytania i wyszukiwania odpowiednicL 
książek.

Krysia S., lat 9, jest grzeczna, często przychodzi do czytelni, długo prze
gląda książkę zanim zdecyduje się ją wziąć. „Są takie książki, z których 
można coś zrobić”  —  mówi —  „Ja mam taką książkę, nazywa się „Igiełka 
ze złotym uszkiem” . Murzynka zrobiłam ze starej pończochy, a kogucika 
wyszyłam czerwoną nitką. Bo tam jest opisane jak to trzeba zrobić” .

Z A IN T E R E S O W A N IA  T E O R E T Y C Z N E

Młodzież nasza jest świadkiem wielu zmian, jakie dokonują się w życiił 
politycznym i społecznym. W  szkole i w domu dowiaduje się, jak było 
dawniej w okresie międzywojennym, chce rozszerzyć te wiadomości, dlatego 
zwraca się do książek.

Marylka Z., lat 11 —  „A  ja to lubię czytać jak to dawniej było, a jak 
teraz jest. Dawniej było tyle bezrobotnych, dzieci musiały pracować jak ten 
Franek” . (Dziewczynka czytała książkę Z. Cbarszewskiej „Franek, jeg» 
pies i spółka” ) —  „ja  się cieszę, że teraz jest inaczej” .

Dziecko dowiaduje się, jak było dawniej a jak jest dziś. Pyta dalej: 
„A  jak jest w innych krajach?” . „Czy ludzie tak samo żyją jak u nas?”  —  
Najmłodsze pytają: „Czy Murzynek też chodzi do szkoły?”

Dzieci interesują się przedmiotami najbliższego otoczenia, szczególnie ta
kimi, których zawiłej konstrukcji nie rozumieją. Przy zepsutym aucie lub 
motocyklu znajdzie się zawsze grupa chłopców obserwujących naprawiającego.

Jedenastoletni Zenon podchodzi do bibliotekarki i mówi: „Ja bym chciał 
coś o maszynach” . Inni chłopcy pytają: „Czy mógłbym dostać książkę o apa- 
rat.ich telewizyjnych?”

Dziecko nie myśli jeszcze o tym, łiy samo budować - konstruować sil
niki. Na pytanie bibliotekarki, czy Zenon chce sam zbudować maszynę, od- 
poлviatla: „N ie, ja tylko tak sobie” . Wystarczają mu cele poznawcze.

S Z U K A N IE  W Z O R U  P O S T Ę P O W A N IA

Spośród badanych dzieci kilkoro podawało szukanie wzoru postępowania, 
jako pobudkę skłaniającą do czytania. Na ogół jednak dzieci nie uświada
miały soł)ie tego, raczej wypowiadały sąd o przeczytanej książce i wyrażały 
chęć naśladowania bohatera.

Jacek K., lat 12, szuka książek, w których bohaterami są chłopcy w jego 
wieku, bo jak mówi —  lulji czytać „jak  inni postępują” . Ostatnio czytał 
„Tajem nicę Tatr”  J. Roguskiej-Cybulskiej. Urzekły go pasjonujące przygody 
Mirka, sześciodniowe poszukiwania jego kolegi, który zabłądził w Grocie 
Mylnej oraz л^8раша1а przyroda i urok górskich wędrówek.



Treść przeczytanej książki wpływa na dalsze zainteresowania przyrodą, 
turystyką i geologią.

Tereska М., lat 13, czytała książkę L. Krzemienieckiej „Historia cala 
o niebieskich migdałach”  —  „...dużo się z niej nauczyłam —  żeby się nie 
kłócić z kolegami i pomagać mamusi” . —  mówi, uśmiechając się.

PR ZY JE M N O Ś Ć  P Ł Y N Ą C A  Z  C Z Y T A N IA

U dzieci młodszych przyjemność płynie z samej funkcji czytania, nieza
leżnie od treści. Dziecko nie wybiera, jednak najchętniej czyta utwory wier
szowane. Ma to miejsce przede wszystkim u dzieci z klasy I i II, które 
trudnej sztuki czytania i pisania w pełni jeszcze nie opanowały.

Dziewięcioletni Grześ z klasy II czyta rocznik „Płom yczka” . Po kolei 
wszystkie wiersze, napisy pod rysunkami i tytuły opowiadań. Najpierw 
składa poszczególne słowa, potem czyta całe zdanie raz i drugi. Grześ czyta 
wszystko dokoła, afisze, gazetki na ścianach i tytuły książek, czytanych przez 
siedzące obok dzieci.

U starszych przyjemność towarzysząca czytaniu wypływa z treści książki.
Stanisław, lat 12. nie słyszy co się dokoła niego dzieje. Ma wypieki na 

twarzy, szybko przebiega oczyma wiersze czytanej książki. Bibliotekarka 
podchodzi i pyta, co czyta z takim zainteresowaniem; pokazuje „Ьолусу ma
mutów”  E. Storchi^ i mówi: „Jak czytam książkę podróżniczą to tak, jak bym 
sam podróżował i wszystko widział. A mój brat jak czyta podróżnicze 
książki w domu, to robi się taki czerwony i w ogóle nie słyszy jak go mama 
na obiad woła. On by najchętniej wcale nie jadł —  jak ma książkę, jeszcze
0 Murzynach” .

IN N E  P O B U D K I

Potrzeba szukania książek nie należących do lektury szkolnej budzi się 
często pod wpływem kolegów, szczególnie wtedy, gdy potrafią oni w sposób 
barwny i ciekawy opowiadać treść przeczytanej książki. Jeden aktywny 
członek czytelni potrafi w swojej klasie szybko zwerbować nowych czytel
ników. W domu wystarczy, by jedno z dzieci zapisało się do czytelni, żeby
1 reszta zrobiła to samo.

Roman, lal 11, mówi: —  „Jerzy stale się chwalił, że czyta lepsze książki 
niż te, które są w bibliotece szkolnej, że należy do czytelni, gdzie można 
książki samemu z półki wybrać. I stale opowiadał o coraz to innych książ
kach, to ja też chciałem przeczytać, więc się tu też zapisałem” .

Czytelnie w filiach, mieszczące się przy wypożyczalniach, służą dzieciom 
za pewnego rodzaju katalog. Na miejscu zapoznają się z książkami,’ prze
glądają je, a gdy je zaciekawią wtedy przechodzą do wypożyczalni, by po
życzyć je i czytać w domu. W  domu czytają same, względnie głośno rodzicom 
i rodzeństwu.



„Proszę pani —  mówi Halinka —  chciałam pożyczyć bajkę, którą wczo
raj czytałam w czytelni —  siostra jest chora, chciałam jej poczytać” .

Czytelnia dla dzieci to nie tylko książki i ilustracje, które tam można 
przeczytać, ale to także ciepły i jasny kąt, gdzie można posiedzieć, gdy na 
dworze zimno i deszcz.

Ośmioletni Staś siada blisko pieca i mówi: „Jak tu dobrze” . Okazało się, 
że stał na ulicy. Rodziców nie było w domu. Pracują. Na dworze był mróz, 
zobaczył go kolega, który szedł do czytelni i przyprowadził. Na drugi dzień 
przyszedł znowu i czytał długo.

Ostatnie przykłady wskazują, że czynniki zewnętrzne pobudzają nieraz 
zainteresowania czytelnicze. Samo estetyczne urządzenie czytelni, małe krze
sełka i stoliki oraz różne formy pracy (np. godziny bajek, dobrego czytania, 
wieczory dyskusyjne, urządzane inscenizacje utworów literackich) budzą po
czątkowo zaciekawienie samą czytelnią, następnie książkami, o których była 
mowa, a potem w ogóle książkami, które można znaleźć w czytelni. Zacieka
wienie zmienia się w zainteresowanie i powoli rodzi się nawyk czytania, 
stała potrzeba czytania.

Reasumując powyższe stwierdzić można, że w grupie badanych dzieci 
najczęściej występującymi pobudkami, skłaniającymi je do czytania była:

1. Obiektywna potrzeba pogłębiania wiedzy lub zapoznania się z treścią 
określonej książki: a) konieczność poznania lektury szkolnej, b) możność 
wzięcia udziału w konkursie, przedstawieniu, c) możność popisania się 
swoimi wiadomościami przed kolegami, nauczycielami, d) politechnizacja —  
możność praktycznego zastosowania wiadomości teoretycznych.

W yżej wymienione pobudki występowały u 61 % badanych dzieci.
2. Zainteresowania teoretyczne: a) szukanie odpowiedzi na pytania zwią

zane z panującymi stosunkami, o to, jak było dawniej, a jak jest dziś, b) chęć 
dowiedzenia się czegoś o innych krajach, wynalazkach i o sławnych ludziach.

Czyste zainteresowanie teoretyczne objawiało sLę tylko u 15% badanych 
dzieci.

3. Szukanie wzoru postępowania —  9% dzieci.
4. Przyjemność płynąca z czytania —  6% dzieci: a) z funkcji czytania 

u młodszych dzieci, b) przyjemność znajdowana w treści książki u starszych 
dzieci.

5. Inne pobudki —  9%  dzieci: a) naśladownictwo kolegów, b) koniecz
ność tzw. „zabicia czasu”  w ciepłej czytelni, c) okoliczności wyjątkowe, 
d) czytanie młodszemu rodzeństwu.



Barbara Groniowska  —  Warszaw a

Zabieram głos jako praktyk, gdyż obecnie badaniam i czytelnictw a się nie zajm uję.

W  związku z tym  co referow ano, nasuwają mi się takie uwagi. Czytelnictw o jest na 
bocznym  torze —  to słuszna uwaga —  m oże dlatego, że dawniej książka była jedynym  
źródłem  poznania życia, poznania przeżyć, a obecnie, po w ojnie, źródła poznania życia są 
znacznie szersze: teatr, film . telew izja itp. Zm ienił się cłiarakter zainteresołvania książką; 
dawniej było to źródło przeżyć indywidualnych, a teraz książka jest często źródłem  przeżyć  
zbiorowych. W  związku z tym  zmienia się recepcja książki —  od charakteru przeżycia indy
widualnego do przeżycia zbiorow ego; pow oduje to programowe omawianie lektury, a rów
nież wprowadzenie obowiązujących dzienniczków  lektury.

Z  tym wiąże się również sprawa scalania się bohatera książek, który kiedyś m ógł być 
traktowany jako jedyny wzór do naśladowania —  ze względu na obcowanie intym ne, indyw i
dualne z książką przez czytelnika, obecnie zaciera się obraz bliskiego czytelnikow i bohatera, 
przez stereotypowe nadanie m u form y innej, nie drogą znajdywania oddźw ięku w jego  psy
chice. Odzwyczaja się dzieci —  nie oceniam  czy to dobrze czy źle —  od indyw idualnego  
obcowania z książką i przeżywania je j. Trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę fak t, że po 
w ojnie prawie nie było książek, dzięki którym  dziecko czytające i obcujące z bohateram i 
i treścią książki miałoliy silne przeżycie, zadowalające jego psychikę.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rynek wydawniczy zm ienił się kolosalnie od Paździer
nika, a więc zaledwie od półtora roku, to  wydaje mi się, że pow tórzenie teraz pewnych  
badań, które już były roliione na tle innego rynku wydawniczego, innych zasobów , którym i 
dziecko rozporządza obecnie ■—  byłoby m oże celowe.

Wydaje m i się, że badania czytelnictwa zm ieniły swój charakter. O ile kiedyś były  
bardziej dynamiczne, to teraz są bardziej statyczne. Rozum iem  to w tym  sensie, że samo 
życie, zmiany w życiu społecznym  oraz zakres techniki i wynalazków  bez porównania  
zwiększyły Słvoje tem po, gdy tymczasem badania nie mogą zm ieniać tem pa, więc stają się 
bardziej statyczne, Jeżela weźm iemy wpływ czytania np. książek V erne’a czy jakiegoś pisarza 
współczesnego, to  wynalazki mogą tak zm ienić stosunek dziecka do książki, że w n ajkrót
szym już czasie te badania mogą dać inne wyniki.

Teraz parę słów na tem at zm iany m etod badań. Jest to sprawa oczywista. N ikom u nie 
przyjdzie na myśl krytykowanie m etod techniki czy lecznictwa sprzed .30 lat, a tym czasem  
my stale zajm ujem y się krytyką m etod badań czytelnictwa sprzed dziesiątków lat. Musimy  
uświadomić sobie, że pewne techniki, stosowane teraz z pow odzeniem , też za jakiś czas będą  
zupełnie nieprzydatne, bo mogą nastąpić zjaw iska, których nie przew idyw aliśm y.

Teraz jeszcze o jednej sprawie poruszanej tutaj. M ów iono o zm ianach wieku dojrzew a
nia, wieku biologicznego. Może z punktu widzenia przyrodniczego jest to rozum ow anie  
ł>łędiie, ale wydaje m i się, że nastąpiło przesunięcie wieku dojrzewania.

Trzeba wziąć pod uwagę, że w iek dojrzewania m oże być przyspieszony przez nadmierne 
rozbudzenie dzieci, a chyba na przedwczesne zainteresowanie a w ięc i dojrzew anie m oże 
wpływać film , telewizja i radio. Można byłoby interesujące przeprow adzić badania —  na 
przykładzie wspomnianej audycji „K rzy szto f”  —  ile m łodszych dzieci tę audycję słyszało, bo 
jest pewna część dzieci, które kładą się późno spać, gdyż uczą się po południu. Czy taka 
audycja nie przyspiesza w ieku dojrzew ania?

W reszcie drobna uwaga na tem at przerw y w czytaniu po skończeniu szkoły. M nie to 
nie zaskakuje, bo zawsze uważałam, że korzystanie tylko i jedynie z biblioteki szkolnej 
pow oduje, że dziecko po ukończeniu szkoły zrywa z biblioteką, bo nawyk czytania poza  
szkolą nie istnieje. Kilkum iesięczny okres potrzebny jest do wytworzenia nowego nawyku. 
Chciałabym więc zapytać, czy w obec tego w badaniach m łodzieży robotniczej w wieku



15 18 lat, m łodzieży nie czytającej, zwracano uwagę na to, czy m łodzież ta Icorzystała je 
dynie z bibłiotek szłiolnycli, czy rów nież z bibłiotek pnliłicznycli dla dzieci, bo wiem y, że 
taliie istnieją.

Mam wrażenie, że gdyby zbadać byłych czytelniłców bibliotek dziecięcych, aby stwier
dzić. czy pow rotny analfabetyzm  wśród nich istnieje, to jestem  przeświadczona, że powrot
nego analfabetyzm u wśród tych dzieci nie będzie.

W iadyslm i Malcwsiii —  D yrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej Biblioteki w Białymstoku
Badania nasze przeprow cdziliśm y w  bardzo skromnym  zakresie, po prostu лу związku 

z wystawą, jaka była urządzona przez W ojew ódzką Bibliotekę z okazji D ni Oświaty, Książki 
i Prasy. Zw racała ona uwagę czytelnikom  (obecnym  i przyszłym ) jak  niesłusznie pomijana  
jest książka Avartościołva.

Badania nad poczytnością książek dla dzieci i m łodzieży były przeprow adzone w w ypo
życzalni dziecięcej przy W ojew ódzkiej i M iejskiej B ibliotece Publicznej w Białym stoku  
i miały za zadanie zorientow anie się, w jakim  kierunku zmierza czytelnictivo naszej m ło
dzieży oraz jakie są potrzeby czytelników , które następnie będzie można uwzględnić przy 
kom pletow aniu księgozbiorti.

W  badaniach zwrócono uлvagę na trzy m om enty: jakie książki są najpoczytniejsze, jakie  
książki są słabo czytane, i Jakie książki wartościowe nie są w ogóle ezytane.

Do przeprow adzenia tego zadania wybrano po .30 pozycji książkowych z trzech po- 
ziom ółv. Nasiępnie obliczono ilość w ypożyczeń w  ciągu roku 19Ó7. Z  wybranych pozycji 
książkołvych л^'yeliminowano lekturę szkolną.

Ла podstaw ie obliczenia ilości w ypożyczeń na kartkach książek ustalono, że najpo
czytniejszym i pozycjam i były książki:

a) dla poziom u I i II

1. G aw iński: Lolek Grenadier — 62 w ypożyczenia przy 2 egzem plarzach;
2 . B u yno-A rctow a: K ocia  M ama —  36  wypożyczeń przy 5 egzem plarzach;
3 . D ąbrow ska: P rzyjaźń  —  32 wypożyczenia przy .■> egzem plarzach;
•t. K rzem ieniecka: Z  p rzygód  krasnala Hałabaly —  27 w ypożyczeń przy 3 egzem plarzach;
.). Janczarski: P rzygod y Tom cia  —  27 w ypożyczeń przy 3 egzem plarzach;
6. Rogoszów na: D zieci pana Majstra  —  25 wypożyczeń przy 3 egzem plarzach;
7 . M akuszyński: P rzyg od y K oziołka  M atołka  —  25 wypożyczeń przy 3 egzemplarzach.

b) dla poziom u III  i IV

1. Sienkiew icz: T rylogia  —  56  wypożyczeń |>rzy 7 egzem plarzach;
2 . Zalew ska: M łod y w ygnaniec  —  54  wypożyczenia przy 5 egzem plarzach;
3 . Bunsch: D zikow y skarb  —  4 8  w ypożyczeń przy 5 egzem plarzach;
4 . F iedler: Zd ob yw a m y Am azonką  —  42  w ypożyczenia przy 5 egzem plarzach;
5 . M ontgom ery: Ania z Ziełonego W zgórza  —  42  w ypożyczenia przy .5 egzemplarzach;
6. M ay: W in n ełou  —  42 wypożyczenia przy 5 egzem plarzach, książka znów m odna,
7 . K am iń ski: K am ienie na szaniec —  41 wypożyczeń przy 3 egzem plarzach;
8 . G ąsiorow ski: Huragan  — • 41 w ypożyczeń przy 4 egzemplarzach.

'  Następnie książki w artościowe — • według bibliotekarza •—  a m ało czytane, mające
2 — 5 w ypożyczeń w ciągu całego roku:

1 . Szelburg-Zarem bina: W esoła  praca;
2 . Żabiński: C zy  znasz te  zw ierzęta ;
3 . Świerczyńska: Pokaż nam czy  czytasz sam ;
4 . W szęd obylsk i: Najciekawsza p o d róż ;



Książki, które m im o oferow ania nie były brane pod uwagę i nie były w ypożyczane:
1. Gom brich: G odziny w iek ów ;
2. Sekora: Opowiadania o drzewach i w ietrze ;
3. Czekalski: Jak badam y m orze.

Po przeanalizowaniu m ateriałów ustalono, że dzieci i m łodzież łubią czytać książki, 
które nie wymagają wysiłku m yślow ego. N atom iast książki, nad którym i trzeba się zasta- 
iiowić, są bardzo m ało czytane, a nawet wcale. N ajm łodsze dzieci, do łat 10, ijrzeważnie 
«zYtają krótkie opowiadania dla dzieci, łjaśnie, legendy. N ajbardziej przem aw iają do dzieci 
i najf:liętniej są czytane wydawnictwa bogato ilustrowane.

Starsze dzieci w łvieku 10— 15 lat najczęściej czytają książki o treści historycznej, 
szczególnie z okresu m inionej w ojny, książki przygodow e, np. związane z życiem  Indian, 
oraz fantastyczne. N atom iast ze sm utkiem  trzeba pow iedzieć, że bardzo słabo, albo nawet 
prawie wcale nie są czytane książki popularnonaukow e.

U następnej fazie badań postaram y się ustalić przyczyny tego zjaw iska, bo n]>. artv- 
kiiły prasowe z dziedziny astronom ii, techniki, z dziedziny w ynalazczości —  z czasopism  
m łodzieżow ych są czytane z dużym  zainteresow aniem , natom iast książki bardzo rzadko.

Na ogół daje się odczuć brak dobrej książki popularnonaukow ej napisanej dla dzieci, 
o  I>rzystępnej treści i bogato ilustrowanej.

Niewątpliwie wobec istotnych badań o cliarakterze naukow ym , o którycłi słyszeliśmy  
\f wygłaszanych referatach przedpołudniow ych, nasze badania są pierłvszą próbą tego ro
dzaju pracy. Nie wiem . czy można ją nazwać badaniam i, raczej zebraniem  m ateriałów , które  
pomoKą nam nie m echanicznie spojrzeć na czytelnictw o wśród dzieci.

Chciałbym jeszcze poruszyć problem  ivspółpracy szkoły z ł)iblioteką publiczną. Dla 
przykładu podam , że w m iastach czytełniłiów do lat 14 jest 12.104  czyli 29,8  %  w stosunku  
d o ogółu dzieci. Jeśli porównać to ze wsią, to liczba 33.861 czytelników  do lat 14 stanowi 
31.2 %  ogółu dzieci. Jeśli cliodzi o ilość książek, to na jednego czytelnika przypada 3 .7  %  
książek, ilość w ypożyczeń na 1 czytelnika —  16,4

Stwierdzamy wielokrotnie, że biblioteka powszechna jest pom ocnikiem  szkoły nie tylko  
w zakresie dostarczania lektury obow iązującej, ale prócz tego prow adzi w oparciu o książkę 
«Iziałalność kulturalno-ośw iatow ą. Jest też przede wszystkim  niezastąpionym  źródłem  sam o
kształcenia dla m łodzieży, która pozostaje na wsi po skończeniu szkoły.

W referatach i w dyskusji występow ało zagadnienie, że nawyk czytania sam odzielnego  
powinien się wytworzyć w tym  czasie, kiedy dziecko jest jeszcze w szkole, aby dziecko  
przyzwyczaić od klas najm łodszych (a przynajm niej od klasy I V ) , do tego, że obok szkoły  
jest biblioteka powszechna, z której może korzystać. Chodzi o to , by po skończeniu szkoły  
ten wyrobiony nawyk czytania pozostał.

Do wytworzenia tego палууки potrzebne jest Avspółdziałanie szkoły z biblioteką. Na  
przykładzie naszego województwa (białostockiego) m ogę pow iedzieć, iż odczuwa się brak  
tej dobrej ł^spólpracy i zrozum ienia wśród pracow ników  oświatowycłi. Oczywiście nie m ó
wię tu o jakim ś antagonizm ie m iędzy biblioteką powszechną a szkołą, ale bądź co bądź jest 
pewna część ł)ił>liotekarzy szkolnych etatow ych, którzy trochę „bokiem  patrzą”  na łiibłio- 
tekę powszechną.

Trzeba tę sprawę uregulować drogą zaleceń z Ministerstwa Ośw iaty, ażeby dziecko  
w wieku szkolnym m iało nieskrępowany dostęp do biblioteki publicznej i żeby nawyk czy
tania w bibliotece publicznej nabywało w czasie uczęszczania do szkoły.

Jest to problem  nie tylko w skali naszego w ojew ództw a, lecz jest to problem  ogólno
krajowy.

Mgr Stanisław Siekierski —  Instytut K siążki i Czytelnictw a B ib lioteki N arodow ej 
-w Warszawie

Chcę poruszyć krótko kilka spraw. Sprawa pierwsza —  aby wynieść jakieś konkretne



osiągnięcia z tej K on feren cji, powinniśm y postaw ić w niosek, aby w dużych ośrodkach 
m iejskich tw orzyć biblioteki dla m łodzieży w w ieku 15— 16 lat. W yd aje  się, że do tego  
upow ażniają nas i referaty tutaj wygłoszone i wysuwane trudności, tak w wychowaniu jak  
i w pracy bibliotecznej z tą m łodzieżą.

Trudno uzasadniać jeszcze szczegółow iej taką gprawę, jak  bezradność m łodzieży, która  
opuszcza szkołę. M ów iła o tym  p. W alentynow icz, nie chcę powtarzać je j argumentów.

Nie m amy dla tej m łodzieży właściwej literatury, zwłaszcza przygodow ej, która Ijy 
przygotowywała czytelnika do recepcji książki trudniejszej, pom agała w przejściu z dzie
ciństwa w w iek dojrzały.

Sprawa druga. Mów iono tu szczegółow o o literaturze popularnonaukow ej. Chciałbym  
zw rócić uwagę na zjaw isko częściowo tu sygnalizowane. W  naszych badaniach, które doty
czyły m łodzieży w iejskiej, stwierdzaliśm y zupełną nieznajom ość literatury popularnonauko
w ej. M łodzież nie wynosi ze szkoły podstawowej elem entarnych wiadomości o niej, nie 
wie, że taki rodzaj książek istnieje.

Przykłady podawane przez p. dr W ernerow ą były pełne optym izm u, l>adana m łodzież  
umiała ustosunkować się krytycznie do tej literatury. Obawiam  się, że w większości szkół 
m łodzież nie wie nic na ten temat i nauczyciele o tym  także nic nie' mówią. Jest to zasadni
cza sprawa i tu wniosek pow inien ł)rzm ieć: W ięcej troski o zapoznanie m łodzieży z literaturą 
przynoszącą wiedzę o otaczającym  ją św iecie; więcej książek, które by jednocześnie próbowały 
w prow adzić m łodzież w życie.

Teraz bardzo krótko ustosunkuję się do referatów . Zaniepokoiła mnie pierwsza część 
pierwszego referatu, gdzie pow iedziano, że książka jest zagrożona przez telew izję i radio. 
Autorka popierała swoje twierdzenie takim i argum entami jak , że „w  radio i telewizji jest 
wiele łatw izn i uproszczeń” . T o praw da, ale i w literaturze jest wiele łatwizn i uproszczeń, 
z tym  każdy się musi zgodzić. N atom iast w edług wszelkich inform acji, jakie m amy, wynika, 
że radio i film  pow ażnie w pływ ają na poczytność dobrej literatury. Oczywiście, jeżeli ktoś 
patrzy tylko W telew izor, to w tym  czasie nie czyta, ale wydaje mi się, że przeżycia, jakich  
doznaje, czy w iadom ości, jakie uzyskuje, nie są gorsze, m oim  zdaniem , niż zyskane poprzez  
czytanie książki.

Istota tkw i nie w form ie podania treści, więc trzeba się starać o to , aby w telewizji 
był dobry program , a nie bać się, że telew izja wyprze czytelnictw o książki.

W yd aje  m i się, że wysunięte obawy były niebezpieczne, oparte na staroświeckich me
todach, staroświeckim  stosunku do przodującej techniki, o której mówiło się w następnym  
referacie.

Sprawa trzecia dotyczy już szczegółów  pierwszego referatu, a mianowicie analizy słucho
wiska i wniosków  stąd w ynikających. Analizę taką można było przeprołvadzić, natomiast 
wnioski w yciągnięte nie są praw idłow e dlatego, że przy analizie słuchowiska nie brano pod  
uwagę tendencji i w artości artystycznej słuchowiska a także wartości społecznej. M oim  
zdaniem  stvichowisko było słabe artystycznie, gdyż był to utwór „łopatologiczny” . Miał 
konkretny cel —  w zbudzić litość dla zakochanych dwojga ludzi. Gdyby przeprow adzić ana
lizę innego słuchowiska —  ukazać tragedię ich rodziców  —  to obawiam się, że część tych, 
którzy w ypełniali ankietę, ustosunkowałaliy się inaczej.

Jeżeli zakładam y z góry, że słuchowisko m iało w zbudzić w spółczucie dla tych dwojga 
m łodych ludzi, to jasne, że przy tych założeniach pedagogicznych to współczucie wzbudziło. 
N ie przeczę tem u, i tylko takie wnioski można w yciągnąć. W yciąganie wniosku z tego ma
teriału, że jest potrzeba uświadom ienia seksualnego, jest niesłuszne, m im o że niezależnie 
od tych argumentów w niosek jest słuszny. Trzeba było przeprow adzić całą ankietę pod  
innym  kątem  w idzenia, gdyż ankieta oparta o to słuchowisko upraszcza zagadnienie. P o
nadto w ankiecie pom inięto wartości artystyczne słuchowiska, które poważnie wpływają  
na zaangażowanie słuchacza w  zawarte tam  tendencje i idee.



Jeszcze dwie sprawy dotyczące referatu m gr W alentynow icz. Pani Groniowska poparła  
tezę autorki, nie wyraziła zdziwienia, że m łodzież opuszczając szkołę podstawową zrywa 
z bibłioteką, a później dopiero do niej wraca.

Mam materiał z terenu wsi. Jest to środowisko zupełnie inne i trudno na tej podstaw ie  
kwestionować tezy autorki, ale materiały te wskazują raczej na tendencje spadku czytel
nictwa w późniejszym  wieku (lat 17— 1 8 ) , natom iast bezpośrednio po ukończeniu szkoły  
m łodzież jest z biblioteką związana. Ponadto opierając się na m ateriale referatu p. W a len 
tynowicz, która tw ierdzi, że 50  %  m łodzieży idzie do szkół średnich, a 3 0  %  m łodzieży, która  
nie chodzi do szkoły, korzysta z biblioteki —  czyli licząc w przybliżeniu gdzieś około 8 0  %  
młodzieży szesnastoletniej korzysta z bibliotek.

Załóżm y, że m łodzież, która korzysta z bibliotek  uczęszczając do szkoły, w znacznym  
procencie korzysta przymusoAvo, ale to jest m łodzież aktywna czytelniczo. Gdybyśm y naw et 
odliczyli tę m łodzież, która korzysta z książki z obow iązku, to i tak procent czytających  
kształtuje się gdzieś koło 30 — 40 % , natom iast czytelnictw o m łodzieży starszej jest o w iele  
niższe.

M imo braku danych statystycznych, żeby to udokum entow ać, z sam ych m ateriałów  
przedstawionych przez referentkę —  wniosków przez nią referow anych nie m ożna wyciągać. 
Referentka wyciągnęła wnioski z ankiety, a nie z danych statystycznych.

Stwierdzenia te są bardzo w ażne, wynikają stąd daleko idące konsekw encje. Jeżeli 
bow iem  m łodzież opuszczając szkołę zrywa zupełnie z biblioteką i dopiero później na skutek  
przeżyć i jakichś bliżej nieokreślonych przyczyn powraca do czytania, to znaczy, że szkoła  
nie dała przygotowania czytelniczego m łodzieży a tylko czynniki nie zorganizow ane, bliżej 
nie ustalone. Jeżeli tak jest, to trzeba bić na alarm  o naprawę szkoły.

Czy tak istotnie jest —  m am  poważne w ątpliw ości. M ateriały ankiety otrzym ane od 
uczniów z V II  klasy kilku dobrych szkół podstawowych wykazują daleko idącą znajom ość 
nie tylko lektury obowiązkowej ale i literatury przygodow ej. N atom iast ankiety m łodzieży  
starszej świadczą, że jej zainteresowania książką są zastraszająco ubogie. W ięc obserwuje 
się raczej zanik czytelnictwa ze wzrostem w ieku, a nie z przerw ą, jaka się wytwarza bez
pośrednio po opuszczeniu szkoły.

Zagadnienie dalsze —  to wątpliw ość natury m etodologicznej dotycząca referatu m gr  
W alentynow icz. Chodzi o współzależność m iędzy ilością błędów  u jednostek oceniających  
czy ustosunkowujących się do książki. Prezentow any przez prelegentkę wykres w ykazujący 
w spółzależność między ilością przeczytanych książek a ilością robionych błędów  u jednostek  
w skazujących na zrozumienie treści, był bardzo ciekawy. W p ływ  czytelnictwa na rozumienie  
treści i poprawność pisania jest na pewno duży. Trzeba jednak najpierw  zbadać, jaki 
procent m łodzieży opuszczającej szkołę podstawową jest przygotow any do technicznego  
czytania książki, po prostu czy umie płynnie czytać. I  tu trzeba jakoś w tórnie spojrzeć na 
tę sprawę. Jeżeli dziewczyna czy chłopiec jest przygotow any przez szkołę do płynnego czy
tania i rozumienia treści, to jego czytelnictw o jest bardziej w artościowe i tym  sam ym  czyta 
płynniej i w ięcej, a nie odwrotnie.

Chodzi mi o to, żeby wskazać kiedy, w jakim  m om encie i jaki to jest p ro cen t m ło
dzieży, która zdolna jest do sam odzielnego korzystania z literatury, do czytania książek, 
zarówno beletrystycznych jak  popularnonaukow ych. Pow tarzam , że nie kw estionuję samego  
rozważania tego zagadnienia, lecz uważam, że trzeba uw zględnić przy tym  zasadniczą  
sprawę, tj. przygotowanie interesującej nas m łodzieży w zakresie um iejętności czytania 
i rozumienia treści.

Stanisław M asztalerz —  D yrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B ib liotek i Publicznej 
w Kielcach

Na terenie całego w ojew ództw a kieleckiego przeprow adzono badania czytelnictw a na 
wsi wśród absolwentów szkół powszechnych. Stw ierdzono, że m łodzież, która korzystała



z  b ibliotek, po opuszczeniu szkoły przestaje czytać. Szukaliśmy przyczyn tego zjawiska. 
W iele m łodzieży opuszcza swoje środowisko idąc do szkół średnich lub do pracy w mieście. 
I  ci przestają być czytelnikam i. A le  dlaczego nie czytają pozostali?

Badania zostały przeprow adzone przy pom ocy kierowników szkół. N iektóre Wydziały  
Oś\viaty nie zostały o tym uprzedzone i w tych powiatach m ieliśm y trochę trudności, któro 
po wyjaśnieniu jednak zostały usunięte. Badania objęły dwa roczniki absolwentów z 1955  
i 1956 r. Sporządzono w ykazy m łodzieży, która ukończyła szkołę po>vszcchną wyżej wymie
nionych roczników . Zbadano ile z tej m łodzieży kształci się w szkołach średnich, a ile opu
ściło wieś z innych w zględów i w  ten gpobob pozostała m łodzież, która jest na wsi. Okazało  
się, że liczba nie czytających wśród niej sięga 5 0 % . Biblioteka nie potrafiła związać m ło
dzieży z sflbą. Zjaw iska tego nie można uogóhiiać, gdyż dobrzy kierownicy bibliotek potrafili 
m łodzież przywiązać do biblioteki. Zjaw isko to jest niepokojące i bije na alarm. Dobrze się 
stało , że ostatnie plenum  Partii w skazało, że trzeba troszczyć się o m łodzież dorosłą, która 
p o ukończeniu szkoły powszeclinej nie kształci się dalej. A  przecież nie wszystka młodzież  
kończy pełną szkołę pow szechną, 47  %  kończy zaledwie 4 , 5 lub 6 klas. I tą młodzieżą 
trzeba zająć się przede wszystkim .

Wina słabego czytelnictw a m łodzieży leży tak po stronie szkoły jak i bil>liotek. K ol. 
M alew ski ma rację m ów iąc, że niektórzy nauczyciele nie pozw alają dzieciom  korzystać 
z bibliotek. Nauczyciele, prowadzący l)iblioteki w szkole, chcąc mieć duży procent czy
tających niechętnie patrzą na to, że m łodzież chodzi do l)iblioteki publicznej. Szkoła po
w inna wytw orzyć nawyki u m łodzieży do korzystania z książek w bibliotekach publicznych, 
w spółpracow ać z biblioteką a biblioteka ze szkołą —  wtedy czytelnictwo na pewno nie 
będzie się obniżało.

Zauw ażyliśm y ciekaw'ą rzecz, że dzieci ze szkoły powszechnej, korzystające z bil)liotek  
pul>licznych, same w yszukują książki w katalogach i przychodzą z gotoлvynl i sensownym  
zanubvieniem. N ie są to wypadki częste. W ystępują one lam , gdzie jest dobra współpraca 
szkoły z ł)iblioteką. IVie zawsze m amy dobrych bibliotekarzy i kierowników punktów. Nie
stety łjardzo częste zm iany bibliotekarzy utrudniają pracę. Zdarzają się wypadki, iż w ciągu 
roku pięć razy zm ienia się bibliotekarz i przychodzi coraz słabszy. N ic dziwnego, że wy
niki pracy w takiej bibliotece są nikłe. M ów ił prof. Suchodolski i minister Bieńkowski, 
że nie zawsze kierujem y czytelnictw em , że nie zawsze potrafim y oddziaływać poprzez 
książkę na czytelnika —  wynika to  ze słabej kadry bibliotekarskiej, szczególnie na wsi. 
N aw et w^tedy, gdy kierow nikiem  biblioteki jest nauczyciel, nie zawsze wyniki są dobre, gdyż 
nauczyciel jest przepracowany i pracę swą w bibliotece traktuje m arginesowo.

Jakie z tego nasuwają się w’nioski?

Po pierwsze —  biblioteka musi być atrakcyjna, musi posiadać ciekawy księgozbiór 
i najnowsze pozycje. U trudniają to małe fundusze, a także trudności egzekwowania zagi
nionych książek.

Po drugie —  rozw ój czytelnictw a zależy od dobrej kadry bił)liotecznej tak bibliotekarzy  
ja k  i kieroT^ników punktów  bibliotecznych, których jest kilka tysięcy.

Zdarzają się w ypadki bardzo, przyjem ne, kiedy kierownicy punktów pracują ofiarnie 
i z zam iłow aniem . K ilk a  dni tem u w czasie D ni Oświaty zetknąłem  się z kieгoлvnikieш  
punktu bibliotecznego, sześćdziesięcioletnim  chłopem , który pow iedział:

„C ałe  życie pragnąłem  m ieć książki, ale byłem  biedny i nie m ogłem  ich kupić. Dziś 
cieszę się, że m am  liibliotekę w dom u, mogę czytać sam i dawać książki innym. Jak siedzę 
na krześle i patrzę na książki, to w ydaje m i się, że jestem  jak  hrabia” .

W ypow iedź ta m oże kogoś rozl)awić, ale świadczy ona o tym , że w duszy tego czło- 
■wieka jest w ielka radość z m ożliw ości korzystania z książek. Takich bibliotekarzy powin
niśm y m ieć coraz w ięcej, takich którzy kochają książki i potrafią je  udostępniać innym.

Po trzecie —  m iędzy bibliotekam i publicznym i i szkołam i musi być zadzierżgnięta



iciślcjsza. więź i współpraca. Sam jestem  nauczycielem  i w ydaje m i się, że w ydzielenie  
bibliotek z resortu oświaty jest sztuczne i wi)łynęło niekorzystnie na pracę oświatową z do
rosłymi. Szkoła i biblioteka muszą pracować razem  i dążyć w spólnie do wychowania  
człowieka w duchu umiłowania książki. Czytanie przez m łodzież lektury obow iązującej nie 
powinno zagrodzić jej drogi do biblioteki, ale raczej rozszerzyć lioryzonty na szeroki świat 
i wzlmdzić potrzebę czytania innych książek.

W  przyszłym  roku chcem y przeprow adzić powtórne l>adania, celem  stwierdzenia czy 
zmieniło się coś na lepsze.

AV ul)iegłym roku w naszym w ojew ództw ie nastąpił m ały uł>ytek czytelnictw a, około  
7.000 czytelników. W  osłatnicli miesiącach tego roku obserwuje się duże zainteresowanie  
młodzieży książką —  jest to objaw dodatni. Należy przypuszczać, że zainteresowanie to  
wynika z możliлvości otrzymania vf bibliotece ciekawszych i atrakcyjniejszych pozycji 
książkowych.

Mgr Anna W alczak  —  Biblioteka Puliliczna m. st. Warszaw y
Chcę poruszyć tylko jed e n  problem , miauo>vicie problem  synchronizacji badań. Badania  

cz\telnictw a prowadzi obecnie cały szereg instytucji: Zakład Czytelnictw a D zieci i M ło- 
flzieży przy Katedrze Pedagogiki U W , Instytut K siążki i Czytelniciw a B iblioteki N arodo
wej. Biblioteka Puliliczna m . st. W arszaw y i szereg innych instytucji. Cel wszystkich lycłi 
badań jest wspólny, a wszystkie łiadania o których słyszeliśmy tu dziś są bardzo interesu
jące i z pewnością będą pożyteczne. A le  w tej clnvili każdy prow adzi badania w odosoli- 
nieniii i wybiera taki odcinek, jaki jest mu najdogodniejszy.

Nasuwa się pytanie, czy nie byłoby słuszne wzajemne inform ow anie się o przeprow adza
nych badaniach, a Vi pcwnycli przypadkach kontynuowanie icli.

Podam przykład z własnej praktyki. W  B ibliotece Publicznej m . st. W arszaw y prowa- 
«Iziniy badania czytelnictwa m łodzieży licealnej dzielnicy O chota. U w ażaliśm y, że m łodzież  
licealna stanowi kategorię czytelnikółv% którą warto zająć się jako pierwszą, ale to , że 
wzięliśmy pod uwagę tę a nie inną dziedzinę, było kw estią przypadku. Tym czasem  I V  W a r
szawska K onferencja Czytelnicza rzuciła hasło: .,W szystkie wysiłki badawcze na W o lę ” . 
Hasto to wysunięto, ale w związku z tym , że na W o li zostały już przeprow adzone badania  
czytelnictwa robotników oraz prowadzone są jeszcze inne badania —  uznaliśm y za słuszne, 
żel)y przenieść i nasze liadania na przyszłość na teren W oli. A le  przecież lepiej by się 
stało, gdyby nasze pierwsze badania również dotyczyły tej dzielnicy.

Istnieje również niebezpieczeństw'o, że gdy szereg zakładów  i instytucji bada ten sam  
problem  nie kontaktując się ze sobą, pewne rzeczy mogą być niepotrzebnie dublow ane. 
Należałoby się przed tym zabezpieczyć.

W  związku z tym  co po\viedziałam uważam, że byłoby wskazane pow ołanie kom órki 
koordynującej badania czytelnictw a. N ie precyzuję m ojego w niosku do końca, gdyż bada
niami czytelnictwa zajm uję się od niedawna i w wielu sprawach nie jestem  jeszcze zorien
towana. W idzę jednak duże m ożliw ości rozwiązania tego zagadnienia. Pierwsze z nich to 
powołanie tu na K on feren cji kom isji koordynacyjnej spośród przedstaw icieli zakładów  
i instytucji prowadzących liadania, zarówno pracow ników  naukow ych jak  i bibliotekarzy. 
Drugą m ożliwością, jaką widzę, jest pow ołanie kom órki koordynującej badania przy Sto
warzyszeniu B ibliotekarzy Polskich. Takie rozwiązanie w ydaje m i się zresztą słuszniejsze, 
gdyż my, uczestnicy K on feren cji, reprezentujem y wyłącznie bibliotekarstw o w ielkom iejskie, 
a przecież wchodzą w grę również badania czytelnictw a w iejskiego.

Czym powinna zajm ow ać się kom órka, o której m ów ię? W yobrażam  sobie, że byłaby  
ona poinform ow ana o wszystkich zam ierzeniach badaw czych, prow adziłaby archiwum  m a
teriałów badawczych, służyła bibliografią z zakresu badań oraz czuw ałaby, aby badania  
nie dublowały się, a nawet m ogłaby układać ogólnokrajow y plan  badań w  oparciu o za
mierzenia poszczególnych zakładów  i instytucji.



W yłan ia się tu jeszcze jedna sprawa —  sprawa m etodologii badań. Socjologiczne i pe
dagogiczne badania czytelnictw a są prowadzone od wielu lat i na wiele sposobów. N ie  
istnieje tu żadna recepta. A le  jedno jest pew ne: badania prowadzone w jakiejkolw iek  
dziedzinie muszą być oparte na podstawach naukowych. A  czy wszystkie przeprow adzane  
obecnie badania m ają naukowy charakter? N ie chcę operować przykładam i, ale wydaje m i 
się, że nie w szystkie. Czasem badana jest grupa osób, której w  żadnym  razie nie m ożna  
uznać za reprezentatywną i w yniki uzyskane dla tej grupy bezpodstawnie uogólnia się. 
Żeby ustalić, jak  duże grupy należy badać w konkretnym  przypadku, jakie techniki ba
dawcze w ybrać, jak  konstruować pytania itp . trzeba m ieć rzetelne przygotowanie naukowe. 
D latego, gdy biorą się do badań praktycy, pow inni oni m ieć m ożność zwrócenia się o po
radę do ludzi z przygotow aniem  m etodologicznym . W  takich przypadkach kom órka koordy
nacyjna powinna spełniać rolę konsultanta.

Nie m ożna nikom u narzucać tem atu, ani m etody badań, ale trzeba*dać m ożność zasięg
nięcia porady. W  przeciw nym  razie mogą być popełniane błędy m etodologiczne, których  
konsekw encje będą przykre, gdyż niepraw idłow e w yniki zostaną wzięte za podstawę prak
tycznej działalności.

Jan E ngel —  D yrektor W ojew ódzkiej i M iejskiej B iblioteki Publicznej w Zielonej Górze

Problem y Zielonej Góry w istocie swej nie różnią się od innych miast i dlatego będę  
m ów ił tak, jak  bym  był w swoim  w łasnym  środowisku.

Badań na razie Biblioteka nie prow adzi. Rozpoczęte prace stwarzają dopiero grunt do  
przyszłych prac badawczych.

Pracę oświatową wśród czytelników  Biblioteka prowadzi od najwcześniejszych lat roz
poczynając ją  od pracy z dziećm i, gdyż tylko sumienna i wszechstronna praca z dziećm i 
m oże zapew nić w przyszłości dobrego, pełnow artościow ego czytelnika.

Rów nież i u nas istnieją jeszcze antagonizm y m iędzy biblioteką powszechną a biblio
teką szkolną; biblioteki powszechne robią ze swej strony wszystko, żeby znaleźć platform ę  
zrozum ienia, nie zawsze jednak się to udaje. M am  nadzieję, że odpowiednie czynniki Mini
sterstwa Oświaty w płyną na polepszenie tej sytuacji.

N ie zgadzam  się z m oim i przedm ów cam i, k ol. M alew skim  i kol. M asztalerzem , co do  
nieudolności bibliotekarzy bibliotek  publicznych odnośnie czytelnictwa kierowanego. Przy
kładem  tu m ogą 1эус pracow nicy naszych bibliotek zielonogórskich, którzy, choć m łodzi 
stażem , potrafili już sobie wypracow ać m etodę pracy w kierowaniu czytelnictwem . W spom nę  
tu o bardzo pozytyw nycli wynikach działalności Sekcji M łodzieżow ej przy W ojew ódzkiej 
i M iejskiej B ibliotece Publicznej w Zielonej G órze. Sekcją tą kieruje koleżanka, która przez 
szereg lat prowadziła bibliotekę dziecięcą. Jej doświadczenia i m etody osiągają dobre rezul
taty wśród m łodzieży starszej.

Problem  bezideow ości wśród m łodzieży jest nader często poruszany zarówno na ła
m ach prasy jak  i na falach eteru. W iele  się m ów i o środkach przeciwdziałających złym  
w pływ om  otoczenia, ulicy i chuliganów na m łodzież wartościoлvą, ale robi się m ało w kie
runku przeciwdziałania tem u złu.

M oim  zdaniem  bibliotekarz m oże tu więcej zrobić niż ktokolw iek inny.

N a terenie w ojew ództw a zielonogórskiego rozpoczęliśm y jesienią ubiegłego roku prace  
eksperym entalne z m łodzieżą. Jako zasadę przyjęliśm y obowiązujące prawo, że w prany tej 
postulaty m łodzieży jak  również jej poglądy będą traktowane bardzo ptfważnie. Metoda 
ta dała zgoła nieoczekiw ane rezultaty. U dało się w  ten sposób osiągnąć zaufanie m łodzieży, 
które z kolei pozw oliło um iejętnie pokierow ać dalszym i pracami.

Trudno tw ierdzić, że sama książka, naw et najlepsza, jest jedynym  i wyłącznym  środ
kiem  uzdrowienia „zep su tej”  m łodzieży. N atom iast jest faktem  bezspornym , że poprzez 
książkę m ożem y skierować zainteresowania m łodzieży w najbardziej pożądanym  kierunku.



że poprzez książkę m ożem y dać m łodzieży to, czego nie jesteśm y w stanie dać jej przy  
p om ocy innych środków.

Towarzystwo Przyjaciół B ib lioteki, Sekcja M łodzieżowa — przy W ojew ódzltiej i M iej
skiej Bililiotece Pulilicznej w Zielonej Górze planie swoim przede w szystkim  uw zględnia  
pracę oświatową wśród m łodzieży robotniczej i szkolnej w  wieku 17— 20 lat. Prow adzone 
są prace różnokierunkowe. W iele  m ateriałów  dostarczył w ieczór dyskusyjny —  „M łodzież  
o sobie”  —  zorganizowany przez m łodych. Popularna wśród m łodzieży broszura dra Mazura  
^ ,0n  i ona”  była podstawą do szeroko zakrojonej dyskusji na tem at psychologii i etyki.

Raz w tygodniu m łodzież dyskutuje nad nowościam i edytorskim i, nad sztukam i teatral
nym i, spotyka się z autoram i, jak  np. z Tym oteuszem  Karpow iczem  z W rocław ia, M arianem  
Piechalem  z Łodzi, z grupą m łodych literatów  zielonogórskich: K oniuszem , Solińskim , 
Jasińskim , Szurą, Szylkinem  i innymi. Poza tym  m łodzież omawia też zagadnienia prze
szłości Ziem i Lul)uskiej, dyskutuje nad tym i sprawami z historykam i —  profesoram i U n i
wersytetu W rocław skiego i U niw ersytetu Poznańskiego, arclieologam i, geologam i, krytykam i 
literackim i i historykam i sztuki.

Grupa literacka Sekcji M łodzieżow ej nie tylko dyskutuje ale i pisze. Nad każdym  z de
biutów  są gorące dyskusje. M oja w ypow iedź m oże zrobić w rażenie, że B iblioteka musi m ieć  
doskonałe warunki lokalow e, um ożliwiające taką żywą działalność. N iestety, w Zielonej 
G órze prolilem mieszkaniowy jest bardzo trudny a B iblioteka dusi się form alnie w szczup
łym  pomieszczeniu.

Młodzież uzyskała lokal dzięki własnej inw encji. Biblioteka nasza jak  najściślej w spół
pracuje z W ydziałem  K ultury B ady N arodow ej oraz z Lubuskim  Tow arzystw em  K ultury  
■ Polskim Towarzystwem  H istorycznym . D zięki tem u uzyskano szybko m inim alne, lecz w y
starczające fundusze, które posłużyły na przeprow adzenie drobnego rem ontu suteren l>iblio- 
tecznych, dawniej użytkowanych wyłącznie na skład m ateriałów  opałow ych. Przy pom ocy  
m łodzieży ułożono podłogę, w zniesiono podium , wstawiono drzwi i okna. M łodzież sama 
ze starych odrapanych piwnic zrobiła przyjem ne dla oka pom ieszczenie, w  którym  odby
w ają się zebrania wszystkich sekcji.

W ojew ódzka i M iejska Biblioteka Publiczna w Zielonej G órze od początku roku 1958  
stosuje propagandę książki na tzw. „Czw artkach Lubuskich” . „C zw artki”  te cieszą się coraz 
większą popularnością, skupiają coraz większą liczbę m łodzieży a także i starszych m i
łośników  książki, przede wszystkim popularnonaukow ej.

Pozwolę sobie przytoczyć niektóre opinie autorów i prelegentów  o „Czw artkach Lu
buskich” . N p. poeta Marian Piechal z Ł odzi pisze: „B ęd ę zawsze z najw iększym  wzrusze
niem  wspominał wieczór autorski w W ojew ódzkiej i M iejskiej B ibliotece Publicznej w Z ie 
lonej G órze, a zwłaszcza pełną echa i zrozum ienia dla trudnych spraw p oezji dyskusję. 
Życzę jak najgoręcej dalszej pięknej działalności na tej drodze” .

Poeta i drariaturg wrocławski Tym oteusz Karpow icz p isze: „W ierzcie  m i! M ój dzisiej
szy wieczór w W aszej bibliotece był jednym  z najm ilszych w m oim  życiu. D ziękuję. D o  
spotkania następnego” .

Dr Antkow iakow a z Poznania po prelekcji „M alarstw o barokow e”  napisała: „ Z  niekła
maną przyjem nością wygłosiłam  prelekcję na tem at malarstwa barokow ego. Publiczność  
m iła. Zainteresowana, słuchająca z uwagą. Dyskusja rzeczowa, świadcząca o um iejętności 
wyciągania wniosków” . Głosów  takich było bardzo w iele.

„Czw artki Lubuskie”  znajdują swój odgłos w rozw oju czytelnictw a, co potw ierdzają  
następujące dane:

W  w ypożyczalni nr 1 , która skupia m łodzież do lat dziew iętnastu, w  pierw szym  kw ar
tale lę.Sć roku liczba czytelników  wynosiła 2 .900 , w ypożyczeń natom iast 2 1 .270 . W  pierw 
szym kwartale następnego roku zaznaczył się niew ielki spadek — ■ liczba czytelników  w y



nosiła 2 .79 0 , wypożyczeń zaś było 19 .523. W  pierwszym  kwartale 1958 roku czytelników  
było 3 .19 0 , a liczba wypożyczeń osiągnęła natom iast cyfrę 25.690.

M am  tu cztery charakterystyczne w ypow iedzi m łodzieży w  piśmie „N adodrze” . A  oto  
ich tytuły : „P otrzebujem y zrozum ienia” , „R ew anż uczuć” , „W ię cej ciepła” , „W ięcej wiary 
w nas” . Przytoczę kilka charakterystycznych w yjątków  z. w ypow iedzi, zatytułowanej ..Po
trzebujem y zrozum ienia” .

„W  wielu w ypadkacłi rodzice nie um ieją wychować syna lub córki. Pobłażają im , 
często śm ieją się i wyszydzają ich ideały, lub po prostu m achają ręką zrażając do siebie 
dzieci. T aki rodzic w pew nej cłiwiłi staje bezradny wobec faktu , nie mogąc się nadziwić 
jak  to  się stało, że Jasio, Staś czy Alałgosia są niegrzeczni a nawet ordynarni. —  Do jasnej 
cholery, długo będę tak harowała w tym dom u? M nie się też coś od świata należy, czy wy 
m nie nie m ożecie zrozum ieć?”

O to głos m łodzieży pozostaw ionej sobie, szukającej dróg wyjścia z okresowego impasu. 
N ik t nie podał tej m łodzieży bratniej w ychowawczej dłoni. Nie zawsze też z pomocą może  
przyjść im  dom . Jako przyjaciel i w ielki entuzjasta m łodzieży w ierzę, że biblioteki poprzez 
dobrą, pełną zapału pracę mogą osiągnąć w iele. Mogą przede wszystkim wypełnić tę lukę. 
o której tak gorąco dyskutow ano. Lukę pow stałą u absolwentów szkoły podstawowej, wśród 
m łodzieży w w ieku od 14  do 19 łat. T ylko głębokim  zrozum ieniem  i sercem można uzyskać 
dla wspólnej pracy naszą m łodzież. (O klaski).

Johanna W aligóra-Rittinghaus —  Kierow niczka Oddziału M etodyki Pracy Bibliotek  
Centralnego Instytutu Bibliotekarstiva w Berlinie

(T łum aczen ie przem ów ienia  w ygłoszon ego w  język u  niem ieckim )

Sprawy tu poruszone, to sjirawy w ielkiej wagi tak sam o dla Polski jak i dla Niem iec
kiej Republiki Dem okratycznej. Jak w Polsce, tak i w N R D  najważniejszym  problem em  jest 
podejście do m łodzieży i podanie je j odpow iedniej lektury.

W  w ielu wypadkach prace badawcze w Polsce są bardziej zaawansowane aniżeli 
w N R D . Obecnie w N R D  organizuje się ośrodek system atycznego badania potrzeb czytelni
czych. W  czerwcu odbyło się zebranie organizacyjne naukowców i fachow ców  bibliotekarzy, 
którzy przystępują do tej pracy.

Przeciętnie z bibliotek  w N R D  korzysta 25 %  m łodzieży. Na wsi ten procent jest większy. 
Liczba ta nie obejm uje m łodzieży, która korzysta z bibliotek w zakładach pracy czy z bi
bliotek szkolnych. W  dalszym  toku pracy bibliotekarze N R D  zam ierzają przeprowadzić 
głębszą analizę rodzaju czytelników  korzystających z bibliotek, ewentualnie przyczyn nie 
czytania innych.

Bibliotekarze N R D  uw ażają, że m łodzież od lat czternastu powinna mieć biblioteki 
przystosoYvane do ich potrzeb. Przeprow adzono eksperym ent w jednym  mieście —  Schwe
rin —  gdzie pow staje biblioteka, jak  byśmy ją nazwali „sam oobsługow a” , przeznaczona d!a  
m łodzieży, która opuszcza szkołę. Każdy zainteresowany sam m oże tam przejrzeć materiał, 
jakkolw iek pod kierow nictw em  bibliotekarza, z którego rady może korzystać. W ażne jest 
to , żeby m łodociany czytelnik nie czuł żadnego przym usu ani narzuconego kierowania jego  
zainteresow aniam i. W  tej bibliotece ma się czuć jak  w sw ojej własnej.

Bezw zględnie przygotow anie m łodzieży do czytania odbywa się w szkole. W  N R D  chcąc 
m łodzież przyzw yczaić jak  najwcześniej do korzystania z bibliotek poczyniono starania, 
aby w szkołach pośw ięcono specjalny czas na w skazówki, jak  z biblioteki należy korzystać. 
Im  w cześniej m łodzież nawiąże kontakt z biblioteką, tym  bardziej będzie odczuwać jej 
potrzebę.

Rów nież i u nas zwrócono uwagę na przerw ę w czytaniu (zwłaszcza u m łodzieży w wieku 
od lat siedemnastu) od chwili opuszczenia szkól. B iblioteki nasze starają się temu zapobiec 
widząc tutaj groźbę m oże nie pow rotu analfabetyzm u, ale zatracenia kontaktu i więzi



z tym, co do tej pory dziecko i m łodzież nabyła. M łodzież ta powinna otrzym ać udostęp
nioną we właściwej form ie właściwą literaturę.

Oczy\viście. należy uważać, aby samo czytanie nie było celem , żeby nie w idzieć w tym  
„sztuki dla sztuki” , czytania dla czytania.

Literatura, jak tutaj już można było w nioskow ać, jest jednak tym  środkiem , który  
kształtuje m łodzież. N ależy zatem  nawiązać rów nież kontakt z wydaw nictw am i i pisarzam i, 
ażeby wydawali książki bardziej atrakcyjne i pociągające. N aw iązując do w ypow iedzi 
jednego z referentów , zdaje się pani W alentynow icz, dotyczącej tzw. com ics’ ow , stw ierdzam , 
że napływ tego rodzaju literatury daje się zauważyć nie tylko na terenie Berlina wschod
niego, ale także na całym  terenie N R D . N iestety ludzie niedostatecznie doceniają niebezpie
czeństwo, które ta „literatura”  za sobą pociąga.

W  N iem ieckiej Republice Dem okratycznej projektuje się zorganizow anie w roku 1 95 8  
zjazdu, poświęconego sprawom  m łodzieży w wieku od lat 14 do 19. Spodziew am y się, że nie
jeden problem  zostanie na nim  rozwiązany i m am  nadzieję, że i Polska w yśle swoich przed

stawicieli na tę konferencję. (O klaski).

Maria Twardowska  —  W ojew ódzka i M iejska Biblioteka Publiczna w  Katowicach
W ypow iedź m oja nawiązuje do referatu p. dr W ernerow ej, gdyż pragnę poruszyć trud

ności na jakie napotkały nasze biblioteki publiczne w upowszechnianiu książek popularno
naukowych. Trudności te w ynikają w  pierwszym  rzędzie z m ałej liczby książek dostosow a
nych do wieku dziecięcego, jak  też i z faktu  nierozum ienia przez dzieci i m łodzież sam ego  
pojęcia książki popularnonaukow ej, na co już zwracał uwagę kol. Siekierski. M im o jed n ak  
tych trudności, wydaje mi się konieczne zw rócenie uwagi na duży krok, jakiego dokonaliśm y  
w popularyzowaniu tego typu książek wśród dzieci w bibliotekach publicznych. D użą po
mocą w przezwyciężaniu tych trudności było zainicjow anie przez D epartam ent Bibliotek  
przy Ministerstwie K ultury i Sztuki, w roku 1956 , w skali ogólnopolskiej. Turnieju  K ra jo 
znawczego pod hasłem „P ozn aj swój kraj” . Inicjatyw a ta została przejęta przez w szystkie  
W ojew ódzkie Biblioteki Publiczne w Polsce. Celem  Turnieju było zaznajom ienie dziecka za 
pomocą książki z rodzinnym krajem  i uczuciowe związanie z ziem ią ojczystą. Po raz pierw 
szy właściwie bibliotekarzfe zajęli się udostępnieniem  m łodzieży książek z wszystkich dzie
dzin wiedzy. I okazało się, że książki te, w w iększości nieznane dzieciom , dzięki różno
rodnym  form om  pracy wzbudziły duże zainteresowanie. Poprzez w ycieczki krajoznaw cze, 
zwiedzanie zabytków i różnych innych obiektów , dzięki pogadankom , w ieczorom  biblio
tecznym  i konkursom poszły w ruch książki, w których dzieci znalazły to , co przedtem  
zobaczyły i usłyszały. N ajlepszym  dow odem  pow odzenia T urnieju były w ykonane przez  
dzieci prace i ogólnopolska wystawa ich w Krakow ie, będąca podsum ow aniem  osiągnięć  
bibliotek publicznych.

Można już teraz stwierdzić,- że Turniej przyniósł ogromne korzyści i dość w idoczne  
wyniki w pracy popularyzującej książki naukowe. Praca ta rozpoczęta dwa lata tem u jest 
kontynuowana nadal; w roku 19.'i7, poprzez naczelne hasło wychowania estetycznego, a w r. 
1958 poprzez pracę z dzieckiem  w oparciu o prawo harcerskie i zuchowskie.

Mam nadzieję, że wysłuchany przez nas referat oparty na badaniach i doświadczeniach  
ukazał nam nowe m etody i form y propagowania książek popularnonaukow ych i dopom oże  
nam w dalszej pracy z dzieckiem  w bibliotekach publicznych.

W ładysław W olski  —  D yrektor W ojew ódzkiej B iblioteki Publicznej w Krakow ie
Bardzo przepraszam, ale nie zastosuję się do ogólnego tonu, gdyż trudno byłoby mi 

wpaść w ton, tu panujący.
Zastanawiałem się, słuchając obrad toczących się w  związku z pięćdziesięcioleciem  B i

blioteki Publicznej m . st. W arszaw y, czy K onferencja ta m ogłaby się odbyć pięćdziesiąt lat 
tem u.^Nie umiejscowiliśm y jakoś tej K on feren cji w czasie. A  przecież żyjem y w  roku 1958



a nie w 1908 , w czasach, gdy w Polsce budujem y socjalizm , gdy m amy ściśle określone za
dania w obec ludzi, w obec m łodzieży, z którą m amy obowiązek pracow ać; w związku z tymi 
fu nkcjam i ponosim y dużą, olbrzym ią odpow iedzialność w obec społeczeństwa.

Żyjem y —  niestety —  poniekąd okresowymi m odam i. W  lej chwili modna jest socjolo
gia am erykańska. A le  zw olennicy tej m odnej socjologii nie chcą sobie zdać sprawy z tego, 
że wyrosła ona w innym  okresie, na tle ściśle określonych warunków, tam , gdzie —  cho
ciaż dla wielu to brzm i dziwnie —  nie ma w olności w nauce i gdzie naukowiec nie może  
sobie pozw olić na jakieś szerokie, prawdziwie naukowe uogólnienia. T oteż socjologowie  
pracujący w w ym ienionych warunkach dłubią w próżnych szczególikach, najczęściej z prac 
ich  nie w ynikają wnioski uogólniające. M y zaś robim y to sam o, bo to jest m odne.

Przeprow adzam y specjalne badania, żeby się dow iedzieć, że m łodzież ma zainteresowania 
seksualne.. Przecież o istnieniu takich zainteresowań wśród dojrzew ającej m łodzieży wie
dzieli jednak już nasi pradziadow ie. Rozum iałbym , gdybyśm y zastanawiali się nad tym , jak  
tej m łodzieży w trudnym  dla niej okresie pom óc, np. nad tym , żeby zrobić wybór literatury 
specjalnie dostosowany do je j potrzeb.

A lb o  weźm y inny przykład: prow adzone są badania, z których wynika, że m łodzież 
interesuje się sportem  nie pod wpływ em  lektury książkow ej. I znów m am y do czynienia 
2 faktem  oczyw istym . Samo życie wprowadza te zainteresowania, gdy m łodzież słyszy o me
czach piłki nożnej, o W yścigu P okoju , itp.- im prezach sportow ych, gdy je  obserwuje, gdy się 
nim i pasjonuje —  zresztą czytuje ona również prasę sportową. Zainteresowania młodzieży  
sportem  zawsze są duże; m łodzież w sporcie szuka m ożliw ości wyładowania dla swej pręż
ności fizycznej. A  więc rzecz ma się wręcz odwrotnie. A  w ogóle obawiam się, czy badacze 
tych problem ów  m ogliby sami wym ienić tytuły książek z tej dziedziny, gdyż, jak się wydaje, 
za dużo tych tytułów  nie ma.

Chodzi m i o to , żebyśm y zdawali sobie sprawę z naszej odpow iedzialności. Nasze pań
stw o nie jest specjalnie bogate, przeznacza jednak pokaźne sumy na oświatę, na kulturę. 
Musimy więc zastanowić się, jak  te środki w ykorzystujem y. Czy racjonalnie.

Jest inny istotny problem . Jeżeli bierzem y pracownika do przemysłu i dajem y mu do 
ręki instrument techniczny, interesuje nas, czy umie on operować tym instrumentem. 
Książka jest bardzo ważnym instrum entem . Musi nas interesować, kom u dajem y do rąk 
ten instrum ent, jaka jest rola i um iejętność władającego tym  instrumentem.

Słyszałem  tu  relacje z odpow iedzi m łodzieży na przeprow adzoną ankietę. Odpowiedzi 
te  m ają świadczyć o jej zacofaniu, o niskim  poziom ie kulturalnym . Czy jednak rzecz cała 
nie jest traktowana jednostronnie? Przecież m łodzież w określonym  wieku ma mniejszy 
zasób słów , nie posiada szeregu ugruntowanych pojęć, i dlatego wiele z tych odpowiedzi 
wcale m nie nie zadziw ia. W yd aje  mi się, że gdybym  dał te same pytania naszym dorosłym  
l>ibliotekarzom —  obawiam się, że w wielu wypadkach g ię lib y śm y  odpowiedzi podobne, 
dyskw alifikujące w naszym pojęciu.

Jacy ludzie pracują w naszej dziedzinie? Ci, którzy zbierają się na konferencje, na ogół 
w  m ałym  stopniu stykają się z czytelnikiem  bezpośrednio. Nas zaś interesują przede wszyst
kim  ci, którzy pracują z czytelnikiem .

Jeżeli do biblioteki uczęszcza m łodzież i potem  ją  gubim y, to znaczy, że pracownik 
biblioteki jest zły . Jeżeli uczeń przez jedenaście lat chodząc do szkoły korzystał z biblioteki 
a potem  w ogóle do niej nie przychodzi to znaczy, że poziom  nauczyciela w szkole jest niski, 
że uczy on w prawdzie w edług program u, uczy jednak tylko odrabiać zadane lekcje, lecz 
nie interesuje go przygotow anie m łodzieńca do życia, rozszerzenie jego horyzontów myślo
wych i um ożliw ienie mu kierowania swym  życiem  w sposób świadomy. Znaczy to również, 
że i bibliotekarz w tej pracy nie dopom ógł.

N iski procent ludzi w ogóle czytających zmusza nas do zajęcia się tym  problem em . 
Jeżeli panuje m oda siedzenia po kawiarniach (a często wszyscy obserwujemy siedzące po



kawiarniach pary czy grupy m łodzieży nudzącej się) —  to stwarzajm y m odę czytania! 
Urządzajmy i propagujm y nie kawiarnie, a czytelnie dla dorosłych i dla m łodzieży.

Zastanówm y się nad kierunkiem  badania czytelnictw a. M am y oto poważne badania kol. 
Masztalerza, stwierdzającego, że m łodzież ucieka od biblioteki. N ależy stw ierdzić, dlaczego?  
Badania są konieczne i pożyteczne, muszą m ieć jednak konkretny cel, dla którego są prze
prowadzane i rezultaty ich muszą m ieć jakieś zastosowanie praktyczne. Żadna praca, z któ
rej praktyk nie będzie m iał korzyści, nie wyda owoców.

Prowadźmy badania, ale zawsze m ając przed sobą konkretny cel. Pam iętając o naszych 
trudnościach, nie badajm y rzeczy ogólnie w iadom ych. Nie trwońmy bezużytecznie sił 
i pieniędzy. Jeżeli dysponujem y pieniędzm i przeznaczonym i na badania, to nauczmy się 
szanować publiczną złotów kę, żel)y przynosiła korzyść społeczeństw u. A  jakże często dajem y  
wysoką rangę pracy naukow o-badaw czej różnym, zupełnie bezsensownym  zajęciom .

Przed bibliotekarstw em  stoją zadania wychowawcze. Żyjem y przecież w  okresie budo' 
W an ia  socjalizm u. Decydującą siłą w kraju budującym  socjalizm  jest Partia Robotnicza. Są 
to rzeczy nieodwracalne, gdyż historia nie cofa się, choć m oże m ieć pewne zygzaki, ale 
zawsze idzie naprzód.

Potrzebni są ludzie, którzy zdają sobie sprawę z celów  partii, ludzie o bardzo szerokich  
horyzontach. Jeżeli nie dam y tej partii stanowiącej decydującą silę —  inteligencji socjali
stycznej, to będziem y m ieli partię, która będzie w ykonywała swoją kierow niczą rolę w pań
stwie, ale bez dostatecznej liczby wysoko kw alifikow anej inteligencji, niezbędnej do wy
pełniania wielkich zadań.

Obowiązkiem inteligencji polskiej, w interesie całego narodu, jest wychowanie m łodej 
socjalistycznej inteligencji. I nieprawdą jest, że trzeba odrzucić wszystkie elem enty kie- 
roivania, wszystkie elem enty wpływ ania. Istotą zawodu pedagogów  jest wpływ anie i kiero
wanie. Te dwa elem enty stanowią treść w ychowania. Chcąc, by kraj nasz się nie cofał —  
trzeba kłaść większy nacisk na w ydajność i rezultaty pracy wychowawczej.

Ważnym  i aktualnym problem em , który stoi przed nam i, wbrew m oże tem u co tu m ó
w iono, jest problem  pow rotnego analfabetyzm u. M łodzież, która przeszła kilka klas, po 
opuszczeniu szkoły przestaje czytać. Jeżeli nawet jeszcze umie złożyć sylaby, to czytać  
książek nie potrafi. Jest to sprawa bardzo trudna. Nauczenie człowieka czytania wymaga 
wieloletniego trudu. Często zdarza się, że człow iek kończy szkołę a czytać książek nie 
umie —  same lektury szkolne jeszcze go czytać nie nauczyły. A by czuł on potrzebę czytania  
poważnych książek, trzeba nad tym pracować długie lata.

Ostatnio lansowano u nas nowy pogląd, że zagadnienia pracy są zbędne w książkach —  
jak  gdyby nie na pracy ludzkiej opierał się rozw ój społeczeństw a, —  a książki, które te 
problem y zawierały, hurtem  określano jako „produkcyjniaki” . Rozciągano sąd o rzeczywiście 
złych pozycjach literackich na całą literaturę społeczną i m ów iono, że jest to „drętw a  
m owa, ponuractw o, lipa” , a m łodzieży trzeba dać dobrą literaturę. I m łodej dziewczynie 
czy chłopcu, którzy zgłaszali się po książkę, dawano M andarynów  czy też H łaskę. (O klaski).

W  terenie m amy bardzo zaśmiecone biblioteki. W p ły n ą ł na to i rynek w ydaw niczy, bo 
biblioteka, która musi w ykorzystać kredyty we właściw ym  czasie, kupuje do księgozbioru  
to co jest w tym  czasie w księgarni. Prócz tego istnieje nacisk na biblioteki z dołu. W ia 
domo przecież, że biblioteki kupow ały naw et książki krym inalne, a m usimy sobie uświado
m ić, że taka literatura nikogo czytać nie nauczy, a na łatwiznę iść nie m ożem y.

Nie Ijędę oczywiście głosował za tym , by stworzyć jeszcze jeden ośrodek, który będzie 
koordynował działalność w tej dziedzinie. Ap eluję  jednak do Instytutu K siążki i C zytel
nictwa przy B ibliotece N arodow ej i do katedr pedagogiki przy uniw ersytetach, żeby uzgod
niły ze sobą plany działalności i w spółpracow ały z bibliotekarzam i próbując praktycznie 
pom óc w ich pracy. Ap eluję  do naukow ców , by pytali o trudności w pracy w terenie i aby 
w doświadczeniach i potrzebacti bibliotek szukali natchnienia i kierunków  badań, a wtedy
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ich praca da rzeczywiste rezultaty. B o nauka, która nie ma związku z potrzebam i życia 
wyradza się w zupełnie niepotrzebną zabawę. (O klaski).

M gr Em ilia Białkow ska  —  Naczelnik W yd ziału  B ibliotek  Szkolnych i Pedagogicznych  
M inisterstwa Ośw iaty.

Chcę nawiązać do w ypow iedzi tych kolegów , którzy m ówili o potrzebie zacieśnienia 
kontaktów  ze szkolą.

W yd aje  m i się, że na podstaw ie m ateriałów  liczbowych załączonych do referatu dyr. 
Tazbira i ostatnich danych Głów nego U rzędu Statystycznego, o wyzyskaniu bibliotek szkol
nych w ynika, że Biblioteka Publiczna m , st. W arszaw y obejm uje około 8  %  m łodzieży  
szkolnej, podczas gdy warszawskie biblioteki szkolne obejm ują ponad 70 % . Jeżeli nawet 
procent uczniów  korzystających z bibliotek powszechnych w niektórych m iastach w oje
w ódzkich —  jak  to w ynikało z w ypow iedzi kolegi z B iałegostoku —  jest wyższy, to i tak  
zasięg oddziaływania w ielkom iejskich bibliotek publicznych na m łodzież szkolną jest sta
nowczo za m ały. W iad om o, że sam odzielne korzystanie poza szkołą z innych bibliotek jest 
efektyw nym  przejaw em  kultury dziecka.

W  porów naniu z bibliotekam i na wsi i w  m ałych m iasteczkach, które obejm ują prawie 
całą m łodzież szkolną, w dużych m iastach (m ów ię na podstaw ie danych z pięciu wielkich  
m iast: W arszaw a, Łódź, K raków , Poznań, W rocław ) —  ponad dwadzieścia parę procent 
uczniów pozostaje poza ich zasięgiem . M łodzieży tej praw dopodobnie nie odnajdziemy rów
nież w bibliotekach publicznych ; albo więc nie czyta w cale, albo może i czyta, ale własne 
książki lub z innych źródeł. Czytelnictw o to pozostaw ione bez opieki pedagogicznej może 
i zaspokaja istniejące potrzeby i często jednostronne zainteresowania dziecka, nie zawsze 
jednak jest to czytelnictw o wychow ujące.

Sygnalizując zagadnienie tych dwudziestu paru procent uczniów nie objętych oddziały
w aniem  bibliotek szkolnych, a częściowo tylko objętych oddziaływaniem  bibliotek powszech

nych, zgłaszam  zam ówienie na zbadanie, co to za m łodzież, co ona czyta, kto się nią zajm uje. 
Jest to niestety m łodzież, która najczęściej wym yka się spod opieki szkoły, choć jest to 
w w ielu wypadkach m łodzież bardzo zdolna.

R eferenci przedstaw ili swoje badania naświetlające zainteresowania i stan czytelnictwa  
m łodzieży. Z  w ygłoszonych referatów  w ynika, że praca szkoły, zwłaszcza podstawowej, w za
kresie wyrabiania kultury czytelniczej tej m łodzieży, która potem  nie kształci się dalej —  
jest za mała.

Jest ona niedostateczna, nawet gdy pracę tę pełni bibliotekarz oddany sprawie, lecz 
przeciążony naw ałem  pracy. Pracę nieetatow ych bibliotekarzy szkolnych należy właściwie 
traktow ać jako pracę społeczną. W  21 .000  szkół nauczyciele-bibliotekarze biorą wynagro
dzenie za prowadzenie biblioteki szkolnej w wysokości około 100 złotych, tj. jak za trzy go
dziny nadliczbow e. Przy takim  wynagrodzeniu trudno utrzym ać ciągłość pracy bibliotekarzy, 
zлviększać wym agania, pogłębiać oddziaływ anie na kształtowanie kultury czytelniczej dziecka.

.Z astan ów m y się, z jakim i zagadnieniam i szkoła daje sobie radę, a jakie zagadnienia 
wym agałyliy ściślejszej w spółpracy szkoły z biblioteką powszechną?

D ajem y sobie radę w szkole z czytelnictw em  dzieci najm łodszych, gdyż od początku  
było to dobrze rozwiązane w program ie, a ze względu na właściwości rozwoju psycliicznego 
dziecka łatw iej radzą sobie z nim  nauczyciele i nawet specjalizują się w prowadzeniu jego.

M am y natom iast duże trudności z m łodzieżą w okresie dojrzewania (już od klasy V -tej). 
I tutaj prosim y o pom oc zarówno przy zaspokajaniu różnorodnych zainteresowań tej m ło
dzieży, jak  i przy realizacji podstaw ow ych wiadom ości o książce.

Program  języka polskiego przew iduje oijowiązkowe zetknięcie uczniów klasy V II  
z biblioteką pow szechną —  tym czasem  realizacja tycłi wym agań pozostawia wiele do ży-



Kilkakrotnie tu mówiono o konieczności uregulowania w spółpracy m iędzy szkołą i bi
blioteką powszechną drogą zarządzeń adm inistracyjnych. W y d a je  m i się, że trzeba zrozu
mieć trudne warunki pracy nauczyciela. B ibliotekarz w bibliotece publicznej jest pracow ni
kiem  etatow ym , jego praca nie ogranicza się do pracy w ew nętrznej. B ardzo w ażnym  jego  
zadaniem jest wychodzenie naprzeciw czytelnikow i, oddziaływ anie na czytelników . W ielu  
kolegów dociera do różnych środowisk czytelniczych, np. do środowisk robotniczych, do 
różnych środowisk pracy. Natom iast jeśli idzie o bezpośrednie nawiązanie kontaktu ze 
szkołą, wniknięcie w potrzeby i bolączki szkoły, bibliotekarze bibliotek  powszechnych  
rzadko podejm ują takie próby —  nie ma to  zjaw isko charakteru m asowego.

Zwrócę się tu z serdeczną prośbą do bibliotekarzy bibliotek pow szechnych. Zrozum cie, 
nauczyciele w tych 21 .000 szkół przy pełnym  w ym iarze godzin lekcyjnych, dodatkow ych  
obowiązkach z tym  związanych, prowadzą jeszcze biblioteki szkolne. Czy taki nauczyciel 
jest w stanie zajść do biblioteki pow szechnej i zapoznać się dokładnie z tym , co uczeń  
czyta. Nie jest w stanie tego zrobić. A le  gdybjijscie wy okazali w ięcej dolirej w oli. gdybyście  
częściej próbow ali dotrzeć bezpośrednio do czytelnika, do szkoły —  to ta droga dałaby nie
w ątpliwie większe w yniki, niż regulowanie tych spraw drogą zarządzeń o charakterze adm i
nistracyjnym , gdyż tą drogą nie trafi się do nauczyciela jako podm iotu pracy z książką 
wśród m łodzieży.

M ów iło się o małej poczytności książek popularnonaukow ych. Zależy to  od nauczyciela, 
od tego czy sam czyta, czy stosuje m etody twórcze w swej pracy, m etody rozw ijania wśród  
uczniów samodzielności m yślenia, sam odzielnego rozwiązywania zadań. M usim y być cier
pliw i, widzieć nie tylko przedm iot pracy —  ucznia, ale przede w szystkim  podm iot —  nauczy
ciela. Trzeba go pozyskać jako czytelnika, stworzyć w arunki pracy, sprzyjające pogłębieniu  
nurtu jego życia intelektualnego, a w tedy będą inne w yniki.

Książka w  szkole jest po podręczniku najw ażniejszym  instrum entem  w pracy dydaktycz
no-wychowawczej. W ielu  nauczycieli, którzy w stąpili do tego zaw odu po roku 194 9 , nie 
otrzymało dostatecznego przygotow ania do kontynuow ania sam okształcenia, a przecież zda
jem y sobie sprawę, że nauczyciel wychowawczo prom ieniuje na m łodzież sw oją własną oso
bowością, swoją kulturą. Proces uintensywnienia pracy nauczyciela jest procesem  długofa

low ym , jesteśm y w  nim w spólnie zainteresowani.
Sprawa ta ulega popraw ie, gdyż do siatki godzin nauki języka polskiego w  liceum  p e

dagogicznym  wprowadzono godziny zajęć, związane z przygotow aniem  kandydatów  na nauczy
cieli do samokształcenia i prowadzenia czytelnictw a uczniów. Zapew ne więc przyszli nauczy
ciele wejdą do szkół lepiej przygotow ani do prowadzenia pracy z książką w  szkole.

W  interesie szkoły leży, żeby w spółistniały biblioteki powszechne obok szkolnych, żeby 
możliwie wszystkie dzieci przeszły przez biblioteki pow szechne, bo tylko w tedy m ożna p o
wiedzieć, że przygotowane zostały do sam odzielnego czytania, do sam odzielnego zdobywania  
kultury poprzez książki. Chodzi oczywiście nie tylko o zaspokajanie potrzeb m łodocianych  
czytelników, ale o kierowanie nim i, o pracę w ychowawczą przy pom ocy książki.

W ydaje m i się, że w związku z tym  potrzebna jest w spółpraca, potrzebny jest wspólny  
język i zrozum ienie, że książka nie m oże tylko dogadzać gustom  czytelników , ale musi 
wychowywać. Czytanie książek nie m oże ograniczać się do ich odbioru przez czytelnika, 
przez książkę czytelnik musi zdobywać kulturę, lepsze poznanie życia i przygotow anie do 
pozytywnego udziału w nim.

Sądzę, że na gruncie takiego zrozum ienia w spólnego celu, dojdziem y do jak  najbliż
szej współpracy szkoły z biblioteką powszechną. (O klaski).

Przew odniczący:
Musimy niestety kończyć nasze obrady. Jeśli chodzi o ogólne ujęcie problem ów  tu  om a

wianych —  m am  ich zanotowanych dwanaście i m oim  obow iązkiem  będzie* przekazanie icli 
jutro na plenum



Natom iast w ydaje mi się, że nie powinniśm y się rozejść bez ustosunkowania się do 
spraw y, która była podkreślana przez dyrektora W olskiego i która powinna być oświetlona  
przez tych, którzy przedstaw ili swoje prace badawcze. W  ich imieniu pozw olę sobie parę 
stów pow iedzieć.

D yrektor W o lsk i podkreślił rzekomo nowinkarskie hołdowanie metodzie amerykań
skiej i zarzucił zw olennikom  m etod socjologicznych brak odpowiedzialności za wyniki 
badań. Podkreślił, że nie idziem y naprzód w określonym  historycznie czasie, któremu to  
czasowi nauka, a więc i te badania powinny służyć. Atm osfera współczesności stanowi, 
naszym zdaniem , klim at całej sali obrad, i jeśli nie padły z naszej sekcji określenia, które 
by analizow ały tę sytuację, to tylko dlatego, że dzisiejszy dzień jest kontynuacją wczoraj
szych obrad plenarnych, gdzie w zagajeniu i w referatach ramy obecnej sytuacji ogólnej 
były nakreślone.

N atom iast Avydaje mi się, że jak o  współpracow nik Zakładu Literatury i Czytelnictwa 
D zieci i M łodzieży przy K atedrze Pedagogiki U niw ersytetu W arszawskiego mam prawo 
i obowiązek pow iedzieć, jak  rozumiem  nasze obywatelskie i partyjne zadania w zakresie 
badań czytelnictw a. B adania, które przeprow adzam y (m oże są one niezadow alające), służą 
skutecznem u oddziaływaniu dobrej i ideow ej książki. Lata poprzednie przekonały nas, że 
skuteczność tego oddziaływania nie zawsze była należyta. Staraniu o to , aby w ydać książki 
odpow iednie wychow aw czo, aby wkład inw estycyjny w książki opłacił się społecznie, musi 
tow arzyszyć śledzenie drogi książki, sposobów i warunków jej oddziaływania. Nie jest 
to, oczyw iście, żaden wymysł am erykański, dość bow iem  przypom nieć tutaj „szkolę war
szawską”  H . Radlińskiej, wspom nieć o rozległych „C zytelnikow skieli”  koncepcjach, aby 
zrozum ieć, że nie chodzi o hołdowanie m odzie. W ytw orzyły się obecnie w Polsce warunki 
kultyw ujące troskę o to , czego potrzebuje obyw atel, co sądzi. N ie chodzi, oczywiście, 
o schlebianie nie w yrobionem u czytelnikow i. N a pewno jednak tylko wtedy oddziałamy  
przy pom ocy książki, jeśli odbiorca ją  p r z e c z y t a ,  a przeczyta w tedy, jeśli coś go 
w książce zainteresuje. Chodzi więc nam  o to, aby cały zespół warunków był taki, iżby 
dobra, ideowa książka m ogła służyć tem u, czem u służymy wszyscy —  postępow i i socja
lizm ow i w Polsce.

Na tym  zakończyły się obrady Sekcji П .



O B R A D Y  S E K C J I  III

O bradom  przew odniczył początkow o przewodniczący Sekcji, dr Kazim ierz  
W ojciechow ski, a później Maria Rorichow a, kierow nik W ydziału  K ultury Prezy
dium  Rady N arodow ej w m . st. W arszaw ie. Olirady rozpoczęły się o godzinie 9  
—  uczestniczyło w nich kilkadziesiąt osóh.

P rzew odniczący:

Pragnę powitać zebranych w tym  pięknym  Iłudynku, który jak Feniks z popiołów  
w^yrósł pracą Polski Ludow ej. Pragnę to podkreślić z naciskiem , bo już drugi dzień na
rady toczą się w gmachach odbudowanych według dawnych wzorów , które stanowią pa

m iątki narodowe. Pam iątki lego m iasta, obok ksiąg i czytelnictw a należą do fundam entów  
kultury narodowej.

Sala, w której wczoraj obradow aliśm y, to sala dawnego M uzeum  Przem ysłu i R ol
nictwa, które już w końcu XIX wieku pracow ało dla oświaty poAvszechnej, dla której 
i my pracujemy.

Przedm iotem  obecnych obrad jest zagadnienie czytelnictwa wśród robotników . 
W  programie są dwa referaty: dr Ireny Lepalczyk oraz mgr Krystyny Kraśniew skiej i mgr 
Barbary W ilskiej z Instytutu Książki i Czytelnictw a.

Pragnąłbym zwrócić uwagę, że jesteśm y w m iłym  towarzystwie gości zagranicznych  
i krajowych. W'śród krajow ych gości przybyła liczna grupa Kolegów  oświatowców, pra
cujących w wojsku. Jest to fakt w ym ow ny. Nie zawsze bow iem  oświata polska m ogła 
w spółpracować z w ojskiem . Czasy tak się szczęśliwie układają, że wszyscy razem , sercem  
i głową, jesteśmy z w ojskiem , z obroną kraju. B ardzo się cieszymy z wszelkich akcji 
oświatowych podejm owanych w wojsku. W ojsk o  nasze, jak  w iadom o, tradycyjnie już  
troszczy się o likwidołvanie analfabetyzm u u siebie, prowadzi szkoły, zaszczepia kulturę  
ogólną przez swoje dość rozpowszechnione biblioteki i świetlice. Bardzo serdecznie 
witam oświatowców wojskowych.

Spraw, które nam przedstawiają referaty jest bardzo dużo. Referaty te pobudzają  
do dyskusji. Ponieważ dyskusja na tem at referatów  m oże być bardzo szeroka należałoby  
starać się ująć tok naszych m yśli w pewne karby, aby nie pom inąć kw estii podstawowych. 
Dlatego proponuję przyjąć pewne rygory: m ianow icie, ukierunkować dyskusję, ustalić na
czelne kwestie, których pom inięcie byłoby niepraktyczne, i dopiero po wyczerpaniu tych 
proI)lemów, dyskutować wszelkie pozostałe tem aty. Jako generalne kw estie, mając na uwa
dze tezy, wysunąłbym  trzy.

Pierwsza —  to sprawa m ożliw ości czytelniczych prostycli ludzi, którzy byli przed
miotem  badania, a więc jakie są ich m ożliw ości w zakresie procesów psychofizycznych  
czytania. Można oczywiście nakłonić ludzi do czytania, ale jeżeli zajęcie to sprawia !in 
dużą trudność, to na pewno korzyści z tego nie wyniosą. D latego m usimy m ieć na 
uwadze ich budżet czasu, oraz niezbędne urządzenia społeczne, um ożliw iające czytel
nictwo, tzn. sieć bibliotek i księgarń.



iDruga rzecz —  to stan faktyczny czytelnictw a tych ludzi, jakościowy i ilościowy, 
a więc czytelnictw o w dom u i czytelnictw o poza dom em . Trzeba brać pod rozwagę 
bogate czytelnictw o czasopism  i gazet, które jest w ielkim  osiągnięciem Polski powo
jen n ej, a z drugiej strony słabe jeszcze czytelnictw o książek i znikom e czytelnict\vo 
literatury stosowanej i popularnonaukow ej.

I ostatnia, trzecia sprawa, którą proijonuję do dyskusji, to zagadnienia wydawnicze.
Z  referatów , które nam  będą przedstaw ione, wynikają także duże możliwości ba

dawcze. Au tork i otw ierają przed nami szerokie horyzonty. W idzim y te kwestie bliżej 
i bez przesady m ożna pow iedzieć, że co najm niej setki nowych badań można by zacząć 
po przestudiowaniu referatów . Musim y wybrać kwestie kluczow e, od których zależy po
stęp naukowy badań i praktyka oświatowa. A  więc w trzeciej sprawie proponowałbym  
przedyskutow ać, co pow inno być przedm iotem  badań naukowych, jakie są najpilniejsze  
potrzeby w tym  zakresie. D yskutując w edług ustalonego porządku nie opuścimy spraw  
najw ażniejszych.

Proszę uprzejm ie do stołu prezydialnego nacz. Marię Rorichow ą, prof. Krysfynę  
R em erow ą, dyr. G ottharda Riickla z In stytu ty Czytelnictwa w Berlinie oraz kierowniczkę 
tutejszej Czytelni N aukow ej panią Kansy.

Proszę panią dr Irenę Lepalczyk o w ygłoszenie referatu.



Dr Irena l^epalczyk
Łódź, Miejska Biblioteka im . L. W aryńskiego

KSIĄŻKA W ŻYCIU I PRACY W ŁÓKNIARZY ŁÓDZKICH

Badania przeprowadzono na zlecenie Wydziału Nauk Pedagogicznych 
PAN z inicjatywy prof, dr Kazimierza W ojciechowskiego. Rozpoczęto je w je 
sieni 1956 roku, zakończono w marcu roku następnego. Okres ten, brze
mienny w wypadki historyczne, miał duży wpływ na rozwój sytuacji w bada
nych Zakładach *) i na przebieg badań. W  tym czasie nastąpiło rozbicie Za
kładów na pięć odrębnych jednostek administracyjnych i gospodarczych, 
w których jednym z ełementów wspólnych, jakie związały Zakłady ze sobą, 
została akcja kulturalno-oświatowa, w tym również biblioteczna. Fakt ten 
stworzył wielkie trudności organizacyjne dla poczynań kulturalnych, przeszko
dził również badaniom, gdyż utrudnił zbieranie materiałów i porozumiewanie 
się z odpowiednimi komórkami Zakładów, np. z wydziałem personalnym.

Wypadki historyczne, które miały miejsce, dopom ogły do uwypuklenia ba
danych zjawisk.

Zarządzenie o podwyższeniu cen drzewa i papieru wywołało rozważanie, 
jakie, wydawać książki, by pożytek ich był maksymalny, zgodny z potrzebami 
społecznymi a równocześnie by wprowadzone zostały jak największe oszczęd
ności surowców potrzebnych do icli produkcji.

Wypadki z października 1956 roku w inny jeszcze sposób wpłynęły na 
przebieg badań, a mianowicie dopomogły ludziom do uzewnętrzniania się.

Okres przedwyborczy stanowił również sposobność do dania ujścia potrze
bie wypowiedzenia swych myśli. Kandydat na posła został zapytany, czy wie 
o badaniach, jakie obecnie prowadzone są w Zakładach. Potwierdzenie zna
jomości przeprowadzających badania uspokoiło niepewnych i dopom ogło 
do uzyskania szczerszych wypowiedzi.

*) Badania wykonane zostały w najw iększym  ośrodku przem ysłu w łókienniczego w Łodzi, 
w dawnycli Zaktadaeli im. J. Stalina, zatrudniających ponad 10  tysięcy pracow ników . Zakłady  
obejmujące pełny cykl produkcyjny rozpadają się na pięć sam oistnych organizm ów , m iano- 
лг1с1е: przędzalnię, dwie tkalnie, wykończalnię i oddział usług specjalnycli.



]Na terenie Zakładów istnieje biblioteka związkowa, mieszcząca się w Za
kładowym Domu Kultury, z którym jest ściśle związana w wykonywaniu 
swych zadań oświatowych. Do biblioteki należy: prowadzenie wypożyczalni 
książek w Z. D. K. i dziewięciu punktów bibliotecznych zorganizowanych na 
terenie zakładów produkcyjnych oraz prowadzenie centrali kompletów wy
miennych dla tych punktów. W  każdym z zakładów znajduje się biblioteka 
techniczna. Ogółem, niezależnie od siebie, istnieje pięć bibliotek fachowych.

Środowisko pracy jest na pozór nasycone książkami, gdyż w ujęciu sza
cunkowym 1 książka przypada na 1 pracownika zakładów. Dane te mają 
jednak charakter wyłącznie potencjalny. Tylko w bibliotece związkowej 
znajdują się książki, do których dostęp ma szeroki ogół pracowników, a na
wet mogą z nich korzystać mieszkańcy dzielnicy. Książki bibliotek fachowych 
docierają w zasadzie do nielicznej garstki wybranych, z rzadka —  do ,.sza- 
rego tłumu” . Robotnicy o istnieniu tych bibliotek najczęściej nie wiedzą.

Badania objęły 101 włókniarzy, w tym Ю kobiet i 61 mężczyzn. Wszyscy 
badani związani są bezpośrednio z produkcją, wśród nich znajduje się 21 
tkaczy (kobiet —  22 i mężczyzn —  2). 80% badanych podaje, że ukończyło 
szkołę podstaлvową lub średnią, pozostali są absolwentami wyższych uczelni 
(5 osóli) lidj studiują w W ieczorowej Szkole Inżynierskiej.

Badania były prowadzone zespołowo. Kol. Krystyna Reutt, długoletnia 
bibliotekarka Zakładów, posiadała dobrą znajomość „terenu” , ludzi i sto
sunków, ona też dostarczała materiałów opisowych i statystycznych z lii- 
bliotek istniejących w badanym środowisku pracy. Mgr Romuald Kukuło- 
wicz, z wykształceniem ekonomiczno-społecznym, podjął się przeprowadzenia 
wywiadów. Kierownik zespołu poza pracami koordynującymi i organizacyj
nymi zbierał materiały z placówek i instytucji pozafabrycznych.

Badania zespołowe są trudne, jednak mimo trudności, jakie przedsta
wiają, są cenną formą pracy. Pozwalają uchwycić życie „na gorąco” , w jed
nym historycznym momencie, utrudniają działanie czasu, zmieniającego 
i zniekształcającego badane sprawy, fakty i zjawiska.

W  omawianych badaniach dużą wartość w zbieraniu materiałów miała 
długotrwała i systematyczna obserwacja, prowadzona przez bibliotekarkę Za
kładów w znacznie dłuższym czasie, niż trwały badania.

Dążenie do wszeclistronnego zebrania materiałów spowodowało sięgnięcie 
do innego typu bibliotek, nie ograniczając się tylko do przyzakładowej. Na 
pełną dokumentację składają się więc karty czytelnika ze wszystkich biblio
tek, których badany jest członkiem. W  przypadku objętych badaniem absol
wentów Technikum Włókienniczego, ol)ecnie pracowników Zakładów, do
chodzi również wykaz lektury na podstawie karty czytelnika z biblioteki 
szkolnej. Ta pełna dokumentacja pozwoliła na przyjrzenie się losom czytel-



iiików zaawansowanych, którzy „wyczytali”  księgozbiór jednej biblioteki oraz 
prześledzenie wytrwałego poszukiwania potrzebnej książki w różnego typu 
i różnej sieci bibliotekach łódzkich. Postąpiono wobec tego w ten sposób 
V/ stosunku do 101 badanych metodą wywiadu. Okazało się, że informacje 
o przynależności do wskazanej biblioteki bywają czasem błędne.

Poza tym w bibliotece związkowej zrobiono dla 71 czytelników w wieku 
do lat 30 (taka bowiem była górna granica podlegających badaniu) —  wy
ciąg z kart czytelnika, obejmujący szczegółowy spis książek przeczytanych 
w 1956 roku, datę zapisu do biblioteki, liczbę przeczytanych książek w la
tach poprzednich oraz krótką charakterystykę.

Materiały na których głównie oparto się w badaniach uzyskano przy po
mocy ankiety i wywiadu. Przeprowadzenie ankiety zaplanowano dla kilku 
kategorii pracowników Zakładów, przede \vszystkim dla kolporterów, pra
cowników kulturalno-oświatowych Zakładowego Domu Kultury i kierowni
ków klubów racjonalizacji i wynalazczości. Jednakże jedynie ankieta dla 
kolporterów dostarczyła dwóch odpowiedzi. Z innych ankiet zrezygnowano 
widząc, że ta droga uzyskania materiałów jest prawie bezskuteczna.

Wszystkie techniki badania stanowią narzędzie pomocnicze a ich użytecz
ność występuje wtedy dopiero, gdy można porównać wyniki różnorodnych 
metod. ]Viemniej w każdym badaniu przeważa jedna technika, która ma dać 
najcelniejsze odpowiedzi na postawione pytania i najtrafniej pozwala zbli
żyć się do prawdy. W  pracy tej wywiad był niewątpliwie tą metodą, na którą 
położono największy nacisk. Świadomy jego wybór wynikał nie tylko z za
interesowań członków zespołu, lecz również z założeń, jakie zostały sprecy
zowane w chwili podjęcia pracy.

Jednym z nich było przeświadczenie, że na tle powojennego dorobku 
w zakresie badań nad czytelnictwem gruntowna analiza malej ilości przy
padków da wyrazistszy obraz czytelnictwa, pozwoli na głębsze wejście w pro
blematykę aniżeli liczne przykłady i rozważania, oparte na zestawieniach 
statystycznych i kartach czytelnika.

W  czytelnictwie, podobnie jak w innych zagadnieniacłi pedagogiczno- 
-społecznych, nie ma spraw drobnych, nieważnych. Wszystko wpływa na jego 
rozwój lub zanik. Warunki pracy, zainteresowanie zawodem, odległość do 
pracy od miejsca zamieszkania, przygotowanie ogólne i zawodowe, a nawet 
zajęcia amatorskie. Bodźcem do czytelnictwa może być np. hodowla kur lub 
królików. Trudności wychowawcze z dziećmi powodują spotkania z książką. 
Bodźce ekonomiczne i społeczne doprowadzające do sięgnięcia ^jo książkę są 
zjawiskiem charakterystycznym i twórczym. Dążenie do uzyskania lepszych 
wyników w pracy, wyższych zarobków występuje wtedy, gdy istnieją sprzy
jające warunki. Przy ich braku —  bodźce te nie działają i książka, a szczegól
nie książka techniczna, nie spełnia swej funkcji społecznej. Wygląd książki, 
druk, papier, układ, ilustracje zachęcają do czytania lub od niego odstręczają.



Założenie, że nie ma spraw, które byłyby nieistotne dla zagadnień czy
telnictwa i jego indywidualnego kształtowania się, a poprzez nie kształto
wania i przetwarzania środowiska, przyświecało przy opracowaniu tekstu 
kwestionariusza wywiadu.

Część pierwsza kwestionariusza zatytułowana „Sytuacja i zainteresowa
nia”  daje ogólne wiadomości o badanym, jego personalia, stosunek do wy
konywanej pracy, warunki mieszkaniowe, charakterystykę warunków ma
terialnych, przynależność do stowarzyszeń i organizacji.

Odpowiedź na pytania dotyczące rozrywek, chodzenia do cukierni, kina, 
teatru, na odczyty, wystawy, koncerty, uczestnictwa w wycieczkach, w za
bawach i sposobów spędzania wczasów dorocznych mają znaleźć korelację 
w treści czytanych książek i wykazać ogólną kulturę badanego, jego udział 
w „konsum pcji”  dóbr kulturalnych. Podobną rolę pełnią pytania dotyczące 
organizacji odpoczynku w domu i zajęć spełnianych po godzinach pracy.

Druga część kwestionariusza wywiadu dotyczy książki i czytelnictwa 
w zakresie literatury pięknej i popularnonaukowej z wyłączeniem fachowej. 
Czy badany kupuje książki na własność? Pytanie to spełnia częściowo rolę 
pytania kontrolnego, odnośnie warunków materialnych. Sprawa stosunku do 
książki własnej oraz dróg, jakimi książka trafia do czytelnika, ma doniosłe 
znaczenie organizacyjne i społeczne.

Dalsze pytania dotyczące ulubionych książek, które wywarły największe 
wrażenie, które wpłynęły na podjęcie decyzji życiowej i doprowadziły do 
głębszych przemian człowieka, mają na celu ujawnienie stosunku czytelnika 
do książki i jej wpływu na kształtowanie się jego postawy moralnej, spo
łecznej i umysłowej. Podobną rolę ma spełniać opinia badanego o ostatnio 
przeczytanej książce. Swobodne jego uwagi o książkach, jakie chciałby wi
dzieć w księgarniach i bibliotekach oraz jakie chciałby sobie kupić na 
własność kończą drugą część kwestionariusza.

Część trzecia kwestionariusza, na temat czytelnictwa książek fachowych, 
ma na celu ukazanie funkcji książki fachowej w życiu i pracy, sposobów ko
rzystania z niej i ocenę rynku wydawniczego w tym zakresie.

Zastosowanie szeregu pytań krzyżowych i pomocniczych w kwestionariu
szu wywiadu i, co było częstsze, w rozmowie przy wypełnianiu kwestiona
riusza, powinno rzucić dodatkowe światło na jednostkę badaną. Pytania 
kontrolne pozwalają stwierdzić лviarogodność informacji.

Jedno z takich pytań brzmi jak następuje: Jakie prezenty lubi otrzymy
wać na imieniny? Zadając to pytanie, należało się spodziewać, że w przy
padku przeprowadzania wywiadów na temat czytelnictwa przytłaczająca 
większość rozmówców odpowie: książki. Analiza odpowiedzi wykazuje sze
reg cech charakterystycznych. Część badanych, zresztą nieliczna, zaskoczona 
pytaniem uważała je za niemądre (2 ), część nie umiała na nie odpowiedzieć 
(6 osób). Książki na imieniny chce otrzymać tylko 14 badanych, w istocie



niewielka liczba osób. Pozostali odpowiadają najczęściej określeniem: prak
tyczne, trwale, „przy braku wszystkiego ■—  każdy drobiazg codziennego 
użytku” , „potrzebne” , „dobre a często używane” , „wartościowe” , „drogie” . 
Nieliczni (8 osób) natomiast mówią o kwiatach, drobnych niespodziankach, 
miłych pamiątkach.

Wszystkie informacje vizyskane od badanego, a wychodzące poza ramy 
kwestionariusza, znalazły dla siebie miejsce w uwagach nie objętych tekstem.

Przeprowadzanie wywiadów nastręczyło szereg trudności wynikających 
m. in. z nieufności do badającego, zdziwienia, że taki temat może być przed
miotem godnym badania naukowego, niechęci do udzielania informacji, 
których związek z czytelnictwem jest na pozór nieistotny, np. o warunkach 
mieszkaniowych.

Szczerość odpowiedzi udzielonych w czasie przeprowadzania wywiadu 
nie zawsze była pełna. Lvidzie, którzy chcą się przedstawić w korzystniej
szym, wg ich mniemania, świetle, fałszują lub zabarwiają swoje odpowiedzi. 
Gra tu rolę jakiś wzorzec życia, który uważają za najbardziej godny naśla
dowania. Czasem o treści decyduje wzór działacza organizacji społecznej, 
któremu nie wypada znać lub nie znać pewnych książek. Odpowiedzi nie
zgodne z prawdą, koloryzowane czy programowe, można na ogół podczas 
wywiadu stosunkowo łatwo zdemaskować, ujawnić. Dopomagają w tym od
powiednio sformułowane pytania kwestionariusza oraz dodatkowe pytania 
kontrolne, omówione już na innym miejscu.

Podany poniżej przykład pokazuje niekonsekwencje osób „z  programem” . 
.Tadwiga Aktorka, członek amatorskiego zespołu dramatycznego, bohaterka 
głównej roli w jednej ze sztuk przez ten zespół wystawionych, członek sekcji 
lekkoatletycznej, wiceprzewodniczącą koła fabrycznego ZMP, marzącą o wyż
szych studiach inżynieryjnych, zaczęła pracować jako tkaczka w wieku lat 
16. Obecnie ma lat 18. Jako przyczyny wczesnego rozpoczęcia pracy podaje 
trudne warunki materialne. Słowem „ciężkie”  określa stan aktualnej sytu
acji gospodarczej w domii. Na pytanie, czy może sobie pozwolić na kupno 
książek, odpowiada: „Na droższe sobie nie mogę pozwolić, a tanich kupować 
nie lubię” . W  dalszym ciągu podaje jednak, że na książki wydaje miesięcznie 
od 50 do 100 złotych, kompletując swoją biblioteczkę już od pięciu lat 
(czyli od 13 roku życia). Obecnie posiada 40 tomów. Przykład w zasadzie 
nie луутаца komentarzy. Takich przykładów można by zacytować więcej.

W przypadku Jadwigi Aktorki część wywiadu odnosząca się do czytel
nictwa książek technicznych nie budzi zastrzeżeń. Podaje, że przeczytała 
trzy książki z zakresu w'łókiennictwa, w tym Pracą tkacza. Motyw'em lek
tury była ciekawość i —  jak mówi —  „narzucenie przeczytania tej czy tamtej 
książki” . Wiarogodność tej inform acji potwierdzają nie tylko przytoczone 
81олуа Jadwigi, lecz również fakt, że jest członkiem klubu racjonalizacji 
i techniki, w którym może powstać tego rodzaju zalecenie. W  charakterze



członka klubu zgłosiła pomysł racjonalizatorski na temat: zatrzymanie krosna 
w tyle osnowy.

Przykład wywiadu przeprowadzonego z Jadwigą wskazywałby ubocznie 
na konieczność szczegółowego analizowania wywiadów i odrzucania jedynie 
tych ich fragmentów, których nieprawdziwość jest w pełni bezsporna.

Kategoryczna odmowa udzielenia wywiadu zdarzyła się tylko w jednym 
przypadku. Zrobili to rodzice w imieniu syna pracującego w Zakładach. 
W innym natomiast przypadku wywiad wg oceny przeprowadzającego go 
„nie oddaje nawet w dziesiątej części wiedzy o książce”  magistra chemii, 
absolwentki Uniwersytetu Łódzkiego.

Najbardziej opornymi rozmówcami w czasie wywiadów byli ci, którzy 
nie mogli wykazać się członkostwem żadnej z bibliotek Zakładów: związko
wej lub fachowej. Do nich należeli przede wszystkim absolwenci Technikum 
Włókienniczego. Zdziwienie, czemu na nicli padł wybór i nieclfęć do rozmowy 
wynikała często z ich zupełnego braku zainteresowań czytelniczych. Mimo tych 
trudności usiłowaliśmy się z nimi porozumieć, gdyż stanowili oni charakte
rystyczną kategorię, która umożliwiała odpowiedź na pytanie: co jesl przy
czyną ucieczki od książki i od biblioteki. Praca ta nie pozwoliła jednak na 
sformułowanie wszechstronnej odpowiedzi, gdyż „nie czytający”  stanowią 
również tę kategorię badanych, która daje najczęściej wykrętne, wymijające 
i nieszczere odpowiedzi.

Inne trudności w przeprowadzaniu wywiadu wiążą się z poziomem inte
lektualnym badanego. Ubóstwo słów sprawia, że określenie przeżycia zwią
zanego z książkami znajduje często jednakowy wyraz, choć treść tego prze
życia bywa niejednokrotnie różna. Brak umiejętności trafnego formułowania 
doprowadza do faktu, że odmienne postawy znajdują takie same ujęcie w sło
wach. Poza tym utrudnia przeprowadzenie wywiadu mała refleksyjność, 
niepogłehione czytanie, czytanie „dla zabicia czasu”  i wyłącznie rozrywkowe. 
W celu zdobycia jak najwięcej wiadomości o książkach i autorach starano się 
dociec, jakich badani mają ulubionych autorów, jakie ulubione książki, które 
wywarły największe wrażenie i wpłynęły na decyzję życiową, książki fachowe, 
które dopomagają w pracy zawodowej lub po które czytelnik sięga najczęściej. 
Najbardziej komunikatywne były słowa: „ulubieni”  autorzy i „ulubione”  
książki. W pracy znaleźliśmy potwierdzenie znanego zjawiska, że tytuł książki 
pozostaje w pamięci czytelnika, natomiast nazwiska autorów w przytłaczającej 
ilości przypadków są zapominane. Wyjątkami były nazwiska klasyków 
polskich.

Specjalną kategorię trudności stanowiły warunki zewnętrzne. Przy wy
wiadach sporządzanych na terenie Zakładóлv pracy trzeba było znosić hałas 
grających w ping-ponga, muzykę i donośne przemówienia nadawane przez 
radiowęzeł. Nawet w tak wielkich Zakładach, jak stanowiące przedmiot na



szych zainteresowań, były trudności w znalezieniu miejsca sprzyjającego 
spokojnej, intymnej rozmowie.

Trudności potęgowały się przy dokonywaniu wywiadów na terenie domu. 
Zdarzyło się, że kołega przeprowadzający wywiad w jednym miejscu był 
potraktowany jako... wariat, w innym był uznany za... złodzieja, który przy
szedł dokonać rozpoznania terenu. Na następne umówione spotkanie w do
mu poczyniono odpowiednie przygotowania, zapraszając krewnych i sąsia
dów, których zadaniem było pokrzyżowanie niecnych planów „podejrzanego"’ 
osobnika.

Wyv’iady przeprowadzane w domu wymagały wielkiego nakładu czasu. 
Nierzadko zdarzało się, że przeprowadzający badanie musiał cztero- i pięcio
krotnie jechać do znajdującego się na dalekich peryferiach domu, by spot
kać się z pracownikami Zakładów.

Dążenie do zapewnienia sobie pewnej ilości wywiadów przeprowadzonych 
w domach było podyktowane pragnieniem dokonania dyskretnej obserwacji 
warunków mieszkaniowych, obejrzenia na miejscu posiadanego księgozbioru, 
stwierdzenia sposobu jego przechowywania.

Zaświadczenie Polskiej Akademii Nauk w minimalnej ilości przypadków 
odnosiło zamierzony skutek, gdyż po prostu nazwa instytucji dla wielu ludzi 
była nieznana. Decydujące znaczenie miało zaufanie do bibliotekarki z Za
kładów oraz pełne taktu i rozsądku zachowanie się. kolegi przeprowadzają
cego wywiady.

Nie bez znaczenia było cierpliwe tłumaczenie celów podejmowanego bada
nia oraz formułowanie wartości, jakie będzie miała staranna i dokładna od
powiedź badanego. Niezmiernie przekonywującym argumentem było podawa
nie jako celu —  reorganizacji bibliotek związkowych i fachowych na terenie 
Zakładów oraz wpływu wyników badań na politykę wydawniczą.

Mówienie tylko o trudnościach przy przeprowadzaniu wywiadów daje 
obraz niepełny. Praca ta bowiem nie była pozbawiona elementów radosnych 
i dowodzących jej zrozumienia. Na ogół stosunek do wywiadu nacechowany 
był życzliwością i chęcią uczynienia zadość stawianym życzeniom. Wyrażało 
się to również licznymi propozycjami ze strony badanych —  zorganizowania 
narady z czytelnikami, gotowością wzięcia udziału w konferencjach poświę
conych zagadnieniom czytelnictwa itp. Pozytywny stosunek do naszej pracy 
okazywali ludzie o różnym poziomie umysłowym i z różnych grup zawodo
wych. To poczucie wspólnie rozumianej i podejmowanej pracy dawało wiele 
zadowolenia.

Jeszcze z innych powodów praca ta stała się źródłem radości. Wywiady 
dla celów poznawczych zaczęły wiązać się z koniecznością przyniesienia 
konkretnej pomocy. Stawały się formą przyjacielskiej przysługi, przygoto
wywały drogę dla przyszłych przemian, a nawet zawierały w sobie elementy 
tych przemian. Jan Marynarz zostaje skierowany na kurs żeglarski przy wo



jewódzkim zarządzie LPŹ. Inni narzekający na brak poszukiwanych ksią
żek —  otrzymują je od przeprowadzającego wywiad. Siedmiu nczestnikóлv 
badań zapisało się prawdopodobnie pod jego wpływem do bibłioteki związ
kowej, w jednym z zakładów rozpoczęto starania o uznanie filii bibliotecznej 
za placówkę samodzielną. Rozmowy prowadzone z pracownikami, kierow
nictwem administracyjnym, kierownictwem politycznym i społecznym, zwró
ciły uwagę na problemy czytelnicze oraz organizację bibliotek przyzakła
dowych.

Badania przy pomocy wywiadu, obejmujące niewiele jednostek, można 
nazwać jakościowymi. Cechą charakterystyczną, nieodłączną od tego typu 
badań, jest kontakt osobisty. To zbliżenie do badanego ułatwia poznanie 
faktów i zjawisk nietypowych, wykraczających poza schematy i możliwości 
ujęcia statystycznego.

Badania przy pomocy wywiadu stanowią jedną z technik badawczych. 
Wartość jej jest tym większa im większe istnieje bogactwo materiałów uzy
skanych innymi drogami, przede wszystkin> przy pomocy obserwacji oraz 
istniejącej dokumentacji dotyczącej badanych zjawisk i faktów.

Przedstawione tutaj wyniki badań mają charakter jedynie cząstkowy, 
wiele spraw zostanie pominiętych całkowicie, inne będą omówione tylko po
bieżnie.

Treść czytelnictwa uzależniona jest od kręgu kultury, w jakim wzrósł, 
wychował się i aktualnie przebywa czytający. Różnorodne kręgi kidtury, 
w jakich żyje jednostka, splatają się nawzajem. Sprzeczności, jakie między 
nimi istnieją, dopomagają do wytworzenia własnego indywidualnego stylu 
życia, a zatem i stylu pracy z książką.

Środowisko rodzinne ma niewątpliwie największy wpływ na kształtowanie 
się stosunku do książki. Różnorodne powstają sytuacje. Często zapis do bi
blioteki następuje dlatego, że prosi o to ojciec, matka lub babka. Począt
kowo członkowie biblioteki —  kobiety, najczęściej bowiem one przenoszą 
słowo drukowane, biorą książkę dla innych, stopniowo zaczynają wypożyczać 
i dla siebie. Niezmiernie często czytelniczka zapisuje się do biblioteki, by 
otrzymać książkę dla dzieci własnycli, sąsiadów lub kuzynów. Zależy jej na 
bajkacli dla dzieci, „b o  nudzą, a za drogo kupować” . Najpierw l)ajki, na
stępnie lektura szkolna, a wreszcie książka dla siebie, początkowo pożyczona 
z bibłioteki, a w końcu nawet zakupiona na własność, wchodzi w treść co
dziennego życia.

31 czytelników biblioteki związkowej, młodych ludzi, najwyżej trzydzie
stoletnich, pracujących jako tkacze, przewlekacze, przędzalniczki, zgrze- 
blarki itp. (w tym 28 kobiet i 3 mężczyzn) wypożycza dla siebie i  46 innych



osób Z rodziny. W  szczegółowym zestawieniu za pośrednictwem członków bi
blioteki otrzymuje książki: 13 braci i sióstr, 13 dzieci, 10 rodziców (ojciec 
lub matka), 7 mężów, 2 żony i 1 babcia.

Duże znaczenie ma głośna lektura książek, odbywająca się na terenie 
domu. Wśród włókniarzy występuje to zjawisko częściej niż można by się 
spodziewać. W  związku z tym zrozumiałe się staje, dlaczego nawet łatwe 
książki przetrzymywane są 2, 3, 4 tygodnie i dlaczego pisarze, którzy po
siadają umiejętność przemawiania do ludzi każdego okresu życia, są nie
przerwanie poszukiwani. Do autorów tych należą niewątpliwie klasycy polscy. 
Pasja czytania staje się „zaraźliwa’ ’ . Ojciec i matka dają przykład dzieciom, 
które z kolei wzbudzają zainteresowanie słowem drukowanym u swoich 
starych rodziców.

„Niech pani da mi coś z rewolucji 1905 roku. Z żoną i córką czytamy 
teraz książki z tego okresu. Już przeczytaliśmy Cichy Don i Port Artur”  —  
mówi tkacz, długoletni czytelnik biblioteki związkowej (130/A).

Wpływ środowiska rodzinnego na czytelnictwo nie zawsze jednak przed
stawia się korzystnie. Przygnębiających uczuć doznaje się w czasie rozmowy 
z 25-letnią pracownicą administracji, której dominującą cechą postawy ży
ciowej jest bierność. Postawa bierna objawia się w stosunku do pracy: „tam 
szłam, gdzie była praca” , „ni^ miałam żadnych marzeń o zawodzie”’ . Postawa 
bierna występuje również w stosunku do książki: „Matka uważała czytanie 
za rzecz niepotrzebną, bez korzyści. Jak się czyta, to wyzywa, a nawet wy
rywa książkę z ręk f’ —  mówi Wanda Przytłumiona (23). Książek, które 
zaczęła czytać, nie dokończyła, a o nielicznych przeczytanych nic nie umie 
powiedzieć. Atmosfera domu i bierna postawa życiowa stworzyły splot oko
liczności, które uniemożliwiają przedostanie się do środowiska książki, jako 
elementu oddziaływania.

\’i'iadomo, że środowisko pracy wywiera na ludzi wielki лvpływ w kształ
towaniu postawy i dążności społecznych. Wyraża się to przez pragnienie 
takiego czytania i takich pozycji, jakie w danym środowisku są uważane za 
właściwe. Zdanie kolegi lub koleżanki jest wyżej cenione przy wypożycza
niu książek, niż nawet najbardziej szanowanego bibliotekarza. Za przysługę 
koleżeńską uważa się wymianę książek w bibliotece, przy całkowitym pozo
stawieniu decyzji wyboru zmieniającemu. Zainteresowania, upodobania, po
ziom umysłowy osoby, która stała się autorytetem w zakresie książki, decy
dują często w danym środowisku o poziomie kultury czytelniczej. Jednym 
z takich autorytetów jest 25-letnia kobieta, pisarz oddziałowy (8 /8), która 
skutecznie propaguje wśród kolegów książki Tołstoja i Dumasa, poleca go
rąco Niebieskie drogi —  Meissnera. Inna natomiast rozprowadza w naj
bliższym środowisku koleżeńskim Genowefą —  księżniczką brabancką —  
nieznanego autora, i szereg tego rodzaju książek wydawanych w okresie 
przedwojennym.



Sprawa autorytetów, czy może raczej typów przodujących w środowisku 
pracy w zakresie kształtowania czytelnictwa, jest specjalnie doniosłą sprawą. 
Grają one bowiem niewątpliwie bardzo dużą rolę w kształtowaniu ogólnej 
postawy środowiska. Jednostki przodujące w zakresie czytelnictwa wymaga
łyby pieczołowitej choć dyskretnej opieki i kierownictwa pracownika oświa- 
tołvego oraz wzmożonej jego działalności wtedy, gdy wnoszone przez nich 
wartości budzą zastrzeżenia. Oddziaływanie na środowisko poprzez jednostki 
na wysokim poziomie może podnieść wydatnie ogólny poziom czytelnictwa. 
Należy jednak zrobić tu zastrzeżenie, że tego typu przodownictwo musi być 
zgodne z ogólną kulturą czytelnika a nife tylko z liczbą przeczytanych 
książek. Częste są bowiem przypadki, że udział w konkursach „na ilość”  
zmanierował szczęśliwego zwycięzcę (82).

Znane powszechnie zjawisko o przedziwnych i trudnych do stwierdze
nia drogach krążenia książek całkowicie potwierdzone zostaje w naszych ba
daniach. Egzemplarz wypożyczony z biblioteki jest czytany przez małżeństwo, 
matkę z dziećmi, babcię i wnuki, sąsiadów najbliższych i mieszkających w są
siedniej kamienicy, a nawet na najbliższej ulicy. Z ręki do ręki przechodzi 
książka biblioteczna wśród kolegów jednego zakładu pracy. Fakt ten po
twierdza trudność statystycznego ujęcia wykorzystania książki w bibliotece 
a równocześnie wskazuje drogi kształtowania się-postaw i opinii w pewnycli 
kręgach kulturalnych i środowiskowych.

Jedna z czytelniczek (8/8) oddając po dwóch miesiącach przetrzymywa
nia książkę Tołstoja —  Anna Karenina wypowiedziała do bibliotekarki 
„dłuższe przemówienie” , które podaję częściowo: „M ój mąż mi zagroził, że 
jeżeli pani jeszcze raz da mi taką książkę, to on przyjdzie do pani z awan
turą. Nie ma pani pojęcia, co się z tą książką działo. Mąż codziennie rano 
wstawał 10 minut wcześniej, by cłioć parę stron przeczytać. Wyrywaliśmy 
ją sobie. Ja kołysałam dziecko jedną ręką, a w drugiej trzymałam książkę... 
Gdy wychodziłam do pracy, to sąsiadka czatowała, by ją w. tym czasie czytać. 
Gdzie ta książka nie była! Już nie cały dom, lecz całą naszą ulicę obiegła. 
Musiałam siłą odebrać, bo się bałam pani...”

Tajemne drogi krążenia książek stwierdza się niejednokrotnie przy po
równywaniu wypowiedzi uczestników wywiadów z ich kartami czytelnika. 
Bywa, iż wielu z nich czyta dużo i w sposób wskazujący dojrzałość, lecz do 
żadnej z bibliotek nie należą. Powszechnie natomiast występuje inne zja
wisko. Jest nim brak zgodności lektury podawanej podczas wywiadu z kar
tami czytelnika.

Rozchodzenie się książek drogami pozabibliotecznymi, wypożyczanie od 
kolegów, przyjaciół, krewnych i sąsiadów wydaje się być sprawą oczywistą.

Dużą rolę w rozchodzeniu się książek posiada książka własna. Staje się 
ona coraz częściej stałym i nieodstępnym towarzyszem życia i pracy. Książka 
weszła do domu —  niezależnie od poziomu umysłowego i sytuacji materiał-



nej jego mieszkańców. Świadczą o tym relacje kolporterów zakładowych. 
Mówią o tym zaobserwowane fakty. Bogaty materiał dokmnentacyjny można 
również znaleźć na ten temat w wywiadacli.

Trzema drogami wchodzi książka do domu: przez zakup, nagrody oraz 
wszelkiego typu podarunki. Nagrody przydzielane przez zakład pracy, organi
zacje społeczne i stowarzyszenia przyczyniły się do rozpowszechnienia książki 
na terenie domu. Dary książkowe są na ogół bardzo „m odne” .

Na 101 osób przebadanych przy pomocy wywiadu własne księgozbiory 
posiada 27 kobiet i 49 mężczyzn, co stanowi około 75% badanych. Stan 
liczbowy tych księgozbiorów jest różny. Waha się od 5 do 800 tomów. Wiele 
osób nie umiało podać liczby swoich książek, gdyż .po prostu nigdy się nad 
tą sprawą nie zastanawiało. Jest rzeczą godną uwagi, że zaledwie pięć ko
biet podaje, iż ich biblioteczki domowe przekraczają 100 woluminów, pod
czas gdy liczba mężczyzn posiadających takie księgozbiory jest pięciokrotnie 
wyższa. Nierzadkie są księgozbiory liczące 400— 500 tomów.

Na księgozbiory, tradycyjnie kompletowane przez pokolenia robotników 
łódzkicli, o czym tak pięknie pisał Lucjan Rudnicki w Starem i nowem, na
trafiliśmy tylko w jednym przypadku.

Jakie książki posiadają włókniarze na własność? Przeważają klasycy pol
scy z Sienkiewiczem na czele. Powtarza się często nazwisko Mickiewicza, 
poza tym nazлviska zarówno klasyków polskich jak i obcych: Dostojewskiego, 
Prusa, Dumasa, Kraszewskiego, Gorkiego, Orzeszkowej itd. Druga kategoria 
książek własnych to książki ulubione, które w jakiś sposób świadczą o stylu 
życia i zainteresowaniach właściciela.

Odpowiedź na pytanie, jakie są cele czytania, pozwała określić funkcję 
społeczną książki w życiu indywidualnym. Jest rzeczą charakterystyczną, że 
w środowisku włókniarzy raz tylko wystąpiło popularne określenie książki 
jako przyjaciela, który zmartwionemu pozwala zapomnieć o jego troskach, 
przenosząc w czas, miejsce i sprawy odmienne. Dominuje natomiast przeko
nanie, że książka jest potrzebna do życia, do pracy albo do nauki. Można 
mówić tu o swoistym realizmie. Książka jest czytana wtedy, gdy daje jakieś 
korzyści, nawet jeśli tymi korzyściami będzie tylko przyjemność i rozrywka. 
Książki są czytane dlatego, że kształcą i wychowują, są narzędziem podnie
sienia wiedzy ogólnej i kultury osobistej. Pozwalają poznać życie. Ten motyw 
dotyczący poznawania życia przy pomocy książki występuje niezmiernie 
często. Wyraża się on w różny sposób: „Jestem ciekawa przeżyć ludzkich... 
z każdej książki czegoś się nauczę, z każdej poznaję cel życia, z każdej 
książki czerpię wiatlomości, kształcące moją postawę życiową” . Poszukiwane 
są więc takie książki, które mówią o „prawdziwych”  ludziach, ich trudno
ściach i kłopotach, pozwalają przeżyć i wzbogacić Avlasne życie przygodami 
boliaterów książek, nawet jeśli te przygody mają przebieg tragiczny. Książka 
jest środkiem walki z nudą, z monotonią własnych, szarych dni.

13 —  P roblem y czyteloictw a



Najbardziej charakterystycznym zjawiskiem dla czytelnictwa badanych 
włókniarzy jest fakt, Że książka stała się dla nich środkiem wyrównującym 
odcziiwane braki i potrzeby. Książka ma dać zaspokojenie dla marzeń
0 pięknym życiu, pełnym wrażeń, przygód, podróży. Niekiedy pozwala ona 
stwarzać złudzenia urzeczywistniania planów o innym zawodzie, niż wyko
nywany. Rola kompensująca książki jest doniosła i w wielu podanych przy
kładach występuje jako główny motor czytelnictwa.

O ile sprawy celów czytania wystąpiły bardzo mocno i wyrażają się po
trzebą uczenia się i znalezienia rozrywki, o tyle znacznie trudniej jest od
powiedzieć na pytanie, jakie książki wywierają wpływ na ludzi w sposób 
trwały i kształtujący życie człowieka. Nic zresztą dziwnego. Odpowiedź na 
to pytanie wymaga wielkiej umiejętności samoobserwacji i samokontroli. 
Ta umiejętność analizy własnych myśli, postawy i czynów jest trudna i wła
ściwa tym tylko, którzy osiągnęli dojrzałość psychiczną, rozumianą jako 
zdolność do samodzielnego stanowienia i działania, a wyrażającą się przez 
wybór własnej drogi i bezpośrednio wytkniętego celu. Niemniej jednak 
spotykamy takie wypowiedzi jak Zenona Lotnika (92), w którym lektura 
Dywizjonu 303 wywołała trwałe i systematycznie pogłębiane zainteresowanie 
lotnictwem. Pod wpływem Dzikiej Urszuli Tkaczka (7) o aspiracjach pie
lęgniarki postanowiła zostać „szlachetną istotą i ł)yć skłonną do poświęceń” . 
Jeszcze inna po lekturze Przybranej córki „ch ce”  być skromną i nie robić 
nikomu przykrości.

Książka daje tę treść, do której przyjęcia dojrzeli jej czytelnicy. Im 
bardziej jest wyrazem tej dojrzałości, tym staje się czytelnikowi bliższa. 
Sądy o poszczególnych książkach są zatem odzwierciedleniem tego. co po
wszechnie jest doznawane przez szerokie koła społeczeństwa w ich doświad
czeniu codziennym. Mają one charakter wył)itnie indywidualny, są potwier
dzeniem prawdy, iż lektura tej samej książki nie może być w jednakowy 
sposób interpretowana. Nie można w jednakowy sposób dla różnych ludzi 
wyjaśniać motywów czytelnictwa powieści kryminalnych, czy przyczyn czy
tania Trędowatej. Gdyby szukać przyczyn czytelnictwa powieści krymi
nalnych i tzw. „lekkich”  trzeba byłoby stwierdzić, że są one różne dla dwóch 
jednostek, a nawet różne dla tej samej jednostki w innym czasie i innycli 
warunkach jej życia. Gdy zachwyca się Trędowatą tkaczka, mieszkanka 
Domu Młodego Robotnika, można i należy rozumieć to jako wyraz dążenia 
do czytania książek „o  miłości” , nieumiejętnego doboru, ewentualnie braku 
dostępu do książki wartościowej —  na ten temat. Znalezienie się tej książki 
na liście ulubionej lektury 23-letniego Farłjiarza (48) między Faraonem
1 Anną Kareniną budzi zdziwienie i niepokój, czy przypadkiem badany nie 
zakpił sobie z badań. Raczej nie, gdyż z drugiej strony wybór poezji A. Mic
kiewicza czytał trzykrotnie, ma nadzieję powrócić po raz czwarty, a w pracy 
posługuje się książką z zakresu swej specjalności.



Przeżycie treści książki i przełożenie jej na własny język jest odrębne 
dla każdej jednostki i stanowi przeżycie indywidualne z zasady trudne do 
uzewnętrznienia. Nie wszyscy czytelnicy chcą mówić o przeczytanych książ
kach. Będą to często ludzie nieśmiali, pozbawieni zaufania do wartości wła
snej opinii, lub... nie posiadający swego zdania. Czasem wypowiadający opi
nię o książkach zbywają lakonicznym określeniem: „prześliczna”  —  dla 
Szkiców o literaturze francuskiej —  Boya; „taka życiowa”  —  o Dewajtisiex 
„płakałam nad nią”  —  o Starej baśni, zruszenie wyrażające się łzami jesi 
wysokim dowodem uznania dla książki u tzw. niewyrobionych czytelników. 
Są to raczej wyjątki, gdyż na ogół każdy sąd o książce jest uzasadniony inaczej, 
w zależności od kultury człowieka.

Zły —  Tyrmanda wywołuje postawę walki z cliuligaństwem. Niesłabnący 
zachwyt wzhiulza Żukrowskiego Dom bez ścian. Zgodność w walce, jedność 
i poświęcenie Wietnamczyków, bohaterstwo i wysiłki kobiet przenoszącycli 
na front amunicję i ryż sprawiają na czytelnikach ogromne wrażenie i wy
wołują duże zrozumienie. Walka, wysiłek znajduje u włókniarzy zawsze 
największe uznanie. Stąd też słyszymy takie zdania: „mądra książka, tak 
pięknie walczyli o kołchoz”  —  o Zoranym ugorze —  Szołochowa. Wzrusza
ją się żywo i szczerze losami cierpiących bohaterów. Dlatego książki Zoli 
i Wiktora Hugo są tak bardzo poczytne. Okrucieństwa Niemców opisane 
w Dymach nad Birkenau wywołują skojarzenia z lekturą innych książek, np. 
Krzyżaków  Sienkiewicza oraz z wiadomościami z nauki historii i budzą lęk 
i grozę przed ziem, do jakiego zdolny jest człowiek.

Do wielu włókniarzy przemawia nie tylko treść, lecz i piękno słowa. 
Nie zawsze sobie to uświadamiając, czytelnik pragnie również od lektury 
przeżyć piękna. Niejednokrotnie daje wyraz oburzeniu w stosunku do auto
rów używających „obrzydliwych słów” . Tkacz zwracając książkę Jarochow- 
skiej Dziadowska miłość mówi o niej: „wstrętna... temat dobry, ta walka 
o kołchoz, ale słowa, te się nie dadzą nawet powtórzyć” . Robotnik niekwali- 
fikowany zastanawia się: „czem u oni tak piszą. Pewnie, że czasem się tak 
mówi, ale po co to w książce?” ... W ertepy  Buczkowskiego charakteryzuje 
w sposób następujący: „Brudy, brudy, jeszcze raz brudy! Dziwię się, że 
macie taką książkę!” . Dwudziestoparoletni ślusarz wydaje stanowczy sąd
0 tejże książce: „Spalić, zakopać i żeby śladu nie było” .

Można spotkać również opinie czytelników dotyczące sposobu pisania. 
Zacytuję tutaj tylko jedną charakterystyczną wypowiedź. Tkaczka (301/4) 
biorąc Hercoga słowiańskiego Jeża mówi: „Ten Jeż to tak pisze, że mi się 
zawsze wszystko pomiesza, wtedy muszę książkę odłożyć, wziąć jakąś robotę, 
pomyśleć i kiedy wszystko mi się ułoży, biorę znowu i czytam” .

Korzystanie z książki technicznej związanej z wykonywanym zawodem
1 pełnioną funkcją jest zjawiskiem powszechnym. Książka techniczna spełnia



rolę podręcznika, używanego wtedy, gdy w czasie pracy występuje zjawisko, 
którego nie można na podstawie posiadanych wiadomości samemu rozwiązać. 
Przynależność do bibliotek fachowych świadczyłaby o potrzebie książki 
technicznej, lecz brak kart czytelnika w tych bibliotekach nie pozwala na 
dokładne prześledzenie tego typu czytelnictwa. Na podstawie posiadanych 
materiałów można niewątpliwie stwierdzić, iż książka techniczna, nie w sen
sie ilościowym lecz jakościowym, występuje jako cienieni stały w pracy, 
zatrudnionych w Zakładach absolwentów Technikum Włókienniczego i wielu 
al)Solwentów szkół średnich.

Ogólna kultura czytelnicza inteligencji technicznej jest jednak na ogól 
niższa, niż kwalifikowanych robotników. Oczywiście mowa jest o książce 
beletrystycznej, choć niewątpliwie znajdą się tu także wyjątkowe jednostki. 
Do nich należeć będą ludzie z „pasjami życiowymi” , albo raczej z głębokimi 
zainteresowaniami, którym książka pozwala na rozszerzenie i pogłębienie tych 
zainteresowań. Z książki fachowej natomiast ta kategoria badanych korzysta 
w sposób systematyczny i codzienny, choć powściągliwy i wąski.

Posiadanie określonej pasji jest właściwie w większości przypadków 
związane z lekturą. Wspomniany już Zenon Lotnik (92), którego pseudonim 
wiąże się z dawnymi marzeniami o pracy w Polskich Liniach Lotniczych 
„L ot” , realizuje swą wierność marzeniom młodzieńczym czytając książki 
Meissnera o tematyce lotniczej i czasopismo Skrzydlata Polska. Lektura 
Dywizjonu 303 spowodowała pójście do Technikum Mechanicznego, jako 
drogi do pracy mechanika w lotnictwie. Z rzadka kupowane książki, dotyczą 
również tej dziedziny. Posługiwanie się książką stało się dla niego potrzebą, 
obficie korzysta z bililioteki technicznej.

Wie czego szukać w książkach Jan Marynarz (21), 18-letni elektryk, 
który wykonuje swą pracę z rzadko spotykanym zamiłowaniem. Jego tę
sknota, „żeb j dowiedzieć się czegoś o świecie i ze świata”  jest uderzająca.. 
Marzenia dziecięce o zawodzie marynarza nie przemijają. Przebieg jego lek
tury, obejmującej w przytłaczającej większości powieści podróżnicze, po- 
tл -̂ierdza pragnienia wędrówek po dalekich morzach» Czytelnictwo tecliniczne 
Jana, w przeciwieństwie do lektury powieści, której celem jest zaspokojenie 
potrzeb przygód morskich i fantastycznych, cechuje rozwaga, rozsądek, 
a nawet utyłitaryzm. „Teorię лviążę z praktyką i na ogół dobrze na tyra 
wychodzę”  —  określa lapidarnie cele czytania. Z książką fachową pracuje 
systematycznie. Sporządza notatki, odrysowuje potrzebne mu schematy.

Młodzież, która rozpoczęła pracę przed skrystalizowaniem swych zainte
resowań. nie czyta książek na tematy związane z zawodem.

Gdy zawód wykonywany nie jest zgodny z przygotowaniem, zdarza się, 
że lektura fachowa nawiązuje do tego zawodu, do którego się czytelnik 
przygotował. Tak np. Ryszard Ślusarz (66), absolwent Liceum Mechanicz



nego. od sześciu lat pracuje jako kreślarz, czyta natomiast wyłącznie książki 
z zakresu mechaniki.

Zainteresowanie motocyklem spowoduje sięgnięcie po książki z tego za
kresu, zainteresowanie radiotechniką i telewizją —  wywoła narzekania na 
brak odpowiednio przystępnych książek na ten temat w bibliotece i księ
garniach.

Gdyby przeprowadzić klasyfikację włókniarzy jako czytelników można by 
ich podzielić na tych, których cechuje zainteresowanie i którzy są jedynie 
zaciekawieni książkami, ich treścią i autorami. Zainteresowani odznaczają 
się czynnym stosunkiem do książek i świadomym dokonywaniem ich лууЬоги. 
Zainteresowanie nawet niezbyt głębokie, jak np. w przypadku poszukiwania 
książek „o  miłości” , jest zawsze trwałe i w konsekwentny sposób wiąże się 
z całokształtem życia. Czytelnikami objaAviajacymi zainteresowania można 
łat\viej kierować, to znaczy łatwiej im podsплvać odpowiednie książki, coraz 
trudniejsze, a nawet dopomagać do rozbudzania nie uświadomionych tlo- 
tychczas potrzeb i dążeń. Zainteresowanie wiąże się z pokonywaniem pewnego 
wysiłku przy jego realizacji, otwiera perspektywy osiągnięcia jakichś specjal
nych dla jednostki wartości, przynosi zawsze pogłębienie życia umysłowego.

Zaciekawienie w czytelnictwie objawia się poszukiwaniem nowości, wy
raża się podążaniem za modą, modną książką, głośnym autorem. Prowadzi 
do uznania wartości przelotnych, jego cechą jest pewna łatwość i 1)гак wy
siłku. Przynosi też niejednokrotnie czytelnikowi dużą erudycję, znajomość 
wiehi spraw, lecz pozbawionych i)ogłębienia. Czytelnicy przejawiający w sto
sunku do książki jedynie zaciekawienie są uciążliwi dla bibliotekarza, 
pierwsi domagają się dla siebie każdej książki, która ostatnio ukazała się 
w sprzedaży, niezależnie od jej treści i wartości. Pracownika oświatowego 
wprowadzają często w błąd pozorną znajomością literatury, objawiającą się 
jedynie podawaniem nazwisk autorów i tytułów książek. W  czytaniu, ich brak 
konsekwencji. Trudno jest woł)ec nich prowadzić poradnictwo oświatowe.

Zainteresowanych i zaciekawionych czytelnict\vem można wśród Ijada- 
nycli spotkać we wszystkich środowiskach społecznych i we wszystkich krę
gach kidtury, tak wśród posiadającycłi wyższe studia, jak i jedynie ukoń
czoną szkołę podstawową. Skrystalizowanie zainteresowań, charakteryzujące 
dojrzałość psychiczną, występuje częściej u osób mających lat 30, rzadziej 
u młodszych wiekiem. Nie można jednak tego zjawiska uważać za zasadę. 
Dojrzałość psychiczną, mającą wielkie znaczenie w czytelnictwie, cechuje 
zliarmonizowanie i skrystalizowanie poglądów oraz silnie rozljudzone po
czucie odpowiedzialności. To poczucie odpowiedzialności, niejednokrotnie zljyt 
wielkie dla 18— 20-łetnich absolwentów Tecłinikum Włókienniczego zajmu
jących przodujące stanowiska w produkcji, prowadzi do czytania książek 
potrzebnych przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. Nie przeszkadza



to, że ci sami młodzi majstrowie i kierownicy techniczni czytają chętnie po
wieści dla młodzieży.

Badania pozwoliły stwierdzić, że wywiad należy do metod twórczych, 
umożliwia wejście w głąb zagadnień, ukazuje sprawy czytelnictwa i stosunku 
do książki na tle warunków bytu i stosunków społeczno-ekonomicznych spo
łeczeństwa. Wywiad ma jednak tylko wtedy wartość, gdy materiały uzupeł
niające do badań zbierane są innymi drogami. Dotyczy to szczególnie możli
wości, jakie daje długotrwała i staranna obserwacja oraz dokumentacja biblio
teczna. To niewątpliwie duże znaczenie wywiadu w badaniach czytelnictwa 
nie umniejsza wartości innych metod badawczych. Metody badania w czytel
nictwie są i muszą być różne oraz zależą od możliwości indywidualnych ba
dacza i tematu warunkującego metodę.

Rozpowszechnienie się książek, ich nieograniczona wręcz liczba prowadzi 
do demokratyzacji kultury, do przyjęcia jej przez masy. To przyjęcie książki 
przez włókniarzy częściowo przynajmniej zostało ujawnione.

Badania nasunęły szereg spraw niewyjaśnionych, domagających się roz
wikłania. Jedną z nich, może najbardziej palącą, jest wpływ szkoły, zarówno 
średniej jak i podstawowej, w kształtowaniu się postawy życiowej uczniów' 
i przygotowaniu ich do samodzielnej pracy umysłowej, a zatem i do samo
dzielnego korzystania z książki.

Drugą sprawą wymagającą badań jest pozabiblioteczne krążenie książek 
oraz działalność tajnych bibliotek. Książka krąży w sposób niejednokrotnie 
przedziwny i wydaje się, że nie będzie pełnego rozeznania czytelnictwa, 
dopóki nie zostaną rozpoznane te tajemne drogi krążenia książek. Można by 
zaryzykować twierdzenie, że wytworzyły się swoiste więzi środowiskowe, 
w których elementem łączącym jest książka. Książka, rozchodząca się dro
gami pozabibliotecznynii lub pochodząca z biblioteki i krążąca wśród ano
nimowych odbiorców, kształtuje środowisko społeczne, niezależnie od świa
domego oddziaływania bibliotekarza.

Poza badaniami monograficznymi, które oświetlą zarówno metodę jak 
i sprawy czytelnictwa oraz jego wpływu na jednostkę i środowisko społecz
ne —  wysuwa się potrzeba opracowania pedagogiki bibliotecznej. Pedago
gika biblioteczna musi być dostosowana do współczesnej wiedzy psycholo
gicznej, społecznej i pedagogicznej o jednostce i środowisku. Jej zadaniem 
byłoby ukazanie, w jaki sposób wprowadzać książkę w życie ludzkie, by 
upowszechniała kulturę, podniecała do działania i twórczości, umożliwiała 
poznawanie sztuki i właściwą popularyzację zdobyczy naukowych. Opraco
wanie norm i skutecznych metod działania wydaje się niezbędne.



Dostęp do książki jest łatwy. Nie jest natomiast powszechne korzystanie 
z niej, a zwłaszcza korzystanie z dobrej książki, to znaczy dostosowanej do 
zainteresowań, potrzeb i zadań, jakie ma do rozwiązania czytelnik. Biblio
tekarz i oświatowiec powinni dopomagać mu w jego pracy samokształce
niowej, dzięki której osiągnąłby większą dojrzałość psychiczną i społeczną, 
niezbędną w życiu i pracy.

Przew odniczący:

Zgodnie z porządkiem  obrad wysłucham y teraz referatu dotyczącego badań czytel
nictwa kobiet w środowisku robotniczym .



Mgr Barbara Wilska i mgr Krystyna Kraśniewska
B iblioteka Narodow a —  Instytut Książki i Czytelnictwa

Z BADAŃ NAD CZYTELNICTWEM KOBIET W  ŚRODOWISKU 
ROBOTNICZYM

CEL i ZASIĘG BADAN. METODY PRACY

Z badań, przeprowadzonych przez Inslytiit Książki i Czylolnictwa nad 
czytelnictwem w środowisku robotniczym, wyodrębniliśmy zagadnienie czy
telnictwa kobiet jako problem specjalny i szczególnie ważny. Wydaje się 
bowiem, że książka trafia najczęściej do robotniczych rodzin właśnie poprzez 
kobiety.

Zadania, jakie sobie stawiamy, przedstawiają się następująco; poznanie 
zainteresowań czytelniczych tej grupy oraz wykrycie —  w miarę możno
ści — przj’czyn kształtujących te zainteresowania i wreszcie badanie recepcji 
książki w tym środowisku; tej ostatniej sprawie w dotychczasowych naszych 
badaniach mogliśmy poświęcić niewiele miejsca. Cel badań nie jest tu oczy
wiście tylko poznawczy. Ich wyniki oraz wyciągnięte na ich podstawie wnio
ski mają służyć praktyce bibliotecznej, a j)rzede wszystkim metodyce |)racy 
z czytelnikiem.

W pracy naszej nie ograniczyliśmy się wyłącznie do badania kobiet pra- 
cdjącycłi fizycznie w zakładach pracy, ale objęliśmy nimi także kobiety na
leżące do rodzin robotniczych i pracujące w domu (tzw. gospodynie domowe). 
Nie chcieliśmy również ograniczać się wyłącznie do kobiet czytelniczo czyn
nych, ani tym mniej do osób związanych z bibliotekami, bo w rezultacie 
doprowadziłoby to do wyrobienia sobie jakiegoś bardzo „zawyżonego’ ’ , 
a więc nieprawdziwego obrazu środowiska. Dlatego interesowaliśmy się także 
czytelnictwem pozabibliotecznym na drodze wywiadów domowych.

Pragnąc, aby dobrana przez nas ,.próbka”  nie ograniczała się do jednego 
tylko środowiska, co mogłoby mieć wpływ na wyznaczenie jakiegoś szczególne
go jej charakteru i utrudniłoby czy wręcz uniemożliwiło jakiekolwiek uogól
nienie wniosków, wynikających z badań nad nią prowadzonych, postanowi
liśmy w pierwszym rzucie oljjąć badaniami cztery różne punkty, cłiarakte- 
ryzujące się dosyć zróżnicowanymi warunkami. Są to: Łódź, Bielsko, Szopie-



nice koło Katowic i tereny obsługiwane przez warszawski bibliobus. W ni
niejszym referacie opierać się jednak będziemy tylko na materiałach z trzech 
pierwszych punktów, w czwartym bowiem zbieranie materiałów nie jest 
jeszcze zakończone.

Założyliśmy, że badania te potraktujemy na razie jako rozpoznawcze, 
a wysunięte na ich podstawie hipotezy będą musiały łjyć sprawdzone przy 
pomocy naukowo dolłranej „próbki” , rzeczywiście reprezentatywnej dła ca
łości tej, tak zróżnicowanej, grupy społecznej. Tak więc opierać się bę
dziemy na: 1) dokumentacji dwóch bibliotek: w Łodzi na Cłiojnach i w Szo- 
pienicacli, 2) wywiadach z wyliranymi czytelniczkami tych bibliotek, prze
prowadzonych bądź w domach czytelniczek (25 wywiadów z Szopienic), bądź 
też w lokalu biblioteki (75 wywiadów z Ł odzi); 3) wywiadach domowych 
prowadzonych na podstawie losowego doboru osób badanych —  100 wywia
dów z mieszkankami hoteli robotniczych w Bielsku-Białej i 35 wywiadów 
ua terenie przypadkowo wybranych mieszkań robotniczych w Szopienicach.

wywiadach stosowano bądź metodę pytań zamkniętych, skategory
zowanych, liądź pytania mieszane: skategoryzowane i otwarte, przy wyraź
nej jednak przewadze tych pierwszych. W obec tego, że dla celów doświad
czalnych kwestionariusze używane w poszczególnych środowiskach były nie
zupełnie jednakowo zbudowane, niecały materiał otrzymany przy icli po
mocy daje się porównywać. Różnice dotyczą jednak raczej spraw dla naszych 
badań marginesowycJi, ewentualnie samych sformułowań poszczególnych py- 
lań, ich kolejności itd. Zasadniczy trzon wywiadu i główne problemy wystę
pują orzywiście w każdym z nich.

Materiał zebrany spoza bibliotek różni się oczywiście swym charakterem 
od grupy materiałów zebranych za ich pośrednictwem, w których z reguły 
!i‘ aniy do czynienia z osobami już czytelniczo czynnymi. Pierwsza grupa ma- 
t<-riałów uia nam przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, które z bada
nych osób w ogóle czytają, a u nie czytających choćby częściow'o wyświetlić, 
jakie są tego przyczyny. W wypadku osób czytających cliodzi o poznanie 
źródeł z jakich czerpią książki (korzystanie z bibliotek, pożyczanie od zna
jomych. książki własne) oraz ustalenie stosunku pomiędzy czytelnictwem 
książek a czytelnictwem czasopism. Związane jest z tym zagadnienie zain- 
U-resowań i upodobań czytelniczych, podstawowa dla badań nad czytel
nictwem sprawa wolnego czasu badanych i to zarówno jego ilości bezwzględ
nej, jaką badana osoba rozporządza, jak i sposobu jego użytkowania.

W dalszym ciągu interesowały nas wszelkie informacje o osobach bada
nych i ich otoczeniu, które w jakikolwiek sposób determinują ich czytel
nictwo, a więc na przykład szczegółowe dane demograficzne, wpływ i tra
dycje kidturalne środowiska, subiektywny stosunek do książki, realne m o
żliwości zaspokojenia zainteresowań czytelniczych. Czytelnictwo traktujemy 
nie jako problem odosobniony, ale jako jeden z elementów całości życia



kulturalnego jednostki i środowiska. Stąd zaś wyrasta zagadnienie współ
zależności rozmaitych czynników, stanowiących całość życia kulturalnego, 
takich jak radio, film, teatr, powiązanie ich z czytelnictwem oraz bezpo
średni wpływ tych wszystkich czynników na osobowość badanej jednostki.

Przy wywiadach prowadzonych za pośrednictwem bibliotek pominięto 
oczywiście sprawy związane z badaniem osób nieaktywnych czytelniczo oraz 
poszukiwaniem przyczyn tego stanu rzeczy. Rozbudowano natomiast zagad
nienie zainteresowań czytelniczych, a z pewną niewielką grupą osób prze
prowadzono badania nad recepcją książki.

Wychodząc z założenie, że czynniki, które w jakiś sposób wpłynęły na 
czytelnika książki podczas procesu czytania, prawdopodobnie przyczyniły się 
do zapamiętania je j treści, proszono niektóre osoby o zrelacjonowanie ksią
żek dawniej czytanych, które szczególnie się podobały.

Drugie, niemniej dla nas ważne od wywiadów źródło materiałów, to karty 
czytelnika i karty książki z punktów doświadczalnych Instytutu. Pozwalają 
one w ciągu dłuższego czasu, na przykład w ciągu roku, obserwować czytel
nictwo interesujących nas osób. Na analitycznych kartach książki występują 
między innymi rubryki zawierające dane dotyczące płci, wieku i zawodu 
czytających. Stąd możność wyodrębnienia i przeanalizowania tytułów książek 
„kobiecych” , to jest takich, na których kartach większość zapisów mówi 
o wypożyczeniach przez kobiety.

Jest rzeczą oczywistą, że zapis, bądź na karcie czytelnika, bądź na karcie 
książki, nie zawsze pokrywa się z przeczytaniem tej pozycji przez wymienio
nego tam czytelnika. Jest to jedynie dowód, że książka została wypożyczona 
albo dlatego, że dał ją czytelnikowi bibliotekarz, albo dlatego, że sama 
czytelniczka kierując się takimi czy innymi przesłankami tę właśnie książkę 
wybrała. Ponieważ w badanej grupie czytelników o własnym wyborze w wię
kszości wypadków trudno mówić, a zdarza się, że zapisy na karcie spraw
dzane potem drogą osobistego wywiadu nie pokrywają się z rzeczywistą 
lekturą książek, trzeba zawsze zatem zachować pewną ostrożność przy wycią
ganiu ostatecznych wniosków na podstawie materiałów zaczerpniętych z do
kumentacji bibliotecznej.

W punktach doświadczalnych istnieje także możliwość prześledzenia ce
lowości i słuszności stosowanych przez bibliotekarza metod pracy w zakresie 
doboru lektury dla różnych grup czytelników, co stanowi niezwykle ważne 
z praktycznego punktu widzenia zagadnienie pedagogiki bibliotecznej.

A N A L IZ A  C Z Y T E L N IC T W A  K O B IE T  W  W Y B R A N Y C H  Ś R O D O W IS K A C H  

W IE L K O P R Z E M Y S Ł O W Y C H

Jak już wspominaliśmy, badania nasze prowadzone są w trzech miastach: 
w Łodzi, Szopienicach i w Bielsku. Ośrodki te rozwijały się w różnych wa



runkach geograficznych, gospodarczych, kulturalnych i historycznych, co 
znajduje odbicie w niektórych cechach odrębnych dla każdej z badanych 
grup. Różnice te nie wpłynęły jednak zasadniczo na kształtowanie się czy
telnictwa, nie zaważyły w jakiś decydujący sposób na zespole cech charak
teryzujących postawy czytelniczek —  kobiet-robotnic. Tak np. w Łodzi, 
gdzie możliwości i tradycje pracy kobiet są dawniejsze i większe, 80% ba
danych zarobkuje w przemyśle włókienniczym. Natomiast w Szopienicach, 
gdzie obiektywna sytuacja i tradycje środowiska są zgoła inne (dwa wielkie 
ośrodki; kopalnia „W ieczorek”  i huta cynku zatrudniają przeważnie męż
czyzn) kobiety, jeśli mają mężów i większą ilość dzieci, najczęściej nie pra
cują, Tak więc w Szopienicach pracuje już tylko 40% badanych,* najczęściej 
jako sprzątaczki, jedna jest gońcem, inna kontystką na poczcie, jest także 
kucharka i nauczycielka. Wszystkie mieszkają od dawna, a niektóre od sze
regu pokoleń w dużym mieście.

Osobną grupę stanowią mieszkanki hoteli robotniczych tzw. Domów Mło
dego Robotnika z Bielska. Lokatorki tych hoteli, to prawie z reguły pierwsze 
pokolenie mieszkające w mieście. W  naszym wypadku na 100 ankietowanych 
młodych robotnic tylko cztery były już poprzednio mieszkankami dużych 
miast (Wrocław, Bytom, Poznań, Warszawa). Reszta przybyła ze wsi lub sto
sunkowo rzadko —  z małych miasteczek, na ogół niedawno, najczęściej 
kilka lat temu. Większość z nich pochodzi z małych wsi województwa kra
kowskiego, rzeszowskiego, kieleckiego czy nawet białostockiego, położonych 
nieraz dosyć daleko od szlaków komunikacyjnych, a tym samym i od wiel
komiejskiej cywilizacji. Z  terenu województwa katowickiego pochodzi tylko 
piętnaście osób. Większość mieszkanek DMR trafiła do miasta i fabryki, 
zmuszona złymi warunkami materialnymi i ciężką sytuacją rodzinną (77% ).

Wiek badanych waha się od 16 do 70 lat. W  dwóch ośrodkach (w Łodzi 
i Szopienicach) w około 80% mamy do czynienia z kobietami w tzw. śred
nim wieku (30— 50 lat). Mieszkanki hoteli są oczywiście młodsze. Najlicz
niejsza jest grupa 20— 25-letnich kobiet (tylko 2 z badanych przekroczyły 
30 lat), najczęściej nie obciążonych jeszcze rodzinami. Natomiast przedsta
wicielki dwóch pozostałych ośrodków, to przeważnie żony i matki. Kobiety 
samotne, względnie nie posiadające dzieci, stanowią w Łodzi 41% , w Szo- 
pienicach zaś tylko 20% badanych.

Warunki mieszkaniowe wszystkich ankietowanych osób są na ogół do
syć ciężkie. Najgorzej przedstawia się sytuacja w Łodzi, gdzie przeważają 
pomieszczenia jednoizbowe o przeciętnym zagęszczeniu od trzech do czte
rech osób (3 6% ), dwuizbowych (pokój z kuchnią) jest już tylko 26% , rów
nież o dużym zagęszczeniu na izbę. W  jednym tylko wypadku zanotowano 
mieszkanie trzypokojowe, co na tym tle jest wyraźnym luksusem.

W  Szopienicach badane kobiety mieszkały z reguły w standartowych do
mach przyfabrycznych, w których mieszkania składają się prawie zawsze



Z dwóch izb: pokoju i kuchni. Zagęszczenie na jedną izbę waha się tani od 
dwóch do sześciu osób.

W Domach Młodego Robotnika w Bielsku warunki mieszkaniowe nie są 
najgorsze, oczywiście jak na możliwości hotelowe. Dziewczęta mieszkają naj
częściej w cztero- pięcioosobowych pokojach, dużych i widnych.

Pamiętając, że większość tych dziewcząt przybyła tu ze złych albo bardzo 
złych warunków mieszkaniowych na wsi (najczęściej cała rodzina w jednej 
izbie) nie można się dziwić, iż mieszkanie w hotelu jest przez nie oceniane 
jako bardzo wygodne.

Wydaje się jednak, że trudne warunki rodzinne, materialne i mieszka
niowe nie .mogą być traktowane jako czynnik wpływający zdecydowanie 
ujemnie na poziom czytelnictwa, są one zresztą typowe dla całego środo
wiska robotniczego. Gdzie indziej więc należy szukać przyczyn determinu
jących poziom i charakter zainteresowań kulturalnych, a wśród nich także 
czytelnictwo, w badanych ośrodkach.

]\a czoło wysuwają się tu dwie grupy czynników; tradycje kulturalne ro- 
€łziny i najbliższego otoczenia, a także wpływ szkoły, z drugiej zaś strony -  
realna możliwość zaspokojenia istniejących zainteresowań, zatem problem 
wolnego czasu i nasycenia książką najbliższego środowiska, a w pierwszym 
rzędzie istnienie dobrej biblioteki. U każdej z badanych osób wpływ wy
mienionych czynników wyglądał trochę inaczej.

Niewątpliwie na pierwszym planie rysuje się tu sprawa naw^yków czytel
niczych wyniesionych z okresu dzieciństwa i młodości. Wśród l)adanych czy- 
tehiiczek z Łodzi zaledwie 10% , a w Szopienicach 4 % , zainteresowało się 
książką w późnej młodości, a tylko jedna w wieku dojrzałym. Niezwykle 
wzruszające było opowiadanie sześćdziesięciopięcioletniej Ślązaczki, której 
pierwsze zetknięcie z polskim słowem drukowanym sięga końca X IX  i po
czątku X X  wieku. Było to pisemko drukowane na liibide.

„O jcow ie czytali głośno: o K rzyżakach, o globach syhirskich i hrahim Dam ianie, jeihio-
ręki on by ł, na bogatych ino szoł, a biednych wspom agał”  (wywiad nr 4 /S z ) .

Do polskiej szkoły nigdy nie chodziła i do dziś źle pisze po polsku, czytała 
natomiast bardzo dużo, a dzieci nauczyła ojczystego języka. Druga Slązaczka, 
której ojciec był Niemcem, polską tradycję i kulturę j>rzejęła od matki, 
uczestniczki powstania śląskiego. Nie tylko czyta i czytała po polsku, lecz 
także pisze wiersze, drukowano je nawet w pisemku kościelnym pt. „Gość 
Niedzielny”  (obecnie nie ukazuje się). Mimo to rozmówczyni nigdy nie inte
resowała się poezją współczesną, nie potrafi wymienić żadnego nazwiska 
współczesnego poety, czytała natomiast dzieła Mickiewicza, Słowackiego, 
Heinego.

W  trudnych okolicznościach zetknęły się także z książką czytelniczki 
bildioteki na Chojnach w Łodzi. Oto kilka wspomnień:



„P ożerałam  książki przy lam pie naftow ej, jak  nie było św iatła, to  w warsztacie  
ojca stołarza, klęcząc za jego plecam i na pace” .

„N aw et na robotach w N iem czecłi pożyczałam  od koleżanek książki, matka w  pacz
kach przysyłała religijne i stare gazety” .

„M iałam  dziadka tkacza, który całe życie czytał i czegoś się uczył, aż do późnej 
starnśri. W spaniały dziadek działał przykładem ” .

Mieszkanki hoteli "z Bielska w większości wypadków nie mogły wynieść 
i nie wyniosły z domu Żadnych albo prawie żadnych nawyków czytelniczycli. 
58% badanycli mówi, że nie wszyscy w jej rodzinnym domu umieli biegle 
czytać. Niektóre z nich, co prawda nieliczne, są dotąd praktycznie analfa- 
bctkami. mimo żc podają, iż ukończyły dwie, trzy klasy szkoły podstawo
wej. W sumie 24 7o badanych legitymuje się nie ukończoną szkołą podsta- 
лvową *). Niektóre z nich nie ubolewają zresztą wcale nad tym stanem rzeczy, 
zarobki ich nie są na ogół niższe od zarobków ich koleżanek z ukończoną 
szkolą podstawołvą, a nawet tych, które uczęszczały do szkół zawodowych czy 
ogólnokształcących. Trafiają się jednak głosy prawdziwego żalu i poczucia 
krzywdy, jaka im się stała przez to, że pozbawiono je prawa do nauki i mo
żliwości korzystania z książki. Takim przykładem może być 29-letnia ko
bieta (wywiad nr 38/B), która w dzieciństwie oddana została na służbę do 
gospodarza. Mówi ona:

„N ie  czytałam  wcale, nie znam liter. Jeden gospodarz przekupił nauczyciela słoniną  
i ten nauczyciel dal fałszywe zaświadczenie i skrzyw dził mnie na całe życie” .

Jeśli chodzi o zagadnienie poziomu wykształcenia w starych ośrodkach 
przemysłowych, to sprawa ta nie przedstawia się i tam zbyt dobrze, gorzej 
w Łodzi niż w Szopienicach. I tak, wykształcenie podstawowe w Łodzi ma 
58 Л1 badanych, w Szopienicach 88% . Niepełne wykształcenie podstawowe —  
w Łodzi 30% , w Szopienicach tylko 4% . Niepełne średnie, zawodowe lub 
ogólne w Łodzi 13% , w Szopienicach 4 % . Pełne wykształcenie średnie (za
wodowe) posiada wśród badanych osób z tych dwóch ośrodków tylko jedna 
kobieta, nauczycielka z Szopienic.

Zagadnienie wolnego czasu, jakim rozporządzają badane przez nas ko
biety i sposoby w jaki bywa on spędzony, przedstawia się oczywiście inaczej

*) W ykształcenie badanych osób z Bielska:
podstaw ow e niepełne 25  %
podstawowe 31 %
średnie ogólnokształcące niepełne 7 %
średnie zawodowe niepełne 15 %
średnie zawodowe ukończone 19 %
uczy się obecnie 2 %

brak danych 1 %



jeśli chodzi o dziewczęta z Bielska, które pracują zawodowo, a inaczej u go
spodyń domowych w Szopienicach czy Łodzi. Pierwsze pracują wprawdzie 
w fabrykach, najczęściej kolejno na trzech różnych zmianach, ale mimo to 
ich czasowa sytuacja nie wydaje się szczególnie ciężka. Praca nie trwa nigdy 
dłużej niż 8 godzin. Oczywiście w okresie pracy na trzeciej, nocnej zmianie, 
gdy wraca się do domu około siódmej rano, kilka pierwszych godzin po po
wrocie trzeba przeznaczyć na sen i wypoczynek. Nawet wtedy pozostaje 
jeszcze sporo wolnego czasu, zwłaszcza że mieszkanki hoteli nie są na ogół 
obciążone rodzinami. Jednak tylko dwadzieścia siedem osób podaje, że czy
tuje książki w dni powszednie, a jeszcze mniej, bo tylko dziesięć —  w nie
dziele lub święta.

W  Szopienicach sprawa przedstawia się inaczej u kobiet czytelniczo czyn
nych, a inne wyniki dały wywiady przeprowadzone w przypadkowo dobra
nych mieszkaniach robotniczych. O ile badane osoby z pierwszej grupy, 
nawet te z nich, które prócz obowiązków rodzinnych pracowały także zawo
dowo, twierdziły, że zawsze znajdą godzinkę czasu w ciągu dnia, a bodaj 
i późnym wieczorem, na książkę, to w drugiej grupie osób pochodzących 
przecież z tego samego środowiska, a często dosłownie sąsiadujących przez 
próg, tylko 15% korzysta z jakichkolwiek bibliotek. Nieco więcej osób (20 7o) 
móлvi, że ma jednak po kilka książek w domu, a także pożycza książki od 
znajomych czy sąsiadów. Nie wszyscy czytają w ogóle, a duża część czyta tak 
rzadko, że praktycznie można nie brać tego pod uwagę, np. rok lub więcej 
temu po raz ostatni. W  jednym wypadku spotkaliśmy się z 34-letnią kobietą, 
która oświadczyła, że od dwudziestu lat, to jest od chwili ukończenia szkoły, 
nie przeczytała żadnej książki (wywiad nr 32/Sz).

Kino, czasopismo i radio są najbardziej rozpowszechnionymi formami 
wykorzystywania wolnego czasu w środowisku robotniczym. Zarówno w Ło
dzi jak i w Szopienicach gazety codzienne i tygodniki znajdują się wc 
wszystkich domach naszych czytelniczek. W  Szopienicach 4% , w Łodzi 7% 
kobiet wymienia jako codzienną lekturę tylko jeden tyttił, reszta dwa lub 
więcej tytułów. Na Śląsku czytelnictwo prasy jest większe niż w innych rejo
nach kraju. Gdy w Łodzi dzienniki lokalne czyta 53% czytelniczek, w Szo
pienicach „Trybunę Robotniczą”  —  80% , a „Dziennik Zachodni”  —  40% . 
W Łodzi rekord poczytności bije „Przyjaciółka”  —  70 % ; w Szopienicach „Pa
norama”  —  76% , „Przyjaciółka”  jest tu na drugim miejscu —  64% . „Prze
krój”  w Łodzi —  32% , w Szopienicach —  26% , „Dookoła Świata’* —  
w Łodzi 29% , a w Szopienicach 20% *).

*) Jak podają (lane statystyczne G. U . S. w oj. katow ickie wyróżnia się liczbą rozpro
wadzanych gazet i czasopism  (Jorów nuje mu tylko w oj. gdańskie). I tak w 1956 r. w woj. 
katow ickim  i gdańskim  rozprow adzono w przeliczeniu na jednego mieszkańca 71 egz. gazet 
i 19 czasopism , w w oj. łódzkim  49 gazet i 12 czasopism, w w oj. warszawskim —  36 i 9, 
w w oj. k ieleckim  —  30 i 8 . Z ob . R oczn. Statyst. 1957 s. 357.



Czytelnictwo czasopism w Bielsku także przewyższa poczytność książek 
i stanowi znacznie poważniejszą pozycję w sposobach wykorzystywania wol
nego czasu przez mieszkanki hoteli. Tylko dwanaście osób nie czyta czasopism, 
dwadzieścia trzy osoby czytają dorywczo, przeważająca część czytuje syste
matycznie przynajmniej „Przyjaciółkę” , a często także gazety codzienne. 
W kilku wypadkach spotykamy się nawet z wiadomościami, że właśnie „Przy
jaciółka”  bywa czytana głośno w pokojach, tak.żeby mogły tego słuchać nawet 
te dziewczęta, które słabo czytają. Stąd jakaś specjalna forma czytelnictwa, 
czy też raczej, uczestniczenie w czytelnictwie, osób nie umiejącycli czytać.

Poza „Przyjaciółką”  i gazetami codziennymi takimi jak „Trybuna Ludu” , 
„Sztandar Młodycłi” , „Gazeta Krakowska” , czytane są w Bielsku tygodniki 
ilustrowane, zwłaszcza „Panorama” , „Kobieta i Życie” , „M oda i Życie” , 
„Sport”  i inne. Tygodniki społeczno-literackie nie są czytane, a nawet nie 
są znane z tytułów. W jednym wypadku spotkaliśmy się z lekturą „Notatnika 
agitatora” . Rozmówczyni oświadczyła, że czytała „tylko jedną książkę —  
„Notatnik agitatora”  —  trzeba się uświadamiać”  (wywiad nr 56/B). Trudno 
ustalić, czy wypowiedź ta zgodna jest ze stanem faktycznym.

Równie często, a może częściej niż z czytelnictwem czasopism, spoty
kaliśmy się ze słuchaniem radia. We wszystkich prawie odwiedzanych przez 
nas mieszkaniacli spotykaliśmy głośniki radiowe. Najczęściej słucha się audy 
cji bez wyboru, a radio czynne jest przez cały dzień. Chętnie słnchane są 
zwłaszcza niektóre słuchowiska i audycje rozrywkowe, a także audycje mło
dzieżowe i dla dzieci. Powszechnie słucha się „Matysiaków” .

Prawie tak popularną jak radio, a na pewno popularniejszą rozrywką od 
teatru, jest kino.

W Bielsku do kina chodzą prawie wszystkie mieszkanki hoteli (97 ba
danych) w tym 53% chodzi bardzo często, raz, a naлvet więcej razy w ty
godniu, Tylko trzy mieszkanki DMR do kina nie chodzą, z tego jedna mo
tywuje to złym stanem oczu. Tylko cztery ankietowane chodzą często do 
teatru, czy też były tam wiele razy; dwadzieścia cztery osoby były w teatrze 
kilka (3— 5) razy w życiu, szesnaście osób podaje, że były tylko jeden lub 
dwa razy, reszta (66% ) nie była nigdy w teatrze. Jedna z badanych (wy
wiad 21/B) mówi wręcz: „Nigdy nie byłam, co tam po teatrach chodzić” . 
Szereg osób uskarża się, że nie rozumiały podczas przedstawienia o co chodzi. 
(„Byłam dwa razy, ale nie zrozumiałam” , wywiad 49). To samo zresztą zda
rza się i chodzącym do kina, nawet tym, które bywają tam często.

W Łodzi i Szopienicach tylko 8%  nie chodzi do kina, z powodu wieku 
lub innych względów, np. opieka nad dzieckiem. Co się tyczy teatru, to 
w Łodzi 17% badanych nie chodzi do niego w ogóle. W  Szopienicach jest 
znacznie gorzej, gdyż 84% osób badanych nie chodzi do teatru, w tym sto
sunkowo dużo nie było w teatrze ani razu w życiu. W ięcej zwolenniczek ma



operetka. Wśród robotnic łódzkich, ale i z Szopienic, część (20% ) czytelni
czek bywa tam czasem.

Jak wynika z naszych rozważań na temat wolnego czasu, problem nie 
tkwi tli chyba w obiektywnych możliwościach, a raczej subiektywnej potrze
bie czytania, która u jednych osób występuje bardzo wyraźnie, u innych 
zaś w ogóle nie istnieje.

Jeśli chodzi o nasycenie środowiska książką, wyodrębniają się tu wyraź
nie trzy sprawy: 1) sprawa bibliotek, 2) problem pozabibliotecznego krąże
nia książek, 3) księgozbiory własne badanych.

Oczywiście w każdym rozpatrywanym środowisku istniały biblioteki, 
z których badane osoby mogły, jeśli chciały, korzystać. Jednak zagadnienie 
to różnie się przedstawia w każdym ośrodku. I tak, biblioteka w Wilhelmi
nie (Szopienice) oceniana była przez czytelniczki zdecydowanie negatywnie. 
Większości kobiet (68% ) księgozbiór jej nie wystarcza. Z przeprowadzonej 
przez nas analizy księgozbioru tej biblioteki wynika, że do niedawna nie było 
tam nawet „Potopu” . 16% jej czytelniczek korzysta ponadto także z innych 
bibliotek, a kilka wypisało się w ogóle z biblioteki, nie znajdując już w niej 
lektury.

Inaczej przedstawia się sytuacja w Łodzi, gdzie badania prowadzone były 
w bibliotece zasobnej w wartościowe pozycje i kierowanej od lat przez ten 
sam personel. Nic dziwnego, że wśród czytelników przeważa długoletnia 
więź z jej księgozbiorem.

Wśród mieszkanek hoteli istnieje wprawdzie dosyć powszechny pogląd, 
że „książka chłeba nie daje” , jednak, jak już mówiliśmy, prawie */з badanych 
(27% ) podaje lekturę jako codzienne zajęcie a w każdym razie częste za
jęcie, po pracy, w czasie wolnym od zajęć. Z tych osób, które czytają mniej 
więcej stale —  stosunkowo duża grupa (18% ) korzysta, jak twierdzą, z róż
nych bibliotek. Dziewięć osób wymienia biblioteki zakładowe, jedna biblio
tekę publiczną, jedna korzysta z biblioteki szkolnej, z której wypożycza 
szkolną lekturę, „b o  musi”  (uczęszcza do szkoły). Reszta (7 osób) nie umie 
powiedzieć, z jakiego typu biblioteki korzysta, nic pamięta, gdzie ona się 
mieści, kto ją prowadzi, toteż informacje ich budzą wątpliwości, a podane 
wyżej 18% jest może cyfrą zbyt wysoką.

Znacznie więcej badanych (52% ) pożycza książki od znajomych i kole
żanek, w tym 19% „pożycza czasem” , nie są to więc jakieś stałe kontakty. 
Jakie książki kursują między mieszkankami hoteli w drodze prywatnej wy
miany? Dziewczęta określają je przeważnie jako „romanse”  i „książki o mi
łości", kryminały, książki „tragiczne” . W trzech wypadkach mówi się po 
prostu, że są to ciekawe, „takie fajne”  książki. Inna osoba pożycza od ko
leżanek „takie dawne książki” , których nie można dostać w bibliotece.



W pięciu wypadkach wymieniana jest Trędowata. Dwa razy mówi się
0 „książkach historycznych"’ i „historycznych przygodach” .

Podczas wywiadów prowadzonych w Szopienicach rozmówczynie pod
kreślały wielokrotnie, że sąsiedzi nie czytają, nie mają książek, nie ma od 
kogo pożyczać. Kobiety pracujące zawodowo podawały częściej koleżanki 
jako źródło zdoljywania ciekawych książek. Ogółem w Szopienicacłi 60% 
badanych pożycza książki od znajomych. Są to powieści typu Anima vilis
1 Wrzos Rodziewiczówny.

W Łodzi informacje o wypożyczeniach pozabibliotecznych ograniczały się 
do podawania tytułów, rzadko wymieniano nazwiska autorów, takich jak 
Rodziewiczówna, Mniszkówna, Courths-Mahler, Łuczyńska, Czarska, Zarzyc
ka; Trędowatą wymieniano dwadzieścia siedem razy. Znachora —  dziesięć 
razy.

Wskaźnikiem żywszego stosunku do książki jest niewątpliwie chęć za
kupienia jej na własność. Jak wynika z badań, zarówno w Łodzi jak i w Szo
pienicach, większość kobiet kupuje książki lub godzi się na ich kupowanie 
przez rodzinę. Materiały łódzkie, jako kompletniejsze (bo zbierane na pod
stawie spisów biblioteczek domowych dokonywanych przez ankietowane), po
zwalają na określenie tendencji zbierania własnego księgozbioru. Prze\va- 
żają w nich pozycje z lektury szkolnej i książki najbardziej popularne, 
a więc Kraszewski —  100 pozycji, Sienkiewicz ■—  55, Mickiewicz —  28, 
Żeromski —  23, Reymont —  5. 24% czytelniczek z Łodzi nie posiada 
własnych książek.

W Szopienicach wybór książek w bibliotekach domowych świadczy o zu
pełnej przypadkowości. Kilka pozycji z lektury szkolnej, jak Marta Orzesz
kowej, Michałko Prusa, trochę książek dziecinnych. Celowość przechowy
wania książek zauważyliśmy tylko w dwóch przypadkach. W  pierwszym —  roz
mówczyni pokazała nam dwa wydawnictwa przedwojenne. Lekarz domowy 
i Kultura i życie domowe, zaznaczając, że książki te są dla niej wielką po
mocą w życiu codziennym. W  drugim —  czytelniczka opatrzyła posiadaną 
książkę Viganó Agnieszka idzie na śmierć komentarzem; „Takie książki lu
bię, to o odważnych ludziach” .

Tylko 10% kobiet przechowuje zakupione książki i to bez żadnej pieczo
łowitości. Dla przedstawicielek środowiska robotniczego, z którymi zetknę
liśmy się, książka nie stanowi wartości na równi z innymi przedmiotami, 
nawet jako część materialnego majątku, a już zupełnie nie zauważa się 
w stosunku do niej poczucia szacunku ze względu na zawartą w niej treść 
(z wyjątkiem książek religijnych). Książki, które widzieliśmy w domach, są 
brudne, zniszczone, nie mają swego stałego miejsca i leżą gdziekolwiek. 
Kilkakrotnie spotykaliśmy się z odpowiedzią, że książki były, ale „rozeszły 
się na pożyczkach” .

14 Problem y czyteln ictw a



Mieszkanki Domów Robotnika na ogól własnych książek nie mają (70% ). 
Przeciętnie osoby, które mają książki, mówią o kilku, czasem nawet kilku
nastu pozycjach. Najwyższa podana liczba —  to dwadzieścia książek. Książki 
te pochodzą najczęściej z nagród wygranych na loterii, czasem z prezentów 
od koleżanek lub innych osób. Kupowania książek praktycznie nie spotyka 
się. Spośród stu badanych osób tylko pięć ponosi wydatki na rozrywki kul
turalne. Trzy razy wymieniano kino, raz teatr i tylko raz książkę. Jest to 
o tyle ciekawe, że dziewczęta zarabiają na ogół nieźle. Przeciętna waha się 
w granicach 900 złotych, a szereg z nich zarabia więcej (1.200 a nieraz 
1.500 zł). Przy niskich wydatkach na utrzymanie (bezpłatne, lub prawie 
bezpłatne mieszkanie, bardzo tania stołówka), przyczyn niskich czy prawie 
żadnych wydatków na cele kulturalne szukać należy raczej w braku potrzeb 
w tym zakresie. Jedyną rzeczywiście występującą potrzebą w tym środowisku 
jest kino, ale dziewczęta chodzą na filmy zwykle w towarzystwie kolegów, 
którzy płacą za bilety. Szereg dziewcząt uważa nawet, że płacić za swój 
własny bilet do kina —  to „dysłionor” .

Jeśli chodzi o sprawę posiadania książek na własność, to wydaje się, że 
działają tu podobne czynniki, jak i u kobiet w Szopienicach. Po prostu 
nie odczuwa się żadnej potrzeby posiadania czy tym bardziej kompletoлva- 
nia biblioteczek. Książki, które w jakiś sposób trafiły do domu, pożycza się 
łatwo i nie żąda zwrotu. Zresztą posiadanie książek w domu może o niczym 
nie świadczyć, a w każdym razie nie zawsze świadczy o czytelnictwie, jak 
o tym można się przekonać, np. z wywiadu nr 44/B:

„N aw et tych (książek) nie czytam , co dostałam  jako nagrodę za pracę tkaczki” .

albo wywiad nr 34/B:

„N ie  czytam . N ie chcę, nie lubię, nie interesuję się. Nie m am  czasu na głupotę” .

Jednak ta sama badana stwierdza, że kupuje książki.

„Jak kupię, lubię naskładać, żeby leżały. M am , ale nie czytam ” .

Czym badane przez nas kobiety kierują się przy wyborze swojej lektury?
Wśród mieszkanek hoteli wpływ biblioteki wydaje się być niewielki. 

Tylko siedem osób kieruje się w wyborze lektury informacjami o książkach, 
jakie tam można uzyskać, w tym jedna tylko korzysta z katalogów. 20% 
badanych czerpie zachętę do lektury od koleżanek czy znajomych i to wła
śnie wydaje się być najczęstszą drogą informacji o książce. Niektóre z ba
danych wybierają „na oko” , albo „same się orientują”  (8 osób), w tym trzy 
osoby „znają trochę autorów” . Cztery osoby pamiętają jeszcze ze szkoły.



C O  tam mówiono o książkach i pisarzach, i według tych wskazówek teraz
czytają. Stosunkowo dużo, bo około 10% badanych, książek w ogółe nie
wybiera, a czyta wtedy, kiedy coś dostanie i to, co dostanie.

W  Łodzi i SzopienifJach sprawa wygląda inaczej. Na pierwszy plan wy
suwa się tu rola bibliotekarki, której wpływ decyduje w Łodzi niemal 
w 100 7o, w Szopienicach w około 50% . Inne źródła wiadomości o książce, to 
rodzina (rodzeństwo, dzieci), koleżanki, znajomi: w Łodzi 32% , w Szopieni
cach 457o. Prócz tego —- recenzje z pism i radia: w Łodzi prawie 100% bada
nych, w Szopienicach —  36 %.

Książki popularnonaukow'e nie znajdują czytelniczek wśród kobiet ze
środowiska robotniczego. Wypożyczenia mają charakter sporadyczny i ogra
niczają się tematycznie do pozycji z zakresu higieny, wychowania dzieci, 
gospodarstwa domowego. Wyjątkiem jest czytelniczka z Szopienic, z zawodu 
kucharka, która interesuje się przyrodą, znała nazwisko Jana Żabińskiego, 
czytała jego książki, z upodobaniem słuchała jego audycji przez radio. H o
dowała też rybki posługując się literaturą pomocniczą, była członkiem Ко1л 
Kynologicznego. Ta sama osoba jest jedyną spotkaną przez nas czytelniczk;j 
literatury fachowej, za jaką uważać należy w tym wypadku książki Itu- 
charskie.

W grupie badanych mieszkanek hoteli robotniczych czytelnictwo litera
tury popularnonaukowej ogranicza się do dwóch życiorysów: Kościuszki 
i Mickiewicza. Poza tym wymieniane są dwa razy książki z zakresu higieny 
{Choroby kobiece  i Higiena kobiety) i raz książka A. Janusch Szyjemy 
w domu.

Wiele kłopotów sprawiła ankietowanym próba wyodrębniania z ogólnego 
pojęcia „książka"’ momentów d«^cydujących o wyborze tej czy innej lektury, 
a mianowicie: autora, tytułu, treści i konstrukcji oraz układu graficznego. 
W  większości wypadków kobiety odpowiadały ogólnikami, jak np. „żeby 
była interesująca, nie za ciężlta, ciekawa, żeby jej odpowiadała” . 6%  czytelni
czek w Szopienicach i Łodzi kieruje się nazwiskiem autora, ponieważ go zna 
i ceni, 5% zwraca uwagę na atrakcyjność tytułu, 10% kieruje się ilością 
dialogów (wolą, aby było ich więcej, a mniej opisów), ilością bohaterów 
(„żeby było mało osób i żeby były kobiety’ ’ ) oraz dobrym zakończeniem, 
5% przykłada wagę do wyglądu graficznego książki, ilustracji, wielkości 
liter i grubości tomu.

O tym, że istnieje pewien typ literatury najchętniej czytanej przez ko
biety, wiadomo powszechnie i wiadomo też jako to literatura. Przywykło 
się deprecjonować go, bo ckliwy, płytki psychologicznie itd. I zaraz wyobra
żamy sobie stosy pseudo-literatury zeszytowej, pochłanianej przez zagorzałe 
zwolenniczki romansów z życia wyższych sfer. Temu rozpowszechnionemu



mniemaniu może przeciwstawią się choć w małej części zebrane tu fakty 
z Łodzi i Szopienic. Można spodziewać się zarzutu, że stworzony przez nie 
obraz jest zniekształcony, bowiem w bibliotekach nie ma teraz szmiry par 
excellence. W  tym miejscu przypominamy, że wyciągi z kart czytełniczych 
konfrontujemy z wypowiedziami zawartymi w wywiadach. A  oto interesujące 
przykłady wybrane z kart czytelniczych, obejmujących przeciętnie okres 
trzech, czterech miesięcy:

Ł Ó D Ź

Reym ont

Sewer

Dumas

C ojaw iczyńska
Dreiser
Zapolska
Korzeniow ski

—  Kom ediantka
—  F erm en ty
—  M atka
—  B ajecznie kolorow a

—  Hrabia M onte Christo
—  T rzej m uszkieterow ie

—  Ziem ia E lżbiety

—  Jennie Gerhardt
—  Sezonow a m iłość
—  Kollokacja

wypożyczeń 8  
8 

10 
10 
10
9 
5

10 
5 
5

SZOPIENICE

Zapolska
Orzeszkowa
Gojawiezyńska
Pujmanowa
Korzeniow ski
Jirasek
D obraczyński
Curwooil
T ołstoj L.

-  Sezonow a m iłość

—  Panna Antonina
—  Ziem ia E lżbiety
—  Igranie z ogniem
—  K ollokacja
—  U roki świata
—  K ośció ł U' Chocholoivie
—  Dolina ludzi m ilczących

—  A nna Karenina

wypożyczeń 15 

11 
И 
10 

9

Tematyczna zbieżność tytułów mówi sama za siebie. Widać z zestawienia, 
że zainteresowania literackie kobiet w obu środowiskach (Łódź i Szopienice) 
mają wspólny kierunek i chyba nie ma potrzeby omawiać ich osobno. Na tle 
najpoczytniejszych pozycji w obu bibliotekach wykaz książek, które zrobiły 
największe wrażenie na czytelnikach, można uważać za wskaźnik upodobań 
czytelniczych grupy uwzględnionej w badaniach.

Łóilź Szopienice

Sienkiewicz —  P otop 5 0 % 2 4 %„ —  O gniem  i m ieczem 5 0 % 2 0 %

„ — Pan W o łod yjo w sk i 4 5 % 2 0 %„ — Quo Vadis 2 9 % —„ —  K rzyża cy 1 6 % 2 0 %

T ołstoj L. —  Anna Karenina 2 9 % —



2 2 % —

2 1 % —
2 0 % 1 2 %
1 8 % —

1 6 % —

1 2 % 1 2 %
— 1 2 %

2 % 8 %
2 % 4 %

— 4 %
2 % 2 0 %

2 % 8 %

Gojawiczyńska Dzieiccząta z N ow olipek  22  
Dąbrowska —  N oce i dnie
Orzeszkowa — Nad N iem nem

„  —  Pam iętnik W acław y
Żerom ski — W ierna rzeka
Kraszewski —  Stara baśń

Prus — Faraon
Stendhal •—  Pustelnia parmeńska
Dumas — Hrabia M on te  Christo
T ołstoj A l. —  Droga przez m ęką

Zapolska — Sezonow a m iłość
M itchell —  P rzem inęło z wiatrem

Poza tym szereg razy powtarzały się w obu środowiskach takie tytuły jak:

Pozorna śm ierć. Obca p rzy  w spółnym  ognisku. Piękna siostra. Skazana przez życ ie . 
Cudow ny am ulet. Krwawa pani na Czachcicach  itd.

Proporcja tytułów łiteratury pięknej do wydawnictw zeszytowych ma się 
jak 4 : 1. Świadczy to chyba dobitnie o rołi bibłioteki, może nawet bez 
świadomości użytkowniczek, w podnoszeniu poziomu icli potrzel) czytelni
czych. Probłem ten uwypukła się znacznie bardziej przy porównaniu z ma
teriałami pochodzącymi z wywiadów pozabibliotecznych, a więc z Biełska. 
Czytelnictwo dziewcząt w DMR-ch ma charakter zupełnie żywiołowy. Książki 
trafiają do ich rąk przypadkowo. Nie mają one zaplecza księgozbioru lepiej 
czy gorzej, ale jednak zorganizowanego. Dziewczęta zdane są zupełnie na 
własną inicjatywę. Dlatego też procent żywotności szmiry jest w ich środo
wisku o wiele wyższy, niż w Szopienicach i Łodzi.

Z badań łódzkich wynika, że najchętniej czytane są powieści obyczajowe 
(5 5% ), historyczne (4 8% ), przygodowe (21®/o); powieści fantastyczne lubi 
i czyta już tylko 12% badanych. W  Szopienicach i Bielsku dają się zauważyć 
w tym zakresie daleko posimięte analogie, tym cenniejsze dla naszych ba
dań, że świadczące o wspólnym kierunku zainteresowań, mimo różnic ja
kościowych i ilościowych czytelnictwa tej grupy w stosunku do czytelnictwa 
pozostającego w zasięgu oddziaływania biblioteki. Największym poлvodze- 
niem wśród mieszkanek hoteli cieszy się powieść historyczna i obyczajowa —  
(30% zapamiętanych tytułów). Dzieje się tak głównie dzięki dwom pisa
rzom: Sienkiewiczowi i Kraszewskiemu. Sienkiewicz wymieniany był w \vy- 
wiadach aż 44 razy, w tym „Krzyżacy”  17 razy. Dwie spośród badanych 
twierdziły, że „znają wszystkie dzieła jego” . O Kraszewskim wspomniano 
26 razy, o Orzeszkowej —  13, a o Prusie —  12 razy. Z autorów współczesnych 
stosunkowo najлviększym połvodzeniem cieszy się Morcinek (л¥упйеп1апу 6 
razy).

Na drugim miejscu można postawić literaturę sensacyjno-kryminalną, czę
sto brukową (2 4% ). Królują tu „dzieła”  w rodzaju Gracz w szafie. Serce



Z sztyletem  czy ciesząca się niezwykłą popularnością powieść Gra} cyganie, 
wymieniana aż 14 razy, a więc ustępująca tylko Krzyżakom, wreszcie nie 
mniej popularne Fiołkowe oczy, podawane przez niektóre dziewczęta jako 
..fioletowe oczy’ ’ . Autorów nie udało się ustalić, dziewczęta pamiętają zwy
kle tylko tytuły.

Z drugiej strony zwraca uwagę duża poczytność zupełnie innego typu 
literatiu-y, mianowicie literatury dziecięcej (19% wymienianych książek). 
I tu znów pierwsze miejsce zajmuje Sienkiewicz, tym razem z powieścią 

piistyni i w puszczy wymienianą 12 razy, tuż za nim —  bajki i baśnie. 
Czytelnictwo poezji prezentuje się więcej niż skromnie. W  Łodzi i Szo

pienicach wymieniono kilkakrotnie Mickiewicza i Słowackiego. Znajomość 
ta ogranicza się jednak do zapamiętania w zasadzie tylko nazwisk („R ok 
Mickiewiczowski”  zrobił tu z pewnością swoje). W Bielsku trzykrotnie wspo
mniano Konopnicką, dwukrotnie Słowackiego {Balladyna i Ojciec zadżumio- 
nych). W  wywiadzie nr 66/B czytamy:

„ W  piątej klasie; trzynaście la t; przeczytałam  „O jca  zadżum ionych” . Nie pam iętam , 
kto napisał, ale w iem , że tam  dzieci umierały. Nie mogę zapom nieć. Sama pożyczyłam , 
gdzie, nie pam iętam ” .

Wywiad zdaje się potwierdzać tezę, że w czytelnictwie poezji odgrywają 
rolę inne niż artystyczne względy. Gorzej powiodło się Panu Tadeuszowi. 
W  wywiadzie nr 46/B czytamy:

„P am iętam  tytuł „P an  Tadeusz” , ale co tam  było, zapom niałam . Autora też za
pom niałam ” .

Ze wzruszeniem wspomina swoje kontakty z poezją z czasów dzieciństwa 
czterdziestosześcioletnia magazynierka z fabryki „Lenko”  w Bielsku (wy
wiad nr 42 /B ):

„Pierw sza poezja zawitała w m oim  życiu. Taka książeczka Syrokom li w złoconych  
ramkach. Jeden wiersz um iem  na pam ięć. Dała mi ciotka (u której się wychow yw ała)” .

Sprawa stosunku czytelnika do książki jest chyba podstawowym zagad
nieniem, wypływającym z przedstawionych tu materiałów. Na ten złożony 
problem —  upraszczając z konieczności zagadnienie —  składa się między 
innymi uświadomienie sobie przez czytelnika tego stosunku. Narzucanie 
czytelniczce konieczności określenia, jakie książki zrobiły na niej największe 
wrażenie, zmusza ją do dokonania wysiłku wyodrębnienia z kompleksu 
czynników, składających się na recepcję książki, tych cech, które sprawiają, 
Że właśnie ta a nie inna książka jest reprezentatywna dla jej upodobań.



Upodobania te mają wyraźny kierunek. W  zainteresowaniach kobiecych 
zdecydowanie przeważa tematyka, przynajmniej w pewnym stopniu, bliska 
i zrozumiała w świetle ich własnych doświadczeń życiowych, a zatem tema
tyka miłosna, uczuciowa, o biednych ludziach, o sierotach, problem rodzin
ny —  i to bez względu na umiejscowienie go w tych czy innych warunkach hi
storycznych. Na przykład czytelniczka mówi podczas wywiadu, że lubi czytać 
książki historyczne. Pytamy więc, czy interesują ją może wojny i różne ko
leje dziejów krajów, czy ludów. Okazuje się, że ciekawi ją tylko jak żyli 
ludzie i jakie były ich losy od strony czysto fabularnej. Prawie zawsze za 
motyw decydujący o wysokiej randze powieści uważany był moment świad
czący o moralnym jej oddziaływaniu.

„Lubię czytać o mądrych i dobrych ludziach”  —  mówią nasze rozmów
czynie.

Niezwykle ważne dla czytelniczek z badanych środowisk jest jednoznaczne 
potraktowanie charakteru bohaterów powieści. Jeśli bohater jest szlachetny, 
niui î pozostać taki do końca. Czytelniczka nie analizuje charakteru po
staci, nie tlostrzega odcieni psychologicznych. Wymaga, aby autor określał 
jasno to, co jest dobre, cenne, szlachetne i wyraźnie przeciwstawiał temu to, 
co  godne jest potępienia. Względy artystyczne nie są w ogóle brane pod 
uwagę. Jednym tchem wymieniano, na przykład, Vigano Agnieszka idzie na 
śmierć. Jak hartowała sią stal i Obca przy wspólnym ognisku (wydanie ze
szytowe).

Ładna powieść, to powieść wzruszająca, która się lekko czyta, która ma 
wartką akcję, coś się w niej dzieje; brzydka —  to ta, która razi swą nie- 
nioralnością, jest zbyt refleksyjna, więc ciężka, mało się w niej dzieje. 
Względy artystyczne nie wchodzą tu w grę, jak to widzieliśmy choćby na 
przykładzie Ojca zadżumionych. Negatywnie oceniane były np. W ęzły życia 
Nałkowskiej („za dużo polityki” ), Maria wyrusza w świat Kowy’ a („za dużo 
gadaniny, ale ostatecznie nie wiadomo o co chodzi” ). Zbrodnia i kara Do
stojewskiego („ciężka, zbyt tragiczna” ), Poe Opowiadania („takie niepra
wdopodobne” ) .

W  wywiadach łódzkich znajduje się szereg wypowiedzi, świadczących 
o  pewnej wrażliwości na szmirę.

„G dy byłam m łoda podobały m i się zeszytow e, teraz pożyczyłam  Stracona za m iodu, 
ale nie doczytałam  do liońca, talia m i się wydała głupia”  (liobieta lat 4 3 ) .

„Jak byłam  m łoda to czytałam  z upodobaniem  zeszytow e, ale teraz w idzę, że to  
bardzo zmyślone i nieprawdziwe historie”  (kobieta lat 4 4 ) .

„ W  m łodości bardzo mi się podobała Trądowata, teraz gdy przeczytałam  bardzo m nie  
to śmieszyło”  (kobieta łat 4 5 ) .

Do takich wniosków dochodzi się niewątpliwie po dużych doświadcze
niach własnych i co jest ważne, po „rozczytaniu”  się w literaturze pięknej.



Pamiętajmy jednak, że biblioteka na Chojnach ma dobre tradycje pedago
giczne i dobry księgozbiór. Wyjątki te są bardzo pocieszające.

Młode czytelniczki z Bielska, nie wyrobione jeszcze czytelniczo, rozczytują 
się przecież w najlepsze w takiej właśnie literaturze.

Poczucie autentyzmu i dosłowności w traktowaniu fabuły jest tak wiel
kie, że wszelka fikcja literacka jest nie do przyjęcia. Podczas wywiadów 
w Szopienicach spotkaliśmy się z takim stwierdzeniem kilkakrotnie.

„...K siążek  o życiu górników  nie czytam , bo to kłamstwo. T ak samo .,Pokład Joanny”  
to cygaństwo, tak wcale nie było. Ja i m oi to pam iętam y” , (wywiad nr 1.3/S).

Nic dziwnego, że nowoczesna literatura często atematyczna, posługująca 
się skrótami fabularnymi, nie przemawia do tego typu czytelnika.

Dla kobiet ze środowiska robotniczego do przyjęcia są tylko książki 
operujące tradycyjnymi środkami wyrazu w ukazywaniu człowieka i jego 
spraw.

W N IO S K I

Jak wynika z przedstawionych materiałów, prawie połowa badanych kobiet 
nie czyta książek, albo czyta je bardzo rzadko. Znacznie powszechniejsze jest 
czytelnictwo prasy, które na Górnym Śląsku, reprezentowanym przez miesz
kańców Szopienic, obejmuje, praktycznie rzecz biorąc, 100% badanych. 
Brak wolnego czasu, moment niewątpliwie istotny, zwłaszcza u kobiet, które 
poza swoją pracą zawodową prowadzą jeszcze dom i wychowują dzieci, nie 
wydaje się, mimo wszystko, momentem istotnym; mieliśmy przecież szereg 
przykładów kobiet pracujących i obarczonych rodzinami, które jednak po
trafiły znaleźć bodaj godzinkę czasu dziennie na książkę.

Wydaje się, że donioślejsza jest rola nawyków czytelniczych, zwłaszcza 
wyniesionych z okresu dzieciństwa i młodości, a także tradycje, jakie panują 
w tym zakresie w najbliższym otoczeniu badanych. Przeważająca ich więk
szość mówi, że zetknęły się po raz pierwszy z książką dzięki szkole czy 
nauczycielowi, a jeżeli korzystały z biblioteki, to była to zwykle biblioteka 
szkolna. Wskazywałol)y to na wielkie znaczenie przysposobienia czytelni
czego w szkołach.

W  pewnej ilości wypadków u dziewcząt pochodzących ze wsi (mieszkanki 
hoteli), a w większym stopniu u stałych mieszkanek miast, zaznacza się bar
dzo wyraźnie wpływ domu: jeżeli były w nim jakiekolwiek tradycje czy
telnicze, oddziaływały one w sposób zasadniczy.

W pływ biblioteki bywa różny. W  pewnych wypadkach jest bardzo duży, 
w innych niewielki. Zależy to niewątpliwie przede wszystkim od bibliote
karza i, co niemniej ważne, od jakości i liczebności księgozbioru. Widać to 
wyraźnie przy porównaniu dwóch omawianych bibliotek, na Chojnach w Ło



dzi i w Szopienicach. Nie tylko zasięg działania tych bibliotek i liczba czy
telników są bardzo różne, ale przede wszystkim można zaobserwować ogrom
ny wplyłv biblioteki na wyrobienie czytelników, ich czytelniczych gustów, 
przy systematycznej, przez szereg lat trwającej pracy bibliotekarki, jak to 
ma miejsce na Chojnach.

Osobną sprawą wypływającą wyraźnie z badań jest wpływ innych czyn
ników, które podobnie jak książka powinny spełniać zadania upowszeclinie- 
nia kultury, a więc wpływ radia, filmu, teatru. Zwłaszcza film i radio (o nie
ograniczonym лvprost zasięgu i wielkiej powszechności) mają niewątpliwie 
ogromne znaczenie, przewyższające nieraz wpływy i możliwości oddziaływa
nia słowa drukowanego.

Dlaczego jednak kobiety ze środowiska robotniczego wolą na ogół oglą
dać filmy niż przedstawienia teatralne, a radiowych „Matysiaków”  przekła
dają nad wszystkie książki? Sprawa atrakcyjności formy nie wszystko tu 
chyba tłumaczy. Stąd wreszcie ogromna, z niczym nieporównywalna po- 
czytność „Przyjaciółki” , stawiająca ją na pewno w rzędzie najważniejszych, 
w sensie społecznym, czasopism w Polsce?

W  upodobaniach czytelniczych badanego środowiska wyraźnie przeważa 
tematyka uczuciowa, problem rodziny, bez względu na umiejscowienie histo
ryczne i geograficzne. Dobra powieść, to powieść wzruszająca, o wartkiej 
akcji, którą się lekko czyta; brzydka, to ta, która razi swą niemoralnością, 
jest zbyt refleksyjna, a więc ciężka, niewiele się w niej dzieje. Względy ar
tystyczne z reguły nie są brane pod uwagę.

Wydaje się, że przynajmniej jednej z przyczyn szukać należy w jakiejś 
może niezamierzonej, ale na pewno odczuwanej w tych środowiskach eli
tarności zarówno literatury ukazującej się na rynku księgarskim, a więc 
tym samym i w łjibliotekach, jak i radiowych programów. Środowisko ro
botnicze, a nade wszystko żeńska jego część, szuka w radiu, w filmie, w książ
ce łatwej rozrywki, odpoczynku, oderwania się od codziennych trosk i kło
potów. a nie intelektualnych rozważań. Tacy są właśnie „Matysiakowie”  
i takich bohaterów chciano by widzieć w powieści. Tutaj jednak „zam ówie
nie społeczne”  nie jest zaspokojone, takie książki powstają rzadko.

I wreszcie ostatnia, choć na pewno niemniej ważna sprawa (poruszana 
już zresztą szereg razy na łamach pism codziennych i tygodników): zagad
nienie opłacalności wykształcenia i wiedzy. Dlaczego ludziom nie zależy na 
ukończeniu bodaj szkoły podstawowej, dlaczego nie opłaca się czytanie lite
ratury fachowej czy popularnonaukowej? System płac i zarobków w Polsce 
jest pomyślany w ten sposób, że przy jednoczesnej ogromnej łatwości i do
stępności oświaty musiała nastąpić bardzo głęboka deprecjacja wiedzy i facho
wości. Nie można się dziwić ludziom, że nie chcą się uczyć, ani pogłębiać 
swoich wiadomości, jeżeli w zamian za to nie otrzymują materialnego wy
równania. Nie pomoże najgęstsza sieć bibliotek, uniwersytetów robotnicznych.



ani łatwo dostępnych кигволу, jeżeli ten zasadniczy dla sprawy oświaty 
w Polsce problem nie zostanie jakoś rozwiązany. Sygnalizowanie tego stanu 
rzeczy jest chyba także zadaniem pracowników oświatowych.

Na koniec raz jeszcze wróćmy do zagadnień metodologicznych. Jest rze
czą oczywistą, że przy badaniach tak złożonego zjawiska społecznego, jakim 
jest czytelnictwo, konieczne jest łączenie różnych metod i różnych technik 
badawczych. Jednym ze źródeł inform acji może tu być niewątpliwie doku
mentacja biblioteczna. Jednak analiza choćby najlepiej prowadzonej doku
mentacji może nam dostarczyć jedynie danych ilościowych, dotyczących 
liczby wypożyczeń, oraz w niektórych wypadkach pokazać rozwój zaintere
sowań czytelniczych wybranych osób w ciągu dłuższego okresu czasu, ale 
ten —  choć niewątpliwie cenny materiał —  nie wyczerpuje ostatecznie za
gadnienia. Wnioski dotyczące upodobań czytelniczych, jakie można by z niego 
wyciągnąć, będą na pewno niepogłębione i nie wystarczające, a już obrazu 
tego, co czytelnik z lektury wynosi, tą drogą nie uzyskamy. Oceny ogólne, 
złożone z sumy wypowiedzi o danej książce, że jest ona „dobra” , „zła”  czy 
„taka sobie” , są tylko jakimś kierunkowym wskaźnikiem intensywności opinii 
czytelniczych. Dla l>adań, które w efekcie powinny dać także szczegółową 
analizę sposobów odczytywania części składowych problematyki książki, ta
kie stwierdzenia ogólne są zbyt wąskim materiałem. Wiadomo, że różne 
dzieła są odczytywane bardzo indywidualnie przez rozmaitych czytelników 
w zależności od całego szeregu czynników, warunkujących ich poziom inte
lektualny i artystyczny.

Dla biblioteki, która w założeniach swoich powinna kształtować osobo
wość mało wyrobionego czytelnika, bo o takim tu tylko jest mowa, na 
pewno nie bez znaczenia będą badania poświęcone recepcji książki, a więc 
mające za zadanie wykryć: a) jaki problem w danej książce lub typie litera
tury jest najczęściej odczytywany w badanym środowisku; b) jakie elementy 
zachowują w pamięci czytelnicy, co świadczy o silniejszym oddziaływaniu 
tych właśnie elementów; c) intensywność ocen ogólnych i szczegółowych, do
tyczących tak książek jak i danego typu literatury.

Prześledzenie reakcji różnych grup czytelników na poszczególne książki 
i poszczególne typy literatury stworzyłoby podstawę do ustalenia zasad ce
lowego i świadomego doboru lektury najwłaściwszej dla różnych grup czy
telników i pozwoli na stopniowe wprowadzenie czytelnika w literaturę coraz 
bardziej wartościową, ale i coraz trudniejszą.

Badanie recepcji książki natrafia na poważne trudności: brak doświad
czeń w tym zakresie oraz brak wypróbowanych, sprawdzonych metod. Ma



teriały —  jak się wydaje —  można tii zdobyć przede wszystkim metodą 
bezpośrednich wywiadów z czytelnikami. W  tego typu badaniach największą 
trudność stanowi to, że rozmówczynie nie przyzwyczajone do formułowania 
dłuższych wypowiedzi bardzo często wołą odpowiedzieć, że nic nie pamiętają, 
niż zmuszać się do wysiłku, jakiego wymaga przypomnienie sobie przeczy
tanej książki. Zachodzi tu oczywiście zawsze pewna obawa zamącenia obrazu 
przez sugestię prowadzącego wywiad. Wbrew zasadzie zapisywania w obec
ności badanych osób, w tym wypadku bezpośrednie notowanie wydaje się 
konieczne. Stosowana przez nas zasada bezpośredniego zapisywania treści 
k?.iążki opowiadanej rzuca dosyć ciekawe światło na zagadnienie recep cji* ). 
Oczy\viście kilkanaście takich opowiadań to materiał zbyt szczupły. Uzyska
nie jednakże np. stu takich opowiadań na temat tej samej książki, albo 
grupy książek pokrewnycłi, pozwoliłoby na dokonanie gruntowniejszej ana
lizy i wyciągnięcie wniosków. Na razie jednak musimy się ograniczyć do 
samego tylko zasygnalizowania tego problemu.

Materiały zaczerpnięte z wywiadów, opartych na takiej dość wnikliwej 
introspekcji, muszą być z kolei sprawdzone innymi metodami, które pozwolą 
na potwierdzenie powszechności i typowości zaobserwowanego zjawiska. 
W pewnym stopniu może tu być znowu pomocna dokumentacja biblioteczna. 
Tu także jest chyba miejsce na przeprowadzenie planowanego eksperymentu 
nad jakąś książką czy grupą książek. Oczywiście warunkiem takiego ekspe
rymentu byłoby przeprowadzenie go w dobrze zaopatrzonej bibliotece i przy 
współpracy inteligentnej bibliotekarki.

Badania nad czytelnictwem, jeżeli mają pójść w głąb, muszą być bardzo 
pracochłonne. Dlatego niepokojące wydaje się rozproszenie u nas inicjatywy 
badawczej w różnych ośrodkach, brak koordynacji prac podejmowanych 
przez poszczególne komórki, co prowadzić musi do niepotrzebnego rozpro
szenia sił i środków, powtarzania jednych tematów i zaniedbywania innych 
oraz do powtarzania tycli samych błędów metodologicznych, zamiast takiej 
organizacji badań, w której mogłyby się one w planowy sposób uzupełniać. 
Złożone zjawisko czytelnictwa, jego powiązanie z całym szeregiem innych 
zjawisk kulturalnych i społecznych, wymaga szeroko zaplanowanych badań 
koiupleksowycłi i takie tylko badania mogą dać poważne i społecznie po
żyteczne rezultaty.

*) Przykład opowiadania S ezonow ej m iłości Zapolskiej przez gospodynię dom ow ą, lat 3 3 , 
ukończone 8 klas szkoły podstaw ow ej, w ywiad nr 9 /S ; książka przeczytana dwa lata tem u, 
bardzo się podobała:

,.N o przecież ona pojechała tam . W yjechała z dom u z córką. Potem  zapoznała jednego  
artystę. Na początku ona broniła córce, a ona skakała z nim  jak  koza. A  potem  wpadła  
w to sito. Żal m i było m ęża, bo ona zabierała wszystkie pieniądze i stroiła się. A  on hył 
biedny. Nawet ten aktor to zauw ażył, jak  szedł z nim  w góry. N ie ma zakończenia. W sad ził 
ją  do pociągu i powiedział im , że tak w am  będzie dobrze. I  nie w iadom o co dalej” .



W a len ty  Regulski —  W ojew ódzka i M iejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie

Zainteresow anie autorek szlo po linii badań czytelnictw a wśród czytelniczek wybranych  
z biblioteki, m ieszkanek hotelu robotniczego w Ł odzi i w innych m iejscowościach. Jak to  
należy rozum ieć? Czy było badane środowisko hotelow e, czy też były to badania czytelni
ków  rejestrow anych w bibliotece?

P r z e w o d n ic ^ c y :

Mam  rów nież pytanie. Słyszeliśmy w referacie, że o dużej poczytności powieści histo
rycznej i obyczajow ej zadecydow ał Sienkiewicz i Kraszew ski. Jak należy rozumieć to zdanie? 
Czy ci autorzy rozbudzili zainteresowania historyczne i obyczajow e, czy tylko ich książki 
pozw oliły zaspokoić odpow iednie zainteresowania istniejące w cześniej?

M gr Barbara W ilska  —  Instytut K siążki i Czytelnictwa

Pierwsze pytanie brzm iało : Czy było badane środowisko czy czytelnicy?
Raczej środow isko, z tym , że badane środołyisko zostało wybrane w związku z czytelni

kam i zarejestrow anym i w bibliotece w Ł odzi bądź w Szopienicach. O bjęto badaniami za
rów no czytelników  bibliotek jak  i osoby m ieszkające w dzielnicy robotniczej, w przypadko
wo wybranych m ieszkaniach. Stąd w iadom ości o' osobach nie czytającycli. do których inaczej 
byśm y nie mo§;li dotrzeć.

Drugie pytanie dotyczy zagadnienia powieści historycznej i obyczajow ej, o którym  mowa 
w  zdaniu, że „dzięki Sienkiewiczowi i Kraszew skiem u rozlm dziło się zainteresowanie tym i 
rodzajam i powieści” .

Sform ułow anie to w ynikło stąd, że były to dwa nazwiska najczęściej wym ieniane przez 
badanych.

P rzew od niczą cy;

Oba referaty przedstaw iły nam  dużo problem ów  teoretycznych i praktycznych. Pragnę 
na niektóre zwrócić uwagę. Jest wiele spraw do w yjaśnienia. N p. dlaczego „M atysiakow ie”  
z audycji radiowych cieszą się tak dużym  pow odzeniem , większym niż książki beletrystyczne, 
które podsuw am y? D laczego film  jest tak dużą konkurencją dla czytelnictwa literatury 
pięk n ej? D laczego tygodnik „P rzyjaciółka”  stanowi tak dużą atrakcję, w m niejszym  stopniu  
zaś książka beletrystyczna? D laczego tak słabo przyciąga czytelników  książka praktyczna  
i książka popularnonaukow a?

W  obu referatach podnosi się sprawę w pływu szkoły i nauczyciela. D obrze byłoby bliżej 
ośw ietlić rolę nauczyciela, jako żywego przykładu oddziałującego na środowisko, szczególnie  
w iejskie.

Nie było w referatach m ow y o roli wychowania przedszkolnego w budzeniu sympatii do  
książki. I jeszcze jedna kapitalna kwestia —  to wprawa w czytaniu. Jak ci badani ludzie 
czytają? Czy im iieją w prawnie czytać? Czy ox>anowali należycie technikę czytania? W ielką  
przeszkodą w czytaniu na I  poziom ie jest słownictwo książek, pisanych przeważnie językiem  
intelektualistów .

Pragnę także przypom nieć, że badania czytelnictw a prowadzono również wcześniej. 
Znam y np. wyniki badań opublikow anych przez dr Drozdow icz-Jurgielew iczow ą w 1938 r. 
(„U podobania czytelnicze dorosłych” ) .  Zestaw ienie badań obecnych z wcześniejszymi po
zw oliłoby nam  odpow iedzieć na pytanie, co uległo zm ianie w zainteresowaniach czytelni
czych I  poziom u dorosłych.

N ależałoby też poświęcić więcej uwagi m etodom  badania. K ończąc, powracam jeszcze 
raz do propozycji początkow ej i zapytuję, czy aprobują państwo dyskusję uporządkowaną?



G łos z sali:
Jeżeli istnieje obawa, że m oże w płynąć zbyt w iele w niosków , to  ograniczm y czas każdego  

przemów ienia do pięciu m inut.

G los z sali:
M yślę, że m ożna prow adzić dyskusję na tem at referatu, a z chwilą gdyby w ypow iedzi 

zaczęły zbaczać z nurtu, jaki w ytyczył referat —  wtedy należy ingerować.

Przew odniczący;
Ponieważ są różne głosy krytyczne, zostajem y przy dyskusji sw obodnej. Proszę tylko  

o  nieprzekraczanie 10 m inut.

Jadwiga A bczyńska  —  Biblioteka Publiczna m . st. W arszaw y
" Padło tu pytanie, czem u „M atysiakow ie”  są chętnie słuchani, natom iast do książki bele

trystycznej, nawet lekkiej, trudno jest nieraz ludzi zachęcić. M oim  zdaniem  sprawę tę da 
się wytłumaczyć. Czytanie książki wym aga pewnego w ysiłku. N aw et najprostsza książka, 
najbardziej nieskom plikow ana, wymaga myślenia. Poza tym  w środowisku, które rozpatru
jem y, bardziej do człowieka przem aw iają rzeczy obrazowe. Prócz tego M atysiakow ie m ówią  
językiem  prostym , natom iast w literaturze zawsze używa się zwrotów bardziej „artystycz- 
nych“ . Myślę, że jeśli chodzi o zwiększenie czytelnictwa w omawianych rejonach, to  trze
ba byłoby zacząć od książki takiej, która byłaby zbliżona do rozm ów  prow adzonych przez 
„M atysiaków ” , do codziennego życia.

Anna Staniewicz  —  W ojew ódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Radzim y tu  o czytelnictw ie w dużych m iastach. Jednak uwaga przew odniczącego, że za

gadnienie czytelnictwa wiejskiego pow inno być również przedm iotem  zainteresowania uczest
ników konferencji, zachęciła mnie do podzielenia się obserwacjami z m ojej praktyki.

W ydaje m i się, że najważniejszą przeszkodą we właściw ym  rozwoju czytelnictw a na wsi 
jest zbyt jednostronna polityka w ydawnicza, która w dużej m ierze uw zględnia tłum aczenia  
literatury zachodniej.

Dzieła Camusa, Sartre’ a, K a fk i, Hem ingw ay’a, Faulknera itp. zupełnie nie nadają się dla 
czytelnika wiejskiego, a brak odpow iednich książek stwarza duże trudności przy uzupełnianiu  
księgozbiorów  bibliotek wiejskich w drodze zakupów . W ieś ma do dyspozycji głów nie kla
syków polskich i obcych.

Co się tyczy m etod badania zainteresowań czytelniczych, chciałabym  podkreślić , że na 
wsi wyniki badań nie dają rzeczywistego obrazu, poniew aż w  w iększości w ypadków  nie ma  
świadomego czytelnictwa. Czytelnik nie korzysta z katalogów . D oborem  książki kieruje  
bibliotekarz. Dlatego też karty analityczne i ankiety nie dają praw dziw ego obrazu zaintere
sowań czytelniczych, a świadczą o poziom ie bibliotekarza i jego upodobaniach. Obserwację  
tę potwierdza fak t, że książka zapropagowana na konferencjach z bibliotekarzam i staje  
się natychmiast poczytna, uzyskuje dużo czytelników .

Te same przyczyny składają się na brak zainteresowania książką popularnonaukow ą. 
Zjaw isko to jest ściśle związane z poziom em  kadry bibliotekarskiej, uwarunkowanym  je j  
niskim  uposażeniem  i bardzo trudnym i warunkami pracy.

Czego szuka czytelnik w iejski w książce? Ciekawej fabuły, żywej akcji, zrozum iałego  
języka. Czasem w sposób natarczywy żąda konkretnej książki. O statnio w pow iecie w łocław 
skim jedna z gromadzkich rad narodow ych podjęła uchwałę, że w w ypadku nie dostar
czenia do biblioteki książki W ańkow icza pt. M on te  Cassino przestanie finansow ać biblio
tekę. Istnieją i przeciwne w ypadki. W  pow iecie tucholskim  czytelniczka zwracając książkę  
Putramenta R ozstaje  ośw iadczyła: „T ak ich  książek nie pow inno być w bibliotece. N asza  
młodzież uczy się z podobnych książek brzydkich słów i przekleństw ” .



W a len ty  Regulski —  W ojew ódzka i M iejska B iblioteka Publiczna w  Koszalinie
C hciałbym  pow iedzieć kilka zdań ściśle na tem at referatów . Jeżeli chodzi o pierwszy 

referat, to referująca nie podała istotnego celu, jaki sobie stawiała przeprow adzając ba
dania, a przedstawiła jedynie problem y, o których m ów iła z czytelnikam i podczas badań.

U w ażam , że te badania m iały za szeroki zakres i że wnioski z tych badań nie są  
w nioskam i, które m oglibyśm y w praktyce bibliotekarskiej zastosować. N aw et wydawcy nie  
będą m ogli z tego skorzystać, chociaż m ów iło się, że chodzi głównie o wnioski dla wy
dawców. W  każdym  razie m ateriał len m oże być pom ocny do naszego własnego samokształ
cenia i ja  osobiście chciałbym  jak  najszybciej ten m ateriał dostać do ręki. Nie oderwałbym  
się od niego, póki bym  całego nie przestudiow ał.

Jeżeli chodzi o drugi referat i badania przeprow adzone przez Instytut Czytelnictw a, 
to  m am  do nich dużo zastrzeżeń. Przede w szystkim  robi on wrażenie zbyt w ielkiej nauko
w ości. Z by t dużo cyfr i procentów , spod których nie widać sam ego czytelnika. Trzeba wi
dzieć człow ieka, sytuację w jakiej żyje i książkę na 1ущ tle ,-a  w tym  referacie nie m ogłem  
tego zauw ażyć. Tu  i ówdzie jakieś rysy człow ieka, tu  i ówdzie jakieś konkretne zapotrzebo
w anie, ale w nawale procentów  to wszystko ginie.

Jeżeli chodzi i w ielokierunkow ość badań, to uważam  ją  za bezwzględnie szkodliw ą. 
Trzeba zwęzić cel badań, w yraźnie postawić jedno pytanie i na to pytanie obszernie od
pow iedzieć.

Obyw atel przewodniczący proponuje, abyśm y przedyskutow ali np ., dlaczego „M atysia
kow ie”  są przez wszystkich chętniej słuchani niż czytywane są powieści oraz dlaczego  
„P rzyjaciółk a”  jest tak poczytna. Są to  konkretne pytania z zakresu czytelnictwa, ale 
nie były one przedm iotem  badań i nie mogą być przedm iotem  dyskusji. Nie odważyłbym  się 
zajm ow ać jakiegokolw iek stanow iska, gdy chodzi o przyczyny popularności „R odziny M a
tysiaków ” , chociaż jestem  stałym  odbiorcą tego słuchowiska. M ógłbym  m ów ić tylko od siebie, 
dlaczego to ranie chw yta, a nie dlaczego chwyta m iliony łudzi. T o samo jest z pytaniem  
dotyczącym  poczytności „P rzyjaciółki” . M oim  zdaniem  zachodzi tu  jakieś nieporozum ienie, 
bo jeśli przeprow adza się badania, na podstawie tych badań wygłasza się referaty i wy
suwa w nioski, to trzeba dyskutow ać nad referatam i i nad wnioskam i.

A  teraz m oje dalsze zastrzeżenia do drugiego referatu. B yłem  zaniepokojony w wielu  
m iejscach, które dotyczyły potrzeb czytelniczych. Skąd taka ryzykowna opinia o ludziach  
i ich gustach i na czym  ta opinia jest oparta? Proszę wziąć pod uwagę ilość głośników  
stale działających w m ieszkaniach i możliлvość czytania książek przy ich nieprzerwanym  ha
łasie. Ile  one zabierają czasu! T o ciągłe brzęczenie przyzw yczaja ludzi do szumu, a odciąga 
od ciszy i od m yślenia. K to  zbadał wpływ  głośników na zahamowanie czytelnictwa w tych 
środowiskich, których potrzeby czytelnicze oceniam y?

Chodzi m i o to , aby Instytut Czytelnictw a podejm ując badania nie próbował na wszyst
kie pytania za jednym  zam achem  znaleźć odpow iedź. W  badaniach należy zwęzić tem at, 
należy postaw ić jedno pytanie najw ażniejsze i to pytanie naśw ietlić wszechstronnie.

Ostatnie m oje zastrzeżenie odnosi się do w niosku dotyczącego ograniczenia upraw
nień. Jeżeli chodzi o badania, to  jest to niebezpieczne. Jesteśmy w początkach badań czy
telniczych, ale to wcale nie znaczy, że Instytut idzie właściwą drogą i że dysponuje zespołem  
ludzi do tego przygotow anych. D latego m onopol na badania uważam za szkodliwy.

M gr J ózef K ądzielski —  Zakład Socjologii i H istorii K ultury P A N  —  Łódź
W  przeciwieństwie do m ego przedm ów cy m am  zdecydowane zastrzeżenia w stosunku 

do pierw szego referatu.

Autorka we wstępie pow iedziała, że tytuł referatu brzm i: W łókniarze i książka, a w rze
czyw istości nie badała wszystkich w łókniarzy, na przykładzie jakiejś reprezentacji tych 
w łókniarzy, tylko badała postaw y psycho-socjologiczne, wpływ ające na czytelnictwo wśród 
określonych pracow ników . A  więc tytuł nie odpow iada treści referatu.



Jeżeli przyjm ujem y termin „w łókniarze”  i nazwę związku zawodowego za punkt w yjścia, 
to musimy powiedzieć również o tym , ile osób nie czyta wśród w łókniarzy wcale lub czyta  
tylko gazety albo książki. Także te wnioski obejm ują tylko część w łókniarzy, i to właśnie  
aktywnych czytelników książek. W ob ec tego proponow ałbym , aby zm ienić tytuł referatu  
albo zmienić treść stosownie do tytułu. Łatw iej jest zm ienić tytuł np. na taki: C zyteln ictw o  
książek wśród włókniarzy. W  każdym  razie należy zwęzić tem at.

Ogólnie zastanawiając się nad czytelnictw em , oczywiście nie będę stawał w obronie  
Instytutu Książki i Czytelnictw a, ale wydaje mi się, że badania przedstaw ione tutaj są 
bardzo pożyteczne, chociaż m am  do nich pewne zastrzeżenia. M ianow icie ich brak polega  
na trudności dobrania próbki reprezentacyjnej, kiedy rozpatrujem y czytelnictw o wśród k o
biet. Jak dobrać taką próbkę reprezentacyjną, to problem  nad którym  warto się zastanow ić.

Badania Instytutu Książki i Czytelnictw a koncentrują się rów nież na czytelnikach  
książek, a nie na zbiorowości dobranej pod innym  kątem  w idzenia. Zd aję  sobie sprawę 
z trudności doboru próbki reprezentacyjnej kobiet do zbadania pod w zględem  czytelnictw a; 
łatwiej Ijowiem jest dobrać próbkę reprezentacyjną całej ludności w jakiejś zbiorow ości 
lokalnej, niż jednej kategorii społecznej. Niem niej jednak w ydaje m i się, że w badaniach  
Instytutu są połączone dwa punkty, które podnoszą walory uzyskanych wyników , mianowicie  
analiza jakościowa jest połączona z analizą ilościową, a to rzuca światło z jednej strony —  
na zasięg czytelnictwa, a z drugiej —  na charakter czytelnictwa.

Jestem jednym  z tych, którzy prow adzili badania nad czytelnictw em  w  Łodzi. Chodziło
0 zbadanie zasięgu czytelnictwa gazet, książek i czasopism  oraz słuchaczy radia, a m iędzy  
innymi audycji o „R odzinie M atysiaków”  wśród dorosłej ludności Łodzi, na przykładzie  
trzech próbek reprezentacyjnych dorosłej ludności, w ylosowanych z list w yborczych w stycz
niu i lutym  1958 roku przy okazji wyborów do rad narodow ych. W ylosow ano obw ody, 
a z obwodów wylosowano osoby. W  badaniach tych nie chodziło tylko o poznanie czytel
nictwa, czy zasięgu tegoż czytelnictw a. B yły to badania przeprow adzone nad stosunkiem  
wyborców do wyborów i '.'o rad narodowych i jeden z trzech problem ów  stanowiło czytel
nictwo.

Badania prowadzone były w trzech sondażach. Za każdym  razem  badano około 400  osób; 
w sumie przeprow adzono badania ponad 1 .000  osób —  w odniesieniu do niektórych cech  
strukturalnych, natom iast jeśli chodzi o zasięg czytelnictw a zbadano 737 osób.

• Zanim  zilustruję pewnymi faktam i zasięg czytelnictw a, chcę w związku z apelem  
]>rzewodnicząccgo pow iedzieć, że nie w yobrażam  sobie, jak  w skali masowej m ożna badać 
obiektywnie możliwości czytelnicze poszczególnych osób. Nie w yobrażam  sobie m etod, przy  
pom ocy którycli można badać te m ożliw ości czytelnicze. W ydaje mi się, że poziom  wy 
kształcenia wskazuje w pew nym  sensie —  w skali masowej —  na m ożliw ości czytelnicze 
poszczególnych osób.

Jak się przedstawiają te m ożliw ości czytelnicze, biorąc za punkt w yjścia poziom  w y
kształcenia dorosłej ludności w Łodzi? Na podstawie zbadania próbki reprezentacyjnej 
wynoszącej 1 .102 osoby ogólnie m ożna pow iedzieć, że wśród nich znajduje się 6 ,8  %  ludzi, 
którzy nie chodzili do żadnej szkoły, 29,7 %  ludności z nie ukończoną szkołą podstawową
1 26 %  z ukończoną szkołą podstawową, co w  sumie daje 62,5 %  dorosłej ludności posiada
jącej najwyżej szkolę podstawową. W iększość ludności należącej do tej kategorii w  za
kresie wykształcenia znajduje się w grupie robotników . O najwyższym  poziom ie wykształ
cenia w zakresie szkoły podstawowej znajduje się wśród robotników  80,7  % , a wśród em e
rytów i gospodyń dom owych 80,6  % . Są również ludzie, którzy m ają najw yżej szkołę pod
stawową, wśród pracowników umysłowych —  16,7  %  i pracowników inżynieryjno-technicz
nych —  8 ,8  %.

Ogólnie wyższe w ykształcenie posiada więcej m ężczyzn niż kobiet. D o szkoły średniej 
uczęszczało 37,2 %  m ężczyzn i 25,3 %  k obiet, do w yższych szkół —  8,1 %  m ężczyzn i



kobiet. W śród  tych , którzy nie m ają ukończonej szkoły podstaw ow ej znajduje się 20 %  ludzi 
w  wieku od 18 do 3 0  lat.

W  skali m asow ej tylko przy pom ocy takich danych m ożna badać możliwości czytel
nicze ludności dlatego, że inne m etody w ym agałyby konfrontow ania w ypowiedzi z umie
jętnością czytania. A le  takie badania, prow adzone nie w  laboratorium , zawsze m iałyby 
charakter subiektyw ny, ponieważ opierałyby się na opiniach różnych osób.

Podam  tylko kilka ogólnych cyfr świadczących o zasięgu czytelnictwa —  ogółem  
wśród ludności Łodzi, a później wśród łódzkiej klasy robotniczej. A  więc ogółem  z gazetą ma 
do czynienia w  Łodzi ponad 90  %  m ieszkańców , z książką —  71,2 % , z czasopismami —  
68,1  W ięcej gazet czytają m ężczyźni niż kobiety, książki m niej więcej tak samo, czaso
pism a w ięcej kobiety niż m ężczyźni. Tu  „P rzyjaciółka”  bije rekordy —  z tym , że wśród  
kobiet jest ona najpopularniejsza, wśród m ężczyzn popularniejszy jest „P rzekrój” .

T ak wygląda zasięg poszczególnych rodzajów  piśm iennictwa wśród dorosłej ludności 
Łodzi.

Obecnie chcę pow iedzieć kilka słów o tym , jak  przedstawia się czytelnictwo wśród 
łódzkiej klasy robotniczej, a więc części ludności wynoszącej ponad 53 %  ogółu badanych.

Jeżeli chodzi o kontakt robotników  z książką, to na przykładzie tych badań 66,6  %  
robotników  czytało książki. Oczywiście częstotliw ość m oże być różna. W  każdym  razie 
66 ,6  %  robotników  ma kontakt z książką. W  tym  oczywiście więcej jest m ężczyzn, bo 70 %  —  
podczas gdy kobiet 62 % . Książka dochodzi do robotników  różnymi drogam i, o których  
będzie m ow a. W  skali masowej sprawa ta wyglądałaby następująco: z wypożyczalń korzy
stało tylko 3 2 ,8  % , z tego prawie jednakow o wygląda procent wśród kobiet i mężczyzn. 
Jeżeli chodzi o wypożyczanie książek od znajom ych i krewnych, to procent ten ogółem  jest 
w yższy: 55,1  % , w tym  więcej je«t kobiet —  62 % , niż m ężczyzn —  56,5 % . Duży jest procent 
rodzin robotniczych, wśród których w  dom u znajdują się książki. W yn osi on wśród robot
ników  w Łodzi 7 3 ,4  %. Prawie jednakow y jest on wśród kobiet i m ężczyzn. W arto jeszcze 
zwrócić uwagę na to , jak  przedstawiają się biblioteki pod w zględem  ilości książek znaj
dujących się w rodzinach robotniczych. Na 73,4  %  rodzin —  31 %  posiada w dom u kilka  
książek, 3 6  %  kilkanaście, 3 0  %  kilkadziesiąt i 1 %  m ogący poszczycić się posiadaniem  k il
kuset książek.

Jeżeli chodzi o popularność poszczególnych autorów książek, to na przykładzie frag
m entarycznych badań stw ierdziliśm y, że największą popularnością cieszą się klasycy polscy 
i francuscy, z tym , że m ożna m ieć tu jedno zastrzeżenie. W  badaniach pytano o znajo
m ość autorów przeczytanych książek, natom iast z badań Instytutu Książki i Czytelnictwa 
w ynika, że robotnicy raczej pam iętają tytuły a nie autorów. O to jak  przedstawia się na 
podstaw ie naszych badań znajom ość autorów przeczytanych książek:

Sienkiewicz —  4 1 ,3  % ; Prus —  21,2 % ; O rzeszkowa —  16,6 % ; Kraszewski —
15,4  % ; M ickiew icz —  15,4  % ; Żerom ski —  12,4  % ; Konopnicka —  10,8 % ; Rodziewi
czówna —  6 ,2 % ; Reym ont —  4,2 %% Słowacki —  2 .3 % ; Dąbrowska —  2,3 % ; Dumas —  
2,3 % ; London —  2 ,3 % ; Mniszków na —  1,2 % ; Balzac —  1,2% .

Oczywiście wymieniano jeszcze cały szereg nazwisk innych autorów, których procent 
przedstaw ia się różnie, w różnych grupach zawodow ych. N iepokojąco przedstawia się zainte
resowanie książką techniczną —  13 %.

N a podstaw ie badań uzyskano, jeśli chodzi o robotników , ogólną orientację, jaki rodzaj 
piśm iennictwa cieszy się wśród nich największą popularnością. O gółem  z tego co pam iętam , 
ponad 10 %  robotników  nie czyta w ogóle, ani gazet, ani książek, ani czasopism. Jeżeli 
chodzi o sam e książki, to czyta je  21 %  robotników , a same gazety ponad 12 %  robotników, 
reszta czyta gazety i książki, lub gazety i czasopisma, albo gazety, czasopisma i książki.

Jeśli dodam y tych, którzy nic nie czytają i tych dla których gazety są jedyną strawą, 
to takich robotników  jest około 23 % . Z  danych zebranych przez nas można wyciągnąć



wniosek, że wśród robotników , w m iarę przechodzenia z niższej grupy do w yższej, w idzim y  
wzrost czytelnictwa gazet, książek i czasopism . Rów nież ogólnie w ystępuje tendencja tego  
rodzaju, że coraz większy procent robotników  korzysta ze wszystkich rodzajów  piśm ien
nictwa. Oczywiście, że nie jest to jeszcze nawet połowa ogółu. Świadczy to rów nież o tym , 
że w Łodzi tak wśród robotników jak  i wśród innych kategorii społecznych istnieją olbrzy
m ie możliwości dla propagandy czytelnictwa i działalności ośw iatow ej, bo tylko na gruncie 
podniesienia poziomu oświaty m ożna m yśleć o rozw oju czytelnictw a w skali m asow ej.

(Przerwa obiadowa)

Przeicodniczący:

W  obradach przedpołudniow ych zabierali m iędzy innym i głos: kolega Regulski i kolega  
Kądzielski. Obie w ypow iedzi były bardzo interesujące i na pewno w toku dalszej dyskusji 
będziemy do nich powracali. Szczególnie kolega Kądzielski rzucił tu dużo bardzo cieka
wych cyfr. Czy nie należałoby się nad nim i pow ażnie zastanow ić? Zachęcam  bardzo innych  
kolegów , szczególnie tych , którzy nadesłali własne m ateriały, żeby zeclicieli naśw ietlić te  
problem y. Udzielam  ^łosu mgr Izabeli Nagórskiej.

Mgr Izabela Nagórska  —  M iejska Biblioteka Publiczna im . L . W aryńskiego w Ł odzi

Najpierw chcę powiedzieć kilka uwag w związku z referatam i, a następnie o m etodach  
badawczych w ogóle. W  referacie pp. W ilskiej i Kraśniew skiej porów nyw ano kilkakrotnie  
wyniki badań na Chojnach i w Szopienicach. Chciałabym  się dow iedzieć, będąc bezpośrednio  
zainteresowana jako przeprow adzająca badania łódzkie, czy w Szopienicach została zasto
sowana metoda badawcza podobna do te j, którą przesłałam  do Instytutu już w konspekcie  
pracy.

Jest to dosyć ważne, gdy m amy do czynienia z p o r ó w n y w a n i e m  w yników , a z re
feratu nie dowiedziałam  się (m oże na skutek m ojej n ieuw agi), czy w Szopienicach obok  
kart analitycznych łączono obserwacje bibliotekarza i w ywiady tego typu co łódzkie. Poza  
tym referentka stwierdziła, że w bibliotece cbojneńskiej dobór książek przy pom ocy biblio
tekarki był zupełnie wyraźny. Z  m ateriałów  badawczych jednak nie w ynika, żeby w ystę
pował on przeważnie w zupełnie czystej form ie; czytelnicy odpow iadają często, że pom agał 
im w wyborze „bibliotekarz i rodzina” , „b ibliotekarz i koleżanki”  —  nie m ów iąc już o tych  
rzadszych wypowiedziach, które elim inują rolę bibliotekarki. Tw ierdzę, że i w takiej b i
bliotece, gdzie większość czytelników  korzysta z poradnictw a, w pływ  środowiska w doborze  
lektury jest także bardzo silny. Sform ułow anie referatu, że bibliotekarz w wielu wypadkach  
zaważył na opinii, w ydaje mi się zbyt ogólnikow e. Z ależy to  często i od w ieku czytelnika  
i od w ieloletności korzystania z biblioteki. W  środowisku robotniczym  tylko czytelnicy  
wieloletni z pełnym zaufaniem  polegają na opinii bibliotekarza, natom iast czytelnicy nie
dawno związani z biblioteką poivracają przede wszystkim  do opinii środowiska.

Mówi się często o czytelnikach bardzo zaawansowanych, że są pod w pływ em  bibliote
karza, który pracuje z nim i np. pięć lat i to zaw ażyło na ich postaw ie. Przy bliższym  ro
zeznaniu okazuje się, że nie zaważył na ich stosunku do książki i lektury ten jeden  biblio
tekarz, ale pewna ilość liibliotek. z. których korzystali na przestrzeni swego życia, a więc 
ten wpływ biblioteki m ożna by cofnąć niekiedy o wiele lat wstecz.

W ycinkow e badania przekonały m nie dw ukrotnie, że na 15 osób tylko trzy korzystały  
po raz pierwszy z biblioteki. T o  przechodzenie czytelników  w środowiskach robotniczych  
z bibliotek szkolnych do społecznych i m iejskich, z fabrycznych do rejonow ych —  znalazło  
w pewnym zakresie swój wyraz w m ateriałach badawczych z Chojnów , ale zostało trochę  
pom inięte przez referentki, m im o iż ta sprawa ma silne powiązanie z zagadnieniem  form o-
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W an ia  się n a w y k u  c z y t e l n i c z e g o .  U  kol. Lepalczyk natom iast, nawet w streszcze
niu referatu w ypunktow ano sprawę należenia do kilku bibliotek.

I z jednego i z drugiego referatu w ynika, że kontrole w ykazały, iż w niektórycli wy
padkach to co podaw ali badani w wypowiedziach wywiadowych —  nie pokrywało się 
z kartą czytelnika. T o trzeba stw ierdzić, iż przez kartę czytelnika można sprawdzić tylko 
upodobania i zainteresowania czytelnika r o d z a j e m  literatury. Tak np. gdy badany po
daje, że czytuje najchętniej poezje lub książki techniczne, a kontrola karty na przestrzeni 
dw óch lat wykazuje tylko pow ieści, m amy prawo przypuszczać, że twierdzenie jego mija 
się z prawdą. N iestety za pom ocą karty czytelniczej nie jesteśm y w stanie sprawdzić, czy 
pisarz lub książka ulubiona, do której czytelnik powraca, zajm uje rzeczywiście takie miejsce 
w jego odczuciach jak  nas inform uje, gdyż brak na karcie nawet na przestrzeni trzech —  
czterech lat ulubionego nazwiska Sienkiewicza lub ukochanej Lalki nie jest równoznaczne 
z kłam stw em . T ę  kategorię osądów mogą form ow ać bowiem  lektury dawne lub pozabihlio- 
teczn e; stąd wypływa konieczność r o z m ó w  kontrolnych czy pytań d o d a t k o w y c h ,  
(nie zawsze bezpośrednich), które w sposób dyskretny zahaczają o tem atykę utworów i sta
rają się spraw dzić, czy to  co zostało jjowiedziane jest prawdą.

Na m arginesie referatu kol. Lepalczyk m am  zastrzeżenie następujące. Sformułowanie  
„w łókniarze”  sugeruje przede w szystkim  środowisko robotnicze, podczas gdy badaniami 
objęto także personel biurowy i inteligencję techniczną. Poza tym  wprowadzono granicę 
w ieku, a więc konieczna była inform acja o kryteriach doboru już w streszczeniu referatu.

Teraz trochę o m etodach i problem ach badawczych w ogóle. Baijania powojenne prze
ważnie nastawiały się na odpow iedź: c o  c z y t a j ą  ■— • a nie j a k  c z y t a j ą .  Naturalnie, 
że odpow iedź druga to sprawa niełatw a. Trudności zasadnicze o jakie potykają się biblio
tekarze przy badaniach r e c e p c j i  p o s z c z e g ó l n y c h  k s i ą ż e k  lub przy badaniach  
s t o s u n k u  d o  k s i ą ż k i  i w p ł y w u  j e j  n a  c z y t e l n i k a  są na ogół znane. Wśród  
inteligencji pisem na ankieta na tem at recepcji wybranej książki daje rezultaty. W śród ro
botników  m ożna takie badania przeprow adzić raczej tylko drogą wywiadu i całego staran
nie opracowanego system u pytań. Jeśli chcem y przebadać wpływ książki w ogóle na czy- 
telnika-robotnika i jego życie, to spotykam y —  przy prym ityw nym  poziom ie —  trudności 
niem al nie do pokonania dla początkującego badacza. G orzej, że trudności nie odnoszą się 
tylko do środowiska robotniczego. Często także i inteligencja, zwłaszcza m łoda inteligencja, 
nie jest zdolna do sam oanalizy i sam okontroli. Okazuje się, że wymaga to niekiedy wielkiej 
dojrzałości i dużej perspektyw y od czasu tych pierwszych lektur, które kształtują czło
w ieka, by m ożna dopiero dokonać właściwej oceny. Z  drugiej strony zdarza się, że oceny 
oddziaływ ania książek nie są praw dziw e, bo nie są świeże. Jeżeli kt«iś np. twierdzi, mając 
lat sześćdziesiąt, że kształtow ał go Prus i Żerom ski, to nie jesteśm y w stanie uzyskać pew
ności, czy m amy do czynienia z szczerym  odczuciem  w ywodzącym  się z lat młodości, czy 
z przem yśleniem  w tórnym  —  bardziej lub m niej sobie uświadom ionym  —  z zakresu styli
zacji wew nętrznego życia. N ic więc dziw nego, że koleżanki, które próbują zabrać się do tej 
problem atyki, oczekują pom ocy ze strony Instytutu K siążki i Czytelnictwa w postaci redakcji 
jakiegoś systemu dogłębnych pytań zasadniczych i pom ocniczych oraz pytań analizując)rh  
kontrolnie, dostosowanych do różnych poziom ów  i stopnia wykształcenia. Ten przykładowy  
system  indywidualizowany przez badających mógłby stać się pomocą w uzyskaniu obrazu  
najI>liższego prawdy.

Druga sprawa dotyczy także pom ocy w zakresie techniki badawczej. Przy problem atyce  
recejicji książek uzyskujem y niekiedy w wywiadach w środowisku robotniczym  odi>owiedzi 
tak zagm atw ane, tak prym ityw ne, nieporadne lub tak rozciągnięte w czasie na skutek 
podbudow y pytań jiom ocniczych, iż jeżeli pełne protokółow anie „na gorąco”  jest niem oż
liwe (np. na skutek niechętnej postawy badanego), to nie jesteśm y w stanie zacliować 
w pam ięci całości a tylko w  pełnym  brzm ieniu najcharakterystyczniejsze lub najkrótsze



zdania. W iem  z własnego tloświadczenia, że odczytując pospieszne notatki rozmów z czy
telnikam i przy okazji wywiadów, żałow ałam  niejednokrotnie, iż nie rozporządzam  taśmą 
m agnetofonową by sprawdzić, o ile jestem  uczciwa i wierna w odtwarzaniu. W yd aje  m i się, 
że jeżeli Instytut Sztuki m oże w swoicli podróżach po Połsce korzystać przy nagrywaniu  
pieśni z taśmy m agnetofonow ej, to Instytut Książki i Czytelnictw a m oże i pow inien z niej 
także korzystać przy rejestracji wywiadów z zakresu badań czytelniczych.

Przy przeprow adzaniu badań niejednokrotnie bibliotekarze-praktycy stawiają pytania, 
po co się je  przeprow adza, jaki jest cel tego. jakie to daje praktyczne w skazówki do pracy. 
Pytania takie rodzą się także wśród badanych czytelników . Nie od rzeczy będzie zauważyć, 
że ludzie cliętnie poddają się badaniom  i chętnie ofiarują swój czas, chętnie odpow iadają  
i silą się poważnie na odpow iedzi, gdy w iedzą dlaczego to się robi. Trzeba przy badaniach  
opracować odpowiedź o celu przeprow adzonej pracy, bo to pytanie jest jednym  z zasadni
czych z jakim i się spotykam y. Koleżanka Lepalczyk np. argum entowała reorganizacją bi
bliotek.

Reorganizacja była potrzebna, jeśli chodzi o strukturę księgozbiorów , ho dawna struk
tura księgozłiiorów nie m ogła odpow iadać potrzebom  czytelników . T o był więc argum ent 
silnie przemawiający. W  badaniach na Chojnach pow oływ ano się na Instytut, który pragnie 
wydać poradnik czytelnictwa dla kobiet. W  związku z tym  bardzo często m nie pytano: 
,.Czy będzie to poradnik ze specjalnym  uwzględnieniem  nas? to znaczy robotnic i kobiet 
nie pracujących ze środowiska robotniczego” . Dla niektórych kobiet słowo ..poradnik”  było  
za m ało kom unikatywne i wynikała nawet potrzeba dokładniejszych w yjaśnień.

Mgr Leon Pawlak —  Dyrektor Wojewódzkifej B iblioteki Publicznej w Poznaniu

Uwzględniając życzenie przew odniczącego, aby nie m ów ić zliyl długo, chcę zwrócić  
jedynie uwagę na kilka spraw, którym i należałoby się zająć i w łączyć je  do rejestru zagad
nień godnych badań i opracowania.

W łaściwa ocena m ateriału liczbowego uzyskanego z badań w zakresie czytelnictw a, 
a dotycząca liczby przeczytanych książek, ich tytułów , autorów —  to jedna strona бргалу’у, 
nie wyczerpująca jednak całości zagadnień czytelnictw a, do których należy \vlączyć ba
dania, jaki wpływ wywiera książka na ludzi. Brak odgraniczenia w badaniach tych dwu 
kierunków sprawia, że zl>yt wcześnie i pocliopnie próbujem y w yciągać w nioski w zakresie 
czytelnictwa.

Sądzę, że sprawa jest godna zbadania i zainteresowania nią psychologów . O pracowanie  
odpowiedniej m etody w zakresie gromadzenia m ateriałów , jak  i icli opracow ania, pozw oli 
w konsekwencji na wyciągnięcie wniosków , które mogą być w ykorzystane w praktycznej 
działalności w zakresie propagandy czytelnictw a.

Inna sprawa, na którą chciałem  zwrócić uwagę —  to zagadnienie ludności podm iejskiej 
w wielkich m iastach. Rozrost wielkich miast dokonuje się przez w łączenie osiedli i wiosek  
podm iejskich w granice miast. I tu pow staje pytanie, jak na tych terenach przebiega proces  
włączania ludności tych byłych wiosek i osad w życie dzielnic m iejskich i jaką rolę w tym  
zakresie może spełnić książka.

Sądzę, że badania w tym  kierunku przyniosłyby nam ciekawy m ateriał, pozw alający na 
usunięcie dotychczasowych błędów. Stwierdzić należy, iż są w ypadki, w których środowisko  
wiejskie awansując do roli ośrodka m iejskiego, poza uzyskaniem nazwy dla ulic, nie ma 
innych korzyści, a na odcinku dostarczania książek często ponosi straty, gdyż działający  
tam  poprzednio w ramacli powiatu punkt biblioteczny ulega likw idacji.

I jeszcze jedna sprawa —  zagadnienie przygotowania uczuiów -absolw entów  szkół 
do korzystania z bibliotek oraz ich czytelnictw o. Badania na tym  odcinku są podjęte, lecż 
objęły one jedynie m iasta, a sądzę, że dobrze byłoby spraw dzić, jak przebiega ten proces 
na terenie wsi.

Badania w tym  zakresie m ogłyby objąć zagadnienie zainteresowań i potrzeb m łodzieży



od chwili ukończenia szkoły podstawowej do m omentu powołania do służby w ojskowej. 
Sadzę, że współpraca ze sukołnictwem na odcinku tych badań m ogłaby dać duże praktyczne  
korzyści.

I jako ostatnią sprawę, którą cłiciałbym  tu przedstawić jako godną zainteresowania, 
jest tzw. „dydaktyka”  w pracy bibliotecznej. Ten problem  powinien być przedmiotem  badań 
nie tylko z punktu widzenia czytelnika, a raczej bibliotekarza, który ma to  zadanie wykonać.

Bibliotekarze często stawiają pytania i proszą o radę, jak  postępować z czytelnikiem. 
Trzeba przyjść im z pom ocą. Sądzę, że i na tym  odcinku pracy badania mogą przynieść 
dużą praktyczną korzyść.

D alszym  obradom  p rzew od n iczy naczebtik Maria Rorichotva.

P rzeu'odniczqca: Głos zabierze koleżanka Jakimiszyn.

Katarzyna Jakim iszyn  —  Kierow niczka W ypożyczalni Ruchom ej Biblioteki Publicznej 
m . st. WarszaAvy

N aw iązując do dyskusji chciałam  om ówić sprawę nawyku czytania лvśród m łodzieży. 
O statnio przeprow adziłam  badania czytelnictw a wśród absolwentów jednej ze szkól pod
stawowych odnośnie ich wyrobienia czytelniczego. Stw ierdziłam , że na dwadzieścia osób 
badanych tylko dwie korzystały z biblioteki publicznej. D obierały one książki bez  żadnego 
planu i zasadniczo była to lektura nieodpow iednia dla ich wieku. Gdy odwiedziłam  ich 
dom y okazało się. że wypożyczone książki czytane były właściwie przez rodziców. Jeden 
z absolwentów powiedział, że czytał książkę, bo był na „tak im “  film ie. Jak wynika z po
wyższego szkoła podstawowa ani środowisko dom owe nie wyrobiło u tej m łodzież} nawyku 
czytania. W ydaje mi się, że słuszne były uwagi dra W ojciechow skiego, żeby rozpocząć pro
wadzenie badań czytelnictw a wśród m łodzieży, która kończy szkołę podstawową i szkołę 
zawodową.

Drugim  zagadnieniem  jest problem  metod przeprow adzania badań czytelnictiva. Nie 
twie'-dzę, że ankieta nie jest potrzebna, ale należy ją  stosować jako form ę pomocniczą a nie 
podstawową i to przy umiejętnym  jej w ykorzystaniu w czasie przeprow adzania badań czytel- 
niclAva. Badania przy .pom ocy ankiety przeprow adziłam  następująco. Pytań w ankiecie nauczy
łam się na pam ięć i w toku swobodnej rozm owy z l)adanym uzyskiwałam potrzebne mi wiado

m ości. Badania te przeprow adzałam  w środowisku robotniczym  na Powiślu. Ludzie ci miesz
kają w bardzo ciężkich warunkach. W  wielu wypadkach same m aiki opiekują się dziećmi. 
I4vażam , że w dużjiii stopniu warunki bytow e wpływ ają na icii ^aintereso\vania czytelnicze. 
O prócz tego przym us czytania lektury szkolnej, nie zawsze dla m łodzieży interesującej, roz
budza zam iłowanie do książki, a szczególnie do książki poiJularnonaukowej.

Pov.racając do m etod badania czytelnictwa uw ażam , że swobodna i nieskrępowana 
ankietow ym i pytaniam i rozm owa z czytelnikiem  daje lepsze rozpoznanie oraz że powinni 
przeprow adzać te badania bibliotekarze przygotow ani do tego rodzaju pracy, m ający stały 
kontakt 2 czytelnikiem . M oim  zdaniem  oprócz tego musi istnieć stałe porozumienie między 
tcoictykam i i praktykam i badania czytelnictiva oraz wspólne wypracowywanie m etod.

O prócz sprawy m etod badań istnieje według mnie drugi ważny problem —  skupienia 
uwagi badających na doborze literatury czytanej przez badanych. Porusza się ciągle problem  
c.Tytcluictwa wśród pracow ników  fizycznych i gospodyń domoлvych i obracamy się ciągle 
łio k ó ł czytanych jirzez nich książek —  Kraszew skiego, Sienkiewicza i innych klasyków  
polskich. Z  podejm ow anych badań nie w iem y, jaki jest stopień poczytności łatwej współ
czesnej literatury polskiej i obcej, nie wydawanej w okresie ostatnich trzynastu lat, względ
nie literatury noivszcj up. Eld K rystyn a , Bjiirnsen Dzieicczą ze słonecznego wzgórza, 
Brandys Matka królów , H łasko Pierivszy krok iv chmurach  itp. Przecież po pew njni 
czasie nawet przez przeciętnego czytelnika literatura klasyczna zostaje wyczytana. A  prze
cież tych, którzy prowadzą badani? czytelnictw a pow inno interesować kiedy i czy w ogóle



mato wyrobiony czytelnik będzie na tyle przygotow any, że sięgnie po literaturę współczesną. 
Chcąc mleć dokładny obraz tego należy na badania w tym  zakresie pośw ięcić dużo syste
m atycznej i długiej obserwacji. N ie wystarczy tu jednorazow y wywiad poprzez ankiety. 
W ydaje mi się, że m oglibyśm y lepiej poznać zainteresowania czytelnika, dopuszczając go 
do półki i obserwując po jaką książkę sięgnie i czy robi to świadom ie. W iem y , że dobór 
książki przez bibliotekarkę nie zawsze jest trafny. Ja sama pracuję w bibliobusie i jeżeli 
są tylko m ożliwości dopuszczam  czytelników  do półki. U tarło  się np. zdanie, że ludzie nie 
czytają poezji, a tu okazuje się, że, ku m emu zdum ieniu, czytelniczka sama w ybrała H ym n y  
Kasprowicza. Przykładów takich można by podać w ięcej.

Kolega z Poznania poruszył sprawę zaniedbania peryferii w ielkom iejskicli. jeżeli chodzi 
o biblioteki. W  Warszaw ie sytuacja jest korzystniejsza z tego w zględu, że tereny przyłą
czone do W'arszawy są obslvigiwane przez bibliobus. Bibliołius na niektórych trasach kursuje 
już dwa lata, a m im o to obserwujemy stały przypływ czytelników . Poruszam  tę kwestię 
dlatego, aby podkreślić, jak można w szelkim i sposobam i ułatwić czytelnikowi dostęp do 
książki.

Mgr Jadwiga K ołodziejska  —  Instytut Książki i Czytelnictwa
Z wszystkiego co słyszeliśmy dotąd wynika, że w m om encie, kiedy przechodzim y od 

opracołvań statystycznych, ilościowych, do m om entu najhardziej interesującego badacza, 
mianowicie do recepcji książki, to natrafiam y na trudności, które poruszała pani Nagórska. 
Trudności te są zbyt złożone i trudne, ahy na nie odpow iedzieć w ostateczny sposób, który  
by obowiązywał w praktyce na przyszłość.

N ie istnieje odrębna metoda naukowa badań czytelnictw a. W iąże się ona z m etodam i 
badawczymi zapożyczonym i z psychologii, socjologii i pedagogiki. W  naszych warunkach  
należałoby raczej rozpatrywać techniki zbierania m ateriałów . D o nich należy najczęściej 
stosowana ankieta i wywiad. Mają one zalety, ale też i bardzo poważne w ady. Dla ilustracji 
podam isastę[)ujący przykład:

Instytut Książki i Czytelnictwa przeprow adził niedawno ankietę w środowiskvi m ło
dzieży kończącej średnią szkołę zawodową. Jeden z punktów  ankiety zawierał pytanie: 
do jakiej organizacji m łodzieżow ej należysz i do jakiej organizacji chciałbyś należeć?  
Chodziło tu o uzyskanie wiadom ości, do jakiej organizacji m łodzież chciałaby należeć, 
zaangażołvać się osobiście. Po przeprow adzeniu tej ankiety oltazalo się, że 95 %  m łodzieży  
odpowiedziało negatywnie.

Opierając się o wynilti tej ankiety m oglibyśm y wysunąć wniosek, że m łodzież nie inte
resuje się żadną organizacją, nie żyje sprawami swego kraju, jednym  słowem  jest politycznie  
obojętna. W  celu sprawdzenia, czy ten nasuwający się wniosek jest słuszny. przeprow aJziliśm y  
dyskusję —  w tej samej grupie m łodzieży, która wypełniała ankietę. Dyskusja m iała swo
bodny cliarakter, bez żadnych ograniczeń, bez zacieśniania się do jakiegoś jednego tem atu. 
Zaczęliśm y rozmoAvę o sprawach najogólniejszych, związanych z życiem  szkoły poprzez  
sprawy czytelnictw a, lektury, aż do zagadnień ustroju, gospodarki krajoivej itd. I  co okazało  
się? Przez bitych kilka godzin ta sama m łodzież, która napisała w ankietach, że nie należy  
do organizacji i do żadnej nie chce, należeć, m ów iła wyłącznie o tym, co dzieje się w kraju, 
wyrażała swój stosunek do tego wszystkiego, czego jest świadkiem . W ypow iedzi były naj
różniejsze; czasem nawet wzruszające, bow iem  niektórzy łjiorący udział w dyskusji przed
staw iali program, który tow . Gom ułka pow inien zrealizow ać, żeby w kraju było dobrze.

Przytoczyłam  ten przykład na dow ód, jak  m ylna m oże być ocena i wyciąganie w nio
sków na podstawie ankiety. O kazuje się, że m łodzież zaczyna m ów ić o książce w tedy, 
kiedy konfrontuje ją z rzeczyw istością, w której własne doświadczenie odgrywa rolę nie
poślednią.

Jak zadawać pytania, żeby uzyskać w iadom ości o recepcji książki? Sprawa ta wcale nie 
jest łatwa nawet dla długoletniego praktyka. O pracowanie jakiegoś schem atu jest m ożliw e.



ale praktycznie da to niewiele. Trudność leży w złożoności psychiki ludzkiej i ani podział 
na grupy cenzusowe, ani zaw odow e, trudności nie rozwiązuje.

Zdaw ałoby się, że jeżeli ktoś książkę wyjiozycza i przeczyta, to potrafi coś o niej po
w iedzieć. Znam  studenta z trzeciego roku kierunku hum anistycznego od którego w żaden 
sposób nie m ożna w yegzekwować jego osobistego stosunku do przeczytanej książki lub 
artykułu w prasie. O bojętne, czy autorem  jest K afk a  czy Saganka. T o o czymś świadczy 
i zobow iązuje w badaniach.

Dlatego wprowadzanie tu jakiegoś założenia, że czytelnikom , którzy ukończyli szkolę 
j)od staw o«ą  można zadawać pytania dotyczące akcji i boliatera, a czytelnikom , którzy ukoń
czyli szkolę średnią m ożna zadaAvać pytania odnoszące się do wątku społecznego, natomiast 
z czytelnikam i, którzy m ają ukończoną szkołę wyższą m ożna m ów ić o pewnych zagadnie
niach zw iązanych z epoką i w artościam i artystycznym i dzieła itd. —  jest niesłuszne. Oka
zuje się, że założenie jest l)łędne, gdyż zdarza się, że najpiękniejsze opowiadanie zawarte 
V książce jest za truihie do streszczenia jirzez studenta, a tymczasem człow iek, który ma 
ukończoną szkołę podstawową, potrafi je  bardzo pięknie om ówić. T o są sprawy bardzo 
kcm plikujące przeprow adzanie obserwacji czytelniczych.

Jakie nasutvają się wnioski praktyczne? Przede wszystkim —  więcej eksperym entów  
tzytebiiczych  w bibliotekach. Jeżeli stAvicrdzamy w  szeregu prac niepoczytność literatury 
\vs]iólrzesnej, trzeba wybrać tytułem  próby w pewnych placówkach kilkanaście tytułów, 
propagow ać je . zbierając jednocześnie uwagi o ich recepcji. Nie istnieją obiektywne przy
czyny dla których np. autorzy francuscy nie m ogliby być czytani w różnych środowiskach.

Żyjem y w wieku X X  i jesteśm y świadkami nieodwracalnych zjawisk zachodzących  
ЛУ kulturze. Jeżeli tym  zm ianom  nie wyjdziem y naprzeciw to znajdziemy się na straconych  
pozycjach. Jeżeli potrafim y w ydobyć sens i piękno z tego wszystkiego co jest sym bolem  
jiostępu i rozwoju techniki, jeżeli dopatrzym y się tam  nawet pierwiastków romantyki, to 
l)ędziemy zw ycięzcam i. Dla wszystkich poczynań w zakresie upowszechniania książki po
trzebna jest wiedza. Toteż wszystkie podejm ow ane wysiłki badawcze powinny być skoor
dynow ane. W ym iana doświadczeń m iędzy pracownikami Instytutu Książki i Czytelnictwa  
a innymi ośrodkami naukow o-badaw czym i jest tu nieodzownym  warunkiem powodzenia  
dalszych prac.

W a len ty  R egulski —  W ojew ódzka i M iejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie
Chciałbym  zilustrować pew nym  przykładem  niebezpieczeństwo grożące samym badaniom  

i wnioskom  w yciąganym  z tych badań. Jeśli ktoś po m oim  garniturze chciałby sądzić o moim  
guście byłby w Itłędzie, 1)0 nie noszę tego, co bym  chciał nosić, lecz to na co mnie stać. 
ISa rzeczy lepsze nie mam środków i nie m ogę icli dostać. Taka sama sytuacja może być 
przy ocenie potrzeb czytelniczych, przy ocenie tego co ludzie czytają.

Przeciętny czytelnik nie ma m ożliw ości zetknięcia się z najlepszą literaturą lub z lite
raturą taką. która by mu najbardziej odpow iadała. Często nie wie o istnieniu arcydzieł 
sztuki pisarskiej, a jeżeli nawet wie to nie może ich otrzym ać. Bardzo bezceremonialnie  
w ypow iadam y sądy o ludziach, o ich zainteresowaniach i zam iłowaniach na podstawie  
przypadkow ego zetknięcia tych ludzi z książką i uważam y, że mamy do tego prawo i je 
steśm y zupełnie w porządku.

Jeżeli wchodząc do m ieszkania zam iast łóżek zastaję siatki ustawione na cegłach —  
to nie m am  prawa sądzić, że w łaściciel tego mieszkania nie ma poczucia wygody czy 
estetyki, gdyż do tego rodzaju um eblow ania zm usił go zapewne l>rak pieniędzy. A  więc 
radzę postępow ać ostrożnie z w ydawaniem  sądów i wyciąganiem wniosków charakteryzują
cych ludzi w dziedzinie! czytelnictw a, bo tu m ożna popełnić podobne błędy.

Druga rzecz —  to obawiam  się zbytniej w ielostronności badań. Proszę nie rozumieć 
źle mego sform ułow ania, ale jeżeli ktoś zabiera się do liadania wszystkiego, to nie 
bada właściwie niczego. D latego tem at badań trzeba wyraźnie i konkretnie określić. Jeżeli



badam potrzeby czytelnicze, to muszę dysponować przedm iotem , który te potrzeby w yw oła, 
muszę m ieć len przedm iot, do którego chcę m ieć przejaw iony stosunek, to znaczy m uszę  
mieć książkę. Koleżanka z bibliobusu warszawskiego ma m ożność wypowiadania swego zdania 
na tem at potrzeb czytelniczych, swoich obserwacji, jakie potrzeby w tej dziedzinie istnieją, 
bo dobrze wyposażony bibliobus jej w tym  pom aga. Natom iast badania, o których słysze
liśm y, są przeprowadzane często na podstawie przypadkow ego zetknięcia. Są to badania  
nie potrzeb, czy gustów istotnych, lecz tego, na co człow ieka było stać w w arunkach w ja 
kich żył.

Dlatego badania nie pow inny się rozpraszać we wszystkich kierunkach i nie m ożna  
wszystkiego równocześnie badać. N ie m am  na m yśli zwężania badań w zakresie w arunków , 
wpływających ua takie czy inne zapotrzebow anie lecz w zakresie celów , które przed sobą  
stawiamy przystępując do badań. Przy badaniach stawiamy jedno zasadnicze pytanie  
i wszechstronnie je wyjaśniam y, nie zapom inając o złożonych w arunkach społecznych.

Odnośnie drugiego referatu. Jeżeli miałem  i m am  zastrzeżenia do w ielokierunkow ych  
badań, to wypływają one z tego, że wyciąga się z nich błędne wnioski. N p. skąd się bierze  
poczytność Kraszewskiego i brak zainteresowania literaturą w spółczesną? Stąd, że w  śro
dowiskach, które badam y, literatury współczesnej nie ma.

Jeżeli i)rzeprowadzamy badania potrzeb czytelniczych w zakresie książki fachow ej, to  
musimy te książki m ieć przy sobie, m usimy chodzić po dom ach, rozkładać książki na sto
łach i pokazywać je ludziom , którzy często w ogóle nie w iedzą, że takie książki istnieją  
i że mogą zaspokoić ich potrzeby życiow e. D opiero na tle tych książek potrzeby zostaną  
ujawnione i możemy stwierdzić, że są. T o samo dotyczy literatury w spółczesnej. T u  nie cho
dzi o to , że wy literaturę współczesną m acie. T u  chodzi o technikę w ydobywania tych  
zainteresowań, tych potrzeb. Jeżeli badania będą polegały na śledzeniu śladu, który książka  
zostawiła, to wnioski z tych badań będą fałszyw e, bo wyprowadzam y je  pom ijając fa k t, że 
człow iek nie m iał okazji zetknąć się z tym  co jest cenne i w artościow e, a w ybierał to  co 
miał pod ręką.

Trzecia rzecz —  to rozważania nad tym  co zrobić, aby literatura współczesna doszła  
do czytelnika, aby 1эу1а czytywana. Dlaczego nie trafia do czytelnika? Czemu masowy czy
telnik ogranicza się do czytania klasyków polskich? Jest to sprawa w ażna, ale chciałbym  
podejść do niej od innej strony i nawiązać do tego, co pow iedział m inister Bieńkow ski, 
bo o tym zapom inam y. M ów ił on, że jeśli chodzi o wiedzę to została ona objęta program em  
szkolnym  i pewna suma tej wiedzy poprzez szkołę przekazywana jest społeczeństwu. A le  
w odniesieniu do literatury, która ukazuje się w setkach tytułów  rocznie, to sprawa jest  
trudniejsza.

Mnie interesuje środowisko w iejskie. Biorę dla przykładu przeciętnego czytelnika, który  
na przestrzeni dziesięciu lat może przeczytać sto pozycji. D la m nie, jako dla bibliotekarza, 
nie jest obojętne co on przeczyta. Pow inien on m ieć okazję przeczytania arcydzieł litera
tury zarówno własnej jak  i obcej. Powinna więc być przeprow adzona selekcja i w ybór tych  
książek powinien być z góry zaplanow any. T o nie jest to  samo co ustalenie lektury  
szkolnej i nie jest takie proste. A le  człow iek pow inien m ieć okazję zetknięcia się w swym  
życiu z tym , co w literaturze jest najbardziej w artościow e, co jest nieprzem ijające.

Gdybyśm y tak prześledzili, jaką politykę wychowawczą prow adzim y w zakresie czy
telnictw a, to doszlibyśmy do wniosku, że nie prow adzim y żadnej. Skutek jest taki, że w y
glądamy jak  towarzystwo, które chce zaśpiewać wspólnie piosenkę a okazuje się, że w spól
nej piosenki nie m a; ten nuci jedną m elodię, tam ten drugą, inny trzecią i tak  ze śpiewu  
nic nie wychodzi.

Czytelnictwo bez polityki czytelniczej nie prow adzi do w spólnych w zruszeń na tle  
treści literackich i nie m obilizuje narodu, bo nie ma w spólnie czytanych książek. N ie  
chodzi tu oczywiście o czytanie w zespole, ale o przeżycia jednych i tych sam ych treści.



Dr Zygm u nt G ostkow sk i  —  Zaktail Socjologii i Historii K ultury P A N  (Łódź)
INawiązując <lo w ypow iedzi kolegi Regulskiego chciałbym  się zastanowić nad jedii!} 

spraw ą: czy ze stwierdzenia f a k t u ,  iż większość czytelników  czyta m ało wartościową, 
sensacyjno-rozryw kow ą literaturę, muszą wynikać iviiioski, że nie m ają oni bardziej wy
brednych upodobań czytelniczych? Czy uzasadniona jest wyrażona tu przez kol. Regulskieso  
obaw a, że badania czytelnictw a, stwierdzające jego niski poziom , prowadzą koniecznie do 
wniosków niesłusznie deprecjonujących możliwości czytelnicze czytelników?

W yd aje  m i się, że w takim  postawieniu zagadnienia, jakie widzieliśmy u kolegi Rejinl- 
skiego, tkw i pewne niei>orozumienie. Aby je  w yjaśnić trzeba doltonać jirwnego rozróżnienia 
i uściślenia pojęć.

O tóż badając istniejący stan czytelnictwa em pirycznie, w terenie, to jest badając с o 
j e s t  faktycznie czytyAvane —  !;adam y potrzeby czytelnicze w sensie akiualnyni. Po
trzeby aktualne —  to potrzeby znajdujące wyraz w tyra, co się f a k t y c z n i e  czy la 
najchętniej na danym etapie wyrobienia czytelniczego, mając tylko do wyboru literaturę 
o określonym  charakterze. Jeśli stwierdzi się, że pod w zględem  tale rozumianych p o t r z e ]► 
a k t u a l n y c h  stan czytelnictwa przedstawia się niezadowalajEco z punktu widzenia 
celów  polityki kulluralno-ośw iatow ej —  to nie ivynika stąd weale. że nie można mółvić 
o żadnych innych p o t e n c j a l n y c h  potrzebach czytelnii^a. P o t r z e b y  p o t e n 
c j a l n e  —  to te iipodobania czytelnicze, które drzemią niejako ukryte, n ierozbud/one  
w społeczeństw ie, i które m ożna zaktualizow ać —  rozbudzić czy wykształcić przez o Ipo- 
w iednią politykę kulturalno-ośw iatow ą, odpow iednie form y współpracy liibliotekarza z czy- 
telniltiem  itp. Istotnie, często czytanie książek m ało wartościowych (np. „krym in ałów ") 
inożc być rezultatem  tej okoliczności, że czytelnikow i nie podsiinięto książek cenniejszych  
jłod łvzg!ędem  treści społecznej, estetycznej itp ., nie dano m ożliwości ..rozsmakowania*' się 
w literaturze pięknej. A le  ten problem  to już jest problem  metod i środków oddział;.wania 
na czytelnika, kształtowania i rozbudzania jego upodobań a nic |>rolłlem s t w i e r 
d z a n i a ,  co faktycznie ludzie czytają, co im aktualnie przypada do gustu.

Jetśłi tak jiostaAvimy całe zagadnienie —  to nie m amy p otr /eby  olławiać się, / e  
s t w i e r d z e n i e  aktualnego niskiego poziom u czytelnictiva przyczynić się może do po
chopnego deprecjonow ania potencjalnych, utajonych upodobań czytelniczych, do niesłusz
nego deprecjonow ania perspektyw  rozivoju ezytelnictłva. Przeciw nie: właśnie aby móc przy- 
stąjiić do rozbudzania i rozwijania potencjalnych upodobań we właściwym kierunku —  
trzeba orientować się w aktuałnycli potrzebach i upodobaniacli czyteiników, trzeba mieć 
w nieli rozeznanie. Socjologiczne badanie p o t r z e b  p o t e n c j a l n y c h ,  oparte o zna
jom ość p o t r z e b  a k t u a l n y c h -  jest oczywiście rzeczą bardzo Avażną lecz o w iele 
trudniejszą. W ypracow anie naukowych m etod i teclinik wykrywania potencjalnych j)otrzel> 
czytelniczych jest sprawą bardzo ważną dla całego zagadnienia, lecz ilotąd nikt się t\ni nie 
zajm ow ał. W^arto byłoby podjąć ten prołilem . Chodziłol^y tu głównie o badanie efektów , 
jakie przynosi stosowanie tych czy innycłi form  kulturalnego oddziaływania na czytelnika 
ze strony liibliotekarza, w pływ  im prez w rodzaju „D n i Książki i l^rasy” , „w ystaw ek”  
książki itp.

W a len ty  Regulski —  W ojew ódzka i M iejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie

Chcę podać jeszcze jeden przykład. W  релупуш m ałym  środowisku bibliotekarka pracuje 
osiem lat, jest dol)rą bibliotekarką. Ma przodującą czytelniczkę, która w okresie współ
zawodnictwa zajęła pierwsze m iejsce. Czytelniczka ta w ósmym roku korzystania z biblio
teki „kradnie”  książkę. Była ona uczestniczką kursu kraw ieckiego, na który bibliotekarka  
przyniosła do przejrzenia dziesięć książek z zakresu higieny. Po killcu godzinach bibliote
karka chciała książki zabrać i zam iast dziesięciu otrzym ała dziewięć. Niltt nie umiał Jio- 
w iedzieć, gdzie się książka podziała.



Tegoż dnia wieczorem  czytelniczka przyszła do bibliotekarki i zwróciła „ukradzioną”  
książkę.

—  „T o  ja ją wzięłam, proszę pani —  powiedziała zakłopotana —  ale nie rhcialam  się 
przyznać, bo sąsiadki dow iedziałyby się, jaka książka m nie interesuje i dom yśliłyby się 
m ojej biedy” .

Była to książka o pasożytach organizmu ludzkiego. Cała rodzina tej kobiety chorowała  
na owsika. Jest to clioroba bardzo kłopotliw a i ludzie wstydzą się do niej przyznać. Kobieta  
kryla swoją „biedę”  i dopiero przez przypadek zetknęła się z książką, która wskazała jej 
co trzeba robić i jak  się ratować.

W ielu  z nas sądzi, że książki są dostatecznie udostępniane. T ak jednak nie jest. Czy
telnik nie styka się z tym i książkami, które vv praktycznym  życiu są mu potrzebne i często  
przypadek dopiero zrządza, że się z taką książką zetknie.

Mgr Józef Kątłzielski —  Zakład Socjologii i H istorii K ultury P A N  (Łódź)

W  jednej sprawie muszę się jeszcze raz wypoлviedzieć, bo dyskusja m oim  zdaniem  
staje się częściowo bezowocna. Chodzi o w ybór m etody i techniki badań. W y b ó r m etody  
i techniki badań zależy od celów , jak ie  badający sobie staлvia. Jeżeli badający chce poznać  
upowszechnienie dóbr kulturalnych w społeczeństw ie, to musi wybrać takie m etody, żeby  
mógi przy pom ocy danych ilościowych i jakościow ych określić, jak na przestrzeni dłuższego  
czy krótszego okresvi czasu została upowszechniona np. książka, gazeta, czasopismo itd. 
W  ten sposób dobiera odpowiednią technikę, żeby zebrać odpoiviedni m ateriał.

Oczywiście liadania, o których m ów iłem , były prowadzone w ramacli badania procesu  
demokratyzacji kultury wywołanego przem ianam i rew olucyjnym i, które dokonały się w P o l
sce. Mało jesl m ateriału z okresu m iędzyw ojennego, który by pozłvolił porów nać uzyskane 
Avyuiki. niemniej jednak na podstawie badań, które prow adzim y, uważam , że m etody, 
które wybrabśnsy do zebrania danych ilustrujących zachodzące procesy, były odpow iednie. 
Г'. ic są one ua релуио idealne, prawdopodobiiie m ożna by jeszcze pom yśleć nad innymi 
sposobami zbierania m ateriałów , żeby poznać, zgodnie z naszym celem , zachodzące pro
cesy. Jednak, wbrew tem u co sugerował jeden z przedm ów ców , badania stanu aktualnego, 
to znaczy jak ludzie odczuw ają, jakie m ają obecnie potrzeby na gruncie tej w iedzy i do
świadczeń, które mają —  badania taliie są potrzebne. Człowiek m ów i sam o swycli p o
trzebach, o swych zainteresowaniach, o tym , jakie pism a i gazety czyta, a co poza tym  
chciałby przeczytać. O co więc jeszcze chodzi w badaniach, które prow adzim y? Cliodzi 
o pokazanie społecznej struktury czytelników  poszczególnych rodzajów  piśm iennictw a. Nie  
widzimy innych m ożliwości zbadania społecznego zasięgu czytelnictw a w różnych grupach  
zawodów, w różnych klasach społecznych, w m ieście, w klasie robotniczej, czy na wsi 
wśród chlopstłva —  jak  zbieranie danych za pom ocą kwestionariuszy. Om aw iając tę sprawę 
wyraziłem się m oże niezbyt ściśle. Pow iedziałem , że nasze badania były prow adzone za 
pomocą ankiet. N ależało raczej pow iedzieć, że wszystkie badania były przeprow adzone za 
pomocą wywiadów kontrolowanych przez przygotow any z góry kwestionariusz. W  takie kw e
stionariusze zaopatrzono wszystkie osoby przeprow adzające w ywiady. B adani w zasadzie 
chętnie odpowiadali na zadawane im  pytania.

Jeżeli bada się zasięg czytelnictwa poprzez biblioteki, to bada się tylko czytelników  
pom ijając tych, którzy książek nie czytają. A  przecież dla nas ważne jest poznanie właśnie 
ludzi, którzy w ogóle nic nie czytają lub czytują książki bezw artościow e. Dobór, m etod  
musi być odpowiedni do celu badań.

Oczywiście, istnieją też inne techniki badań czytelnictw a (np. w edług szybkości czyta
nia, itp .), które mogą również w pew nym  stopniu w yjaśnić zasięg czytelnictw a. Przy po
m ocy wywiadów m ożemy badać czytelnictw o szerzej —  w skali całego m iasta i całego  
kraju. Uw ażam  więc, że ta m etoda jest dobra.



Jeżeli chodzi o badanie aktualnych potrzeb w zakresie czytelnictw a, to zasługują one 
na uwagę nie tylko ze strony tych, którzy zajm ują się badaniam i, ale i ze strony praktyków. 
PołfStaje problem  —  jaki sens ma prowadzenie hadań przez ludzi z zeлvnątrz, a nie przez 
tych , którzy bezpośrednio upowszechniają czytelnictw o. Trudno, ale chyba państwo zgo
dzicie się ze m ną, że ci, którzy bezpośrednio pracują z książką i praktycznie m ają do czy
nienia z czytelnictw em  spełniają swe czynności w zasadzie bezrefleksyjnie (przepraszam  
z góry, ale nie chciałem  nikogo dotknąć). Mam  na m yśli to , że nie zastanawiają się nad 
każdą książką, nie analizują każdego czytelnika, bo jeżeli przychodzi jednocześnie dwudziestu 
m łodych ludzi i trzeija od razu wyi>ożyczyć im  książki, to nie ma na to czasu. Trudno by 
było zresztą postępow ać inaczej. T o nie jest żaden zarzut. W spółpraca między teoretykami 
i praktykam i polega na tym , żeby uzgodnić swój punkt widzenia i wspólnie badać ten 
sam problem  od różnych stron, na podstawie własnych doświadczeń. Ludzie, którzy przy
chodzą z zewnątrz, konfrontują uzyskane w ten sposób dane z całym  szeregiem innych da
nych. N a podstaw ie tego m ogą m ów ić o tym , jak  wygląda czytelnictw o w określonym  śro
dow isku i w skazują, jakie są m ożliw ości upowszechnienia tego czytelnictwa w różnych gru
pach zaw odow ych ludności. Jeżeli m ów i się, że wśród robotników  niewykwalifikowanych  
około 40  %  nie czyta książek w ogóle, to nasuwa się konieczność przeprowadzenia propa
gandy czytelnictw a лvśród tej właśnie grupy zaw odow ej. Oczywiście propagandą książki, 
dotarciem  z nią do czytelnika, musi się zająć człow iek odpowiednio do tego przygotowany.

B yła tu mowa o tym , że słabo czytane są książki inne niż książki obyczajowe, histo
ryczne (książki takich twórców jak  M ickiew icz, Prus i Sienkiew icz), więc że z tymi innymi 
książkam i trzeba przyjść do czytelnika i rozłożyć je  przed nim . O tóż rozłożenie książek 
nie zawsze nam  wiele daje'. N p . w ubiegłym  roku w Zakładach dawniej im. Stalina w Łodzi 
zorganizowany został w ielki kierm asz książki. Chodziło tam  przede wszystkim o książkę 
techniczną. Kierm asz kosztofval dużo pieniędzy, a książki nie m iały popytu : w ciągu mie
siąca sprzedano ich za l lU  złotych. N ie wystarczy więc tylko pokazać książki, aby ktoś je 
w ybrał. W iem y, jak  wygląda czytelnictw o czasopism ilustrowanych. Jeżeli jest ilustracja, 
która „b ierze” , która się podoba, to czasopismo jest chętnie nabywane. Taką samą rolę 
odgrywa tytuł książki. Jeżeli ktoś przeczyta tytuł —  nie świadczy to  o tym , że książka go 
zainteresow ała. W  wygłoszonych referatach było dużo przykładów  świadczących o tym , że 
ktoś po w ypożyczeniu książki, która zasadniczo jiowinna go zainteresować, zwracając ją 
ośw iadczył, że mu się nie podobała. Przecież nieraz m amy setki książek, kióre kładziemy  
na stosy. W ięc kupienie i posiadanie książki wcale jeszcze nie świadczy o czytelnictwie,
0 zainteresowaniu czytelników . Zresztą powszechnie wiadom o, że czytamy bardzo dużo ksią
żek , które niekoniecznie nas interesują, nieraz należy to do obowiązków, nieraz uważamy, 
że trzeba znać książkę budzącą zainteresowanie innych itd. W chodzi tu w grę cały łańcuch 
różnych czynników , w pływ ających na to , że czytamy książki, które nie zawsze nas interesują.

Tak sam o jest nie tylko wśród inteligencji, ale i w środowisku robotniczym. W ięc
1 tu trzel>a by było bardzo głęboko i dokładnie poznać rzeczywiste zainteresowania ludzi. 
Jeżeli m ów im y o tym , że „przychodzę, rozkładam  książki i ludzie kupują je  ode mnie”  
to na tej podstaw ie nie m ożna pow iedzieć, że świadczy to o „zainteresowaniu robotnika  
książką” . T o  nie jest m etoda badania, lecz propaganda czyteluictw a. W  pracy badawczej 
to pom ylenie p ojęć jest wręcz szkodli\ve, bo nie odróżniam y jednego zagadnienia od dru
giego. Jednym  z celów  badań jest poznanie, czym ludzie się interesują, a innym  zagadnie
niem  jest to , jak  należy zm ieniać te zainteresowania. Jeżeli chcemy zm ienić strukturę za
interesowań ludzi, to  aby to osiągnąć m usimy tę strukturę najpierw poznać.

W' badaniach chodzi o to, żeby poznawać, żeby prowadzić te badania systematycz

nie i śledzić zm iany w strukturze zainteresow ań; z drugiej zaś strony —  konfrontow ać 
zm iany struktury zainteresowań ze zm ianam i polityki kulturalnej, zm ierzającej do upow

szechnienia książek; konfrontow ać w skali m asow ej, czy nasza polityka w zakresie czy



telnictwa jest skuteczna, czy zm iany jakie zachodzą u czytelnika odbyw ają się pod w pły
wem  tej polityki.

Oczywiście można prow adzić 1>adania w skali m ałej grupy społecznej, tak jak  to nazywa 
się w socjologii, gdzie bada się 10— 20 osób. wchodzi się z nimi w bezpośredni kontakt, za
poznaje się z ich życiem , wszystkim i czynnikam i warunkującym i ich życie, zachow anie, 
zainteresowania. W tedy można prowadzić daleko idące badania nad czynnikam i psycho
logicznymi w zakresie czytelnictw a. Są przecież różne sposoby prowadzenia badań. Można  
badania prowadzić na szeroką skalę, m ożna prow adzić w skali m ałej grupy społecznej. Można  
prow adzić badania z różnych punktów  w idzenia, ale wszystkie one służą jednem u celow i: 
upowszechniania czytelnictwa.

Koleżanka z Instytutu Książki i Czytelnictwa wspomniała tutaj, że nastą]iiło odhum a- 
nistycznienie naszej kultury. Jest to uwaga słuszna, jeżeli chodzi o tendencje rozw oju; o to, 
że coraz większe znaczenie w życiu zaczyna odgrywać technika. Ludzie istotnie coraz częściej 
zwracają uwagę na sprawy techniczne. ^  badaniach prowadzonych w zeszłym  roku w Za- 
kladacli im . Marchlewskiego pytano robotników , co by zrobili, gdyby w ygrali kilka tysięcy  
złotych w „K ukułeczce” . W  ten sposób badano ich aspiracje. W iększość odpow iedziała, że  
kupiliby m ieszkania (ciężka sytuacja m ieszkaniowa w Ł o d zi), inni planow ali wydatki na 
o d /ic ż . Jeśli chodzi o inne zakupy, to w ym ieniali radio, telew izor, m otocykl, sam ochód; 
książek nie wymienianp. Spośród trzydziestu badanych osób zaledwie jedna planowała 
kupienie jakiejś książki. W  intencjach i dążeniach ludzkich książka znikła. W ynika to  
z  tego, że w skali masowej potrzeby czytelnictwa nie są jeszcze rozbudzone, natom iast m ó
wiąc po hegłowsku, duch czasu idzie w kierunku techniki. Część tych robotników , czy innej 
grupy ludzi, może się nie zetknąć z książką, bo ich zainteresowania pójdą w innym  kie
runku: nie poprzez książkę do telew izora, lecz z pom inięciem  książki —  do telew izora.

Istnieje rzeczywiście tendencja w zm ieniającej się strukturze zainteresowań ku odhum a- 
nistycznieniu kultury. A le  nie można tw ierdzić, że to odhum anistycznienie nastąpiło. K u l
tura mimo wszystko staje się coraz bardziej hum anistyczna; ciągle następuje upowszech
nienie książki w skali m asowej, jak  również gazet i czasopism. Zasięg czytelnictw a się roz
szerza. T o , że w pewnym  okresie występow ały wahania, że nastąpił spadek nakładów , to  
fluktuacja ta spowodowana była różnymi czynnikam i. A le  biorąc pod uwagę okres od lat 
przedwojennych po dzień dzisiejszy nie potrzeba chyba podawać liczb na potwierdzenie  
te^o, że kultura u nas w ogóle się rozszerza, że rozszerzyła się kultura hum anistyczna, i to  
hardziej niż tecliniczna.

D r Irena Lepalczyk  —  M iejska Biblioteka im . L. W aryńskiego w Łodzi

R eferat m ój miał na celu przedstawienie sposobów zbierania m ateriałów  oraz przegląd  
najważniejszycli zagadnień poruszonych w gotow ej już większej pracy, a nie podanie w  pełni 
udokum entowanych wyników badań.

Jednym z kryteriów  doboru kandydatów do badań był w iek, ktprego górną granicę sta
nowiło 30 lat. Zależało nam bowiem  na tym , by badania przeprow adzić wśród osób, u któ
rych czas ukończenia szkoły podstaw ow ej, średniej lub wyższej był m niej więcej ten sam  
i przypadł na lata pow ojenne. W spólnym  był również dla badanych m om ent rozpoczęcia  
po wojnie pracy zawodowej.

Innym  kryterium  doboru kandydatów do liadań, m ocno podkreślonym  w założeniach, 
była funkcja badanego w zakładzie pracy. Zostało ustalone, że badania obejm ą pracowni
ków zajm ujących najwyżej stanowisko m ajstra. W  wyniku tego kryterium  wśród badanych  
spotykam y m ajstrów  zarówno ze szkołą podstawową jak  i z dyplom em  magistra inżyniera.

Kandydaci zostali wybrani na podstawie kart czytelników biblioteki zw iązkow ej Z a
kładów dawniej im. J. Stalina,' którzy byli jej członkam i najm niej przez rok 1956 oraz na 
podstawie list alisolwentów Teclinikum  W łókienniczego, którzy otrzym ali skierowania do



pracy w Zakładach w latach 1953— 1956. Z  długiej listy absolwentów Technikum  w okresie  
przeprow adzania l>adań tylko 22 osoby pracowały w Zakładach. Oni też w większości nie 
tylko nie należeli do biblioteki zw iązkow ej, ale nie byli również członkami bibliotek in
nych sieci.

Jak zaznaczyłam  \f referacie —  wszyscy uczestnicy badań byli poinform ow ani o colach  
pracy. Oczywiście m ów iliśm y im o celach praktycznych badań, nie wchodząc w założenia  
teoretyczne. Jednym  z argumentów niezm iernie przekonyw ującym  była reorganizacja Ińbłio- 
tek zakładow ycli, głównie fachow ych.

Dokonałam  w  m ojej pracy analizy bibliotek zarówno związkowych jak i tacłiowych. 
natom iast z hrakn m iejsca nie podałam  jej w referacie. Chciałabym  jednak zaznaczyć, że ana
liza bibliotek technicznych daje niezm iernie interesujące rezultaty szczególnie w zestawieniu 
z biblioteką związkową. Tak up. biblioteka zw iązkowa, która w okresie badań obsługiwała 
prawie 2 .000  czytelników , pełniąc również rolę biblioteki dostępnej dla mieszkańców naj
bliższego terenu, w roku 1956 zakupiła książek za dziewięć tysięcy złotych, podczas, gdy 
w tym  sam ym  czasie jedna z pięciu bibliotek technicznych m ająca zarejestrowanych 4 8  
czylciników  wydała na książki i czasopisma osiemnaście tysięcy złotych.

referacie w spom inam  o ślusarzach, farbiarzu, energetyku, prządce, tkaczkach itp. —  
wobec tego słuszne jest pytanie —  co rozum iem  pod słowem  „w łókniarze” . Zastosowane 
zostało tutaj pojęcie tzw. zawodu olłiektywnego, określanego przez Głów ny Urząd Staty
styczny na podstaw ie przynależności do zakładu pracy, a ściślej do działu gospodarki naro
dow ej. W szyscy badani są pracow nikam i zakładu przemysłu włókienniczego i stad po
chodzi wspólna dla nich nazwa ..w łókniarze” .

i\ie m ogłam  zatrzym ać się przy oma%vianiu określenia -k ręg i kultury” , używanego 
w pracy, gdyż m usiałabym  om ówić wiele innych p ojęć, jak np. ..środowisko społeczne", co 
przekroczyłoby гашу referatu.

P rzew odnicząca;

Przypuszczam , że dr W ojciechow ski jeszcze przyjdzie i swoją wypowiedzią zamkisie 
całość obrad naszej .4ekcji. Dlatego ze swej strony chcę dorzucić tylko kilka myśli \viaza- 
cych się z zagadnieniam i, które tu były poruszane. Pragnę zaznaczyć, że nie uważam się 
za teoretyka, nie prowadzę badań i nie jestem  bibliotekarką. Przem awiam  jako zwykły  
pracow nik osw'iatowy.

Trapiła m nie dotychczas i w dalszym ciągu trapi kwestia czytelnictwa i sprawa jego  
rozszerzenia. Jakimi m etodam i doprowadzić do tego, żeby czytających było coraz więcej, 
żel)y czytelnicy przcchoJzili od książek łatw ych, czasem nawet m ało wartościowych, do 
lepszycli. wartościowszych.

Już przed wojną doszliśm y do w niosku, że chcąc prow adzić w sposób właściwy akcję  
czytelniczą i szeroką propagandę książki trzeba w iedzieć, kto czyta, co czyta i jak  czyta. 
D latego już w tedy zapoczątkow ane zostały badania czytelnictw a wśród różnych grup: 
np. robotników , m łodzieży itp. W iem y, że po w ojnie przez szereg łat badań nie prowadzono. 
Od dwócli lat jednak, na skutek nalegań, między innymi ze strony pracoAvnikow oświato- 
wycli —  badania te zostały w znowione.

Obecna K on feren cja , którą nazwaliśm y m oże nie bardzo skromnie, naukową, powinna —  
według m nie —  przyczynić się do pow ażnego zanalizowania takich l>ardzo ważnych obecnie 
zagadnień, ja k : problem  dotarcia z książką do czytelnika, nie korzystającego obecnie jeszcze  
z naszych bibliotek , problem  m etod tej pracy oraz wiele innych trudnych spraw dotyczących  
upowszechnienia książki. Tym czasem , gdy słuchałam  tutaj naszej dyskusji, odniosłam wra
żenie, że nie wszyscy przygotow aliśm y się do niej, że m ów im y jeszcze bardzo różnymi języ
kam i. Trudno nam jakoś spojrzeć szerzej na niektóre problem y. Nie m ożemy jakoś oderwać 
się od naszych codziennych, trapiących nas trosk zawodow ych. A  przecież jeżeli chcemy



wysnuć jakieś ogólniejsze w nioski, to m usimy umieć w yelim inow ać to , co w jakim ś kon
kretnym przykładzie było m oże w lokalnych w arunkach bardzo istotne, ale czego nie po
trafim y skonfrontować z różnymi innym i w ydarzeniami. I  w związku z tym  w łaśnie, wy
daje mi się, że nasza dyskusja wielokrotnie przybierała po prostu form ę rozm ow y, zbyt 
luźnej wymiany m yśli.

Patrząc trochę z boku, jako bezpośrednio nie zaangażowana, zauw ażyłam , że ścierały 
się tu bard?.o wyraźnie dwie opinie. Z  jednej strony opinia bibliotekarzy, którzy stoją na 
stanowisku, że tylko bibliotekarz siedzący w bibliotece i m ający bezpośrednio kontakt z czy- 
tehiikiem . może- prowadzić badania, z drugiej —  opinia kolegów  z Instytutu K siążki i Czy
telnictwa z Warszawy oraz kolegów  socjologów  z Łodzi, którzy do badań podchodzą w spo
sób bardziej przygotowany i bardziej odpow iedzialny.

Moim  zdaniem, powinniśm y się zgodzić, źe nie wszystkie form y badań, które stosują  
koledzy teoretycy, wypracowane są wyłącznie przez nich. Słuchając np. referatu przygoto
w anego przez koleżanki z Instytutu Książki i Czytelnictwa dow iedziałam  się, że prow a
dząc badania w sposób teoretyczny (ankiety, kwestionariusze itp.) koleżanki te były  
w stałym kontakcie z bililioickarzam i. Jest to zupełnie zrozum iałe, bow iem , gdy szło o lia- 
dane kobiety, gospodynie dom ow e, które na swej drodze czytelniczej przechodziły różne  
etapy, niepodobna było pom inąć rozm aitych charakterystycznych czy ciekaw ych danych, 
których m ogły dostarczyć, w rozm owach z koleżankam i, bibliotekarki. K ontakty z bi- 
bliotekarzam i-praktykam i na pewno dają cenny m ateriał do prowadzenia teoretycznych badań.

Potrzeba badań naukowych w dziedzinie czytelnictłva jest bezsporna. M yślę, że badania  
takie są obiektyw niejsze, gdy przeprow adza je ktoś z zew nątrz; ktoś nie zainteresoAvany 
bezpośrednio w propagandzie książki, ale opierający się na doświadczeniach i obserwacjach  
ł)ibliotekarzy, którzy jako praktycy stykają się z zagadnieniam i czytelnictw a na codzień.

Badanie czytelników w bibliotekach, to jednak tylko połowa zagadnienia, choć na 
pev.-iio ważna. Bardzo potrzebne są również badania ludzi, którzy nie czytają, badania tzw. 
czytelników potencjalnych. Ważne tu jest stwierdzenie, od czego zależy zainteresowanie się 
tej kategorii ludzi tą czy inną książką, tym  czy innym  zagadnieniem. PŚiestety, bibliotekarz  
nie zawsze może dopom óc w przeprow adzaniu takicli badań, gdyż trudno mu dotrzeć do  
tych, którzy nie korzystają z liiblioteki lub też w ogóle jeszcze nie czytają książek.

Słuchając dyskusji w ydało mi się. że m ało także pośw ięciliśm y uwagi ważnym  pytaniom , 
czego oczekujem y od Instytutu Książki i Czytelnictw a, jakie są nasze potrzeby i wym agania, 
a палуе1 żądania pod jego adresem. Ośrodki badawcze istnieją iirzecież w tym  celu, żeby  
nam pomagały w naszych trudnościach praktycznych, aby swymi badaniami rozwiązywały  
zagadnienia przez nas wysuwane.

I ostatnia sprawa, na którą chcę tu zwróci  ̂ uwagę. Chodzi ini o zagadnienie tzw. 
przys])osobienia czytelniczego, związania czytelnis , z książką. Kolega W ojciechow ski m ó- 
лvil dzisiaj o tym , że obecnie największą rolę i.<a tu do spełnienia szkoła, nauczyciel. 
W  każdej dysktisji na tem at czytelnictwa pow tarzam y ciągle to samo. Obserwując absolwen
tów szkól podstawowych, m łodzież w w ieku lal szesnastu do dziew iętnastu, stw ierdzam y, 
że m iod/ież ta nie czyta wcale, lub bardzo m ało. W iną za to obciążam y szkolę, że nie roz
budziła w swych wychowankach odpowiednich zainteresowań, nie nauczyła m łodzieży ko
rzystać z książek. W yd aje  mi się, że takie stwierdzenia upraszczają sprawę, bo najłatw iej 
jest zepchnąć wszystko na nauczyciela i winić tylko szkołę. A  czy zdajem y sobie sprawę 
w jak trudnych warunkach nauczyciel pracuje, jak  niewiele ma czasu, jak  źle jest przygo
towany do tego, by m ógł wzl)udzać zam iłowanie do czytelnictw a wśród m łodzieży.

W ydaje mi się, że powinniśmy na to spojrzeć szerzej, nie tylko pod kątem  szkoły czy 
nauczyciela. Zagadnienia te powinny być uwzględnione w ogólnej polityce oświatołvej. Nie  
tylko szkoła może oddziaływać na dzieci i m łodzież, choć szkoła jest do tego rów nież obo
wiązana. Powinniśm y domagać się, aby nauczyciel był odpow iednio do tej pracy przygo-



tow any. Jest to  sprawa reform y program ów  liceów pedagogicznych, organizacji nowych stu
diów  pedagogicznych. Gdy nauczyciel będzie m iał czas na dalsze pogłębianie swojej wie
dzy —  dopiero w tedy będziem y m ogli stawiać m u tego rodzaju żądania. Obecnie jest to
sprawa w yjątkow o trudna, prawie nierealna, a w ięc trzeba szukać innych metod i innych
form  budzenia zainteresowań. I tu dezyderat pod adresem Instytutu Książki i Czytelnictwa, 
aby zechciał bardziej zająć się badaniam i m łodzieży, ich potrzeb, ich zainteresowań. Życie 
dzisiaj jest o w iele bardziej skom plikow ane, niż było przed w ojną. Zagadnienie, radia, tele
w izji, kina —  to były dawniej sprawy m arginesowe. Dziś trzeba się z tymi problem am i 
liczyć i nie wolno ich pom ijać, jak  o tym  słusznie m ów ił p rof. Suchodolski we wczorajszym
referacie. N a tym  kończę. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos?

M gr Barbara W ilska  —  Instytut K siążki i Czytelnictwa
W  czasie czytania referatu opuszczone zostały nazwiska kolegów , którzy na zlecenie 

Instytutu grom adzili m ateriały w ykorzystane w referacie. Pragniem y to obecnie naprawić. 
Pierwszą była pani N agórska, która już się sama „zdradziła”  swoją wypowiedzią w dyskusji, 
następnie pani m gr D orejko z Bielska i pani Buiowa z Szopienic. Przepraszam y, że nie 
w ym ieniliśm y tych osób we właściwym  czasie.

Na tym  zam knięto obrady Sekcji III .
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Mgr Marek Skwarnicki
W arszawa —  Instytut Książki i Czytelnictwa

CZYTELNICTWO I METODY JEGO BADANIA
Zgodnie z program em , w trzecim  dniu K on feren cji odbyło się końcowe  

zebranie przy udziale wszystkich uczestników  i licznych gości. Obrady toczyły  
się w sali Centralnej Biblioteki Rolniczej. KieroAval nim i prof, dr Paweł R y
bicki.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 9  m in. 3 0 , od referatu mgra Marka 
Skwarnickiego (Sekcja I V ) .

Przy podejmowaniu rozważań na temat badań czytelnictwa konieczne jest 
wstępne uściślenie niektórych terminów. Są one używane i przez badających 
i przez pracowników oświatowych w różnych okolicznościach, w rozmaitym 
znaczeniu. Publikacje na ten temat nie precyzują przeważnie dokładnie, co 
mianowicie rozumieją pod pojęciem ,,czytelnictwo‘". Ani prace dawniejsze, 
ani współczesne. Używanie takich pojęć, jak np. czytelnictwo masowe, czy
telnik zbiorowy i indywidualny itp., wprowadza dodatkowo chaos i zamie
szanie do używanej terminologii. Jednocześnie poglądy na temat czytelnictwa, 
jakie odziedziczyliśmy z przeszłości, a więc —  po Rubakinie i Hofmannie —  
bo tylko ci dwaj uczeni stworzyli całościowe systemy badawcze —  są w świe
tle współczesności częściowo już zdeaktualizowane. Nie widać natomiast 
dotąd prób stworzenia nowej definicji równie pełnej jak tamte. Obydwaj 
uczetii opierali się w swoich sformułowaniach o pewne systemy filozoficzne 
żywe w ich czasach i w duchu tych systemów określali funkcję czytelnictwa. 
Riibakin byl pod niewątpliwym wpływem tych kierunków filozoficznych, 
u których podłoża leży teoria psychoanalizy Freuda. Teoria wielkiego filo
zofa do dzisiaj jest żywa, ale wtopiona już w inną strukturę umysłową współ
czesnego człowieka. W strukturę opartą na zasadach myślenia historycznego, 
w diiżej mierze pozostającą pod wpływami nauk ścisłych i socjologii.

Teoria Hofmanna, to jak gdyby dalsze ogniwo rozAvoju myśli już mniej 
indywidualistycznej, bardziej „uspołecznionej” . Stąd pojęcia narodu, grupy 
społecznej, kultury narodowej pełnią u tego badacza tak ważną funkcję. 
Tędy prowadziła także stroma ścieżka, po której Hofmann doszedł do sfor
mułowań podchwyconych i niekiedy przeznaczonych na użytek narodowego
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socjalizmu. Ale ten ostatni okres z życia uczonego nie powinien zacierać 
niezwykle ważnych uogólnień i sformułowań teoretycznych tak istotnych 
z dzisiejszego punktu widzenia. Badający dzisiaj czytelnictwo nie reprezen
tują w takim stopniu jakiegoś odrębnego i konsekwentnego poglądu na 
sprawy człowieka i świata, jak Hofmann i Ruhakin. Żyjemy w okresie prze
wagi nauk doświadczalnych, oczekuje się więc przede wszystkim wyników 
szczegółowej obserwacji faktów, a nie zakładania a priori zasad, które 
w trakcie badań mają być sprawdzone. A lak przecież robili i Rubakin. 
i Hofmann. W  chwili obecnej konieczne jest uporządkowanie pojęć, których 
używamy, a zarazem pokuszenie się o zarysowanie kierunku, w jakim wy
obrażenia o „czytelnictwie”  się zmieniają. To pozwoli w przyszłości zbudo
wać teorie o szerszym znaczeniu.

Ewolucja pojęć na temat „czytelnictwa" była i jest uwarunkowana 
współczesnymi, zmieniającymi się poglądami na kidturę, jej wewnętrzne 
powiązania i źródła powstawania wartości intelektualnych lub artystycznych. 
Ogólnie mówiąc —  określenia „czytelnictwa”’ przeszły w ciągu lat ostat
nich ewolucję od kategorii indywidualistycznych, ujmujących to zjawisko 
jako proces psychiczny jednostki czytającej, w pewnym sensie wyobco
wanej z otoczenia, do socjologicznych pojęć dzisiejszych.

Wyraz „czytanie”  w dzisiejszym rozumieniu jest to jfsycliiczno-fizjologicz- 
ny proces, zachodzący podczas przyswajania sobie (za pośrednictwem zmysłu 
wzroku) przekazywanego w materialnej formie słowa. Niekiedy znaczenie 
„czytania”  rozciąga się na zespół zagadnień bezpośrednio towarzyszących 
recepcji słowa pisanego czy drukowanego, a wchodzących w zakres „techniki 
pracy umysłowej” . W każdym jednak wypadku użycie omawianego terminu 
sugeruje problematykę jednostkowego kontaktu z książką, czy z czasopis
mem, spraw indywidualnycli, a zarazem statycznych —  nie rozwojowych. 
Czytanie — w wyspecjaliz<jwanym już dzisiaj sensie —  oznacza prosty fakt
trzymania w ręku książki i czytania jej. Rezidtaty czytania —  to już czy
telnictwo. Jest nim wszystko, co w całym swoim skomplikowaniu i bo
gactwie przejawia się w człowieku czytającym.

j,Czytelnictwo”  —  to mnogość faktów, wzajemna ich zależność, to naj
ważniejsze cechy zawierające się w tym pojęciu. Dochodzi do tego jeszcze 
zagadnienie rozwoju. Mówiąc o mniej lub bardziej zaawansowanym czytel- 
nictv.'ie dajemy wyraz swojemu poglądowi na wartość procesu, ujmowanego 
w kategoriacli wykraczających poza psychologiczno-fizjologiczny kontakt czło
wieka z słowem drukowanym. Czytelnictwo —  to jak by suma wielu „czy
tań” , trwałe obcowanie z książkami.

Dalej —  o ile możemy soliie wyobrazić „czytanie”  jako sprawę wyobco
waną z otoczenia, jako proces nie kontaktujący się z niczym poza jednostką



w której on przebiega, —  to „czytelnictwa”  tak ujmować niepodobna. Czy
tanie przez pana Jana książki uzależnione jest od jego dyspozycji fizycznych, 
inteligencji, niniejszej lub większej sprawności kojarzeniowej. Czytelnictwo 
Jana zależy od dostępnych mu książek, od możliwości zdobywania ich, od 
poziomu szkoły, która go wykształciła itp. Czytelnictwo jest po prostu 
zdeterminowane w dużym stopniu społecznie, czego nie można tak katego
rycznie powiedzieć o „czytaniu” . To ostatnie zresztą warunkuje czytelnictwo, 
1 ) 0  trzeba umieć czytać, żeby mógł zaistnieć fakt czytelnictwa!

Szukanie różnic pomiędzy dwoma bliskoznacznymi terminami dotyczą
cymi charakteru kontaktu ludzi ze słowem drukowanym miało na celu wy- 
odrębnienie cech czytelnictwa. Prowadziło ono do wstępnego ustalenia de
finicji proponowanej w moim referacie. Definicja ta brzmi: „Czytelnictwo 
jest procesem społecznym, polegającym na zaspokajaniu potrzeb kultural
nych, naukowycłi i rozrywkowych ludzi, poprzez przyswajanie sołjie przeka
zywanego w piśmie dorobku myśli i ducha ludzkiego” .

Definicja, sformułowana przez A. Mikucką w jej ściśle teoretycznej pracy 
na ten temat *) sprzed wojny, daje się odczytać pośrednio z takiej jej wy
powiedzi:

„Badania czytelnictwa zajmują się wzajemną zależnością zachodzącą mię
dzy książką i czytelnikiem, uwzględniając szereg czynników ubocznych wa
runkujących powstanie i obieg książki, a także kształtowanie się i rozлvój 
psychiki czytelnika i wypracowują na tej zasadzie nowe podstawy tego 
stosunku’ ’ .

Czym różnią się owe dwie definicje w rzeczywistości do siebie podobne? 
Różnią się jedynie rozłożeniem głównych akcentów na obydwu „partnerów”  
czytelnictwa —  „książkę”  i „czytelnika” .

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej. Pojedynczego faktu czytania, 
a nawet tego, że ktoś przeczyta Idlka książek —  jeszcze nie nazwiemy czy
telnictwem. Poszczególne te fakty musi łączyć wspólny podm iot: czytelnik. 
Jego kontakty z książką —  to pewien szereg przeżyć i przemyśleń zmien
nych, ale tworzących jeden obraz procesu czytelniczego. W  tym względzie 
obie definicje się nie różnią.

Ale A. Mikucka zaraz w następnym rozdziałku pisze: „głównym  przed
miotem badań czytelnictwa —  jest czytelnik. Czytelnik jako pewna organi
zacja psychiczna, przejawiająca się w jego stosunku do piśmiennictwa” . 
W  dalszym ciągu autorka uzasadnia potrzebę ustalenia badania typów psy
chicznych w ogóle i ty|iów czytelniczych. Typami czytelników oraz ich orga
nizacją psychiczną zajmowali się nasi badacze przedwojenni z dużą pasją, 
znawstwem oraz dobrymi rezultatami. Nie tracili zarazem z oczu prol)Ie- 
matyki społecznej czytelnictwa. A jednak czas zrobił swoje. Dlatego to, co

*) Mikucka A .:  P rzed m iot, zakres i m eto d y  badań nad czyteln ictw em , W -w a  1938 s. 3̂ 1.



tylko t e o r e t y c z n i e  zostało przez Mikucką w definicji określone jako 
badanie wzajemnego stosunku czytelnika do książki, dzisiaj, w p r a k 
t y c e  —  powinno obowiązywać jako naczelna zasada badań. W  praktyce 
przedwojenne badania czytelnictwa ciążyły ku bibliopsychologii, dlatego tyle 
tłumaczeń wymaga nowa postawa, jaką postuluję w moim referacie. Chodzi
0 przesunięcie punktu ciężkości z jednostkowego na społeczne.

Referowanie poglądów Mikuckiej ma na celu nie tylko przypomnienie 
dobrze znanych słuchaczowi poglądów polskich uznawanych i stosowanych 
w praktyce przed wojną. Chociaż w większym niż gdzie indziej stopniu 
brały one pod uwagę elementy społeczne czytelnictwa, to jednak, jak to 
widać wyżej, główną uwagę skupiały na psychice jednostki czytającej. Co 
więcej, często „czytanie”  traktowane było jako naczelny problem badawczy
1 w pewnym sensie utożsamiane z „czytelnictwem” . Np. artykuły H. Rad
lińskiej w encyklopedii „Świat i Życie”  pod tytułami „czytanie”  i „czytel
nictwo”  mieszczą oba omawiane pojęcia. Pod hasłem „czytelnictwo”  znaj
dujemy tam sformułowania dotyczące „czytania” .

Taka jest przyczyna moich wstępnych porównań tych dwóch terminów 
z punktu ich dzisiejszego rozumienia.

Podana w referacie definicja, nie odbiegając zbytnio od używanych daw
niej sformułowań, przesuwa jedynie punkt ciężkości ze spraw indywidual
nych na grupowe, z zagadnień psychologicznych —  na społeczne, kulturowe. 
Ma to, jak to dalej wykażę, ważkie konsekwencje.

Kładąc nacisk na to, że czytelnictwo jest procesem, dopowiedziałem 
jeszcze —  że polega ono na „zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, naukowych 
i rozrywkowych”  ludzi.

Zaspokojenie potrzeb zakłada ich istnienie. Poziom, jakość tych potrzeb 
uzależniona jest od wielu przyczyn sięgających korzeniami w życie kultu
rowe społeczeństwa. Są to: tradycja, stan, instytucje upowszechniające sztukę 
i naukę, uznawane obyczaje, wzorce kulturowe, autorytety intelektualne 
i obyczajowe itp. Determinują one poziom i kierunki rozwojowe czytel
nictwa. Ono z kolei ugruntowuje i wzbogaca pewne wartości w ludziach, 
kształtuje ich reakcje i poglądy. Czytelnik nie jest biernym odbiorcą, jest 
zarazem niejako „konsumentem i producentem”  wartości kulturalnych, 
co uznawały Radlińska i Mikucka, a co my musimy jeszcze mocniej pod
kreślić.

Wydaje mi się, że poza pewną tylko małą grupą badaczy psychologów, 
w chwili obecnej, tak u nas jak i za granicą, obserwatorów czytelnictwa 
więcej obchodzi jego rozwój, bogacenie się, wpływ na kulturę społeczeństwa, 
aniżeli to, co równocześnie dzieje się w psychice czytelnika. Na tym polega 
m. in. zmiana kierunku zainteresowań współczesnych.



W  Polsce utarło się już używanie słowa „kultura”  w nowym rozumieniu, 
bliżej nie sprecyzowanym a figurującym w nazwach urzĘclowych, iip. Mini
sterstwo Ktiltiiry i Sztuki (sztuka —  to także element kultury) oraz takich 
zwrotach jak —  „upowszechnienie kultury” , nie sięgając do zbiurokratyzo
wanego Żargonu typu: gdzie pracujecie? Odpowiedź: „R obię w kulturze” . 
Gdyby to pojęcie rozszerzyć, objęłoby ono także naukę, sztukę, życie inte
lektualne człowieka, ujmowane zresztą nie tylko w kategoriach humanistycz
nych: można by Ijyło wtedy nie rozróżniać w definicji potrzeb zaspokojonych 
przez czytającego —  na rozrywkowe, naukowe i kulturalne, a całą definicję 
sformułować następująco:

„Czytelnictwo jest procesem kulturotwórczym, którego podmiotem jest 
czytający człowiek” . Obydwa projekty definicji są jak najbardziej dyskusyjne, 
są projektami łvysuniętyuii z myślą o polemice. Różnią się między sobą 
w zasadniczej sprawie: doceniania charakteru pojedynczego człowieka, indy
widualności ludzkiej w kształtowaniu kultury społeczeństwa. Jest to zagad
nienie pierwszorzędnej wagi, szczególnie w czasach dzisiejszych.

Dwa tematyczne systemy badawcze, poza tezy których praktycznie nie 
wyszliśmy do tej pory, różniły się między sobą właśnie stosunkiem do tego 
zagadnienia. Moje rozważania są próbą kontynuowania myśli hofniannow- 
skiej; tradycje Radlińskiej —  to przede wszystkim szkoła Rubakina. H of
mann podchodził do czytelnika jako do członka pewnej grupy społecznej 
i dopiero przez tę grupę starał się oddziaływać na społeczeństwo. Rubakin 
śledził mikrolvosmosy przeżyć indywidualnych ludzi i szukał związków po
między nimi a książką —• na płaszczyźnie przeżyć wewnętrznych, psychicz
nych. Ten ukryty świat był dla niego dostatecznie ważny, aby na jego re
konstruowaniu poprzestać. Rubakin przeceniał rolę zagadnień psychologicz
nych w procesie czytelniczym. Hofniann wydobył na plan pierwszy pro
blematykę grupy środowiska społecznego. Dlatego jest on bliższy nam dzi
siaj od swojego poprzednika. Nie upoważnia to nas oczywiście do usuwania 
w cień ogromnego dorobku Rubakina i jego kontynuatorów.

Jasnych i zdecydowanych koncepcji teoretycznych, badawczych nikt 
poza tymi dwoma uczonymi nie stworzył. Kiedy dzisiaj my sami dyskutu
jemy nad problematyką badań czytelnictwa, musimy wybierać pomiędzy 
dwoma kierunkami z przeszłości. Ty cli, którzy punkt ciężkości swoich za
interesowań widzieli w „zachowaniu się wewnętrznym" człowieka podczas 
czytania i tych, którzy punkt ten umieścili „w  zachowaniu się na zewnątrz’ ’ 
czytających.

To drugie spojrzenie jest nam bliższe. Polska tradycja badań skłaniałaby 
nas co prawda ku zagadnieniom „techniki czytania”  i bibliopsychologii. 
Zbyt jednak silny jest nacisk potrzeb współczesności i tradycja ta nie d<i



się sztywno utrzymać. Chociaż nie można oczywiście zapominać i o tych 
pierwszych. Znowu chodzi mi o problem rozłożenia akcentów.

Proponowane definicje przedmiotu naszych poczynań badawczych pod
kreślały zdeterminowanie społeczne zachowania się ludzkiego. W  wypadku 
czytelnictwa dotyczy to kontaktovs człowieka ze słowem drukowanym. Przy
czyną takiego, a nie innego potraktowania sprawy są specyficzne warunki, 
w jakich badania nasze przebiegają.

1. Badający czytelnictwo robią to na użytek instytucji społecznie upraw
nionych do kierowania czytelnictwem i to w zasięgu masowym. Nie zmienia 
postaci rzeczy, czy mamy do czynienia z komórką PAN, biblioteką po
wszechną czy naukową, względnie katedrą uniwersytecką.

2. Wszystkie nasze poszukiwania rozpoczęły się i trwają w momencie, 
kiedy społeczeństwo nasze (i to wszystkie jego-grupy) zmieniło się i zmienia 
iiadal tak z punktu widzenia socjologa, pedagoga, jak i psychologa. Dlatego 
pierwszym krokiem- do opanowania tego zmiennego żywiołu —  jest roz
poznanie sytuacji. Rozmiary procesu zmian są wielkie. Nic dziwnego, że 
problematyka bibliopsychologiczna usuwana jest w cień przez potrzeby prze
rastające rozmiarami możliwości drobiazgowych prac laboratoryjnych. Nie 
mogąc zarazem skupić się z różnych względów na „zachowaniu się wewnętrz
nym ’ czytelników uciekamy się do obserwowania cech kierunków rozwoju 
czytelnictwa przez zachowanie się ich „na zewnątrz” .

Ponieważ zadaniem naszym jest kierowanie czytelnictwem ludzi, a rolę 
tę mamy pełnić w momencie pewnej dezorientacji, co do kierunku rozwoju 
ich życia umysłowego i obyczajowego, przeto musimy się w tym zadaniu 
jakoś zorientować, rozjjoznać jego cecliy zasadnicze.

W  ten sposób dochodzimy do zagadnień metod i technik badawczych. 
Od razu na wstępie możemy sobie powiedzieć, że podobnie jak to jest 
z teoretycznymi założeniami ogólnymi, tak i tu obracamy się w pewnym 
kręgu metod i technik badań czytelnictwa stosowanych w przeszłości. I nic 
dziwnego, że tak jest. Bo nie o nowe metody lub sposoby badawcze chodzi, 
ale o przystosowanie starycli do problematyki współczesnej oraz usystema
tyzowanie icli ze względu na cel. któremu mają służyć.

W ybór techniki badania wynika z celu, jaki zakłada sobie badający, 
przystępując do pracy. Inaczej będzie to wyglądało u socjologa badającego 
czytelnictwo a inaczej u bibliotekarza czy pedagoga. Każdy z nich osiągnie 
swój cel badawczy innymi sposobami. Żadnych reguł w tej mierze nie da 
się sprecyzować, a te, które są w podręcznikach socjologii hib pedagogiki 
i psychologii, zupełnie wystarczą. Nas może tylko interesować, które ze 
znanycłi technik w większym lub mniejszym stopniu nadają się do badania 
dzisiejszej rzeczywistości.



Jeżeli ktoś w ciągu prowadzonych prac potrafi zastosować nowe me- 
totly i podejść w oryginalny sposób do zagadnienia, to nie teoretyczne roz
ważania, ale praktyka badawcza do tego doprowadzą.

Muszę zarazem wyjaśnić dlaczego obecnie używam tutaj pojęć „metoda*’ 
i „technika”  badawcza. Na ten temat w publikacjach i dyskusjach istnieje 
wiele niejasności i niedopowiedzeń. ,,Metodą”  statystyczną, socjologiczną itp. 
można nazwać zespół zabiegów badawczych, którym kierunek nadaje ogólna 
koncepcja z określonym celem badań, należąca do którejś z wymienionych 
nauk. Metody mogą być skomplikowane, bo do procesu czytelniczego można 
podchodzić z wielu stron, w rozmaity sposób. Natomiast sposób zbierania 
materiałów, to już sprawa techniki badania. I o te właśnie „techniki”  toczymy 
zazwyczaj polemiczne boje, błędnie nazywane metodologicznymi.

Nie lua według mnie na przykład metody wywiadów. Wywiad jest naj
częściej stosowany w socjologii, ale może być także użyty przez pedagoga. 
Jeszcze płynniejsze jest pojęcie metody statystycznej. Gdybyśmy jakiś pro
blem badali wyłącznie za pomocą statystyki, można by się na taką nomen
klaturę zgodzić, ale to zdarza się niezwykle rzadko. Zatem metoda —  to 
ogólna koncepcja badań opierająca się o zasady teoretyczne którejś z zainte
resowanych czytelnictwem nauk. Technika —  to sposób zbierania materiałów, 
właściwy różnym naukom. W  tym znaczeniu, także dyskusyjnie, używam 
obu terminów w referacie.

Teoretyczny ład może —  dla celów dyskusyjnych —  wprowadzić do 
krzyżujących się ze sobą dążeń i potrzeb zgrupowanie metod i technik ba
dania czytelnictwa według tego, jakie aspekty procesu, o którym tyle już 
tutaj mówiliśmy, mamy zamiar badać. Pozwałam sobie przedstawić taki po
dział (dyskusyjnie), w oparciu o proponowane uprzednio definicje przed
miotu naszycłi badań.

Proces czytelnictwa posiada według mnie trzy zasadnicze cechy: rozmiar, 
jakość i wartość czytelnictwa. Po kolei je rozpatrzymy, grupując zarazem 
metody i techniki badawcze uajdogodniejsze do mierzenia czy oceniania 
badanego przez nas zjawiska pod względem wielkości, rodzaju i wartości.

Cecha wielkości czytelnictwa zależy od wielu czynników. Są nimi przede 
wszystkim liczba instytucji zajmujących się upowszechnieniem książki, w co 
луИсгату —  poza Iłihliotekami —  księgarnie, punkty sprzedaży, Icolportaż 
prasy itp. Liczba tych instytucji łącznie z rozmiarami icli wykorzystania jest 
pierwszym, najłatwiej ucłiwytnym miernikiem poziomu czytelnictwa w danym 
społeczeństwie.

Produkcja wydaw'nicza i ruch czasopiśmienniczy to dalszy, niemniej 
ważny wskaźnik liczbowy z jednej strony zapotrzebowania, a z drugiej —■ 
możliwości edytorskich kraju.



Stan bibliotek, sieci księgarskiej i wydawnictw (drukarni), to niezbędne 
warunki do liczbowej oceny czytelnictwa. Ich wykorzystanie obraziije do
kładnie rozmiary czytelnictwa.

Wszystkie te sprawy możemy badać za pomocą danych statystycznych.
Statystyka czytelnictwa jest u nas w kraju bardzo zaniedbana. Z jednej 

strony wszyscy, zupełnie słusznie, podchodzą do niej z wielką rezerwą. Jej 
prawdziwość pozostawia wiele do życzenia. Po drugie, mimo założenia, że 
W' planowej działalności oświatowo-kulturalnej opierać się powinniśmy na 
realnych wskaźnikach, niewiele zwracano uwagi do tej pory na liczby. 
Najgorsze jest jednak to, że pracownicy instytucji kulturalnych nie orientują 
się w dostatecznym stopniu w zagadnieniach statystycznych, czym różnią się 
od \\ielu swoich kolegów po fachu z innych krajów.

O statystycznym badaniu czytelnictwa mówi się u nas najczęściej. Jest 
to technika najprzystępniejsza, a zarazem stwarza pozory efektowne i nie 
wymaga tlługotrwałych, żmudnych prac. Pozornie. W rzeczywistości rozległa 
analiza statystyczna wymaga dobrze przemyślanej organizacji, a także przy
gotowania. Rozmiary prac GUS-u najlepiej o tym świadczą.

Technika statystyczna w mniejszym zakresie jest rzeczywiście bardzo do
godna w użyciu, ale przeważnie daje powierzchowne wyniki, szczególnie jeśli 
chodzi o badania krótkotrwałe. Nie chodzi mi w tej chwili o statystyczne 
drobne analizy, ale o badanie względnie zbieranie danych statystycznych w za
sięgu całego państwa, orientujące nas w „geografii”  czytelniczej kraju. Staty
styka jest punktem wyjścia i zajmują się nią wszyscy badający, bez względu na 
cel do którego zmierzają w badaniach. Potrzebne im jest orientacyjne tło 
na które mogliby nakładać swoje wyniki i spostrzeżenia, konfrontować je 
i porównywać. Dla syntez szczegółowych konieczna jest orientacja ogólna.

Istnieje przy Bibliotece Narodowej Instytut Bibliograficzny, komórka 
statystyczna wydająca publikację pt.: Ruch wydawniczy w liczbach. Cenne 
to wydawnictwo powinno być rozszerzone jak najrychlej (o co prowadzone 
są od dawna starania), uzupełnione analogicznymi analizami na inne tematy. 
Ideałem byłoby publikowanie danych o życiu świata książki w najszerszym 
tego słowa znaczeniu. Brak nam jest przecież ciągle szeregu szczegółowych 
inform acji: o ulubionych autorach w danym sezonie księgarskim, o czym 
może informować „D om  Książki” ; o różnicach dokładnych pomiędzy zapo
trzebowaniem na książki i czasopisma w poszczególnych regionach kraju;
0 popularności czasopism, filmów, audycji radiowych itp. Poszczególne 
instytucje sporządzają takie statystyki, warto by jednak zgromadzić je w jed
nej pviblikacji lub serii wydawniczej. Skupienie wszystkich danych na temat 
czytelnictwa w jednej lub w jednego typu publikacji liyłoby fascynującą
1 niezastąpioną lekturą dla ludzi interesujących się czytelnictwem. Chodzi 
mi o wydawnictwo na wzór rocznika literackiego —  o Rocznik Czytelniczy.



Oczywiście wymagałoby to ulepszenia także metod sporządzania zestawień 
statystycznych przez zainteresowane instytucje.

Była to dłuższa dygresja pralityczna. W róćm y do вргалу teoretycznych.
W. Hofmann w swej pomniltowej pracy Die Lekture der Frau posługuje 

SIĘ w dużej mierze statystylcą. Była to jego podstawowa metoda pracy. I nic 
dziwnego, był on bibliotełcarzem i organizatorem życia oświatowego. Dla 
celów kontroli, planowania i obserwacji czytelnictwa z punktu widzenia jego 
kierowania, statystyka jest bardzo użyteczną metodą postępowania badaw
czego. Obserwacje statystyczne czytelnictwa były prowadzone przed wojną.

Niezbyt fortunne są dalsze dzieje tych badań. Utarł się u nas ostatnio 
zwyczaj gromadzenia obserwacji statystycznych czytelnictwa dla uzyskania 
wiadomości nie dla potrzeb organizacyjnych lecz wychowawczych. Polega 
to na nieporozumieniu. Statystyka, jako częściowo pomyślany zespół poczy
nań badawczych, służyć może tylko dla celów organizacyjnych, planowania 
itd. W innych wypadkach statystyka musi być pogłębiona innymi techni
kami, uzupełniona i sprawdzona. Za pomocą analizy tych liczb można badać 
wyłącznie „rozmiary czytelnictwa” . Jego rodzaju i wartości liczby nam nie 
ukażą. Mogą one stanowić tło lub pierwsze, orientacyjne rozeznanie, gdy 
przystępujemy do badań. Zastrzegam się, że cały czas mówię o metodzie 
statystycznej w postaci czystej, o poczynaniach opartych o wyłączną analizę 
liczbową. Wszelkie statystyczne obliczenia powiązane z innymi metodami, 
jak na przykład podsumowanie ankiet itp. —  to sprawa osobna.

Drugą główną cechą procesu czytelnictwa jest jego rodzaj. Najlepiej 
można ją uchwycić analizując różne przejawy tego procesu. Różnice pomię
dzy czytelnictwem kobiet i mężczyzn, dzieci i młodzieży w różnym wieku, 
robotników, inteligentów itp. — to już różnice rodzaju. Przy próbie ich 
określenia wkraczamy w olbrzymi świat życia kulturalnego społeczeństwa. 
Podmiotem jego, jak już mówiliśmy, jest człowiek, obarczony tradycją kul
turalną środowiska, obyczajem, wykształceniem, cechami indywidualnymi 
umysłu i psychiki. Człowiek ten czytając —• wybiera pomiędzy różnymi ty
pami książek, czasopism, autorami, ideami. Wybierając —  daje wyraz 
swej postawie uformowanej własną indywidualnością, ale zarazem wpływami 
środowiska, w którym wyrósł. Śledzenie wyboru czytelniczego należy do ba
dających „rodzaj”  czytelnictwa jakiejś grupy. Mogą oni albo poprzez pryzmat 
zachowania się pojedynczego czytelnika szukać cech grupowych, albo pozna
wać czytelnictwo jednostkowe. Pierwsza postawa jest charakterystyczna 
<lla badającego bibliopsychologa, druga dla socjologa. Metody badań stoso
wane przy oЬgerлvacji cech rodzaju czytelnictwa są właściwe tym dwom 
dyscyplinom naukowym.

Ф Nawiązując do problematyki współczesnej, znowu tak jak w innych 
sprawach związanych z badaniami czytelnictwa, i tutaj punkt ciężkości 
zainteresowania obserwatorółv przesunął się z zagadnień jednostkowych na



problemy środowiska i grupy. Opowiedzieliśiiiy się w naszych rozważaniach 
za kontynuowaniem tradycji hofmannowskiej w podejściu do problemów 
czytelnictwa, które inspiruje teoretycznie nowe kierunki badań. Jednocześnie 
zbyt duże przesunięcie zainteresowań z jednostki na grupę gfozi zatrace
niem rzeczywistej perspektywy w patrzeniu na rolę jednostki w procesie 
czytelniczym. Zbytnie „umasowienie”  zagadnienia może zniekształcić do 
tego stopnia i wyniki i ich praktyczne realizowanie, że minie się zupełnie 
z celem. INaszym założeniem teoretycznym w badaniach powinno być poszu
kiwanie indywidualnej problematyki czytelniczej poprzez obserwację grupy.

Osoby badające w ten sposób czytelnictwo dorosłycli posługują się prze
ważnie wywiadami, kwestionariuszami, ankietami itp. Obserwują także te 
sprawy opierając się na pamiętnikach, listach do wydawnictw i czasopism, 
jako źródłach materiałowych do zainteresowań czytelniczych. Wszystkie 
te techniki badawcze są najczęściej używane w socjologii. Tendencje socjo
logiczne są u nas, jak już wielokrotnie podkreślałem, l>ardzo mocne. Bezpo
średnią przyczynę tego zjawiska należy upatrywać w odczuwanym przez 
wszystkich braku orientacji w kulturowych przemianach społeczeństwa. 
I nie tylko w tym. Książka w arsenale środków, za pomocą których kultura, 
sztuka i nauka przenikają do społeczeństwa, zajmuje inne niż dawniej miej
sce. Kino i radio —  dwa czynniki oddziaływające na szerokie rzesze 
ludności wiejskiej i miejskiej —  stały się dla niej kulturalnym chlebem 
powszednim. Nie było tak przed wojną. I nie chodzi o to, czy film i radio 
wspierają, czy wypierają czytanie. Stwierdźmy jedynie, że proces czytelniczy 
jest silnie z nim związany. Badający napotyka splot zagadnień, wzajemnych 
oddziaływań na siebie i w takiej formie musi zająć się nimi w trakcie 
obserwacji. W  krajach zacliodnich instytuty badania opinii publicznej oraz 
katedry socjologiczne uniwersytetów, jeżeli specjalizują się w kierunku ba
dań nad recepcją wartości kidturalnych przez publiczność, obejmują zazwy
czaj wszystkie te zagadnienia razem. W podobnym kierunku i my idziemy, 
wyposażeni w rzemieślnicze warsztaty z trudem dźwigające tak ogromne 
zadanie.

Pożytek socjologicznych badań czytelnictwa, prowadzonych na użytek 
bibliotek, jest duży ale nie wystarczający. Może oddać co prawda wielkie 
korzyści władzom centralnym, osobom bezpośrednio stykającym się z czytel
nikiem. Badania te pozwalają zorientować się w ogólnych kierunkach roz
woju zainteresowań czytelniczych, wskazując na wzrastającą lub malejącą 
aktywność różnych środowisk czytelniczych, nie nauczą jednak jak rozwijać, 
jak kierować życiem umysłowym poszczególnych jednostek.

Tymczasem poszczególne ośrodki biblioteczne stosują często ankiety, 
chcąc zdobyć wiadomości dla celów pedagogiki bibliotecznej. Oczywiście 
uzyskane wyniki niewiele im pomogą w pracy. Często też wskutek pomie
szania pojęć powstają różne pół-wywiady, pół-ankiety, albo konspekty wy



wiadów, rozpowszechnione jako ankiety. I one także źle pełnią swoją rolę. 
Nie mówią nic o jednostkowym czytelnictwie ujętym w perspektywach roz
wojowych.

Ale badania cechy rodzaju czytelnictwa można także prowadzić za po
mocą technik zaczerpniętych z psychologii. Ma to miejsce głównie w sto- 
simkn do problematyki młodzieżowej i dziecięcej. W  pracy oświatowej 
wśród dorosłych powinniśmy jednak wykorzystywać doświadczenia socjologów 
i pedagogów, o czym za chwilę. Tym bardziej, że ostatnio są wśród nich silne 
tendencje do rehabilitacji badań tzw. małych środowisk, a porzucania w wie
lu wypadkach masowych środków badawczych. Biblioteka, jako р1ас0лука 
oświatowo-kidturalna, działająca w środowisku o stałych cechach etnicznych, 
wrośnięta w tradycję i związana z historią miejscowości, stwarza doskonale 
warunki do takich badań.

Wreszcie trzecia cecha procesu czytelniczego —  j^go wartość. Np. 
w przyjętej w tym referacie definicji czytelnik, będąc podmiotem procesu 
czytelniczego, jest nie tylko konsumentem wartości kulturowych, ale także 
ich twórcą. Wartość czytelnictwa „mierzymy”  użytecznością życiową, społe
czną tych cech intelektu i psychiki, jaką nabywa ów człowiek czytając.

Co więc zrobimy w wypadku, gdy „czytelnictwo” , i to konsekwentnif^ 
uprawiane, deprawuje a nie wychowuje czytelnika? Oczywiście mamy 
w takim wypadku do czynienia z automatycznym procesem czytelniczym, 
który możemy zbadać zarówno pod względem jego rozmiarów jak i rodzaju, 
ale w kategoriach wartości ocenimy go ujemnie.

Hofmann twierdził, że wszelkie obcowanie z literaturą o małych 
wartościach artystycznych i intelektualnycli nie jest czytelnictwem. Kryte
rium jakie stosował, kryterium społeczne —  zbogaceuia albo zubożenia 
„pamięci narodowej”  jak to nazywał —  rugowało małowartościową litera
turę i czytelnika poza nawias czytelnictwa. W  założeniu takim tkwi pewna 
schematyczność w patrzeniu na zjawiska społeczne. Punkt patrzenia Hof- 
manna jest l)ardzo użyteczny, jeżeli badający zakłada doktrynalnie jakiś 
ideał wartości do których człowiek powinien zmierzać lub, co gorsza, musi 
zmierzać. Kierujący czytelnictwem wtłacza wtedy w pewne z góry założone 
ramy czytelnictwa ludzi korzystających z bibliotek. Jedne jego przejawy 
aprobuje, inne —  te niezsubordynowane —  nie. Takie niebezpieczeństwa 
tkwią potencjalnie w zalożeniacłi hofniannowskich.

Kto bada czytelnictwo, winien wszystkie jego przejawy i skalę wartości 
wyznaczyć w górę i w dół. Oczywiście z myślą o tych, którzy będą je pod
wyższać a nie obniżać.

Metodologia badań nad problematyką „wartości”  czytelnictwa należy 
do pedagogiki. Z niej czerpiemy sposoby obserwacji zjawisk tego rdzaju. 
Szczególnie eksperyment pedagogiczny ma tutaj dużą przyszłość przed sobą. 
Zarazem, mimo dosyć jednoznacznego opowiadania się za tradycją hofnia-



nnowską w badaniach czytelnictwa, w wypadku poszukiwań idących w głąb 
osobistych spraw czytelników zastanawiania się nad wartością czytelnictwa 
powinniśmy zwrócić się do spuścizny po Rubakinie. Zresztą nic tylko do tej 
spuścizny, ale także do aktualnych prac kontynuatorów kierunku Rubakina 
na Zachodzie. Dla celów wychowawczych i pedagogicznych konieczne jest 
zdobycie orientacji w typowych postawach psychologicznych czytających. 
Doświadczenia szkoły Rubakina służą temu celowi.

W N IO S K I —  T E Z Y

1. Ponieważ w chwili obecnej zostały podjęte badania czytelnictwa przez 
różne ośrodki naukowe, powinny one porozumiewać się między sobą. Po
trzebne jest to m.in. do ustalenia pewnycłi stałych założeń teoretycznycli 
w badaniach, dyskutowanie ich, wzajemne korzystanie z doświadczeń me
todologicznych i zgromadzonych materiałów.

2. Od czasów przedwojennych nie ogłoszono prac ogólnych, teorety
cznych na temat badań czytelnictwa, które wznosiłyby coś nowego do uprzed
nio już znanych teorii. Tymczasem w świadomości badających zmieniło się 
odczucie znaczeń wielu terminów zasadniczych, jak „czytelnictwo” , „czyta
nie” , „czytelnik”  itp. Zarazem używa się szeregu terminów Ьей bliższego 
określenia ich znaczeń. Powstaje więc konieczność wypracowania współcze
snej nam teorii czytelnictwa.

3. Ogólnie biorąc punkt ciężkości zainteresowań przesunął się z jed
nostki czytającej na problematykę czytelnictwa grupy. Zarazem czytelnictwo 
nic jest już traktowane statycznie, ale jako proces rozwojowy, mocno uwa
runkowany społecznie.

4. Proponowana definicja „czytelnictwa”  starająca się uwzględnić te 
zmiany brzmi:

„Czytelnictwo jest procesem społecznym polegającym na zaspokojeniu 
potrzeb kulturalnych, naukowych i rozrywkowych ludzi, poprzez przyswa
janie sobie przekazywanego w piśmie dorobku myśli i ducha ludzkiego” .

5. Systemy badań czytelnictwa Rubakina i Hofmanna są nadal żywe, 
nadają kierunek poglądom dzisiejszym. Nikt do tej pory nie posunął ich 
teorii dalej, ani nie stworzył konkurencyjnych; w odróżnieniu od polskich 
badań przedwojennych, większy wpływ ma na nas teoria i metodologia 
Hofmanna a nie Rubakina.

6. Wszyscy badający czytelnictwo w Polsce robią to na użytek instytucji 
społecznych, uprawnionych do kierowania czytelnictwem w zasięgu masowym. 
Obserwacje te prowadzone są w momencie, kiedy całe nasze społeczeństлvo 
przeżywa proces intensywnych zmian natury socjologicznej, kulturowej, psy
chicznej. Konieczne jest rozpoznanie wstępne obecnego stanu rzeczy. Jost 
to dodatkołvy argument za koniecznością prowadzenia "badań, mających na



celu sprawy ogólne a nie jednostkowe. Nie przesądza to jednocześnie ko
nieczności wyłącznego stosowania masowych technik badawczych.

7. Zbytnie socjologizowanie zagadnienia grozi bowiem z kolei skrzywie
niem perspektywy w stosunku do problematyki czytelnictwa indywidualnego. 
Musimy zachować pewne proporcje w badaniach. Założeniem naszym po- 
лу1ппо być szukanie cech wspólnych, jednostkowych, poprzez obserwację czy
telnictwa grupy.

8. Techniki stosowane w badaniach powinny ściśle odpowiadać prak
tycznemu celowi badań i liczyć się z tym, jakie cechy procesu czytelniczego 
mają one „mierzyć” . Cech takich wyróżnia się trzy: rozmiar, rodzaj i war
tość.

9. Pogłębienie problematyki badań czytelnictwa, zrozumienie kierunków 
ich rozwoju może pom óc w kształtowaniu obecnej polityki kulturalnej i oświa
towej. Opierałaby się ona o społeczne założenia kierowania czytelnictwem, 
honorując rolę jednostki w kształtowaniu kultury narodowej. Potrzebne by
łoby do tego postulowane na wstępie skoordynowanie prac badawczych, za
inicjowanie wydawnictw statystycznych i pomocy teoretycznych czytelnictwa.

Przew odniczący:

Dziękuję kol. Skwariiickiemu za wygłoszenie interesującego referatu. Przystępujem y  
do dyskusji.

P R Z E B IE G  D Y S K U S J I

Dr Zygm unt G ostkow ski —  Zakład Socjologii i H istorii K ultury w Łodzi

Chciałbym  podzielić się kilku uwagami, które nasunęły m i się w toku słuchania refe
ratu. Mam nadzieję, że m om enty, które poruszę, zostaną jeszcze rozszerzone w  dyskusji.

Zacznę od definicji czytelnictw a, jaką usłyszeliśm y w referacie. W ydaje m i się, że 
kwintesencja tej definicji da się sprowadzić do stw ierdzenia, że proces czytania to jest 
proces zacliodzący w społeczeństw ie, polegający na przyswajaniu sobie dorobku kultural
nego poprzez słowo pisane. W yd aje  się, że w takim  określeniu brak jest jednego ele
mentu. Jeśli mamy iść w kierunku uw zględniania czynników  społecznych, w jakim ś 
kierunku bardziej socjologicznym , to należałoby zw rócić uwagę na fak t, że czytelnictw o  
przebiega w jakiejś strukturze społecznej. Chyba ten elem ent jest na tyle w ażny, że trzeba 
go włączyć do definicji. Zresztą dalsze wywody okażą, że tak należałoby zrobić.

Dalsza sprawa. Nie mogę się zgodzić z tezą referatu, że najbardziej socjologiczny  
kierunek l>adań nad czytelnictw em  reprezentuje H ofm ann. ]Nie jestem  w  tej chwili w pełni 
przygotowany, aby wskazać wszystkie nowsze, socjologiczne m etody i koncepcje badań nad 
czytelnictwem , czy definicje czytelnictw a. Pow iem  tylko to, co m i się nasunęło na m yśl.

W eźm y choćby taką rzecz: czy w pracach St. B ystronia o prdiliczności literackiej 
nie znalazłyby się elem enty dla teoretycznego uzupełnienia koncepcji czytelnictw a? Mam  
wrażenie, że można stam tąd niejedno wydobyć —  choćby sam o określenie „publiczność  
literacka” . O tóż w definicji zawartej \f referacie nie jest używany term in „publiczność”  
w taki sposób, jak  by na to zasługiwał. W  socjologii krajów  zachodnicli, przede wszystkim  
w U S A  i W . Brytanii, termin „publiczność”  (p u b lic)  jest jednym  z zasadniczych term inów



używ anych w  badaniach. Przez „publiczność”  rozumie się grupę epoteczną wyodrębnioną 
ze względu na jakiś wspólny przedm iot zainteresowania. W  w ypadku czytelnictwa cho
dziłoby o publiczność czytającą. K oncepcja „publiczności czytającej”  ( the reading piihlic) 
jest używana bardzo często w pracach zachodnio-europejskich czy amerykańskich. Tara 
badacze posługują się koncepcją „czytających  publiczności”  —  w liczbie m nogiej. Nie wi
działem , żeby autor referatu dobrze w iedział, że takie koncepcje eą stosowane.

B rak uwzględnienia struktury grupow ej środowiska społecznego w jakim  zachodzi 
czytelnictw o —  odbił się na referacie w ten sposób, że społeczeństwo pojm ow ane tam było 
jednoplaszczyznow o i przeciw staw iane abstrakcyjnej jednostce. Brak ten uwidocznił się 
w  tej części referatu , gdzie mowa była o różnych cechach czytelnictw a. W ym ieniono tam  
takie jego w łaściwości jak  rozm iary, zasięg, poziom  itp . —  ale nic nie wspom niano o jego  
społecznej strukturze. A  jest to sprawa zasadnicza. M ożem y sobie np. wyobrazić taką sy
tuację, że w dwóch społeczeństw ach czytelnictw o, traktow ane tylko od strony jego roz
m iarów  globalnych, nie będzie zdradzać jakichś istotnycli różnic. I dopiero gdy weźmiemy  
pod uw agę, ja k  w ygląda struktura społeczna tego czytelnictw a —  tj. jak  wygląda ono 
w różnych grupach społecznych —  okazać się m oże, że w ystępują istotne różnice. W  jed 
nym  społeczeństw ie czytelnictw o m oże być np. bardziej elitarne niż w innym  — ■ może  
rozm aicie załam yw ać się w  poszczególnych grupach czy klasach społecznych.

U  podstaw  socjologii czytelnictw a winna leżeć socjologiczna systematyka grup spo
łecznych, w  obrębie których czytelnictw o ma m iejsce. Brak takiej system atyki —  brak  
św iadom ości je j potrzeby —  jest zasadniczym  m ankam entem  koncepcji teoretycznej czy
telnictw a, proponow anej w referacie. Zam iast system atyki grup społecznych —  operuje 
się w  referacie abstrakcyjnym , zbyt ogólnym  przeciwstawieniem  „jednostka —  środowi
ska” , czy też „jednostka —  społeczeństw o” . Czasem m ów iono tu „grupa”  —  ale w  sposób 
zbyt m ało sprecyzow any socjologicznie.

Sprawa oparcia teorii czytelnictw a o socjologiczną koncepcję środowiska społecznego  
w ystępuje ze szczególną wyrazistością na tle jednego z problem ów  poruszonych w refe
racie. O to w  jed n ym  m iejscu referent wyrażał obaw ę, że badania czytelnictwa idące 
w  kierunku uw zględniania ogólnych społecznych aspektów  tego zjawiska (zgodnie z zało
żeniam i H ofm anna) —  m ogą doprow adzić do zapoznania czy ignorowania jednostki czy
tającej —  tj. procesów  zachodzących w świadom ości indywidualnego czytelnika. Innym i 
słow y —  referent w idzi jakąś sprzeczność m iędzy u jęciem  czytelnictwa w jego aspekcie 
indyw idualno-psychologicznym , a u jęciem  w aspekcie społecznym . Zdaje się, że problem  
ten był w  referacie tak w łaśnie przedstaw iony; jeśli się m ylę, proszę kolegę o poprawie
nie m nie.

K olega w  swym  referacie przeciw staw iał jednostkę społeczeństwu pojm ow anem u jako  
jakaś m asow a, atom istyczna zbiorow ość; z takim  przeciwstawieniem  iviązało się przeciw
stawienie czytelnictw a jednostki -—  czytelnictw u w  skali m asow ej, ujm owanem u globalnie. 
O tóż rzecz w tym , że gdyby się tutaj włączyło do analizy teoretycznej tego przeciwsta
wienia socjologiczną system atykę grup społecznych —  całe zagadnienie wyglądałoby ina
czej. Zniknęłaby ta jakaś przepaść m iędzy „jednostką”  a „społeczeństw em ”  —  gdyż jed 

nostka należy do całego w ielkiego społeczeństw a właśnie poprzez swą przynależność do 
takich czy innych m niejszych grup społecznych. Jeśli patrzym y na p roblem : jednostka- 
-społeczeństw o w  ten sposób —  to w idzim y, że badanie czytelnictw a od strony szerokich  
procesów  ogólno-społecznych i badanie czytelnictw a od strony indywidualnego czytelnika 
ja k o  członka grup społecznych —  stanowią dwa ściśle ze sobą związane i uzupełniające  
się człony procesu poznaw czego.

Szczególnie w ażnym  rozróżnieniem  w  klasyfikacji grup społecznych jest rozróżnienie 
na „grupy pierw otne”  i „grupy w tórne” ;  m ów iąc inaczej —  na grupy m ałe, w których  
ludzie obcują ze sobą „tw arzą w  twarz”  —  i grupy większe, stanowiące związki celowe.



charakterystyczne zwłaszcza dla „w ielkiego społeczeństw a”  w spółczesnego. Jeśli patrzym y  
na jednostkę ludzką poprzez pryzm at takiej koncepcji grup społecznych —  to w idzim y, 
że nie ma właściwie sprzeczności m iędzy stanow iskiem  „indyw idualno-psychologicznym ”  
a stanowiskiem socjalogicznym ; człow iek-czytelnik —  rozpatryw any w ram ach grup pier
w otnych nie zatraca swych cech osobow ych, swej indyw idualnej świadom ości. Człowiek  
bow iem  nie istnieje jak o  oderwana od grup pierw otnych jednostka —  nie da się p o
m yśleć jako istota tkwiąca poza tym i grupam i. Przy takim  ujęciu czytelnictw a nie widać 
przeciwstawienia m iędzy m etodam i jednostkow o-psychologicznym i a socjologicznym i w ba
daniach czytelnictwa. Jednostka czytająca rozpatrywana jest bow iem  jako elem ent m ikro
struktury społeczeństwa —  w kontekście takich grup pierw otnych jak  rodzina, sąsiedztw o, 
kręgi towarzyskie itp.

Chcę jeszcze na zakończenie pow rócić do jednej sprawy. W  badaniach czytelnictw a  
pojęciem  specyficznym  dla tej dziedziny jest pojęcie „czytającej publiczności” . Potrzeba  
stosowania tego pojęcia w ystępuje szczególnie wyraźnie w  konkretnych badaniach tereno
wych. Zaznaczyło się to na wczorajszym  posiedzeniu Sekcji I I I . Jedne z om aw ianych tam  
badań wychodzą od zbiorow ości czytelników  w yodrębnionych ze spisów bibliotecznych —  
tj. od pewnych „czytających publiczności” ;  inne badania zaś wychodzą od grupy repre
zentatywnej dla jakiejś szerszej zbiorowości. Zarów no w  jednych jak  i w drugich bada
niach starano się w ykryć powiązania m iędzy czytelnictw em  a przynależnością do grup 
zawodowych, grup w ieku itp.

Jest to przykładem  w skazującym , że należycie prow adzone badania terenowe same 
narzucają badaczoivi w prowadzenie do jego aparatu pojęciow ego konkretyzujących elem en
tów socjologicznych.

M gr Józef Czerni —  D yrektor B iblioteki Politechniki Śląskiej w  Gliwicach

Z  prawdziwą satysfakcją wysłuchałem  referatu mgr Skw arnickiego, gdyż raczej spo
dziewałem się czegoś innego. Na podstaw ie w stępnej myśli referatu przypuszczałem , że 
kolega Skwarnicki jest zw olennikiem  pew nej, jednej tylko m etody badań czytelniczych  
a przeciwnikiem  planow ego opanowania tego zagadnienia w skali szerszej. Muszę stw ierdzić, 
że referat mile mnie rozczarował, gdyż okazało się, że referent zagadnienie poivażnie 
l)rzcmyślal. D latego nie zgodziłbym  się z m oim  przedmówcą co do zarzutów  jednostronności 
akcentowania czynnika społecznego.

To właśnie co mnie ujęło — ■ to przesunięcie akcentów  na czynniki społeczne, ale 
z zachowaniem pewnej równowagi, czyli branie pod uwagę także zagadnień związanych  
z czytelnictwem indywidualnym .

Pierwsze zagadnienie, które zw róciło m oją uwagę, to liberalizm , czy pluralizm  m eto
dologiczny. Drugie zagadnienie —  to zagadnienie, które ma dwa aspekty; z jednej strony — ■ 
instytucjonalność, z drugiej - -  pojęcie terenu, które w referacie zostało nazwane geogra
fią czytelnictwa.

Nie ulega wątpliw ości, że jeżeli będziem y chcieli badać to zagadnienie w skali spo
łecznej, to będziem y m usieli uzyskać odpow iedź rów nież w  skali geograficznej. T o  jest 
tak, jak ze służbą m eteorologiczną: jeśli clicemy uzyskać inform acje o stanie pogody  
w określonym  terenie, to m usimy m ieć na nim  sieć stacji m eteorologicznych.

Podobnie, jeżeli będziem y chcieli badać zagadnienie czytelnictw a w  skali szerszej, 
geograficznej, to również niew ątpliw ie będziem y m usieli m ieć zorganizow aną sieć ośrod
ków badań czytelniczych.

Najsłabszy m om ent w  referacie, co m u absolutnie nie uchybia, widzę w  tym , że referent 
m ając pewne trudności uciekał od nich. Chodzi m i tu o ostatnią cechę: w artość czytel
nictwa. Jakie jest kryterium  tej w artości? T u  pow iedziano o tym  jak  n ajm niej, bo to  
jest rzeczywiście sprawa bardzo trudna. W ed ług czego będziem y ustalać kryterium  war



tości? Samo odsyłanie do pedagogów  jeet zbyt ogólnikow e, tym  bardziej że tu badania 
m ogą w iele wnieść.

W y d a je  m i się, że w  tej chwili brane są pod uwagę takie dwa kryteria najbardziej 
ogólne: kryterium  skutków  czyli kryterium  użyteczności społecznej czytelnictw a, oraz kry
terium  doskonałości czytelnictw a, kryterium  ideologiczne.

B ertrand R ussel, zastanaw iając się nad zagadnieniem  wykształcenia humanisty i tech
nika, przeciwstawia dwa rzędy tw órców  i pow iada ta k : gdyby nie istniał Ajschylos i Szek
spir, B ach  i  B ethoven, to  czy w spółcześni ludzie byliby inni, czy życie współczesne zm ie
niłoby się —  i odpow iada, że nie. Życie byłoby m niej w ięcej takie sam e. N atom iast, gdyby 
nie żyli Pitagoras, G alileusz i James W a tt, życie nie tylko Europejczyków  czy Am eryka
nów , ale i chłopów  hinduskich byłoby zupełnie inne.

Przeciw staw iono tu sobie dwa różne kryteria wartości. M y jesteśm y wychowani w kul
turze hum anistycznej. Cenimy i  kocham y dzieła poezji klasycznej, lecz równocześnie mamy 
tu dwie różne skale, które w zasięgu społecznym  m ają różne znaczenie.

W yd aje  m i się, że w  badaniach czytelnictw a problem  jego wartości jest chyba naj
w ażniejszy. A le  będziem y m ieli w iele trudności, jak  przeprow adzić prostą linię od autora 
do skutków  działania czytelnika i jego aktu w oli. Czy m ożna taką prostą linię przepro
w adzić? Z  góry trzeba pow iedzieć, że chyba nie. Z  drugiej strony —  jak  to zagadnienie 
będzie się kształtow ało w zakresie aktualnych poglądów  i teorii w danej epoce? W ydaje  
m i się, że trudność stworzenia now ej teorii czytelnictw a będzie polegała na trudności 
stworzenia teorii kultury.

K olega postaw ił postulat koordynacji badań, w ażny i bardzo istotny. Sądzę, że będzie 
trudno prow adzić badania bez pom ocy jakiejś instytucji koordynującej, wiemy bowiem , 
że badania czytelnictw a są prow adzone w różnych ośrodkach (katedry uniwersyteckie, P A N , 
niektóre wyższe szkoły pedagogiczne, częściowo bibliotekarze itp .). N ie ulega wątpliwości, 
że w zajem na wymiana dośw iadczeń i życzliwe utrzym ywanie kontaktów  naukowych jest 
jak  najbardziej wskazane i konieczne, bo m oże ono przyspieszyć opracowanie głównych  
założeń. B ez w ątpienia, teorię tworzą jednostki, ale również niewątpliwe jest to , że wysiłek  
zbiorow y m oże tu  w iele pom óc. N ie powinniśm y w ykluczać m ożliw ości budowania teorii 
czytelnictw a w spólnym i siłam i. (O klaski).

Mgr Maria W a lentynow icz  —  U niw ersytet im. Adam a M ickiewicza w Poznaniu

Prelegent w ypow iedział się za koniecznością kontynuowania teorii H ofm anna. W y 
daje mi się to w cale niecelow e. Przede w szystkim  należy tutaj rozróżnić teorie książki 
tw orzone przez H ofm anna i  Rubakina i m etody badań przez nich stosowane.

W  teoriach książki głoszonycłi przez Rubakina i H ofm anna chodzi o to , czy książka 
posiada w artość obiektyw ną, czy też treść jej zależy od subiektywizm u czytelnika. Rubakin  
m ów i, że czytelnik sam  tw orzy treść książki, a obiektywna treść dzieła do nas nie dociera. 
Hofm ann zaś tAvierdzi, że każda książka ma obiektyw ną wartość niezależnie od recepcji 
czytelnika.

W iem y , że jedna i druga teoria jest skrajna, jednostronna. Książka posiada wartość 
obiektyw ną dzięki społecznej fu nk cji m ow y, a jednocześnie jest uzależniona od przeżyć 
czytelnika, jego  dośw iadczeń, poziom u intelektualnego. N ie trzeba więc tw orzyć nowych  
teorii. F unkcja książki jest jasna.

Drugie zagadnienie —  to sama m etoda badawcza stosowana przez Rubakina i H o f
manna. N ie  m ożem y przyjąć ani jednostronnych badań R ubakina, opartych na badaniach 
laboratoryjnycli, jego m etody eksperym entalnej, introspekcyjnej, ani badań Hofm anna, które  
się opierają w yłącznie na statystyce. A  przede wszystkim  nie m ożem y się zgodzić z zało
żeniam i jego  polityk i bibliotecznej. H ofm ann propaguje elitarną politykę biblioteczną. 
Przez elitę (do której zalicza tylko 6“/o czytelników ) chce on oddziaływać na masy. Roz
wój zainteresowań uzależnia tylko od środowiska. W iem y , że dla kobiet robotnic i miesz



czanek przeznaczał H ofm ann specjalne katalogi i inną lekturę. T w ierdził on, że czytelnictw o  
robotnic nie ma nic wspólnego z czytelnictw em  kobiet m ieszczanek —  że to zupełnie  
inna problem atyka.

Nie można przyjąć tych teorii H ofm anna, uzależniających rozw ój osobow ości wyłącznie 
Oli środowiska. Obecnie w iem y, że w  dużej m ierze rozwój osobowości, a więc i rozw ój 
zainteresowań zależy od aktywności osobnika i oddziaływania w ychow aw czego, a w  tym  
przypadku od oddziaływania bibliotekarza.

Jeżeli odrzucamy założenia wycliowawcze H ofm an na, pow inniśm y też odrzucić jed n o
stronną jego m etodę. Dośw iadczenie nam  m ów i, że badań czytelnictw a nie m ożna prow a
dzić wyłącznie jedną m etodą. Tutaj pluralizm  m etod jest konieczny. Zjaw isko jest zbyt 
złożone, by je badać tylko jedną m etodą. Trzeba nam  nie tyle poszukiw ań specjalnych  
m etod, ile raczej praktycznego zastosowania tych m etod, które są stosowane ogólnie w  psy
chologii i pedagogice. Trzeba je  dostosoлvać do badań czytelnictw a i naszych potrzeb — ■ 
np. metoda obserwacji dziecka w szkole jest nieco inna niż ol>serwacja czytelnika w b i
bliotece. Trzeba wiedzieć wg jakich w ytycznych należy obserwować czytelnika. Takie  
wskazania obserwujący powinien posiadać. Raczej w ięc należy opracow ać technikę badań; 
przy czym techniki nie m ożna odrywać od m etod. Każda m etoda m a specyficzną tech
nikę badań.

W niosek: —  więcej doświadczeń w stosowaniu m etod, w ięcej podejm ow anych prób ba
dań. Badać czytelnictwo ogólnym i m etodam i, przyjętym i w psychologii i pedagogice, nato
miast opracować szczegółowo techniki badawcze.

W a lenty Regulski —  W ojew ódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie

Jestem praktykiem . M am  swój stosunek do m etod i technik, ale dla mnie te sprawy  
nie są tak ważne. D la mnie ważna jest sprawa celu badań, m iejsca tych badań i prawa  
do badań.

Słuchałem uważnie wszystkich referatów  na tem at l>adania czytelnictw a i  refleksje m oje  
są takie; niech to idzie, bo m oże to  nawet jest potrzebne, chociaż w praktyce nic to nie  
daje i w niczym nie pom aga. Jeżeli jednak Instytut Czytelnictw a zajm ow ać się będzie  
tego rodzaju badaniam i, to na pożytek praktyki musi pow stać jakaś inna instytucja ba
dawcza, której wnioski będą wskazówkam i do praktycznego działania, do organizacji 
czytelnictwa.

Na terenie naszego w ojewództwa w pew nych środowiskach w ciągu czterech ostatnich  
lat czytelnictwa spadło o 7 0 % . Gdyby tam przyjechali „badacze”  celem  st\vierdzenia 
stanu jaki istnieje, to  by się niepotrzebnie m ęczyli, bo m y te rzeczy znam y i w tym  
лv^padku znamy nawet przyczyny tego spadku. Po co tu odkrywanie A m eryk i? Bo widze
nie rzeczywistości czytelniczej jako cel badań —  jest niczym  innym  tylko odkrywaniem  
rzeczy znanycli.

My praktyce napotykam y na zupełnie określone trudności, trudności w upowszech
nianiu czytelnictwa. W iem y gdzie zatrzym uje się rozw ój czytelnictw a, a potrzebna nam  
jest odpowiedź na pytanie: dlaczego to zaham owanie nastąpiło, co robić, jakich  m etod  
i form pracy użyć, aby przeszkody w  rozw oju czytelnictw a usunąć?

K rótko m ówiąc, nam  jest potrzebny eksperym ent w ychowawczy, a nie stwierdza
nie istniejącego stanu rzeczy i nie teoria czytelnictwa oparta na tych stwierdzeniach.

Przykładem  badań o które mi chodzi i które uważam za konieczne jest praca kol. 
W erner, ujęta w referacie p t. „W spółzaw odnictw o jako propaganda czytelnictw a wśród  
młodzieży"’ . Z  takich badań można w yciągnąć w nioski, m ożna spraw dzać, czy są słuszne 
i można je w praktyce upowszechniać.

Brak takich badań wyraźnie odczuwam y i  przeprow adzam y je  na \vłasną rękę, jak  
umiemy, lio nikt nam w tym  nie pom aga.

17 —  P roblem y czytelnictw a



A  teraz parę słów dotyczących prawa d o  badań i prawa do udzielania wskazówek  
p raktykom . Istnieją tu  takie same anom alie, jak  i w  rolnictw ie. Przepraszam , że z tej
dziedziny zaczerpnę przykład, ale mi do tego akural pasuje. W  ostatnich latach rolnikom
zaczęli dawać wskazów ki ci, którzy z praktyką rolniczą nie m ają nic wspólnego. Książki 
rolnicze piszą ci, którzy ukończyli wyższe szkoły rolnicze i zdobyli tytuły magistrów. Uwa
żają oni, że sam  tytuł m agistra daje im  prawo do pouczania rolników  praktyków . Książki 
takie rolnik odsuwa na bok , nie korzysta z nich i stawia w ym aganie: „N iech  książki rol
nicze piszą ci, którzy m ają osiągnięcia w produkcji, niech piszą co i jak  robili, niech 
udow odnią sw oje w yniki nie tylko słowami i  liczbam i, ale i zdjęciam i, a ja  chętnie do 
takich książek sajrzę.”

Podobna rzecz ma także miejsce u nas, w czytelnictw ie. Ci, co ukończyli studia biblio- 
tekoznaw cze i nie posiadają żadnej praktyki z zakresu organizacji czytelnictw a, uważają 
się za pow ołanych do kierowania czytelnictw em  i do tworzenia teorii czytelniczej. H o f
m ann był praktykiem  i tw orzył teorię w oparciu o doświadczenia własne. T o samo robili 
inni. U w ażam , że pom iędzy praktyką, teorią i  badaniam i musi być zachowany jakiś
logiczny stosunek. Problem y badawcze pow inna wyznaczać praktyka. Sygnały o trudno
ściach istniejących v  praktyce powinny być przyjmowane jak o  zadania dla ekspery
m entów  pedagogicznych. Badający pow inni szukać sposobów usuwania tych trudności, a po  
ich znalezieniu —  przekazyw ać te sposoby do użytku praktykom . Taki jest m ój stosunek  
do całości spraw poruszanych w dniu w czorajszym  i do dzisiejszego referatu.

(K rótka przerwa)

P rzew odniczący:

K ontynuujem y dyskusję. Pragnę, by się ona jak  najżyw iej rozw ijała, przy skupieniu  
uwagi na m erytorycznych i m etodologicznych zagadnieniach referatu. Zabierze głos 
kol. m gr Kądzielski.

M gr J ózej K ądzielski —  Zakład Socjologii i Historii K ultury P A N  w Łodzi
Chciałem  zw rócić uwagę na kilka problem ów  związanych z czytelnictwem na tle 

dzisiejszego referatu. O tóż muszę pow iedzieć, że częściowo nie zadow olił mnie tytuł i treść 
tego referatu ; a m ianow icie, treść odbiegała nieco od tytułu, bo w zasadzie w referacie  
mowa była nie o m etodach badania, tylko o teoriach czytelnictw a i w związku z tym  
o ocenie pew nych koncepcji czytelnictw a oraz l>adań czytelnictwa z punktu widzenia tych  
teorii. N atom iast, jak  nam  się w ydaje, można obecnie wyróżnić dwa kierunki badań nad 
czytelnictw em .

Jeden kierunek —  to ten, w którym  traktujem y czytelnictw o książek czy czytelnictwo 
gazet jak o  problem  sam w sobie. Takie badania prow adzi Zakład Badań Prasoznaw
czych przy U niw ersytecie W arszaw skim  czy Instytut Książki i Czytelnictwa. Instytucje te 
są skłonne traktow ać czytelnictw o tych rodzajów  piśm iennictw a, jako pewnych sfer auto
nom icznych w sensie socjologicznym , z m ałym i pow iązaniam i ich  z innymi rodzajami aktyw
ności społecznej.

Pierw szy zabierający głos w dyskusji kolega Gostkow ski m ów ił o tym , że czytelnictwo 
należałoby łvłaściwie rozpatrywać z punktu definicji czytelnictw a przedstawionej w refe
racie, stawiając akcent na problem  struktury społecznej czytelnictw a. O tóż chciałem  po
w iedzieć, że istnieją dziesiątki prac pośw ięconych czytelnictw u nie jako problem owi sa

m em u w sobie, prac pośw ięconych badaniom  kultury m asow ej, szczególnie w literaturze 
anglosaskiej, które zajm ują się również badaniem  różnego rodzaju czytelnictwa. W  bada
niach tych chodzi o to , żeby poprzez badanie czytelnictw a pism  i książek poznać ogólne 
zm iany zachodzące w krótszym  lub dłuższym  okresie czasu w jakim ś określonym  spo
łeczeństw ie.

W  Zakładzie, który ja  tutaj reprezentuję, prow adzone są takie liadania nad czytel
nictw em , których głów nym  założeniem  jest punkt widzenia, l)y poprzez badania czytel



nictwa poznać procesy zachodzące w społeczeństw ie. Czytelnictw o samo jest tylko wskaź
nikiem  ogólnych przemian zachodzących w społeczeństw ie. Z  naszego punktu w’idzenia, 
m oże dalej odbiegającego od praktyki niż badania Instytutu K siążki i C zytelnictw a, ogólne  
założenia przedstawiają się następująco: z jednej strony — prow adzim y badanie procesu  
demokratyzacji kultury z punktu upowszechnienia czytelnictw a w różnych grupach spo
łecznych, przez analizę czytelnictwa na tle struktury społecznej; z drugiej strony —  pro
wadzimy badanie procesu ujednolicania się kultury. W iem y, że kiedyś kultura m iała clia- 
rakter elitarny. Chodzi więc o zbadanie, jak  na tle ogólnych przemian następuje ujedno
licenie potrzeb konsum entów  pochodzących z różnycli grup społecznych. Czy m ożem y m ó

wić o tym , że na gruncie dem okratyzacji kultury następuje upowszechnienie się pewnego 
rodzaju czytelnictw a, a z drugiej strony, że następuje upowszechnienie się pew nych w zorów  
osobowych i zanik dysproporcji m iędzy kulturą elitarną i kulturą ludow ą; czy kultura  
ogólnie zmierza w  kierunku hardziej dem okratycznym . Te dwa punkty widzenia przyśw ie
cają nam  w badaniach.

Referat był interesujący, ale, jak  pow iedziałem  na początku, odbiegał nieco w treści 
od tytułu. Osobiście spodziew ałem  się usłyszeć w nim w ięcej o m etodach i technikach  
badania czytelnictwa na tle doświadczeń Instytutu Książki i C zytelnictw a. N ie spodzie
wałem  się, że referat będzie rozważał teorię czytelnictw a i teorię badań czytelnictw a.

W  związku z tym chcę zw rócić uwagę na dwie następujące spraw y: w Ł odzi prowa
dzimy badania dw ojakiego rodzaju nad czytelnictw em , m ianowicie w skali m asow ej, bądź 
w skali całej Polski, bądź w skali środowiska lokalnego jakim  jest Ł ód ź, oraz badania na 
przykładzie m ałych grup społecznych, gdzie staramy się prow adzić dw ojakiego rodzaju  
analizy — • poznać czytelnictwo z pnnkti) widzenia psycho-socjologii, a raczej socjo- 
-psychologii, poznać różne czynniki wpływ ające na czytelnictw o, z tym , że w intencjach  
naszych leży badać zarówno zjawiska m asow e, jak  i zjawiska wchodzące w zakres m ałych  
grup społecznych, byleby było ono prow adzone na przykładzie próbek reprezentacyj
nych, żeby wyniki można było rozciągnąć na jakąś szerszą zbiorow ość. T y le , jeżeli chodzi
0 релупе m omenty dotyczące badań i k ien m ków  badań, prow adzonych w Zakładzie Socjo
logii i Historii K ultury P A N .

Chcę jeszcze chwilę zatrzymać się na wnioskach wyciągniętych z referatu przez autora. 
O tóż postulat badań statystycznych nad czytelnictw em  to sprawą bardzo ważna, bo w R ocz
niku S tatystycznym  m amy tylko trochę danych dotyczących czyteliiictw'a gazet i czasopism. 
Czytelnictwo książek m amy podane ogólnie, globalnie, poprzez nakłady i tytuły.

Chcę zwrócić uwagę na aspekt, który podkreślił jeden z przedmówców —  geogra
ficznego, lokalnego zróżnicowania czytelnictw a. O gólne statystyki i statystyki lokalne są 
nie wystarczające do tego, żeby napisać jakiekolw iek prace. Statystyki znajdujące się np. 
w posiadaniu D om u Książki bodajże tylko dotyczą ilości i ogólnych nakładów  książek od  
strony finansow ej, natom iast nie m ożna się dow iedzieć z tej statystyki jednej bardzo  
istotnej rzeczy, jakie są nakłady poszczególnych tytułów  książek w Polsce. Jeżeli nie m amy  
takich danych, to m ożem y rozkładać bezradnie ręce. -Proponuję w ięc, żeby taką sta
tystykę prowadziły odpowiednie instytucje, aby nie zrezygnow ać z badań w skali m asowej.

Przedstawiony problem  dotyczy nie tylko książek, ale książka jeszcze gorzej wygląda  
od tej strony niż gazety i czasopisma. W  każdym  wojew ództw ie istnieje placów ka „R u - 
clm” , która posiada dane statystyczne, ale te dane są zafałszow aniem  ol)razu czytelnictw a, 
bo nie dotyczą ilości sprzedanych egzem plarzy gazet, czy czasopism , tylko ilości roz
prowadzonych gazet i czasopism. Poniew aż wahania w sprzedaży są bardzo duże, to na 
)iodstawie danych zawartych w Roczniku U tatystycznym , dotyczącycli rozprowadzenia gazet
1 czasopism oraz nakładów  książek, nie m ożna w nioskować o sprzedaży, a jeżeli sprzedaży  
nie utożsam iam y z czytelnictw em , to nie m ożna uważać tych danych za wskaźnik rozwoju  
czytelnictwa. T ylko geograficzne, lokalne zróżnicowanie i skorelowanie czytelnictw a z in-



njiTii wskaźnikam i może dać obraz czytelnictw a w kraju. Jeżeli postulujem y takie badania 
czytelnictw a, m usimy w yjść z  propozycjam i dotyczącym i zbierania m ateriałów, które są 
potrzebne do badań. Ж  przeciw nym  razie nie będziem y m ogli ich prowadzić.

Chciałem  jeszcze zatrzym ać się krótko nail problem em  związku teorii z praktyką
i praktyki z teorią. O czyw iście, że nasze dotychczasowe badania nad czytelnictwem  nie
dają żadnych bezpośrednich wskazań dla praktyki, np. jak  ma się upowszechniać czytel- 
nictл\'o, ale dają one jeden wskaźnik najistotniejszy, m ianow icie, jak  w ogóle przedstawia 
się czytelnictw o. Przedm ów ca m ój m ów ił, że wie dlaczego ludzie nie czytają, tylko nie 
wie, jak  upowszechnić książkę wśród tych. którzy nie czytają. Z  drugiej strony mÓAviK że 
pow inni przyjeżdżać tacy, którzy by badali dlaczego ludzie nie czytają. Jeżeli wie wszystko, 
to nie potrzeba prow adzić badań. D obrze byłoby napisać jjam iętnik na ten tem at i w opar
ciu o ten pam iętnik napisać pracę. W  pracy tej byłoby pow iedziane, dlaczego książki nie są 
czytane. Oczyw iście taka praca z punktu widzenia socjologicznego byłaby bardzo poży
teczna, bardzo ciekawa i chętnie w idziałbym  taki pam iętnik. Gdyby takie pam iętniki były, 
gdyby je opracow ano, to na pewno taka praca badawcza miałaby charakter mniej teore
tyczny, a więcej praktyczny, byłaby Ijowiem zsum owaniem  doświadczeń różnych prakty
ków , m ającycli bezpośrednio do czynienia z czytelnikam i. Z  drugiej strony zwracałaby 
ona uwagę na szereg procesów  zachodzących u nas w kraju.

A le  istnieje tu jedno niebezpieczeństw o, które w ystępuje w naszym życiu, mianowicie, 
jakieś niezrozum ienie z jednej strony teoretyków  przez praktyków , a z drugiej strony prak
tyków  przez teoretyków . Jest to duże niebezpieczeństw o, z którym  powinniśmy starać się 
w alczyć.

Proszę sobie wyobrazić taką sytuację: w jednym  zakładzie łódzkim  prowadziliśmy ba
dania nad m ałą grupą ludzi. W  czasie tych badań braliśm y do ręki książkę poświęconą
tkactwu i podchodziliśm y do takich robotników , którzy chcą zostać majstrami. Pokazy
waliśm y im  tę książkę, oni patrzyli na nią.

,.M oże pan to przeczyta”  —  powiadam .
„P anie, ja to wszystko wiem z praktyki —  wszystko co tu napisane - -  to jest rzecz 

znana.”
T aki l>ył stosunek tycli robotników  do książki popularnonaukow ej. Uważali, że nie 

potrzebują czytać żadnej książki, napisanej przez m agistra, inżyniera, gdyż do wykony- 
łvania pracy zaw odow ej wystarczy im  praktyka.

W ydaje się, że wśród nas nie potrzeba przekonywać nikogo, że to jest niesłuszny sto
sunek, że ten stosunek m usi być inny, jeżeli chodzi o zbliżenie praktyków  do teoretyków. 
Ale oczyw iście, takie badania, jakie np. prow adzim y w Łodzi, ogólnie orientują w  zasięgu 
czytelnictAva, wskazują na ogólne tendencje w ystępujące w zakresie czytelnictw a, ale nie 
w skazują na m etody upowszeclinienia czytelnictw a wśród tych, którzy nie czytają ksią
żek. Tym czasem  w iem y, że dużo jest tych nie czytających, więc byłoby dobrze zacząć pro
wadzić odpow iednie badania i chyba słusznie przedmówca m ów ił, że powinny to być 
badania eksperym entalne. W  Stanach Zjednoczonych istnieją dziesiątki placówek prowa
dzących sposobem  laboratoryjn ym , na przykładzie małych grup społecznych, badania 
eksperym entalne. Dolirze byłol)>. żeby u nas jakiś zakład uniwersytecki, zajm ujący się 
bezpośrednio czytelnictw em , zajął się tą problem atyką czynników psychologiczuycli i socjo
logicznych, w pływ ając na czytelnictw o i zm ierzając do jego upowszechnienia. (O klaski).

Mgr A nna P rzecluKska  —  Zakład Literatury i Czytclnictłva D zieci i Młodzieży przy K a
tedrze Pedagogiki Uniw ersytetu AVarszawskiego

Chcę nawiązać do głosu poprzedniego m ów cy, l]o w ydaje mi się, że właśnie głos ten, 
wbrew m oże pozorom , nie odbiega daleko od treści usłyszanego referatu. M yślę, że tego 
rodzaju pytania i tego rodzaju życzenia, właśnie ze strony ludzi zajm ujących się bezpo
średnio praktyką w ychowawczą i czytelniczą, są zjaw iskiem  bardzo cennym i musimy



znaleźć na nie odpow iedź, właśnie m y, którzy tym i sprawami zajm ujem y się od strony 
teoretycznej.

W ydaje m i się, że rozdzielanie tych dwóch spraw jest zasadniczym  błędem  zarówno  
praktycznym  jak i m etodologicznym . D latego m oże zajm ę się w sposób bardziej szcze
gółowy zagadnieniami trzeciej cechy procesu czytelnictw a, to  znaczy w artości czytelnictw a. 
Mówię tu jako przedstaw icielka instytucji pedagogicznej, tj. Katedry Pedagogiki. W  ra
mach tej K atedry, w Zakładzie Literatury i Czytelnictwa prow adzim y badania już od  
dwóch lat. M yślę, że badania te tylko w tedy będą miały swój sens, jeżeli właśnie na takie 
głosy potrafią odpow iedzieć. Zagadnienie w artości czytelnictw a to sprawa chyba bardzo  
ważna, a dla pedagogów może najw ażniejsza. A le  m yślę, że chcąc ją  rozw iązać m usimy  
przede wszystkim w iedzieć, czego od książki chcem y, jakie zadania wyznaczam y książce 
właśnie dziś, w skom plikow anych warunkach społecznych i w ychowawczych. N ie  jest 
to na pewno proste i nie można na to pytanie odpow iedzieć ani zza biurka ani tylko na 
podstawie teoretycznych rozważań. Sądzę, że rozwiązać to zagadnienie m oże tylko właśnie 
eksperyment. Musimy w yznaczyć w  jakiś sposób w ychowawczą rolę książki w  życiu dzi
siejszym, ale na podstawie konkretnych ba^ań. T u  w ysuwają się dwie sprawy i trzeba 
skrzyżować dwa punkty widzenia. Z  jednej strony trzeba wziąć pod uwagę punkt widzenia 
ludzi dla których ta książka jest przeznaczona. Trzeba w iedzieć, czego od książki chce jej 
odbiorca, czego od książki chce m łodzież. M nie osobiście interesuje przede wszystkim  
zagadnienie m łodzieży. Musim y się dow iedzieć na podstaw ie konkretnych badań czytel
niczych wśród m łodzieży, jakie książki m łodzież czyta, jakie książki m łodzież chce czytać, 
jakie są dążenia, zam ierzenia, plany życiowe m łodzieży.

Druga sprawa jest na pewno bardziej skom plikow ana. M usim y na tło  tych  zam ierzeń  
i planów życiowych m łodzieży, rzucić jakiś ideał wychow aw czy, nasze zam ierzenia, nasze 
cele wychowawcze, w prowadzić te cele w jakiś najbardziej aktualny kom pleks potrzeb  
społecznych.

Zdaje mi się, że na podstaw ie skrzyżowania tych dw óch kierunków  potrafim y w ja 
kiś sposób wytyczyć rolę książki w  naszym  system ie wychow aw czym . I tutaj wysuwa się 
jeszcze jedno skom plikow ane zagadnienie. Zdaje m i się, że o m etodach kierow ania czy
telnictw em  m ów i się na ogół na m arginesie, z zażenow aniem  —  ot, to  jest trochę popu
laryzacja, agitacja, coś m niej naukowego i m niej ważnego.

Zdaje m i się, że zagadnienie m etod kierowania czytelnictw em  pow inno być wzięte  
jak  najbardziej pow ażnie na w arsztat badań naukow ych. D o tej sprawy m ożna dojść  
tylko poprzez badanie samego czytelnictw a, tylko na podstaw ie w łaśnie najbardziej nauko
wych dociekań, opartych o ściśle sprecyzowane prawidłowości społeczne.

Sprawa m etod kierowania czytelnictw em  musi być w jakiś sposób w zięta na warsztat 
i to właśnie na warsztat naukow y, bo błędy w  tym  zakresie bardzo się m szczą. M ieliśm y  
wszyscy okazję w iele razy oglądać skutki tych błędów . W ysuw a się tutaj szeroko zagad
nienie szczegółów. Nie chciałabym  ich wszystkich rozw ażać, gdyż boję  się, że za długo to  
by trwało. R eferent m ów ił, że zagadnienie opracowania now ych m etod badania czytel
nictwa nie jest obecnie istotnym  i potrzebnym  zagadnieniem . R ozum iem , w jak im  sensie 
to mówił. Nie bawmy się w form alistyczne określenie, czy chodzi o now e m etody, czy 
też o nowe ujęcie starych m etod. Jest faktem , że pewne zagadnienia w tradycyjnych m e
todach się nie zm ieszczą, że nasze skom plikow ane warunki życia, potrzeby społeczne w y
biegły daleko poza tradycyjne możliwości chwytania procesu czytelnictwa. N a pewno nie 
jest obojętne, czy radio, film , telew izja w spiera, czy wypiera książkę. N ad tym  zagadnie
niem  nie można przejść lekko stw ierdzając, że istnieje i  w spółdziała, a ja k , to  nie jest 
ważne.

M yślę, że to jest w łaśnie bardzo w ażne, zarówno w m etodach badania czytelnictлva, 
jak  w kierowaniu czytelnictw em .



Musim y wziąć pod uwagę radio, film  i wszystkie nowsze m ożliwości przekazywania  
wiedzy społeczeństw u. Musim y wziąć pod uwagę właśnie dlatego, żeby m óc je  właściwie 
w ykorzystać, we właściwy sposób ustawić rolę książki, tak, żeby specyficzne oddziaływanie 
książki, oddziaływ anie słowa zostało w pełni wykorzystane.

Interesuje m nie jeszcze jedna sprawa. —  Padło tu pytanie czy badania powinny iść 
w kierunku badań grup społecznych czy jednostek. M yślę, ze nie można tego tak po
stawić, że pow inno być przede wszystkim  wzięte pod uwagę zagadnienie człowieka na tle 
społeczeństw a i środow iska, w  którym  żyje , sytuacja społeczna, specyficzna, w której się 
znajduje. T ylk o  w tedy w jakiś prawdziwy sposób zobaczym y z jednej strony to , czego ten 
człow iek, z którym  m am y do czynienia, od książki potrzebuje, a z drugiej strony —  co 
my poprzez książkę potrafim y m u dać. (O k lask i).

D r R u d olf M ałek  —  D yrektor M iejskiej B iblioteki w Pradze
(T łum a czen ie przem ów ienia w ygłoszon ego w  język u  czeskim )

N ie chciałl)ym  zajm ow ać zbyt w iele czasu, ani krytykow ać referatu, pragnę tylko parę
słów pow iedzieć o naszych problem ach.

Głów nym  celem , który sobie staw iamy, to ukazanie czytelnikow i dzisiejszej sytuacji, 
dzisiejszych, i to nieraz bardzo głębokich, przem ian społecznycli. Zastanawiam y się nad 
tym , jaki wpływ  ma czytelnictw o. D latego u nas w Czechosłowacji występują przede wszyst
kim  zagadnienia odnośnie kw estii rozwiązań technicznych i problem ów  m etodologicznych. 
Pracujem y przede w szystkim  przy pomocy beletrystyki, rozлvijamy m etody i form y pracy 
z literaturą praktyczną, z literaturą rolniczą, z literaturą przyrodniczą, techniczną, mu

zyczną i ostatnio z literaturą naukową. W yszukujem y książki najlepsze do tego celu i tu
potrzebujem y pew nej technicznej podpory. D użo tych k w estii i rozwiązań znaleźliśmy w pe
dagogice i w pracach natury politycznej i ideologicznej.

T ak sam o staram y się za pom ocą książek naświetlać kwestie polityczne i ekonom iczne. 
Mam y j)rzed sobą dwa zadania: uzyskać jak  najw ięcej czytelników , to znaczy możliwie  
rozszerzyć w pływ  książki na wszystkie grupy społeczeństwa i drugie —  zwiększyć wpływ  
książki na człow ieka. Staram y się uzyskać m ożliw ie jak  największy wpływ na czytelnika 
przy pom ocy literatury beletrystycznej, rolniczej, technicznej, m uzycznej itd. Przechodzimy  
przy tym  od ogólnycli kierunków pracy do indyw idualnych i odw rotnie, od badań szcze
gółow ych do badań ogólniejszych. Patrzym y na człowieka takiego, jaki jest, na żywego 
człow ieka, w spółgospodarza w spółczesnego społeczeństwa.

D la ilustracji pow iem , że w tej bibliotece, o której m ów ię, zapisanych jest około 
1000 m łodych czytelników  w wieku od lat 13 do 20. Czytelnicy ci dzielą się na grupy. 
Są to : uczniow ie ostatnich klas szkół poлvszecłlnycЬ, studenci wyższych uczelni, robotnicy 
i robotnice, dziewczęta pracujące jako pom ocnice dom ow e. Kejestrujem y każdego czytel
nika i każdą książkę, którą przeczytał. T o ułatwia nam  orientację przy kierowaniu czy
telnictw em  poszczególnych czytelników .

O prócz tego przygotow ujem y dla m łodycli czytelników  różnego rodzaju wieczorki, 
odczyty, pogadanki, p relekcje, film y , im prezy teatralne itd. Przy tym  staramy się zaobser- 
YiTować, jaki w pływ  m ają poszczególne im prezy na młodycli czytelników . Poza tym  staramy 
się Avpływać na m łodych czytelników  i na ich rodziny. Stosujem y też różnego rodzaju 
ankiety, które podsuwamy czytelnikom  za pośrednictw em  pracow ników ; np. jakie książki 
czytają i w ypożyczają oraz gdzie. Próbujem y zbadać przyczynę zm niejszenia się czytel
nictw a, które początkow o bywa dosyć duże. a później, z w iekiem , zainteresowanie książką 
się zm niejsza.

Ten system  pracy jest taki sam we wszystkich oddziałach naszej biblioteki. Wasze 
referaty i glosy w dyskusji pom ogą nam  w w ielu wypadkach rozwiązywać ijroblem y indy
widualnej pracy z czytelnikiem . Jestem  przekonany, źe pom oże to nam w rozwiązywaniu



wielu dalszych problem ów , szczególnie w stosunku do sprawy wpływu książki na czytel
nika, w formowaniu życia w now ym  społeczeństw ie. B yłbym  bardzo zadow olony, gdybyście 
wszyscy, tak, jak tu siedzicie, m ogli do nas przyjechać i zobaczyć Pragę. (U klaski).

Mgr Jarzy Klibin  — ■ Zakład Literatury i Czytelnictw a D zieci i M łodzieży przy K ate
drze Pedagogiki U niw ersytetu W arszaw skiego

Chciałbym poruszyć tylko jedną, zasadniczą sprawę różnych typów badań, jakie po
winny Ijyć proлvadzone, i konsekwencji m etodologicznych zлviązanych z tym i badaniam i. 
Pewne nieporozum ienia pod tym  łvzględem  są cliyba podyktow ane niedostatecznym  rozróż
nianiem tego, że są potrzebne różne badania. Potrzebne są badania o charakterze bardziej 
teoretycznym, potrzebna byłaliy teoria, która by wykazyw ała, jaki jest stosunek literatury  
pięknej do film u, do radia; teoria, która l>y precyzow ała, co jest dokładnie przedm iotem  
łych badań, jak  określić czytelnictw o i stosunek czytelnictw a do innych dziedzin działal
ności człowieka.

A  jednocześnie są nam stale potrzeline badania praktyczne, na użytek konkretnych  
akcji, na użytek bardziej świadom ego i precyzyjnego kierowania czytelnictw em , na użytek  
\vydawnictw.

Przez dłuższy czas zajm ow ałem  się badaniem  recepcji program u radiow ego. B yły to 
badania nie tyle m oje osobiste, ile całego zespołu, które dużo przyniosły dla opracowania  
lepszego programu radiowego, dla uwzględnienia w większej m ierze wymagań i postuIatółv  
odbiorców.

Analogiczne badania były prowadzone przez Biuro Badań Czytelnictw a w „C zytelniku” , 
jak i w innych wydawnictwach. Są one nieodzowne dla lepszego zaspokajania potrzeb czy
telniczych. Chodzi tu o zagadnienie uatrakcyjnienia książki, sposobu jej rozprow adzenia, 
stopnia trudności książki.

Kiedyś pod redakcją W andy Dąbrowskiej ukazywał się P rzew odnik Literacki i N aukow y, 
wydawnictwo niesłyclianie pożyteczne, które określało m . in . stopień trudności literatury. 
Sprawa to bardzo istotna w pracy bibliotekarza. Badania praktyczne w tym  zakresie wy
m agałyby ustalenia kryteriów  trudności, sprawdzanych następnie badaniem  recepcji kon
kretnych książek.

W iem y, że jednym  z głównych pow odów  niepow odzeń nauczania literatury w szkole  
jest rozdźwięk pom iędzy stopniem  dojrzałości m łodzieży, a bardzo m ądrym i, głębokim i 
dziełam i literatury pięknej, które m łodzież m iałaby przeżyć i zrozum ieć. Livingstone utrzy
m ywał, że należy usunąć „Ilia d ę”  czy „B oską K om edię”  D antego z program ów  szkoły  
średniej, bo dzieła te przekraczają m ożliw ość ich zrozum ienia przez m łodzież! B ez usta
lenia stopnia trudności książek nie m ożna świadom ie kierować czytelnictw em . Innych  
oczywiście m etod wymagają badania praktyczne dla doraźnycli celów , np. wydaw niczych, 
innymi zaś trzeba posłużyć się w długofalow ych badaniach o charakterze bardziej teore
tycznym . Tam  będzie ważna лvielkość nakładu, sposób rozprowadzenia książki. Czasem  
sam remanent w magazynach może ujaivnic efektyw ność pracy wydawnictwa.

W  badaniach bardziej teoretycznych trzeba się liędzie m . in. dom agać zw iązku z teorią 
sztuki film ow ej, radia. Na naszych oczach wyrastają now'e zjawiska kształtow ania się i roz
w ijania nowycli sztuk —  telew izji, radia, film u. Badanie czytelnictwa bez u\vzględiiiania 
tego, czym są te sztuki, jaki jest ich związek ze sztuką literacką, nie w ytłumaczy nam  
zjawiska wyboru przez ludzi dorosłych film u, słuchowiska czy książki.

D r Irena Jurgielewiczoiva  —  Warszaw a

Przede wszystkim  chciałam zapytać pana przew odniczącego, czy m am  prawo przem a
wiać z tej trybuny: —  jestem  gościem  Zjazdu, a nie jego uczestnikiem . Nie m ogłam  jednak  
wytrzym ać, żeby nie poiJrosić o głos, poniew aż poruszana tem atyka bardzo m nie interesuje.



N ajpierw  kilka uwag dotyczących referatu pana mgra Skwarnickiego. Muszę przy
znać, że m am  pew ne zastrzeżenia.

W  referacie parokrotnie jest mowa o tym , że „dziś interesujem y się przede wszystkim  
zagadnieniam i grupow ym i czytelnictw a” . N ie  dow iedzieliśm y się jednak, w jakich opraco
w aniach badawczych ujawniły się takie zainteresowania, jaką literaturą m ożna to stwier
dzenie udokum entow ać. W  referacie, który ma charakter naukowy, należy to uznać za 
pow ażny hrak.

W yd aje  m i się, że niesłusznie została zakw alifikow ana pozycja Radlińskiej jako kon
tynuatorki Rubakina. Najistotniejszą cechą Radlińskiej jako badacza jest ukazyłvanie czy
telnika w jego  bardzo konkretnej sytuacji życiow ej i społecznej oraz podkreślanie roli 
czynników  środowiska. Różnica pom iędzy je j stanowiskiem  a Rubakina jest bardzo duza.

R eferat w ym ienia statystykę wydawniczą jako elem ent do badania czytelnictwa. Chyba 
nikt bardziej niż m y nie pow inien być ostrożniejszy w tworzeniu takich tez. W iem y  
przecież, że w okresie kilku lat wydawano m nóstwo pozycji z literatury współczesnej oraz 
publicystyki politycznej i społecznej, które nie były przyjm ow ane przez społeczeństwo 
i w postaci „cegieł”  zalegały p ółki, kosze i składy. W szystko to było badane i notowane 
jako statystyka wydaivnicza. co absolutnie nie odpowiada statystyce czytelnictwa.

O statni punkt to postuloAvane przez referenta „badania wstępne” , dotyczące prze
obrażeń życia. Sądzę, że przeprow adzenie takich badań przekracza możliwości badacza 
czytelnictw a.

T y le , jeżeli chodzi o referat mgra Skwarnickiego. Chciałabym  jeszcze powiedzieć parę 
słów na tem at innych referatów . W yd aje  mi się, że jedną z najważniejszych i najtrud
niejszych spraw jest właściwe ustalenie celu badań. T u  właśnie leży punkt nieporozumienia 
m iędzy praktykam i i teoretykam i. Sądzę, że nie ma takiego praktyka, który nie chciałby 
zainteresować się w ynikam i badań, gdyby dotyczyły one spraw istotnych. Chodzi więc 
o to , żeby badacze z góry przem yśleli, czy podjęte przez nieb zagadnienie może być 
naukow o i społecznie płodne, czy rzeczywiście m ożna przypuszczać, że odkryte zostaną  
rzeczy now e. Muszę przyznać, że w tym  zakresie m iałam  bardzo poważne wątpliwości 
w stosunku do niektórych wczorajszych w ypow iedzi. Rzecz naturalna, że nieraz może zajść 
potrzeba sprawdzenia tego, co nazywamy oczywistością. Istnieją jednak oczywistości tak 
jaw ne, że chyba sprawdzać ich nie trzeba. Jeżeli np. wyniki badań m ów ią, że kobiety 
poszukują przede wszystkim  pozycji rozrywkowych i romansów a nie literatury popularno
naukow ej, że wolą „P rzyjaciółkę”  niż prasę polityczną, że tak samo jak  m ężczyźni chętniej 
słuchają radia i chodzą do kina niż czytają książki — ■ to są to rzeczy, o którycli każdy 
bibliotekarz i każdy nauczyciel po paru latach pracy wie doskonale. M yślę, że w ten 
sjiosób zm arnowano dużo społecznej energii i żarliwości. Można ją było wyzyskać w spo
sób daleko liardziej interesujący i p łodny, gdyby badania dotyczyły raczci źródeł i nurtu 
czytelnictw a a nie jego stanu w sensie najogólniejszego obrazu. Muszę jednak zaznaczyć, że 
zainteresowanie owym  „m irtem ”  w niektórych referatach jest wyraźnie widoczne. Mam tu 
na m yśli przede wszystkim sprawozdanie z badań Zakładu Iлteratury i Czytelnictwa U ni
w ersytetu W arszaw skiego oraz pracę kol. Ireny Lepalczyk.

T eraz sprawy w ykraczające nieco poza ramy, które zakreślił dla dyskusji pan prze
w odniczący, a m ianoivicie sprawy wartościow ania. X ie  chodzi mi tylko o szmirę i czarną 
literaturę —  ale o zagadnienie szersze. W yd aje  mi się, że dla kultury spoleczeństłva nie 
tylko to jesi w ażne, w jakim  stopniu książka służy czytelnikow i, ale —  zgodnie ze sło
wam i przedstaw icielki U niw ersytetu arszawskiego. pani Przecławskiej —  do czego służy. 
Chcę to bardzo m ocno podkreślić. W yniki badań, które były wczoraj przedstawione, wska
zują jasno, że czytelnictw o masowe w Polsce, czytelnictw o beletrystyczne, w dalszym ciągu 
opiera się na klasykach. Czy to jest dobrze? M nie się zdaje, że to jest bardzo źle. Bo 
siłą rzeczy narzuca się w niosek, że książka w Polsce w m ałej tylko m ierze służy przet\varzaniu



życia a w dużej ^mierze —  ucieczce od życia. N ie wydaje m i się, żeliy ten stan д-zeczy 
można było zakw alifikow ać jako zdrow y i naturalny. Z  m oich dawnych w spom nień przy
toczę pewną wstrząsającą rozm owę z jednym  z m oich uczniów. B yłam  wtedy bardzo m łodą  
nauczycielką i przeżyłam  tę rozm owę bardzo silnie. U czeń  ów —  przez parę lat bezro
botny —  powiedział, że nienawidzi Pana Tadeusza. O dczułam  to jako świętokradztAvo 
i poprosiłam o w yjaśnienie. Pow iedział: „T a m  opisane jest takie wspaniałe życie, a mnie  
jest tak źle i nie wiem jak  sobie p ora d zić". B ył to  dla mnie sygnał: w książce szukano „rad y“ . 
Nasunął mi się szereg wniosków, jaką książkę i w jakich  okolicznościach należy podsuwać.

W racając do obrazu czytelnictw a, trzeba zwrócić uwagę, że ulubionym  klasykiem  jest 
w  dalszym ciągu Sienkiewicz, później Kraszew ski a dopiero dużo dalej Prus. Uderzająca jest  
też nieobecność książki współczesnej, a przecież przede wszystkim  książka współczesna 
powinna pom agać w przetwarzaniu życia. M oże pew ne rysy przejaskraw iam , ale chodzi 
m i o zasygnalizowanie spraw najw ażniejszych.

Na nieobecność literatury współczesnej składa się kilka czynników . Przede wszystkim  
oczywiście to, że część tej literatury jest zła , bo  kłam ie. N ie chcem y je j i słusznie od niej 
odeszliśmy. Inna część pozycji współczesnych jest za trudna —  nie tylko dla czytelników  
ale i dla bibliotekarzy. M yślę, że winę ponosi tu  ciężka sytuacja pracowników oświatowych, 
którzy od wielu lat odczuwają brak literatury inform acyjnej oraz opracowań krytycznych. 
Krytyka nie spełnia swojej roli w stosunku do społeczeństw a, a przede w szystkim  tej jego  
części, która ma przekazywać wiedzę o książce dalej — • a więc w stosunku do bibliotekarzy  
i nauczycieli. Byłoliy m oże rzeczą słuszną, żeby przy okazji takich obrad jak  obecne  

zwrócić się z apelem  do tygodników  i m iesięczników  literackich o wzięcie pod uwagę nie 
tylko elitarnych kręgów  twórców (czy kolegów  kawiarnianych) ale i tych, którzy m ają  
nieść książkę w szeroki świat.

AIgr K rzyszto f Przectaivski —  Warszaw a

Ja też skorzystam  z prawa gościa na dzisiejszej naradzie. Nie chciałbym  „w yw ażać" 
przysłowiowych „drzw'i otwartych” ,  ale w ydaje mi się, że może dobrze jest podkreślić  
pewne zagadnienia natury ogólnej. Mów im y o badaniach nad czytelnictw em  i pytam y  
się o oddziaływanie książki. Chciałbym  nawiązać do świetnego przemów ienia pani Jurgiele- 
iviczowej, która barilzo dobrze pow iedziała o tym , że książka obecnie często służy ucieczce 
od życia, a nie przetwarzaniu życia.

O tóż zdaje mi się, że —  najogólniej biorąc —  nam wszystkim  (to jest oczywiście truizm ), 
chodzi o to, żeby wychowywać człow ieka, żeby człowieka przetw arzać, żeby człow iek w jakiś 
sposób się rozwijał. D o tego celu służą oczywiście rozm aite środki. Upraszczam  zagadnienie, ale 
cliodzi ifii o pewne ogólne ramy dyskusji. Człow iek wycliowywany jest w rodzinie, w szkole, 
wychowywany poprzez oddziaływanie rozm aitycłi środków  m asowego oddziaływ ania, tele
wizję, radio, kino, książkę. Zdajem y sobie sprawę, że oddziaływ anie książki m aleje i pyta 
my się, co m amy robić, żeljy książka zachowała znaczenie. Zdaje mi się, że av tym  m iejscu  
trzeba sol)ie Avyraznie powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie można sprawę jiostawić teore- 
t) rznie tak: - -  jeżeli chodzi o wychołcanie człow ieka, to m oże w jakiejś kulturze przy
szłości wychowanie człowieka będzie m ogło być dokonane przez takie środki jak  telew izja, 
radio, kino, z ]>ominięrieni książki; m oże książka będzie m ogła być po prostu wyeliminowana 
z życia i człowiek przez to nic ucierpi.

M y wszyscy w iem y, że obecnie tak nie jest, że książka jeszcze przez długi czas, nie 
wiemy jak długi, będzie koniecznym  elem entem  oddziaływania w ychow aw czego, ale m oże  
warto sobie zadać pytanie, dlaczego książka nie m oże być zastąpiona przynajm niej w  chwili 
ol>ecnej przez inne środki.

Na to pytanie chyba w arto dać sobie odpowiedź. N ie m am  zamiaru robić tego tutaj, 
bo nie jestem  do tego przygotow any, ale w ydaje m i się, że w każdym  razie m ożna na jeden



aspekt zagadnienia zw rócić uwagę. N ie jest do pom yślenia wychowanie i rozwój człowieka  
bez jego sam odzielnego m yślenia i osobistych refleksji. O tóż ani telew izja, ani film , ani 
nawet teatr nie zastąpią książki pod w zględem  ułatwienia człow iekow i m ożliwości samodziel
nego m yślenia. Po książkę m ożna sięgnąć szereg razy, gdy jest na p ółce, m ożna ją  szereg 
razy przeczytać, nad książką trzeba się zastanowić. Zdaje m i się, to jest główny walor 
książki, który pow oduje, że książka w chwili obecnej jest jednym  z koniecznych w naszej 
kulturze elem entów  wychowania i dlatego warto zostanowić się, jak książka powinna od- 
dzialyłvać. N aw iązując do tego, co pow iedziała pani Jurgielewiczowa o klasykach, wydaje 
mi się, że czasy dzisiejsze są czasam i, w którycli wszyscy żyją szybciej i jesteśm y wskutek  
tego zm uszeni do coraz częstszych syntez wszystkich zjaw isk, do dokonania większego 
niż dawniej w ysiłku m yślow ego. D latego m oże (to  jest sugestia oparta nie na badaniach, 
nie przeprow adzałem  ich, to jest pole do badań), dlatego m oże większe oddziaływanie 
będą m iały te książki, które w sposób bardziej syntetyczny ujm ują zagadnienia życia. 
Najlepszy przykład —  to Camus.

Drugie zagadnienie. Zdaje mi się, że czasami m ożem y pom ieszać zagadnienie badań 
o charakterze socjologicznym  i o charakterze pedagogicznym . Zdaje mi się, że tu na 
tej sali też w arto sobie o tym  powiedzieć i uświadomić to sobie. Na pewno są potrzebne 
jedne i drugie badania. A le  o ile  badania socjologiczne zapoznają nas —  ogólnie biorąc —  
z warunkami społecznym i, w których żyjem y, (badania te dla pedagoga są potrzebne 
po to, aby na tle zapoznania się z istniejącą kulturą we wszystkich je j aspektach, m óc 
wyciągnąć wnioski co do ideału wychowawczego i>rzyszłości), o tyle potrzebne są także 
badania o charakterze pedagogicznym , które w zakresie czytelnictwa odpowiedzą na 
pytanie, jak  książka oddziaływa w ychowawczo i jak  książka powinna być napisana, by 
wychowawczo oddziaływ ać.

M gr W itold  W ieczorek  —  M iejska B iblioteka Publiczna im. L. W aryńskiego w Łodzi

\^'ypo^yiedź m oja będzie m iała charakter kom unikatu, a nie głosu w dyskusji. Kom u
nikatem  tym  chciałbym  nawiązać do dzisiejszego referatu, do referatu wygłoszonego  
w czoraj przez dyr. Tazbira, którego teza siódma uwzględniała problem  doskonalenia kadr 
bibliotekarskich, jak  również do w ypow iedzi tych dyskutantów , którzy w taki czy inny 
sposób poruszali zagadnienie konkretnych korzyści, wynikających z teoretycznych badań  
czytelnictw a dla praktyków , pracujących bezposi'ednio z czytelnikiem . K om unikat dotyczyć  
będzie K oła  Badaw czo-N aukow ego pracow ników  bililiotek m iejskich w Łodzi.

^  gronie bibliotekarzy —  potrzeby prowadzenia prac naukow o-badaw czych, związa- 
nycli ściśle z działalnością biblioteki, nie należy chyba uzasadniać. W arto jedynie przy
pom nieć głów ne cele przyw arsztatow ych poczynań badaw czych. Pierwszy z nich, to próby 
uzyskania w niosków  teoretycznych, które ułatwiałyby praktyczne rozwiązanie problem ów  
bieżącej pracy i je j doskonalenie. Cel drugi, równie istotny, to ivdrażanie prac<iwnikółv 
do poznawania i stosowania w swej pracy zdobyczy i m etod naukowycli.

Potrzeba ta jest tym  pilniejsza, że w  wysiłkach zm ierzających do rozstrzygnięcia 
niektórych ważkich kw estii, zwłaszcza w zakresie działalności pedagogicznej bibliotekarza, 
brak nam , ja k  dotąd, wystarczających drogowskazów wynikających z dorobku takich nauk, 
jak  pedagogika, psychologia, czy socjologia. Istniejące trudności potęguje nadto fakt. 
że biblioteki pow szechne nie m ają form alnych podstaw  dla prowadzenia prac badawczo- 
-naukołvych w  ramach norm alnej działalności i w pracy służbow ej. Brak im również 
bibliotekarzy, którzy by zdobyli kw alifikacje pracownika naukowego w innych dziedzinach, 
w kontakcie z uczelniam i czy instytutam i.

T e przesłanki zaw ażyły na decyzji zorganizowania przy M iejskiej Bil>liotece Publicz
nej im . W aryńskiego w Łodzi —  K o ł a  B a d a w c z o - N a u k o w e g o  pracowników.

D ziałalność jego  wiąże się ze szkoleniem , wchodzącym  w zakres norm alnych obo
w iązków  służbow ych. W ed ług  obecnej koncepcji K o ło  stanowi najwyższą form ę dokształca-



Ilia \vcwnątrz-zaklailołvego. Skupia wszystkich bibliotekarzy zajm ujących stauowiska kierołv- 
nicze (kierowników działów  i oddziałów  B ib lioteki G łów nej i kierow ników  fil ii ) , uw zględ
nia także dobrowolny udział pozostałych pracowników wykazujących zainteresowanie 
kierunkiem  badawczym w uprawianym zawodzie.

Ж  chwili obecnej dobiegają końca prace organizacyjne. Przew idzianym  na członków K oła  
pracownikom doręczono regulamin K oła oraz listę proponowanych tem atów  prac, obejm u
jącą 60 pozycji. Istotnym  m om entem  organizacyjno-dydaktycznym  były z kolei rozm ow y  
indywidualne przeprow adzone przez kierow nictw o działu instrukcyjno-m etodycznego ze 
wszystkimi członkami K ola. Zm ierzały one do ustalenia podejm ow anych tem atów  i stano
w iły moment wstępnej konsultacji. Pracownicy przed pow zięciem  decyzji m ogli w ięc zo
rientować się w zakresie planowanej pracy, jej poziom ie, trudnościach i toku przeprow a
dzenia, a także wysunąć własne propozycje odnośnie tem atu lub jego ujęcia. W  wyniku  
tych rozmów 45 osób podjęło tem aty, głównie z przygotow anej listy, w kilku  wypad- 
kach —  z własnym i uzupełnieniami.

Proponowana tem atyka prac zsynchronizowana jest z ogólną polityką B ib lioteki i z jej 
planami perspektywicznymi. U w zględnia ona konkretne zagadnienie, wynikające z bie
żącej i zam ierzonej działalności naszej placów ki. W  pierwszym  rzędzie przew iduje ana
lityczne opracowania z dziedziny czytelnictwa i pracy z czytelnikiem  indywidualnym. 
Jako ich przykład posłużyć m oże: analiza najpoczytniejszych książek popularnonaukow ych  
w 19!>8 roku w bibliotece dla dzieci i m łodzieży; poczytność p oezji i dramatu w latach  
1958— 1959 w bibliotece dla dorosłych; powieść historyczna jako przejście do lektury  
pam iętników  i życiorysów : recepcja Hem ingw aya i Camusa wśród m ieszkańców  dom ów  
akadem ickich; poczytność druków obcojęzycznych w B ibliotece G łów nej za I kwartał 
1958 roku; źródła inform acji czytelników o Bibliotece i o książkach przez nich zapotrze- 
bow yw anych; czy —  próby i osiągnięcia w pracy z czytelnikiem  indyw idualnym  w  biblio

tece dla dorosłych na przestrzeni jednego roku.

Drugą grupę tworzą tem aty z dziedziny bibliotekarstw a. W ym ien ić tu należy przykła
dowo następujące: analiza struktury księgozbioru biblioteki filia ln ej; stan aktualny i k ie
runek rozwoju zbiorów specjalnych w B ibliotece G łów nej; uwagi do zasad kom pletow a
nia i przechowywania czasopism w bibliotekach filia ln ych ; analiza ubytków  wybranej 
biblioteki za okres 10 lat (tytuły i p rzyczyn y); doświadczenia ustawienia działow o-alfa- 
betycznego książek na półkach w porównaniu z system em  dawnym, czy : uwagi na temat 
odmiennego klasyfikow ania poszczególnych pozycji w różnych bibliotekach filialnych i próby  
jego ujednolicenia.

Trzecia i najskrom niejsza ilościowo grupa obejm uje m ateriały do historii bibliotek  
łódzkich.

Sformułowania temató%v uw zględniają możliyyości wykonawcze pracowników o różnym  
przygotowaniu ogólnym i fachow ym  oraz zróżnicowany rodzaj ich pracy i odm ienne zain
teresowania.

W  chwili obecnej trudno jeszcze m ów ić o wynikach. K oło  rozpoczyna s\voją dzia

łalność. Pierwsze zebranie o charakterze seminaryjnym  przewidziane jest na drugą połowę  

czerwca. Spodziewamy się jednak, iż pierwsze prace stanowić będą przynajm niej doku

mentację pracy dnia codziennego jak o  m ateriał do dalszych badań i wyprowadzenia  
wniosków do us|irawnień i do pogłębiania istniejących poczynań. Słabsze prace pozostaną  

w sferze w ysiłków ćwiczebnych, lepsze spożytkow ane zostaną jako referaty na kwartalnych  

konferencjach szkoleniowych lub ua m iesięcznych zebraniach Stowarzyszenia B ibliotekarzy  

Polskich, bądź zostaną opublikowane na prawach autorskich. Stanowić to będzie należny 
ekwiwalent i zachętę do dalszych wysilkóyy. Prace cząstkołve i zebrane m ateriały posłużą  
nadto do służbowych opracowań zbiorczych.



Mam y nadzieję, iż na którym ś z kolejnych zjazdów  podobnego typu będziem y m ieli 
zaszczyt podzielenia się dalszym i uwagami i doświadczeniami przytoczonej tu form y dzia
łalności szkoleniow o-badaw czej. Zainteresow anym  służymy chętnie odpisami regulaminu  
K oła i listam i tematów.

Zofia  H ryniew icz  —  Stowarzyszenie B ibliotekarzy Polskich, Warszawa
Teoria niewątpliwie nie jest służebnicą praktyki, ale teoria, która odbiega bardzo  

daleko od praktyki jest izolowana od w pływ u, jaki powinna m ieć w praktycznej robocie. 
Dziś odczuwam y m ocno brak sform ułow ań teoretycznych i m etod prowadzenia badań 
czytelnictw a, co jest w łaśnie związane z dzisiejszym  referatem  i z tem atem  dzisiejszego 
zebrania.

M nie się zdaje, że referat, który m ocno podkreślił dwie teorie badań czytelnictwa 
nie odpowiada tem atow i, nie odpowiada zadaniom  na dziś i potrzebom .

Odizolowanie się od badań prowadzonych przez szkołę warszawską (prof. Radlitiska, prof. 
M uszkow ski), szkołę łódzką, przekreślenie poczynań U niw ersytetu im . Adam a Mickiewicza 
w -Krakow ie, których w ynikiem  było wydawnictwo Praca O św iatotm  (1913 r .) , (a uczest
niczki tych poczynań są na sa li), zapom nienie Poradnika dla Sam ouków , który miał 
olbrzym i w pływ  na rozw ój czytelnictwa i w pływ  książek na środowiska robotnicze i inteli
gencji, to  nie prow adzi do jasnego sform ułow ania teorii czytelnictwa. Na seminariach 
Studium  Pracy Społeczno-O św iatow ej W . W . P i na zebraniach Związku Bibliotekarzy 
Polskich była szeroka dyskusja na tem at teorii Ruliakina i odm iennej teorii Hufmanna. 
D yskusja w yglądała inaczej, niż to przedstaw ił w  referacie kol. Skwarnicki. Ocena sto
sunku p ro f. Radlińskiej do tych teorii została podana fałszyw ie, co już zaznaczyła kol. 
J urgielew iczow a.

B ibliografia przyczynków  do badań, w yników poczynań w tym  kierunku, jest dość 
obszerna i chociaż nie została sformułowana teoria ani nie oj)racoAvana metoda badań 
i szerzenia czytelnictw a, to jedn ak nie m ożna pom inąć fragm entów  sformułowań wynikają- 
cycłi z tych poczynań. Spodziewaliśm y się szerszego poglądu na dotychczasowe poczy
nania, zanalizowania podstaw już dokonanej własnymi siłami pracy badaw czej, sform uło
wania m etod dałszycli liadań, których podejm ą się bibliotekarze. T o  wszystko zostało i>o- 
m inięte i dlatego referat ten m nie osobiście nie odpowiada.

M ichał Jagła —  Kierow nik Księgarskiego Ośrodka Bibliograficznego przy Państwowym  
Przedsięl)iorstwie „Składnica K sięg a rsk a " w W arszaw ie.

Ceclią znam ienną lej K on feren cji jest to , że szukamy odpow iedzi na szereg pytań
niezm iernie trudnych. N a inne odpołviedzi trzeba będzie poczekać, trzeba będzie jeszcze
wiele się p otn id zić . M yślę, że ten proces kulturalny trzeba kontynuow ać w sensie prze
rzucania na tereny zaniedbane sił i środków , w sensie przerzucania się na upowszech
nienie książki i zaniedlianycłi działów  piśm ienniczych. D o tego jak najbardziej potrzebna 
jest nam znajom ość geografii czytelnictw a, która by nam  wskazała, które tereny są zanied
bane, które działy piśmiennictwa na poszczególnych terenach również są zaniedbane. 
T o  jest, zdawałoby się, zam ierzenie bardzo skrom ne, a jednak bardzo ambitne. Sądzę, 
że w arto te prace podjąć, i to bardzo szybko, bo nie wystarczy zastanawianie się nad 
samą m etodą liadań czytelnictw a. W iem y z całą pew nością, że jednak pewne doświadcze
nia, pew ien d orobek istnieje i trzeba go zebrać i ocenić bodaj z grubsza krytycznie.
T o  jest chyba zadanie najpilniejsze, zadanie pierwsze. Z  tym  się wiąże zagadnienie m ało  
tutaj podkreślane, chociaż powszechnie w iadom o, że czytelnictw o jest zagadnieniem  kom 
pleksow ym , że badać je  trzelia we wszystkich terenacli.

T ak  się tu składa, że głównie m am y na m yśli ruch książki w bibliotekach. A le  obok  
bibliotek istnieje druga droga udostępniania książki, droga sprzedaży książki. Na przykład



z prostego porównania liczb z bibliotek w iejskich z liczbam i z terenu księgarstwa wynika  
niesłychanie interesujące pytanie: dlaczego Lublin m ało kujjuje książek, a dużo czyta? 
Dlaczego Bydgoszcz m ało kupuje książek, a najw ięcej czyta? B o z przeliczenia ilości 
w ypożyczonych książek na jednego mieszkańca w ypada w Bydgoszczy trzy książki na 
m ieszkańca, podczas gdy w sprzedaży Bydgoszcz jest dopiero w  trzeciej grupie w ojew ództw . 
Sprzedaje się tam około 1,5 książek na jednego m ieszkańca. Łódź —  kupuje dużo, 
a czyta m ało! Te parę drobnycli przykładów  przytoczyłem  dlatego, że m yślę, iż istnieje 
m ożliwość zebrania w dość krótkim  czasie odpow iednich danych z terenu udostępnienia  
książki drogą sprzedaży, drogą wypożyczeń i opracowania jakiegoś obrazu geograficznego  
czytelnictwa w naszym kraju, by m óc w oparciu o te dane kierować sprawami kultu 
ralnymi.

Interesuje mnie jeszcze jedno zagadnienie, gdy idzie o kierunek dociekań. Ścierają się 
tli dwa poglądy. INazwałbym je  teorią w'ielkicli liczb i m ałych liczb. Chcemy m ieć obraz 
całości z jednej strony, a z drugiej strony w iem y, że, na przykład, statystyka G U S-u , 
podająca użytkowanie książki i prasy w naszym kraju niew iele się nam  przydaje. 
Statystyka ta jest obliczona raczej na to, aby ukazać obraz sytuacji w całym  kraju, 
natomiast nam potrzeba do naszej pracy w placówkach pow iatowych, w ojew ódzkich i na 
poszczególnych odcinkach udostępniania książki —  liczb bardziej szczegółow ych. B o zdaje  
mi się, że tutaj jedno i drugie jest bezsprzecznie potrzebne. M usim y m ieć obraz ogólny  
i obraz szczegółowy. Byłem  świadkiem  kilku fachow ych dyskusji, gdzie toczono gorący 
spór o to, której m etodzie dać pierwszeństwo. O ile w iem , coraz bardziej panuje prze
konanie, że musimy —  co jest zresztą zawarte w tezach o liadaniach nad czytelnictw em  
wśród m łodzieży —  używać m ożliw ie różnych m etod i badać czytelnictwo różnymi drogami.

Mała uwaga natury organizacyjnej. Zdaje m i się, że byłoby płonną rzeczą budować  
jakiś w ielki warsztat badania czytelnictw a. W ystarczy, jeżeli rzeczyiviscie doprow adzim y  
do zorganizowania jednostki, koordynującej zwłaszcza m etodologiczne prace nad badaniam i 
czytelnictwa. N atom iast trzelła by się zastanowić nad tym , aby wprow adzić do instytucji, 
których przedmiotem  działalności jest praca z książką, takie m etody rejestrowania zjawisk  
„spożycia” , „konsum pcji”  książki, które pozw olą stworzyć właściwy oliraz potrzeb w ^po
wiecie, w ojew ództw ie, kraju . Do kierow ania tym , np. w księgarstw ie, jest dość łatwo  
doprowadzić za cenę odpow iedniego przeszkolenia ludzi, ewentualnie za cenę —  w nie- 
którycli ośrodkacli —  kilku dodatkow ych etatów. M ateriały trzeba zdoliywać tam , gdzie  
istnieje praca z książką. Dopiero później będzie m ożna je  opracowywać w  sposób m etodyczny  
i wyciągać wnioski. Sądzę, że to jest do zrobienia, jeżeli się tylko o to  postaram y, jeżeli 
na to zwrócimy uлvapę czynnikom  decydującym .

D r (',i>llhard Kiickl —  D yrektor Centralnego Instytutu Bibliotekarstw a N R D  

(T łum aczenie przem ów ienia w ygłoszon ego ги języlau niem ieckim )

Szanowni państw o! Drogie koleżanki i k oledzy! W  pew nym  m om encie, gdy zobaczyłem  
jaskółkę latającą w tej sali, przypom niało m i się przysloivie, że „jed na jaskółka nie 
czyni wiosny” . D o czego zm ierzam ? D o stwierdzenia, że K onferencja ta poruszyła tyle 
zagadnień, że nie skończy się na n iej, ale że ’ jest pożądane, aby nastąpił dalszy ciąg 
rozważań nie tylko w W aszym  kraju, ale również i poza nim . Zacytuję tu przysłoлvie, 
że „gdzie znajduje się jeden gołąb tam  zawsze przylatuje inny.”  W  zw iązku z tym  m am  
nadzieję, że coraz więcej Itędzie kontaktów  w tej dziedzinie z Niem iecką Republiką  
Demokratyczną.

Tyle zagadnień było tu om ów ionych, że nie jestem  w stanie określić mego stano
wiska w stosunku do każdej sprawy. Chcę więc poruszyć tylko niektóre problem y. Na  
pewno nie jest przypadkiem , że zagadnienia te stanęły obecnie i przed wam i i w N R D . 
Jeżeli powstał problem  dotyczący całego społeczeństw a, to na pewno istnieje jakieś źródło



tego. Można zauw ażyć, że czytelnictw o, a szczególnie zjawiska towarzyszące czytelnictwu, 
interesują kraje, w których występują w tej chwili masowe przemiany socjalne. Naszym  
głów nym  celem  jest w ychowanie człow ieka, przemiana jego wartości na lepsze i wyższe. 
Jak tu w spom niano, czynniki wpływ ające na to są różne: film , teatr, prasa, a przede 
wszystkim książka. Całość tych czynników skierowana jest właściwie w jedno miejsce, 
ześrodkow uje się w jednym  celu. Książka jest Ijezwzględnie najistotniejszym  środkiem  
działania, sięgającym  nie tylko w zespoły ludzkie, ale i w prywatne życie jednostek.

Ważne jest, w jaki sposób bibliotekarz rozwiązuje ten problem . Bibliotekarz jest najważ
niejszym  czynnikiem  w systemie rozpowszechniania literatury, gdyż dysponuje szczególnymi 
środkam i do tego. D latego głów nym  narzędziem rozpowszechniania literatury, głównym  
zadaniem bibliotekarza jest indywidualne kierowanie czytelnictwem  literatury, wpływanie 
na społeczeństw o. Bililiotekarz jest tym  człow iekiem , który oddziaływa bezpośrednio na 
jednostki poprzez kierowanie czytelnikiem  i w pływanie na jego upodobania.

Pierw szym  krokiem  w tej pracy jest zachęcenie w ogóle do czytania. Chodzi tu
0 zachęcenie do dociekań, jak  opanować życie, jak  panować nad zagadnieniami życia. 
Literatura jest właśnie tym  środkiem  oddziałującym  na świadomość czytającego.

Pow iem  jeszcze kilka słów o kierunku tej pracy u nas. W  zeszłym  roku odbyła 
się u nas druga konferencja partyjna na tem aty socjologiczne i kulturalne. Stwierdzono 
na niej, że sednem zagadnienia w czytelnictwie jest robotnik. Chodzi o to, żeby u robot
nika fabrycznego, u robotnika rolnego czytanie w w olnych godzinach stało się potrzebą
1 w ypoczynkiem . Staramy się szukać dróg rozwiązania tego zagadnienia i w jakiś sposób 
zadośćuczynić żądaniom  i życzeniom  czytelników . Dlatego ważne jest dla nas nie samo 
czytanie, lecz to , kto czyta i co czyta. T e zagadnienia stoją przed nami —  jako najważ
niejsze. M am  nadzieję, że praca nasza i to rozwiąże. (O k lask i).

M gr D rude Lange  —  Kierow niczka F ilii M iejskiej Biblioteki w Ko]>enliadze 

(T łum aczen ie przem oivienia ivygloszonego w  język u  angielskim )

Panie i Panow ie! D rodzy koledzy! Przybycie do Polski w charakterze przedsta
wicielki D uńskiego Zw iązku B ibliotekarzy jest dla mnie bardzo m iłym  zadaniem. U czest
niczenie w tej K on feren cji, spotkanie się z polskim i kolegam i jest dla mnie niezmier
nie cennym doświadczeniem .

Już dwukrotnie przedtem  odwiedziłam  W arszaw ę. Pierwszy raz niemal dwadzieścia
lat tem u w niezm iernie naprężonej sytuacji politycznej. Z tych odwiedzin pozostało mi 
w spomnienie wspaniałego miasta z pięknymi łiudowlami barokow ym i. Następnym razem 
byłam  w W arszaw ie przeszło 10 lat tem u, w roku 194r7, pam iętam  jednak ten pobyt tak 
jak  Iiy to było zaledwie kilka miesięcy tem u.

Nigdy nie zapom nę strasznego obrazu miasta w ruinach. Z  pięknego miasta pozostały 
okropne gruzy. W  towarzystwie pana Krigensa, dyrektora biblioteki Frideriksl>org, i pana 
Franciszka Sedlaczka z polskiego Centralnego Zarządu B ibliotek odwiedziłam wówczas 
Poznań, Kraków  i inne m iasta. Pam iętam , że gdy wracaliśmy wółvczas do Warszawy mój 
towarzysz pow iedział: A  teraz wracamy do dom u, do W arszaw y!

Jal(iż to był szczególny urok tego zniszczonego m iasta? Na czym polegała fascy
nująca siła jego  oddziaływ ania? Sądzę, że była to atm osfera miasta ludzi pracujących,
którzy za \vszelką cenę odljudowywali to m iasto, tworząc swą kulturę. To spotkanie
z Polakam i jest dla m nie przeżyciem , którego nigdy nie zapom nę.

K ończy się K on feren cja, wszyscy wracamy do dom ow ych zajęć. Muszę W am  pow ie
dzieć, że jestem  niezm iernie w dzięczna, że m ogłam  ponownie odwiedzić Warszawę. 
Już w czasie pierwszej przechadzki po W arszaw ie łiylam bardzo wzruszona spostrzeżeniami 
z dokonanej pracy przy odbudowie m iasta. Z  K on feren cji tej wynosimy głębokie wrażenie 
wysokiego poziom u i kultury życia. D ziękuję serdecznie. (O klaski).



D oc. dr K rystyn a  R em ervw a  —  D yrektor Instytutu K siążki i Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej w W arszaw ie

Ż yjem y w okresie, w którym  dla wielu dziedzin działalności szuka się podstaw  tak  
zwanych naukowych. Istnieją już niem al w każdej dziedzinie —  specjalne instytuty badaw 
cze, które próbują stworzyć podstaw ę naukową działania. I  m y, jako bibliotekarze, 
musimy o tym myśleć. W yd aje  mi się jednak, że w toku dyskusji trochę zgubiliśmy te 
bibliotekarskie doraźne potrzeby. W praw dzie padały na ten tem at głosy ze strony prak
tyków, ale m oże nie zawsze trafiały we właściwym  kierunku. W ym ieniano istotnie  
doraźne potrzeby, ale w ydaje m i się, że należy trochę inaczej postaw ić i sprawę tycli 
potrzeb, którym  chcemy zadośćuczynić i tych dróg, które do ich zaspokojenia w naszym  
przekonaniu prowadzą.

W  życiu książki oddziaływaniu i wykonywaniu jej funkcji społecznych biblioteka  
stanowi coś, co najtrafniej m ożna porów nać z m ostem  m iędzy produkcją wydawniczą  
czy autorską w kraju  z jednej strony, a tym i, którzy tę produkcję konsum ują —  z drugiej 
strony. Naszą rzeczą jest właśnie ten m ost zbudować ja k  najlepiej. Cóż robi inżynier, który  
chce zbudować m ost? M usi zbadać trzy elem enty tzn. oba brzegi oraz konstrukcję i m a
teriał przydatny do ich powiązania. A le  badając te elem enty, szczególnie oba brzegi, między  
którym i m ost ma być zbudow any, m usimy te oba brzegi dość głęboko poznać, m usimy w ie
dzieć, jaka jest ich struktura geologiczna, na jakich warstwacH m ożna ten m ost oprzeć, żeby 
cała konstrukcja posiadała jakiś sens. Dlatego m usimy zacząć od poznania tych właśnie  
elementów.

Pierwszym elem entem  będzie dla nas czytelnik, którego potrzeby decydow ać będą
0 przydatności m ostu —  bibliotek.

Drugim  elem entem  będzie książka, którą chcem y dać czytelnikow i. Nie sądzę, że
byśm y jako bibliotekarze byli w  stanie samj budow ać ten m ost. Stąd nasz postulat, ażeby 
współpracować z tym i, którzy dla innych także celów te „g eo lo g iczn e" badania po obu 
stronach prowadzą. Ale nie m amy jeszcze takiej historii literatury i krytyki literackiej, 
która by nam pom ogła, która by nas częściowo zastąpiła, ażebyśm y m ogli z efektów  tych  
badań korzystać. N iestety w iem y, że za m ało jest jeszcze tych efektów , że ze współczesnych  
badań nad literaturą —  jak  tu podkreślano —  jeszcze m ało jest w praktyce korzyści. 
INa razie więc z historykam i literatury nie w spółpracujem y, a m ogłoby to być z korzyścią  
dla obu stron. B o chociaż jeden czy drugi bibliotekarz m oże być znawcą tych zagadnień, 
ale to nie jest nasze główne zadanie. Musim y więc poczekać jeszcze trochę na w yniki 
choćby prowizoryczne tych badań, żeby m óc kom unikację m iędzy jednym , a drugim  
brzegiem przeprow adzić. Z  konieczności musimy oprzeć się na razie na naszych własnycli 
pracach. W  Instytucie przeprow adzam y badania poczytności takich czy innych książek, 
opracowujemy katalogi (pierwsza część już szczęśliwie idzie do druku), staramy się pom a
gać bibliotekom  np. przez analizę zakupów  przeprow adzaną w spólnie z D epartam entem  
Bibliotek. Próbujem y doraźnie jak  najbardziej przychodzić z pom ocą, ale zdajem y sobie 
sprawę, że te nasze analizy są robione na m iarę potrzeb dnia, ale nie są właściw ym  kierun
kiem  naszej pracy, bo do badań nad literaturą oczywiście nie czujem y się pow ołani. Tak  
samo nie czujem y się pow ołani np. do badania czytelnictw a jako procesu psychicznego. Tu  
muszą przyjść z pom ocą pedagodzy i psychologow ie. B ardzo się cieszym y, że tego rodzaju  
ośrodek dla spraw czytelnictwa pow stał. Pom oże on nam  w tedy, gdy będziem y m ogli pow ołać  
się na jego wyniki przy rozwiązywaniu problem ów  związanych ze strukturą księgozbiorów  
czy form am i pracy bibliotek ze względu na elem enty w ychowawcze książek. W ted y  będziem y  
mogli skuteczniej prowadzić prace, które są naszym  zadaniem  niespornym , to jest w terenie.
1 w Instytucie prześledzić sami drogę książki do czytelnika, znaleźć właściwe form y organi
zacyjne, form y m etodyki pracy, które nam  pozw olą istniejące zapotrzebow ania tkwiące  
w ludziach skoordynować z tym , co chcem y ludziom  dać w słowie drukowanym .



Będzie to właściwa rola bibliotekarzy, do których należy kierowanie tak pracą biblio
tek , aby istniał m ocny most pom iędzy książką a ruchem  czytelniczym . N ie m oże to być 
np. zadaniem  księgarstwa, które nie ma trлvałego kontaktu z jednostkam i czytającym i.

Będziem y m ogli tę rolę spełniać, -gdy poznam y, w jaki sposób książka jest konsumowana, 
jakie jeszcze istnieją potrzeby niezaspokojone w tej dziedzinie. N aszym  zadaniem jest więc 
odnajdywanie tych. którzy m ają takie niezaspokojone potrzeby czytelnicze, którzy ciągle 
czegoK szukają, którzy ciągle za czym ś tęsknią i jeszcze nie znajdują właściwej książki.

O tóż ten właśnie elem ent niezaspokojenia i niezadołvolenia musimy wykryć pii to, żel)y 
znaleźć właściwą drogę podawania książki, żeby m óc także zarówno wydawcom  jak i auto
rom coś na ten tem at pow iedzieć.

Dlatego łv-cale nie wydają ini się słuszne uwagi, że tylko i w yłącznie chcemy stлvierdzać
to , co już jest, lub że stw ierdzam y rzeczy ogólnie znane. Oczyw iście, bardzo często docho
dzimy do w niosku, że dzisiejszy stan czytelnictwa, że dziś objawiane zainteresowania w jakichś 
konkretnych przypadkach nie odbiegają od obrazu przedw ojennego. Doskonale z tego
zdajem y sobie sprawę, ale ani nie zawsze m am y takie w yniki, ani nie musi tak być, skoro
tyle nowych czynników  w łączyło się w życie ludzkie. I chyba łvarto i trzeba zobaczyć, 
w jaki sposób zm iana w arunków życia zm ieniła psychikę ludzką a wraz z nią i recepcję 
książki.

K on feren cja tegoroczna była pom yślana jak o  konferencja na tem aty (jeżeli chodzi
0 czytelnictw o) m etodologiczne i tak w pew nym  sensie dobrane były referaty. Nie wchodzę 
w tej eliwili w ocenę referatów , bo trudno m i mówić bezstronnie, ale muszę powiedzieć, 
że rozum ieliśm y np. pew ne nasze ujęcia referatów , zwłaszcza referatu szczegółowego, 
jako próbkę m etodologiczną. Natom iast jestem  przekonana, że czekają nas jeszcze inne 
k onferencje, na których będziem y m ów ili nie o m etodach pracy badaw czej, tylko o jej 
tem atyce. Będziem y m ów ili o problem ach czytelniczych aktualnie najpilniejszych. W  chwili 
obecnej są prowadzone różne liadania rozpoznaw cze, a następnie będziem y musieli skupić 
się na bardziej szczegółow ych zagadnieniach. M oże dla wielu kolegów  bibliotekarzy taka 
konferencja będzie ważniejsza, na pewno też włączą się do niej ci koledzy bibliotekarze
1 nie bibliotekarze, którzy właśnie na dzisiejszej K onferencji objawiają w tym  kierunku 
specjalne zainteresowania.

Obecna K onferencja daje m ożność poznania najrozm aitszych poglądów. Chętnie icli 
słucham y i naw iązujem y takie kontakty, tylko nie przypisujmy tej K onferencji zbyt szero
kiego znaczenia, nie żądajm y od n iej, l>y zajm ow ała się od razn wszystkim. Chcemy 
pracołvać z każdym  z kolegów  i pracujem y na tym  posterunku, na którym  nam pracować 
kazano. Nam  również idzie i to, ażeby wspólnie z kolegam i wyznaczać przydatną dla 
praktyki tem atykę. A le  oczywiście należy brać pod uwagę przy tym , który z problem ów  
okaże się najpiln iejszy, bo wszystkiego na raz nie zrobim y. Przypuszczam , że w tej w spół
pracy ilekroć podejm iem y tem at, który kogoś z W as bezpośrednio zainteresuje jako pro
blem  W aszego właśnie dnia codziennego, zawsze znajdziem y grupę ludzi, z którymi łatwo 
nam będzie się porozum ieć i w ten sposób coraz więcej będziem y m ieli wszyscy wspólnycli 
zainteresowań.

M ichał Slanczew  —  Zastępca Dyrektora M iejskiej B iblioteki w Sofii, Bulgaria 
(T łum aczen ie przem ów ienia  w ygłoszon ego w  jązyłiu francuskim )

M oje przem ów ienie będzie krótkie, gdyż powiada się, że życie jest krótkie, więc trzeba 
szybko żyć! Z  w ielką przyjem nością wysłuchałem  W aszej dyskusji i muszę pow iedzieć, że 
jestem  zachwycony jej łvysokim poziom em . Jestem przekonany, że w Polsce badania czy- 

•telnictwa są tak rozw inięte, jak rzadko w którym  kraju.
N ie m ogę zabierać głosu w sprawie tych badań, gdyż w naszym kraju mamy jeszcze 

bardzo niew iele doświadczeń na tym  polu. M ożem y w ięc tylko skorzystać z W aszych do
świadczeń.



Chciałbym  dorzucić parę słów w; sprawie sform ułow ania problem u czytełnictw a.
Referent pow iedział, że czytełnictw o to proces społeczny. W ybaczcie , że się nie zgodzę  

z tym  sformułowaniem . Czytełnictw o jest przede wszystłiim  procesem  psychołogicznym , jest 
sposobem wym iany m yśłi pom iędzy ludźmi.

Sądzę też, że nałeży zastąpić słowa „rozrywłca w w ołnycb cliwiłach”  przez w yrazy: 

„wzruszenia estetyczne” .
Bardzo dzięlcuję, że pozw ołiłiście mi zabrać głos. D o w idzenia, K ochani K ołcdzy. 

ki).

‘ Przew odniczący:

Lista uczestniltów dysłfusji wyczerpała się, oddaję więc głos referentow i.

Mgr M arek Skwarnicki ■—  Instytut K siążłii i Czytelnictw a

Ze względu na przedłużenie się dyskusji nie sposób odpow iedzieć na w szystkie zarzuty  
dotyczące m ojego referatu.

Zabierając się do referatu chciałem  go napisać jako zagajenie do dyskusji na tem at m e
tod badania czytelnictw a. Starałem się, żeby referat był m ożliw ie krótki, a zarazem  poruszał 
najbardziej istotne zagadnienia. D latego to  co m ów iłem  o kontynuacji lin ii Rubakina czy 
H ofm anna m iało na celu jedynie podkreślenie pew nych historycznych tendencji m etodolo
gicznych, z których jedne obecnie są żyw otniejsze od pozostałych. C hodziło mi o w ytyczne  
w oparciu o tradycje kierunków rzutujących w przyszłość. Skupiając uwagę na problem atyce  
badań na terenie bibliotek, w ydawało m i się, że słusznie robię nawiązując do H ofm anna. 
Zdanie to podtrzym uję nadal. W  całości, postaw ione przez m nie zagadnienie w yw ołało  
żywą dyskusję, a taki był właśnie cel referatu.

Najw ięcej uwag dyskutanci pośw ięcili definicji czytelnictw a sform ułow anej w  referacie, 
a nazywającej to czytelnictw o „procesem  społecznym ” . W ed ług niektórych określenie to 
w stosunku do czytelnictwa nie jest adekwatne. Nie zgadzam  się z tym . Proces społeczny  
w m oim  rozumieniu obejm uje wiele aspektów  życia ludzkiego, życie intelektualne, estetyczne  
i moralne ludzi. Czytelnictw o zazębia się o te sprawy, nazwanie go procesem  społecznym  
nie zwęża problem u. Pod badaniam i społecznym i rozum iałem  badania socjologiczne i to 
być może spowodowało szereg nieporozum ień.

Chciałbym  poświęcić trochę czasu jeszcze jednej sprawie, tak często w ypływ ającej 
w głosach dyskutantów. Chodzi o powiązanie teorii badań z praktyką oświatową. U tarte  
traktowanie tej sprawy sprowadza się do zarzutu, że ośrodki centralne nie m ają dosta
tecznego powiązania z terenem . M yślę, że problem  leży gdzie indziej i że jest to  olbrzym i 
problem . W iąże się to z ogólną sytuacją kulturalną kraju. W  Polsce obecnie dają się zau
ważyć olbrzym ie dysproporcje w wielu dziedzinach życia (ekonom iczne, społeczne). Podobnie  
jest ze sprawami literatury, upowszechnienie je j —  z życiem  intelektualnym  ludzi. W id ać wy
raźnie jak  w ielkie rzesze czytelników  ograniczają swoją lekturę wyłącznie do klasyków litera
tury polskiej. Jest to dowód na istnienie pew nej struktury psychologicznej, kulturalnej 
odbiegającej od innych środowisk, głównie w ielkom iejskich, stanowiących z kolei form ację  
kulturową rzutującą w przyszłość. Badający czytelnictw o zw iązani są z tą właśnie form acją. 
Wypow iedziano tutaj wiele sądów na tem at w pływ u film u, radia i telew izji na czytelnictw o. 
Ale gdzież jest np. telew izja na Białostocczyźnie? W  ogóle w terenie, a nawet w  W arszaw ie, 
jest to sprawa przyszłości. D aję krańcow e przykłady. Tak w ięc sprawa teorii i praktyki —  
to pogodzenie działalności ośrodków  wybiegających myślą w przyszłość, bazujących na wąskim  
kręgu społecznym , z olbrzym im  terenem  o innej problem atyce. W ypracow anie bezpośrednio  
praktycznych wskazówek jest w takiej sytuacji trudne.

Drugi problem , który wynika z tego co pow iedziałem , wyraża się w m oim  stwierdzeniu, 
że przedwojenne doświadczenia w zakresie badań czytelnictw a straciły sw oją wartość. Po  
prostu nie są obecnie przydatne w zestawieniu z tym , co się dziś dzieje w  społeczeństw ie.

18 —  P roblem y czyteln ictw a



Pokolenia stają twarzą w twarz do siebie nie poznając się. Istnieją także inne wielkie 
k on flikty i potrzebne są inne m etody badań, które wypracowują się w zetknięciu z praktyką, 
■w zetknięciu z faktam i, w obec których stajem y trochę zdziwieni. Rozw iązujem y i będziemy  
rozwiązywać je  w przyszłości, kiedy ogólna kultura społeczna zacznie zbliżać się do jakiegoś 
wzoru, którego kontury dopiero się zarysowują w w ielkich skupiskach w ielkomiejskich.

Stąd wynika jeszcze jeden problem  dotyczący całej literatury, a także polityki wydawni
czej. Problem  now ej literatury, w spółczesnej, ściśle się z tym  wiąże. Tkw i w nim jakiś 
paradoks. Nowa literatura współczesna z pewnością wyraża czasy i konflikty tych ludzi, 
którzy je j nie chcą czytać i odsuwają się od niej. T o w ystępuje chyba po raz pierwszy 
w historii, że literatura rdzennie wyrastająca z powszechnej kultury, jest niezrozumiała. * 
Zrozum iała jest tylko w  pewnych ośrodkach intelektualnych inteligencji wielkom iejskiej. Jest 
niezrozum iała dla czytelnika wychowanego (m oże to i dobrze) na literaturze dziewiętnasto
w iecznej. N atykam y się np. na zagadnienie zaniku fabuły pow ieściow ej. Czytelnik jest 
przyzw yczajony do oglądania realnych k on fliktów , spraw dziejących się tak, jak  w jego  
życiu, a tutaj musi robić jakieś w olty m yślowe.

M oja w ypow iedź jest „pół-tlum aczeniem ”  się z pewnych założeń referatu i wrażeń, 
jakie odniosłem  z tej niezw ykle interesującej dyskusji. W yraziłliym  jedynie żal, że Sekcja 
zajm ująca się tym i problem am i w pewnym stopniu ograniczyła się do poruszenia tylko  
niektórych. R eferat inaczej by w yglądał, gdyby się dołączyły doń referaty m etodologiczne, 
om awiające doświadczenia z różnych ośrodków  badania czytelnictw a.

M yślę, że droga do porozumienia się i wym iany zdań pom iędzy wszystkim i chcącymi 
badać, czy budującym i czytelnictw o prow adzi przez specjalne publikacje. Możliwości poro
zumiewania się tą drogą są jednak niezw ykle m ałe. Niew ątpliw ie najwięcej mści się to, 
że ciągle m ów i się o tych sam ych sprawach, które już powinny być załatwione. D ruk jest 
czym ś, co stawia kropkę nad „ i”  i pozłvala na skonkretyzowanie dalszego kierunku w ba
daniach czytelnictw a. D latego odpow iednie w ydawnictwa są tak bardzo potrzebne.



Przew odniczący:

Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Sekcji I, dyr. K oziola .

Chcę przede wszystkim podziękow ać za w ygłoszony referat i pragnę zaproponow ać dal
szy tok obrad. M am y jeszcze wysłuchać podsumowania ze strony trzech przew odniczących  
Sekcji i na tym Konferencja byłal)y zam knięta. Przypuszczam , że K oledzy zaaprobują m oją 
propozycję. (Potakiwania).

W obec tego proszę dyrektora Czesława K ozioła o podanie nam  w yników obrad w jego  
Sekcji.

Mgr Czeslaiv K ozio ł  —  D yrektor D epartam entu Bibliotek Ministerstwa K ultury i Sztuki

Jestem prawdopodobnie w dogodniejszej sytuacji niż przewodniczący dwóch dalszych  
Sekcji ze względu na to . że referat wygłoszony był na Plenum  i że w przebiegu obrad 
Sekcji tezy jego nie zostały zasadniczo podważone ani też rozszerzone. Dlatego wystarczy 
zupełnie krótkie scharakteryzowanie przebiegu dyskusji i podanie paru łvniosków, jakie  
z jej toku wyniknęły.

Dyskusja była żywa, przy czynnym  udziale uczestniezącycłi zabierało glos 17 m ów ców .
Tem atem  najżywiej dyskutowanym  była sprawa ściśle organizacyjno-strukturalna —  

zagadnienie sieci w ielkom iejskiej. Tu  największą ilość czasu zabrało zagadnienie l)ibliotek  
dzielnicowych, sprawa dwustopniowości i trzystopniow ości sieci bibliotecznej w największycli 
miastach. Zdecydowanie przeważały głosy za utrzym aniem  w tym  żakresie stanowiska, jakie  
zajął referent, a mianowicie koncepcji jednolitości sieci bibliotek w w ielkich m iastach z za
chowaniem uprawnień D zielnicow ych Rad N arodow ych, jako gospodarzy terenu w zakresie 
współpracy, żeby na ich terenach czytelnictw o jak  najpom yślniej się rozw ijało.

Drugą grupę zagadnień z tego typu stanowiły zagadnienia planów url)anistycznych, 
perspektywicznych planów rozwoju m iast i bibliotek , zagadnienia nowoczesnych m etod pla
nowania przestrzennego. Chcę tu podkreślić, jako novum  szczególnie cenne dla naszych  
obrad, udział fachowca w tej dziedzinie, inżyniera J. Kow alskiego, który podszedł do tej 
sprawy naukowo.

Jedno z najważniejszych zagadnień, które powinno l)yć przedm iotem  dalszych szczegóło- 
łvych dociekań i rozważań, cłiociaż w referacie zostało pom inięte, to sprawa statutowego  
uregulowania zakresu działania i struktury bililiotek w ielkom iejskich przy czym  zgadzamv  
się, że nie może to być statut jednakow y dla wszystkich bibliotek w ielkom iejskich. Tre^ć 
statutów musi być dostosowana do obecnych warunków i potrzeb tych liibłiotek, ale powinny  
też być ustalone ogólne zasadnicze kierunki i zasady, które przystosuje się odpow iednio do 
lokalnycli statutów.

Z  zakresu spraw organizacyjnych wysuwano również bardzo ważne kw estie, w ym agające 
dalszych szczegółowych prac, a m ianowicie zagadnienie ustalenia różnycłi optym alnych  
wskaźników, dotyczących usytuowania placółvek, ilości personelu itd ., z podkreśleniem  
niemożliwości rozstrzygnięcia jednoznacznego dla wszystkich, tylko z uw arunkowaniem



przez bardzo wiele czynników , które w pływ ają na to , że taka a nie inna placów ka, z takim  
a nie innym  zespołem  środków materialnycli i osoliowycłi l)ędzie m ogła jak najł)ardziej 
skutecznie oddziaływać w danym  środowisku.

Trzecia grupa zagadnień, na których skupiła się uwaga dyskutantów , to sprawy zwią
zane z samą treścią pracy bil>liotekarza, z wykonywaniem  zadań, którym  służą biblioteki. 
Pierwszą z tyrb kwestii byłaby sprawa naukowości bibliotek w ielkom iejskicb. W  tej materii 
uczestnicy Sekcji nie doszli do ścisłego sprecyzowania sform ułow ań, chociaż sformułowanie, 
jakie było podane w referacie, budziło pewne zastrzeżenia. T o jest zresztą także sprawa 
natury praw nej, która tu nie m oże być rozi>atrywana, niemniej jednak, w związku z zagad
nieniem  naukowości pracow ników  bibliotek, była ona bardzo szeroko rozważana. Sprawa 
udostępniania literatury do kształcenia się na wyższym poziom ie, a więc literatury nauko
wej —  jest coraz bardziej wysuwającym  się zadaniem  Ijibliotek. Czynią to bibliotekarze  
w W arszaw ie i Łodzi, ale m ało jeszcze uwagi zwraca się na tę kwestię w innycli bibliotekach  
pow szechnych, zwłaszcza w centracli przem ysłow ych, gdzie w ystępują największe potrzeby 
w tej dziedzinie.

W  bliskim  związku z tym  problem em  pozostaje sprawa służby inform acyjno-bibliogra
ficznej, którą w ysunięto jako najw ażniejsze zagadnienie, wym agające usprawnienia i ulepsze
nia, opracowania i dostarczenia bibliografii różnego typu, oraz sprawa wypożyczania m iędzy
bibliotecznego, w spółpracy z instytucjam i ośw iatow ym i itd.

Szeroko rozwinięta została, na przykładzie województwa lubelskiego, sprałva bardzo 
ważna, zasygnalizowana w pierwszym  punkcie tez referatu, a m ianowicie zagadnienie roli 
bibliotek w ielkom iejskich w obec całego regionu. B ardzo interesująco rozwinięto to zagad
nienie, które wymaga dalszego rozpracowania.

W  zлviązku z tą sprawą trzeba w spom nieć i o tym , że w dyskusji wziął udział jeden  
z naszych gości zagranicznych, tow . Schumann z B erlina, który przypom niał nam o zada
niach bibliotek w walce klasow ej. Podał on interesujące inform acje o tym , w jaki sposób  
w N R D  i w  innych krajach dem okracji ludow ej, które m iał m ożność zwiedzić, rozwijane 
są prace Ijibliotek m iejskich jako ośrodków , które służą kształceniu klasy robotniczej. Tow. 
Schumann m ówił także o przenoszeniu instytutów badawczych rolniczych do okręgów rolni
czych, instytutów  w łókienniczych do okręgów w łókienniczych itp. oraz o roli bibliotek  
m iejskicli w dostarczaniu literatury naukow ej w związku z tym  bardzo specjalnym  zagad
nieniem . Rów nież bardzo interesująco był przedstawiony przez kol. Schumanna problem  
regionu, rola biblioteki jako centrum  m etodologicznego, centrum  księgozbioru dla regionu, 
Avojewództwa czy jednostki geograficznej.

W  szerokiej dyskusji słusznie podkreślona została sprawa roli bibliotek dziecięcych, 
jak o  placów ek wycłiow ujących przyszłego czytelnika i potrzeba rozw oju tych bibliotek. Na 
przykładzie Gdyni podkreślono, jak  należy uzgodnić współpracę biblioteki ze szkołami.

Trzeba też podltreślić, że l>ardzo w yraźnie \vysunęła się kwestia podporządkowania 
sprałv organizacyjnych najistotniejszym  zagadnieniom  —  sprawom oświatowo-kulturalnym . 
W  związku z tym  podano szereg interesujących ośw ietleń, dotyczących sprawy sieci, doboru 
ludzi, stosunku do nieśm iałego czytelnika itp. W reszcie dyskutowana była także sprawa 
podniesienia kultury czytelniczej. Tu m iędzy innymi wysunięto praktyczny postulat opra- 
coivania podręcznika sztuki czytania, który by służył jak  najbardziej praktycznie różnym  
kategoriom  czytelników . Poza tym  innycli postulatów  ściśle praktycznych wysunięto w dy
skusji niewiele. W skażę z nicli dwa. Pierwszy to postulat przeprow adzenia kurso-konferencji 
dla pracowników służby inform acyjnej, którzy borykają się z wieloma trudnościami, a których  
sprawna działalność jest niezliędna, żeby biblioteki m ogły spełniać swoją rolę; drugi —  to 
sprałva zorganizowania zbiornicy dla literatury zdeaktualizow anej.

Ze spraw zakwestionowanych przez niektórych dyskutantów (z dość obszernym uzasałl- 
nieniem ) mogę wskazać jedną, m ianow icie zakwestionowano potrzebę tworzenia odręb-



iiych placówek bibliotecznych dla m łodzieży od lat 14 do 17. Sprawę tę poruszano też  
wczoraj podczas obrad innej Sekcji, gdzie właśnie wysunięto postulat tworzenia takicli 
odrębnych jilacó\vek. Jest to rzecz do dalszych rozważań i dyskusji.

Reasumując stwierdzam, że zaakceptowano zasadniczo założenia referatu Biblioteki 
Publicznej podkreślając, iż szczególną jego wartością jest to , że oparty został na konkretnycli 
doświadczeniach Biblioteki. Serdecznie dziękując autorom  za trud w łożony w opracowanie  
referatu, podkreślono jednocześnie konieczność dalszej system atycznej pracy nad tym i za
gadnieniami. Sam referent, kol. dyr. Tazbir, nie tylko w referacie na Plenum , ale również  
w pięknie skonstruowanym podsumowaniu dyskusji podkreślił bardzo wyraźnie niedosta
teczność naukowego udokum entowania om awianych zagadnień.

W  związku z tym  jako końcową refleksję chcę podać rzecz następującą: Biblioteko- 
nomia jest wiedzą praktyczną. Nie oznacza to , że nie potrzebuje ona badań naukow ych, 
m . in. oparcia na tym , co nazywamy naukową organizacją pracy. Sprawy czytelnictw a są 
niesłychanie ważne, ale nawet jeżeli zbadamy dokładnie, dlaczego ludzie czytają Orzeszko\vą, 
a nie Putram enta, to  nie wystarczy, żeby dol)rze zorganizować czytelnictw o. Musimy więc 
prowadzić szerokie prace poszukiwania m etodą naukową najw łaściw szych sposołiów postę
powania.

Nie wiem , czy dotarł do K olegów  ostatni numer Biuletynu U N E SC O , w którym  jest  
interesujący artykuł z tej dziedziny, mianowicie dotyczący pow ołania tzw. „Council o f  
library resources”  (Rada do Spraw Zasobów  B ib lioteczn ych), która otrzym uje od Fundacji 
Rockkefelicra na 5 lat 5 m ilionów  dolarów . Ma się ona zająć opracow aniem  m etod pracy, 
które najbardziej oszczędzają czas i wysiłek bibliotekarza i czytelnika, pozлvaIając na najlepsze 
korzystanie z zasobów bibliotecznych, jak  np. instrumenty i aparaty do selekcji m ateriałów  
liibliograficznych, fotograficzne m etody powielania itd. Rada podejm uje prace nad sprawą 
w ycofywania druków zbędnych, wydawania bibliografii selekcyjnych, m etod wyrabiania  
nawyku czytania u studentów, organizowania współpracy m iędzybildiotecznej przez u tłło -  
rzenie zespołów eksperym entalnych kilkunastu bibliotek, które będą m iały w spólną centralę, 
opracowanie, katalogi itd.

Radziecki „B ibliotiekar”  nr 3 z bieżącego roku porusza np. problem  operowania wskaź
nikami liczbow ym i, procentam i itp. w ocenie pracy bibliotek. T o jest sjirawa ważna.

Zw ykle mówca martwi się widząc, że przedmówca zabiera mu m ateriał, ale ucieszyłem  
się, że chociaż nie unu'uvilem się z dyr. Rem erow ą, wysunęła ona na czoło tę właśnie sprawę 
I>oszukiwania podstaw naukowycli w działalności biblioteki, nie tylko w zakresie zaintere
sowania czytelnika, ale w tworzeniu sprawnego instrumentu działania.

Uważam za największy sukces K onferencji i pożytek z niej, że tutaj bibliotekarze spot
kali się z instytucjam i i ośrodkami naukow ym i, które na szeroką skalę pow ażnie w łączają  
czytelnictwo do programu swych badań. Sprawy czytelnictw a bibliotek stanowią w ielki, 
skom plikowany kom pleks zagadnień, w ym agających współjjracy socjologa, psychologa, peda
goga, ekonom isty. Najw ażniejszym  chyba zadaniem  bibliotekoznawstwa będzie rozszerzenie 
prac nad naukową m etodą usprawnienia pracy bibliotek w oparciu o konkluzje z prac 
tamtych dyscyplin. Trzeba nieco rychlej rozbudować będący dziś w stanie szczątkowym  
Zakład Bibliotekoznawstwa w Instytucie Książki i Czytelnictw a. W iele  bibliotek w ielko
m iejskich może i powinno podjąć prace nad udoskonaleniem  warsztatu pracy bibliotecznej.

Przew odniczący:

Obecnie prosimy o zabranie głosu przew odniczącego Sekcji II , prof. Parnowskiego.

Prof. Tadeusz Parnowski —  Kierow nik Zakładu Literatury i Czytelnictwa D zieci i M ło
dzieży przy Katedrze Pedagogiki U . W .

M oja informacja z dnia w czorajszego obejm uje dwa punkty: pierwszy to jest konstrukcja 
tematyczna olirad Sekcji, drugi —  to problem y i wnioski.



Jeżeli chodzi o sprawę pierw szą, na całość tem atyki składały się trzy referaty, trzy ko- 
tnunikaty oraz 10  głosów dyskusyjnycli, indywidualnycłi i zbiorowycli.

Układ referatów  był tak pom yślany, aby reprezentow ały one trzy różne zakresy, trzy 
różne zabiegi m etodyczne, trzy stopnie nasilenia dokum entacji.

R eferat pierwszy (Zakład Czytelnictw a U niw ersytetu Warszaw skiego) rysował w ołów
kow ym  niemal szkicu sytuację czytelnictw a m łodzieży, relacjonow ał pról>y sondażu i okreś
lał wstępne wnioski tyczące się postawy m oralnej i zainteresowań m łodzieży widzianych od 
strony konfrontacji z książką.

R eferat drugi zajął się trudną sytuacją absolwentów szkół podstawoлvycłl, m łodzieżą  
15 i 16-Ietnią, która pozl>awiona jest należytej opieki czytelniczej.'

R eferat trzeci p odjął się egzem płifikacji problem u czytelnictwa na trudnym odcinku  
literatury popularnonaukow ej, ukazując Ijorykanie się nauczyciela-entuzjasty z niedobrą  
recepcją tej literatury. W  rezultacie uogólnienia i konfrontacji tez referatów oraz uzupełnień, 
które przyniosły kom unikaty i dyskusja m ożna zgłosić następujące problem y i wnioski:

1) Problem  badań stopnia skuteczności oddziaływania książki, poszukiwania środków  
umocnienia tego oddziaływania. W ażny problem  poznania m łodzieży przy pomocy książki 
to zespół spraw, którycli podjęcie jest wyrazem  troski o efektyw ność wychowania socjali
stycznego i przyspieszenie przeobrażeń świadom ości ludzi, o rzeczywiście uwieńczone рол\о- 
dzeniem  realizow anie rew olucji kulturalnej, rew olucji m oralnej.

2) Rola książki w tym  procesie była naświetlana optym istycznie i częściowo z гегеглуа. 
O ptym istycznie, gdy chodzi o jakieś ogólnie uznane prześw iadczenie; z rezerwą zaś tam. 
gdzie chciałol)y się dokonać doświadczeń i zdobyć doraźne przekonywujące dowody. Wynika 
z tego, że proces oddziaływania książki jest bardzo skom plikow any, reakcja na nią jest 
jakąś ..reakcją w iązaną”  i działa często z opóźnieniem .

3) Podkreślano, że zw iązek „m łodzież —  książka”  —  to proces obustronny. Przy pomocy  
książki m ożna bow iem  poznawać m łodzież (książka jako test), z drugiej zaś strony chcemy 
poprzez recepcję wśród m łodzieży oceniać samą książkę. Badanie czytelnictwa winno 
m ieć na uwadze obydwa aspekty.

4) Zastanaw iano się nad tym , jaka jest granica dopuszczalnej tolerancji, jeżeli chodzi 
o w yjście naprzeciw zainteresowaniom  czytelniczym  m łodzieży; zgodzono się co do potrzeby 
nawiązania tych zainteresowań bez schlebiania im .

5) W spółczesne form y recepcji kultury (film , radio, telew izja) wzbogacają m ożliwość 
oddziaływąnia, wprowadzając recepcję wizualną obok czysto pojęciow ej. Zastanawiano się, 
czy są to form y konkurencyjne w stosi4iku do słowa drukowanego. Twórcza koegzystencja 
tych form  zakłada należytą prężność oddziaływania przez słow o. W ted y można mówić o koe
gzystencji.

6) Zw racano w dyskusji uwagę na konieczność szukania nowoczesnych form  badania 
czytelnictw a; form y tradycyjne nie dotrzym ują kroku postępującem u naprzód życiu.

7) W  referatach i w dyskusji troszczono się o literaturę popularnonaukow ą; wymaga 
ona szczególnej troski autora, wydaw cy, nauczyciela i bibliotekarza.

8) Podkreślono niebezpieczne społecznie zjaw isko odchodzenia od książki absolwentów  
szkól podstaw ow ych w w ieku lat 15— 16. Zalecono jako środki zaradcze uatrakcyjnienie 
zestawów bilłliotecznych, szczególnie interesujących dla tego wieku, wprowadzenie tej m ło
dzieży do bibliotek publicznych (niedziecięcych) wcześniej —  a więc już w szkole, zwią
zanie dzieci z biblioteką publiczną obok szkolnej.

9) W ob ec istnienia różnych ośrodków badaw czych, wysunięto postulat synchronizacji 
badań oraz zorganizowania archiwum  liadań czytelnictw a. Pozw oli to na zestrojenie tema
tyczne, pogłębienie m etodologiczne oraz większe powiązanie z praktycznym i wymaganiami 
życia.



Kończąc inform acje chciałbym  raz jeszcze serdecznie podziękow ać kolegom  referentom  
i dyskutującym  za cierpliwe i czynne uczestnictw o w naradzie.

Przew odniczący:

Obecnie zrobimy krótką przerw ę, po której zabierze glos k ol. W ojciechow ski

Doc. dr Kazim ierz W ojciech ow ski  —  Prezes Tow arzystw a W ied zy  Pow szechnej

Sekcja III  zajm ow ała się czytelnictw em  dorosłych, głównie w  środow isku robotniczym . 
Podstawą obrad były referaty: pani Lepalczyk o czytelnictw ie w łókniarzy łódzkich i pań  
W ilskiej i Kraśniew skiej na tem at czytelnictw a kobiet w środowiskach robotniczych. D o tego  
doszły nadesłane uwagi kolegi Kądzielskiego „ Z  badań zasięgu czytelnictw a wśród ludności 
Łodzi” . D alej uwagi pana mgra Eugeniusza M ośko: „U w agi o czytelnictw ie w  M iejskiej B ib lio 
tece w Szopienicach,”  „W y cin k i badań czytelnictw a w śród dorosłych na terenie Białego" 
stoku” , w ypowiedzi pani Radwańskiej na tem at: „Struktura społeczno-czytelnicza w  N ow ej 
Hucie”  i opracowanie pani Łapińskiej: „K sięgozbiór B iblioteki Śląskiej i jego  czytelnicy” .

Stan czytelnictwa w tych środowiskach, w Łodzi i Szopienicach, przedstaw ia się 
według referatów  pocieszająco. B ardzo pozytyw nie wygląda czytelnictw o gazet i czasopism. 
N p. w Szopienicach około 80  %  kobiet czyta ,.Trybunę R obotniczą” , co dobrze świadczy
0 tej gazecie.

K olega Kądzielski pow iedział, że w Ł odzi gazety czyta 90  %  m ieszkańców, (przeważa  
większość m ężczyzn) a 68  %  czyta czasopisma. Rekord czytelnictw a b ije  „P rzyjaciółka”
1 „Panoram a Śląska” . W ym ienione procenty uzyskano na podstaw ie ankiety. M yślę, że liczby  
te wymagają potwierdzenia drogą innych jeszcze m etod badawczych.

W  hotelach robotniczych czytelnictw o pism  jest znacznie m niejsze. Jeżeli chodzi o książ
ki, to w ystępują kłopoty. Czytelnictw o książek jest stosunkowo nieduże, znacznie m niejsze  
niż gazet. Czytelnictw o to ogranicza się do beletrystyki.

W  Szopienicach według badań Instytutu K siążki i Czytelnictwa 15®/o badanych korzysta  
z różnych bibliotek, a w edług kol. Kądzielskiego 32“/o. Liczby te w ym agają rów nież spraw
dzenia za pom ocą innych m etod, nie ograniczając się tylko do m etody ankietow ej. Jeżeli 
chodzi o czytelnictwo w  hotelach robotniczych, to tam  jest ono przeważnie ograniczone do  
książek typu Trądow atej M niszków ny. •

Interesującą sprawą dla kolegów  zajm ujących się pedagogiką biblioteczną są stwierdze
nia, znajdujące się w drugim  referacie, o w pływ ie wychow aw czym  na czytelnictw o ze 
strony bibliotekarzy. W śród stałych czytelników  dużą rolę odgryw ają księgozbiory dom ow e. 
Pani Lepalczyk twierdzi, że znalazło to odbicie wśród 75  %  badanych, pan K ądzielski 
wymienia tu 74"/o. Natom iast znacznie m niej tych księgozbiorów  jest w śród kobiet, a m iano
wicie 20'’/o. W e  wszystkich tych wypadkach stw ierdzono stosunkowo słabą opiekę nad tym i 
księgozbiorami. Księgozbiory dom ow e są źle utrzym ane, bez należytej kultury, bez żadnego  
uporządkowania.

W szędzie podkreśla się dużą poczytność literatury historycznej i obyczajow ej. Przyczyną  
powodzenia tych książek jest nie tylko talent pisarski takich tw órców  ja k  Sienkiewicz 
i Kraszew ski, ale na pewno wchodzą w grę takie czynniki, ja k : realizm  i prawda historyczna. 
Nadto książka historyczna odgrywała i odgrywa rolę ważnego współczynnika w kształtow aniu  
poczucia obywatelskiego szerokich mas. Em ancypacji obyw atelskiej mas ludow ych towarzyszy  
potrzeba poznawania historii swego narodu, aby m óc przyjm ow ać odpow iedzialność za kraj.

Bardzo kiepsko przedstawia się czytelnictw o literatury fachow ej. W ystępu je  ono wśród  
inżynierów i techników w Łodzi, a w nieznacznym  tylko stopniu wśród robotników .

W  badaniach zwracano uwagę na tło kulturalne, warunki bytu, natom iast zdaje się, 
że należałoby także zw rócić baczniejszą uwagę na m ożność czytania, nie tylko z punktu  
widzenia czasu w olnego i istnienia odpow iedniej literatury, chociaż i to  zagadnienie w  sto
sunku do czytelnika pierwszego stopnia za m ało jest badane i w ydawcy m ają za m ało wska-



zów ek pod tym  w zględem . N ie zbadano czy człow iek, który umie czytać jest biegły w czy
taniu, czy nie kuleje w nim . Nie zwrócono uwagi na to. czy wzrok pozwala mu czytać swo- 
łłodnie, czy starszy chłop i robotnik nie powinien ł>yć częściej uzlirajany w okułary. Badanie 
procesu psychofizycznego czytania jest tym  konieczniejsze, że spora łiczba obywateli doro
słych nie ma pełnej szkoły pow szechnej za sobą, a niestety w iem y, że i obecnie duża część
m łodzieży nie kończy pełnej szkoły podstaw ow ej, m im o dużych naszych starań. Należałoby 
zaryzykow ać śmiały eksperym ent kształcenia ogólnego w okresie dojrzałości, stosując nie 
tylko form ę, która odżyła i zdobyła naród —  uniwersytety powszechne, ale także różne 
form y przysposabiania do czytelnictwa i sam okształcenia.

Jeżeli chodzi o biblioteczki w dom u, obawiam się, że liczy się nieraz książki szkolne, 
które zostały z okresu szkolnego lub są własnością dzieci i są przez dzieci użytkowane. 
Ludzie badani na ogół nie uzm ysławiali sobie wartości książki dla pracy i odpoczynku. 
Brak nie tylko wśród badanych stosunku refleksyjnego do książki, jako dzieła sztuki, ale
także do książki jako w artości użytkow ej.

Zastanaw ialiśm y się nad pasją, jaką badani dorośli darzą film , radio, telew izję, czaso
pisma obrazkow e. B yły tu takie w ypow iedzi, czy to jest konkurencja dla czytelnictwa  
książki? M yślę, że na pewno tak jest z uwagi na to , że jest zgodne z naturą ludzką dążyć 
do oszczędności w każdej dziedzinie, żeby najłatw iejszym  zabiegiem  zdobyć to, do czego 
się dąży. Jeżeli obrazek, film , radio, telew izja jest dostępna, dla wielu jest przyjem niej 
oglądać gotow e obrazy lub słuchać M atysiaków , niż przekładać znaczki graficzne na słowo, 
kiedy artysta to odczytuje sprawniej i piękniej. Zręczne związanie nowych technik upowszech
nienia z książkam i w pływ ałoby na poczytność piśm iennictw a. Gdyby radio i film  nwzlęd- 
niały postulaty bibliotekarzy, to  na pewno sytuacja w czytelnictwie byłaby lepsza.

N ie ulega w ątpliw ości, że gdyby przez szkołę i oświatę uczulić ludzi na piękne słowo 
ЛУ poezji i prozie, gdyby się udało przekonać empirycznie o bezspornych wartościach 
książki praktycznej, literatura stosowana i piękna zyskałaby wielu m iłośników.

K luczow a dla kultury czytelnictw a jest sprawa przedszkoli, szkoły i nauczycieli. Na 
ogól za m ało się m ów iło o roli przedszkoli, o tych sytuacjach, w których dziecko się spotyka 
z książką nie pod przym usem  i groźbą zdawania z niej egzam inu, ale w innym, sym patycz
nym  położeniu. W iad om o, że książka przedszkolna w okresie dzieciństwa nie jest powszech
nie stosowana szczególnie wśród tych robotników , którzy są niedawno w m ieście, w pierw
szym  pokoleniu. Jeśli do zbadania kw estia, jaki ma w pływ  sympatia z okresu przedszkolnego 
do książki, jaki to ma wpływ  na uznanie dla książki w okresie dorosłości.

Druga sprawa —  to nauczyciele. Od ich stylu życia zależy czytelnictw o wychowanków. 
Co, jak  i ile czytają wychowawcy m łodzieży i dorosłych —  oto kapitalne pytanie dla 
kw estii czytelnictw a m asowego. Czy szkoła ucząc dzieci czytania przez 11 lat rzeczywiście 
nauczyła go czytania? Czy fak t, że ktoś ma świadectwo szkoły podstawowej stanowi podstawę 
do tw ierdzenia, że jest on dobrym  czytelnikiem ? B a, spotykaliśm y ludzi z wyższym wykształ
ceniem . którzy nie są dobrym i czytelnikam i. Badania w ykazały, że wśród studentów mamy 
duże niedostatki w procesie psychofizycznym  czytania. Z  tym  związana jest kwestia zbliże
nia uczniów podstaw ow ych szkól i innych do bibliotek pozaszkolnych, do tego dorobku  
kulturalnego, z którego uczniowie przez cale życie będą m ogli korzystać.

Od 1937 roku pracow aliśm y w W arszaw ie nad praktycznym  rozwiązaniem postulatu  
przysposobienia czytelniczego. W skutek tych pozytyw nych doświadczeń wypracowaliśmy me
todę, która pozw oliła na w prowadzenie do program u języka polskiego w szkole podstawo' 
w ej zasad pracy um ysłow ej, czytelnictw a i sam okształcenia. Program  teu przewiduje współ
pracę szkoły z bibliotekam i pozaszkolnym i w celu wdrażania uczniów do korzystania z nich. 
Przysposobienie czytelnicze uprawiane w szkołach i oświacie dorosłycli ma wielki wpływ  
na rozw ój czytelnictw a. Chodzą pogłoski o próbacłi skreślenia z program u szkolnego otlpo- 
w iednich treści. B yłyby to próby antykulturahie.



Poza tym  w ydaje się, że koniecznym  jest pow rócić do eksperym entow ania, do urządza
nia kursów sztuki czytania wśród dorosłych. I jeszcze drobny taki w niosek. W yd aje  się, że 
w ielki czas skłonić rzemiosło czy przem ysł do produkcji tanich p ółek  pod książki w dom u  
dla rzeszy młodych czytelników .

O bok badań nad stanem  czytelnictw a konieczne są eksperym enty ośw iatow e, które by  
wypracowały najwłaściwsze m etody rozpowszechniania literatury technicznej i popularno
naukowej. Czytelnictw o tej literatury jest stanowczo za m ałe w stosunku do w ielkich zadań  
gospodarczych i społecznych w Polsce.

Materiały i referaty, które nadesłano do Sekcji są bardzo interesujące. Jak najszybciej 
musimy je  wydać drukiem , żebyśm y w cichości ducha m ogli je  rozw ażyć, w iele m yśli spo
żytkować w praktyce i dalej prowadzić dyskusję.

W  ostatnich latach wzrosły m ożliw ości badawcze i badań nad czytelnictw em  jest więcej 
niż dawniej. Dobrze byłoby, żebyśmy w zajem nie w iedzieli o swoich badaniach i żebyśm y  
m ogli w spółdziałać w w ym ianie spostrzeżeń. K tó ż m ógłby nam  w tej sprawie p om óc? Chyba  
najwłaściwszą instytucją jest Instytut Książki i Czytelnictw a.



Z A M K N I Ę C I E  K O N F E R E N C J I

Przeivodniczący:

K on feren cja nasza dobiega końca. W  K on feren cji te j, jak  w każilej konferencji biblio
tekarskiej, szło o sprawy związane z książką. W  pierw szym  dniu obrad prof. Suchodolski 
zastanawiał się nad rolą książki w kształceniu nowoczesnego człow ieka. W skazał zmieniającą 
się historycznie rolę książki w zm ieniającycti się waruiikacli społecznycłi i kulturowycłi.

Dalsze obrady poszły dwom a toram i: dyskusji nad sprawami organizacyjnym i bibliotek  
i dyskusji nad problem am i czytelnictw a. Nie będę podsumowywał tych obrad, bo uczynili 
to już przewodniczący poszczególnych sekcji. Co do spraw organizacyjnych radbym tylko  
podkreślić dwa ogólnej natury w nioski, wynikające z obrad: potrzebę podporządkowania  
organizacji bibliotek zadaniom  kulturalnym  i naukow ym  tych instytucji i potrzebę oparcia 
tejże  organizacji na podstaw ach naukow ych. N ależycie rozumiane wnioski te mogą stanowić 
dyrektyw y dla przezw yciężania adm inistracyjnego form alizm u i dla poszukiwania coraz bar
dziej skutecznych form  działalności bibliotecznej.

Głów nym  przedm iotem  obrad w dniu w czorajszym  i dzisiejszym  były zagadnienia czy
telnictw a. Rozw ażaliśm y je  w świetle wyników  wycinkowycłi badań nad czytelnictw em  m ło
dzieży i dorosłych i na płaszczyźnie ogólnych dociekań m etodologicznych. Nie są to płasz
czyzny od siebie oderw ane; badaniom  nad czytelnictw em  potrzeba określających je i po
rządkujących koncepcji teoretycznych i m etodologicznych, dociekaniu m etodologicznem u  
potrzeba widzenia rzeczywistości społecznej, w  której badane procesy czytelnictwa zacho
dzą. W  w ielu punktacli w nioski z przeprow adzonych tu dyskusjk nie m ogły jeszcze być 
ściśle sprecyzowane. N iem niej sądzę, że przedstawione tu próby badań nad czytelnictwem  
i ujęcia sam ego zagadnienia czytelnictw a zasługują na utrwalenie w pam iętniku tej K on fe 
rencji. Pow inny być one im pulsem  dla dalszych prac w tej dziedzinie —  prac ujmującycli 
czytelnictw o w szerokim  kontekście w arunków społeczno-kulturow ych. '

Czy jest rzeczą przypadkow ą, że K on feren cja , która odbyła się z okazji jubileuszu  
drogiej nam  wszystkim  i tak zasłużonej B il)lioteki Publicznej m . st. Warszawy skoncentro
w ała swą uwagę na zagadnieniach czytelnictw a, pojętego jako udostępnianie książki czło
w iekow i i oddziaływ anie poprzez książkę na człow ieka? N ie , to nie jest przypadkowe  
i m ożem y w idzieć w tym  związek z problem am i naszego czasu. Żyjem y w okresie, w któ
rym  dokonał się i wciąż dokonyw a się rozrost techniki m aterialnej; technika zmienia wa
runki i w zbogaca m ożliw ości ludzkiego życia, zarazem  z osiągnięciami techniki wiążą się 
zagrożenia cyw ilizacji i ludzkiego bytu. W  świecie nacechowanym  wyolbrzym ioną i jak by 
przerastającą człow ieka techniką zwracam y się do książki, bo widzimy w niej wyraz ludz
kich w artości i pragniem y, by bliskie i zrozum iałe ludziom  w artości utrzym ywały się 
i rozprzestrzeniały.

B ibliotece Publicznej m iasta W arszaw y złożono w tych dniach wiele życzeń. Myślę, 
że najpiękniejsze życzenie, jakie m ożem y jako uczestnicy tej narady jej złożyć, to życzenie, 
by przez sw oją działalność m ogła i w  dalszych latach jak  najbardziej przyczyniać się do 
kształcenia i rozw ijania praw dziw ego człow ieka. Życzeniem  tym  zam ykam  obrady K on 



ferencji, oddając jeszcze glos pani naczelnik Rorichow ej. jak o  przedstaw icielce Prezydium  
Rady N arodow ej m . st. W arszaw y. (O k lask i).

Maria Rorichowa  —  Kierow nik W ydziału  K u ltu ry Prezydium  Rady N arodow ej w m . 
st. W arszawie.

Proszę Państw a! W  im ieniu Prezydium  Stołecznej Rady N arodow ej chcę w yjaśnić  
i poinform ow ać, że O b. Przewodniczący Dw orakow ski nie m ógł być obecny na naszych nara
dach tylko dlatego, że jest ogromnie zajęty , m ial nieustannie bardzo ważne sprawy do 
załatwienia. Natom iast prosił, aby poinform ow ać K oleżan ki i K olegów  o w ielkim  Jego 
żalu, ponieważ sam jest osobiście ogromnie zainteresowany sprawami kultury i zagadnie
niami pracy kulturalnej, przede wszystkim  zagadnieniem  książki, jako w ażnym  narzędziem  
w wychowaniu człowieka.

Jednocześnie Ob. Przewodniczący prosił, żeby jeszcze raz pow tórzyć, że na pewno 
Stołeczna Rada Narodow a, jak  i wszystkie Rady N arodow e, przyw iązuje ogromną wagę 
do pracy pracowników oświaty, nauczycieli i bibliotekarzy.

01). Przewodniczący Dw orakow ski upow ażnił m nie, żeby w związku z dzisiejszą K o n 
ferencją złożyć najserdeczniejsze podziękow ania przede wszystkim  Radzie Program ow ej K o n 
ferencji, która przez 8 miesięcy bardzo wydajnie i bardzo poważnie zajm ow ała się przygoto
waniami do K on feren cji, w szczególności panu dyr. H orodyskiem u, który, niestety, z pow odu  
wyjazdu za granicę nie m ógł być z nami i brać udziału w K on feren cji. Składam  podziękow a
nie przewodniczącemu Sekcji; panu m gr. Czesławowi K oziołow i, panu p rof. Parnow skiem u, 
pani dr Rem erow ej, panu dr W ojciechow skiem u, tym , którzy przygotow ali m ateriał do prac 
Sekcji. Pod ich kierunkiem  były przygotow ane referaty, wygłoszone na K on feren cji. Chciała
bym  bardzo gorąco i serdecznie podziękow ać G eneralnem u Sekretarzow i naszego Zjazdu , kol. 
m gr Tazbirow i, który przez cały czas z w ielkim  zapałem  pośw ięcał się pracom  przygoto
wawczym i w łożył ogromnie dużo wysiłku w  zorganizowanie K on feren cji. (O k lask i).

Również chciałabym  bardzo podziękow ać K oleżankom  i K olegom  z B ib lioteki Publicznej, 
z Oddziału Bibliotek W ydziału  K ultury za ich równie żm udną i uciążliwą pracę w przygo
towaniu Zjazdu i przygotow aniu wystawy, którą ju ż oglądaliśm y i którą jeszcze będziem y  
oglądali. D zięki ich pracy, dzięki w ielkiem u osobistemu zainteresowaniu D yrekcji B ib lioteki, 
m ogliśmy ten Zjazd zorganizować.

Specjalnie chciałabym  podziękow ać panu p rof. Suchodolskiem u i panu p rof. Rybickiem u  
że zechcieli wygłosić tak bardzo cenne referaty na naszej K onferencji.

Chciałabym  podziękow ać naszym  zagranicznym  gościom  za to , że przyjechali do nas, 
że cierpliw ie, m im o nieznajom ości język a , starali eię —  w  kuluarach i od tych kolegów,- k tó 
rzy m ogli im  tłum aczyć —  dow iedzieć się i śledzić przebieg obrad.

M yślę, że nasze obrady i postaw ienie różnych problem ów  nie tylko zainteresuje ich, 
ale także znajdzie odbicie w ich pracy.

Specjalnie chciałabym  podziękow ać panu p rof. Rybickiem u, który zgodził się przewod
niczyć na naszej K on feren cji i z taką nie tylko um iejętnością, ale i z takim  osobistym  
czarem kierow ał zarówno w pierwszym  dniu jak  i dzisiaj naszym i obradam i. (O k lask i).

Dziękuję wszystkim  uczestnikom  i gościom  naszej K on feren cji. W y d a je  m i się, że 
Konferencja jeżeli nie w stu procentch to jednak w dużym  stopniu posunęła naprzód sprawę 

■ czytelnictwa i odpow iedziała zadaniom , jakie postaw ili przed nam i jej organizatorzy.
Na tym  Konferencję zakończono.
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LA POPULATION DES GRANDES VILLES ET SES BESOINS 
CULTURELS

(Plan de la conference)

1. Le processus d ’urbanisation au X I X e  siecle et dans la prem iere m oitie de 
notre siecle. Traits caracteristiques de ce processus: accroissement du nom bre de 
cites, accroissement du nombre d’habitants dans les villes, augmentation du nombre  
absoln et du nom bre relatif de la population urbaine. Accroissem ent de la population  
domiciliee dans les villes et form ation de cites geantes. Migration de la population: 
facteur d’urbanisation.

2. Les conditions de la sociale et culturelle dans les grands centres urbains. 
Multiplirite de professions et de m etiers specialises. Aspect des grandes villes en 
fonction des classes eociales.

M ultiplicite des m ilieux et des groupem ents sociaux form ant се qu’ on appelle  
,.le milieu des grandes villes” . Role des contacts sociaux indirects dans ce m ilieu.

3 . ba population citadine en Pologne avant la prem iere guerre m ondiale et 
dans la periode entre les deux guerres. Acceleration puissante du processus d ‘urbani- 
sation depuis 1945, circonstances et conditions regissant ce processus en Pologne Po- 
pulaire. Migration de la population des campagnes et des petites villes vers les 
grandes villes. N ouveaux groupes de population dans les grandes villes.

4. Les conditions d ’existence de la population des grandes villes a I’ heure actu- 
elle. M odification dans la com position de la population des grandes villes et prob- 
leme de la continuite sociale. Entree de nouveaux groupes de population dans 
I’organisation com plexe de la vie collective des grandes villes. D ifficultes apparentes 
et reclles que rencontre le processus d’ assim ilation aux form es de vie dans les gran
des villes de ces groupes de population.

5. L ’eclielle des conditions de I’ existence culturelle dans les m ilieux des grandes 
villes. Origines des form es sociales citadines et noyaux de form ation de Tattitude de 
I’ensemble de la jio|iuIation urbaine a I’egard des valeurs culturelles. Danger resi- 
dant dans la negation des valeurs culturelles et dans I’ assim ilation superficielle de 
celles-ci. Problemes de la fonction du livre et des bibliotheques a la lum iere dee 
besoins sociaux et culturels actuels des m ilieux des grandes villes en Pologne.



LE ROLE DU LIVRE DANS L’EDUCATION DE L’HOMME MODERNE

Depuis longtem ps on reflechit au role du livre dans I’education, mais le plus 
souvent en ne tenant pas com pte des conditions et des exigences du temps histo- 
rique. Ce point de vue est aujourd’ hui insuffisant.

Chaque epoque possede ses problem es fondam entaux auteur desquels gravite 
tout ce qui est im portant et vital dans I’ activite sociale des -hommcs, dans leurs 
aspirations intellectuelles et leurs experiences personnelles. Si on examine le role du 
livre dans I’ education, il faut accorder une attention particuliere a ces problemes 
de base.

1.

En considerant de ce point de vue ce ргоЫ ёш е, il faut com mencer par donner 
les caracteristiques generales de I’epoque contem poraine et des devoirs ćducateurs 
qui en decoulent.

La convergence du processus de la com plexite croissante de la civilisation moderne 
avec le processus des aspirations eociales tendant a m odeler le m onde civilise consti- 
tue un caractere fondam eiital de cette civilisation.

La civilisation m oderne, dans son developpem ent historique, resulte du travail 
et de I’ intelligence des hom m cs, de leur m aturite sociale et individuelle croissante 
dans I’ accom plissem ent des devoirs de plus en plus com pliques et difficiles que la vie 
leur a im pose. Depuis deux siecles au moins nous observons le nombre sans cesse 
croissant des exigences qui devraient etre remi>lies par le systeme d’instruction. On 
se demande deja a I’heure actuelle si d ix annćes d’etudes secondaires peuvcnt garan- 
tir aux masses le degre d’ instruction indispensable a une socićtć m oderne.

Le progres de la civilisation ne pourrait en tout cas se maintenir et se developper 
qu’ a condition de repandre Tinstruction secondaire. Par suite des progres de la 
science le travail humain dans toutes les professions et a tous les postes exige une 
preparation de plus en plus approfondie et longue. Le ргоЫ ёше fondam enlal de nos 
jours consiete a instruire le plus grand nombre d’homm es et a elever constamment le 
niveau de cette instruction.

La necessite de preparer les hom m cs a la .v ie  dans la nouvelle civilisation impli- 
que en m em e temps leur preparation sociale a une activite delimitće par les formes 
com plexes des institutions et des organisations de la vie m oderne.

Le dom aine des consequences sociales resultant des activites humaines s’elargit 
et par suite la responsabilite sociale a cause du progres s’ accroit de mem e el reclame  
une bonne preparation dans le dom aine des sciences sociales. Le developpem ent de la 
ilem ocratisation fait dependre un nom bre de plus en plus grand d 'affaires publiques



de la decision d’ un groupe d ’homm es de plus en plus nom breux. C’est du niveau  
intellectuel et m oral des masses, de leur conscience sociale et politique que depend  
I’avenir de la societe et, peut-etre m em e, du m onde.

Le deuxiem e trait caracteristique de nos tem ps cst la progression des tendances 
sociales clierchant a guider raisonnablem ent le developpem ent de la civilisation, a m ai- 
triser la force im petueuse dc ce developpem ent et a p rofiter plus equitablem ent 
de ses fruits.

L ’enseignement de Marks a donne au m ouvem ent dem ocratique m oderne le m oyen  
de dom iner les forces de I’histoire ainsi que un bon instrument de lutte pour la 
reconstruction effective du m onde. Les revolutions socialistes ont edifie la charpente 
du nouveau systeme social en entreprenant la grande oeuvre de Teducation selon  
les exigences de ce systeme. Les homm es doivent parvenir effectivem ent a la m aturite  
aussi bien pour aborder un travail qu’ ils doivent organiser, diriger et contróler eux- 
-m em es, que pour cooperer dans maints dom aines de I’activite professionnelle et 
sociale ainsi que pour la direction autonome de beaucoup d ’affaires im portantes pour  
la vie publique. Le systeme socialiste est difficile. II exige des bom m es bien prepares 
et d’un niveau intellectuel et m oral eleve. M ais ce system e assure en m em e temps de 
grandes pcssibilites d’ instruction et d’ avancem ent, de m ultiples possibilitcs d’ acceder  
a la culture.

L’ education de I’bom m e m oderne com porte egalem ent le developpem ent des 
besoins et des facultes de la vie culturelle au niveau que les conditions objectives 
peuvent lui garantir. Le mal de la vie m oderne consiste non seulement dans le fait 
que les bom m es n’ atteignent pas le niveau de travail et d’ activite sociale exiges par  
la situation, mais aussi dans le fa it que leur vie' culturelle personnelle reste au-dessous 
des possibilites que le progres leur offre.

II est caracteristique dans le progres social des pays qui edifient le system e  
socialiste que les form es objectives du systeme doivent etre etablies plus vite que 
le processus d ’education ne donne la possibilite d’ assurer la preparation des homm es. 
Ainsi les taches educatrices croissent constam ment et la responsabilite sociale de 
I’ education devient de plus en plus grande.

2.

Quel est le role du livre dans cea grandes taches educatrices? A van t que nous 
puissions proposer une reponse, nous devons nous rendre com pte que notrc epoque est 
I’cpoque de grands progres dans le dom aine de la technique reproduclrice des 
oeuvres d’ art plastique el de musique —  I’epoque de la radio, du film , de la television,
da la m ise a la portee de chacun du theatre et des musćes.

Quelles sont les consequences de ces transform ations dans le dom aine de I’ activite  
ćducatrice? La premiere consiste dans le changem ent du style de vie de I’ individu au 
point de vue culturel. II nous est possible, tout en restant a la maison, de „visiter”  
les plus grandes galeries du m onde, d’ecouter les plus grands chefs-d ’ oeuvre de m u
sique, d’„assister”  a des pieces de theatre et de connaitre les contrees lointaines. La  
deuxieme consequence se rapporte aux form es psychologiques de prise de contact 
avec la culture, la science el la vie. II s’ agit de la difference entre la parole et I’ image 
ainsi qu’entre le texte In et celui qui est eeoute.

La connaissance de la rćaiitć par la parole et par I’ im age s’ est extrem em ent deve- 
loppee. En m em e tem ps, I’ im age et la parole ne sont pas seulem ent, a I’heure actuelle, 
des instruments de perception de la realite objective m ais aussi dee m oyens d’exprim er  
la vie interieure ou de trouver les evenenients vecus dans les paroles et les images
d’autrui, ainsi que des moyens pour les homm es de s’ entendre entre eux.
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Cela lie signifie pas qu’ a notre epoque se produit le cleclin de la parole ecriie 
Parallelem ent a I’accroissement des devoirs dans le dom aine de 1’education les formes 
et les m oyens d’ action augm entent et se diffćrencient. L ’ action par la parole restera 
toujours un elem ent ćducateur im portant. Elle consitue, grace au livre scientifique, 
I’ecole de la pensee abstraite, grace a «x  belles-lettres —  Tecole de la vision du monde  
et des homm es par Tintelligence et la sensibilite; grace a la poćsie lyrique et au 
dramę —  I’ecalc des evenements vecus el de I’expression.

N ous pouvons, a present, essayer de definir le role particulier du livre dans
I’education de I’hom m e m oderne. Ce role est lie a la vie esthetique et intellectuelle  
et aux besoins hum ains qui ne peuvent etre ni satisfaits ni developpes au m oyeu  
d’autres form es d’ action educatrice.

II s’ apit ici, avant tout, de la com prehension scientifique de la realite. Le 
livre joue un role enorm e et unique. N ous le voyons assez clairem ent dans le domaine 
de la specialisation scientifique et technique. Par contra, nans ne le voyons ni dans 
le domaine des opinions sur le m onde et la vie. ni dans celui de la culture intellec
tuelle generale. Dans les conditions de vie modernes nous nous trouvons facileiiient 
disposes a la resignation, au pessim ism e, a un desir de fnite devant la responsabilite
sociale et historique. Les elem ents des sciences sociales pourraient devenir la cle
nous perm ettant de deconvrir les secrets de la realite, pourraient nous donner les 
connaissances, grace auxquelles la vie reprendrait des perspectives precieuses. C’est 
justem ent ce genre de livres dont nous avons le plus besoin et de ces livres de 
divers niveaux.

Le role du livre ne se borne cependant pas aujourd‘hui a ia form ation scientifique 
de la perception de la realite. Pour nos contem porains il im porte de plus en plus 
de com prendre la realite par Tart, et dans cette m atiere le livre a un vaste champ 
d’activite. Si la connaissance scientifique est toujours plus ou m oins abstraite et 
schem atique, la litterature, par contre, perm et de siiivre les grands processus his- 
toriques par des personnes et des situations concretes. Aiicune autre sorte d’art ne 
saurait, aussi bien que Гаг! de la parole, creer et m ontrer cette connaissance —  qui 
lui est particuliere —  du m onde social. Elle com plete et, p arfois, devance meme 
la connaissance scientifique. II arrive que sa force d’ action soit lieaucoup plus grande 
que I’ influence des generalisations scientifiques.

La deuxiem e fonction du livre, outre l"aidc qu‘ il apporte pour comprendre le 
m onde m oderne et le role joue dans celui-ci par les hom m es, est celle qu’il exerce 
dans la form ation  de la personnalite hum aine. II serait vain de croire que I’activite 
«'ducatrice pent s’exercer independam m ent de la situation sociale et historique. Nous 
savons bien que c’est justem ent le processus historique objectif qui, en premiere 
ligne, contribue a leur form ation. Im plique dans les processus historiques, I’hoinme 
soit leur succombe servilem ent, soit cherche a s’ isoler interieurement du monde 
m oderne —  ou encore s’ ngage dans une lutte pour Tam elioration et le progres de 
ce m onde. Seule la troisiem e solution est valable et exige des plus grands efforts  
educaleurs, grace auxquels la vie interieure de I’hom m e devient a la hauteur de son 
engagem ent.

Plus que tout autre chose, la lecture form e, a I’ heure actuelle, la vie humaine. 
Nous n’appreeions peut-etre pas assez I’ im jiortance dans la vie moderne de ce que 
toute la jeune generation traverse une periode systcm atique de la lecture et que 
le contenu de celle-ci form e aussi bien le caractere et la tendance de la vie intericure, 
que 1 im agination et les goiits. La lecture a une grande valeur surtout com me element 
(jui form e la pensee et I’ esprit critique, elargit les horizons de la science, permet 
d’acquerir les m ateriaux de com paraison et de conclusions. Sa valeur reside enfin



dans le fait qu’ elle eleve les sentim ents et I’ im agination, le cote de la personnalite  
ie plus neglige dans I’education hum aine.

L ’activite educative suivant ces trois directions devrait assurer au livre cette 
influence qu’elle peut et doit avoir sur la jeune generation, en posant en m em e  
temps les bases de I’ influence ulterieure qu’ elle aurait dans la vie des adultes.

On se m ontre parfois pessim iste en pretendant que les conditions de la vie m o
dernę refouleraient toute lecture serieuse de la vie des hom m es. Cependant beaucoup  
d’ aspects negatifs de la vie m oderne sont passagers, et a m esure que progressera la 
technique, on aura plus de tem ps libre apres le travail. II esi vrai qu’il у a beaucoup  
de divertissements qui rivalisent avec le livre, mais certains d’ entre eux peuvent 
m ćme m ener I’hom m e a la lecture. Dans ces conditions, il devient im portant de 
developper l‘habitude precoce de ehercher un livre. L ‘hom m e ne meprisera pas la 
lecture s’ il en prend I’habitude dans sa jeunesse, et quand il saura у trouver ce 
qui I’interesse et ce qui lui convient. Se retrouver dans les livres lus, tel est le desir 
frequent chez de nom breux lecteurs.

Mais il ne s’agit pas de nos jours d’une sim ple identification  psycbologique de 
soi-m eme avec le beros du roman. II s’ agit d’une aide pour com prendre soi-m em e ici, 
dans ce m onde, aux grandes oeuvres duquel sont lies la valeur et le sens de notre  
vie. II s’ agit, en m em e tem ps, de savoir com prendre les habitudes des pays eloignes, 
car le monde contemporain nous est devenu plus proche et etroitem ent lie avec nous.
Sa destinee devient, dans une mesure croissante, une affaire com mune a tous les 
homm es. D ’ autre part, la connaissance de soi depend de plus en plus de ia connais- 
sance des autres, de plus en plus lies avec nous. Les homm es com m encent a se com 
prendre m utuellem ent, non seulement grace a un passe com m un, mais aussi grace 
a I’avenir pour lequel ils luttent en com mun.

C’est pourquoi Ie principe de ,,se retrouver”  —  est surtout un principe qui 
proclam e la plenitude de la vie de I’ individu sur les voies du m onde qui affronte  
I’avenir. Le livre justem ent —  plus que tout autre chose —  est en mesure de m ontrer  
la realite multiple de nos tem ps.
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AU SUJET DES RECHERCHES SUR LE ROLE LU LIVRE DANS 
LA VIE DE L’HOMME D’AUJOURD’HUI

(Theses)

I.

Les reeherches qui ont ete effectuees jusqu’ ici par les collaborateurs de I’ lnstitut 
out nil caraetere d ’essais prclim inaires qui ne perm ettent pas de tirer des conclusions 
convaincantes. Pour pouvoir obtenir de telles conclusions, il faut organiser dee etudes 
sur une vaste eehelle. fondees sur des sujets collectifs, bien prepares et sur des m etlio- 
des contrólees.

IL

1. Les etudes prclim inaires ont demontre la possibilite d’application de nouvelles 
niethodes par I’ utilisation, a cet e ffet , de la radio et du film . La radio peut devenir 
tout particulierem ent un moyen precieux, perm ettant d’ organiser des recherches de 
grande envergure et jouissant de la confianee des auditeurs. Toutefois le caraetere 
d’ anonym at social des essais faits a la radio ne perinet pas, sem ble-t-il, d’en tirer des 
conclusions d’ une tres grande portee.

2 . Le film  est un autre m oyen (non encore applique chez nous), qui devrail 
avoir de serieuses chances de succes. (II s’agit de film s spcciaux, dont la production  
a deja ete entreprise, nomm es com ics pedagogiques qui representent un bou moyen  
d’inciter les enfants et la jeunesse a donner spontanem ent leur avis).

3 . La radio et le film  utilises a cet e ffet et adaptes a renseignem ent suivant 
des m ethodes appropriees peuvent devenir un excellent com plem ent des etudes pure- 
m ent livresques, peuvent aider a elueider les questions encore inconnues de I’attitude  
de la jeunesse contem poraine vis-a-vis du livre, ainsi qu’ a elargir nos connaissaiices 
snr la jeunesse en general, facilitant la solution de problem es urgents et eompliques.

II I .

1. La question principale de I’organisation des etudes cunsiste a definir le m ilieu  
qu’elles prennent pour objectif. (Les recherches relatees dans le rapport ont ete 
effectuees dans un m ilieu citadin).

2. II faut constater le fa it, du reste connu, qu’il existe des problem es specifiques 
de lecture dans les m ilieux ruraux, exigeant des examens individuels et urgents; ces 
etudes representent un fragm ent im portant de I’ensem ble des recherches en vue.



IV.

1. II faut examiner avee beaucoup de reserve toutes les opinions enoncees au 
sujet de I’influence de la lecture des livres. Tous les essais qui ont ete faits dans le 
but de confronter les interets de la jeunesse, tels que: sujets des livres lus, choix de 
la profession ou projet d’ avenir ne denotent jusqu’ ici aucune correlation apparente.

2. II est extrem em ent rare de voir un lecteur rechercher sciem m ent un livre se 
rapportant a son genre d’existence. On pourrait supposer que la lecture a ete, pour  
ainsi dire, aiguillee sur une voie secondaire et m em e sans aucune im portance  
vitale. La direction de cette vie subit en m em e tem ps I’ influence d’ une quantite  
d’autres stimulants, qui agissent aussi sur I’ im agination.

3. II est possible que „I ’absence”  frequente de livres traitant des questions vitales  
pour la jeunesse est due, entre autres, au fa it que la jeunesse a ete forcee de lire  
des livres rem plis de themes moralisateurs politiques actuels (de la sa predilection  
pour les historiques).

4. I! semble que, si l‘ on veut assurer au livre une plus grande part dans la vie  
de la jeunesse contem poraine, il faille; prendre com m e point de depart les gouts et 
les interets de celle-ci. (Ceci, evidem m ent, ne veut pas dire que le livre doit se bor- 
ner uniquem ent a ces interets. II doit les com pleter, les developper et leur donner 
plus d’ am pleur).

V.

1. II existe une certaine sensibilite des jeunes lecteurs au problem e m oral pose
par le livre. Cette sensibilite est deja perceptible! chez les enfants de 6 ans et a ten
dance a se developper avec I’age, (elle tend a surm onter I’ egotism e de I’enfant et lui 
perm et de choisir les stimulants m oraux concentres autour du personnage de I’heros).

2. La question du heros du livre est assez com pliquee, car, d‘une part, on peut 
apercevoir chez les lecteurs une tendance non seulement a 1‘applaudir, mais aussi 
a I’ imiter dans certaines de ses caracteristiques particulieries, pas toujours avantageu- 
ses. (On peut aussi constater une confusion carateristique des types de heros par suite 
d'un manque de criteres m oraux etablis). Chez les jeunes, et surtout ceux plus ages, 
on peut, d‘autre part, rem arquer de plus en plus une orientation du centre d ‘interet 
vers les realites de la vie. (Ainsi, le personnage du heros du livre peut m em e etre 
,,airae“ , mais il ne possede aucune influence reelle sur la form ation de 1‘ ideal de la 
jeunesse.

3. 11 semble qu'actuellem ent ce soient les problem es m oraux, relatifs a la vie
en com mun de I’hom m e et de la fem m e qui eveillent I'interel particulier de la
jeunesse a la veille de la m aturite. O n pourrait a ffirm er que la m ajorite des ado
lescents, garęons et filles, tend a regler cette question d’une faęon m oderne et que les 
lamentations de la generation plus agee sur le devergondage de la jeunesse soni 
basees principalem ent sur le manque de com prehension des criteres m oraux de la 
jeune generation et sur la sim plification de ce problem e.

V I .

1. Les recherches dans le domaine de la lecture doivent etre menees par les 
m ethodes les plus diverses, selon le sujet.

2. Pour obtenir des conclusions, autant que possible objectives, les resultats 
obtenus au m oyen d ’une m ethode doivent etre contrólćs par la voie d’autres m ethodes.
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3. II Skagit de prendre en consideration le fa it, que les resultats obtenus par des 
m rthodes differentes m ontrent souvent des divergences, ce qni cree la necessite 
de proceder a des etudes com plem entaires.

4 . Les conditions com pliqnees de la culture m oderne posent a ceux qui etudient le 
problem e de la lecture des difficultes de plus en plu^ grandes, qui ne se laissent pas 
siirnionter a I’ aide des m ethodes traditionnelles, i>ratiquees jusqu’ ici. A insi. il s^agit de 
veiller tout particulierem ent a Telaboration de m ethodes objectives telles qu’elles 
perm ettent I’etude d’une question, independam m ent de I’opinion des personnes 
examinees.

5. II semble que la m ethode, denom m ee experience pedagogique, permet^ tout 
particulierem ent, de reperer d’une m anicre „active”  le processus de I’ influence du 
livre sur son lecteur.



LA LECTURE CHEZ DES JEUNES A  LEUR SORTIE DE L’ECOLE 
PRIMAIRE

(Resum e d’un rapport)

Contenu

I. La notion de ia culture litteraire d‘un jeune lecteur embrasse les facteurs 

suivante:
le contact systeniatique d‘un lecteur avec le livre, 
le choix approprić de la lecture, 
la meilleure m ćthode de lecture,
Taptitude a appliquer les connaissances dues a la lecture,
1’effort continu pour se creer une bibliotheque personnelle.

II. Mćthodes utilisćes pour rćunir les materiaux d’un rapport:
m ćthode de conversation, experience naturelle, observation directe, analyse de la 
documentation bibliothecaire, com position ayant com m e sujet „M a lecture en dehors 
de I’ecole” , m ćthode etatistique.

III. Materiaux utilises:
—  releve de la lecture des jeunes sortie de l‘ćcole prim aire dans les grandes 

villes 191
—  releve de la lecture des jeunes sortis de l‘ćcolc primaire dans lee petites 

villes 160
—  compositions des eleves terminant les Cours de Perfectionnem ent de I’A rti- 

sanat 100
—  autres com positions 50
—  conversations tenues avec les jeunes sortant des ecoles 70
—  matćriauK statistiques du Prćsidium  du Conseil populaire de la V oivodie de 

Poznań
— materiaux prives.

IV. Idees fondamentales du rapport:
Le sort des eleves sortant de I’ecole prim aire: A  la sortie de I’ecole 60®/o dee 

ćleves poursuivent leurs etudes. A  la suite d’une selection ce nom bre tom be a SO^/o 
et les autres 50”/o n'etudieut plus. Dans ce dernier grnpe 19Vo apprennent un m etier, 
25®/o traillent sans instruction professionnelle, 5 6 “/o ne font plus d ‘ćtudes et ne tra-



vailleiit pas. Pour les eleves sortis des ecoles la lecture represente Tunique moyen 
de s’ instruire, neanm oins un tiers seulement de cette jeunesse profite des bibliothe- 
ques.

M otifs de la desertion des bibliotheques: 1) preparation insuffisante a la 
lecture dans les eroles prim aires, 2) opinions du milieu denigrant l‘ instruction, 3) con
ditions difficiles de travail et d’ apprentissage, 4) mauvaise organisation des biblio- 
tlieques —  m anque de bibliotheques speciales pour la jeunesse et de livres qui lui 
conviennent.

Consequences de la desertion des bibliotheques: 1) U ubli des connaissances 
acquises a I’ecole et concernant le dom aine de la littćrature et de la science du 
livre —  meconnaissance totale des oeuvres des auteurs classiques polonais, ignorance 
des auteurs, fausse interpretation des notions, deform ation des noms d’auteurs et de 
titres de leurs oeuvres. 2) Retour de I’analphabetisme en ce qui concerne Tart d ’ecrire. 
On rem arque un rapport inversem ent proportionnel entre le nombre de livres lus 
et des fautes com mises. 3) Propagation de la littćrature a sensation et de niauvais 
gout.

Intensite de frcquentation des bibliotheques par les lecteurs: La pratique demontre 
que les eroliers a la sortie des ecoles ressent de lire pour un certain temps, re qui 
provoque un arret dans la frequentation des bibliotheques. II est a remarquer, que la 
lecture denote un caractere „saisonnier”  (4 W o  des jeunes lecteurs dans les grandes 
villes et 13®^o dans les petites frequentent les bibliotheques uniquement durant u;i 
trim estre), L^analyse qualitative dem ontre la predominance du roman de nioeurs. 
U ne hypothese apparait a ce sujet selon laquelle la jeunesse d ’aujourd’hui arrive 
plustot a 8a m alu rite . En com paraison avec la jeunesse d’ avant-guerre on constaute 
que les questions propres a interesser radolescent tendent a se manifester vers la 
lim ite superieure de cet age. La lecture est plutot liee a la m aturitc sociologique de 
Tindividu qu’ a sa m aturite biologique (influence des conditions historiques et sociales 
sur les questions interessant la jeunesse).

Parm i les jeunes qui frequentent regulierem ent les bibliotheques et se servent 
du livre. on rem arque I'influence de la lecture sur la culture de la langue litteraire, sur 
la tendance a s’ instruire system atiquem ent sans le secours exterieur a I’aide du 
livre. (autodidactes). sur Tascendant culturel qu’ un autodidacte exerce dans son 
m ilieu fam ilial et profcssionnel.

Conclusions pratiques: 1) II s’agit d’ organiser une protection systematique de la 
jeunesse non etudiante a sa sortie de Tecole prim aire, 2) il faut form er des biblio
theques spcciales pour la jeunesse et les pourvoir de livres appropries.



LA COMPETITION ENVISAGEE СОММЕ MOYEN DE PROPAGER 
LA LECTURE PARMI LA JEUNESSE

(Resum e d‘un rapport)

La rapidite dn developpem ent de la science dans tons les doiuaines entraine la 
nćcessitć d’ inculqiier aux eleves, deja a I’ecole prim aire la facultć de se servir de la 
littćratiire de vulgarisation scientifique et par la de donner a I’ e leve .un e base lui per- 
mettaiit de fi‘instruire a 1‘ avenir sans 1к serours d‘un professeur. T ou tefois le peu  
d‘eiitlu)usiasme general des eleves pour la lecture de ce genre, surtout du fait de 
la concurrence des romans a sensation et d’aventiires (garęons) et des romans d’ amour 
(filles) form e sous ce rapport des obstacles apparem m ent infranchissables.

L ‘auteur de la presente ćtude avance la these que toutes sortes d‘action8 fon- 
dees sur I’em ulation, ayant, com m e on sait, une grande force d’ attraclion parm i la 
jeunesse, pourraient bien etre utilisćes pour propager la lecture. A fin  de verifier  
cette lliese 1’auteur a soumis aiix experiences de ce genre des eleves des ecoles pri- 
maires de Varsovie.

La prem iere experience, s’ etendant sur une periode de deux ans, a ćte assez 
etroiteinent liee aux travaux scolaires et consistait a organiser des com petitions 
appch'es „Tournois de Lecture B ibliologique” , dans lesquels 2 groupes d’eleves de la 
meme classe experim entale s’exam inaient m utuellem ent sur la connaissance du  
contciui des livres de vulgarisation scientifique dont la lecture leur avait ete recom - 
mandce au prealable. Les questions etaient choisies par les enfants eux-m em es et 
ce sont eux aussi qui appreciaieut la valeur ainsi que le fond des reponses donnees 
et donnaient des points. Ces ,,tournois*‘ avaient lieu tous les deux mois.

Л titre de comparaison on a organise a la fin de ces com petitions des concours 
entre la classe soumise a I’eprouve et une classe repere. La classe repere recevait 
aussi la disposition de lire les m em es livres que la classe experim entale, toutefois sans 
auciine pression ni controle de la part de I’ institutrice et sans que des „tournois”  
у fussent organises.

Les resultats de ce tournoi de controle furent tout a fa it a ffirm atifs , car la
classe experim entale reęut 450  points contre 70  pour la classe repere.

II faut souligner ici que les deux classes paralleles avaient a peu pres le m eme
nombre d’eleves, que la biologie у etait enseignee par la mem e institutrice et que
I’ opinion generale a I’ ecole considerait precisem ent la classe prise com m e repere
comme plus active et plus developpee.

Les experiences ulterieures, conduites durant trois ans, se rapportaient a des
groupes d‘enfants choisis au liasard dans diverses ecoles et notam m ent parmi les



rcpresentants des cercles de biologie des ćcoles prim aires de Varsovie et pour lesqiiels 
on organisa chaque mois uii concours de lectures biologiques. lei les questions 
rtaient posees par les organisateurs et les conrurrents repondaieiit par ecrit. Les 
reponses ćtaient apprćcićes par un ju ry , qui etait elu pour, chaque concours et qui 
distribuait le jour m em e du concours les prix aux vainqueurs (en regle generale 
on distribuait des livres, quelquefois aussi des illustrations ayant un rapport avec 
le sujet du concours, eventuellem ent des tim bres-poste).

Les rćsultats ont pleinem ent confirm ć la these avancee en ее sens que. pour 
obtenir un succee au concours, la jeunesse est portee a entrepreiidrc mem e de grands 
efforts et que par ce chemin on pent obtenir des resultats serieux dans le domaine de 
la lecture.

Durant la derniere annee scolaire, sur la demande des eleves, on a elargi le cadre 
des concours de lecture, en perm ettant aux eleves ages de 16 a 18 ans d’ > ijarticiper. 
Les resultats obtenus semblent dem ontrer que m eme a cet age on peut inciter les 
participants a lire des livres de vulgarisation scientifique en recourant au systemc 
des com petitions.

La totalite des experiences quinquennales a ete conduite sur la hase des livres 
ayant trait a la biologie, et ceci en raison de la specialisation de I’auteur du present 
rapport, mais on pourrait choisir totil autre dom aine scientifique com me sujet d’une 
telle experience.

T ou tefois, pour obtenir des resultats favorahles, il faut que les conditions sui- 
vantes soient rem plies:

1) une bonne preparation fondam entale de I’ organisateur du concours dans 
le dom aine donne de la science, afin qu’ il puisse choisir adroitem ent les questions, 
classer les reponses obtenues et decider dans les questions qui suscitent des doutes 
pour le jury  du concours,

2) une stricte im partialite dans le classement des concurrents,
3) un nom bre suffisant de livres disponibles interessant le domaine donue (aussi 

bien de titres que d ‘exem plaires),
4) la possibilite d ‘attribuer des prix , m em e m odestes,
5) la designation im m ediate des gagnants a chaque concours, avec remise simul- 

tanee des prix,
6) I’ institution de prix speciaux pour la perseverance (participation a toute une 

serie de concours, p .ex. durant une annee) dans le but de soutenir pour un laps de 
tem ps assez long I’ interet m ontre par les eleves.



LES TISSERANDS ET LE LIVRE (INTERVIEW AVEC LES 
LECTEURS)

(Theses)

I. Mćthodes du travail.
1. La localisation des recherches dane 1’ espace et dans le tem ps perm et de se 

faire une image des conditions geographiques et historiques qui form ent le milieu  
etudić. La poursnite des recherches de septem bre 1956 a mars 1957 a contribuć  
a faire ressortir les phenomenes examines par la correlation existent entre les livres 
Ins et les moments historiques vecus et a perm is aux personnes interrogćes de s‘ex- 
primer ouvertem ent.

2. Les interviews ont etć effectues par tout un groupe de personnes. U n tel 
travail collectif, m algre les difficultćs qu‘il prćsente, perm et de reunir des m ateriaux  
a un m om ent donnę et de lim iter Taction deform atrice du tem ps qui m odifie les 
questions etudićes, les faits et les phenom enes.

3. LTue observation systematique et a longue echćance perm et de reunir des 
materiaux de grande valeur, surtout si un bibliothćcaire, m em bre du groupe d‘investi- 
gation travaillant dans le m ilieu ćtudić, s‘ en occupe. L e journal des observations, les 
fiches des lecteurs et les enquetes possedent ici un caractere com plem entaire a la 
m ćthode principale qu’est I’ interview.

4. La m ethode de l‘interview, ćtant une m ćthode qualitative, donnę
—  une analyse profonde d'un petit nombre de cas,
—  la connaissance des conditions de travail et d’existence des personnes inte- 

ressees, car ces conditions rcpresentent des facteurs influenęant la lecture,
—  I’ interview facilite un contact direct avec les personnes interrogćes. aide 

a reperer les phenom enes et les facteurs qui ćchappent au schćma et aux statistiques.
5 . L ’interview rencontre des d ifficultćs exterieures et psychologiques. Les d ifficu l

tćs extericures principales consistent dans le m anque total —  dans un etablissem ent 
industriel —  d’un endroit perm ettant de s’ entretenir librem ent et dans I’e ffo rt et la 
perte considerable de tem ps requis pour un interview a dom icile.

D ’autre part les difficultćs psychologiques soul les suivantes; question de sincćritć, 
inconsequence de ceux qui exprim ent leurs pensees, rćpugnance a se laisser interroger, 
niveau intellectuel peu ćlevć des interviewee et la lenteur de leur reflexe. U n
intervieлv, fa it a des fins scientifiques, s’allic quelquefois a la nćcesitć d ’apporter une 
aide concrete a la personne interrogće et prend souvent la form e d‘un service aniical.

6 . I-a m ćthode de I’ iuterview perm et d’apercevoir les personnes interrogćes a la 
lumiere des diffćrents secteurs de leur vie, tels que m ilieu fam ilial et de travail, et 
rend possible une description ayant pour base 1’ interprćtation de leur attitude indivi- 
duelle vis-a-vis du livre.



II. Lerture chez les tisscrands.
1. La lecture se prononce sur le foiid des problem es ecoiiomiques, sociaux et 

psychologiques et s‘y He ćtroitem ent.
2. Le fait d’etre inscrit a plusieurs bililiotheques tem oigne de la difficultć de se 

procurer le livre desire ainsi que des recherches assidues faites pour le trouver.
3. En devenaut com pagnon inseparable de Г Ь о т т е , le livre penetre dans sa 

m aisou et cela independam m ent du niveau intellectuel ou de la situation materielle de 
I’ ouvrier. Plus de 75 %  des personnes examinees possedent un certain nombre de livres 
qui varie de 5 a 8 00  volum es. L ’ ecole et les program m es d’ enseignement du polonais 
et des questions de m etier influencent le choix des livres achetes.

4 . Le livre qui se propage en dehors des bibliotheques ou provenant d’ une biblio- 
theque, mais qui circule parmi des lecteurs anonym es faęonne le m ilieu social, indepen- 
dam ment de Taction voulue du bibliothecaire.

5. L e  m ilieu fam ilial exerce une influence prćdom inante sur la form ation de 
I’ attitude de I’ individu envers le livre. Les volum es empruntes a une bibliotheque sont 
destines au lecteur inscrit, aux m em bres de sa fam ilie et a ses voisins.

6. A u  m ilieu de ses camarades de travail un travailleur desirera lire les livres 
approuves par l‘opinion de ses collegues.

7. Le fait d ’occuper un poste prććm inant dans la production, de rem plir des 
fonctions excedant parfois les possibilites determ inees par I’age des personnes sor
ties de I’Ecole Technique de Filature decide de la necessite de se rapport a des 
livres de m etier.

8 . L’ intcret porte a un dom aine precis de la vie ou de la science donne un sens 
a la lecture, individualise celle-ci et devient le m o tif principal pour lequel on lit un 
livre.

9. Les livres recherches sont ceux qui correspondent a la vie interieure de 
riiom m e, au niveau de sa vie personnelle ou de son im agination. Les tisserands 
lisent „p ou r vivre, pour faire leur travail, pour ćtu d ier".

III. Conclusions

1. La niethode des interviews peut donner un m ateriel de grande valeur au cas 
oil des m ateriaux com plem entaires d’ etude sont reunis par d'autres moyens. Les 
m ethodes de recherches dans le dom aine des questions de lecture sont et doiveul 
etre differentes pour les cas divers soumis a I’examen et dependent des possibilites 
individuelles de la personne procedant a ces recherches ainsi que du sujet auquel la 
m ethode doit s’adapter.

2. Les etudes ont dem ontre que de nombreuses questions demandent a etre 
resolues. II est apparu, en outre, indispensable d’etudier le proUleme de la lecture 
hors des bibliotheques et aussi —  com me question urgente —  I’ influence de IVcole, 
aussi bien prim aire que secondaire, sur la form ation  de I’attitude des ecoliers envers 
la vie, la preparation de ces derniers au travail intellectuel individuel et par cela 
m em e au choix individuel des livres a lire.

3 . II est devenu necessaire et urgent d ’elaborer les bases d’une pedagogie liiblio- 
thecaire, conform e a la science psychologique, pedagogique et sociale moderne de 
I'individu et de son m ilieu.



Lic. Barbara Wilska et lic. Krystyna Kraśniewska (Varsovie) 

DES ETUDES SUR LA LECTURE CHEZ LES FEMMES DANS LES 
MILIEUX OUVRIERS

(Observations tirees d’ctudes)

Le problem e Je la lecture chez les fem m es a ete traite en dehors de I’etude 
generale de la lecture cliea les ouvriers, car c’est par les fem m es que le livre penetre 
le plus souvent dans les families ouvrieres.

Les recherches effectuees par I’ lnstitut du Livre et de la Lecture de la B iblio- 
tlieque Nationale (Instytut K siążki i  Czytelnictwa B iblioteki N arodow ej) ont pour but 
de reperer les sujets de lecture qui interessent les fem m es ainsi que d’ eclaircir la 
faęon dont les livres Bont accueillis par ce groupe de lecteurs. Ces recherches sont 
poursuivies actuellem ent a Łódź, Bielsko, Szopienice et par la bibliotheque am bulante  
de Varsovie.

Dans ces recherches on s’est servi de deux m ćthodes: celle d ’observation de lon
gue duree effectuće par I’ lnstitu t du Livre et de la Lecture dans ses centres d’obser
vation, ainsi que celle des interviews dans les bibliotheques et a dom icile. Lee 
interviews a dom icile, surtout dans les hotels ouvriers a Bielsko, ont perm is de prendre 
contact avec les fem m es ne s’interessant pas a la lecture.

[I semble qiie les elem ents objectifs tels que: le travail professionneL I’age, 
Г instruction, les occupations du m enage, les conditions difficiles de logem ent ne 
jieuvent etre consideres com me facteurs qui decident du degre d 'interet porte a la 
lecture. Par contre les m otifs determ inant le degre et le caractere de I’ interet porte  
par les fem m es a la lecture doivent etre recherches, d ’une part, dans les traditions 
culturelles de la fam ilie, de son proche entourage et aussi dans I’ influence de I’ ecole. 
D ’ autre part, il faut les chercher dans la possibilite e ffective  de satisfaire I’ interet 
m anifeste par des lectrices, c’est-a-dire dans la possibilite de pouvoir m ettre a la 
disposition de leur plus proche entourage des livres recherches ainsi que dans Tattrac- 
tion plus ou moins grande que representent les autres distractions, telles que le 
rinema, les periodiques et la T .S .F . qui, actuellem ent, sont les form es les plus repan- 
dues de loisirs et de divertissem ents dans les m ilieux ouvriers.

Les interviews en dehors des bibliotheques dem ontrent qu‘ un nom bre im portant 
de fem m es ne sont abonnees a aucune bibliotheque et se passent en general de lecture, 
et que celles qui lisent se renseignent sur le choix de leur lecture aupres de leurs 
amis ou de leur fam ilie. Pour les fem m es ,,actives“  au point de vue de la lecture, 
c’ est-a-dire abounnees aux bibliotheque, c’est la bibliotheque, qui joue un role prepon
derant dans le choix du livre. T ou tefois, un bibliothecaire, pour etre a la hauteur de 
sa tache, doit representer un niveau suffisam m ent eleve et disposer d’ lui nom bre con
siderable de livres de grande diversite de sujets.



Dans lee m ilieux ouvriers les fem m es lisent principalem ent la litterature claseique 
polonaise et etrangere. Les livres qu’ on lit la plus volontiers sent des romans de 
m oeurs, d ’aventures et historiques. Les fem m es s’ interessent decidem enl le plus aux 
sujets qui ont trait a l ‘am our, aux sentim ents et aux problem es de la fam ilie.

La poesie est lue tres irregulierem ent; il s’agit seulement des oeuvres de Tepoque 
rom antiqne.

On lit rarem ent des livres de vulgarisation scientifique et seulement les ouvrages 
interessent I’ hygiene, I’education des enfauts e l le menage.



Lic. Marek Skwarnicki (Cracovie) 

LA LECTURE ET LES M£THODES DES RECHERCHES SUR LA 
LECTURE

(Theses)

1. Les etudes sur la lecture entreprises par divers centres scientifiques exigent 
que des principes theoriques bien fixes soient form ules pour meiier les recherches, 
pour servir de base aux discussions s’y reportant, pour perm ettre de profiter des 
experiences m ethodologiques reciproques ainsi que pour reunir les m ateriaux de ce 
dom aine.

2 . Depuis I’epoque d’avant-guerre on n’a pas pulilie de travaux theoriques, de 
caractere general, qui auraient apporte quelque chose de nouveau aux theories deja  
connues. Tou tefois les personnes etudiant ce prohlem e se sent rendu com pte que 
la notion de heaucoup de termes tels que „le c tu re " *), „action  de l ir e ", „ le c te u r " etc. 
s’est m odifiee entre-tem ps. On em ploie une serie de definitions sans definir exactem ent 
leur sens propre. II devient done necessaire d ’elaborer une theorie contem poraine de 
la lecture.

3. A u  point de vue general I’ interet a passe du problem e du lecteur individuel 
a celui pose par les groupes sociaux de lecteurs. On traite le prohlem e de la lecture  
non a Petal statique, mais dans un etat de developpem ent soumis aux conditions  
sociales.

4 . On propose done la definition suivante du m ot „ le c tu re ", tenant com pte de 
ces m odifications:

„L a  lecture esi un processus social consistant a satisfaire le hesoin de culture, 
de science et de divertissem ent de I’individu par I’ assim ilation du patrim oine ecrit 
de la pensee et de I’esprit hum ain” .

5. Les systemes de recherches dans le domaine de la lecture de Ruhakin et de 
Hofm ann sent toujours actuels et regissent les opinions contemporaines. Personne  
jusqu’ ici n’ a su developper les theories de ces auteurs ni n’ en a ćtablies qui puissent 
leur faire concurrence. A  la difference des recherches polonaises d’ avant-guerre la 
theorie et la m ethodologie des travaux de H ofm ann a chez nous actuellem ent plus 
d‘influence que celle de Ruhakin.

6. Tons ceux qui, en Pologne, etudient la question de la lecture, le fo n t ii I’ usage 
des institutions sociales qui sont appelees a organiser la lecture pour les masses. 
Ces etudes sont effectuees au m om ent oil notre societe traverse une periode de grands 
changements de nature sociologique, culturelle et psychologique. II est done neces- 
saire au prealahle de se rendre com pte de I’ etat actuel des choes. Cela represente

♦) Ici pris dans un sens large. V oir plus loin  le projet de definition. 
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un argum ent supplem entaire en faveur de la necessitć de conduire des recherclies 
ayant pour objet les questions genćrales et non individuelles. Toutefois ceci ne signifie  
pas qu’il soit indispensable d’ appliquer nniquem ent la tlieorie de Petude des masses.

7 . Une sicialisation trop poussee du problem e m enace d’autre part de faiisser 
la perspective par rapport au problem e de la lecture individuelle. II s’ agit, en procć- 
dant aux reclierches, de garder certaiues proportions. N ous devons poser pour these 
la recherche das traits communs individuels par I’observation de la lecture du groupe.

8 . Les technique^ appliquees aux recherches doivent correspondre strictement au 
but pratique poursuivi par celles-ci et tenir com pte des traits particuliers du processus 
de la lecture qu’elles doivent „m esurer”  et qui sont au nombre de trois: la dimension, 
le genre et la valeur.

9 . L ‘ approfondissem ent des problem es des recherches dans le domaine de la 
lecture, la com prehension du sens de leur developpement peut aider a une bonne 
politique dans le dom aine de la culture et de renseignenient. Elle serait basee sur 
des principes sociaux de direction de la culture, qui respectent le role de I’ individu  
dans la form ation  de la culture nationale. Conform em ent a ce qui a etc souligne au 
debut, il serait necessaire de coordonner a cet e ffet les travaux de rccherches, de 
creer des editions statistiques et de donner aux personnes etudiant la question de 
la lecture une aide theorique.



DODATKI





DARY ZAGRANICZNE
O F IA R O W A N E  B IB L IO T E C E  P U B L IC ZN E J M . ST. W A R S Z A W Y  

P O D C Z A S  K O N F E R E N C JI

I

W śród darów otrzym anych przez B ibliotekę trzeba przede wszystkim  w ym ienić cenne  
druki, nadesłane ze Związku Radzieckiego przez Państwową B ibliotekę Naukową im . M . 
Gorkiego w Odessie; m ianowicie;

La P ołogn e im m ortelle. Paris, 1916.

P ortrety  polskie w. X V I — X I X . Red. J. M ycielski, w yd. Maria Radziw iłłow a. Lw ów , 
A itenberg, t. I , zesz. 1— 4.

Adam  M ickiew icz. P oezje . W -w a , 1898 (w ydanie jul>ileuszowe).

K om una  —  organ odesskiej grupy kom unistów  polskich, 1919 r. (m ik ro film ).

II

Inne upom inki, złożone B ibliotece przez gości zagranicznych, składały się z następu
jących w ydawnictw:

Z  Bułgarii (3 pozycje)
Christov Clip., Stoikov. Rilskijat Manastir, Sofia, 1957 (album ).
Cukanowa R . B’lgarska Narodna Szevica. S ofia , 1957 (album ).
K olev В ., Budinov I. Koprivszica. S ofia , 1957 (albu m ).

Z  Czechosłowacji (4  pozycje)
W irth  Zdenek, Benda Jaroslav. Statni hrady a zam ky Praha, Orbis, 1955 (a lbu m ). 
Plicka K a rel: Praha ve fo tografii. Praha, 1956 , O rbis (albu m ).
Svoboda A ., Tuckova A .:  Prahou od  jara do jara. Praha, O rbis, 1957.
Josef Sudek. Fotografie.

Z  Danii (2 pozycje)
K obenhavns K om m un es Bibliotcksaesen . Kobenhavns, 1957.
K obenhavns K om m un es K oved b ib liotek -S a ertryk  af A rkitektu r 2 , 1958 (2  eg z.).

Z  Jugosławii (2  pozycje)
Za Covjeka  —  Zbornik zapisa i dokumenta iz Narodne Rew olucije. Zagreb, 1957. 
Jugoslavija: Serbie. B eograd, 1957.

Z  N iem ieckiej Republiki Dem okratycznej (1 pozycja)
Liittgens Gustav. D eutschland-Stadte und Landschaften. B erlin , 1957 , Verlag der N a- 

tionen (album ).



Z  N oi wepiii (3 pozycje)
Moeii Arve Eilvard Munch. A g e  and m ilieu. O slo. 1956 (album ).
M oen Arve Eilvard Munch. W om a n  and Eros. O slo, 191)7 (album ).
Deichmanske B ibliotek, (kom plet fotografii).

Z e  Szwecji (1 pozycja)
M artin Johan Fredrik. Sex Stockholm s V ycr. Stockholm , 195.3 (album  sztychów ).

III

Ponadto Biblioteka otrzym ała:

O d delegata z B ułgarii —  ozdobnie wykonane i oprawione pism o gratulacyjne M iejskiej 
B iblioteki Publicznej w S ofii; 

od niektórych innych delegatów  —  broszury i specjalne numery czasopism z dziedziny bi
bliotekarstw a.



Jednym z punktów program u obchodu 50-lecia B iblioteki Publicznej była jej W ystaw a  
Jubileuszowa, zorganizowana w gmachu B iblioteki przy u l. K oszykow ej 26 i otwarta  
w  przeddzień K rajow ej K on feren cji Bibliotekarskiej.

W ystaw a miała na celu ukazanie w ujęciu plastycznym  dróg rozw oju Biblioteki av latach  
1907 1957 i jej osiągnięć w Polsce Ludow ej.

myśl połvyższych założeń program  W ystaw y obejm ow ał następujące tem aty (działy) 
i zagadnienia szczegółowe:

T E M A T  I. U  źródeł powstania Biblioteki

Z a g a d n i e n i a :  Głosy opinii społecznej o potrzeliie założenia B ib liotek i; sieć liiblio- 
tek powszechnych w W arszaw ie w latach 1858— 193 5 ; założyciele Towarzystwa B i
blioteki Publicznej; zgrom adzenie organizacyjne Towarzystwa.

Fragment Wystawy Jubileuszowej B iblioteki Publicznej m . st. W arszaw y



T E M A T  II . Rozw ój organizacyjny B ib lioteki i je j podstaw y m aterialne.

Z a g a d n i e n i a :  Organizacja w latach 1907— 1 9 2 7 ; przejęcie Biblioteki przez M iasto; 
lata okupacji; w Polsce Ludowej'; pracownicy B iblioteki w latach 1907— 195 7 ; 
finanse B iblioteki w latach 1907— 195 7 ; dzieje gm achu; perspektyw y jego rozbu
dowy.

T E M A T  III . Zbiory B iblioteki.

Z a g a d n i e n i a :  Gromadzenie zbiorów ; m etody ich opracowywania; konserwacja zbio
rów ; działy B iblioteki G łów nej, ich księgozbiory i wykorzystanie.

T E M A T  IV . Sieć placów ek B iblioteki.

Z a g a d n i e n i a :  Pow stanie i rozwój sieci; Czytelnie N aukow e; W ypożyczalnie dla do
rosłych ; B iblioteki dla D zieci; W ypożyczalnie K om pletów  Ruchom ych; Bibliohus.

T E M A T  V . Czytelnicy.

Z a g a d n i e n i a :  Ruch czytelniczy w latach 1907— 195 7 ; m etody pracy z czytelnikam i. 

T E M A T  V I . R ola B iblioteki w polskim  rucliu bibliotekarskim .

Z a g a d n i e n i a :  W ydaw nictw a B ib liotek i; kształcenie bibliotekarzy; współpraca z in
nym i bibliotekam i; Instytut Bibliograficzny.

O rganizatoram i W ystaw y by ły : mgr Maria Bzow ska, kierowniczka Działu Inform acyjno- 
B ibliograficznego i Agnieszka Stepnow ska, kierow niczka O ddziału Rezerwy. Ich wysiłkiem  
zostały zebrane w szelkie m ateriały (dane liczbow e, ilustracje, eksponaty książkowe itp.) 
oraz zredagow ane niezbędne teksty (hasła, krótkie kom entarze, podpisy).

Nad oprawą plastyczną W ystaivy, powierzoną tlo \vykonania grupie m łodych grafików  
czuw ał profesor Akadem ii Sztuk Pięknych Leon M ichalski.

W ystaw a była otwarta dla publiczności przez cały m iesiąc i cieszyła się pow odzeniem . 
W  dniach 2— 5 czerwca zw iedzili ją  wszyscy uczestnicy K onferencji.






