
P R Z E G L Ą D  
B I B L I O T E C Z N Y

O R G A N  N A U K O W Y  
S T O W A R Z Y S Z E N I A  B I B L I O T E K A R Z Y  

P O L S K I C H

REDAKTOR: BOGDAN HORODYSKI

R O C Z N I K  XXXI— ZESZYT 1 
S T Y C Z E Ń  — M A R Z E C  1963

WARSZAWA
WYDANO Z ZASIŁKIEM MINISTERSTWA KULTURY., I . SZTUKI



P R Z E G L Ą D  B I B L I O T E C Z N Y
O R G A N  N A U K O W Y  S T O W A R Z Y S Z E N I A  

B I B L I O T E K A R Z Y  P O L S K I C H

K W A R T A L N I K  
W R A Z Z  DODATKIEM

P R Z E G L Ą D  P I Ś M I E N N I C T W A  O K S I Ą Ż C E

REDAKTOR: BOGDAN HORODYSKI
ZAST. REDAKTORA: ZBIGNIEW  DASZKOW SKI

Kolegium Redakcyjne:
J. AUGUSTYNIAK, J. BAUMGART, A . BOCHEŃSKI, Z. KEMPKA,
S. KOTARSKI, R. PRZELASKOW SKI, K. REMEROWA, H. WIĘC
KOW SKA

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA O KSIĄŻCE jest opracowywany 
w  Instytucie Bibliograficznym  Biblioteki Narodowej. Redaktor:
H. SAW ON IAK

Adres Redakcji:

W a r s z a w a - O c h o t a ,  Hankiewicza 1. Biblioteka Narodowa

Adres Administracji:
W a r s z a w a ,  Konopczyńskiego 5/7 tel. 698-47.

R ę k o p i s ó w  Redakcja nie zwraca. Autorowie nie zawiadomieni 
do trzech miesięcy o  przy;ęciu  ich prac mogą je odebrać w  Administrar 
c j i  w  ciągu roku.

Na życzenie autorów i na ich koszt Redakcja sporządza nadbitki 
z  drukowanych w  czascjpiśmie artykułów.

Cena pojedynczego numeru zł 12.—

Prenumerata roczna (wraz z dodatkiem) wynosi zł 48.—

W płat dokonywać należy na konto czekowe PK O  1-9-120056 lub Naro
dow y Bank Polski IV  0/M-1528-9-4205. Adm inistracja W ydawnictw  
SB P Warszawa (z wyraźnym^ zaznaczeniem celu wpłaty).



B

Prof Jan Augustyniak

■





(£ b®uot
\*

Profesorowi Janowi Augustyniakowi, dyre
ktorowi M iejskiej Biblioteki Publicznej. im. L. 
Waryńskiego w Łodzi —  z okazji 70 rocznicy 
urodzin, 47 lat nieprzerwanej pracy w  biblio
tekarstwie, 45 lat działalności w  Stowarzysze
niu Bibliotekarzy Polskich —  najlepsze życze
nia wszelkiej ■ pomyślności i dalszej owocnej 
pracy bibliotekarskiej składa

Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
i Redakcja Przeglądu Bibliotecznego

\

IZABELA NAGÓRSKA 
Miejska B-ka Publ. 
w  Łodzi

KOŁO ŁÓDZKIE ZW IĄZKU BIBLIOTEKARZY POLSKICH
W LATACH 1919— 1939 I JEGO PRZEWODNICZĄCY JAN AUGUSTYNIAK

Dnia 19 marca 1918 r. Jan Augustyniak, główny bibliotekarz Biblioteki Pu
blicznej w  Łodzi, został mianowany człorikiem-korespondentem pcrwstałego 
w  1917 r. Związku Bibliotekarzy Polskich. Przy Jego współudziale założono Koło 
Łódzkie Związku, którego inauguracyjne posiedzenie odbyło się 19 stycznia 1919 r. 
K oło liczyło 20 członków, głównie bibliotekarzy pracujących bezinteresownie w  bi
bliotekach społecznych. Była to  pierwsza prowincjonalna placówka Związku, 
a opracowany przez nią Statut1 mógł służyć jako wzór przy zakładaniu kół związ
kowych. W  pierwszym dziesięcioleciu istnienia Związku jego terenowe ogniwa 
działały bez wzajemnej łączności. Dopiero ukonstytuowanie się w  dniu 2 listo
pada 1926 r. Rady ZBP, w  której skład wchodzili delegaci pięciu autonomicz
nych kół, otwiera okres ich zorganizowanego współdziałania.

0  najdawniejszym okresie działalności Koła związkowego wśród biblioteka
rzy łódzkich zachowało się niewiele wiadomości. Archiwum Koła zaginęło pod
czas drugiej w ojny światowej. Historię lat 1919— 1939 można odtworzyć jedynie 
na podstawie materiałów prasow ych2 i rękopiśmiennych3. Do pierwszego Zarządu 
K oła Łódzkiego weszli: przewodniczący prof. W. Piaskowski, kustosz Muzeum Nau-

1 Z  chwili bieżącej. Bibliot. 1919 nr 3/4.
2 Notatki w  Bibliotekarzu  1919, sprawozdania Koła Łódzkiego i Kronika Łódzka 

przez J. Augustyniaka w  Przeglądzie Bibliotecznym  od r. 1928, wzmianki informa
cyjne w  prasie łódzkiej.

3 Materiały zachowane przez bibliotekarza miejskiego S. Swiderskiego, drugie
go sekretarza pierwszego zarządu Koła. Dział zbiorów specjalnych MBP w  Łodzi.
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ki i  Sztuki, w iceprzewodniczący K. Izydorczyk z Tow. W iedzy, skarbnik H. M ayżlo- 
wa, kier. I wypożyczalni Towarzystwa Krzewienia Oświaty, pierwszy sekretarz 
Jan Augustyniak, który był promotorem wszystkich poczynań związkowych na 
terenie Łodzi, a od 1927 r. objął funkcję przewodniczącego Koła pełniąc ją nie- 
zmietmie aż do chw ili obecnej. Stałą siedzibę znalazło K oło  dzięki J. Augustyniako
w i w  lokalu M iejskiej Biblioteki Publicznej. Na pierwszym organizacyjnym ze
braniu Koła J. Augustyniak wygłosił referat o  organizacji bibliotek i czytelnictwa 
w  Am eryce i w  Polsce. Uczestnicy zebrania ustalili, że: „Celem Kola będzie prar 
ca nad udoskonaleniem organizacji tutejszych bibliotek i  nad rozwojem  czytelni
ctw a jak  również dążenie do (podniesienia poziomu wykształcenia fachowego biblio
tekarzy drogą samouctwa” 4.

W  1919 r. odbyły się jeszcze dwa dalsze zebrania, zwane w  prasie Konferencja
m i Naukowymi: dnia 16 III prof. Piaskowski m ów ił o  System ie dziesiętnym D e-  
w eya  (wprowadzeni goście płacili za w stęp 50 fenigów), w  czerwcu J. Augusty
niak m iał prelekcję pt. Szkoły bibliotekarskie, zawód i warunki bytu w  Am eryce. 
Na rocznym  zebraniu ogólnym dnia 29 II 1920 r. prof. Piaskowski wygłosił krótki 
referat pt. Statystyka graficzna biblioteki. Po roku działalności Koła liczba jego 
członków  wzrosła do  40 osób. Członkowie prezydium (W. Piaskowski i J. Augu
styniak) mieli w  okresie sprawozdawczym wykłady z zakresu historii i organi
zacji bibliotek na kursach instruktorskich dla harcerzy w  Krześlowie. Ponadto 
J. Augustyniak wygłosił na wiecu kulturalnym odczyt n.t. znaczenia czytelnictwa. 
Na zebraniu przyjęto budżet Koła na rok 1920 wyrażający się cyfrą  1000 mk w  do
chodach i wydatkach i  w  związku z tym  postanowiono podwyższyć składkę człon
kowską*. W  r. 1920 od b y ła . się jeszcze konferencja Koła w  dniu 27 X®. Według 
wspomnień najstarszych członków Halina Pieńkowska, współwłaścicielka zasłu
żonej pierwszej prywatnej wypożyczalni w  Łodzi przy ul. Andrzeja 5, omówiła 
w tedy typy czytelnicze, z  którymi miała do czynienia na terenie sw ojej placówki.

Tematyka dalszych prelekcji między rokiem 1920 a 1927 wobec braku źródeł 
jest trudna do ustalenia7. W ydaje się, iż najbardziej charakterystyczna dla tego 
okresu jest nie ty le akcja  odczytowa i  szkoleniowa, ile akcja  rejestracyjno- 
propagandowa Związku podjęta z  inicjatywy J. Augustyniaka. Jednym z pierw
szych Jego zamierzeń było wciągnięcie w  poczet członków Koła wszystkich bibliot- 
tekarzy łódzkich pracujących zawodowo lub z amatorstwa i uzgodnienie ich p o 
glądów  na istotę i zadania współczesnego bibliotekarstwa polskiego. W konse
kw encji tego zamierzenia należało przede wszystkim zebrać inform acje o biblio
tekach łódzkich i  zdobyć orientację w  terenie działalności Koła. P o uzyskaniu 
funduszów i ustaleniu adresów Koła rozesłano ponad 80 ankiet. Kwestionariusz 
zawierał inform acje o  K ole i jego zamierzeniach. Ponadto każda biblioteka mia
ła odpowiedzieć na następujące pytania:

K iedy została założona? Przez kogo? Z  jakich funduszów utrzymywana? Ile w y
daje rocznie? Jak często jest odwiedzana? K to z niej korzysta? Ile osób? W aru

* Rozw ój 1919 nr 21 s. 3.
5 Kur. łódzki 1920 nr 65 s. 3.
6 Tamże n r 293 s. 3.
7 W ywiad z prezesem J. Augustyniakiem zamieszczony w  Republice 1928 nr 8 s.

8 podaje jedynie sumaryczne w iadom ości o  tym okresie.
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nek korzystania z czytelni (płatna, bezpłatna). Ile posiada dzieł? Jakie działy 
obejm uje? Jakie gazety otrzymuje?

Odpowiedzi wpływały wolno. Wyniki ankiety opracował J. Augustyniak®. Jak 
się 'okazało, Łódź posiadała wtedy już ok. 80 bibliotek. Były to poza Biblioteką 
Publiczną, otwartą 11 X  1917 r., biblioteki powszechne przy towarzystwach kul
turalno-oświatowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, zrzeszeniach za
wodowych oraz 5 bibliotek przy szkołach.

W  końcu r. 1919 przystąpiono do planowej rejestracji bibliotek na obszarze 
starostwa łódzkiego. Rozesłano listy do 53 władz gminnych, miejskich i wiejskich 
oraz do proboszczów z prośbą o  nadsyłanie adresów miejscowych bibliotek. Na pod
stawie uzyskanych 41 odpowiedzi K oło  ustaliło, iż na 317 m iejscowości powiatu 
łódzkiego, łaskiego i  brzezińskiego, liczących ok. 120 tys. ludności, były tylko 
24 powszechne biblioteki (formalnie w ięc ma 5000 mieszkańców przypadała 1 bi
blioteka). Dla uzyskania inform acji o  stanie faktycznym tych placówek, sekre
tariat Koła przesłał pod ich adresem formularze ankiet zastosowanych uprzednio 
w  Łodzi. Nadeszło 12 odpowiedzi.

Zebrane wiadomości opracował kol. Swiderski w  referacie, z którym wystąpił 
na zaproszenie Wydziału Powiatowego na Zjeździe Kulturalno-Oświatowym sta
rostwa łódzkiego8. Dwanaście bibliotek, które odpowiedziały na ankietę, powstało 
w  latach 1915—1918. Jedynie biblioteka w  Dłutowie została założona w  1906 r. 
Przed tą w ięc datą „powiat łódzki stanowił; całkowicie niezapisaną kartę pod wzglę
dem ognisk wiedzy ludowej” . Najwięcej bibliotek liczyła południowa część powia
tu łódzkiego. Przykładem zaniedbania było miasto Łask nie posiadające żadnej 
biblioteki społecznej. Prywatną wypożyczalnię prowadziła jedynie tamtejsza księ
garnia. Największa z  bibliotek w  Gałkówku liczyła 2000 t., Gminna Biblioteka 
w  Buczku —  1000 t., tyle samo wykazywała najstarsza, dłutowska biblioteka. Inne 
hńhiintpki miały zbiory liczące od 650 t. do 140 t. Wszystkie utrzymywały się ze 
składek członkowskich i opłat od czytelników. Tylko w Bratoszewicach korzysta
no z subsydium gminy. Placówki, do których K oło wysłało ankiety, prowadzone 
były jprzez Polską Macierz Szkolną, szkoły, Kółka Rolnicze, Tow. Dobroczynności, 
Harcerstwo, władze parafialne, cukrownie, Tow. Sdkół.

W  r. 1928 w  zamierzeniach Koła figuruje na pierwszym planie wydawnictwo 
obszerniejszej publikacji inform ującej o  stanie liczbowym i organizacyjnym biblio
tek łódzkich. Nie doszło jednak do je j wydania. Ten sam temat figuruje jeszcze 
■w planach Koła w  r. 1937 pod nazwą „opis bibliotek łódzkich” . Inne zainicjowane 
przez dyr. Augustyniaka projekty publikacji to: „druki łódzkie na podstawie za
sobów Biblioteki Publicznej” , „cym elia Biblioteki Publicznej”  i  „badanie ankie
towe V  W ypożyczalni dla dzieci na temat czytelnictwa” .

Drugim, dalej sięgającym zamierzeniem Koła było podniesienie stanu technicz
no-organizacyjnego już istniejących bibliotek, stworzenie pewnego rodzaju pora
dni bibliotecznej służącej fachową pomocą nowopowstającym bibliotekom. W  tym 
celu K oło urządziło szereg odczytów na terenie różnych bibliotek, zarówno w  Ł o
dzi, jak okolicy (np. na kursach instruktorskich dla harcerzy w  Łasku). Do r. 1927

8 Biblioteki i  czytelnictwo w Łodzi. Rozwój i stan obecny. Inf. m. Łodzi 1919; 
Bibliot. 1919 nr 5/6 s. 81-83.

9 Zachowała się tylko pierwsza część referatu, omawiająca stan bibliotek na 
terenie starostwa łódzkiego. Niezachowana część druga zawierała projekt Zarzą
du Związku w  sprawie organizacji sieci bibliotek w  powiecie.
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odbyło się ,20 takich odczytów: Pod kierunkiem Kola zreorganizowano lub zorga
nizowano 7 bibliotek, w  tym  2 publiczne: w  Zgierzu i w  Częstochowie. W  roku 
sprawozdawczym 1928/9 członek Zarządu Swiderski na letnim kursie oświatowym 
dla nauczycieli szkół powszechnych w  m. Kole wygłosił cykl odczytów o  biblio
tekarstwie. W  r. 1932/3 udzielono pom ocy bibliotekom Stowarzyszenia Techników 
i Izby Rzemieślniczej oraz Łódzkiej Spółdzielni Spożywców, która otworzyła w  dziel
n icy W idzew wypożyczalnię. Jak z tego widać, Związek roztoczył sw oją opiekę 
nad istniejącym i bibliotekami i  in icjow ał tworzenie nowych. Przew. J. Augusty
niak również i w  tych zabiegach odgrywał rolę najpoważniejszą, jeżeli nie w y
łączną. Nie m iejsce tu na omówienie tak znacznego wydarzenia w  historii życięi 
kulturalnego Łodzi, jakim jest umiastowienie bibliotek powszechnych w  r. 192210, 
w arto jednak nadmienić, iż przed przedstawieniem Zarządowi Miasta planu w zo
row ej sieci projekt był dyskutowany w  łonie Koła.

J. Augustyniak zasiadając w  kom isji kulturalno-oświatowej Magistratu m. Ł o
dzi jako przedstawiciel Biblioteki Publicznej i  Związku Bibliotekarzy Polskich 
in icjow ał i popierał wnioski w  zakresie organizacji m iejskiej sieci bibliotecznej, 
starał się również o  przyznawanie subsydiów wybitniejszym bibliotekom  społecz
nym. Jak- wynika ze sprawozdania Koła za r. 1928, prezes Augustyniak wyjeżdżał 
w  tym czasie czterokrotnie do gm iny Kurów, Bełdów, Chojny i Czarnocin z pre
lekcją ,pt. Jak pobudzić życie kulturalne wsi przez zakładanie bibliotek gminnych. 
W  tym  bow iem  roku powstała powiatowa sieć łódzka bibliotek gminnych, która 
przetrwała około 6 lat. S ieć ta z Centralną Powiatową Biblioteką przy Sejmiku 
Łódzkim  na czele obejm owała 16 wiejskich i  5 miejskich gmin. Każda z biblio
tek otrzymała 20i>-tomowy księgozbiór wraz z opracowanym  katalogiem. Odpo
wiedzialność za prowadzenie bibliotek ponosili sekretarze gmin. Założenia kon
cepcyjne całej akcji i, popieranie je j u  odpowiednich czynników to  zasługa J. Augu
styniaka, opracowanie projektu i organizacja sieci były  dziełem Ireny Augusty- 
niakowej, która sw oje doświadczenia przekazała w  1931 r. członkom Koła w  re
feracie pt. Organizacja bibliotek gminnych. W  uroczystościach oddawania bib lio
tek gminnych do użytku ludności brał zawsze udział obok reprezentantów odno
śnych władz —  przedstawiciel Koła ZBP. W ygłaszał przy tym okolicznościową 
prelekcję o  książce i je j roli (np. na r. 1930 przypada 6 takich odczytów J. Augu«- 
styniaka w  terenie wiejskim). Niezależnie od tych stałych placówek teren powia
tu obsługiwały od  1931/32 r. kom plety ruchom ych bibliotek wym iennych przy
gotowywane przez Poradnię Biblioteczną Warszawskiego Kola ZB P  (w  oparciu
0 czynne organizacje kulturalno-społeczne jak: W ici, Siew, Koła Gospodyń, Kółka 
Rolnicze itd.).

- A kcja  propagandowa w  zakresie upowszechniania książki należała do tradycji 
Koła. Celowi temu służyły: 1. odpowiednie prelekcje zarówno na różnych kur
sach oświatowych dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkolanek, jak
1 w  środowiskach robotniczych a nawet na terenie więzień (w r. 1925 —  25, w  r. 1930 
—  18 odczytów), 2. w ycieczki młodzieży szkolnej i  organizacji społecznych do 
bibliotek. Kontakty Związku z niektórym i zrzeszeniami miały charakter bardzo 
żywy. Z a  przykład może służyć współpraca z harcerstwem. W  r. 1929 dyr. Augu
styniak w ygłosił w  Bibliotece Chorągwi Łódzkiej ZHP odczyt dla harcerzy pt.
O  znaczeniu książki, który połączono z  konkursem na najlepsze sprawozdanie

io Por. W . W i e c z o r e k :  Ogólne dzieje Biblioteki Publicznej w  Łodzi 1917— 195.7.
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i  prelekcji. W  r. 1930 ten sam prelegent m ówił o  roli bibliotekarza. W  1931 r. 
członek Koła W. Wilamowska analizowała Wieś u Reymonta, a I. Augustyniako- 
wa omówiła Propagandę czytelnictwa u harcerzy.

Intensywny rozw ój zaczął się od zimy 1927 r ,  a wpłynęła na to zmiana władz 
K oła i wciągnięcie do niego większej liczby bibliotekarzy miejskich. Na dzień 
31X1928 ma 408 wszystkich członków ZBP przypadało 41 bibliotekarzy łódzkich, 
co stanowi przeszło 10%. W K ole Łódzkim najliczniejszą grupę tworzyli bibliote
karze miejscy (16 osób), a następnie TKO —  5 osób, biblioteka YM CA —  4 osoby. 
W  r. 1831 utrzymywała się jeszcze liczba 40 członków mimo dużych zmian w  skła
dzie. To były jednak cyfry szczytowe. Nastąpił okres upadku i zamknięcia szeregu 
bibliotek społecznych. Pracownicy ich nie czując się związani z zawodem bibliote
karskim występowali ze Związku. Od połowy r: 1936 do września 1939 Koło Łódzkie 
m iało tylko 31 członków. Bibliotekarze m iejscy dzięki staraniom dyr. Augustyniaka 
stali się w  Kole najważniejszą grupą. Stanowili oni 2/3 wszystkich członków, a po
cząwszy od  1932 r. tworzyli wyłączną obsadę Zarządu Koła. D o wykazanego na 
łamach Przeglądu Bibliotecznego u Zarządu w  latach 1937/8 wchodzili tylko pracow
nicy m iejscy: zastępca —  Piotrowską, sekretarz —  Czekalska (Kubiak), skarbnik —  
Sulikowska, gospodyni —  Podciechowska. W  r. 1929 w  ramach Zarządu powstały 
3 sekcje: finansowa, propagandowa i naukowo-odczytowa, w  której skupiała się 
działalność pedagogiczna.

Kronika działalności pedagogicznej Koła przedstawia się następująco. W  pierwr 
szym okresie począwszy od r. 1822 do 1831 członkowie Koła jako prelegenci lub 
nawet współorganizatorzy brali udział w  szeregu kursów bibliotekarskich na tere
nie Łodzi. Głównym działaczem i wykładowcą kursów był przewodniczący Augu
styniak. Tak np. był kierownikiem i jedynym prelegentem na pięciodniowym 
kursie finansowanym przez Magistrat m. Łodzi pod egidą Wydziału Oświaty i Kul
tury (22 X I—2 X II 1822) dla kierowników bibliotek Związków zawodowych (50 słu
chaczy). Poważniejsze przedsięwzięcie stanowił drugi kurs zorganizowany pod opie
ką tegoż Wydziału przez Bibliotekę Publiczną w  czasie od 5 od 17 czerwca 1824 r. 
Przeszkolono 13 pracujących juz młodszych bibliotekarzy miejskich, kandydatów 
na bibliotekarzy miejskich oraz bibliotekarzy szkolnych i społecznych. Łącznie 
osób 45. Kurs został zakończony egzaminem. J. Augustyniak i członkowie Koła 
brali udział w  wielu innych kursach organizowanych przez władze szkolne (1829, 
1931), wojskowe (6 kursów w  latach 1920—25) i społeczne.

Podsumowując ten pierwszy okres Jan Augustyniak w  artykule umieszczonym 
to Przeglądzie Bibliotecznym12 dochodzi do następujących wniosków: „tylko kursy 
dłuższe, posiadające w  programie 20—30 godz., uzupełnione ćwiczeniami i wyciecz
kami, dają na ogół wyniki dodatnie; ale dążyć należy do tworzenia szkół biblio
tekarskich i to nie tylko w  stolicy, lecz i w  miastach prowincjonalnych. Dobre ka
dry może przygotować jedynie dłuższa, systematyczna nauka szkolna uzupełniona 
praktyką w  bibliotece” .

Na terenie Związku dyr. Augustyniak stał się rzecznikiem poglądu, że krótko
trwałe kursy bibliotekarskie dla osób niepracujących w  bibliotekach przyczyniają 
się do obniżenia rangi zawodu bibliotekarza. Toteż K oło podjęło własną działal
ność szkoleniową projektując już w  1929 r. urządzenie dłuższego kursu. Dopiero

11 PrZ. bibliot. R. 12 :1938 s. 226-227.
12 Z  doświadczeń pedagogicznych bibliotekarza. Prz. bibliot. R. 3:1929 s. 457-470.
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jednak w  r. 1935 (25 III —  7 IV) K oło  korzystając częściowo z subwencji Zarządu 
m. Łodzi zorganizowało kurs, na który złożyły się: 30 godzin wykładowych i 20 
godz. zajęć praktycznych z klasyfikacji i katalogowania. Spoza członków Związku 
wykładowcam i byli: asystent W olnej W szechnicy Polskiej J. G ercz i  prof. gimn. 
Z. Hajkowski. W  wykładach uwzględniono nie tylko organizację i  prowadzenie 
biblioteki publicznej, lecz i bibliografię, wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej 
w  związku z psychologią czytelnika, a także działalność pedagogiczną biblioter 
karza.- Z  35 słuchaczy do egzaminu końcowego przystąpiło 20 osób. Słuchacze re
krutowali się spośród pracujących już bibliotekarzy mie;'skich i społecznych, kan
dydatów  do zawodu i urzędników Zarządu m. Łodzi (8 osób wykształcenie wyższe, 
8 średnie, 3 pedagogiczne i  16 niepełne średnie). Miesięczny kurs Koła z końcem 
1936 r. obejm ował 28 godzin wykładów, 24 ćwiczeń, 3 wycieczki i  subwencjonowa
ny był częściowo przez Zarząd m. Łodzi, częściowo przez Związek. Brało w  nim 
udział 23 uczestników. W r. 1938 zamknął tę dziedzinę działalności łódzkiej pla
ców ki ZBP najdłuższy z kursów, trwający od 17 stycznia do 24 kwietnia. W  pro
gramie, obejm ującym  127 godzin, 33 przypadały na wykłady, 48 na ćwiczenia prak
tyczne, 12 na seminarium, 10 na w ycieczki do drukam i i  w zorcowych bibliotek. Z  2i3 
słuchaczy świadectwo po egzaminach otrzymało 20 osób.

Analizując działalność odczytową Koła od r. 1928, działalność, do której prze
wodniczący Augustyniak przywiązywał zawsze duże znaczenie, trzeba stwierdzić, 
że miała ona -okresy nasilenia i osłabienia. W  niektórych latach organizowano 
tylko 4 konferencje rocznie (a ponadto w ycieczki zapoznawcze do bibliotek), w  innych 
sześć, a dopiero w  ostatnich latach przed w ojną dziesięć odczytów rocznie.

W  r. 1928 prowadzono 2 cykle odczytów. Jeden cykl z  zakresu bibliografii bie
żącej literatury pięknej m iał cel praktyczny —  lepszą orientację bibliotekarzy przy 
zakupie książek. Drugi —  z zakresu bibliotekarstwa —  był zapoczątkowany przez 
sprawozdanie koL M ayzlow ej z wycieczki do  bibliotek w  Paryżu a zakończony refe
ratem kol. Swiderskiego pt. Z  metod kierowania czytelnictwem.

Rok 1929 przynosi bodaj po  raz pierwszy dwie poważniejsze prelekcje oparte na 
bezpośrednich obserwacjach bibliotekarzy: referat zbiorowy Złe obyczaje czytelni
ków  i kol. Swiderskiego O czytelnictvAe dziecięcym . O szerokich zainteresowaniach 
Sekcji C dczytow ej świadczy zachowany w  materiałach plan odczytów na r. 1931 
obejm ujący swą tematyką bibliotekarstwo łódzkie (Towarzystwo Krzewienia Oświa
ty  w  Łodzi, łódzkie biblioteki społeczne i .prywatne), bibliotekarstwo zagraniczne 
(np. Najnowsze prądy w bibliotekarstu}ie Związku Radzieckiego, Bibliotekarstwo 
w  Chinach). Niestety planu nie udało się zrealizować w  pełni. W śród wygłoszonych 
odczytów  poza wspomnianymi w yżej prelekcjam i dla harcerzy znalazły się: zaskaj- 
ku jący oryginalnością temat Przestępca kryminalny jako czytelnik  (Swiderski) oraz
3 referaty żelaznego prelegenta Koła dyr. Augustyniaka: Historia drukarstwa w  Pol
sce, Charakterystyka czytelnika łódzkiego i Organizacja zawodu bibliotekarskiego 
w  Polsce. Frekwencja wahała się od 22 do 25 osób.

R ok 1930 przyniósł w yjątkow o mały plon odczytowy (Nowa instrukcja katalogo
wania oraz Sprawozdanie z III Zjazdu Bibliotekarzy w  Wilnie). Jedną z  przyczyn 
mogło b yć to, że prof. Radlińska rozpoczęła w  Oddziale łódzkim Wolneij W szechnicy 
cyk l w ykładów  o  czytelnictwie, na które uczęszczali członkowie Koła. W  m aju tegoż 
roku K oło Łódzkie gościło wycieczkę studentów Studium Społeczno-Oświatowego 
W olnej W szechnicy Polskiej w  Warszawie (grupa bibliotekarska).
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Trzy spośród konferencji w okresie sprawozdawczym 1934/35 wywołały b. żywe 
dyskusje uczestników, wśród których znalazły się i grupy nauczycieli. Jedna kon
ferencja poświęcona była sprawozdaniu kol. Wilamowskiej ze zjazdu wychowania 
moralnego w Krakowie, druga najnowszym wydawnictwom dla dzieci (kol. kol. 
Piotrowska, Grabińska, Swiderski), trzecia z referatetn zbiorowym O czytelnictwie 
bezrobotnych, przynoszącym m. in. ocenę pracy Guzińskiej pt. Jak pogłębić czytel
nictwo bezrobotnych 15.

Lata 1936—38 pod względem jakości i ilości konferencji były specjalnie bogate. 
Pó;awili się nowi prelegenci i nowa tematyka dotycząca: a) pedagogicznych doświad
czeń bibliotekarskich (jak np. odczyt L. Goldmanowej o wypożyczalni „Zorza”, 
J. Gucowej o czytelnictwie dzieci w V Miejskiej Wypożyczalni dla dzieci w świetle 
ankiet lub K. Piotrowskiej o historii 15-lecia I Miejskiej Wypożyczalni dla dzieci), 
b) nowości wydawniczych, zwłaszcza wybitnych dzieł współczesnej polskiej litera
tury oraz beletrystyki związanej tematycznie z Łodzią (Racięcka, Rabinowicz, 
Strzelczyk, Podciechowska, Szmidtówna), c) poszczególnych rodzajów zbiorów Bi
blioteki Publicznej w Łodzi jak np. Paciórkowny (Sujeckiej) o Drukach łódzkich BP 
lub Domańskiej (Nagórskiej) o Starych drukach i dziełach rzadkich BP. Z pozosta
łych tematów wymienić warto S. Sulikowskiej o Bibliotece Publicznej w New 
Yorku, Zarzyckiej o Wpływie bajki na psychikę dziecka, Grabińskiej o Bibliote
kach amerykańskich w związku z kulturą duchową Stanów Zjednoczonych. Wyda
rzeniem w życiu Koła był odczyt dr J. Muszkowskiego pt. Nauka o książce a nauka
o literaturze. Drugim gościem Związku była dr Z. Ciechanowska, która wygłosiła 
prelekcję pt. Bibliotekarstwo naukowe III Rzeszy.

Kryzys gospodarczy lat 1931—35 odwrócił uwagę Koła od wyłącznej działalności 
szkoleniowo-propagandowej i zagadnień techniczno-pedagogiczno-administracyjnych, 
a postawił wobec konieczności czynnej obrony bytowych spraw bibliotekarskich 
Rada Związku wezwała wszystkie Koła do podjęcia obrad nad poprawą warunków 
pracy i wynagrodzenia bibliotekarzy.

W 1931 r. J. Augustyniak jako przedstawiciel Koła interweniował w Magistra
cie m. Zgierza a także na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeciwko zmniej
szeniu budżetu Biblioteki Miejskiej w Zgierzu, redukcji kierowniczki i ogranicze
niu personelu umysłowego do. jednej tylko pracownicy. Mimo iż biblioteka ta liczyła 
już 18-y rok istnienia a księgozbiór wynosił 16000 t., interwencja nie dała po
myślnych rezultatów.

Inne kłopoty wystąpiły w Łodzi. Nierozwiniętą jeszcze sieć miejskich bibliotek, 
liczącą 6 Wypożyczalni dla młodzieży i dorosłych, uzupełniały: Biblioteka Pub
liczna w Rudzie Pabianickiej oraz 5 wypożyczalni powszechnych Towarzystwa 
Krzewienia Oświaty. Tymczasem na skutek kryzysu gospodarczego i ogólnej nie
pomyślnej sytuacji finansowej wypożyczalnie TKO przestały otrzymywać subsydia 
od samorządu, a wpływy ze składek członkowskich zaczęły się zmniejszać. W Kro
nice Łódzkiej „Przeglądu Bibliotecznego” z r. 1931 i 32 M J. Augustyniak powia
domił o zamknięciu 2 Wypożyczalni TKO, jak również najstarszej biblioteki zrze
szeniowej Stow. Towarzystw Handlowych oraz sygnalizował redukcję budżetu i per
sonelu Biblioteki Publicznej w Rudzie. Na tym tle specjalnie alarmująco wyglądały

13 St. Cz.: Z działalności Koła Łódzkiegó ZBP w r. 1934/35. Prz. bibliot. R. 9 :1935 
:s. 195-196.

m Prz. bibliot. R. 5 :1931 s. 31-32; R. 6 :1932 s. 80-81.
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plany Zarządu m. Łodzi, który na skutek presji władz nadzorczych postanowił 
w r. 1633 w ramach oszczędności budżetowych zredukować pięć sił pomocniczych 
w bibliotekach mie;skich. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego zebrania Kołą spec
jalna delegacja członków podjęła akcję interwencyjną i przedstawiła obszerny me
moriał prezydentowi miasta. Starania w tym wypadku odniosły skutek, zarządzenie
o redukcji bibliotekarzy zostało cofnięte.

Jako delegat Koła Łódzkiego od jego powstania do czasu wybuchu drugiej woj
ny światowej był dyr. Augustyniak stałym członkiem Rady Związku. Pełniąc 
w r. 1932/33 obowiązki przewodniczącego w Komisji do spraw zawodowych przed- 
Etawił Radzie do zatwierdzenia następujące pisma, w których odnajdujemy echa 
Zgiersko-łódzkich spraw: 1. Memoriał do Związku Miast, 2. Do instytucji niesamo- 
rządowych prowadzących biblioteki publiczne, 3. Do wojewodów, 4. Odezwę do 
prasy. W  pismach tych ZBP apelował do wymienionych czynników' o utrzymanie 
dotychczasowego stanu bibliotek oświatowych, nieredukowanie pracowników biblio
tecznych oraz niekrępowanie samorządów przy zatwierdzaniu budżetu bibliotek.

Na dorocznym ogólnym Zgromadzeniu delegatów Kół ZBP, które odbyło się
11 czerwca 1933 r., dyr. Augustyniak referował sprawę Kas samopomocy. Zebrani 
uchwalili odpowiedni wniosek w tej sprawie. Na terenie łódzkim z powodu braku 
podstaw finansowych nie dało się jednak przed r. 1939 powołać do życia Kasy sa
mopomocy. Projekt ten można było zrealizować dopiero z momentem uruchomienia 
po wojnie składnicy druków.

23 X  1933 r. dyr. Augustyniak złożył pismo w sprawie zwolnienia go ze star 
nowiska przewodniczącego Komisji do spraw zawodowych ze względu na trudności 
dojazdów do Warszawy. Mimo aktywnego włączenia się niektórych członków do 
prac Zarządu, funkcje reprezentacyjne dźwigał nadal jedynie przew. Augustyniak 
(nawet w ciężkim okresie zabiegów i starań w związku z budową nowego gmachu 
BP), co musiało się niekiedy odbić ujemnie na pewnych sprawach. Tak np. na do
rocznym zgromadzeniu delegatów Kół ZBP w 1934 r. Koło Łódzkie nie miało swego 
przedstawiciela.

W  IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w Warszawie w r. 1936 wzięło udział aż
12 członków Koła Łódzkiego z dyr. Augustyniakiem na czele, który pełnił funkcję 
przewodniczącego sekcji bibliotek oświatowych i wygłosił referat pt. Plany i reali
zacja sieci bibliotecznej miasta prowincjonalnego. W  1938 r. delegat Koła Łódzkie
go był członkiem Polskiej Komisji Normalizacyjnej w zakresie bibliotekarstwa, 
książki i czasopiśmiennictwa (przewodniczył jej dr Grycz). W  następnym roku de
legat łódzki wszedł też do komisji powołanej do unormowania spraw wydawniczych 
Związku. 27 III 1939 r. wziął udział w zebraniu Bady, na którym m.in. dr Grycz 
omówił sprawę przygotowania bibliotek na wypadek wojny, opracowania wykazu 
bibliotek podlegających ochronie oraz opracowania odpowiedniej instrukcji dla 
personelu bibliotecznego.

Wszystkie prace dyr. Augustyniaka w Radzie Związku znalazły odbicie w pro
gramach zebrań Zarządu Koła w postaci dyskusji nad projektami normalizacyjnymi, 
projektem rewizji statutu Związku, potrzebą podręcznika bibliotekarskiego dla bi
bliotekarzy technicznych, oświatowych itp. Jedna z ostatnich debat dotyczyła przy
stąpienia Związku do Zrzeszenia Organizacji Oświatowo-Kulturalnych. Materiały 
przedwojenne do historii Okręgu Łódzkiego kończą się na pierwszym półroczniku 
Przeglądu Bibliotecznego z r. 1939. Ostatni ślad działalności Koła, to notatka w nr 
163 Republiki z tegoż roku informująca, iż 17 czerwca odbędzie się miesięczna kon-
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fe^encja z referatem I. Domańskiej pt. Badania nad czytelnictwem w IV Miejskiej 
Wypożyczalni Książek dla dzieci i młodzieży.

Po latach okupacyjnej niedoli i pierwszych miesiącach wysiłków nad reorgani
zacją życia bibliotecznego odbyło się 16 września 1945 r. Nadzwyczajne Zebranie 
Kola Łódzkiego. 40 uczestników reprezentowało Bibliotekę Publiczną, Bibliotekę 
Uniwersytecką, Centralną Bibliotekę Pedagogiczną i biblioteki społeczne. Na czele 
łódzkiej placówki naszego Stowarzyszenia, której powojenną kartotekę członkowh 
ską uświetniły nazwiska Radlińskiej, Muszkowskiego, Łysakowskiego, stanął znowu 
na długie lata dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego, Jan 
Augustyniak.

BOGDAN HORODYSKI

WYNIKI KONKURSU NA GMACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

W dniu 21 lutego 1963 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na gmach Biblio
teki Narodowej.

Sąd Konkursowy pracował w następującym składzie:
Prof. inż. arch. Tadeusz Zieliński (przewodniczący), inż. arch. Wojciech Onitzch 

(sędzia referent), inż. arch. Izabela Kunińska (sekretarz organizacyjny), doc. dr Jan 
Baumgart —  dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, inż. arch. Adolf Ciborowski —  Na
czelny Architekt m. Warszawy, prof. inż. arch. Julian Duchowicz, inż. arch. Juliusz 
Dumnicki, inż. arch. Jerzy Grabowski — przedstawiciel SFOS, doc. Bogdan Horo- 
dyski —  wicedyrektor Biblioteki Narodowej, inż. arch. Zygmunt Skibniewski — 
wiceprezes Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, dyr. Stefan Wielski 
—  przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ponadto w pracach Sądu brali 
udział jako rzeczoznawcy: dr Witold Stankiewicz —  dyrektor Biblioteki Narodo
wej, dyr. Czesław Kozioł i doc. dr Krystyna Remerowa,

W wyniku wielodniowych obrad i drobiazgowej analizy nadesłanych 41 prac Sąd 
Konkursowy przyznał I nagrodę pracy oznaczonej nr 18, dwie II nagrody (równo
rzędne) pracom nr 17 i 32, IV nagrodę pracy nr 7. Nagrody III nie przyznano.

Wyróżnienia I stopnia uzyskały prace nr 36 i 37. Wyróżnienia II stopnia — pra
ce nr 11, 20 i 24. Wyróżnienia III stopnia —  prace nr 6, 1% 30, 31, 34, 40.

Po otwarciu kopert autorami prac nagrodzonych okazali się:

I nagroda (zł 120 000) —  inż. arch. Stanisław Fijałkowski wraz z zespołem,
II nagroda (zł 70 000) — inż. arch. Wojciech Amanowicz wraz z zespołem
II nagroda (zł 70 000) — inż. arch. Sławomir Czajkowski i Jerzy Łoziński,

IV nagroda (zł 40 000) —  inż. arch. Witold Benedek wraz z zespołem.

Ogólna liczba 15 prac nagrodzonych lub wyróżnionych świadczy o wysokim po
ziomie nadesłanych projektów, trzeba bowiem zdawać sobie Ejprawę, że konkurs był 
bardzo trudny. Złożony organizm Biblioteki Narodowej i różnorodność wykonywa
nych przez nią funkcji stawiały przed autorami projektów wiele kłopotliwych zadań.

Niemal bezbłędnie uporał się z nimi zwycięski zespół rnż. Stanisława Fijałkow
skiego. Zaprojektowany przezeń układ funkcjonalny gmachu jest prosty i nie
zwykle przejrzysty. Szereg wewnętrznych ogródków (patio) wkomponowanych
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w plan gmachu stwarza w nim atmosferę sprzyjającą pracy umysłowej tak czy
telników jak i bibliotekarzy. Przez wszystkie okna gmachu zaglądać będzie zieleń
i słońce,- a dzięki temu pełne uzasadnienie i wykorzystanie znajduje piękna, parko
wa lokalizacja Biblioteki.

Zewnętrzne walory projektowanego gmachu odpowiadają powadze RihlmtpWi 
Narodowej, a równocześnie —  pięknie harmonizując z otoczeniem — zachowują 
lekkość nowoczesnej architektuiy. Gmach -magazynów bibliotecznych, z natury rzej- 
czy stanowiący wielką bryłę, dzięki szczęśliwemu usytuowaniu nie stał się głów
nym akcentem budowli i nie przytłacza jej swym ogromem. Można też śmiałn 
stwierdzić, że gmach Biblioteki Narodowej zbudowany według projektu inż. Fijał
kowskiego stanie się prawdziwą ozdobą Warszawy. Podkreślić zaś trzeba szczegól
niej, że zewnętrzne piękno tego gmachu wynikło z wewnętrznego ładu w rozplano
waniu pomieszczeń.

Lokalizacja gmachu przewiduje pod jego budowę działkę 4-hektarową o kształ
cie kwadratu, położoną w parku przy Alei Niepodległości, 140 m na zachód od osi 
zachodniej jezdni Alei, 340 m na .południe od uL Wawelskiej.

Projektowany gmach stanowi kompozycyjną całość, choć składa się z czterech 
elementów o różnych wysokościach. Stanowią je: część parterowa, przeznaczona na 
czytelnie; część dwukondygnacjowa —  obejmująca salę wykładową — w której 
ponadto na parterze mieszczą się katalogi, zaś na piętrze czytelnie zbiorów spec
jalnych; część o trzech kondygnacjach przeznaczona na pracownie i biura biblio
teczne; budynek magazynu, liczący 9 kondygnacji naziemnych. Piątym elementem 
projektu jest budynek mieszkalny, w którym przewiduje się mieszkania dla dyrek
tora Biblioteki, dla dozorcy i dla obsługi urządzeń technicznych (elektryk, me
chanik, hydraulik). Budynek ten, przesunięty na północny skraj działki, będzie 
sąsiadował z przyszłym osiedlem, jakie ma powstać wzdłuż ul. Wawelskiej.

Dojazd do gmachu Biblioteki prowadzi od Alei Niepodległości, przy czym w po
bliżu gmachu do;azd rozwidla się, docierając swym odgałęzieniem do pomieszczeń 
gospodarczych, umieszczonych od strony północnej. Tam odbywa się ekspedycja 
poczty i wydawnictw Biblioteki, dowóz książek i zaopatrzenia materiałowego. Głów
ny trakt dojazdu wiedzie w lewo do parkingu samochodów na wprost wejścia dla 
pracowników Biblioteki.

Główne wejście, przeznaczone dla czytelników a także dla odwiedzających Mu
zeum Książki oraz dla uczestników imprez odczytowych i koncertowych organizo
wanych w Bibliotece, usytuowano od strony południowej. Projektant przewiduje 
bowiem, że od tej głównie strony będą w przyszłości napływali czytelnicy, zdąża
jący do Biblioteki od przystanku kolei podziemnej, a więc z pobliża skrzyżowania 
Alei Niepodległości z uL Rakowiecką. Plac wejściowy łąc2y się zresztą z Al. Nie
podległości szerokim chodnikiem biegnącym wzdłuż południowej ściany budynku, 
obok basenu wodnego, stanowiącego jak gdyby naturalne rozgraniczenie między 
parkiem i terenem Biblioteki. Przez ten basen, a właściwie przez mostek na nim, 
prowadzi główna droga pieszych zdążających do czytelń Biblioteki. Akcentem pod
kreślającym główne wejście, będzie wolnostojąca rzeźba, umieszczona nad tą częścią 
basenu.

Wchodzący do Biblioteki znajdzie w przedsionku kiosk informatora, kiosk z pa
pierosami, materiałami piśmiennymi itp. Tu także będzie pokój dyżurnej sani
tariuszki.
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PROJEKT GMACHU BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Piwnice

1 — Drukarnia
2 — Garaże
3 —  Warsztaty rzemieślnicze
4 —  Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw
5 —  Produkcja mikrofilmów
6 — Pralnia i suszarnia
7 — Natryski
8 — Zaplecze stołówki
9 — Rozdzielnia drukowanych kart katalogowych —

pakownia i ekspedycja
10 — Dział głównego mechanika
11 —  Centrala telefoniczną
12 — Pomieszczenia techniczne — trapo itp.
13 — Hydrowęzły
14 —  Pomieszczenia techniczno-transportowe
15 —  Magazyn książek *
16 —  Konserwacja książki — dezynfekcja i dezyn

sekcja
17 —  Wentylatornia
18 —  Pakamery
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PfcOJEKT GMACHU BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Kondygnacja I

1 — Hall wejściowy — parlatorium
2 — Szatnia publiczności
3 — Wystawa nowości wydawniczych
4 —  ,Toalety publiczności
5 — Sala odczytowo-kinowa
6 — Muzeum Książki — sale wystawowe
7 —  Muzeum Książki — pomieszczenia pomocnicze
8 — Konserwacja książki —  pracownie
9 —  Czytelnia gazet bieżących

10 —  Hall czytelniano-katalogowy
11 —  Katalogi: alfabetyczny i rzeczowy
12 —  Sala bibliograficzna
13 — Obsługa katalogów *
14 —  Zakład Informacji Naukowej
15 —  Katalog podręczny
16 —  Czytelnie zbiorowe
17 —  Czytelnie indywidualne
18 —  Centralny punkt rozdziału książek
19 — Sale pomocnicze
20 —  Magazyn książek
21 —  Pokoje kierownictwa i obsługi Czytelni
22 —  Wypożyczalnia międzybiblioteczna
23 —  Katalogi centralne
24 —  Administracja ogólna
25 —  Dyrekcja Biblioteki Narodowej
26 —  Bufet stołówka z zapleczem
27 —  Rozdzielnia drukowanych kart katalogowych —

kartoteki
28 —  Introligatornia
29  —  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
30 —  Proponowany kierunek rozbudowy magazynu

książek
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Kondygnacja II

1 — Magazyn książek (główny)
2 — Pokój pomocniczy
3 —  Zakład Starych Druków i Zakład Rękopisów —

czytelnia
4 —  Zakład Starych Druków — magazyn
5 — Zakład Rękopisów — magazyn
6 — Zakład Starych Druków — pracownie i katalogi
7 — Zakład Rękopisów — pracownie
8 —  Gabinet Marksizmu — czytelnia i pracownie
9 — Pomieszczenia kinotechniczne

10 — Zakład Kartografii — magazyn
11 — Zakład Kartografii — czytelnia
12 —  Zakład Kartografii — pracownie
13 —  Zakład Grafiki —  pracownie
14 — Zakład Grafiki —  magazyn
15 — Zakład Grafiki — pracownie
16 — Zakład Muzyczny —  magazyn i płytoteka
17 —  Zakład Muzyczny — pracownie
18 — Mikrofilmy — magazyn
19 — Mikrofilmy — czytelnia
20 —  Mikrofilmy — pracownie
21 —■ Zakład Uzupełniania Zbiorów
22 —  Magazyn materiałów zwożonych
23 — Zakład Czasopism
24 —  Magazyn Czasopism — rocznik bieżący
25 —  Zakład Druków Nowych
26 — Zakład Opracowania Rzeczowego
27 —  Administracją wydawnictw z magazynem
28 — Pokoje konferencyjne i konsultacyjne
29 — Pokoje lekarskie
30 — Świetlica pracowników
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Kondygnacja III

1 —  Magazyn książek
2 —  Pokój pomocniczy
3 —  Zakład Bibliografii Zalecającej
4 — Zakład Bibliografii Retrospektywnej
5 — Pracownia Statystyczna
6 —  Pracownia drukowanych kart katalogowych
7 —  Zakład Bibliografii Bieżącej Ogólnej
8 — Zakład Teorii Bibliotekoznawstwa
9' —  Instytut Bibliograficzny — Dyrekcja

10 —  Instytut Książki i Czytelnictwa —  Dyrekcja
11 — Zakład Bibliografii Bieżącej Specjalnej
12 —  Redakcja Wydawnictw 
•13 —  Zakład Czytelnictwa,
.14 — Zakład Bibliotekoznawczy
15 — Księgozbiór bibliotekoznawczy — pracownie
16 —  Księgozbiór bibliotekoznpwczy —  czytelnia

i księgozbiór podręczny
17 —  Zakład Szkolenia Kadr
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Od wejścia w  prawo mamy foyer i parlatorium z kabinami telefonicznymi, oraz 
czytelnię gazet bieżących, dostępną dla publiczności niezamierzającej korzystać ze 
zbiorów Biblioteki. Z  przedsionka w  lewo —  mijamy szatnię (na ok. 1000 osób) 
i dalej, przez korytarz z wystawą najnowszych nabytków Biblioteki, wchodzimy 
d o sali wykładowo-koncertowej o  500 miejscach, wyposażonej w  estradę i urzą
dzenia kinowe, radiowe i telewizyjne. Obok znajduje się wejście do Muzeum Książ
ki, gdzie będą sale wystaw okolicznościowych, sala dziejów książki, sala dziejów 
bibliotek oraz tzw. „sala wilanowska” będąca zabytkowym wnętrzem dziewiętna
stowiecznej biblioteki, przeniesionym z pałacu w  Wilanowie. W  głębi, wzdłuż za
chodniego krańca gmachu, znajdą się pracownie muzealne i konserwatorskie, 
z osobnym wejściem dla pracowników.

Idąc z  głównego przedsionka na wprost schodzimy na poziom nieco niższy i mi
jając przejście kontrolne trafiamy na szeroki pasaż-hall, biegnący między czytel
niami i  katalogami. Hall ten jest z obu stron oświetlony oknami wychodzącymi na 
ogródki wewnętrzne, naprzemianległe. Na prawo od hallu ciągną się pomieszcze
nia katalogów, na lewo —  znajdują się wejścia d o  trzech sal czytelń o  różnej wiel
kości i o  różnym  przeznaczeniu. Czwarta sala leży w  głębi, przy północnej ścianie 
gmachu. Obok niej ulokowano 14 separatek dla czytelników korzystających z ma
szyn do pisania lub pracujących głośno (np. czytanie korekty). Przeznaczenie sal 
przewiduje istnienie dwóch czytelń ogólnych (humanistycznej i nauk stosowanych) 
-o 200 miejscach każda, czytelni czasopism (100 miejsc) i czytelni dla pracowników 
nauki (100 miejsc).

W  pobliżu katalogów znajduje się Sala bibliografii i Zakład informacji nauko
w ej. Pomieszczenia kierownictwa czytelń oraz pomieszczenia Wypożyczalni zamy
k a ją  przestrzeń oddaną na użytek czytelników.

W e wszystkich czytelniach okna wychodzą na wewnętrzne ogródki i są skiero
wane na północ. Tylko w  największej, środkowej czytelni okna wychodzą zarówno 
na  północ jak i na południe. Te ostatnie są zaopatrzone w  żaluzje przesłaniające 
zbyt wielkie nasłonecznienie. Stoły dla czytelników, jedno lub dwuosobowe, stoją 
w  pobliżu ścian okiennych. Księgozbiory podręczne zgrupowano pod ścianami 
przeciwległymi —  nieoświetlonymi; w  wielkiej sali projektant ustawia księgo
zbiór po  środku sali. Wysokość czytelń, wynosząca 4 m, w  pasie księgozbiorów 
podręcznych jest obniżona do 2,70 m. Pozwoli to umieścić ponad regałami okna 
■doświetlające czytelnie. Wszystkie separatki mają również oświetlenie naturalne, 
■dochodzące z ogródka wewnętrznego.

Ogrzewanie czytelń —  sufitowe.
Z hallu czytelniczego trzy klatki schodowe prowadzą na pierwsze piętro, gdzie 

■dookoła przestrzeni ogródkowych zgrupowane zostały zakłady zbiorów specjalnych, 
w śród nich i Dział zbiorów mikrofilmowych, z  przylegającym  do nich magazynami 
i czytelniami. W ysokość pomieszczeń wynosi tutaj 4,60 m, co  da możność stworze
nia w  przyszłości dodatkowych powierzchni magazynowych na antresolach. Zakład 
Starych Druków, o  najliczniejszych zbiorach, może nadto uzyskać transporterem 
łączność z drugą kondygnacją w  budynku magazynowym. Wewnętrzna klatka scho
dowa łączy zbiory specjalne z pracowniami konserwatorskimi na parterze. Dla 
Zakładu Muzycznego przewidziano, dwie salki przesłuchiwań, odizolowane aku
stycznie.

Do budynku o  3 kondygnacjach, położonego równolegle do Alei Niepodległości, 
prowadzą z parteru dwie wewnętrzne klatki schodowe, we;ście zzewnątrz znajduje
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się od strony głównego podjazdu. Jest ono przeznaczone dla pracowników oraz dla 
interesantów dyrekcji i administracji Biblioteki. Z  hallu wejściowego, wyposażo
nego w  szatnię dla pracowników, na praw o znajdują się pomieszczenia dyrekcji. 
Gabinet dyrektora sąsiaduje z salką konferencyjną obliczoną na 80 osób. Przejście 
obok prowadzi do kancelarii ogólnej i biur gospodarczych. P o  lew ej stronie hallu 
znajdują się biura księgowości i wydziału personalnego oraz hala maszynistek.

Na pierwszym  piętrze, w  pobliżu dźwigu, znajduje się Zakład Uzupełniania 
Z biorów  ze swym  magazynem podręcznym. P o drugiej stronie dźwigu —  Zakład 
Czasopism z magazynem roczników bieżących. P o  przeciwnej stronie korytarza usy
tuowano Zakład Druków Nowszych i Zakład opracowania rzeczowego. W  południo
w ym  krańcu korytarza znajdują się pomieszczenia socjalne: gabinety lekarza i den
tysty, pokój zabiegowy, pokoje dla  organizacji partyjnej i związkowej, oraz świet
lica dla pracowników.

Drugie piętro zajmują Instytut Bibliograficzny i Instytut Książki i Czytelnictwa, 
przy czym  zakłady prowadzące bieżącą rejestrację bibliograficzną (redakcje Prze
wodnika Bibliograficznego i  Bibliografii Zawartości Czasopism) m ają bezpośrednią 
łączność dźwigiem  z Zakładem  Uzupełniania Zbiorów. Południowym zamknięciem 
korytarza tego piętra jest czytelnia bibliotekoznawcza.

Ten budynek pracowniany, stanowiący fasadę Biblioteki od Al. Niepodległości, 
jest. bardzo długi (160 m) i on właśnie podkreśla monumentalność budowli. Jedno
cześnie jednak ta rozległość może budzić niepokój, bowiem  pracownie leżą po 
dwóch stronach korytarza ciągnącego się przez owe 160 m. Projekt przewiduje je
dnak przy tym korytarzu dwa piony kom unikacyjne: dwie klatki schodowe, nadto 
przy jednej z  nich dźwig towarowo-osobowy. Te piony wyodrębniają w  korytarzu 
jak gdyby trzy odcinki. Pracownie zaś są tak rozlokowane, że poszczególnym zespo
łom  pracowników  nie grożą normalnie w ędrów ki dłuższe niż 50-metrowe.

W spomniany przed chwilą dźwig łączy bezpośrednio Zakład Uzupełniania Zbioi- 
rów  z punktem wyładunku poczty przy rampie. Równocześnie dźwig ten służy prze
kazywaniu do magazynu nabytków opracowanych, trafia on bowiem  w  parterze na 
korytarz biegnący prosto do centralnego punktu rozdziału książek, gdzie jest ześrod- 
kowana cała łączność z  magazynem. Oczywiście tą samą drogą będą dostarczane 
z magazynu książki zamówione przez pracownie.

Północna odnoga podjazdu prowadzi łukiem na teren gospodarczy. Przy północ
nym krańcu budynku frontow ego podjazd rozwidla się na dw a poziomy: jeden zmie
rza do ram py obsługującej B iuro M iędzynarodowej W ym iany W ydawnictw, ekspe
dycję  w ydawnictw  i laboratorium m ikrofilmów. Drugi poziom podjazdu trafia pod 
rampę przeznaczoną dla W ypożyczalni, dowozu i ekspedycji poczty, oraz ekspedycji 
w ydaw nictw  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Lokal Stowarzyszenia jest w y
dzielony i  posiada odrębne w ejście, a znajduje się w  ,północno-wschodnim naroż
niku budynku frontowego, na parterze. Lokal ten obejm uje gabinet Prezydium, 
pięć pokojów  biurowych i składnicę wydawnictw, łącznie ok. 300 m2.

W  podziem iu od strony zachodniej, pod pracowniami konserwatorskimi (przy 
Muzeum Książki) mieszczą się kwarantanna i dezynfekcja zbiorów  oraz skład sprzętu 
wystawowego. W  sąsiedztwie rampy północnej znajduje się Dział głównego mecha
nika z  centralami wszystkich instalacji: telefonicznej, alarmowej, klimatyzacyjnej, 
w odne;. Kotłowni centralnego ogrzewania nie projektowano, gdyż gmach będzie 
podłączony do- m iejskiej sieci ogrzewniczej. ■ •
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Droga pojazdów  wracających spod ramp do Al. Niepodległości prowadzi przez 
prześwit w  budynku frontowym. W części tego budynku oddzielonej prześwitem 
od jego głównego korpusu zostały ulokowane: w  podziemiu warsztaty stolarski 
i  ślusarski oraz składy materiałów, w  niskim parterze —  drukarnia, w  parterze — 
introligatomia. W  ten sposób projektant uzyskał odizolowanie źródła wstrząsów, 
jakim są maszyny drukarskie, od pracowni bibliotecznych. Komunikacja między 
introligatomią i magazynem książek możliwa tylko zewnętrzna, ale pod stropem 
prześwitu.

Gmach magazynu ma długość 96,40 m, szerokość 16 m, wysokość 27 m. Został 
on usytuowany prostopadle do Al. Niepodległości. Trzy jego ściany: wschodnia, po
łudniowa i zachodnia są pozbawione okien. Okna oświetlające magazyn wychodzą 
tylko na stronę północną i są opatrzone przesłonami, chroniącymi je przed zachod
nim słońcem. W południowej ścianie przeszklony jest tylko główny pion komuni
kacyjny magazynu (klatka schodowa, dźwig towarowo-osobowy i bateria 4 dźwigów 
typu pater noster), przy którym mieści się na każdej kondygnacji widny pokój 
dla magazynierów. Inne pokoje obsługi, również widne, znajdują się w  rejonie 
tego pionu, ale od strony północnej.

Magazyn obejm uje 2 kondygnacje podziemne i  9 naziemnych. W  najgłębszym 
podziemiu obok pomieszczeń magazynowania zwartego mieszczą się skarbiec, składy 
przejściowe i pakamery. Podziemie wyższe i parter —  przeznaczono na magazyn 
zwarty (ccmpact-storage). Pozostałych 8 kondygnacji są magazynem tradycyjnym, 
regałowym. Ogólna pojemność gmachu magazynowego obliczona jest na ok. 5 mi
lionów tomów. Przyszłe powiększenie magazynu przewidziano przez dobudowę rów
noległego, bliźniaczego budynku od strony północnej, z  pozostawieniem między bu
dynkami przejścia szerokości ok. 10 m. Łącznikiem między obu gmachami ma być 
ich powiązanie na całej wysokości rozbudowanym traktem głównego pionu komu
nikacyjnego. Poza nim magazyn ma drugi pion komunikacyjny (dźwig i klatka scho
dowa) położony w  części zachodniej gmachu, a także awaryjną klatkę schodową 
przy ścianie wschodniej.

Główny pion komunikacyjny, biegnący nie pośrodku gmachu, lecz w  jego 1/3 
od  ściany wschodniej stanowi w  parterze główne wewnętrzne wejście do magazynu. 
Tędy dochodzą korytarzem nabytki qpracowane oraz. książki oprawione z introli- 
gatorni. Tu także znajduje się centralny punkt rozdziału książek przeznaczonych 
dla czytelników, wypożyczalni i  pracowni.

Centralny punkt rozdziału książek jest węzłem czterech dźwigów książkowych, 
urządzeńf transporterów poziomych i poczty pneumatycznej. Zamówienia czytelni
ków są przesyłane przez dyżurnych do centralnego punktu rozdziału pocztą pneu
matyczną i stąd są również pneumatycznie kierowane na odpowiednie piętra ma
gazynu. Magazynier załatwiając zamówienie wkłada książki do pojemnika dźwigu 
odpowiadającego jednej z czterech czytelń. Pojemnik automatycznie wyładowuje 
książki na odpowiedni transporter rolkowy, który dostarcza książkę do stanowiska 
dyżurnego w  danej czytelni, w  specjalnie wydzielonym pomieszczeniu pomocniczym. 
Zwrot książek do magazynu odbywa się podobnie.

W entylacja ma być we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna. Natomiast 
w  pomieszczeniach dla publiczności, w  pracowniach konserwatorskich, w  drukami
i  garażach —  projekt przewiduje wentylację mechaniczną, z okresowym nawiewem 
■i wywiewem. Pełna klimatyzacja przewidziana jest w  magazynie, Muzeum, w  skarb
cu  i w  zakładach zbiorów specjalnych, a więc wszędzie tam, gdzie znajdują się
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zbiory. Uzupełnieniem podstawowego technicznego wyposażenia gmachu będą in
stalacje sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe, instalacje przeciwpożarowe, pioruno- 
chronne itp. •

Dane liczbowe projektowanego gmachu przedstawiają się następująco:

Czytelnie obliczone są na ponad 700 czytelników, personel Biblioteki na ok. 800 
osób. Pojem ność magazynu: ok. 5 m ilionów tomów. Katalogi —  razem z katalo
gam i centralnym i —  ok. 20 m ilionów kart.

Ograniczyliśm y się tutaj do danych ogólnych, nie przytaczając szczegółów pro
gramu, licząc się z  tym, że szczegóły przy ostatecznym projektowaniu mogą ulec 
różnym  zmianom. W  każdym razie projekt inż. Fijałkowskiego, zgodnie z warun
kami konkursu, jest przeznaczony do realizacji. Należy oczekiwać, że przygotowanie 
pełnej dokum entacji potrwa około trzech lat, że zatem jesienią 1965 r. będzie można 
rozpocząć budowę. Życzym y tego i  Bibliotece Narodowej, i naszej Stolicy, w  któ
re j gmach ten stanie się trwałym  i pięknym pomnikiem Millenium.

Pozostałe prace nagrodzone scharakteryzujemy jak najkrócej. Projekt zespołu 
inż. Amanowicza (II nagroda) odznacza się wielką przejrzystością układu funkcjo
nalnego, z  tym  jednak że sale czytelń zostały wysunięte poza właściwą bryłę gma
chu. Koncepcyjnie projekt ten jest oparły również o  zasadę naturalnego oświetle
nia wszystkich pomieszczeń i podobnie jak praca inż. Fijałkowskiego rozczłonko- 
w uje  organizm Biblioteki na zasadnicze elementy: czytelnie, pracownie, magazyn. 
Pod względem kom pozycji architektonicznej ustępuje wszakże projektowi odzna
czonem u pierwszą nagrodą.

Projekt inż. Czajkowskiego i Łozińskiego (równorzędna II nagroda) jest w yra
zem zupełnie odm iennej koncepcji: lokuje Bibliotekę w  jednej zwartej bryle. Ma
m y tu do czynienia z  przykładem budownictwa modularnego, ale z  przykładem 
kompromisowym. Projektow any budynek nie przewiduje pełnej elastyczności w  użyt
kowaniu pomieszczeń. Pracownie biblioteczne, oświetlone oknami, umieszcza na 
obrzeżu wielkiego kwadratu. Czytelnie, znajdujące się na najwyższej kondygnacji 
budynku, mają oświetlenie góm e. W nętrze gmachu jest bunkrem bezokiennym, 
w  którym  mieści się zarówno magazyn i katalogi, jak również lokale reprezenta
cyjne (hall, Muzeum, sala wykładowa). Znamienne także, że m imo zwartości tej 
bryły, kubatura je j jest dość wysoka: 169 000 m^. Projekt ten został jednak w y

Kubatura ogólna:
w  tym kubatura gmachu magazynowego: 

Powierzchnia użytków? ogólna:
w  tym: powierzchnia magazynowa:

138 858 mi 
42 170 m3 
31 781 m2
17 016 m2 (łącznie magazyn

główny, magazyny 
specjalne i pom oc
nicze)

powierzchnia czytelń: 
powierzchnia sal katalogów: 
powierzchnia układu wejściowego:

2 569 m2 
1 599 m«

986 m 2 (halle, palarnia, bu
fet, wystawa nowoś
ci)
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soko oceniony jako konsekwentnie przeprowadzone rozwiązanie funkcjonalne w  za
łożonej koncepcji architektonicznej i konstrukcyjnej.

Nagrodę czwartą uzyskała praca zespołu inż. Benedeka. Ma ona wszelkie cechy 
dobrych rozwiązań funkcjonalnych, ale kompozycyjnie nie stanęła na wysokości 
zadania; potraktowała je dość szablonowo.

Spośród prac wyróżnionych wymienić należy kilka. Praca nr 36 (zespół inż. 
Empachera), projektując dobry układ funkcjonalny, nie zadbała o  właściwe oświet
lenie czytelń. Praca nr 37 (inż. Stanisław Tomczak) projektuje budynek zwarty,
o  rzucie kwadratowym, ale z  dziedzińcem wewnętrznym. Autor wybrał tu koncep
c ję  słuszniejszą niż reprezentowana w  pracy nr 32, ale niestety nie określił przei- 
znaczenia pomieszczeń podziemnych i nie mógł kandydować do nagrody.

Prace nr 11, 20 i  24 są wyrazem nowych poszukiwań architektonicznych i kon
strukcyjnych. T o uzasadnia przyznanie im wyróżnień drugiego stopnia. Praca nr 11 
(zespół inż. Grzegorza Chotkowskiego) jest projektem kompleksu budynków o  cie
kawym płaskim układzie. Ta założona z góry koncepcja dała jednak w  efekcie dłu
gie trakty komunikacyjne i  niezwykłą rozległość kondygnacji magazynowej o  po
wierzchni 4 tysiące rrA Praca nr 20 (zespół inż. Tadeusza Kobylańskiego) projektuje 
całkowity przewrót w  budownictwie magazynu bibliotecznego: zestawia go z luź
nych, prefabrykowanych elementów przestrzennych, mieszczących w  sobie po 10 
tysięcy tomów. M yśl to  śmiała, ale może znaleźć zastosowanie chyba nie w  biblio
tece. Wymaga zresztą jeszcze studiów technicznych. Praca nr 24 (zespół inż. Zbignie
w a Cudnika) jest jeszcze jednym projektem zwartej bryły. Autorzy zestawili ją 
z czterech powtarzających się segmentów, związanych krzyżem traktów komuni
kacji poziomej. Konstrukcja tej budowli jest opracowana bardzo przekonywująco, 
ale koncepcja układu funkcjonalnego, Wtłoczonego w  tę bryłę —  zupełnie wadliwa. 
Do czytelń i katalogów umieszczonych na najwyższej kondygnacji gmachu trzeba 
by  było jechać dźwigiem poprzez trzy kondygnacje pracowni i trzy leżące nad nimi 
kondygnacje magazynowe.

Wyróżnienia trzeciego stopnia przyznano za fragmenty dobrych rozwiązań kon
cepcyjnych lub technicznych.

W sumie, jak już powiedzieliśmy na wstępie, konkurs przyniósł plon nie tylko 
obfity, ale i z  różnych punktów widzenia wartościowy. Wszystkie nadesłane prace 
świadczą o  dużej powadze i poczuciu odpowiedzialności, z jaką autorzy przystępo
wali do projektowania gmachu Biblioteki Narodowej, budowli o  wielkim ciężarze 
gatunkowym, inwestycji niepowtarzalnej. W iele projektowanych rozwiązań, nieod
powiednich dla Biblioteki Narodowej, będzie jednak mogło znaleźć zastosowanie 
w  Budynkach bibliotecznych o mniejszej skali. Trud autorów przyniósł niezawodnie 
wartości trwałe. Zapoznali się oni z  problematyką budownictwa bibliotecznego, po
trafili się uporać z  jego wymaganiami w  najzawilszym układzie, stanowią dziś 
zespół specjalistów w  tej dziedzinie.

Dla piszącego te słowa, jako jednego ze współautorów założeń programowych 
dla gmachu Biblioteki Narodowej, powodem szczególnej satysfakcji jest fakt, że 
założenia te przez wszystkich uczestników konkursu zostały dobrze odczytane. 
Przypisać to należy niezwykle przyjaznej pomocy, z jaką członkowie Sądu Kon
kursowego —  architekci-—  pospieszyli bibliotekarzom przy ostatecznym przekładzie 
ich żądań na język techniczny. Sam zaś przewód sądowy stał się świadectwem, 
jak łatwo o  wzajemne zrozumienie i zgodną współpracę w  zespole, dla którego cel
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jego rozstrzygnięć jest jednoznacznie jasny. W  zespole, który naprawdę wie, czym 
m a być i jakim zadaniom ma służyć projektowany budynek. Niech mi też wolno 
będzie złożyć na tym  m iejscu podziękowanie wszystkim członkom Sądu Konkur
sowego za atmosferę, w  jakiej przebiegały analizy i dyskusje, za uwagę, z  j«ką 
traktowane były  wszystkie postulaty zgłaszane przez bibliotekarzy.

Chciałbym  również w  imieniu Biblioteki N arodowej wyrazić wdzięczność wszyst
k im  uczestnikom konkursu za w ielki trud, ja k i podjęli, by zaproponować dla Bi
blioteki Narodowej siedzibę odpowiadającą je j zadaniom i godnie ją reprezentu
jącą.

Czeka nas teraz najtrudniejszy etap pracy: realizacja budowy. Niechże przebieg 
je j będzie tak pom yślny, jak pom yślny był. plon i wynik konkursu.

DRAH OSLAV GAW RECKI

KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA BUDOWĘ 
SŁOW ACKIEJ BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Pierwsza nowa, samodzielna budowla biblioteczna w  Czechosłowackiej Repub
lice  Socjalistycznej zostanie wzniesiona dla Słowackiej Biblioteki Narodowej. Bi
blioteka ta jest częścią M acierzy Słowackiej, najstarszej słow ackiej instytucji kul
turalnej, obchodzącej w  r. 1963 stulecie swego założenia. Z  okazji tego doniosłego 
jubileuszu Słowacka Rada Narodowa postanowiła ofiarow ać M acierzy Słowackiej 
n ow y budynek, w  którym  znajdą pomieszczenia Słowacka Biblioteka Narodowa, 
archiwum^ literackie, instytut bibliograficzny, centralny ośrodek bibliotekoznawczy 
i  naukowo-m etodyczny oraz w ydaw nictw o publikacji bibliotekoznawczych. Dzięki 
temu wielkiem u darowi wszystkie słowackie centralne ośrodki bibliotekarskie, sku
pione w  M acierzy Słowackiej, uzyskają wspólną, godną ich rangi i  odpowiadającą 
ich potrzebom siedzibę.

M acierz Słowacka ma wprawdzie sw ój w łasny piękny budynek, postawiony 
w  r. 1926 dzięki ofiarności słowackich mas ludowych, ale budowa ta nie odpowiada 
ju ż nowym  socjalistycznym  funkcjom  centralnej instytucji bibliotecznej. N owy bur 
dynek ma zaspokoić skomplikowane wym ogi przestrzenne, funkcjonalne, archi
tektoniczne i  techniczne, jakie stawiamy dziś bibliotekom  zgodnie z  leninowskim 
rozumieniem ich społecznych i naukowych funkcji. Dlatego sprawę przygotowania 
projektu i budow y gm achu traktuje się u  nas ze szczególną uwagą i troską.

Pragnęlibyśm y zaznajom ić bibliotekarzy polskich z naszymi wysiłkam i i z tego 
powodu, że budowa gm achu M acierzy Słow ackiej stanowi poglądowy przykład 
organizacji i m etodyki przygotowania budowli bibliotecznej w  ogóle, zgodnie z  na
szym rozumieniem budow y bibliotek socjalistycznych.

D o projektowania now ego gm achu przystąpiliśmy wzbogaceni doświadczeniami, 
które nasi specjaliści zdobyli dzięki przestudiowaniu problem atyki budownictwa
i  architektury bibliotecznej w  Związku Radzieckim, Polsce, Niem ieckiej Republice 
Dem okratycznej i w  innych państwach oraz dzięki kilkuletniej współpracy i  w y
mianie in form acji z  najlepszymi znawcami zagranicznymi i  specjalistami czecho
słowackimi. Program  lokalizacji i budow y opracowaliśm y przy udziale przedsta
w icieli w ładz oraz wszystkich tych, którzy -będą korzystać z  nowego budynku.
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0  opinię i radę zwróciliśmy się też do znawców zagranicznych, mających najbo
gatsze doświadczenia w  tej specjalnej dziedzinie budownictwa, zwłaszcza w  Związ
ku Radzieckim i w  P olsce1.

Miasto Martin, w  którym Macierz Słowacka ma siedzibę od chwili swego zało
żenia w  r. 1863, ofiarowało dla nowej budowli parcelę, która idealnie odpowiada 
wszelkim wymogom. Tego zdania był także radziecki architekt J. A. Kuzniecow, 
który obejrzał miejsce budowy podczas swoich odwiedzin w  Czechosłowackiej pra
cowni budownictwa i wyposażenia bibliotek.

Według założeń inwestycyjnych, które zostały opracowane wraz z programem 
użytkowym zawierającym szczegółową specyfikację pomieszczeń bibiotecznych 
z uwzględnieniem specjalnych wymagań biblioteczno-technologicznych \ budynek 
ma pomieścić 2 miliony woluminów druków oraz 100 tysięcy rękopisów i pamiątek 
naukowych i dokumentalnych słowackiej kultury narodowej. Znajdą się tam 
wyspecjalizowane i racjonalnie zróżnicowane pomieszczenia dla zwiedzających, 
czytelników, pracowników naukowych, badaczy i dla 250 osób personelu 
Macierzy Słowackiej. Czytelnie i pomieszczenia dla nauki będą zaprojekto
wane dla niewielkich grup czytelników (60, 30, 10) według specjalności
1 uzupełnione większą liczbą pracowni indywidualnych oraz specjalnie odizo
lowanymi pomieszczeniami dla nauki indywidualnej i zbiorowej, a także dla 
korzystania z materiałów audiowizualnych, materiałów specjalnych (plany, wy
kresy i modele sprzętu bibliotecznego, wyposażenia technicznego, pomieszczeń bi
bliotecznych i budowy bibliotek, pomoce .poglądowe i szkoleniowe) oraz zbiorów spec
jalnych typu tradycyjnego (inkunabuły, stare druki, rękopisy, grafika, mapy, nuty 
itd.). W ielka sala odczytowa jest obliczona na 250 osób; pomieszczenia wystawowe, 
sale wykładowe dla szkolenia bibliotekarzy i  bibliografów, pracownia konserwa
torska i inne pracownie specjalne, jadalnia, bufet i pozostałe pomieszczenia są 
zaprojektowane zgodnie z ustalonymi normatywami międzynarodowymi z uwzględ
nieniem perspektywicznych planów rozwoju instytucji. Ogólna kubatura gmachu 
wyniesie 75 000—85 000 m3.

Jeśli weźmiemy pod uwagę różnorodne funkcje Macierzy Słowackiej,- rozmiar 
i rozmaitość pomieszczeń potrzebnych tej instytucji dla spełnienia wyznaczonych 
je j zadań ideologicznych i naukowych, to stanie się jasne, że sprawne rozwiązanie 
projektu pod względem układu i architektury stanowi zadanie szczególnie złożone 
i skomplikowane. Budowla tego rodzaju nie ma właściwie odpowiednika w  całym 
światowym budownictwie bibliotecznym; w  krajach o  wysokim poziomie budow
nictwa bibliotecznego nie 'spotykam y- się niemal zi^pelnie z podobnym i' rozwiąza
niami, ponieważ w  wielkich państwach ten zespół rozlicznych funkcji, jaki pełni 
Macierz Słowacka, zazwyczaj jest rozłożony między kilka samodzielnych insty
tucji, a w  małych państwach kompleksowa budowa tych rozmiarów bywa realizo
wana jedynie sporadycznie i przy tym najczęściej dla innego zespołu części skła
dowych.

W  zrozumieniu właściwego znaczenia i szczególnej trudności zadania Słowacka 
Rada Narodowa umożliwiła jego rozwiązanie w  drodze k o n k u r s u  krajowego,

1 Z  polskich specjalistów materiały otrzymali doc. d r Ryszard Przelaskowski, 
doc. Bogdan Horodyski, W ładysław Piasecki, dr Marian. Górkiewicz i inni. Dyrektor 
Władysław Piasecki został zaproszony do bezpośredniej współpracy.

2 Investicm  vloha pre novostavbu Matice slovenskej v  Martine. Sestavil Draho- 
slav Gawrecki podlei poźadavkfi stavebni komise MS. 1961 ss. 149, nlb. 3.

Przegląd Biblioteczny 1963 — 2
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w  którym  wzięli udział architekci słowaccy i  czescy; na nagrody i wyróżnienia 
przeznaczono kw otę 90 000 koron czechosłowackich.

Konkurs rozpisany w  okresie 1961— 1962 przygotowano starannie j. Uczestniczący 
w  konkursie architekci otrzymali nie tylko szczegółowy Program inw estycyjny4 ze 
wszystkim i potrzebnymi załącznikami, ale także wykaz światowego piśmiennictwa 
w  zakresie budownictwa bibliotek, archiw ów  i pokrewnych instytucji za granicą. 
W  pięciomiesięcznym okresie trwania konkursu architekci m ieli możność wzięcia 
udziału w  konferencjach w  kilku miastach czechosłowackich (Bratysława, Koszyce, 
Praga) i w  siedzibie M acierzy w  Martinie; tematem narad było omówienie pro
gram u budowy, funkcji, działalności oraz zadań ideologicznych i specjalnych M a
cierzy Słowackiej. Do akcji popularyzacyjnej i  konsultacyjnej włączyła się słowacka 
i  czeska organizacja architektów czechosłowackich w  swoich krajowych ośrodkach 
oraz najlepsi znawcy bibliotekarstwa i  specjalista technolog biblioteczny5.

W szyscy architekci, którzy przejaw ili zainteresowanie konkursem, i to  zarów
no poszczególne osoby jak i  zespoły, m ogli skorzystać również w  miarę potrzeby 
z  oddzielnych konsultacji indywidualnych i zwiedzania bibliotek.

Jest niewątpliwym faktem, że dzięki konkursowi architekci czechosłowaccy 
przyswoili sobie wiele nowych wiadom ości i przekonali się, że idzie tu o  proble
matykę bardzo skomplikowaną, wym agającą specjalnego przygotowania i kwa
lifikacji.

W  przewidzianym terminie wpłynęło 15 prac konkursowych, zespołowych 
i  indywidualnych. Duża dysproporcja między liczbą architektów zainteresowanych 
konkursem (ok. 75 zespołów) a liczbą złożonych prac konkursowych jest przeko
nywującym  konkretnym dowodem  trudności zadania konkursowego.

D o bezspornych sukcesów konkursu trzeba zaliczyć fakt, że żadna prac nie 
została wyeliminowana w  pierw szej turze ocen. Pocieszające jest również, że wy[- 
śtawy projektów, urządzone p o  skończeniu konkursu w  Martinie, Bratysławie, i  Pra
dze, by ły  tłumnie odwiedzane, a architekci czechosłowaccy zainteresowali się 
problem am i budownictwa bibliotecznego niezależnie od swego udziału w  konkur
sie i sukcesu lub niepowodzenia.

Sąd konkursowy oceniał nadesłane prace według bardzo surowych kryteriów®. 
P o  czterodniowych obradach i p o  uwzględnieniu opinii ekspertów zdecydowano się 
nie przyznać, pierw szej nagrody żadnemu z projektów . Przyznano natomiast dwie 
zwiększone drugie nagrody, jedną nagrodę trzecią, również zwiększoną, oraz 8 w y
różnień. Jednocześnie sąd konkursowy polecił, aby architekci doc. inż. Dusan 
K  u z m  a (Bratysława) i inż. Antoni C i m m e r m a n n  (Zilina) pod jęli opraco
wanie projektu definitywnego.

Nieprzyznania pierw szej nagrody nie można uważać za niepowodzenie konkur
su. Brakiem realizmu grzeszyłoby przypuszczenie, że tak skomplikowane zadanie 
da się rozwiązać całkow icie i pod wszystkimi względam i w  drodze konkursu, 
którego uczestnicy występują anonimowo, a zatem inwestor i jego eksperci mogą 
w spółpracow ać z  nimi jedynie pośrednio.

3 Sutazne podtnienky pre ideove resenie budovy M atice slovenske —  Slovenskej 
narodnej kniżnice v  Martine. 1961 ss. 10.

* 7.ob. przypis 2. , . .
s Na konsultanta .powołano autora niniejszego artykułu. Zaproszony został rów 

nież ekspert zagraniczny doc. arch. F. N. Paszczenko z Moskwy-
6 Z&pisnica zo zasudnutia sutuźnej poroty na  novostavbu Matice slovenskej SNK 

v  Martine. 1962 ss. 52, nib. 1.
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Istotne jest to. że dzięki' konkursowi wciągnęliśmy do współpracy stosunkowo 
szeroki krąg architektów specjalizujących się w  budownictwie bibliotecznym, uzy
skaliśmy pogląd na ich zainteresowanie tą problematyką, stopień przygotowania 
i realnych możliwości.

P o zakończeniu konkursu zamierzamy stworzyć architektom, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki, możliwości przestudiowania zrealizowanych i projektowanych 
budowli za granicą oraz przeprowadzenia konsultacji i wymiany poglądów z naj
wybitniejszymi specjalistami zagranicznymi. Szkoda, że dotychczas nie zrealizowano 
planu opracowania nowego, rozszerzonego i  zrewidowanego wydania radzieckiej 
monografii pt. Arćhitiektura i stroitielstwo biblictiecznych zdanij z r. 1941, którą 
zamierzaliśmy przygotować w  zespołowej współpracy specjalistów radzieckich, pol
skich, czechosłowackich, niemieckich i węgierskich jako podręcznik budowy, urzą
dzenia i technicznego wyposażenia bibliotek socjalistycznych. Gdybyśmy już dziś 
mieli do dyspozycji ten niezbędny podręcznik, to praca naszych projektantów
i bibliotekarzy byłaby w  sposób istotny ułatwiona, a wpływy teorii i praktyki pro
jektowania i budownictwa bibliotecznego w  państwach kapitalistycznych, prze
jawiające się w  wielu dawniejszych i nowszych monografiach, planach i budo
wlach, m ogłyby być wyeliminowane bez szkodliwych następstw. W obecnej sytuacji 
musimy dołożyć wszelkich starań, by pracę naszych projektantów skierować na wła
ściwą drogę. W  tym celu w  biurze projektowym, które ma opracować całą doku
mentację techniczną budowy, został powołany specjalny organ doradczy, mający 
okazywać pcm oc projektantom. W  organie tym, zwanym „radą ideologiczną” , będą 
reprezentowani bibliotekarze i architekci, a główną pomocą mają służyć eksperci 
z radzieckirp architektem F. N. Paszczenko na czele. Liczymy również na współ
pracę znanego polskiego teoretyka Władysława Piaseckiego, który w  ostatnich 
latach —  jak wiadom o —  badał problematykę budownictwa bibliotecznego w  ZSRR, 
w  Stanach Zjednoczonych, w  Anglii i  Francji.

Jednocześnie będziemy planowo rozwijać ścisłą współpracę z innymi archi
tektami oraz udoskonalać metody budownictwa dalszych bibliotek w  Czechosło
w acji. W  projektowanej dalszej akcji, którą będziemy kontynuować w  Czechosło
wackiej Republice Socjalistycznej w  następnych planach pięcioletnich, uzyskaliśmy 
to udogodnienie, że w  przyszłości nie będziemy już zmuszani do organizowania kon
kursów, których u-czestnicy nie są nam znani, lecz będziemy mieli możność imien
nego zapraszania architektów do projektowania nowych budowli bibliotecznych 
przy zapewnieniu ciągłej i bezpośredniej współpracy wszystkich realizatorów 
budowy.

W  tym artykule informacyjnym, w  którym pragnęliśmy na podstawie konkretne
go przykładu zaznajomić w  sposób możliwie zwięzły naszych polskich kolegów 
z  organizacją i metodyką planowania i  projektowania budownictwa biblioteczne
go w  Czechosłowacji, brak niestety miejsca dla szczegółowego opisu, analizy i oce
ny projektów  konkursowych na nowy gmach Słowackiej Biblioteki Narodowej. 
Dlatego dołączamy dla orientacji jedynie plan i makietę jednej z drugich nagród 
oraz nieco uwag, charakteryzujących wyniki konkursu.

Dzięki położeniu urbanistycznemu i naturalnym właściwościom parceli wszyscy 
uczestnicy konkursu mogli zaprojektować budowlę jako wolno stojący obiekt albo 
kompleks kilku obiektów wzajemnie ze sobą powiązanych, otoczonych zielenią, 
wypełniającą zwłaszcza zespół 'wejściowy i stwarzającą powiązanie ż muzeum skan
senowskim, które ma stanąć po stronie południowej i południowo-wschodniej.
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W iększość projektantów trafnie rozwiązała zagadnienie powiązań funkcjonal
nych i  bezpośredniego zespolenia własnych pomieszczeń Słowackiej Rihlinfoiri Na
rodow ej z archiwum  literackim i z  instytutem bibliograficznym, względnie z ośrod
kiem  bibliotekozna wczym  i naukowo—metodycznym. W  niektórych projektach w  spo
sób w zorow y przeprowadzono rozlokowanie pomieszczeń dla pracy masowej i nau
kow ej, pracowni dla bibliotekarzy i magazynów bibliotecznych. Osiągnięto też 
bardzo ciekawe rozwiązania w  zakresie pomieszczeń wykładowych i wystawowych 
dla ekspozycji zabytków muzealnych, artystycznych oraz archiwalnych i literac
kich. Bez zarzutu wypadło w  niektórych projektach rozplanowanie pomieszczeń 
części administracyjnej, pracowniczej i pom ocniczej łącznie z pomieszczeniami dla 
rekreacji i wypoczynku Znaczny kłopot sprawiły architektom problem y bez
piecznego przechowania - zasobów jako całości i  j ednoczesnego ich zróżnicowa
nia, stosownie do różnorodności kategorii zbiorów  i ich wielostronnego użytkowa
nia. I chociaż niektórzy z architektów osiągnęli w  swych projektach wielk!ą zwar
tość pomieszczeń magazynowych i prosty schemat połączeń bez krzyżowania dróg 
książki, bibliotekarza i czytelnika oraz bez skomplikowanego transportu w  płaszT 
czyznach poziom ej i pionowej, to przecież jedynie pojedyncze prące rozwiązały 
zadowalająco ważne postulaty funkcjonalnego powiązania, zwłaszcza w  zakresie 
katalogów czytelniczych, pom ocy bibliograficznych i księgozbiorów podręcznych. 
W  żadnym  z projektów  nie doszło do  próby zmniejszenia ogólnej kubatury po
przez zróżnicowanie wysokości użytkowej dla pomieszczeń katalogowych i dla 
czytelni.

Natomiast w  celow ym  zastosowaniu różnych wysokości konstrukcyjnych 
dla pięter magazynowych i pomieszczeń czytelniczych większość architektów 
osiągnęła poziom  światowy. Okazało się, że w  program ie inwestycyjnym  nie zdo
łaliśm y ściśle i instruktywnie wskazać na wzajemną korelację i  połączenie funkcjo
nalne niektórych pomieszczeń, zwłaszcza w  zakresie powiązań magazynów pod
ręcznych, czytelni i pracowni. -W ielkie trudności mieli architekci z rozwiązaniem 
zespołu pomieszczeń, z  których m ają korzystać równocześnie czytelnicy, bibliote
karze i  bibliografowie, zwłaszcza pracownicy instytutu bibliograficznego i pra
cow ni bibliotekoznawczej. Pewne niejasności wystąpiły również przy projektowa
niu pomieszczeń dla celów  wykładow ych i dla potrzeb pracy zbiorowej, szczegól
nie z punktu widzenia dźw iękow ej izolacji pomieszczeń wym agających ciszy (pra
cow nie archiwum literackiego).

W  całym funkcjonalnym  i architektonicznym rozwiązaniu zadania konkurso
w ego występują bądź warianty architektoniczne o  układzie horyzontalnym, bądź
o  układzie horyzontalno-pionowym , przeważnie z  dominantami o  charakterze pio
nowym. Najczęstsze są kom binacje połączeń zespołów dw u- lub trzypiętrowych 
z zespołami sześcio- lu b  dwunastopiętrowymi. W  częściach budowy zaprojektowa
nych w ieżow o w ystępują różne rodzaje pomieszczeń: magazyny, i  czytelnie 
oraz pracownie. Plany m agazynów z  uwzględnieniem magazynowania zwar
tego, zróżnicowanego udostępniania zbiorów  i  połączeń transportowych re
prezentują bardzo dobry poziom  projektowania; trudności kryją się w  roz
wiązaniu zagadnień oświetlenia jak w  ogóle w  ustosunkowaniu budynku 
do stron świata, co  m a duże znaczenie przy specjalnych klimatycznych 
warunkach w  Martinie; położonym w  górzystej części Słowacji. Magazyny bez ma* 
turalnego oświetlenia są zaprojektowane jedynie dla zbiorów  wym agających kon
serw acji i  rzadko użytkowanych. Oświetlenie pomieszczeń wypożyczalni i  czytelni
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było w  niektórych przypadkach rozwiązane niezadowalająco, co  stanowi powtórze
nie tych samych błędów, które charakteryzują niektóre nowe i dawniejsze budyn
ki biblioteczne za granicą.

Tych, którzy chcieliby szczegółowo zaznajomić się z ,projektami, możemy poin
formować, te opisy, plany i analizy wyników pod względem bibliotekarskim są 
publikowane w  czeskim czasopiśmie Knihovnik, a pod względem architektonicz
nym w  słowackim czasopiśmie Projekt. Szczegółowe opracowanie wyników wraz 
z załącznikami, które przygotowują przewodniczący sądu konkursowego, autor za
łożeń programowych i przedstawiciel inwestora, opublikuje Macierz Słowacka 
w  osobnym wydawnictwie.

JAN OZÓG 
B-ka Uniw. 
w e Wrocławiu

PROBLEMATYKA 
DUBLETÓW, DRUKÓW ZBĘDNYCH I CZASOPISM SZCZĄTKOW YCH*

Międzywojenna próba uregulowania sprawy dubletów i druków zbędnych1 oraz 
scalania czasopism szczątkowych2 została rychło przenvana przez wybuch wojny 
w  r. 1939.

Po wojnie najważniejszym zadaniem stało się zrazu uzupełnianie strat oraz orgą- 
nizacja nowych sieci bibliotek, zwłaszcza w  związku z powstawaniem szkół w yż
szych specjalnych (rolniczych, ekonomicznych, medycznych, pedagogicznych, w y
chowania fizycznego i in.).

Obecnie, kiedy- biblioteki znajdują się już w  okresie względnej stabilizacji, 
nadszedł czas ponownego zajęcia się problemami dubletów, druków zbędnych i  cza
sopism szczątkowych. Zarządzenia przedwojenne jednak nie wystarczają już dzi
siaj, wymagają nowelizacji względnie całkowicie nowego opracowania, gdyż w  swo
je j przedwojennej formie stają się hamulcem w  gospodarce dubletami, drukami

* Referat wygłoszony na posiedzeniu Kom isji do Spraw Bibliotek Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego, w  dniu 10 X 1962, a omawiający wyniki ankiely skierowa
nej do 102 bibliotek polskich, na którą odpowiedziało 40 bibliotek:

1. Uniwersyteckie 7
2. Politechniczne +  AGH Kraków 6
3 WSE +  SGPiS, Warszawa 3
4. WSR 1
5. Akademii Medycznych 3
6. PAN 2
7. Pedagogiczne W ojew. 5
8. W ojew. i  Miejskie Publ. 11
9. Kościelne 2

razem 40
1 Zarządzenie Ministra WRiOP z dnia 8 marca 1935 r. (Nr IV NS-1012/35) 

w  sprawie postępowania z drukami zbędnymi w  bibliotekach państwowych pod
ległych Ministrowi WRiOP. Dz. urz. Min. WRiOP 1935 nr 4.

2 Zarządzenie Ministra WRiOP z dnia 30 maja 1936 r. (Nr IV NS-4551/36)
o scalaniu czasopism szczątkowych w  bibliotekach państwowych podległych Mi
nistrowi WRiOP. Dz. urz. Min. WRiOP  1936 nr 4.
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zbędnym i i czasopismami szczątkowymi, na skutek czego zagadnienie ich urasta do 
ro li problemu.

Co na ten problem  się składa?
1. Ilość dubletów i druków zbędnych. Z  otrzymanych ankiet wynika, że tylko 

w  bibliotekach uniwersyteckich liczba ich  przekracza 500 000 wol. W prawdzie 
są to biblioteki, w  których występują one w  największych ilościach, ale i w  innych 
znajduje się ich niemało. T ak -w ięc Biblioteka W ojew . w  Szczecinie wykazuje ich 
200 000 woJ. (w  tym  100 000 wol. nieopracowanych), M iejska Bibl. Publ. im. Raczyń
skiego w  Poznaniu —  ok. 47 000 wol., M iej. Bibl. Publ. im. W aryńskiego w  Łodzi

ok. 16 000 wol., M iej. Bibl. Publ. im. Łopacińskiego w  Lublinie —  ok. 30 000 
wol., M iędzybiblioteczny Magazyn Druków Zbędnych Bibl. W ojew . w  Poznaniu —
44 700 wol., BibL PAN  im. Ossolińskich we W rocławiu —  ok. 25 000 wol., BibL 
PAN  w  Kórniku _ —  ok. 3 500 wol., Bibl. Główna Politechniki Łódzkiej —  ok.
14 000 wol., Bibl. GŁ Polit. Gdańskiej —  ok. 8 000 wol., Bibl. G ł. Polit. Szczeciń
skiej 17 000 wól., Bibl. Gł. AG H  w  Krakowie —  8 945 wol. Z  tych w ym ie
nionych przykładow o bibliotek zebrało się znów ponad 400 000 wol.

Przytoczone cy fry  m ów ią same za siebie, a są one raczej zaniżone. W prawdzie 
na pew no przyjdzie się zgodzić ze stanowiskiem Biblioteki Jagiellońskiej, wyra
żonym  w  ankiecie, że „ocenę, co  należy uważać za dublet czy  druk zbędny, należy 
pozostawić bibliotekom ” , ale przy uszanowaniu tego stanowiska zachowuje aktual
ność także wielokrotnie podkreślana zasada konieczności selekcji i  usuwania mate
riałów  zbędnych s. Idzie tu przykładowo o  piśm iennictwo specjalistyczne, które 
kiedyś biblioteki uniwersyteckie gromadziły, np. z zakresu naiik rolniczych czy 
medycznych, a które na skutek powstania odrębnych uczelni specjalnych stały się 
w  danej bibliotece zbędne4. Niezależnie od tego przydział do dubletów lub druków 
zbędnych następuje w  zasadzie w  momencie w pływ u dzieła do  biblioteki wzglę
dnie w  chw ili opracowywania go. Natomiast nie prowadzi się w  sposób meto
dyczny w eryfikacji potrzeby dalszego przechowywania w  zbiorach opracowanych 
egzemplarzy wieloikrotnych, gorszych wydań klasyków literatur obcych, drugo
rzędnych i  trzeciorzędnych autorów ob cych 5, w ydaw nictw  przestarzałych z dzie
dzin nienależących do zakresu gromadzenia zbiorów itd. Niewątpliwie opracowa
nie zasad selekcji nie jest rzeczą łatwą. W cześniej jednak czy  później będzie ono 
musiało nastąpić w  poszczególnych bibliotekach i  niewątpliwie będzie dla  nich 
korzystne. Oczywiście nie należy klaśc znaku równości między literaturą zbędną 
a m ało czytaną.

2. Na problem  ten składają się dalej warunki lokalowe i  personalne bibliotek. 
W iele bibliotek, jak wynika z ankiety, nie może pozw olić sobie na opracowanie 
dubletów  i druków zbędnych z powodu złych warunków lokalowych i braków  per
sonalnych. Dlatego też stan opracowania dubletów  i  druków zbędnych w  niektó
rych  bibliotekach jest często fragmentaryczny, o  ile w  ogóle istnieje ich ewiden
cja, i  n ic nie wskazuje na to, by biblioteki te w  jakimś rozsądnym terminie mo
g ły  się z  tym  zagadnieniem uporać. W  nielicznych tylko spośród ankietowanych bi

3 H. S a w o n i a k :  W spółpraca bibliotek. Zagadnienia ogólne. W : Współpraca  
bibliotek. W arszawa 1960 s. 16.

I B .  S w i d e r s k i :  Specjalizacja i  współpraca bibliotek M inisterstwa Szkol
n ictw a W yższego w  zakresie* gromadzenia zbiorów w  planie S-cioletnim. Poznań 
1961 s. 37-38.

5 A n k i e t a  B -k i Jagiellońskiej.
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bliotek stan opracowania dubletów i druków zbędnych jest prawie zadowalają
cy . Sytuacja pod tym  względem w  bibliotekach uniwersyteckich przedstawia się 
następująco: w  Bibl. Uniw. w  Łodzi dublety są opracowane w  70%. Ponieważ 
jednak Bibl. wykazała w  ankiecie łącznie 100 Q00 wol. dubletów i druków zbęd
nych, nie wydzielając liczby dubletów, nie wiadomo, ile to wynosi. Bibl. Uniw. 
w  Toruniu ma opracowaną tylko część zasobu. W  obecnej chwili nie opracowuje 
się dubletów i druków zbędnych z  powodu braków personalnych. W  Bibl. Uniw. 
w  Warszawie zasób dubletów i druków zbędnych jest w  „znaczne j mierze”  opra
cowany. Opracowuje się ich tam rocznie ok. 8 000 woli na ok. 14 500 wol. wpły
wów. Opracowanie zasobu dubletów starych druków (ok. 6 000 wol.) rozpocznie 
się w  r. 1962 i  zakończy do r. 1964. Zasób dubletów i druków zbędnych w Bibl. 
UMCS w  Lublinie nie jest opracowany i opracowanie go jest zupełnie niemożli
we z powodu braku personelu i miejsca. Bibl. Uniw. w  Poznaniu na o k  15 000 wol. 
tego rodzaju druków ma opracowanych ok. 6 000 wol. Reszty Biblioteka nie mo
że opracować z  powodu braków personalnych i trudności lokalowych. Bibl. Ja
giellońska na posiadanych ok. 230 000 woL (w  tym  ok. 195 000 wol. druków za
bezpieczonych) ma opracowanych: prowizorycznie ze zbiorów zabezpieczonych ok.
45 000 wol., oraz dubletów właściwych ok. 20 000 wol. Opracowanie dubletów
i  zbiorów zabezpieczonych przy obecnym stanie personalnym, z uwzględnieniem 
rocznych przyrostów trwałoby 50 lat. Bibl. Uniw. w e W rocławiu ma ok. 120 000 
•wcl. dubletów i  druków zbędnych, włączając w  to zbiory zabezpieczone. Zbiory 
zabezpieczone posiadają uproszczoną, bardzo prowizoryczną kartotekę. Dublety
i druki zbędne są nieopracowane i  w  najbliższym czasie nie mogą być opracowa
ne z powodu braków personalnych i trudności lokalowych.

3. Przedstawiony obraz ilości dubletów i  druków zbędnych i  stan ich opra
cowania uwypuklają dopiero jasno właściwy problem krajowego rynku wy
miany. Z  odpowiedzi na to pytanie w  ankiecie wynika, że rynek ten istnieje w  sta
nie zanikowym. Wymianę krajową prowadzi się „sporadycznie” , w  „minimalnym 
stopniu” . Cyfry podane jedynie przez Bibliotekę Jagiellońską za ostatnie 3 lata 
są wiele mówiące. Przekazano w  tym okresie czasu bibliotekom krajowym okrągło
17 000 wol., a za granicę 250 wol. Ponieważ robiono to z zasady bez ekwiwalentu, 
należy przypuszczać, że właściwa wymiana mieszcząca się w  tej liczbie jest mi
nimalna. Wymiana w ięc krajowa jako źródło wpływów nie odgrywa' żadnej roli 
w  polityce gromadzenia zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. A le to samo dotyczy
i innych bibliotek.

Problem w ięc sprowadza się do tego, że na skutek niemożności wykorzystania 
druków zbędnych znikło w  nabytkach krajowych jedno źródło wpływów —  wymiana.

W  zakresie wymiany zagranicznej sprawa przedstawia się znacznie lepiej. Wyr- 
miana zagraniczna istnieje, po okresach różnych wahań stabilizuje się. Opiera 
się ona jednak prawie wyłącznie o  współczesne wydawnictwa własne bibliotek 
względnie uczelni, a tylko w  minimalnym stopniu o  dublety i druki zbędne.

Tymczasem, zakładając nawet, że —  zwłaszcza w  drukach zbędnych —  jest 
wiele wydawnictw bezwartościowych, na które nie znajdzie się reflektantów, za
soby dubletów są na pewno nieocenionym źródłem uzupełniania zbiorów wielu 
bibliotek.

Głosy, postulujące właściwe uregulowanie gospodarki dubletami i drukami 
zbędnymi, rozlegają się w  Polsce od pierwszych niemal dni po uzyskaniu nie
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podległości po  pierwszej w ojnie światowej. Wspomnę tu tylko Kuntzego, który 
już w  1919 r. domagał się utworzenia w  Bibliotece Jagiellońskiej „Centralnego 
Biura wym iany dubletów” 6, K otu lę7, M ocarskiego «, D obrow olskiego9, który w i
dział duże m ożliwości wym iany międzynarodowej dubletów, zwłaszcza czasopism, 
W ierczyńskiego W,- nie m ów iąc już o  Gryczu i  innych.

P o  obecnej w ojn ie problem  dubletów i druków zbędnych jest omawiany pra
w ie na każdym  zjeździe czy  konferencji, które podejm ują odpowiednie uchwały.
I tak na K onferencji Sopockiej w  r. 1956 K. Grottowa w  swoich tezach i w nio
skach do referatu Polityka gromadzenia zbiorów w  bibliotekach, szkół wyższych  
Ministerstwa Szkolnictwa W yższego  wysuwa wniosek „uruchom ienia nie opraco
wanego zasobu dubletów  i księgozbiorów zabezpieczonych przy pom ocy przyzna
nych  na ten cel kredytów” u. W  uchwałach .i wnioskach K rajow ej narady biblio
tekarzy fachow ych i  dokumentalistów 7—9 X I 1958 r. znalazło się w  postulatach 
ogólnych m iejsce na stwierdzenie: „Zachodzi potrzeba zorganizowania centralnej 
m iędzybibliotecznej wym iany w ydaw nictw ” 12. Na seminarium wakacyjnym  w  Ja
rocinie w  1959 r. w e  wnioskach i postulatach uchwalono: „II. w  zakresie groma
dzenia zbiorów  postuluje się: 14. zorganizowanie racjonalnej gospodarki duble
tami i drukami zbędnymi” 13. Znamienne wreszcie wnioski uchwalono w  te j spra
w ie na K onferencji bibliotekarzy resortu Szkolnictwa Wyższego w  Eogowie —  
19—24 V I 1961 r . 14: „I. W nioski w  sprawie specjalizacji i  współpracy bibliotek w  zai- 
kresie gromadzenia zbiorów. 6. Ze względu na konieczność uwolnienia bibliotek 
od obowiązku przechowywania druków zbędnych —  szczególnie uciążliwego w  wa
runkach trudności lokalowych bibliotek —  postuluje się utworzenie terenowych 
zbiornic druków  zbędnych, które będą magazynować druki z bibliotek wszystkich 
typów  i sieci na danym terenief...]. 7. Uczestnicy konferencji uważają za koniecz
ne przeprowadzenie lub zintensyfikowanie na terenie bibliotek szeregu prac, które 
ułatwią i przyspieszą realizację zadań w  zakresie specjalizacji zbiorów, a mia
now icie:

a) opracowanie zbiorów zaległych, dubletów i druków zbędnych, '
b) usprawnienie krajow ej wym iany dubletów i druków  zbędnych oraz scala

nie w ydaw nictw  fragmentarycznych” .

6 E. K  u  n  t z  e: Potrzeby polskich bibliotek naukowych. Nauka poi. T. 2:1919 
s. 503-542.

? E .  K o t u l a :  Najistotniejsze potrzeby polskich bibliotek naukowych. Tamże 
T. 10:1929 s. 529-537.

8 Z. M o c a r s k i :  P otrzeby bibliotek naukowych. Tamże s. 538-546.
9 K. D o b r o w o l s k i :  K ilka uwag o  potrzebach nauki w  zuńązku z  b ib lio - 

tekam i uniwersyteckim i. Tamże s. 547-555. K. D o b r o w o l s k i :  Główne zagad
nienia dotyczące bibliotek państwowych w  Polsce. Tamże T. 15 :1932 s. 291-304.

io s . W i e r c z y ń s k i :  Zagadnienie czasopism w  naszych bibliotekach uni
w ersyteckich . Tamże T. 16: 1932 s. 15-24.

u  K onferencja  w  spraw ie czyteln ictw a  i  polityki gromadzenia zbiorów  w  bi
bliotekach szkól w yższych  M inisterstwa Szkolnictwa W yższego. Sopot 10-12 maja. 
1956. Zagadnienia czytelnictw a i polityki gromadzenia zbiorów. T ezy referatów
i koreferatów . G liw ice 1956 s. 25.

12 K rajow a narada bibliotekarzy fachow ych  i  dokumentalistów 7-9 listopada 
1958 r. Uchwały i wnioski. W arszawa 1958 s. 18.

13 W spółpraca bibliotek. Warszawa 1960 s. 175.
u  M ateriały z  K onferen cji R ogow skiej w  sprawie działalności i rozw oju bi

bliotek. Warszawa 1962 s. 222-223.
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W  jaki w ięc sposób uregulować gospodarkę dubletami i drukami zbędnymi? 
Potrzeba regulacji, jak wskazują przytoczone głosy, nie ulega wątpliwości. Roz
wiązaniem problemu byłoby powołanie terenowych zbiornic druków zbędnych, 
które będą magazynować druki zbędne z bibliotek wszelkich typów. Wypowiedzi 
ankietowe różnie podchodzą do tego zagadnienia. Gdy idzie o biblioteki uniwer
syteckie, to w  drodze bezpośredniej wymiany druków zbędnych między bibliote
kami chciałyby rozwiązać to zagadnienie biblioteki łódzka i poznańska. Bibl. Uniw. 
w  Warszawie proponuje podobne rozwiązanie jedynie dla starych druków, w  za
kresie . druków nowych natomiast postuluje powołanie składnicy dubletów i dru
ków zbędnych resortu Szkolnictwa Wyższego, któraby realizowała zamówienia 
także bibliotek spoza resortu z zachowaniem jednak prawa pierwszeństwa dla 
bibliotek resortu. Biblioteka ta widzi także wyjście pośrednie —  tworzenie central
nych katalogów (C. K.) dubletów i druków zbędnych w  pionach bibliotek. Forma 
ta nie odciążyłaby jednak bibliotek pod względem lokalowym i wymagałaby dublq- 
wania pracy przez kilka bibliotek. B. U. W. odcina się wyraźnie od koncepcji 
zbiornic rejonowych (por. uchwały rogowskie), gdyż widzi w  niej niebezpieczeń
stwo przenikania znacznej części druków o  charakterze naukowym do bibliotek, 
które nie powinny ich gromadzić. Bibl. Jagiellońska nie wierzy w  dobre rezultaty 
rozwiązania zagadnienia sposobem przedwojennym przez okrężne przesyłanie ich 
wykazów w  formie kartoteki (długość trwania obiegu kart przy większej ilości 
bibliotek, dodatkowe trudności przy ustalaniu pierwszeństwa, zupełne przekreśle
nie zasady wymiany, przynajmniej w  przybliżeniu wyrównanej). Widzi natomiast 
rozwiązanie w  powołaniu międzybibliotecznej placów ki zbierającej i  rozdzielają-! 
ce j według ustalonych zasad druki zbędne. Można by zastosować system kont 
uznawanych i obciążanych. Odmianą takiego rozwiązania mogłoby być zawarcie 
umowy np. z  „Domem Książki” , który powołałby taką placówkę, pobierając pe
wien procent od wartości książki. Bibl, Uniw. we Wrocławiu opowiada się za 
powołaniem jakiejś centralnej zbiornicy dubletów i druków zbędnych. Bibl. UMCS 
w  Lublinie jest za rozwiązaniem sprawy w  zasięgu krajowym bez bliższego jednak 
sprecyzowania, na czym miałoby to polegać. Bibl. Uniw. w  Toruniu na to pytanie 
nie daje odpowiedzi.

Opinie bibliotek politechnicznych również są podzielone. W  ramach wymiany 
bezpośredniej pomiędzy bibliotekami chciałyby rozwiązać to  zagadnienie biblio
teki: łódzka, szczecińska i warszawska. Za zbiornicami w pionach bibliotek opo
wiada się Bibl. Politechniki Gdańskiej. Bibl. Polit. Poznańskiej uważa, że jedna 
komórka centralna, np. Biblioteka Narodowa, powinna prowadzić katalog warto
ściowych dubletów i druków zbędnych i powielone wykazy rozsyłać do  odpowie
dnich bibliotek' dla dokonania wyboru. Pierwszeństwo zamówienia decydowałoby
o prawie pierwszeństwa do zamówionego druku. Bibl. AGH w  Krakowie nie udzie
liła na ten temat odpowiedzi, gdyż przekraczałaby ona ramy ankiety.

Z  innych bibliotek np. WSE W rocław widzi rozwiązanie tylko w  powołaniu skła
dnicy dubletów i druków zbędnych, ale Bibl. SGPiS w  Warszawie opowiada się 
za wymianą między zainteresowanymi bibliotekami.

W bibliotekach innych resortów widać już próby rozwiązań praktycznych pro
blemu. Tak w ięc w  pionie bibliotek akademij medycznych Główna Bibl. Lekar
ska w  Warszawie chętnie przyjmuje wszelkie dublety. Biblioteka w  dodatku do 
swojego Biuletynu  zamieszcza spisy dubletów własnych i poszczególnych biblio
tek, na podstawie spisów można wybierać i zamawiać potrzebne wydawnictwat
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Biblioteka dołącza do wspomnianego Biuletynu  również spisy wydawnictw poszu
kiwanych, ułatwiając w  ten sposób wym ianę dubletów i®.

Inną próbę rozwiązania stanowi utworzenie w  listopadzie 1961 r. przez Bibl. 
W ojew . w  Poznaniu międzybibliotecznego (dla województwa) magazynu druków 
zbędnych w  Siedlcu, 31 km. od Poznania. Zgromadzono w  nim 44 700 wol. druków 
zbędnych z  księgozbioru Bibl. W ojew., z  bibliotek z terenu województwa i druki 
zbędne z księgozbiorów przejętych p o  likw idacji Centrali Kom pletów Wymiennych 
W R ZZ i Zarz. Okr. Z .Z . Prac. Budowl. Magazyn ten ma spełnić funkcję „M aga
zynu Rezerw” , do którego będzie się sięgać ,przy organizowaniu nowych filii lub 
punktów bibliotecznych. D o tej pory zasoby nie są opracowane. Magazyn zatrudnia
1 pracownika —  nie bibliotekarza i«.

Jakie w obec wykazanej różnicy stanowisk znaleźć wyjście?
Jak wynika z  przedstawionej w yżej dyskusji, można zaproponować powołanie 

zbiornic. Jakie to  m ają być zbiornice? W ydaje się, że propozycja Bibl. Uniw. w  W ar
szawie, by  utw orzyć składnicę dubletów  i druków zbędnych bibliotek Resortu Szkol
nictwa Wyższego, jest jak najbardziej realna. Byłaby to droga najszybsza (nie po
trzeba by  uzgodnień międzyresortowych). Składnica taka m ogłaby prowadzić konta 
wym ienne dla poszczególnych bibliotek. Zbiornica m usiałaby publikować w  form ie 
B iuletynu  listy posiadanych dubletów, które byłyby podstawą do zamówień. Dzia
łałaby ona w  oparciu o  regulamin, w  którym  —  między innymi —  byłaby szczegóło
w o  ustalona kolejność pierwszeństwa. Zbiornica otrzym ywałaby bieżące w pływ y dub
letów  i  druków zbędnych w  określonych terminach (przesyłki zbiorowe). Przejęłaby 
ona również zbiory zabezpieczone uznane przez przekazujące biblioteki za zbędne. 
Powstanie takiej zbiornicy w ydaje się jedynym  sposobem reaktywizacji krajowego 
rynku wymiennego.

C zy stworzenie takiej zbiornicy dałoby m ożliwości w ym iany z zagranicą? Kusze
n ie  się o  odpowiedź na to  pytanie jest chyba przedwczesne. Realizacja takiego pro
gram u m ogłaby być nawet w  pierwszym etapie pracy zbiornicy szkodliwa. M ogłyby 
bow iem  przeniknąć za granicę materiały potrzebne w  bibliotekach krajowych. Na’ 
możliwość takiego niebezpieczeństwa wskazują uchwały Seminarium Jarocińskiego 
z  1960 r. w zyw ające odpowiednie czynniki do skutecznej kontroli eksportu starszych 
wydaw nictw  (sprzed 1939 r.) prowadzonego przez „Desę” , „Ruch”  i antykwariaty 
„Dom u Książki”  oraz do kontroli w ym iany zagranicznej dubletów  tych wydawnictw  
prowadzonej przez biblioteki w. Niewątpliwie jednak po zaspokojeniu rynku kra
jow ego  w  następnym etapie działalności można by  pom yśleć o  wymianie zagranicz
nej dubletów  i druków  zbędnych.

Rozwiązanie sprawy dubletów  i druków  zbędnych przez stworzenie zbiornicy 
byłoby zgodne z  tendencjam i wyrażanym i w  kołach krajowych, zgodne z próbami p o 
dobnych rozwiązań w  kraju i  za granicą, nie tylko na Zachodzie, ale i w  Związku 
Radzieckim i®. Rozwiązania tego, typu świadczą zatem o  jakiejś prawidłowości w e 
współczesnym bibliotekarstwie światowym.

15 Odpowiedź Bibl. Akad. Med. w  Gdańsku.
16 Z  ankiety W ojew . BibL Publ. Poznań.
17 W spółpraca bibliotek, jw .
18 G. R o m a s z o w :  Szirie ispolzowat’ bogatstwa akadiemiczeskich bibliotiek. 

B iblictiekar' 1956 nr 10 s. 33-35; N. T o m a c h i n :  Pora sozdat’  cientral’n y je  
obm iennyje fondy. Tam że 1958 nr 6 s. 38-41.
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W ydaje się więc, że nie powinno się tej drogi wykluczać, ale należy przystąpić 
do badań nad realną możliwością urzeczywistnienia poczynań w  tym kierunku.

Dlatego niepokojące są postanowienia Projektu ustawy o bibliotekach w  redakcji 
z V I I 1962 r. wykluczające tę możliwość. Art. 12 tego projektu postanawia: „1. Bi
blioteki wchodzące w  skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej obowiązane są prze
kazywać między sobą nieodpłatnie zbędne materiały biblioteczne” , a  w ięc spo
sobem tradycyjnym, zgodnym z Zarządzeniem z r. 1935. W art. 14 jest pow ie
dziane, że Minister Kultury i Sztuki po  odpowiednich uzgodnieniach ustala 
wytyczne: „2. specjalizacji zbiorów, gospodarki drukami zbędnymi i międzybiblio
tecznej wymiany materiałów bibliotecznych” , ale będzie to musiał robić w  oparciu
o wspomniany wyżej art. 12.

Wydaje się, że należałoby dążyć do takiego sformułowania art. 12, które nie prze
szkadzałoby powołaniu do życia zbiornic dubletów i druków zbędnych.

4. Wreszcie problem czasopism szczątkowych. W  otrzymanych odpowiedziach na 
ankietę nie było zastrzeżeń co  do definicji. Można więc przyjąć ją za obowiązującą. 
W  ;e j negatywnej części —  jakich czasopism nie uważa się za szczątkowe —  można 
chyba skreślić punkt mówiący, że za czasopisma szczątkowe nie uważa się czasopism 
otrzymywanych jako biblioteczny egzemplarz obowiązkowy i to przynajmniej w  ody- 
niesieniu do bibliotek, które gromadzą e.o., ale nie w  charakterze egzemplarza archi
walnego. Na ogół’ wszystkie biblioteki stwierdzają, że na podstawie katalogów są 
w  możności stwierdzić stan czasopism szczątkowych i.że  wobec tego istnieje możli
wość przystąpienia do akcji scalania. Są jednak i  wyjątki. Do nich należą biblioteki, 
które nie posiadają czasopism szczątkowych, jak Bibl. SGPiS w  Warszawie, W oj. 
Bibl. Publiczna w  Warszawie i W oj. Bibl. Publ. w  Toruniu. Są następnie biblioteki, 
które nie mogą stwierdzić stanu czasopism szczątkowych na skutek nie zakończenia 
opracowania czasopism. Do tych należą: Bibl. Jag., Bibl. UMCS w  Lublinie, Woj. 
p ib l, Publ. w  Poznaniu, W oj. i Miejska Bibl. PubL w  Kielcach. Wszystkie biblioteki 
stwierdzają potrzebę a nawet konieczność scalania czasopism szczątkowych, z  jedy
nym wyjątkiem Biblioteki Akademii Medycznej w  Łodzi, która jest przeciwna tej 
akcji, ponieważ niektóre czasopisma szczątkowe zdobyła z wielkim trudem i jej 
ambicją jest uzupełnić je  w  takim stopniu, by przestały być uważane za szczątko
we. Te czasopisma szczątkowe; są często dumą biblioteki i  decydują o  wartości zbio
rów. Natomiast biblioteka ta uznaje celowość podjęcia wysiłków w  kierunku opra
cowania i wydania drukiem C.K. tych czasopism.

Większość bibliotek uważa, że akcję scalania należałoby przeprowadzić w  opar
ciu o  C.K. Czasopism Biblioteki Narodowej, ;'akkolwiek wiele z  nich podkreśla 
jego nieaktualność, skutkiem czego postulują oparcie scalania o  aktualne wykazy 
czasopism szczątkowych przesyłanych do Biblioteki Narodowej. Niektóre biblioteki 
chciałyby scalać czasopisma w  ramach kontaktów między bibliotekami (Bibl. Po
litechniki w  Łodzi, PAN w  Kórniku, W oj. i Miejska Bibl. Publ. w  Szczecinie), inne 
przez utworzone zbiornice druków zbędnych i  czasopism szczątkowych (BibL P o 
litechniki w  Gdańsku, w  Szczecinie, Pedagog. Bibl. W oj. w  Warszawie, w e W rocła
w iu i B.U. Wrocław), w  nieokreślony bliżej sposób w  obrębie sieci szkół wyższych 
(Bibl. Politechniki w  Warszawie). B.U.W. stwierdza, że C.K. Czasopism Biblioteki 
Narodowej w  obecnym swoim stanie nie może być podstawą scalenia. Uważa ona, że 
inicjatywę w  tym względzie powinny przejawić postulowane na Konferencji w  R o-
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gowie K om is.e Koordynacyjne utworzone z kierowników oddziałów gromadzenia 
zbiorów  w  poszczególnych pionach bibliotek. B yły też głosy za uzupełnianiem cza
sopism szczątkowych drogą mikrofilmowania.

Jakie w obec tego rozwiązanie byłoby najsłuszniejsze?
Przy odpowiedzi na to pytanie trzeba pam iętać o  istotnych trudnościach perso

nalnych i lokalowych bibliotek, następnie o  tym, że rzeczywiście C.K. Czasopism 
w  Bibliotece Narodowej nie jest kompletny i nie jest aktualizowany, na skutek 
czego nie może być podstawą dla takiej akcji. Z  drugiej strony trzeba pamiętać, że 
interes społeczny wymaga, by czasopisma te zostały scalone i mogły służyć nauce-

W  tych warunkach jako jedynie uzasadnione w ydaje się obciążyć ewentualną 
zbiornicę dubletów i druków zbędnych dodatkowym zadaniem —  zbierania i scala
nia czasopism szczątkowych oraz przekazywania ich odpowiednim bibliotekom.

W  tym właśnie momencie dochodzi do głosu dodatkowy problem: komu przeka
zywać czasopisma scalone. Dotyczy to zresztą również i pierwszeństwa w  zakresie 
dubletów i druków  zbędnych. Co do tego biblioteki żywią pewne obawy, czego do
wodzi przytoczony w yżej głos Bibl. Akad. Med. w  Łodzi. Nie jest to  zresztą głos 
jedyny. B.U.W. z te j właśnie przyczyny uważa, że akc;a ta będzie możliwa „ale do
piero po ustaleniu specjalizacji bibliotek” . Stanowisko to jest niewątpliwie słuszne
i to  bez względu na sposób przeprowadzania akcji. Odpowiada ono zresztą całkowi
cie głosom i postulatom wysuwanym w  ostatnich tylko czasach w  Sopocie, Jarocinie, 
Eogowie.

Sprawa czasopism szczątkowych wysuwa inny jeszcze problem, który koniecznie 
powinien być wzięty pod uwagę: żywiołowego narastania ich ilości. Łączy się to  
ściśle z  prenumeratą czasopism zagranicznych, a także z wymianą i  darami. Tym 
ostatnim raczej tamy położyć się nie da. Gdy jednak idzie o  prenumeratę i wymianę, 
w ydaje się, że tu należy podjąć jakieś środki zaradcze. Problem polega na tym, że 
biblioteki starają się zdobyć z tych źródeł jak najw ięcej czasopism. Tego zresztą 
domagają się uczelnie. Tendencja ta niewątpliwie jest słuszna i  uzasadniona. Jed
nak dalszy rozw ój tych spraw jest nieprawidłowy. Zdarzają się bowiem  takie sy
tuacje, że nowy kierownik katedry czy zakładu odmawia przyjmowania dotych
czasowych tytułów  czasopism, a żąda zaprenumerowania innych, bądź też ceny 
czasopism ulegają podwyżce przy nie podwyższonych kredytach, bądź wreszcie zo
stają zmniejszone lim ity dewizowe. To wszystko zmusza biblioteki do zmian pre
num erowanych tytułów albo do zmniejszania ich liczby, czego wynikiem jest p o 
wstawanie czasopism szczątkowych. Sytuacja ta jest doskonale wszystkim znana. 
W ydaje się, że nie można przechodzić obojętnie obok tego faktu i że sytuacja ta 
wym aga zastosowania szybkich i energicznych środków zaradczych. W yjście jest 
chyba jedyne, również stale postulowane (Rogów) i  praktykowane, zwłaszcza 
w  Niemczech, a nawet wprowadzane w  życie u nas, np. w  bibliotekach WSR —  
określenie specjalizacji bibliotek i współpraca w  zakresie prenumeraty czasopism 
zagranicznych z równoczesnym zagwarantowaniem ciągłości kredytów dla czaso
pism zatwierdzonych. W ydaje się, że jest to doskonałe zadanie dla postulowanych 
K om isji K oordynacyjnych działających na zlecenie Rady Głównej.
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HALINA CHAMERSKA 
B -ka Uniw. 
w  Warszawie

'ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
W  BIBLIOTEKACH I ARCHIWACH POLSKICH

Stulecie powstania styczniowego stało się okazją dla przypomnienia i spopu
laryzowania w  społeczeństwie tych wielkich wartości, jakie ono wniosło do na- 
szych dziejów. Nad całością poczynań i obchodów, organizowanych w całym 
kraju z inicjatywy różnych środowisk i instytucji, czuwa Ogólnopolski Komitet 
Obchodu Stuletniej Rocznicy Powstania Styczniowego pod przewodnictwem sekre
tarza naukowego PAN prof. dr H. Jabłońskiego. Dla uczczenia rocznicy odbyły 
się m.in. sesje popularno-naukowe, otwarto liczne wystawy o  charakterze bądź 
popularnym, bądź naukowym (z nich największa i najważniejsza wystawa w Mu
zeum Historycznym m. st. Warszawy, opracowana przy dużym udziale Archiwum 
Głównego A kt Dawnych), ponadto problematyka powstania będzie jednym z cen
tralnych akcentów zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego, który odbędzie 
się w  Warszawie na jesieni 1963 r.

Koordynacją poczynań i  planów naukowych i wydawniczych związanych z rocz
nicą, a także opracowaniem kilkutomowego wydawnictwa źródeł do dziejów pow
stania zajmuje się Instytut Historii PAN wespół z radzieckim Instytutem Słowia- 
noznawstwa Akademii Nauk ZSRR.

W  związku z projektami wydawniczymi Instytut Historii przy wąpółudziale 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zapoczątkował przed kilku laty cen
tralną ewidencję rękopisów, archiwaliów, prasy tajnej oraz odezw i ulotek, znajr 
■dujących się w  archiwach i bibliotekach polskich. Druki zwarte pominięto w  tej 
rejestracji całkowicie, robiąc wyjątek dla instrukcji i regulaminów wojskowych. 
Rejestracja miała ujawnić całokształt materiałów, jakimi dysponują historycy 
w  kraju, od początku jednak zdawano sobie sprawę, że —  zwłaszcza po zniszcze
niu zbiorów raperswilskich — niezastąpione źródła do dziejów powstania wy
stępują również w  zbiorach zagranicznych, zwłaszcza w  tych państwach, które 
brały  w  ówczesnych wydarzeniach n a jż y w s i udział (państwa zaborcze, a ponadto 
Francja i Anglia).

Rejestracja objęła materiały następujących bibliotek: Narodowej i Uniwersy
teckiej w  Warszawie. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Kórnickiej, im. Zie
lińskich w Płocku, Czartoryskich i Jagiellońskiej w  Krakowie, Łopacińskich w  Lu
blinie, Raczyńskich w  Poznaniu, PAN w  Krakowie i Warszawie, wreszcie w  Mu
zeum W ojska w  Warszawie. Ze swej strony Naczelna Dyrekcja Archiwów prze
prowadziła kwerendę w  podległych sobie archiwach: w  Archiwum Akt Dawnych 
i w  Archiwach W ojewódzkich wraz z ich oddziałami terenowymi.

Zgromadzone w  centralnej kartotece materiały rozsegregowano przede wszyst
kim  na dwie wielkie grupy opisów: źródeł proweniencji polskiej i zaborczej.

W części pierwszej opisy uporządkowano według schematu struktury władz 
i instytucji powstańczych —  punktem wyjścia była tu kancelaria w y s t a w c y  
dokumentu, ulotki, odezwy. Opisy licznych w  przedpowstaniowym okresie ulotek 
anonimowych ułożono chronologicznie. Prasę tajną, po porównaniu kartoteki z Cen
tralnym Katalogiem Czasopism w  Bibliotece Narodowej, uporządkowano alfabetycz
nie, podobnie jak i pamiętniki. Tym cstatnim zresztą, podobnie jak i materiałom
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literackim pośw ięcono n ieco mniej uwagi, gdyż nie wchodziły one do planów w y
dawniczych Instytutu.

Zebrane w  kartotece opisy porównano z bibliografią Gąsiorowskiego oraz ze 
wszystkim i ważniejszymi wydawnictwami źródeł do dziejów  powstania jak również 
z podstawowym i opracowaniami przedmiotu. W cielono opisy poszczególnych do
kum entów z drukowanych publikacji źródłowych celem uzyskania możliwie pełne
g o  repertorium akt i korespondencji proweniencji powstańczej. Prace te pozwoli
ły  na stwierdzenie, że kwerenda nie przyniosła zbyt w ielu rewelacji. To, czym dy
sponujem y obecnie, są to tylko szczątki akt najwyższych władz powstania i to  
szczątki bardzo rozproszone. Lepiej przedstawia się sytuacja, jeśli idzie o prowin
cjonalne i lokalne władze powstańcze, zwłaszcza agendy z zaborów pruskiego 
i austriackiego. Są tam dokumenty bezwątpienia cenne do dziejów  np. potencjału 
m ilitarnego powstania, do udziału ochotników cudzoziemskich, dla badań re
gionalnych i  lokalnych działań wojennych, dla poszukiwań biograficznych itd., 
natomiast nie wnoszą one żadnych zasadniczych zmian do naszego obrazu powstania 
jako całości. Jest też nieco osobistych papierów poszczególnych dowódców powstań
czych (Rucki, Bosak, Stella-Sawicki), nieraz rozproszonych pomiędzy dwie lub 
trzy kolekcje biblioteczne.

W  zarejestrowanych zasobach materiałów drukowanych (jak prasa tajna, odej- 
zwy i ulotki) występują niejednokrotnie rzadkości bibliograficzne, istniejące obec
nie np. tylko w  jednym egzemplarzu w  Polsce czy Związku Radzieckim. Stwier
dzono, że są takie tytuły i numery, których obecnie nie ma już nigdzie w  kraju, 
mimo że niegdyś zarejestrowano je w  bibliografiach, wspominano w  pamiętni
kach czy starszych opracowaniach. Największe zasoby tych materiałów znajdują 
się w  bibliotekach: Jagiellońskiej, Czartoryskich, Narodowej (zbiory Krasińskich, 
Czołowskiego, teki M ieleszków i in.), Ossolineum, w iele cennych eksponatów po
siadają także archiwa w  dowodach rzeczowych przy sprawozdaniach i aktach 
śledczych.

Część druga kartoteki zawiera archiwalia i inne materiały, których wystawca
mi były  agendy zaborcze. Tu opisy uporządkowano chronologicznie w  obrębie 
istniejących zespołów: poszczególnych Kom isji Rządowych (szczątki), Rządów G u- 
bernialnych, władz zaborczych administracyjnych, policyjnych i wojskow ych wszel
kich szczebli. Sporządzono dodatkowe opisy dow odów  rzeczowych i wszelkich za
łączników do akt zaborczych, jeśli były  one proweniencji powstańczej i  wcielono 
je  do  części pierwszej. W  aktach zaborczych znalazło się sporo wartościowego 
materiału dla zagadnień takich, jak polityka terenowych władz zaborczych wobec 
powstania, metody represji i zbrojnego zwalczania oddziałów powstańczych, za
rządzenia administracyjne zaborców, postawa chłopów wobec powstania itd.

Kartoteka nie jest przeznaczona dla szerszego kręgu użytkowników i  jest poi
m y śla na przede wszystkim jako pom oc dla w ydaw ców  źródeł do  dziejów  pow 
stania, dla naukowców opracowujących te czy inne zagadnienia związane z w y
darzeniami 1861-64 r. Nie jest w ięc ogólnie dostępna i  korzystać z  niej można 
ty lko za specjalnym zezwoleniem.

W iele materiałów rękopiśmiennych zarejestrowanych w  kartotece doczekało się 
zresztą publikacji staraniem naukowców z różnych środowisk naukowych, jeszcze 
przed ich ewidencją w  Instytucie. Zainteresowanie dziejam i powstania jest duże. 
Sporo opracowań, nie mówiąc o  artykułach i przyczynkach źródłowych, ukazało 
się np. w  r. 1953 w  dziewięćdziesiątą rocznicę powstania, a i później niemal co
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roku ukazywały się publikacje na ten temat. Pełna bibliografia źródeł, opraco
wań a także beletrystyki na temat 1863 r. winna by ukazać się jak najszybciej. 
W arto może jednak przypomnieć najważniejsze wydawnictwa ź r ó d ł o w e ,  opu
blikowane po wojnie na podstawie rękopiśmiennych i archiwalnych zasobów kra
jowych a także i przedruki źródeł dziś już rzadkich i wyczerpanych.

W  oparciu o  zbiory Biblioteki Czartoryskich oraz nieistniejące już dziś Raper- 
swilskie a  także dokumenty Biblioteki Polskiej w  Paryżu i archiwalia obce ukazał 
się niedawno drugi tom wydawnictwa Polska działalność dyplomatyczna 1863—1864, 
pod redakcją A. Lewaka (Warszawa 1S63). W ydawnictwo to, którego tom pierwszy 
opublikowano przed wojną w  r. 1937, zawiera raporty agentów dyplomatycznych 
z  Berlina, Rzymu, Londynu i  Watykanu.

Do najważniejszych należy z pewnością Proces R. Traugutta i członków Rządu 
Narodowego w  opracowaniu A. Borkiewiczówny i innych, pod red. E. Halicza 
(T. 1-4. Warszawa 1960—61). Są to akta ocalałe z  zespołu Audytoriatu Polowego, 
znajdujące się w  Archiwum A kt Dawnych, a opublikowane pod auspicjami Na
czelnej Dyrekcji Archiwów.

Jako jeden z tom ów Wydawnictwa źródeł do dziejów powstania, które publi
ku je Instytut Historii PAN, ukazał się tom  pt. Chłopi i  sprawa chłopska w  pow
staniu styczniowym, w  opracowaniu F. Bortkiewiczowej i iń. pod red. S. Kienie
wicza (Warszawa 1962). Są to  akta władz carskich z terenu gubernii radomskiej, 
obrazujące stosunek w si do powstania, a opublikowane na podstawie zasobów W oj. 
ArchiwUm w  Łodzi.

Z  rękopisu Biblioteki Narodowej prof. dr S. Kieniewicz ogłosił Listy L. K ro- 
nenberga do M. Waligórskiego z r. 1863 (W rocław 1S55). Ta ocalała ze zbiorów 
raperswilskich, szyfrowana korespondencja dwóch „białych”  działaczy okazała 
się niezwykle cennym źródłem d o  dziejów polskiej polityki zagranicznej w  dobie 
powstania, wyjaśniła wiele motywów i postępków działalności obozu Białych.

Na podstawie rękopisów Bibl. Jagiellońskiej prof. dr S. Kieniewicz opubli
kował Zeznania śledcze o  powstaniu styczniowym  (W rocław 1956), zawie
rające wypowiedzi Z. Janczewskiego, K. Majewskiego, O. Awejdy, Wł. Dani
łowskiego i charakteryzujące działalność i politykę naczelnych’ władz powstań
czych. Polityczny Pamiętnik Wł. Czartoryskiego oraz wydane wraz z nim Pro
tokóły posiedzeń Biura Hotelu Lambert (óprac. H. Weressycki, Warszawa 1960) 
są oparte na papieradh archiwum Czartoryskich w  Bibliotece Czartoryskich w  Kra
kowie.

Ponadto wydano nieco zbiorów i wyborów źródeł, jak np. E. Halicz, I. Kober- 
dowa. I. Radtke: Demokracja polska w powstaniu styczniowym  (W rocław 1961), 
E. Halicz: Polska sztuka wojenna w okresie powstania styczniowego (Warszawa 
1954), O. Beiersdorf: Papiestwo wobec sprawy polskiej w  latach 1772—1864 (W ro
cław  1960; b. w iele dokumentów w  tym zbiorze dotyczy powstania). Są także 
zbiorki o  charakterze zupełnie popularnym (np. W. Bortnowski: O powstaniu stycz
niowym. Warszawa 1950; I. Koberdowa: Powstanie styczniowe 1863 r. Warsza
w a 1959).

Sporo drobnych przyczynków źrodłowych, korespondencji prywatnej czy też 
archiwaliów opublikowano także w  fachowych czasopismach historycznych jak 
Przegląd Historyczny, Kwartalnik Historyczny, Teki Archiwalne,- Sobótka, Z e  
Skarbca Kultury  i in., a także, jake aneksy do  monografii.
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Ukazało się też dość dużo pamiętników. Niektóre z nich są wznowieniami (np.
S. Bryczyński: M oje wspomnienia. Warszawa 1960; Fr. von Erlach: Partyzantka 
w  Polsce w  r. 1863. Warszawa 1960); inne natomiast opublikowano po raz pierw
szy (Junosza: Pamiętnik. Warszawa 1960 oraz Fr. K opem icki: Pamiętnik z pow 
stania styczniowego. Warszawa 1959 ze zbiorów Biblioteki Narodowej; J. Pren- 
dowska: M oje wspomnienia. Warszawa 1962 ze zbiorów Biblioteki PAN w 'K ra k o - 
kowie; Fr. Biłgorajski: Pamiętnik o  sprawie chłopskiej w  r. 1863. W rocław 1956 
ze zbiorów Bibl. Jagiellońskiej oraz Pol. Tow. Ludoznawczego w  Poznaniu; Dzien
nik m argrabiego' opublikowany W tomie trzecim m onografii A . Skałkowskiego, 
Poznań 1947 ze zbiorów chroberskich; S. Wilska: Pamiętnik o  Ignacym Chmieleń- 
skim. W rocław  1952 ze zbiorów  prywatnych; Z. Chądzyński: Wspomnienia pow
stańca z lat 1861— 1863. Warszawa 1963 —  opublikowane przed wojną we fragmen
tach, obecnie wydane w  całości na podstawie tekstu Biblioteki Polskiej w  Paryżu).

Staraniem W ojskowej Akademii Politycznej ukazały się przedruki trudno dziś 
dostępnych instrukcji i regulaminów powstańczych (Powstanie pod względem w o
jennym . Warszawa 1959: L. Mierosławski. Instrukcja powstańcza. Warszawa 1958).

Bardzo wiele wydawnictw źródłowych ukaże się dopiero w  r. 1963 bądź w  la
tach następnych. Przede wszystkim będzie to całość wspomnianego już Wydawnictwa 
źródeł do dziejów  powstania styczniowego , z którego 7 tomów opublikują histo
ry cy  polscy a 7 —  radzieccy. Strona polska przygotowała już do druku wybór 
publicystyki powstańczej z  prasy tajnej (w opracowaniu dr S. Sliwowskiej i doc. 
D . Fajnhauza) oraz Źródła do dziejów  manifestacji przedpowstaniowych na pod
staw ie archiwaliów warszawskich i lubelskich  (w  opracowaniu dr K . Groniow- 
skiego i dr W. Sliwowskiej). W  dalszej kolejności ukażą się akta Komitetu Cen
tralnego i Rządu Narodowego, zeznania śledcze Z. Janczewskiego, K  M ajewskiego 
i in. (według w ersji rękopiśmiennej ze zbiorów  Biblioteki im. Sałtykowa-Szczedrina 
w  Leningradzie), dokumenty dotyczące postawy i udziału ludności G alicji i za
boru pruskiego w  powstaniu.

Stronę radziecką w  Kom isji W ydawniczej reprezentuje, jak już wspomniano, 
Instytut Słowianoznawstwa Akademii Nauk ZSRR. W  tym  Instytucie również dla 
ułatwienia prac wydawniczych powstała —  przy współudziale Głównego Zarządu 
A rchiw ów  —  centralna kartoteka materiałów do dziejów  powstania, licząca kilka
dziesiąt tysięcy pozycji. H istorycy radzieccy qpublikowali już tom Zeznań śled
czych  i  zapisek  O. A w ejdy  (Moskwa 1961) ;ako pierwszy tom polsko-radzieckiego 
wydaw nictw a źródeł. Jest to  przedruk niezmiernie rzadkiego^ wydania pierw
szego, którego znane są obecnie tylko 2 egzemplarze: jeden w  Moskwie, drugi 
w  Warszawie w  Bibliotece Narodowej. Tom uzupełniono archiwalnymi materiałami 
•dotyczącymi osobistych losów  A w ejdy. W  przygotowaniu są dalsze tomy, obejmu
jące źródła: do dziejów  powstania i ruchu społeczno-politycznego na Ukrainie (t. i-2) 
oraz Litwie i Białorusi (również dwa tomy). Ponadto opublikowano już tam dwa 
zbiory szkiców  o  tematyce powstaniowej (W osstanije 1863 g. i russko-polskije rew o-  
Ijucionnyje sw jazi 60-ch godow. Sbom ik statiej pod red. W. D. K oroljuka i I. S. 
Millera. M oskwa 1960; Russko-polskije rewoljucicmnyje swjazi 60-godow i wqs- 
stanije 1863 g. S bom ik  statiej i materiałów pod red. W . A . D ;akowa i in. Mo
skw a 1962). O bydw a tomy zawierają m.in. przeglądy materiałów archiwalnych 
i  rękopiśmiennych, jak np. spuścizny osobiste i  akta urzędowe Berga, Miljutina, 
Czerkasskiego, Arcim owicza, W ałujewa i drobniejsze zespoły.
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Poszukiwania naukowców polskich kierują się obecnie w stronę niezniszczo
nych a niewyzyskanych dostatecznie dla tego tematu obcych zbiorów bibliotecz
nych i archiwalnych. Bardzo cennym i bogatym źródłem okazały się np. raporty 
konsulów państw obcych z Warszawy. Wydobyte z archiwów mają się wkrótce 
ukazać drukiem w  opracowaniu edytorskim doc. Ireny Koberdowe'j. Raporty te 
rzucają wiele światła na postawę społeczeństwa, na politykę „białych”  działaczy, 
na systemy represji carskich itd:

\

Już ukazał się w  druku zbiór artykułów Al. Herzena o  powstaniu (Al. Herzen:
0  powstaniu styczniowym. Warszawa 1962), publikowanych w  Kołokole; korrv 
pletu tego pisma nie posiada żadna biblioteka polska.

O wiele w ięcej aniżeli wydawnictw źródłowych i źródłoznawczych ukazało się 
po wodnie opracowań o  tematyce powstaniowej. Są to jednak omówienia zagad
nień szczegółowych (sprawa chłopska, militaria, Warszawa w  powstaniu) bądź też 
bardzo liczne biografie i lepsze czy gorsze powieści biograficzne. Natomiast brak 
jest jak  dotąd obszerniejszej syntezy dziejów powstania na tle ówczesnej sytuacji 
międzynarodowej. Nie ukazała się dotąd ani jedna historia powstania jako ca
łości i bibliotekarz musi wskazywać czytelnikowi wciąż te same przedwojenne 
pozycje, choć badania szczegółowe posunęły się znacznie naprzód, znajomość 
źródeł polskich i  obcych jest większa niż dawniej, pojawiły się monografie także
1 obcych badaczy itd. Nie ukazała się też dotąd —  po Gąsiorowskim i uzupełnie
niach Mościckiego —  bibliografia powstania, a sądzić należy, że właśnie obecnie 
byłaby szczególnie aktualna. T ę lukę wypełni w  pewnej mierze Powstanie stycz
n iow e  (w  opracowaniu Z. Ćwieka), które się ukazało staraniem Instytutu Biblio
graficznego Biblioteki Narodowej. Obejmuje ono jednak tylko piśmiennictwo powo
jenne w  wyborze i kontynuacji Gąs.iorowskiego nie zastąpi. Pełną bibliografię 
przygotowuje jeden z naukowców krakowskich i  należy życzyć, aby wyszła z  dru
ku jak najszybciej.

Wkrótce ma się ukazać dwutomowe dzieło pod red. ,prof. dr Janiny Kulczyc- 
k iej-Saloni Powstanie 1863 r. w  piśmiennictwie polskim i  obcym. Będzie to nie
słychanie aktualna i  przydatna pomoc nie tylko dla naukowcówi-histoiyków lite
ratury, .a le  także dla bibliotekarzy.

M ARIA WIGLUSZOWA
B -ka Gł. W yższej Szkoły Rolniczej
w  Krakowie

AKTUALNE POTRZEBY WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK ROLNICZYCH

Postępująca specjalizacja nauki i ilościowy rozrost piśmiennictwa we wszyst
kich  dziedzinach nauki i techniki pociągnęły za sobą powstanie i rozwój biblio
tek specjalnych, które służąc określonemu kręgowi użytkowników mogą sprawniej 
i szybciej zaspokajać ich potrzeby, niż byłyby to  w  stanie zrobić biblioteki uni
wersalne. Zjawisko to  wystąpiło także u nas, zwłaszcza w  okresie Polski Ludo
wej, w  której powstały sprzyjające warunki dla rozwoju nauk przyrodniczych, 
matematycznych i technicznych. Utworzono wiele nowych instytutów naukowych
i szkół wyższych, przy których zorganizowano biblioteki specjalne, a o  niespoty
kanym poprzednio tempie ich wzrostu mogą świadczyć liczby dotyczące bibliotek
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r o l n i c z y c h .  W r. 1939 było ich w  Polsce zaledwie 231. W  r. 1953 liczba ta 
wyniosła już 392, w  r. 1960 według niekompletnego zresztą spisu —  473, 
w  r. 1961 —; 54 *. Są to  głównie biblioteki wyższych szkół rolniczych, biblioteki 
resortowych instytutów naukowych i  instytucji rolniczych.

-Zadania tej im ponującej już liczby specjalnych bibliotek rolniczych pomimo 
różnej przynależności resortowej i  różnego rodzaju struktury organizacyjnej zbie
gają się na wspólnej drodze służenia nauce i praktyce rolniczej przez udostępnia
nie użytkownikom celow o dobranych i zorganizowanych księgozbiorów oraz jak 
najdalej idącą pom oc i najsprawniejszą działalność informacyjną. Nowoczesna 
nauka i  stosowane obecnie metody, potrzeby terenu i praktyki zmuszają biblio
teki do szukania coraz lepszych i  sprawniejszych form  działalności, do sprawdze
nia dotąd stosowanych sposobów pracy i szukania nowych metod odpowiadających 
aktualnym potrzebom. W ejście na tory gospodarki planowej we wszystkich pra
w ie dziedzinach życia wym aga planowego działania, również od  bibliotekarstwa. 
Stwarza sytuację, w  której konieczne jest podjęcie przez biblioteki jak  najwięk
szych wysiłków, aby inform acja o  w łaściwej pozycji piśmienniczej docierała do 
potencjalnego czytelnika oraz aby poszukiwane przez niego piśmiennictwo mogło 
być mu szybko i- sprawnie udostępnione.

W  takiej sytuacji działanie bibliotek jako pojedynczych jednostek organiza
cyjnych  bez łączności z  innymi nie w yda rezultatów. Dlatego też biblioteki rol
nicze chcąc sprostać wymogom chwili muszą nie tylko wypracować sprawną orga
nizację wewnętrzną, lecz również w ytworzyć poczucie wspólnoty i solidarności, 
nawiązać współpracę, dokonać racjonalnego podziału obowiązków s.

Zorganizowana współpraca bibliotek będzie przejściem do wyższych form  
współdziałania kolektywnego, co  w  efekcie końccwym  wpłynie na ekonomizację 
bibliotecznych prac usługowych, naukowych i  dydaktycznych.

W yprzedzili nas pod tym względem bibliotekarze zagraniczni, np. w  Stanach 
Z jednoczonych6, w  N iem czech7, w  W ielkiej Brytanii8. W  krajach słowiańskich

J L es bibliotheques agricoles dans le  monde. Rom e 1939 s. 119-125. Zestawienie 
to, dokonane przez Institut International d ’Agriculttlre, uwzględniło obok specjal
nych bibliotek rolniczych również niektóre biblioteki o  charakterze' ogólnym  (Bibl. 
Jagiellońska, Uniwersytecka w  Poznaniu, Politechniki Lwowskiej, W ydziału W e
terynaryjnego Uniw. Warszawskiego), mające w  swych zbiorach m.in. piśmienr 
n ictw o rolnicze.

2 h . S a w o n i a k :  W ykaz polskich bibliotek naukowych według specjalizacji. 
W yd. 2. Warszawa 1953. Biuletyn Instytutu Bibliograficznego t. 4 nr 3.

3 W orld D irectory o f  Agricultural Libraries and Documentation Centres. Ed. 
by  D. H. Boalch. Harpenden 1960 s. 80-86.

4 a .  Ł u c z y ń s k a ,  H. W i ą c e k :  Inform ator o bibliotekach w  PRL. War
szawa 1961. Uwzględniłam (opuszczoną w  Inform atorze) pianą bibliotekę średniej 
szkoły rolniczej w  Czernichowie ze względu na tradycję i rolę, jaką spełniała 
w  wychowaniu kadry rolników w G alicji już od r. 1860. Pominęłam uwzględnione 
w  Inform atorze biblioteki katedr i zakładów, ponieważ nie stanowią one jednostek 
samodzielnych. W  pionie wyższych szkół rolniczych jest ich ogółem 322. (Według 
materiałów opracowanych przez dra J. Pasierskiego z  Biblioteki WSR we W roc
ławiu). '

5 h . U n i e j e w s k a :  Problem y organizacyjne bibliotek specjalnych. Prz. b i- 
bliot. R. 29 :1961 s. 73.

® J. P a s i e r s k i :  Planowa specjalizacja bibliotek naukowych. Prz. bibliot. 
R. 27 :1959 s. 195-196.

7 Tam że s. 198.



również wzrasta zainteresowanie tym zagadnieniem. Zespół bibliotekarzy buł
garskich przystąpił do prac nad podziałem specjalizacji, których zakończenie 
przewiduje się na r. 1965®. W Jugosławii dopiero kilka bibliotek uczestniczy 
w  planowym gromadzeniu czasopism zagranicznych. Dużą przeszkodę stanowi brak 
centralnych katalogów w  skali k ra jow ej10. W  krajach skandynawskich współpraca 
międzybiblioteczna przekroczyła nawet granice poszczególnych państw u.

W  Polsce zagadnienie specjalizacji było tematem rozważań jeszcze w  okresie 
przedwojennym 12. Po wojnie sprawa ta stała się przedmiotem dyskusji na wielu 
zjazdach i konferencjach, m.in. na II Konferencji Naukowej Komisji Bibliografii 
i Bibliotekoznawstwa WTN odbytej we Wrocławiu (r. 1954), na Konferencji so
pockiej (r. 1956) i W akacyjnym 'Seminarium Bibliotekarskim w  Jarocinie (r. 1959 
i 1960). Problem ten omówiła szeroko i wszechstronnie H. Wiącek w  referacie 
■wygłoszonym na Ogólnokrajowym Zjeżdzie Delegatów SBP w  Olsztynie (1960 r .)13.

Poważnym krokiem naprzód w  wytyczeniu programu tej współpracy była zor
ganizowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w  dniach 19-24 czerwca 
1961 r. w  Rogowie konferencja bibliotek szkół wyższych poświęcona problema
tyce ich rozwoju i działalności w  planie pięcioletnim 1961— 1965. Uwaga uczestni
ków  Konferencji koncentrowała się głównie na zagadnieniu współpracy bibliotek 
V.’  zakresie polityki gromadzenia zbiorów. Istnieje jednak potrzeba a zarazem 
możliwość takiej współpracy w  odniesieniu do całego szeregu prac bibliotecz
nych M.

Pierwszą próbą nawiązania współpracy bibliotek w  pionie rolniczym była Kon
ferencja Dyrektorów Bibliotek Wyższych Szkół Rolniczych (25 -26 III 1960 r.) w  Bi
bliotece Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Warszawie. Wygłoszony pod
czas obrad referat J. Pasierskiego pt. Specjalizacja rolniczych bibliotek nauko
wych  —  stał się podstawą szerokiej dyskusji na temat specjalizacji w  zakresie po
lityki gromadzenia zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem czasopism zagranicz-
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* B. S w i d e r s k i :  Współpraca bibliotek w  W ielkiej Brytanii. Prz. bibliot. 
R. 27:1959 s. 200-230.

9 O. A . D j a k o n o w a :  O kompletowana krupniejszićh naucznyćh bibliotiek 
Bułgarii. Bibliotiekowied. i  bibliogr. za rubieżom. Vyp. 6:1960 s. 25-35.

10 B. H e r g e s i ć :  O nabavi i nabavnoj politici. Vjesnik bibl. hrvatske. G. 5 :  
1958/59 s. 9-23.

11 M. T u l  a n d  e r :  Library Cooperation in Scandinavia. Quarterly Bull, o f 
IAALD vol. 3 :1958 s. 1-2, vol. 4 :1959 s. 141-142. B. S w i d e r s k i :  Współpraca 
bibliotek państw skandynawskich. Prz. bibliot. R  29:1961 s. 257-263. W. S ł a b -  
c z y ń s k i :  O bibliotekach duńskich. Tamże R. 30:1962 s. 131-143.

12 Oto niektóre z  wypowiedzi na ten temat: E. K u n t z e :  Potrzeby polskich 
bibliotek naukovrych. Nauka poi. T. 2:1919 s. 503-542. Pamiętnik II Zjazdu Nau
kowego Członków 'K om itetu  *K asy im. Mianowskiego, odbytego w  Warszawie 
w  dniach 2-3 kwietnia 1927 r. Tamże T. 8 :1927 s. 56-57. R. K o t u l a :  Najistotniej
sze potrzeby polskich bibliotek naukowych. Tamże T. 10 :1929 s. 529,-537. Z. M  o -  
c a r s k i :  Potrzeby bibliotek naukowych. Tamże T. 10:1929 s. 538-546.

13 H. W i ą c e k :  Współpraca bibliotek w skali-kra jow ej. Prz. bibliot. R. 28: 
1960 s. 194-212.

14 Por.np. B. S w i d e r s k i :  Organizacja zespołu naukowych bibliotek uniwer
salnych w  Polsce. Prz. bibliot. R. 29 :1961 s. 62.
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nych. Na K onferencji powołano Kom isję dla Spraw Specjalizacji Bibliotek Rol
niczych, która odbyła następnie kilka posiedzeń. Owocem starań Komisji jest 
opracowany wykaz czasopism zagranicznych posiadanych przez niektóre biblioteki 
roln icze1Ł. Katalog ten spełnia ważne zadanie jako źródło inform acji dla celów  gro
madzenia i udostępniania czasopism. Pewnym  jego niedociągnięciem jest to, że nie 
uwzględnił bibliotek innych instytutów rolniczych gromadzących na bieżąco po
ważną ilość czasopism zagranicznych w  drodze prenumeraty i  wymiany.

Tak np. Biblioteka Instytutu Zootechniki w  Krakowie uzyskuje 265 tytułów 
zagranicznych czasopism bieżących, Biblioteka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w  Warszawie —  81, Biblioteka Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rol
nictwa —  87, Biblioteka Instytutu M elioracji i  Użytków Zielonych —  140, BiblUv 
teka Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa —  182, Biblioteka Instytutu 
Przemysłu Fermentacyjnego —  263, Główna Biblioteka Branżowa Przemysłu Spo
żywczego —  263, Biblioteka Instytutu Przemysłu Mleczarskiego —  170 tytułów m.

Konferencję naukowych bibliotek rolniczych w  Poznaniu (9-10 III 1962 r.) po
święcono sprawom modernizacji i technizacji bibliotek rolniczych, problemom 
nowoczesnej inform acji i dokumentacji, a przede wszystkim zagadnieniu specja
lizacji w  zakresie gromadzenia czasopism zagranicznych, czym głównie zajmuje 
się Kom isja dla Spraw Specjalizacji Bibliotek Rolniczych.

Dotychczasowe dyskusje i rozważania koncentrowały się głównie wokół zagad
nienia specjalizacji w  zakresie gromadzenia zbiorów. Istnieje jednak potrzeba 
rozszerzenia współpracy tych bibliotek na inne odcinki działalności bibliotecznej. 
W  obecnej chw ili szczególny nacisk kładzie się na udoskonalenie form  inform acji
o  zasobach bibliotecznych. Zasadniczym je j źródłem są dotychczas wykazy bieżą
cych  nabytków wydawane przez poszczególne biblioteki rolnicze. Nie jest to w y
godny sposób inform acji ze względu na dużą liczbę takich wykazów, różnorodność 
systemów klasyfikacji rzeczowej i częstotliwość, obejm ującą na ogół okresy kwar
talne z półrocznymi nieraz opóźnieniami17.

Ujemne strony takiej sytuacji trafnie charakteryzuje J. Czem iatowicz w  arty
kule pt. Centralny katalog książek zagranicznych  —  Nowe nabytki w.

Poprawa m ogłaby nastąpić z chwilą przystąpienia bibliotek rolniczych do reda
gowania wspólnego wykazu nabytków. Do współpracy powinny być włączone 
wszystkie biblioteki rolnicze bez względu na ich przynależność resortową. Funkcję 
ośrodka redakcyjnego należałoby powierzyć bibliotece posiadającej najodpowied
niejsze do tego warunki. Inne biblioteki rolnicze m iałyby obowiązek regularnego 
nadsyłania kart katalogowych z uproszczonym opisem i klasyfikacją rzeczową.

15 j .  G u t o w s k a :  W ykaz czasopism zagranicznych otrzym ywanych w  19f>0 
roku przez Biblioteki W yższych Szkot Rolniczych, Centralną Bibliotekę Rolniczą, 
Bibliotekę Instytutu> Ekonomiki Rolnej oraz Bibliotekę Zakładu Dokum entacji i In
form acji N aukowo-Technicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa. W arszawa 1961.

w A . Ł u c z y ń s k a ,  H. W ' i ą c e k ,  jw. prayp. _4.
i? W ykaz Najważniejszych Nabytków Biblioteki Szkoły G łównej Gospodarstwa 

W iejskiego. W arszawa (Kwartalnik), W ykaz Nabytków. Biblioteka Główna W yż
szej Szkoły Rolniczej w  Olsztynie. Olsztyn (Kwartalnik), Przegląd Ważniejszych  
N abytków  Zagranicznych Biblioteki G łównej W yższej Szkoły Rolniczej w  Pozna
niu. Poznań (Kwartalnik), W ykaz N abytków Biblioteki Instytutu Ekonomiki Rol
n ej. W arszawa (Kwartalnik), W ykaz Nabytków Bibliotek Centralnego Instytutu  
Rolniczego w  Warszawie, Puławach i  Bydgoszczy. Warszawa (Kwartalnik).

18 Prz. bibliot. R. 27:1959 s. 292.
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W ykaz taki winien ukazywać się jako miesięcznik. W ydawnictwo uzupełniałyby 
półroczne lub roczne indeksy dla ułatwienia poszukiwań. W  ponoszeniu kosztów 
wydawniczych musiałyby równomiernie uczestniczyć zainteresowane biblioteki, 
a pewnych starań wymagałoby tylko uzyskanie dodatkowych etatów 19. Tak zorga
nizowana akcja przyniosłaby duże oszczędności w  rozproszonych i mało efektyw
nych wysiłkach bibliotek rolniczych.

Centralna rejestracja bieżących nabytków zagranicznej literatury rolniczej nie 
kolidowałaby z uniwersalną rejestracją prowadzoną w  Bibliotece Narodowej, nie 
byłaby też powtarzaniem raz już wykonanej pracy20. Przyniosłaby jedynie reformę 
dotychczasowego systemu i metod wykazywania nabytków oraz zespolenie indy
widualnych wysiłków. Kartoteka ułożona z opisów katalogowych takiego wykazu 
mogłaby stanowić centralny katalog zagranicznych wydawnictw rolniczych w  b i 
bliotekach polskich, którego brak tak poważnie odczuwają wszystkie biblioteki. 
Na Seminarium Bibliotekarskim w  Jarocinie (1960 r.) podkreślano znaczenie i po
trzebę centralnych katalogów o  charakterze specjalnym 21.

Istnieją już zresztą przykłady zagraniczne. Czechosłowacja posiada już od 
r. 1946 centralną rejestrację nabywanych bieżąco zagranicznych książek rolni
czych w  postaci czasopism pt. Nove knihy zemedelskych knihoven22. W  Chiń
skiej Republice Ludowej Biblioteka w  Tientsinie opracowuje od szeregi! lat cen
tralny katalog r o l n i c t w a  23. Katalog tego typu publikuje w  Polsce Biblioteka Szkoły 
G łównej Planowania i Statystyki dla nńuk spbłeczno-ekonomicznych 2̂ .

Współpraca bibliotek rolniczych powinna objąć również swoim zakresem ważne 
zagadnienie opracowania wytycznych prowadzenia bibliotek zakładowych. Ucze
stnicy Konferencji pracowników nauki i bibliotekarzy odbytej w  Łodzi (3-6 V
1959 r.) wysuwali potrzebę opracowania instrukcji dla bibliotek zakładowych 
w  skali ogóln ej23. Jest rzeczą powszechnie znaną, że pracujący w  bibliotekach 
zakładowych asystenci nie posiadają kwalifikacji bibliotekarskich. Obciążeni pra
cam i naukowymi i dydaktycznymi katedr traktują zajęcia związane z prowadze
niem bibliotek zakładowych jako marginesowe zajęcie dodatkowe.

Podstawą przy opracowaniu takiej instrukcji powinny być istniejące już w  po
szczególnych bibliotekach głównych przepisy i zebrane doświadczenia. Główny 
nacisk należałoby jednak położyć na określenie ilości godzin, jaką asystent po
winien poświęcić tygodniowo pracy bibliotecznej. Zdarza się nader często, że

18 Przyznanie 2 etatów pozwoliłoby na objęcie w  biuletynie nabytków w-szystkich 
bibliotek rolniczych w  Polsce. Jedna osoba byłaby w  stanie opracować jedynie
wykaz nabytków bibliotek wyższych szkół rolniczych.

20 Centralny Katalog Książek Zagranicznych. Nowe Nabytki w  Bibliotekach Pol
skich. Ser. A  i B. Warszawa.

21 H. U n i e j e w s k a ,  jw. s. 70.
22 J. C z e r n i a t o w i c z :  Katalogi centralne w  krajach słowiańskich. Prz. b i- 

bliot. R. 28:1960 s. 112-113.
23 J. P e l c o w a :  Prace bibliograficzne i  dokumentacyjne w  Chińskiej Repub

lice Ludowej. Prz. biblict. R. 27 :1959 s. 321.
24 Centralny katalog wydawnictw zagranicznych treści społeczno-ekonomicznej 

znajdujących się w polskich bibliotekach społeczno-ekonomicznych oraz niektórych  
innych bibliotekach naukowych. Oprać. Biblioteka SGPiS. Warszawa, z. 1:1956 
i nast.

25 K onferencja w  sprawie uczelnianych bibliotek zakładowych w  dniach 3-6 
czerwca 1959 f. W Łodzi. Materiały. Łódź I960 s. 206 punkt 13, s. 207 punkt 15.
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biblioteką’ zakładową zajmuje się kolektywnie cały zespół młodszych asystentów 
albo to  pół roku prowadzi ją inny pracownik.

Ważną sprawą jest ścisłe ustalenie odpowiedzialności za księgozbiory powie
rzone opiece poszczególnych zakładów, wartość takich księgozbiorów dochodzi nie
raz do ok. 500 tys. z łotych26. W  instrukcji powinno się również zamieścić przepisy 
ustalające jednolite form y prowadzenia centralnego katalogu bibliotek zakłado
wych we wszystkich bibliotekach głównych, gdyż jak dotąd w  poszczególnych 
ośrodkach stosowane są różne metody opracowania.

Należy stwierdzić, że instrukcja opracowana w  jednolitej w ersji dla bibliotek 
zakładowych w  skali ogólnokrajowej nie spełniłaby swego zadania. W ydaje się 
słuszniejsze, aby biblioteki główne poszczególnych pionów kolektywnym wysił
kiem opracowały instrukcje dla własnych bibliotek zakładowych. Należy bowiem 
w  tym wypadku kierować się specyfiką piśmiennictwa, wielkością księgozbiorów 
bibliotek zakładowych i szeregiem innych czynników, których uwzględnienie nie
możliwe jest w  wspólnej instrukcji.

W  pionie uniwersyteckim przeciętna wielkość księgozbioru biblioteki wydzia,- 
łow ej lub zakładowej wynosi 6 000 woL W  60% są to księgozbiory bardzo duże 
dochodzące nieraz do kilkudziesięciu tysięcy wolum inów*'. Natomiast 'w  pionie w yż
szych S2kół rolniczych średnia wielkość biblioteki zakładowej wynosi ok. 1 300 wol. 
Większość, bo  ponad 60% ogólnej liczby bibliotek zakładowych, stanowią biblio
teki posiadające do 1 000 wól., 25% to biblioteki do 2 000 wol. i  11% do 5 000 w o l.z8. 
Jak z tego wynika, instrukcja dla uniwersyteckich bibliotek zakładowych po
winna m ieć charakter szczegółowy, taki, jakiego wym agają większe księgozbiory
o  poważnym procencie rękopisów i starych druków. Natomiast w  pionie rolni
czym  instrukcja taka może m ieć charakter uproszczony. Specyfika zbiorow biblio
tek technicznych wymaga natomiast dodania szczegółowych instrukcji ustalających 
system ewidencji, opracowania i przechowywania tak licznych tam zbiorów spec
jalnych (normy, patenty itp.).

Sama instrukcja nie stworzy jeszcze m ożliwości uporządkowania zasobów bi
bliotek zakładowych. Istnieje szereg spraw' wymagających wcześniejszego roz
strzygnięcia. Jedną z nich jest sprawa druków zbędnych w  bieżącej pracy katedr; 
druki te obciążają poważnie księgozbiór. Opierając się na doświadczeniu B iblio
teki G łów nej W yższej Szkoły Rolniczej w  Krakowie, można stwierdzić, że b ib lio 
teki zakładowe od szeregu lat domagają się przejęcia druków zbędnych i zmaga
zynowania ich w  Bibliotece Głównej. Niestety Biblioteka Główna ze względów 
personalnych jak i lokalowych nie jest w  możliwości przyjęcia ich do swoich 
pomieszczeń. Należy przyjąć, że przy redukcji księgozbiorów katedr do zasobów 
aktualnie potrzebnych sprawa ich należytego prowadzenia byłaby o wiele łatwiej
sza. W szystko to jednak wymaga szerszych rozwiązań przekraczających możliwości 
bibliotek uczelni rolniczych.

Przedmiotem dyskusji winna się stać również ąprawa ujednolicenia katalogów 
rzeczowych. Jest to  zagadnienie bardzo ważne ze względu na rolę, ;aką katalogi

26 Biblioteka W ydziału W eterynaryjnego SGGW  ma 11773 wol., Biblioteka W y
działu Ekonomiczno-Rolniczego SGGW  —  13905 woL

27 J. T y s z k o w s k a :  Stan i  problem atyka uniwersyteckich bibliotek zakła
dowych. W : K onferencja Łódzka. Łódź 1960 s. 32-33.

m j .  P a s i e r s k i :  Stan i  problem atyka uczelnianych bibliotek zakładowych 
w  w yższych  szkołach rolniczych. W : Konferencja, Łódzka. Łódź 1960 s. 174.
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te spełniają w  codziennej pracy naszych bibliotek. Biblioteki główne wyższych 
szkół rolniczych posiadają przeważnie katalogi oparte na systemie dziesiętnym. 
Katalogi te obok pewnych zalet posiadają również poważne wady. Najistotniejszą 
z tych wad są trudności wynikające przy uwzględnianiu nowych zagadnień w  ra
mach istniejącego schematu. Przy tym sposobie postępowania traci na znacze
niu zaleta powszechności i  jednolitości katalogu dziesiętnego, ponieważ każda z bi
bliotek według swego uznania i w  miarę własnych potrzeb tworzy i dodaje w  róż
nych miejscach zupełnie nowe lub bardzie] szczegółowe pojęcia. Należy również 
wziąć pod uwagę niedogodność systemu znakowania, co' powoduje, że szeregowa
nie kart katalogowych o  długich symbolach przy szczegółowych pojęciach oraz 
przy symbolach złożonych jest trudne i czasochłonne. W literaturze zagranicz
nej pojawiają się w  ostatnich latach liczne głosy krytyczne na temat niekonsek
wencji i braków obecnego stanu klasyfikacji dziesiętnej. Wszystkie te rozważania 
zgodnie zmierzają do tego, aby gruntownie zreformować dotychczasowy system

Co się tyczy katalogów systematycznych, to  ich schematy są opracowywane 
przez biblioteki rolnicze w  qparciu o  różne wzory i dostosowane do potrzeb własnej 
biblioteki według uznania je j pracowników. W  polskiej literaturze zawodowej 
piśmiennictwo z zakresu teorii katalogów rzeczowych nie zajmuje wiele miejsca. 
Szczegółowo zagadnienie to omówili M. Bronarska i R. Lutman w  Przeglądzie Bi
bliotecznym 30 wskazując na istniejące trudności i  rozbieżności. Postulowane przez 
nich podjęcie prac nad poszczególnymi typami katalogów rzeczowych nie doczeka
ło  się niestety realizacji.

W ydaje się słuszne, by zagadnienie to stanowiło jeden z następnych etapów 
pracy Komisji do Spraw Specjalizacji naukowych bibliotek rolniczych. W oparciu
0 doświadczenia wszystkich bibliotek tego pionu można wypracować i ustalić je
dnolity schemat, który wprowadzonoby na próbę w  jednej bibliotece. Po stwierdze
niu jego wad i zalet oraz uwzględnieniu ostatecznych poprawek mógłby on stać 
się obowiązujący dla polskich bibliotek rolniczych. System ten powinien spełniać 
jeden zasadniczy warunek, a mianowicie uwzględniać możliwość dalszego rozwoju
1 specjalizacji wiedzy rolniczej. Społeczna oszczędność wysiłków byłaby niewątpliwa. 
Należy również zwrócić uwagę na korzyści wypływające z tego ujednolicenia dla 
prac wypożyczalni międzybibliotecznej oraz dla samych czytelników. Ujednoli
cenie katalogu rzeczowego ułatwiałoby użytkownikom korzystanie z wykazów bie
żących nabytków, ponieważ klasyfikacja piśmiennictwa opierałaby się wtedy na 
ustalonym już wzorze przyjętym przez wszystkie biblioteki. Ułatwione byłoby 
również porządkowanie materiału nadsyłanego do centralnego katalogu zagranicz
nych książek rolniczych. Całość tego zagadnienia należy rozpatrzyć ^eszcze teraz, 
dopóki niezbyt duże księgozbiory nowopowstałych bibliotek rolniczych pozwalają 
na przeprowadzenie tych reform bez zbytniego nakładu sił i czasu.

Obecnie poświęca się bardzo dużo uwagi zagadnieniu postępu technicznego 
w  bibliotekach, mechanizacji prac i potrzebie nowoczesnego sprzętu, którego za

29 g  A  L l o y d :  -A  „new  deal"  for universal classification. Rev. Docum. vol. 
27-1960 s 149-153 O F r a n k :  Uber die zukiinftige Entimcklung der Internatio- 
naien Deżimalklassifikation. Tamże s. 141-144. H. W e  11 i s h: New publication me
thods for the VDC. Tamże s. 145-148.

30 m. B r o n a r s k a ,  R. L u t m a n :  Zagadnienia i stan katalogów rzeczowych  
w  polskich bibliotekach naukowych. Prz. b ib liot R. 25 :1957 s. 130-143.
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stosowanie w  poważnym stopniu wpłynie na przyśpieszenie toku prac technicz
nych oraz na usprawnienie typowych czynności. W ażne to  7jgadm>r ie omawiano 
m. in. na wspomnianej już K onferencji Bibliotek Szkół Wyższych Ministerstwa 
Szkolnictwa W yższego (Rogów 1961), a także na Konferencji Naukowych Biblio
tek Rolniczych w  Poznaniu (1962). Wysunięte tam bardzo słuszne postulaty na
trafiają przy realizacji na poważne trudności, które nie zawsze sprowadzają się d o  
braku środków finansowych. W iele urządzeń nie produkuje się w  kraju, a na na
bycie ich z importu nie zawsze pozwalają niewielkie stosunkowo środki dewizo
we przeznaczone na ten cel. Nie przedstawia trudności nabycie kompletnego urzą
dzenia dla stacji mikrofilmowych, które tak poważną rolę odgrywają we współ
pracy, eliminując w  części trudności w  wypożyczaniu międzybibliotecznym.

Osobny problem stanowi centralny druk kart katalogowych. Doświadczenia bi
bliotek szeregu państw wskazują na potrzebę przeprowadzenia pewnych reform  
w centralnym systemie redagowania i  rozprowadzania tych kart 3*. Pewien prq- 
cent kart w  ogóle nie nadchodzi do bibliotek, inne znów, docierają z  dużym opóźnie
niem na skutek czego nie mogą być wykorzystane w  katalogach, jednocześnie po
kaźna liczba kart okazuje się zbędna. W  Związku Radzieckim starano się zaradzić 
tym niedociągnięciom przez dostarczanie bibliotekom specjalnym kart katalogo
w ych w  seriach odpowiadającym różnym dziedzinom w iedzy« .  Doświadczenie Bi
blioteki Leningradzkiego Instytutu Rolnego wykazało, że właściwe wykorzysta
nie drukowanych kart katalogowych jest uzależnione od trafnego doboru serii aboh 
nowanych k art33. Podkreślić należy, że karty drukowane przez Wszechzwiązko- 
w ą Izbę Książki są codziennie dostarczane bibliotekom, stanowiąc zarazem źródło 
inform acji o wydawnictwach mających się ukazać. W  Bułgarii jest prowadzony 
dla całej sieci bibliotek Akademii Nauk centralny druk kart katalogowych zaopa
trzony klasyfikacją rzeczow ą34.

Podobne trudności z  centralnie drukowanymi kartami katalogowymi wystę
pują u nas. K arty sporządzane przez Bibliotekę Narodową docierają do biblio
tek z  dużym opóźnieniem, a ponadto przeznaczone są głównie dla bibliotek pow
szechnych. Najpomyślniejszym rozwiązaniem byłoby skłonienie Państwowego W y
dawnictwa Rolniczego i Leśnego do drukowania kart katalogowych jednocześnie 
z książkami i dołączania ich do egzemplarzy. W arto by  również skłonić do tego 
samego Państwowe W ydawnictwo Naukowe, którego produkcja jest w  poważnym 
stopniu gromadzona przez biblioteki rolnicze.

W  takiej sytuacji byłoby zapewne możliwe umieszczanie na kartach katalogo
wych klasyfikacji rzeczowej w  oparciu o  schemat klasyfikacji opracowany przez 
biblioteki rolnicze. Koszt drukowanych kart byłby minimalny w  stosunku do uzy
skanych poważnych korzyści. W ydawcy, specjaliści lub redaktorzy dzieł rolni

31 G. C z i ż i k o T y a :  Ob annbtirowanyćh pieczatnych kartoczkach. Bibliotiekar 
1957 nr 1 s. 58-63. R. C. S w a n k :  Cataloging cost factors. Libr. Quart, vol. 26 : 
1956 s. 303-317.

32 W. A . W a s i l e w s k a  j a ,  J. A. N o w i k o w a :  Pieczatnyje kartoczki Biblio- 
iiek i im. W. I. Lenina. Sow. Bibliogr. 1956 wyp. 43 s. 26}-32.

33 A . J. R a b i n :  O pyt ispolzowanija pieczatnych kartoczek. Tamże s. 54-63.
34 H. H a n d e l s m a n :  Szkic inform acyjny o  bibliotekach akademii nauk w  kra

jach  dem okracji .ludowej. Prz. bibliot. R. 26 :1958 s. 214-227.



WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK ROLNICZYCH 41

czych najtrafniej określą przynależność rzeczową publikowanych prac. Nad re
dakcją poprawnego opisu katalogowego powinien natomiast czuwać kwalifikowa
ny bibliotekarz. Powodzenie tej akcji byłoby w  dużym stopniu uzależnione od 
możliwości włączenia się do współpracy warszawskich bibliotek rolniczych, które 
ze względu na łatwość utrzymania kontaktu z wydawnictwami mogłyby czuwać 
nad całością.

Na zakończenie pragnę jeszcze wspomnieć o  akcji scalania czasopism szczątko
wych, które w  rozproszeniu nie przedstawiają wartości użytkowej, natomiast ze
brane razem będą mogły być należycie wykorzystane. Scalanie czasopism w  skali 
ogólnokrajowej nie ma szans szybkiego zrealizowania, natomiast w  obrębie poszcze
gólnych zespołów bibliotek można liczyć na powodzenie ■ tego zamierzenia. Odegra 
tu rolę identyczność lub podobieństwo reprezentowanych zbiorów. Biblioteki rolni
cze z wyjątkiem Biblioteki SGGW i Oddziału Centralnej Biblioteki Rolniczej 
w  Puławach posiadają głównie piśmiennictwo powojenne. Dlatego odczuwa się 
brak polskich i  zagranicznych czasopism rolniczych z okresu przedwojennego, cze
go dowodem są liczne rewersy krążące w  ramach wypożyczalni międzybibliotecz
nej. Natomiast' w  bibliotekach zakładowych znajduje się bardzo dużo cennych
i rzadko spotykanych czasopism w  formie pojedynczych roczników lub tylko po
szczególnych zeszytów. Tak wartościowe a fragmentaryczne czasopiśmiennictwo po
siadają przede wszystkim katedry Wyższych Szkół Rolniczych działające niegdyś 
w  rama-ch Uniwersytetów Jagiellońskiego i Poznańskiego.

Akcję tę należałoby podzielić na dwa etapy. Pierwszy stanowiłoby opracowa
nie centralnego katalogu czasopism i wydawnictw ciągłych znajdujących się w  bi
bliotekach zakładowych, aby na tej podstawie zorientować się w  zasobach biblio
tecznych uczelni i dokonać scalenia pierwszego stopnia. Jak wiadomo większość 
bibliotek głównych szkół rolniczych opracowała już tego rodzaju katalogi. Drugi 
etap to dokonanie scalenia na szczeblu wyższym, mianowicie w  obrębie bibliotek 
głównych pionu rolniczego oraz pozostałych bibliotek rolniczych. Po zakończeniu 
te j akcji i  zebraniu pełnych już materiałów ewidencyjnych należałoby przekazać 
czasopisma z dziedzin nie związanych z rolnictwem bibliotekom innych uczelni.

Współpraca bibliotek jest zarazem problemem trudnym i złożonym, wymagają
cym  dobrze przemyślanego planu działania. W  początkowym etapie tej akcji mogą 
się wyłonić pewne rozbieżności w  stanowiskach reprezentowanych przez poszcze
gólne biblioteki, rozbieżności te można jednak z powodzeniem wyeliminować 
w  trakcie dalszego działania. Nie wszystko przecież będzie zależało od dobrej woli 
bibliotek, wiele spraw będzie uwarunkowanych posiadaniem odpowiednięh środków 
finansowych, etatowych, warunków lokalowych i wyposażenia technicznego. Wszyst
kie te zagadnienia będą mogły być rozwiązane tylko sukcesywnie, zgodnie z istnie
jącymi możliwościami.

Decydującym czynnikiem będzie pomoc udzielona przez Ministerstwo Szkół 
Wyższych, w  którego imieniu Minister H. Goiański w  r. 1961 na Konferencji biblio
tek szkół wyższych w  Rogowie stwierdził konieczność stworzenia dogodniejszych 
warunków dla udostępniania słowa drukowanego, jak i dla usprawnienia prac 
bibliotecznych. O pomocy w  zakresie usprawnień ogólnych, zaopatrzenia technicz
nego oraz samej akcji współpracy zapewnił również przedstawicieli bibliotek rol
niczych zebranych w  Poznaniu w  r. 1962 W imieniu Departamentu Studiów Rol
nych i Leśnych MSW  Dyrektor H. Dubniak. T o pozytywne ustosunkowanie się władz 
nadrzędnych stwarza sytuację, umożliwiającą realizację problemów, nad których
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rozwiązaniem pracują biblioteki wyższych szkół rolniczych we Wrocławiu, Olszty
nie, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Lublinie i w  Krakowie oraz Centralna Bi
blioteka Rolnicza, Biblioteka Instytutu Ekonomiki Rolnej i  Biblioteka Zakładu 
Dokumentacji i Inform acji Naukowo-Technicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa. 
Rezultaty tych prac powinny dopom óc do należytego wykorzystania zarówno zbio
rów  bibliotecznych jak i ugruntowania ich pozycji jako warsztatu pracy naukowej.

JADW IGA CIECHANOWSKA 
Inst. Odlewnictwa 
w  Krakowie

O SŁUŻBIE INFORMACYJNEJ W ANGLII i

Na świecie wychodzi ok. 50 000 tytułów czasopism naukowych a  liczba artyku
łów  w  nich zawarta wynosi od jednego do dwóch milionów nowych po2y c ji in
form acyjnych rocznie. Jest to  ocena tylko przybliżona podana z dokładnością do 
1 miliona, niemniej obrazuje ona ogrom piśmiennictwa. Materiał ten narasta 
z przerażającą szybkością i np. w  bibliotekach USA jego liczba podwaja się co 
lat 16 2.

Jeżeli chodzi o  książki, nie licząc broszur, to według danych Unesco w  sa
m ej W. Brytanii w  195C r. wydano razem 17 000 nowych tytułów, a w  Stanach 
Zjednoczonych 11000 s.

Z  liczb tych widzimy, jak olbrzym i materiał staje do rozporządzenia bibliotek 
i ośrodków dokumentacji i jak stosunkowo niewielką jego część stanowią wy
dawnictwa zwarte (książki) w  porównaniu z pozycjam i inform acji zawartymi 
w  czasopismach. Czy wszystkie te pozjłcje mają trwałą wartość, to inna sprawa.

Materiał ten należy odpowiednio ująć i tak rozprowadzić, aby szybko trafił 
d o  rąk osób studiujących dane zagadnienie, przy czym  należy uwzględnić i tę 
okoliczność, że poszczególne nauki zazębiają się wzajemnie i że do  zgłębienia 
pew nych zagadnień w  danej - dziedzinie konieczna jest również znajomość dzie
dzin peryferycznych. Oznacza to  w  praktyce, że nie wystarczy studiować czaso
pisma z zakresu sw ej specjalności, często trzeba sięgać do czasopism z dziedzin 
pokrewnych. Przekracza to  możliwości jednego człowieka i aby tego można było 
dokonać dla potrzeb wiedzy i życia, konieczna jest właściwa organizacja służby 
inform acji naukowo-technicznej.

Dokumentacja —  jak stwierdza H olstrom 4 —  jest tym środkiem, który kon
taktuje wszystkie przejawy życia naukowego począwszy od  myśli spekulatywnej 
aż  do praktycznego zastosowania tej myśli. Spotykamy się z  nią na każdym eta
pie życia naukowego, czy to  będzie chodziło o  liczbowe ustalenie praw naukowych 
■czy o  opis zjawisk przy pom ocy tych praw, o  ustalenie metod itd. Dokumentacja 
dociera wszędzie i zbiera inform acje tam, gdzie trzeba, aby je dostarczyć szybko 
tam, gdzie są one pożądane.

1 Referat wygłoszony na zebraniu Okręgu Krakowskiego Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich w  dn. 19 grudnia 1961 r.

2 J. E. H o l s t r o m :  Records and Research in Engineering and Industrial 
Sciences. London 1956 s. 81, 307. 352.

3 Tamże s. 355.
* Tamże s. 7 6 .'



SŁUŻBA INFORMACYJNA W ANGLII 43

Inną kwestią jest sprawa, w  jakim stopniu świat naukowy może korzystać 
z  tych licznych źródeł informacji. Dla zilustrowania tego zagadnienia podam znor 
wu wyciąg danych Unesco z lat 1950—1956 5;

1. Liczba uczonych i techników na
1000 mieszkańców:

2. Ogółem liczba uczonych i tech
ników:

3. Znajomość języków obcych: niem.
ang.
franc.
ros.
hisąp.

4. Zaludnienie

Polska W  Brytania ZSRR

3 5 6,1

72 000 250 000 1 000 000

14 000 50 000 600 000
10 G00 500 000
10 000 50 000 400 000
50 000 3 000

5 000 50 000

28 100 000 51 400 000 200 200 000

Oczywiście liczby te dziś są odpowiednio większe. Z  tabeli tej wynika, że język 
hiszpański jest językiem światowym, znanym na obu półkulach i jak niektórzy 
twierdzą językiem przyszłości ze względu na kraje Ameryki Łacińskiej, która coraz 
bardziej dochodzi do głosu. Zaskakująca jest duża znajomość tego języka wśród 
uczonych ZSRR.

Z  danych Unesco wynika również, że przeszło 500/0 światowej literatury nauko
w ej i technicznej ukazuje się w  języku angielskim. Około 30% uczonych i specja
listów  świata może czytać literaturę swojej specjalności w  języku angielskim, z te
go  dla przeszło połowy jest to język ojczysty. Następne miejsce co do rozpowszech
nienia wśród naukowców zajmują języki niemiecki, rosyjski i francuski6.

Jeżeli rozważymy zagadnienie służby informacyjnej z punktu widzenia zna
jomości języków obcych wśród naukowców, to zrozumiałe się staje znaczenie do- 
kumentalisty-tłumacza w każdym ośrodku informacyjnym. Bez fachowych tłuma
czy  wdrożonych w  zagadnienia naukowo-techniczne służba informacyjna jest nie
możliwa.

Zanim przejdę do inform acji naukowo-technicznej w  Anglii, po krótce przy
pomnę zasadę, według której sprawę informacji rozwiązano w  Polsce.

W  Polsce zorganizowano w 1950 r. Centralny Instytut Dokumentacji Naukowo- 
Technicznej, obecnie Centralny Instytut Inform acji Naukowo-Technicznej i Eko
nomicznej w  Warszawie, który jako instytucja centralna skupia w  swym ręku w y
dawnictwo kart dokumentacyjnych i ich dystrybucję według zapotrzebowania. 
Karty te są opracowywane przez poszczególne ośrodki dokumentacji wciągnięte do 
■współpracy.

Tego rodzaju centralizacja w  Anglii byłaby niemożliwa, gdyż wymagałoby to 
daleko idącej ingerencji państwa połączonej z odpowiednimi subsydiami. W  An
glii pozostawia się tę rzecz. inicjatywie poszczególnych stowarzyszeń naukowych 
i instytucji, które, korzystając czasem z pom ocy finansowej państwa, na własną 
rękę spełniają te zadania w  ograniczonym zakresie, obejm ującym pewną dziedzi
nę wiedzy. Cechą wyróżniającą naszej służby inform acyjnej jest dostarczanie roz

5 Fonderie 1961 nr 184 s. 181.
6 Jak poz. 2.
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wijającem u się przemysłowi wszelkich danych, wszelkiej pomocy, przy czym opła
calność tych usług wliczona jest do ogólnych kosztów postępu; tam wszystko musi 
się qpłacać bezpośrednio, w  przeciwnym razie nie ma racji bytu.

Podstawowym  źródłem inform acji w  Anglii są wszelkiego rodzaju encyklopedie 
oraz publikacje w tom e, tj. bibliografie. W  samej Anglii wychodzi ok. 130 czaso
pism z analizami (tzw. ..abstraktami” ), z czego połow ę zaczęto wydawać po 1939 r. 
index Bibliographicus opracowany przez Bestermana wylicza w  tomie pierwszym 
„Nauka i technologia”  (Science and Technology  —  1952 r.) 1400 bibliografii bieżą
cych.

Dwie instytucje angielskie mają charakter ogólno-światowy, mianowicie The 
British Council i  ASLIB. Jednym z zadań Biblioteki British Council jest pomoc 
w  nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów między uczonymi całego świata oraz 
pom oc w  wynajdywaniu odpowiednich ,pozycji literatury światowej.

ASLIB  (Association of Special Libraries and Information Bureaux —  Stowa
rzyszenie Bibliotek Specjalnych i Biur Inform acji) jest największym ośrodkiem 
inform acji w  Anglii, który obsługuje ok. 2500 członków w  Anglii i na świecie. Pod 
pewnymi względami spełnia on rolę naszego CIINTE, opierając się jednak na zu
pełnie innych zasadach. Zadaniem jego jest pom oc dla przemysłu w  zastosowaniu 
w yników  badań naukowych lub ekonomicznych drogą udzielania inform acji. Źródła 
in form acji ASLIB  są praktycznie biorąc nieograniczone, gdyż obsługując swych 
członków równocześnie korzysta z  ich materiałów i  możliwości informacyjnych. 
Obecne środki lokom ocji i  szybkiego przekazywania wiadomości stwarzają zresztą 
pcdobną sytuację dla innych ośrodków inform acji, dzięki czemu są łatw o dostępne 
dla wszystkich.

ASLIB utrzymuje bibliotekę składającą się z  czasopism i książek poświęconych 
sprawom  bibliotekarstwa, bibliotek specjalnych i dokumentacji. Biblioteka ta jest 
źródłem  inform acji dla tych, którzy pragną studiować zagadnienia bibliotekarstwa 
względnie stoją przed zadaniem zorganizowania biblioteki specjalnej lub ośrodka 
inform acji. Biblioteka ta gromadzi również wydawnictwa własne ASLIB: ASLIB  
Proceedings, zawierające referaty poświęcone dokumentacji, organizacji i rozpo
wszechnianiu nauk specjalistycznych, ASLIB Information, które podają wiadomości 
Stowarzyszenia, krótkie notatki dotyczące bieżących zagadnień, wykazy otrzyma
nych publikacji oraz zgłoszenia wakansów. Poza tym ASLIB organizuje kursy dla 
dokumentalistów i bibliotek specjalnych. t

ASLIB zatrudnia ok. 40 pracowników, którzy zajmują się głównie udzielaniem 
inform acji technicznych, załatwianiem kwerend w  liczbie 30 000 rocznie (ók. 100 
dziennie), przy czym  zapytania specjalistyczne kierowane są do odpowiednich 
ośrodków. Dalsze czynności pracowników obejm ują pomoc w  wypożyczaniu ma
teriałów (ok. 10 000 pozycji rocznie), polegającą na ustaleniu lokalizacji biblio
tecznej poszukiwanej pozycji i ewentualnym pośrednictwie przy wypożyczaniu, 
urządzanie w ystaw (np. sprzętu reprodukcyjnego, ochrony nieoprawnych czasopism). 
W posiadaniu A SLIB  znajduje się również katalog tłumaczeń (ok. 30 000 pozycji 
z 200 organizacji) jak i rejestr tłumaczy. Rejestr tłumaczy prowadzony jest na 
kartach perforowanych z  uwzględnieniem języka, zakresu wiadom ości tłumacza 
względnie jego specjalności oraz jego m iejsca zamieszkania, co  pozwala w  razie 
potrzeby na natychmiastowe odnalezienie najwłaściwszego tłumacza dla danego 
tekstu.
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O ile chodzi o  reprodukcję dokumentów, to ASLIB po ewentualnym wyszukaniu 
(location) i wypożyczeniu odpowiednich publikacji zleca wykonanie mikrofilmów 
i fotokopii dla potrzeb swych klientów innym firmom na zasadzie odpłatności, 
gdyż dotychczasowa liczba zamówień (ponad 6 000 rocznie) nie zapewnia jeszcze 
rentowności zainstalowania i utrzymania własnej pracowni fotograficznej i  mi
krofilm owej. Gdyby liczba zamówień przekroczyła 10 000 rocznie, wówczas można 
by m ówić o  opłacalności takiej komórki usługowej. Znowu więc zasada rentowności 
decyduje. Ponieważ ASLIB jest jedynie instytucją pośredniczącą, w ięc w  kon
sekwencji nie gromadzi mikrofilmów. Koszt wykonania mikrofilmów lub fotokopii 
obejmuje również opłatę za wyszukanie danej pozycji.

ASLIB prowadzi także rejestr zatrudnienia specjalistów w  swoim zakresie, 
przy czym publikuje zgłoszone wakanse i kandydatury, co umożliwia człońkom- 
organizacjom rekrutację pracowników z uniknięciem kosztownych ogłoszeń w  pra
sie.

Najlepiej zorganizowanym ośrodkiem informacji naukowo-technicznej w  Anglii 
jest —  zdaniem specjalistów, a m.in. dra A. Kinga, prezesa FIDu —  Dział Infor
m acji i Biblioteka Brytyjskiego Stowarzyszenia d o  Badań Metali Nieżelaznych 
(The British Non-Ferrous Metals Research Association, Information Departament • 
and Library). Dlatego też postarałam się zwiedzić tę instytucję.

Dział Inform acji wraz z Biblioteką zatrudnia 8 pracowników, w  tym 4 nau
kow ców  i 4 bibliotekarzy, przy czym całe Stowarzyszenie zatrudnia 180 pracowni
ków, z tego 60 pracowników naukowo-badawczych. (Liczbowo odpowiada to mniej 
w ięcej Instytutowi Odlewnictwa w  Krakowie). Kierownikiem Działu Informacji 
jest p. B. Fullman, chemik, który na tym stanowisku pracuje od lat 30. Wszelkie 
prace niezwiązane ściśle z pracą tego działu, jak wydawnictwa, rozpowszechnianie, 
reprodukowanie itp., są zlecane na zewnątrz.

Biblioteka prenumeruje 300 czasopism, posiada 5000 tomów książek oraz ok.
25 000 broszuri-odbitek stanowiących trzon biblioteki, je j najważniejszą część, po
ważne źródło informacji. Są to odbitki najnowszych prac stale nadsyłane ze 
wszystkich części świata przez specjalistów tej branży, przez członków Stowarzy
szenia itd. Są to częstokroć odbitki artykułów publikowane jeszcze przed ukaza
niem się ich w  czasopismach i dlatego stanowią bardzo cenny, najwcześniejszy 
sygnał o  danej pracy. Stanowią one bardzo istotną część każdej biblioteki nauko
w ej.

Dobre funkcjonowanie Biblioteki Brytyjskiego Stowarzyszenia do Badań Metali 
Nieżelaznych wynika z dużego zdyscyplinowania pracowników instytucji, ich an
gielskiej sumienności i rzetelności oraz terminowości wywiązywania się z obo
wiązków.

W  Bibliotece nie przeprowadza się skontrum (inwentarza), gdyż zdaniem kie
rownictwa jego koszty znacznie przewyższają problematyczne korzyści. Natomiast 
ściśle przestrzegany jest termin zwrotu wypożyczanych książek czy czasopism 
(2 tygodnie dla pracowników własnych, 7 dni dla osób obcych). Terminy zwrotów 
wydają się w  porównaniu ze stosunkami panującymi u nas niezmiernie krótkie. 
Nie dopuszcza się tam do przetrzymywania książki czy czasqpism przez kilka mie
sięcy czy nawet dłużej, co  może stwarzać pozory, jak gdyby pewne osoby miały 
zastrzeżony monopol na określone gałęzie wiedzy.

O ile któryś z czytelników chce mieć książkę dłużej, to po  je j zwrocie musi 
poczekać na jej obieg według listy zamówień (waiting list —  lista oczekujących),
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po czym dopiero może ją otrzymać z powrotem. O ile czytelnik nie oddaje książki 
w terminie, to kierownik Biblioteki zawiadamia o  tym  dyrektora, do czego zwykle 
nie dochodzi, bo  najczęściej wystarcza przypomnienie pracownikowi o  takiej ewen
tualności.

Książki są ułożone według działów. Obowiązuje w olny dostęp do półek. Osz
czędza to w  dużej mierze pracy personelowi .Biblioteki i jest możliwe rlyięki 
wspomnianej już rzetelności pracowników.

Prowadzony jest katalog alfabetyczny i działowy. Karta katalogowa jest iden
tyczna jak karta czytelnika, różni się tylko od niej kolorem. Wszędzie gotowe 
druki ułatwiają pracę.

„Książka przestarzała stanowi niebezpieczeństwo”  —  oto hasło i  istotna zasada 
przy uzupełnianiu zbiorów i ich uaktualnianiu. Polityka nabywania tylko materiału 
potrzebnego i wartościowego —  miejm y na uwadze, że jest to biblioteka wysoce 
specjalistyczna o  zacieśnionym kręgu użytkowników —  i usuwania tego, co  jest 
zbędne, w  m yśl powyższej zasady jest ściśle przestrzegana. Jeżeli zapotrzebowanie 
wybiega poza ścisły krąg specjalności biblioteki, korzysta się z tisług innych b i
bliotek podstawowych. Unika się przez to przeładowania biblioteki. Personel bi
blioteki orientuje się w  zasobach innych bibliotek związanych z dziedziną metali 
nieżelaznych i  potrafi doradzić członkom, gdzie mogą otrzymać żądaną literaturę. 
Na zewnątrz wypożycza się pocztą ok. 10 000 tom ów rocznie, a liczby wypożyczeń 
wewnętrznych są jeszcze wyższe.

Jednym z głównych zadań Działu Inform acji jest udzielanie odpowiedzi na 
kwerendy. Odpowiedzi udziela się bądź natychmiast telefonicznie, o  ile to  ;est 
możliwe, bądź listownie. Przy formułowaniu odpowiedzi pracownicy korzystają z po
siadanej wiedzy i  z pom ocy bibliograficznych. W  m ojej obecności p. Fullman udzie
lił szeregu inform acji, które dotyczyły m.in. własności pewnych związków metali, 
jak np. temperatury topnienia stopów itp. Niektóre odpowiedzi wym agają poro
zumienia się z innymi instytucjami w  kraju lub za granicą i odpowiednio dłuż
szego czasu. Poza tym pracownicy naukowi tego działu łącznie z  kierownikiem 
opracowują analizy z prenumerowanej literatury periodycznej kierując się zasadą 
wybierania tylko najważniejszych pozycji, gdyż wśród zalewu literatury nauko
w e j i technicznej duża część materiału jest nieużyteczna. Dochodzimy tutaj do 
poruszonej nawiasowo na początku sprawy ewentualnej -użyteczności olbrzymiego 
materiału publikowanego przez świat naukowy. Tego rodzaju wątpliwości są po
dyktowane wypowiedziam i naukowców z różnych dziedzin. Zdaniem jednego z pro
fesorów  tylko 20% literatury z chemii organicznej zawiera materiał wart opubli
kowania, zaś dyrektor Am erican College o f Surgeons (Amerykańskiego Kolegium 
Chirurgów) odrzuca nawet 90% literatury medycznej. Zadaniem w ięc Działu In
form acji jest przesianie materiału na temat metalurgii i zebranie tego jedynie, co 
jest na prawdę wartościowe. Osobne zagadnienie stanowią publikacje dublowane. 
Badania wykazały, że identyczne artykuły tych samych autorów ukazują się w  różi- 
nyeh czasopismach w  rozmaitych krajach bez wskazania uprzednich identycznych 
publikacji w  innych językach.

Pracownicy naukowi Działu Inform acji dyktują analizy wprost na maszynę, 
do stenogramu itp. Analizy te ukazują się w  Bulletin o f  the BN-FM RA  w ycho
dzącym periodycznie i  obejm ującym  rocznie 600 stron i  3335 analiz. Biuletyn jest 
dostępny w y ł ą c z n i e  dla Członków Stowarzyszenia i nie ma m owy o  wymianie 
czy  nabyciu go inną drogą. Jest to ściśle związane ze strukturą organizacyjną tego
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Stowarzyszenia. Członkami mogą zostać osoby prawne względnie fizyczne, które 
dopełnią pewnych warunków, przy czym wysokość składki zależy od kapitału za
kładowego danego członka. Środkiem informacji są więc w  tym Stowarzyszeniu 
nie karty dokumentacyjne, o  które próżno pytałam, lecz wspomniany biuletyn in
form acyjny przeznaczony dla zacieśnionego kręgu użytkowników.

Tłumaczenia są wykonywane w  miarę możności przez pracowników Działu In
form acji lub zlecane osobom spoza niego, przy czym  pomocą służy tu rejestr tłu
maczy prowadzony przez ASLIB dla wszystkich dziedzin nauki.

Pracownicy i członkowie niechętnie korzystają z mikrofilmów. Zamawiają na
tomiast fotokopie pozytywowe, również wykonywane poza Działem. Stąd nie ma 
zagadnienia magazynowania mikrofilmów. Wśród nielicznych pozycji zmikrofilmo- 
wanych znajduje się np. książka inwentarzowa Biblioteki, aby w  razie pożaru 
lub zniszczenia można było odtworzyć zbiory biblioteczne. Mikrofilm ten jest prze
chowywany w  sejfie bankowym.

Katalogi i ulotki są kierowane wprost do odpowiednich działów, których do
tyczą, stąd również nie ma zagadnienia ich masowego magazynowania. Dzięki 
•właściwemu ich rozdysponowaniu trafiają one do osób najbardziej kompetentnych, 
co  zapewnia najlepsze ich zużytkowanie.

Na zakończenie parę uwag natury ogólnej.
W  Anglii wychodzi wiele różnego rodzaju pomocy bibliograficznych w  rozmaitych 

formach wydawniczych, od publikowanych bieżąco biuletynów periodycznych (z do
dawanym niekiedy indeksem rocznym) poprzez bibliografie wydawane tomami, bi
bliografie dostosowane do przekształcania ich w  karty, aż do bibliografii publiko
wanych w  formie kart. Pierwsze z  nich tj. biuletyny periodyczne pozwalają na 
bieżące orientowanie się w  literaturze, zaś ostatnie z wymienionych nadaią się po 
odpowiednim uporządkowaniu bardziej do poszukiwań retrospektywnych. Powszech
ne jest wydawanie biuletynów zawierających analizy (tzw. „abstrakty”) poszczegól
nych artykułów, przy czym biuletyny te obejmują ściśle określoną dziedzinę wie
dzy. Wydawanie kart dokumentacyjnych jest rzadsze.

Jak już wspomniałam, nie ma w  Anglii instytucji centralnej, skupiającej i  ko
ordynującej całość prac informacyjno-dokumentacyjnych. Różne organizacje i sto
warzyszenia rozwiązują to zagadnienie we własnym zakresie. Ponieważ najwygod
niejszą do użytkowania formą są karty, niektóre z wykazów bibliograficznych 
względnie- biuletynów analitycznych są drukowane tylko po jednej stronie, przy 
czym  na odwrotnej stronie znajdują się tylko ogłoszenia lub reklamy. Wtedy przez 
pocięcie stron na poszczególne pozycje można otrzymać karty, które dla wzmocnie
nia nakleja się na karty katalogowe. Gdy nie ma wydań jednostronnych, trzeba 
prenumerować po dwa egzemplarze wydawnictwa. Oczywiście praca tego rodzaju 
jest bardzo czasochłonna. Bardzo niewiele instytucji dostarcza notatek czy analiz 
drukowanych na kartach.

Inform acji bibliograficznych o najszerszym zakresie dostarcza w  Anglii Bibliot- 
teka Science Museum (Muzeum Nauk Stosowanych) w  Londynie, która wydaje 
różnorodne wykazy książek ze swoich zasobów. Wykazy te są drukowane jedno
stronnie na cyklostylu i stanowią punkt wyjścia dla olbrzymich katalogów i ana
litycznego indeksu przedmiotowego zawartości czasqpism. Biblioteka ta przyjmuje 
prenumeratę na tygodniową bibliografię nauk ścisłych i stosowanych (W eekly  
Bibliography o f Pure and Applied Science) i na bieżące wykazy na określone te
maty. Trzeba zaznaczyć, że Biblioteka naukowa Muzeum Nauk Stosowanych zgro-
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madzila ok. 400 000 tomów wraz z kompletnym zbiorem czasopism naukowych
i technicznych w  liczbie ok, 20 000 tomów.

Należy w  tym miejscu wspomnieć jeszcze o  kartach wydawanych w  Ameryce 
przez Engineering Index Service, z których korzystają użytkownicy angielscy. In
stytucja ta publikuje rocznie ok. 50 000 analiz artykułów drukowanych w  2000 cza
sopism całego świata, przy czym około połowa tych pozycji odnosi się do w y
dawnictw  amerykańskich a reszta do wydawnictw 39 innych krajów.

Pewna niechęć do korzystania z m ikrofilm ów wynika w  Anglii ze związanej 
z tym  konieczności manipulowania, z szybszym męczeniem się oczu, z potrzebą 

■posiadania do dyspozycji czytnika. Jest to również związane z dużymi kosztami mi
krofilm owania w  A nglii (cena film ów  i koszty ich wywoływania są znacznie w yż
sze niż w  Polsce). Powoduje to, że mikrofilm y wykonuje się tylko tam, gdzie 
jest to  konieczne i  opłacalne, np. m ikrofilm y rękopisów, starodruków lub ważnych 
dokumentów. Chętnie natomiast wykonuje się tam fotokopie pozytywowe, które 
w  każdej chw ili można wszędzie i łatw o odczytać. Największą instytucją wykonu
jącą fotokopie i  m ikrofilmy jest Biblioteka Urzędu Patentowego (Patent Office) 
w  Londynie, licząca ok. 300 000 tom ów i .prenumerująca bieżąco ok. 4000 czasopism 
brytyjskich i  zagranicznych. Charakterystyczne jest, że nie wypożycza ona niczego 
na zewnątrz, natomiast wykonuje na każde żądanie fotokopie.

Niechęć do  mikrofilmowania może być ro\\;nicż wytłumaczona koniecznością 
przestrzegania praw  autorskich. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość spo|- 
rządzania dla pracowników naukowych tylko pojedynczych kopii i w yciągów z ksią
żek i  czasopism pod warunkiem przestrzegania praw  autorskich.

Na zakończenie należy podkreślić, że sprawy dokumentacyjne i biblioteczne zy
skują coraz większe znaczenie na całym świecie. Dokumentacja staje się nową 
gałęzią wiedzy, a  zawód dokumentalisty i bibliotekarza jest coraz bardziej cenio
ny. Tworzą się nowe form y i  pojęcia.

W  pewnej mierze można powiedzieć, że w  Polsce kwestia dokumentacji przed
stawia się korzystniej o  tyle, że p o  w ojn ie przystąpiono z miejsca do rozwiązania 
tego zagadnienia opierając się na nowoczesnych wzorach. Ostatnio znalazło to 
szczególniejszy wyraz w  aktach prawnych dotyczących organizacji inform acji tech
nicznej i  ekonomicznej.
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PRZEGLĄD NOWSZYCH KATALOGÓW INKUNABUŁÓW I. KOTVANA *

Jedno z czołowych miejsc w  Europie pod względem systematycznego opraco
wania druków XV-wiecznych zajmuje bez wątpienia ośrodek słowacki z centrum 
w  Bratysławie, stawiający sobie za cel rejestrację wszystkich znajdujących się na 
terenie kraju zbiorów. Duszą tego ośrodka jest niestrudzony dr Imrich Kotvan, 
który w  latach 1955— 1960 opublikował aż dwanaście katalogów. Cztery z nich 
omawiamy obecnie, trzy . były już zrecenzowane przez M. Cytowskąi, pozostałe zaś 
zostaną omówione w  przyszłości. Wszystkie świadczą o ciągłym doskonaleniu war
sztatu naukowego dra Kotvana.

W e wstępach, poprzedzających katalogi, autor podaje zarysy dziejów poszcze
gólnych bibliotek, niezbędne informacje o sposobie opracowywania inkunabułów 
i zwraca uwagę na najbardziej cenne pozycje.

Tak więc spośród inkunabułów, znajdujących się w  bibliotekach miasta Krem- 
nice, do rzadszych druków zaliczyć trzeba Bremarium Pataviense (Venetiis, Iohan- 
nes Hamman, 1499), reprezentowane w  Gesamtkatalogu2 jedynie przez trzy egzem
plarze, Compendium morale Rampigolisa (Augustae Vindelicorum, in monasterio 
SS. Udalrici et Afrae, non post. 1473_ — H* 9 3 5 9 oraz Jakuba de Voragine L e
genda aurea (Argentinae, typogr. Jordani, ca 1495). Należą one bez wątpienia do 
grupy cimeliów, nie wykazuje ich np. polski katalog centralny inkunabułów, 
obecnie przygotowywany do druku.

Są również w  katalogu pozycje, których opisy budzą zastrzeżenia lub wyma
gają pewnych dodatkowych wyjaśnień. I tak: Meffreta Sermones de tempore et de 
sanctis (Basileae, Nicolaus Kessler, ante 1486 —  Polain 26551) posiadają odmiany 
części drugiej, w  cytowanej przez autora literaturze nie uwzględnione, a opisane 
u Oatesa5 (2809), którego Kotvan mógł nie mieć w  ręku w  czasie opracowywania 
omawianego katalogu. Podobnie ma się rzecz z pozycjami 24, 25 i 26. Są to Miko

* Imrich K o t v a n :  Inkunabuły Kniżnic mesta Krem nice. Martin 1959 Matica 
Slovenska 8° ss. 51, nlb. 5. Tenże: Inkunabuły Kapitulnej Kniźnice v Bratislave. 
Martin 1959 Matica Slovenska 8° ss. 73, tabl. 4. Tenże: Inkunabuły Kniźnice M ie- 
stneho Pracoviska Matice Slovenskej v  Bratislave. Martin 1959 Matica Sloven
ska 8° ss. 106, nlb. 2, tabl. 12. Tenże: Inkunabuły Univerzitnej Kniźnice v  Brati
slave. Bratislava 1960 Univerzitna Kniżnica 8° ss. 328, nlb. 4, tabl. 32.

1 Por. M. C y t o w s k a :  Przegląd sloivackich katałagów inkunabułów wydanych 
w  latach ostatnich. Prz. bibliot. R. 26 :1958 s. 232-238.

2 Cesamtkatalog der W iegendrucke I-V II, VIII, 1. Leipzig 1925—1940. Skrót: GW.
3 L. H a i n :  Repertorium bibliographicum. Vol.. 1— 2. Stuttgartiae et Lutetiae 

1828— 1838. W ydawnictwo powtórzone kilkakrotnie w  przedrukach anastatycznych, 
ostatnio Milano 1948. Skrót: H.

4 M. L. P o l a i n :  Cataloque de livres imprimes au ąuinzieme siecle des biblio- 
theques de Belgique. Bruxelles 1932.

5 j .  c. T. O a t e s :  A  Catalogue o f the fifteenth-century printed books in the 
University Library Cambridge. Cambridge 1954.

Przegląd Biblioteczny 1963 — 4
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łaja de Orbellis: Compendium mathematicum  (H 12041), Cursus librorum philoso- 
phiae naturalis secundum viam Scoti (HCR '5864) oraz Summvlae philosophiae ratio- 
nalis (H C* 12044), drukowane w  Bazylei przez M. Furtera w  r. 1494. Jak wynika 
z dokładnych badań i porównania egzemplarzy stanowią one całość, opisaną przez 
Zedlera6 (527), który połączył w  jedną pozycję Summulae (HC* 12044) +  Cursus 
(HCR 5864 inclusive Compendium  H 12041), nie przytaczając opisu części pierw
szej. Pozycję tę opatrzył ogólnym tytułem wziętym z tekstu. Z  incipitu części 
drugiej, nazwanej Cursus librorum, wynika bowiem, że musi istnieć część pierwsza, 
której streszczeniem jest (według uwagi przy opisie B M C 7) Compendium mathe
maticum  (H 12041), stanowiące fragment części. drugiej (Cursus). Przynajmniej na 
połączenie w  jedną pozycję Cursus i  Compendium mathematicam  mógł Kotvanowi 
zw rócić uwagę ołomuniecki katalog L ou dy8, który zresztą postawił m ylący znak 
rów ności przy cytacie HCR 5864 =  12041.

Katalog Biblioteki Kapitulnej w  Bratysławie, jednej z najstarszych i najza
sobniejszych w  stare druki bibliotek w  Słowacji, obejm uje 78 pozycji bibliograficzi- 
nych w  72 voluminach. Najdawniejszym z zachowanych tam zabytków jest Biblia 
latina (GW  4209) drukowana w  Strasburgu przez A . Ruscha około 1470 r. Do 
rzadkości zaliczyć trzeba dwa wydania Doctrinale Alexandra de Villa Dei (GW 
1067 i  GW  1195), Parvulus logicae Bartłomieja de Usingen (GW 3462) i  Consitya 
M ikołaja de Tudeschis (Accurti 173 s). Godną uwagi pozycją spisu jest także Missa 
de requiem , drukowana w  Wiedniu przez Winterburga w  1949 r. (H. 1147), nie 
znana D olch ow i10 z  autopsji.

Katalog bratysławskiej filii M acierzy Słowackiej obejm uje zbiory poklasztome, 
Zgromadzone tu p o  r. 1953 (ogółem 119 egzemplarzy w  89 voluminach). Jedną z cen
niejszych pozycji zbioru jest wiedeński druk Winterburgera z  1494 r. pt. Constilu- 
tumes Synodales Alm ae Ecclesiae Strigoniensis (H 5668), a równie rzadka Practicą 
rnusicae Gaforusa (HCR 7408) zainteresować powinna przede wszystkim m uzyko
logów. Przyrodoznawcy natomiast chętnie zwrócą uwagę na Herbarius (H* 8447) 
z rękopiśmiennymi notatkami, zawierającymi przekłady łacińskich nazw botanicz
nych na język słowacki (cyrylicą). Cytowany przy te j pozycji Katalog British Mu
seum. (11.616 IA  11326) odnosi się do  H* 8446, a nie H* 8447, jak to  mylnie autor 
podał idąc za Stillw ell u. i  wreszcie Gundisalvus: Contra haereticam pravitatem  
(Romae, Iohannes Hugonis de Gengenbach, ca  1485 —  Stillwell G  664) zamyka 
listę najciekawszych i najcenniejszych pozycji. Przy okazji nadmienić trzeba, że 
szczegółowy opis tego druku zamieszcza In d ice12 (4639), którego K otvan nie cytuje.

6 G. Z e d l e r :  Die Inkunabeln Nassauisćher Bibliotheken. Wiesbaden 1900.
7 Catalogue o f  books printed in the fifteen th  century, now  in th e British Museum. 

P . 1— 8. London 1908—1949.
® I. L o u  d a : Soupis prvotisku Universitni Knihovny v  Olomouci. Praha 1956.
9 Th. A c c u r t i :  Editiones saeculi X V  pleraeque bibliographis ignotae. Floren- 

tiae 1930 I —  Aliae editiones saecvli X V  pleraeque nondum descriptae. Florentiae 
1936 II.

10 e .  L a n g e r ,  W. D<5 l c h :  Bibliographic der  osterreichischen Drucke des X V  
und X V I Jahrhunderts. Wien 1913.

11 m . B. S t i l l w e l l :  Incunabula in Am erican Libraries. New York 1940.
12 Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d’ltalia. Vol. 1— 3 (A -L).

Rom a 1943— 1954.
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Najobszerniejszy wreszcie z omawianych, bo  zawierający aż 437 pozycji, kata
log Biblioteki Uniwersyteckiej w  Bratysławie13 kryje także niejedną ciekawą edy
cję. Na czoło wysuwa się pierwsze wydanie Adagiów  Erazma z Rotterdamu z 1500 r., 
których jeden egzemplarz znajduje się także w  Polsce. Niemniej cenne są dwa dru
ki włoskie, a mianowicie Missale Strigoniense fVenetiis, Iohannes Emericus de 
Spira, 1498 —  C 424011) i  Missale Dominorum Ultramontanorum (Verona, Petrus 
Maufer, 1480 —  C 4125).

Okazały ten i najlepiej ze wszystkich opracowany katalog wykazuje parę za
ledwie pozycji, co  do których opisu można mieć pewne zastrzeżenia. Niesłusznie 
np. identyfikuje Kotvan Grati ana z Franciszkiem Gratianem de Garratoribus, 
na co  już wcześniej zwrócono uw agę1S. Wątpliwości nasuwa także pozycja 214. 
Jest to Harmoniusa Comoedia Stephanium, drukowana przez Bernardina de Vi,- 
talibus W W enecji, lecz nie datowana. Trzeba chyba przyznać słuszność Procto- 
r o w i16, który twierdzi, że druk ten wyszedł spod prasy po r. 1500 (por. też Isaac 
127381?).

Przechodząc do oceny metody stosowanej przez Kotvana podkreślić należy sto
sunkowe duży postęp w  tym  względzie, a to dzięki wieloletniemu doświadczeniu
i pracy prowadzonej w  oparciu o  bogatą literaturę przedmiotu. Mimo to katalogi- 
posiadają jeszcze wiele niedociągnięć i drobnych błędów.

Przy identyfikacji druku Kotvan, za przykładem Madsena18, cytuje możliwie 
kompletną literaturę dotyczącą danej pozycji, niekiedy jednak czyni to z drugiej 
re^d, powtarzając błędy popełnione przez poprzedników, jak to wykazałem wyżej 
przy pozycji 61 Katalogu bratysławskiej filii Macierzy Słowackiej. Należałoby także 
postulować, aby w  następnych katalogach autor przy pozycjach znanych Hainowi 
z  autopsji podawał gwiazdki, a przy pozycjach opisanych w  Katalogu British Mu
seum sygnatury, co  znakomicie ułatwia orientację i upraszcza poszukiwania.

Pr2y  dziełach współoprawnych niepotrzebnie podaje autor noty bibliograficzne 
pozostałych pozycji klocka, co, dla użytkownika katalogu jest rzeczą bez znaczenia, 
a jedynie zwiększa objętość publikacji.

Zupełnym nieporozumieniem w ydaje się w  stosunku do inkunabułów podawa
nie formatu, bibliotecznego wbrew ogólnie przyjętej praktyce. Utrudnia to  iden
tyfikację, a wiadom o powszechnie, że często właśnie format stanowi jeden z głów 
nych je j elementów.

W  sprawie metody rejestracji proweniencji oraz sposobu oznaczania przez K o
tvana innych indywidualnych cech egzemplarza, jak najbardziej aktualne są kry
tyczne uwagi M. Cytowskiej zawarte we wspomnianej recenzji.

is Materiały zawarte tutaj zostały w  skrótowej form ie ogłoszone przez Kotvana 
w  1955 roku w  dwuczęściowym Katalogu (Katalog prvotlaci Univerzitnej Kniżnice 
v  Bratislave. C. 1— 2. Bratislava 1955), będącym właściwie rodzajem inwentarza, 
który stał się później punktem w yjścia przy opracowywaniu niniejszej publikacji.

M W . A. C o p i n g e r :  Suplement to  Hain's Repertorium bibliographicum. Vol. 
1—2. London 1895— 1902.

15 por. rec. V. S [c h o l d e r e r  a], Library  Vol. 15:1960 nr 4 s. 297-8.
16 R. P r o c t o r :  An Index to  the early printed books in the British Museum. Vol. 

1— 4. London1 1898.
i? F. I s a a c :  An Index to the early printed books in the British Museum. 

Part. II: 1501— 1520. Section II-III. London 1938.
i » V .  M a d s e n :  Katalog over  det Kongelige Biblioteks Inkunabler. Bd. 1—2. 

Kabenhavn 1935— 38.
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Wszystkie te usterki rekompensuje w  pewnym  stqpniu fakt podania pełnego 
opisu pozycji, której na podstawie posiadanych pom ocy nie udało się autorowi 
zidentyfikować (Kat. bibl. m. Krem nice —  18). Jest to  niewątpliwie novum w  sto 
sunku do katalogów wydanych wcześniej.

Wszystkie z omawianych publikacji posiadają rejestry i korikordancje takie 
jak: alfabetyczne wykazy drukarzy, wykazy druków według miast i  oficyn dru
karskich, wykazy druków według dat wydania, konkordancje numerów bibliogra
ficznych z numerami katalogu, indeksy proweniencji oraz tablice z reprodukcjami 
ciekawszych druków i opraw.

W ydane na dobrym  papierze, w  przyjem nej i praktycznej szacie graficznej sta
nowią niewątpliwy sukces autora i wydawcy.

B -ka  Narodowa Stanisław Ciepłowski
Zakł. Starych Druków

RAIN ALD STROMEYER: Europaische Bibliotheksbauten seit 1930. Losungen und 
M bglićhkeiten der Anlage und ć e r  Bestandsunterbringung. Bd 9. Wiesbaden 1962
O. Harrassowitz 8° ss. X III, 180, tabl. 8. Beitrage zum Buch und Bibliothekswesen.

Na książkę składają się: przedmowa (s. V -VI), dwie części merytoryczne, z któ
rych pierwsza (s. 1-83) zawiera analizę problem ów związanych z zakładaniem bi
bliotek, druga (s. 84-138) —  omówienie szczegółowych problem ów technicznych bu
downictwa bibliotecznego, oraz aparat pom ocniczy w  postaci szczegółowych w y
kazów treści (s. V II-IX ), planów budowli (s. X -X II) i skrótów nazw bibliotek 
(s. X III), zestawienia danych porównawczych dotyczących uwzględnionych w  książ
ce bibliotek (s. 139-145), bibliografii (ss. 147-172) i indeksu bibliotek (s. 173-180).

Pierwsza część pracy składa się z pięciu rozdziałów traktujących kolejno: o  bu
downictwie bibliotecznym w  poszczególnych krajach europejskich w  latach 1930— 
1960, o  typach bibliotek i ich szczegółowych potrzebach lokalowych, o bibliotekach 
głównych w  szkołach wyższych, o  wewnętrznym i zewnętrznym urządzaniu biblio
tek różnych typów  i o w pływie magazynu na całokształt urządzania wielkich 
bibliotek.

W  przeglądzie budownictwa bibliotecznego w  poszczególnych krajach europej
skich znalazły się także biblioteki polskie, zarówno oddane do użytku (Biblioteka 
b. SGH obecnie SGPiS, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka UŁ), jak i zaplanowa
ne (Biblioteka Śląska w  Katowicach, Biblioteka Miejska im. L. W aryńskiego w  Ł o
dzi i  Biblioteka Narodowa w  Warszawie).

R ok 1930 otwiera zdaniem autora nowy okres w  rozwoju budownictwa biblio
tecznego. W  tym właśnie roku zbudowano gmach dla Szwajcarskiej Biblioteki 
N arodow ej w  Brnie, w yróżniający się zarówno nowym i cecham i architektoniczny
mi, jak i nowym  stylem w  urządzeniu wewnętrznym. M niej w ięcej w  tym  samym 
czasie zbudowany został pierwszy w  Europie wieżowiec dla Biblioteki M iejskiej 
w  Hanowerze. Trzecim gmachem wykazującym nowe cechy jest budynek Biblio
teki M iejskiej w  Sztokholmie z czworokątnym traktem wewnętrznym otaczają
cym  rotundę.
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Przechodząc w  rozdziale drugim do analizy szczególnych potrzeb lokalowych 
w  bibliotekach, autor grupuje biblioteki według zakresu gromadzenia zbiorów
i według ich zadań specjalnych, te kryteria bowiem decydują o  postulatach prze
strzennych i funkcjonalnych. Autor wyróżnia pięć typów bibliotek: 1. biblioteki 
połączone z instytucjami niebibliotecznymi, korzystającymi z tego samego gma
chu (kombinierte Anlagen), 2. biblioteki miejskie, 3. biblioteki centralne i krajo
we, 4. biblioteki specjalne i 5. biblioteki wydziałowe szkół wyższych. Podział ten 
budzi jednak wątpliwości natury logicznej, nie jest bowiem zgodny z zasadą roz- 
łączności. Pierwszy typ bibliotek —  to często nic innego, jak mieszczące się w  bu
dynkach niebibliotecznych biblioteki specjalne. Podobnie nie istnieje wyraźna róż
nica m iędzy bibliotekami miejskimi i  bibliotekami krajowymi.

Rozdział trzeci, poświęcony bibliotekom głównym szkół wyższych, jest niewątpli
w ie najbardziej nowatorski. Autor wskazuje aktualne tendencje do stworzenia 
odrębnego typu gmachu bibliotecznego dla wyższych uczelni technicznych i zwra
ca uwagę na stosunkowo duże znaczenie, jakie w  bibliotekach tych mają pomiesz
czenia dla czytelników, zwłaszcza czytelnie z przyległymi magazynami podręcz
nymi. Wysuwany obecnie postulat wyjścia czytelnikowi naprzeciw, tak przez przy
śpieszenie realizacji zamówień jak i drogą zwiększenia zasobów z wolnym  do
stępem do półek, oznacza w  budownictwie bibliotek uniwersyteckich potrzebę za
pewnienia racjonalnych połączeń transportowych magazynu z wypożyczalnią i  ko
nieczność zwiększenia powierzchni dla czytelników. Osiągnąć to można dzięki 
zastosowaniu częściowej modulam ości dla określonej grupy pomieszczeń. Autor 
uzależnia decyzję w  te j sprawie od odpowiedzi na dwa pytania. Jedno z nich do
tyczy wielkości, usytuowania i konstrukcji magazynu, odpowiedź na drugie pytanie 
ma ■wyjaśnić, gdzie powinien być zlokalizowany ośrodek (Mittelpunkt) biblioteki, 
będący pierwszym celem je j użytkownika, i jakie agendy biblioteczne powinny być 
mu przyporządkowane. Pod tym kątem widzenia dokonuje autor analizy form y 
architektonicznej najważniejszych budowli bibliotecznych wzniesionych w  Europie 
po 1930 r. Autor wyróżnił 9 modeli budowli bibliotecznych. Nie wszystkie one są 
typami czystymi, niekiedy łączą ze sobą elementy różnych typów, jednakże ze 
względu na dominantę własną mogą być uznane za modele samoistne.

1. Gmachy z zabudowanym w okół podwórzem (Hofbildungen) mogą m ieć róż
ne rozwiązania, autor jednak ocenia je ujemnie ze względu na tkwiące w  tym 
typie wady, polegające na zbytnim wydłużaniu dróg między funkcjonalnie' b li
skimi oddziałami i na niewielkiej możliwości przyszłej rozbudowy.

2. Budowle skrzydłowe (Fliigelbauten) w  różnych odmianach (o prostokątnym 
załamaniu, formie podkowy, kształcie litery H) dostarczają lepszych możliwości 
rozwiązań funkcjonalnych (np; Bibl. Uniw. w  Oslo).

3. Budynki o  kształtach kubicznych (Kastenform) stanowią często punkt w yjr 
ściowy do budowli o  formach pochodnych, nieraz jednak konieczność rozbudowy 
popycha —  wbrew w oli bibliotekarza —  w  kierunku modelu pierwszego.

4. Jedną z form  wywodzących się z modelu trzeciego są budowle w  kształcie 
litery T. Autor wymienia wśród nich Bibliotekę Jagiellońską i Bibliotekę UŁ.

5. Gmachy1 będące układami wież (Turmkombinationen) mieszczą w  każdej z nich 
jakiś zasadniczy dział biblioteki.
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6. Budowle jednopoziomowe, powstałe w  wyniku rozbudowy już istnie jącego-bu
dynku, najczęściej drogą dobudowy gmachu głównego do magazynu (Ubergang zu 
den Flachenbauten), służą jako pomieszczenie wszystkich —  poza magazynem — 
działów biblioteki. A utor nie zaleca tego modelu ze względu na brak w  nim ośrod
ka, w  którym napływ czytelników ulegałby podziałow i (np. Bibl. Uniw. w  Lund).

7. Budowle podłużne (Langhausbauten), różniące się od kubicznych mniejszą 
głębią, zmuszają do niekorzystnego układu amfiladowego działów.

8. W ieżowcam i bibliotecznymi (Bibliothekstiirme) nazwał autor wielopiętrowe 
gm achy kubiczne. Nastręczają one trudności techniczno-budowlane (potrzeba w zm o
cnienia części środkowej) i funkcjonalne (jedynie m ożliwy niewygodny układ pio
nowy działów).

9. Istotę ostatniego modelu, tzw. otwartej form y budowli (offene Bauform), sta
nowi odm ienny styl każdej fukcjonalnie odrębnej części gmachu tak, iż użytkow
nik biblioteki już przed wfejściem jest zorientowany, czego (katalogu, czytelni, w y
pożyczalni) ma gdzie szukać.

Jeden z rozdziałów zawiera rozważania na temat ukształtowania ośrodka biblio
teki i zewnętrznej form y gmachu. Niebywały wzrost księgozbiorów, zwiększenie się 
liczby ich użytkowników oraz w ielkości pomieszczeń dyktuje potrzebę sprecyzo
wania tego, co  ma stanowić „ośrodek”  wielkiej biblioteki. Ośrodkiem takim, w y
raźnie rzucającym  się czytelnikowi w  oczy, jest katalog, wokół którego w  mniej 
w ięcej te j samej odległości i  w  korzystnym połączeniu powinny być zlokalizowane 
wszystkie ważne placówki (akcesja, bibliografia, opracowanie, wypożyczalnia, czy
telnie). Autor zdaje sobie jednak sprawę z  tego, że widoczność i korzystna loka
lizacja  katalogu nie zawsze idą ze sobą w  parze, zwłaszcza w  bibliotekach wielkich,
i  dlatego zaleca rozsądne kompromisy. Drugi aąpekt wymienionego problem u do
tyczy zewnętrznej form y gm achów bibliotecznych. Autorowi jchodzi o  ustalenie 
form  architektonicznych najlepiej odpowiadających wym ogom  bibliotekarskim. 
G m achy biblioteczne wznoszone po r. 1930 różnią się wyglądem zewnętrznym dość 
znacznie od sąsiednich zabudowań. Struktura funkcjonalna biblioteki, w  szczegól
ności zaś je j trójdzielność według klasycznej form uły (gromadzenie, przechowywa
nie, udostępnianie) osiągana jest przez odpowiednie podziały wewnętrzne, jak np. 
postulowane przez G. Leyh’a oddzielenie pomieszczeń bibliotekarskich od czytelni
czych drogą ich lokalizacji na różnych poziomach. A utor ocenia z tego punktu w i
dzenia wszystkie wyróżnione przez siebie m odele i  twierdzi nie bez racji, że m o
del T  —  obok form  asymetrycznych i nieregularnych —  znajduje najczęstsze za
stosowanie.

Ostatni rozdział pierwszej części poświęcony jest rozważaniom nad tym, jak po
łożenie i w ielkość magazynu wpływa na całość urządzenia w ielkiej biblioteki, 
a zwłaszcza na ukształtowanie, lokalizację i szerokość zasięgu ośrodka biblioteki. 
Bibliotekę można kształtować w ychodząc albo od magazynu, albo od ośrodka, lecz 
zawsze z uwzględnieniem m ożliwości wykorzystania światła dziennego, co  zresztą 
nie zawsze daje się osiągnąć. Najodpowiedniejsze są pod tym względem m odel 
T  i  w ieżowce biblioteczne. Natomiast większość innych m odeli zmusza do zrezygno-

- wania ze światła dziennego w  magazynie.
Autor analizuje także różne typy połączeń magazynu z gmachem głównym bi

blioteki, kładąc ogrom ny nacisk na konieczność bezpośredniego połączenia wypo
życzalni z  magazynem.
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Drugą część swojej książki poświęcił autor bardzo wnikliwej analizie szczegóło
wych zagadnień technicznych wielkich bibliotek: transportu, regałów i ochrony zbio
rów. Rozdział o  problemach transportu rozpoczyna chronologiczne (według roku 
zainstalowania) zestawienie istniejących w  bibliotekach europejskich urządzeń 
transportowych, opatrzone bardzo zwięzłą charakterystyką. Myślą przewodnią w y
w odów  autora jest przekonanie, że nie ma idealnego systemu transportu dla wszel
kich warunków, że każdy gmach biblioteczny powinien być wyposażony w  takie 
urządzenia transportowe, które odpowiadają zarówno jego modelowi, jak rozpla
nowaniu działów, a  nawet charakterowi usług biblioteki (prezencja, wypożyczanie).

W  następnym rozdziale zajmuje się autor systemami regałów i  ich właściwym 
zastosowaniem, poddając krytycznej ocenie różne odmiany magazynowania zwar
tego.

Ostatni rozdział książki zawiera rozważania na temat budownictwa bibliotecz
nego z punktu widzenia ochrony zbiorów. Jest to  analiza zagadnień: naświetlenia 
słonecznego magazynu, klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i innych, zależnych 
od tzw. „problemu okien” .

Zakończenie swojego dzieła poświęcił autor pytaniu: budowle indywidualne czy 
norm y? Autor —  w  zgodzie z zapowiedzią uczynioną w  przedmowie —  daleki jest 
od  ustalania jakichkolwiek norm dla budownictwa bibliotecznego. Wysuwając jednak 
cały  szereg momentów, które należy uwzględnić przy opracowywaniu założeń i pla
nów  gmachów bibliotecznych, autor stawia jeden zasadniczy postulat: żąda współ
pracy architekta z bibliotekarzem, ponieważ tylko współdziałanie obu tych partne
rów  może zapewnić funkcjonalnie dobre rozwiązanie. Jeśli nadto uwzględnić in
westora, który —  ze względu na swoje możliwości finansowe —  najczęściej ogra
nicza swobodę bibliotekarza i architekta, okaże się, że w  każdym przypadku da
leko jest do prawideł i  norm. Należy się chyba zgodzić z poglądem autora, iż nie 
można formułować teorii gmachu bibliotecznego.

Przechodząc do ogólnej oceny dzieła, można stwierdzić, że w  całej pełni ma ono 
charakter kompendium współczesnego europejskiego budownictwa bibliotecznego. 
Dzieło to stanowi również poważny wkład teoretyczny do bibliotekoznawstwa, daje 
bowiem  pierwszą w  literaturze próbę periodyzacji historii współczesnego budow
nictwa i  nową koncepcję modeli budowli bibliotecznych. Wielką zaletą dzieła jest 
funkcjonalne u jęcie gmachu bibliotecznego.

Z  punktu widzenia formalno-metodologicznego nieocenioną zaletą książki jest 
je j aparat pomocniczy, mankamentem natomiast —  poza już wymienionymi — 
niejednoznaczne sformułowania, np. niektórych nazw i opisów modeli gmachów 
(s. 46, 57).

Należy żałować, że autor ograniczył swój temat do bibliotek europejskich, choć 
wym ienił także kilkanaście bibliotek pozaeuropejskich. Poszerzenie tematu choćby 
tylko o  budownictwo biblioteczne w  USA, które aktualnie są kuźnią nowych kon
cepcji, podniosłoby wartość tej —  mimo wskazanych niedociągnięć, łatwych zresztą 
do usunięcia —  bardzo cennej książki.

B-ka Uniwersytecka 
w  Łodzi

Stanisław Szereda 

i
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LIBRI. International library review. Copenhagen. Vol. 1— 11: 1950/51— 1961. 
Ejnar Munksgaard.

Kwartalnik Ltbri wychodzi w  Danii nakładem znanej firm y wydawniczej. Re
daktorami byli początkowo wybitni bibliotekarze duńscy: Jean Akker i Svend 
Dahl. P o  śmierci Akkera, od vol. .8:1958 redakcję objął czteroosobowy zespół: 
Palle Birkelund, Svend Dahl, Preben Kirkegaard, Torkil Olsen. Do kolegium re
dakcyjnego wchodzi nadto kilkudziesięciu znanych bibliotekarzy z wielu krajów. 
Artykuły są drukowane w  jednym, z trzech języków: angielskim, francuskim i nie
mieckim. Komunikaty i wiadom ości redakcyjne są podawane w  języku angiel
skim lub francuskim.

Program czasopisma, zamieszczony w  jego pierwszym numerze, zapowiada, że 
głównym  celem  wydawnictwa będzie ułatwianie międzynarodowej współpracy bi
bliotekarskiej i uzupełnienie w  tym zakresie istniejących czasopism. Zakres tema
tyczny Libri obejm uje przede wszystkim historię książki i  bibliotekarstwo, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki interesującej biblioteki naukowe —  
narodowe i  uniwersyteckie.

W  części artykułowej są zamieszczane prace z różnych dziedzin bibliotekarstwa, 
bibliografii oraz historii książki, bibliotek, drukarstwa. Szeroko rozbudowana krq- 
nika podaje inform acje z życia organizacji bibliotekarskich, bibliotek oraz przegląd 
nowości wydawniczych.

Omówienie wydanych dotychczas jedenastu roczników Libri nie jest rzeczą 
łatwą. Różnorodność tematyki zawartej w  poszczególnych rocznikach nie pozwala 
na szczegółowe przedstawienie ca łej ich zawartości. Toteż nie jest moim celem 
omawianie poszczególnych artykułów. Byłoby to zresztą w  dużej mierze dublo
waniem pracy Przeglądu Piśmiennictwa o  Książce, który uwzględnia prawie wszyst
kie artykuły poświęcone bibliotekarstwu i  b ib liografii1. Chodzi mi o  próbę ogól
n e j charakterystyki czasopisma i podkreślenie jego specyfiki.

Tym, co  przede wszystkim wyróżnia Libri spośród innych wydawnictw biblio
tekarskich, jest międzynarodowy charakter czasopisma wyrażający się w  różno
rodności autorów omawiających sprawy biblioteczne własnych krajów  lub wypo
w iadających się na tematy ważne i aktualne w  skali międzynarodowej. Chociaż 
dotychczas wśród autorów artykułów przeważają liczbowo Europejczycy i  Am e
rykanie, to  jednak spotykamy przedstawicieli takich krajów  jak Australia, Chiny, 
Indie, Japonia czy Pakistan. Prace ich zebrane na łamach jednego czasopisma 
służą szerokiej wymianie poglądów i wzajemnemu poznaniu.

Nie dając jeszcze pełnej i  w yczerpującej inform acji o  bibliotekarstwie świa
towym, czasopismo poprzez świadomą politykę redakcyjną przyczynia się do zbli
żenia międzynarodowego w  dziedzinie bibliotekarstwa. Libri charakterem swym 
przypom inają w  pew nej mierze Bulletin de I’Unesco a V intention des bibliotheques, 
który również podaje w iadom ości o  życiu bibliotecznym wielu krajów, lecz czyni 
to  w  form ie krótszych i ogólnych inform acji, podczas gdy L ibri zamieszczają roz
budowane artykuły.

M iędzynarodowy charakter Libri wyraża się też w  ścisłym związku czasopisma 
z IFLA. Od voL 4:1953/54 istnieje w  L ibri stały dział 1FLA ccmmunicationes, 
poświęcony inform acjom  z działalności M iędzynarodowej Federacji Stowarzyszeń 
Bibliotekarzy i innych międzynarodowych i krajowych organizacji bibliotekarskich,

1 Vol. 8:1958/59 był recenzowany przez A . M ściszową w  Rocznikach Biblio
tecznych  R . 4 :1960 z. 3/4 s. 605-610.
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bibliograficznych i dokumentacyjnych. Komunikaty te mają uzupełniać A ctes du 
Conseil de la F1AB, które zawierają sprawozdania z posiedzeń Rady Federacji. 
Inform acje podawane w  Libri są szybsze, zawierają także omówienia .zagadnień 
związanych z dyskus;ami n a  forum  Federacji.

Mimo, że —  jak już powiedziano — celem tego omówienia nie jest szczegółowe 
przedstawianie treści Libri, warto ogólnie wymienić poruszaną tematykę i przyr  
kładowo zacytować niektóre artykuły.

Artykuły dotyczące bibliotekarstwa omawiają przede wszystkim sprawy zwią
zane ze współpracą bibliotek. Na ogół nie są to sprawy nowe i były one w ielo
krotnie tematem licznych wypowiedzi w  innych czasopismach zawodowych. Oma
wianie ich na łamach Libri jest dowodem chęci upowszechnienia tych form  pracy 
bibliotek.

Do tych zagadnień należy specjalizacja bibliotek i ustalenie zakresów groma
dzenia zbiorów. Mamy więc artykuł na temat amerykańskiego planu Farmingto- 
na (K. D. M e t c a l f ,  E. E. W i l l i a m s :  Notes on the Farmington plan. Vol. 1 : 
1950/51 s. 13-19) oraz amerykańskiego ośrodka międzybibliotecznego (R. T. E s -  
t e r q u e s t :  R epott on the Midwest interUbrary center. Vol. 4:1953/54 s. 135-142). 
Omówiono także plan specjalizacji bibliotek szwedzkich (T. K l e b e r g :  A  Swe
dish plan for the division o f interests in the acquisition o f books —  and 
a Scandinavian perspective. VoL 8:1958 s. 97-106), form y współpracy bibliotek 
angielskich (S. P. L. F i  I o n :  Subject specialisation in British Libraries. Vol. 4 : 
1953/54 s. 203-215), francuskie zmiany w  zakresie wymiany wydawnictw (G. C a l -  
m e t t e :  La reform e du service franęais des echanges universitaires. Vol. 2 : 
1951/52 s. 185-214) oraz dano przegląd instytucji zajmujących się wymianą (A. 
D. B a l i :  National and international centers for exchange o f  publications. Vol.
4 :1953/54 s. 226-235).

Sprawą równie typową dla współpracy bibliotek jest wypożyczanie między
biblioteczne. Na uwagę zasługują dwa artykuły W. M. L u t h e r a :  Interlibrary 
loan in den XJSA. Vol. 5:1954/55 s. 297-334; D er intemationale Leihverkehr. Vol.
7 :1956/57 s. 97-120.

Centralne katalogi, warunkujące wypożyczanie międzybiblioteczne, zostały 
omówione w  paru artykułach przedstawiających prace w  tym zakresie na tere
nie Szwecji. Francji, Anglii. Obszerną monografię na ten temat dał E. E g g e r :  
Gesamtkataloge. Aufbau und Organisation eines Gesamtkataloges im Hinblick 
auf die Benutzung. Vol. 6:1955/56 s. 97-170.

W  zakresie powyższych zagadnień prace międzybiblioteczne a nawet uzgod
nienia międzynarodowe mają już swoją tradycję. Natomiast stosunkowo niedawno 
weszła do kręgu zainteresowania międzynarodowego sprawa ujednolicenia kata
logowania zbiorów. W  związku z pracami nad zmianami instrukcji w  wielu kra
jach zagadnienie to  znalazło się i  na forum  IFLA, a na łamach Libri znalazło 
odbicie w  kilku artykułach polemicznych na temat takich problemów jak autor
stwo korporatywne (S. R. R a n g a n a t h a n :  Corporate heading. Vol. 6:1955/56 
s. 1-21; E. V e r o n a :  A  historical approach to  corporate entries. Vol. 7:1956/57 
s. 1-40; A . D o m a n o v s z k y :  Die korporative Verfasserschaft. Vol. 11:1960 
s. 115-158), hasło wydawnictw anonimowych (A. D o m a n o v s z k y :  Einiges uber  
die Grundsatze der Titelaufnahme. Vol. 10:1959 s. 205-254). Projekt ujednolice
nia form  opisu katalogowego przedstawia w  obszernej pracy V. A h l s t e d t  
(Unit cataloguing. Vol. 1:1950/51 s. 113-170). Interesujące uwagi na temat zwy
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czajów  w  zakresie formułowania nazw autorów i - praktyczne wskazówki co do 
w yboru hasła spośęód różnych członów , nazw w  w ielu  językach, w  tym kilku 
wschodnich, daje S. R. R a n g a n a t h a n  .(Tow for author -  heading. Vol. 5 :  
1954/55 s. 132-141). Zagadnienie jednostki katalogowej omawia E. V e r o n a  (Li
terary unit versus bibliographical unit. Vol. 9 -1959 s. 79-104) oraz częściowo 
P. S. D  u n k  i n  (Cutter redivivus. Vol. 11 :1961 s. 181-189) przy okazji uwag na 
temat amerykańskich prac nad rewizją przepisów katalogowania.

Pomimo, iż tematyka poruszana na łamach L ibri koncentruje się zasadniczo 
wokół spraw związanych z bibliotekami naukowymi, należy zanotować dyskusję 
nad zagadnieniem specjalizacji bibliotek powszechnych (L. R. M c C o l v i n :  
Public libraries —  and other libraries. Vol. 6:1955/56 s. 305-321 i polemika L. R. 
H a n s e n a ,  s. 322-324). Znajdujem y także prace na temat bibliotek wiejskich 
(O. S. N e w m a n :  A  rural library. Vol. 4:1953/54 s. 26-60; W. J. M u r i s o n :  
The planning and construction o f  a county library headquarters. Vol. 7:1956/57 
s. 279-290).

Sprawa przygotowania zawodowego bibliotekarzy i ich zadań nie znalazła 
obszerniejszych omówień. Dopiero dyskusje na ten temat na forum  IFLA w yw o
ła ły  parę polem icznych wypowiedzi. Zapoczątkował ją artykuł J. W i e d e r a  
(Berufssorgen des wissensćhaftlićhen Bibliothękars. Vol. 9 :1959 s. 132-135). A u to
ram i następnych wypowiedzi są: L. E u z a s  (Berufssorgen des wissenschaftliche 
Bibliothękars. Vol. 10 :1960 s. 81-104), T. K i e n e r  (Berufsethos und Berufsfunktion. 
Vol. 11:1961 s. 49-56), Fi B a r b e r i  (A  courageous admonition. Vol. 10:1960 
s. 135-140). Należy tu także odnotować pracę H. W i ę c k o w s k i e j 2 (L ’enseigne- 
m ent superieur des bibliothecaires dans les pays de I’Europe Orientale. Vol. 10:
1960 s. 53-68) oraz parę dalszych wypow iedzi na temat zawodu bibliotekarza p o 
chodzących z tej samej sesji IFLA.

Wyposażeniu bibliotek w  urządzenia i  pom oce techniczne poświęcono szereg 
artykułów. W  te j sprawie pisali m. in. E. K n o f e l  (Ultraviolett Strahlen im  Dienst 
der Bibliothek. VoL 2:1951/52 s. 119-136), D. J o l l y  (The T W X  in American  
libraries. Vol. 4:1953/54 s. 302-307), R. S h a w  x  (Mechanical storage, handling, 
.retrieval and supply o f  information. V oL . 8:1958 s. 1-48).

Drugą grupę artykułów stanowią omówienia spraw bibliotecznych w  poszcze
gólnych krajach. Materiały te wyróżniają się swoim  autentyzmem, ponieważ pi

ja n e  są przez ludzi pochodzących z tych krajów . Zasięg terytorialny tematów 
jest bardzo rozległy. M amy artykuł o  bibliotekarstwie wiejskim  w  Indii (S. R. 
R a n g a n a t h a n :  Dawn o f  library consciousness. Vol. 1:1950/51 s. 45-50), o  or
ganizacji bibliotekarstwa w  Chinach ( C h i  C h e n g :  Libraries in China today. 
VoL 9 :1959 s. 105.-110), o  naukowych bibliotekach Japanii i  ich współpracy (Koza- 
to  M i s u m a r u :  R esearch libraries in Japan today. Vol. 8 :1958 s. 310-314), o  b i
bliotekach Australii (F. H. S h a r r :  The library service o f  W estern Australia. 
V ol. 11:1961 s. 159-180; D. H. B o r e  h a r d  t: University librarianship in Austra
lia. Vol. 7 :1956/57 s. 233-263), a nawet o  państwach afrykańskich (R. O  f  f  o  r: 
U niversity libraries in the British colonies and the Sudan. VoL 5:1954/55 s. 54- 
75). Z  terenów europejskich omówiono historię bibliotek w  Irlandii (Walker T. 
M a c C a l l u m :  Libraries and librarianship in Northern Ireland. Vol. 4:1953/54 
.s. 315-329), stan współczesny bibliotek węgierskich (M. K o  v a t s :  L ivres et  bi-

2 Tekst polski zob, Prz. bibliot. R. 28:1960 z, 2 s. 109-127.
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bliotheąues en Hongrie apres la seconde guerre mondiale. Vol. 11:1961 s. 57-80). 
Oddzielne artykuły poświęcono poszczególnym bibliotekom Niemiec, Włoch, Sta
nów  Zjednoczonych A.P. Znalazło się też obszerne przedstawienie problematyki 
przebudowy i budowy bibliotek na terenie Szwecji i Finlandii (K. G i e r  o  w : 
The rebuilding of Lund University Library. Vol. 8 :1958 s. 303-309; N. S a n b  e  r g: 
'fh e  new  building of the City and University Library of Gothenburg. Vol. 5 : 
1954/55 s. 335-339; New ■ buildings for Finnish research libraries. Vol. 9 :  1959 
s. 9-30).

M niej liczne są w  Libri artykuły dotyczące bibliografii. Podobnie jak przy 
zagadnieniach bibliotekarskich, mamy tutaj doniesienia o stanie prac bibliogra
ficznych w  paru krajach jak Niemcy (H. W i d m a n n :  Die deutsche biblio- 
graphische Situation der Gegenwart. Vol. 1 :1950/51 s. 20-44), Dania (B. N o  ii- 
m a  n n : The Danish Bibliographical Institute. Vol. 6 : 1955/50 s. 239-246), ZSRR 
(M. J. R u g g l e s :  The All-Union Book Chamber o f  the USSR. Vol. 9:1959 
s. 117-124). Mamy też omówienie prac bibliograficznych Unesco (L. O. G r  u n d t: 
L’oeuvre de VUnesco. dans le domaine de la bibliographie speciale. Vol. 2 :  1951/52 
s. 250-258) i ogólnych prac dokumentacyjnych (H. C o b i  a n s :  Documentation in 
the second half o f the twentieth century. Vol. 10:1960 s. 23-32). Przedstawienie 
metod przyjętych przy poszczególnych pracach bibliograficznych dają: R. J. 
H  a y  e s (Irish national bibliography. Vol. 8 :1958 s. 117-126), H. F. R  a u x  (Le 
recensem ent des publications periodiques en France et le repertoire de la presse 
franęaise. Vol. 9 :1959 s. 308-322).

Dużo miejsca w  czasopiśmie zajmują różnego typu przyczynki do historii książ
ki, bibliotek i ich zasobów. Prace te dotyczą zabytków piśmiennictwa i drukar
stwa, omawiają zabytkowe oprawy, zajmują się działalnością ludzi związanych 
z  dziejami książki. Sporo rozpraw zajmuje się historią bibliotek, opisami kolekcji 
zbiorów  specjalnych jak rękopisy czy inkunabuły. Większość prac dotyczy zar 
sobów bibliotek krajów  europejskich, Niemiec, Austrii, W łoch i innych państw 
zasobnych w  zabytkowe zbiory. Znajdujem y jednak omówienie zabytków ręko
piśmiennych Tybetu, historię drukarstwa w  Grenlandii, przyczynek do historii 
drukarstwa w  Pakistanie. Prace te  są interesującą częścią czasopisma zarówno od 
strony tematów jak i metod opracowania, jednakże ze względu na różnorodność nie 
podobna cytować ich przykładów.

Na zakończenie wypada odnotować nieliczne polonica. Artykuły autorstwa P o
laków zjawiają się ■ w  Libri stosunkowo późna Zapoczątkowały je dwie prace: 
H. W i ę c k o w s k a :  Bibliotheques universitaires en Pologne. Quelques prob- 
lem es actuels. Vol. 8:1958 s. 106-116, K. M u s i o ł :  Die Carl Hauptmann Hand- 
sćhriften in der schlesischen Bibliothek. Tamże s. 276-284. Następnie ukazały 
się dwa referaty wygłoszone na sesji IFLA odbytej w  Warszawie: J. C z e r n i a 
ł o  w  i c z: Union Catalogues in Slavonic countries 3. Vol. 9 :1959 s. 329-346, oraz 
w yżej wspomniana praca H. W i ę c k o w s k i e j :  L’enseignement superleur des 
bibliclhecaires. Vol. 10 :1960 s. 53-68.

Zgodnie z zamierzeniem, omówienie to  nie w yczeipało problematyki porusza
nej w  Libri. Chodziło jedynie o  to, aby przedstawić charakter czasqpisma i  spo
sób realizowania założeń tego międzynarodowego organu bibliotekarskiego.

B -ka  Uniwersytecka w  Łodzi Krystyna Pieńkowska

3 Tekst polski zob. Prz. bibliot. R. 28:1960 z. 2 s. 128-143.
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ODZNACZENIA

W  dniu 20 lutego 1953 r. w  Prezydium W ojew ódzkiej Rady Narodowej w  Kato
wicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych kilku zasłużo
nym  bibliotekarzom województwa katowickiego. FELIKS DŁUBEK. b. długoletni 
pracownik Biblioteki Śląskiej w  Katowicach, odznaczony został K r z y ż e m  O f i 
c e r s k i m  O r d e r u  O d r o d ź e j n i a  P o l s k i ,  STANISŁAW  BOŻEK, dyrektor 
W ojew ódzkiej Biblioteki Publicznej w  Katowicach, z okazji 40-lecia pracy kultu
ralno-ośw iatow ej na Śląsku —  K r z y ż e m  K a w a l e r s k i m  O r d e r u  O d r o 
d z e n i a  P o l s k i ,  FRANCISZEK PIECHA, kierownik administracyjny Biblio
teki Śląskiej —  Z ł o t y m  K r z y ż e m  Z a s ł u g i .

Z  ŻAŁOBNEJ K ARTY

GABRIELA z NIEWĘGŁOWSKICH TOR, nauczycielka-bibliotekarka Techni
kum Rolniczego w  Pszczelinie —  zmarła dnia 25 stycznia 1963 r. w  Warszawie, 
przeżywszy lat 52.

STEFANIA z KNISPLÓW WROBLOW A, kustosz Biblioteki Instytutu Badań 
Literackich i organizatorka tej Biblioteki, b. kierownik Biblioteki Ministerstwa 
Oświaty, odznaczona Medalem X -lecia  Polski Ludow ej —  zmarła dnia 2 lutego 
1963 r. w  Warszawie.'

D r STEFAN VRTEL-WIERCZYfJSKI, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w  Poznaniu, b. dyrektor Biblioteki Narodowej w  Warszawie 
oraz Biblioteki Uniwersyteckiej w  Poznaniu, kierownik poznańskiej Pracowni bi
bliografii bieżącej Instytutu Badań Literackich, członek Poznańskiego Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk i  b. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski —  urodzony dnia 26 grudnia 
1886 r. zmarł dnia 4 lutego 1963 r. w  Poznaniu.

ANIELA SOLECKA, długoletnia bibliotekarka, b. pracownica Biblioteki Jagiel
lońskiej w  Krakowie i Biblioteki Polskiej Akadem ii Nauk w  Warszawie —  zmarła 
w  lutym  1963 r. przeżywszy lat 87.

K AZIM IERA LANGER M AJOW A, bibliotekarka, absolwentka Studium Pracy 
Społeczno-Oświatowej W olnej W szechnicy Polskiej —  zmarła dnia 25 lutego 
1963 r. w  Warszawie.

EDWARD WOYZBUN, kustosz Biblioteki Instytutu Geograficznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, M e-
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dałem  Niepodległości —  zmarł dnia 6 marca 1963 r. w  Warszawie, przeżywszy 
lat 66.

M AŁGORZATA z RAADÓW  ZAKRZEW SKA, b. długoletnia pracownica Biblio
teki Uniwersyteckiej w  Warszawie —  urodzona dnia 28 stycznia 1888 r. w  Tunisie, 
zmarła w  Warszawie dnia 9 marca 1963 r.

KONFERENCJA ROBOCZA POŚWIĘCONA BIBLIOGRAFIOM REGIONALNYM 
ZIEM ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH

30 marca 1363 r. odbyła się w  Warszawie druga z kolei konferencja robocza 
zorganizowana przez Instytut Bibliograficzny, poświęcona problematyce biblio
grafii regionalnych ziem zachodnich i północnych. W konferencji uczestniczyło
19 osób: 9 pracowników Biblioteki Narodowej i  10 przedstawicieli zainteresowanych 
instytucji: Biblioteki PAN w  Gdańsku, Biblioteki Uniwersyteckiej w  Poznaniu, Bi
blioteki Śląskiej, W ojewódzkich i Miejskich Bibliotek w  Białymstoku, Olsztynie, 
Szczecinie i  Zielonej Górze oraz Instytutu Zachodniego. Spotkanie zostało zorga
nizowane przede wszystkim w  celu zreferowania przez uczestników stanu prac 
nad realizacją bieżących bibliografii regionalnych poszczególnych regionów.

Z  wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych regionów wynika, że we wszyst
kich ośrodkach (z wyjątkiem Gdańska) dobiegają końca prace nad rocznikiem 
1960. Przed kilku tygodniami ukazała się część I Bibliografii Śląska za rok 1960, 
część II ukaże się pod koniec bieżącego roku. Bibliografia województwa olsztyń- - 
śkiego  jest już ukończona, druk jej przewidziany jest również jeszcze w  roku bie
żącym. Bibliografia Pomorza Zachodniego obejm ująca terytorialnie województwo 
szczecińskie i  koszalińskie została oddana do druku, podobnie przedstawiciel
ka W ojewódzkiej i M iejskiej Biblioteki w  Zielonej Górze zapewniła zebra
nych, że Bibliografia Ziemi Lubuskiej za rok I960 ukaże się w  r. 1963. Jak wia
domo, dotychczas bibliografia ta była opracowywana przez Bibliotekę Uniwersytecką 
w  Poznaniu i wydawana łącznie z bibliografią Wielkopolski pod tytułem: Biblio
grafia W ielkopolski i  Ziemi Lubuskiej. Jednocześnie wszystkie wymienione wy
żej ośrodki pracują nad dalszymi rocznikami —  gromadzenie materiałów za r. 1961
i 1962 jest daleko zaawansowane. Tak więc na przełomie roku 1963/64 należy 
oczekiwać ukazania się pierwszych roczników bibliografii poszczególnych regio
nów ziem zachodnich i północnych, a także bibliografii regionalnej żiem zachod
nich i północnych, która obejm ie piśmiennictwo ogólne dotyczące całości tych 
ziem  lub dwóch regionów oraz piśmiennictwo rewizjonistyczne i  polonijne. Bi
bliografia jest opracowywana przez Instytut Zachodni. Jedyną lukę będzie sta
nowiła bibliografia województwa gdańskiego, której Biblioteka PAN w  Gdańsku 
dotychczas nie podjęła. Niejednokrotnie już podkreślano, że szybkie i regularne 
ukazywanie się w  druku bibliografii regionalnych naszych ziem zachodnich i pół
nocnych ma bardzo duże znaczenie, dlatego też prace nad sporządzaniem biblio
grafii regionalnych powinny być przez dyrekcje odpowiednich bibliotek trakto
w ane jako jeden z ważnych obowiązków.

B. E.
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IZA B E LA  NAGÓRSKA: L e  C e r c i e  d e  1’ A s s ' i o c i a t i o n  d e s  B i -  
b l i o t h e c a i r e s  P o l o n a i s  a Ł ó d ź  (1919— 1939) e t  s o n  p r e s i d e n t  
J a n  A u g u s t y n i a k .

Le Cercie fonde en 1919 etait la prem iere section provinciate de l ’Association 
des Bibliothecaires Polonais existant depuis 1917. Les debuts de son- activite sont 
aujourd’hui peu connus, car les archives furent detruites pendant la seeonde guerre 
mcndiale. Le Cercie developpa une activite tres vive dans domaines de 1’organi- 
sation des conferences, de la propagandę et la vulgarisation du livre, de la  formation 
professionnelle et de Penregistrement. A  l’aide d ’une enquete on s’occupa d ’accumu- 
ler les renseignements concernant toutes les bibliotheques de la ville et de la region 
de Łódź. Le Cercie avait aussi pour but d’ameliorer les conditions techniques des 
bibliotheques et la creation d’un centre de consultation professionnelle. Ces deux 
taches furent realisees progressivement. Le developpement intenslf de l’activite 
du Cercie fut visible particulierement depuis 1927. En 1929 trois sections ont ete- 
crees: celle des finances, celle de la propagandę et celle des conferences scienti- 
fiques. Les mem bres du Cercie participaient a l ’organisation des professionnels 
et a l’elaboration de leurs programmes; en 1935— 1939 le Cercie organisa ses proipres 
cours au nombre de trois. A ux moments de grandes difficultes eprouvees par les 
bibliotheques a Łódź d ’avant guerre, com me: budget restreint, reduction du per
sonnel, cloture des bureaux de pret le  Cercie se montra toujours pret a intervenir. 
M. Jan Augustyniak qui celebre cette annee le  45-e atlniversaire de son activate, 
etait l ’organisateur du Cercie et puis son president pendant des longues annees; 
Comme m em bre du Comite de l’Educatiow et de la Culture de la  municipalite 
de Łódź, il initia et appuya les propositions concernant le  reseau des bibliotheques 
municipales. Le developpement de la v ie  culturelle a Łódź est en grande partie 
son oeuvre et son merite.

BOGDAN HORODYSKI: L e s  r e s u l t a t s  d u  c o n c o u r s  c o n c e r n a n t  
l ’ e d i f i c e  d e  l a  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l e  a V a r s o v i e .

Le 21 fevrier 1936 la decision definitive du concours concernant l ’edifice de la ■ 
Bibliotheque Nationale a Varsovie fut prise. 41 projets furent presentes au concours. 
dont 15 remporterent un prix ou une distinction. Le premier prix fut discerne 
a l ’ingenieur architecte M. Stanisław Fijałkowski et a ses collaborateurs. Son pro- 
iet represente la solution presque im peccable des principes compliques de la con
structions, le  systeme du fonctionnement en est simple et clap , I ’aspect exterieur 
correspond au stile serieux convenable a la Bibliotheque Nationale en y  ajoutant 
la legerete de l ’architecture m odem e. L ’edifice est localise sur un emplacement 
d’une superficie de 4 hectares, situe dans l ’avenue Niepodległości. L ’edifice se com 
pose de quatre elements de hauteur differente, lies entre eux: 1) la partie du rez- 
dechaussee destinee aux salles de lecture, 2) la partie se composant de deux etages 
ou  se trouvent les salles de conference, celles de catalogues, et celles de lecture 
des collections speciales, 3) la  partie embrassant trois etages pour les cabinets de tra
vail et l ’administration, 4) le  batiment de neuf etages et de deux etages sous 
sol —  destine aux magasins. On a ajoute au plan quelques jardinets interieurs 
pour creer une atmosphere favorable au travail intellectuel. La dimension totale 
de l ’edifice est de 138.858 m3 y  com pris les magasins —  42.170 m3. La capacity 
des magasins est prevue pour environ 5 millions de volumes, les salles de lecture 
pour 700 lecteurs, le personnel de la Bibliotheque comprend environ 800 person- 
nes. La construction de l’edifice est prevue pour l ’automne 1965.
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DRAHOSLAV GAWRECKI: L e  c o n c o u r s  a r c h i t e c t o n i q u e  c o n c e r -  
n a n t  1’ e d i f i c e  d e  l a  B i b l i o t h e q u e  N a t i o n a l ' e  S l o v a q u e .

La .Bibliotheque Nationale Slovaque a Martina celebre cette annee son centenaiTe.
II fu t decide d ’iionorer ce jubile en organiBant le concours du nouvel edifice car
1 ancien ne correspond plus aux fonctions varices de la bibliotheque modem e 
Justement la variete des fonctions de Matica Slovenska rend l ’elaboration du projet 
tre difficile. 15 travaux furent presentes au concours. Le premier prix ne fut 
aiscem e a aucun projet, les deux „second”  furent remportes par deux participants 
du concours. En meme temps le  jury pria deux architectes (D. Kuzma et A. Cim- 
mermann) de preparer le  projet definitif. Les architectes qui ont obtenu les meilleurs 
resultats au concours auront la possibilite de connaitre la construction des biblio
theques etrangeres, e t aussi de comsulter les specialistes les plus eminents dans ces 
domaines dans differents pays. A  l’avenir on. prevoit une autre methode pour 
l ’elaboration de projets concernant les edifices des bibliotheques: non par systeme 
des concours, mais en invitant personnellement des architectes specialises.

JAN OŻ&G: L e s  p r o b l e m e s  d e s  d o u b l e s ,  d e s  i m p r i m e s  s u p e r -  
f l u s  e t  d e s  i p e r i . o d i q u e . s  i n c o m p l e t s . ,

L ’article est rfedige d’une enquete a laquelle 'fepondirent 40 bibliotheques polo
naises. Deja avant 1939 on a  commence, a titre d’essai, 'de regler la question des 
doubles, des superflus et des periodiques incomplets, mais la guerre interrompit 
ces efforts. Juste apres la guerre on s’occupa surtout de l’acquisition des fonds et 
de l ’organisation du reseau des bibliotheques, maintenant il est temps de toucher 
aux problemes en question. L ’enquete montre que seules les bibliotheques universi- 
taires possedent plus de 500.000 doubles et superflus. IIs ne sont pas suffisamment 
elabores a cause des mauvaises conditions des locaux et manque du personel. 
L ’echange entre les bibliotheques du pays n’existe presque pas, l’echange avec celles 
de l ’ćtranger est plus vif. Les points de vue des bibliothecaires concernant la methode 
de regler la question des doubles sont tres differents. II semble que le  meilleur 
moyen ser'ait d ’organiser de grands depots centrals de doubles et de superflus 
pour les bibliotheques avant tout pour celles des Ecoles Superieures. Ces depots 
devraient aussi cumuler les periodiques incomplets et distribuer aux bibliotheques 
d’apres leur specialisation.

HALIN A CHAMERSKA: L e s  s o u r c e s  h i s t o r i q u e s  d e  l ’ l n s u r -  
r e c t i o n  d e  J a n v i e r  1863 d a n s  l e s  f o n d s  d e s  b i b l i o t h e q u e s  
e t  d e s  a r c h i v e s  p o l o n a i s e s .

C ’est cette annee qu’incombe le  centenaire de Hnsurrection nationale de 1868. 
Plusieurs travaux et conferences scientifiques furent repris pour celebrer cette 
occasion. Entre autres, il y  a quelques annees deja que l ’lnstitut Historique de 
l’Academie Polonaise des Sciences commenęa a elaborer un registre collectif des 
manuscrits, des documents, de la presse clandestine, des feuilles volantes et des pro
clamations de cette epoque disperses dans toutes les bibliotheques et archives 
polonaises. L ’enregistrement embrassa 12 grandes bibliotheques. La Bibliotheque 
Nationale a Varsovie, les deux bibliotheques: Jagellonienne et Czartoryski a Cra- 
covie et Osollineum a W rocław fournirent les materiaux les plus nombreux. 
Malheureusement la plupart des sources fut detruite pendant la derniere guerre 
mondiale. Les materiaux enregistres form ent un fichier collectif et y  sont divises 
d ’apres leur arigine: sources polonaises et celles provenant des autorites russes. 
Le fichier servira de base pour des publications de sources. Plusieurs de ces 
sources sauvees ont ete deja  publiees. L ’elaboration d ’une nouvelle bibliographie 
complete de l’Insurrection de 1863 semble etre une question necessaire et urgente.

M A R IA  W IGLUSZOW A: L e s  b e s o i n s  a c t u e l s  d e  l a  c o l l a b o r a t i o n  
d e s  b i b l i o t h e q u e s  d’ a g r i c u l t u r e .

En 1939 la Pologne ne posseda que 23 bibliotheques d ’agriculture, en 1961 leur 
nom bre augmenta jusęu’a 54. Ce sont en general les bibliotheques des ecoles 
superieures d’agriculture, celles des instituts scientifiques et d ’autres institutions.
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d ’agriculture. Les besoins de la science m oderne et de la vie pratique exigent des 
form es nouvelles de l ’activite des bibliotheques entre une plus stricte collaboration 
entre bibliotheques. Le prem ier essai d ’organiser la collaboration entre les b i-
l liotheques d ’ agriculture fut entreprise en 1960 a  la reunion des dięecteurs de 
ces bibliotheques. II en resulta l’elaboration d ’une liste collective des periodiques 
etrangers acquis par quelques bibliotheques. Jusqu’ a present la collaboration .se 
bornait particulierement a la specialisation des bibliotheques dans l ’acquisition des 
fonds. Maintenant elle embrasse aussi les autres domaines de l’activite de bibliothe
ques. V oici les postulats les plus importants: publication d ’unie liste commune de 
nouvelles acquisitions de toutes les bibliotheques d ’agriculture (jusqu’aujourd’hui 
chaque bibliotheque publiait une liste separament), elaboration des regies d’orga- 
nisation des bibliotheques des. etablissemęnts pour dhaque universite, reforme et 
unification des cataloques par matieres, amelioration du systeme de distribution 
■des fiches imprimees centralisees, cumulation des periodiques Lncomplets faisant 
partie des fonds des bibliotheques.

JAD W IG A CIECHANOWSKA: C e n t r e s  d’ i n f  o r  m a t i o n  e n  A n g l e -  
t e r r e .

L ’auter etudia ce  probleme pendant son sejour en Angleterre. Elle traite surtout 
de l ’activite de l ’Association o f  Special Libraries and Information* Bureaux (ASLIB) 
e t  du Centre d ’Inform ation et de la Bibliotheque de la British Non-Ferrous Metals 
Research Association.
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