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P O R A D N IK

BIBLIOTEKARZA
ROK XXI LUTY 1969

MIECZYSŁAW MAZURKIEWICZ

ZE STATYSTYKĄ NA CO DZIEŃ
Istnieje wiele przyczyn, dla których bibliotekarze trak tu ją  statystykę niezbyt 

łaskawie, ale zdarza się też, że dane i wskaźniki statystyczne są często wykorzy
stywane jako jedyna podstawa do oceny pracy biblioteki i bibliotekarzy.

Podstawową funkcją statystyki, przynajm niej w przedmiocie nas in teresują
cym, jest uchwycenie pewnych zjawisk społecznych wyrażonych w  liczbach. Same 
w sobie nie stanowią one podstawy do oceny, lecz wykazują jedynie pewne cechy 
danego zjawiska, np. wzrost lub spadek. Najczęściej nie wskazują przyczyn wystę
powania tych cech. Aby jednak liczby notowane codziennie przez bibliotekarzy 
przemówiły, należy dokonać elem entarnej analizy statystycznej, polegającej na ze
stawieniu pewnych danych, obliczeniu wskaźników (tzw. m iar statystycznych) oraz 
wyciągnięciu wniosków. Przyczyn jednak trzeba szukać przede wszystkim poza 
statystyką.

Elementy statystyczne, którym i dysponuje bibliotekarz, są nieliczne i nieskom
plikowane, dlatego też analiza statystyczna jest dostępna dla każdego pracownika 
biblioteki. Postaram  się na przykładach omówić te  sprawy, wskazując jednocześnie 
na przydatność analizy statystycznej w  pracy bibliotèki.

Dane statystyczne bibliotek uwzględniają między innymi, następujące trzy pod
stawowe elementy: księgozbiory, czytelnicy i wypożyczania. Tworzą one trzy za
sadnicze grupy, gdyż każdy z tych elementów posiada dalsze części składowe (np. 
liczba czytelników dzieli się na grupy wg wieku i zawodów). Dysponując tymi 
danymi możemy sobie odpowiedzieć na szereg pytań (problemów), które z kolei 
pozwolą na właściwe ukierunkowanie lub skorygowanie działalności bibliotek.

Zacznijmy od sprawy k s i ę g o z b i o r u  i jego s t r u k t u r y  oraz porówna
nia ze s t r u k t u r ą  c z y t e l n i k ó w .  Liczby w  poniższej tabelce dotyczą składu 
księgozbioru i czytelników.

Czytelnicy Blbl. A Blbl. B
do 14 la t
15 — 20 la t 
ponad 20 la t

600 60”/„
100 10%
300 30»/o

300 30%
200 20%
500 50%

1000 1000
Księgozbiór
lit. p iękna dla dzieci
lit. p iękna dla dorosłych
lit. popularno-naukow a

1000 200/o
3000 SOO/o
1000 20%

1500 30%
2500 500/,
1000 200/,

5000 5000
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z  podanego wyżej przykładu wynika, że w bibliotece A dzieci stanowią 60% 
ogółu korzystających, zaś księgozbiór dziecięcy stanowi 30% całości. Natomiast czy
telnicy dorośli i młodzież stanowią 40% a księgozbiór dla nich wynosi 70%. W bi
bliotece B proporcje te pokrywają się. Dla pełności obrazu obliczymy sobie jeszcze, 
ile książek przypada na 1 czytelnika w griipie dziecięcej i pozostałej:

Czytelnicy Bibl. A — wol/czyt. Bibl. B —. wol/czyt.

do 14 lat 
ponad 15 la t

1,6
10,0

5,0
5,0

Z powyższych danych wynikają następujące stwierdzenia w odniesieniu do 
biblioteki A:

1. Stanowczo za mało korzysta z biblioteki czytelników dorosłych. Jeżeli bo
wiem w rejonie obsługiwanym przez bibliotekę znajduje się ponad 600 dzieci (nie 
wszystkie przecież korzystają z biblioteki), to mieszkańców w wieku powyżej 
15 la t musi być znacznie więcej, niż to wskazuje liczba czytelników.

2. Na tę liczbę dzieci jest stanowczo za mało książek. Przyjm ując przykłado
wo 5 książek na jednego czytelnika — księgozbiór ten powinien wynosić ok. 3000 wol.

Jakie stąd wnioski?
1. Koniecznie trzeba dojść przyczyn, dla których tak  mało czytelników do

rosłych korzysta z biblioteki. Przyczyny te mogą być różne. Środki zaradcze powin
ny iść w kierunku usunięcia ich.

2. Należy dążyć do zwiększenia liczby książek dla dzieci. Oba te wnioski po
winny być włączone do planu pracy. Przy tej okazji chcę zwrócić uwagę na fakt, 
że obie ' biblioteki m ają taką samą liczbę czytelników, takie same księgozbiory 
i gdybyśmy obliczali np. ogólną ilość książek na jednego czytelnika, to w obu w y
padkach wskaźnik ten będzie jednakowy (5 wol./czyt.). Tak więc wskaźniki globalne 
nie zawsze dają faktyczny obraz.

Jeśli już jesteśmy przy sprawie czytelników, to chcę zachęcić wszystkich biblio
tekarzy do zainteresowania się s t r u k t u r ą  d e m o g r a f i c z n ą  obsługiwanego 
rejonu. Dane takie można otrzymać w miejscowym Biurze Ewidencji Ludności. 
Przyjrzyjm y się dla przykładu następującej tabelce:

Wiek Ludność Czytelników % czyt. w  stosun
ku do ludności

0 — 7 la t
8 — 14 ,,

35 — 19 „ 
ponad 20 ,,

763
685
462 .

3227

534
374
513

77,9<>/„
80,9%
15.8%

razem | * 5137 | 1421 j 27,6%

Osiągnięcie przez bibliotekę 27,6% czytelników w stosunku do liczby miesz
kańców jest zawsze wysoko oceniane. Proporcje poszczególnych grup wieku czytel
ników (37,5 : 26,4 : 36,1) nie budzą zastrzeżeń. Jednakże porównanie ilości czytelni
ków wg wieku z liczbą mieszkańców w tym samym wieku wskazuje wyraźnie, że 
czytelnicy dorośli stanowią nie 36,1% lecz 15,8% w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców w tym rejonie. Bardzo dobrze, że tak dużo dzieci i młodzieży korzy
sta z biblioteki, natom iast źle jest, że czytelnicy dorośli stanowią tak mały procent 
ogółu czytelników. Należy więc zastanowić się nad przyczynami takiego stanu rze
czy. S tatystyka ukazuje pewien fakt, ale nie ujaw nia jego przyczyn, których trzeba 
szukać na innej drodze. W danym przypadku ujawnienie przyczyn występującego 
zjawiska powinno znaleźć wyraz w przygotowywanym lub nawet aktualnym  pla
nie pracy przez podanie, jakie kroki zostaną podjęte w  celu zmniejszenia wystę
pujących dysproporcji. Dla ścisłości chcę stwierdzić, że o ile w pierwszej tabeli 
podałem liczby fikcyjne, o tyle w  tabeli drugiej dane pochodzą z konkretnej biblio
teki działającej w określonym środowisku.

Omówiłem przykładowo tylko niektóre elementy analizy statystycznej. Podob
nie postępujemy przy analizowaniu innych zjawisk. Nie sposób w krótkim  a rty 
kule omówić całości zagadnienia i przedstawić analizy różnych zjawisk związanych 
z czytelnictwem a przydatnych w codziennej pracy bibliotekarza.
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Umiejętność czytania i rozumienia danych statystycznych ułatw i bibliotekarzo
wi racjonalne kierowanie pracą biblioteki. Najistotniejszym problemem jest s z u 
k a n i e  p r z y c z y n  n i e p r a w i d ł o w o ś c i  w s k a z a n y c h  p r z e z  s t a t y 
s t y k ę .  Przyczyny te mogą tkwić w wadliwej organizacji samej biblioteki (np. nie
właściwe godziny otwarcia, częste zamykanie biblioteki z różnych powodów, zbyt 
mały dopływ nowych książek itp.), albo mogą być skutkiem warunków niezależ
nych od biblioteki, jak nieodpowiednie usytuowanie lub lokalizacja biblioteki, 
istnienie innych bibliotek na danym terenie itp.

Przeanalizowanie danych statystycznych biblioteki pozwoli zaplanować szereg 
spraw  związanych zarówno z działalnością biblioteki, jak  i z jej budżetem. Szczegó
łowe wyliczenia stanowią poważną argumentację w ubieganiu się u władz o odpo
wiednie środki. Dotyczy to szczególnie etatów i funduszów na zakup książek.

Na zakończenie chciałbym przestrzec przed tzw. pracą dla statystyki, polegają
cą na wpisywaniu danych nie zawsze odpowiadających prawdzie. Z takiej statysty
ki nikt nie ma pożytku, nie można jej traktować poważnie, nie mówiąc o tym, że 
takie postępowanie jest ustawowo karalne. Poza tym u części bibliotekarzy wyro
biło się błędne mniemanie o niesprawdzalności statystyki. Przy pomocy poważniej
szej analizy nawet tych niewielu danych można stwierdzić stopień ich prawdzi
wości. Doraźne zabłyśnięcie może się fatalnie odbić w przyszłości.

JANINA WOJTISZEK

I JUŻ NIE ARTYKUŁ HANDLU WIĄZANEGO...

Formy i metody popularyzacji książki polityczno-społecznej w bibliotece

Pam iętam y lata, kiedy książka polityczno-społeczna stanowiła cegły w biblio
tekach. Nieszczęśni bibliotekarze, którzy musieli wykazać się w statystykach 
i sprawozdaniach wypożyczeniami książek z tego działu, wpadli na zbawczy po
mysł. Nie był on oryginalny lecz „zapożyczony” z praktyk stosowanych w handlu 
i polegał na łączeniu sprzedaży towarów atrakcyjnych z ,,bublami” . Tak więc czy
telnik, który chciał przeczytać interesującą powieść, musiał wypożyczyć książkę 
polityczno-społeczną. Oczywiście „wypożyczyć” to wcale nie było równoznaczne 
z „przeczytać”. Cel jednak został osiągnięty, statystyka wykazywała rosnące czy
telnictwo książek tego działu. Na szczęście praktyki te  należą już do niechlubnej 
przeszłości. Czytelnictwo książek polityczno-społecznych, podkreślam, czytelnictwo,, 
a nie zapisy na kartach książki i czytelnika, rośnie z roku na rok w sposób na
turalny.

Warto chyba zastanowić się nad przyczynami zjawiska popularności tych ksią
żek. A więc zasadnicze pytanie, aby nie było nieporozumień, co zaliczamy do lite
ra tu ry  społeczno-politycznej? Trzeba przyznać, że ramy jej są niezwykle szerokie. 
Dla ułatwienia możemy ją podzielić na grupy tematyczne a więc;

1. opracowania poświęcone problematyce światopoglądowej. Znajdą się tu 
między innymi książki z serii Iskier — ,,Co to jest”, a więc takie pozycje jak: 
A. Nowickiego „Ateizm”, St. Markiewicza ,,Klerykalizm ” a także książki M. Koza
kiewicza z zakresu wychowania laickiego.

. 2. Prace popularyzujące podstawy filozofii marksistowskiej i materializmu 
historycznego oraz naukowego socjalizmu. W tym dziale znajdą się takie książki 
jak: A. Sikory ,,Spotkania z filozofią”, Waldenberga „Rewolucja”, J. W iatra 
„Człowiek i historia”.

3. Opracowania ukazujące dorobek Polski Ludowej oraz główne problemy po
lityczne, społeczne i wychowawcze naszego kraju. Dział ten reprezentują tak po
trzebne, wprost niezbędne w każdej czytelni czy naw et bibliotece domowej, w y
dawnictwa encyklopedyczne, słowniki i inform atory jak: wydany przez Wiedzę 
Powszechną słownik encyklopedyczny ,,Polska Ludowa”, album „Polska 1944—1965” 
w wydaniu KiW. Zawsze chętnych czytelników znajdą pam iętniki ukazujące struk
turę ludnościową Polski i jej ciekawe przemiany. Do nich zaliczamy „Młode po
kolenie wsi Polski Ludowej” wydane przez LSW oraz opracowane przez Z. Dul- 
czewskiego i A. Kwileckiego „Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych”.

4. L iteratura poświęcona patriotycznym i rewolucyjnym tradycjom narodu 
polskiego, ukazująca rolę i miejsce ruchu robotniczego w  dziejach Polski, histó- 
ryczne znaczenie PPR i ludowego ruchu oporu, lata walki o zwycięstwo i u trw a
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lenie władzy ludowej. L itera tury  z tego zakresu mamy dużo, nie sposób więc wy
mienić naw et najważniejszych pozycji. Po książki te bardzo chętnie sięga młody 
czytelnik, dla którego te czasy są już historią pasjonującą i godną poznania. Ob
serwujem y wielkie zainteresowanie lite ra tu rą  faktu  a więc pam iętnikam i, wspo
mnieniami, reportażam i, które to gatunki literackie zaspokajają potrzebę auten
tyczności, uczestniczenia niejako osobistego czytelnika w  opisywanych w ydarze
niach. Gorąca atm osfera osobistego zaangażowania autora udziela się w jakiś 
sposób czytelnikowi, pozwala mu przeżyć ją  emocjonalnie, budzi często kontro
w ersyjne sądy, skłania do dalszych poszukiwań lekturowych. Dość wymienić 
książki Z. Załuskiego „Przepustka do historii”, W. Żukrowskiego „Dni klęski”, 
J. Putram enta „W rzesień”, R. Bratnego „Kolumbowie, rocznik 20”, J. Przym anow- 
skiego „Studzianki”, „Wspomnienia nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich”, 
„Pam iętnik m atk i” — Fornalskiej, czy Rechowicza: „Ludzie PPR ”.

5. L itera tura z zakresu ekonomii politycznej i prawa, a zwłaszcza prace po
święcone polityce gospodarczej. Zapotrzebowanie na tego rodzaju lite ra tu rę  zaspo
kajają  serie KiW „Biblioteki Nauki i Pracy” oraz seria „Rozmowy o gospodarce”. 
N^atomiast PWE wydaje serię „Wszystko o gospodarce”. Książki z tego działu są 
szczególnie poszukiwane przez młodzież szkół średnich jako lektura uzupełniająca 
i poszerzająca wiadomości szkolne z chemii, geografii, wychowania obywatelskiego.

6. L itera tu ra ukazująca oblicze współczesnego kapitalizm u, dem askująca poli
tykę agresywnych sił imperializmu, zwłaszcza zaś działalność rewizjonistów i mi- 
litarystów  zachodnio-niemieckich. Z tego działu ukazują się coraz nowe pozycje 
w m iarę rozwoju wydarzeń. Do dawniejszych, ale ciągle poczytnych należą J. G er
harda ,,Zoopolityka”, ,,ABC” rzymskie, londyńskie itd., A. Żeromskiego „Na zachód 
od Jordanu”, Z. B roniarka „Szczeble do Białego Domu”, Griffina „Czarny jak ja ”, 
F. Walichnowskiego „Izrael a NRF”.

7. Problem atyka społeczno-wychowawcza obejmuje tak  literaturę ściśle peda
gogiczną (a więc prace Suchodolskiego, Murzyńskiego czy Mysłakowskiego), jak 
i książki dla młodzieży poruszające nurtujące ją problem y wychodzące np. spod 
pióra tak  doświadczonych pedagogów jak  E. Jackiewiczowa. Dla uczniów kl. V—VII 
przeznaczona jest seria PZWS „Biblioteka Błękitnych Tarcz” , a z myślą o harce
rzach niedawno pojawiły się interesujące książki w  W ydawnictwie Harcerskim  
z serii „Ważne sprawy dziewcząt i chłopców”.

8 i 9. Rewolucja Październikowa i jej znaczenie dla Polski i świata. Temat ten 
został szczególnie bogato zaprezentowany w różnych wydawnictwach w związku 
z 50-tą rocznicą Wielkiej Rewolucji Październikowej. Podobnie jak i tem at następ
ny uwzględniający dorobek ZSRR i k rajów  socjalistycznych. Nie wymieniam tu 
nawet przykładowo pozycji, gdyż istnieją specjalne, łatwo dostępne zestawienia 
bibliograficzne w  czasopismach, a także katalogach wydawniczych.

10. Wreszcie ostatni tem at: w alka narodów kolonialnych i nowo wyzwolonych 
z imperializmem i zacofaniem. Szybko toczące się wydarzenia przyciągają uwagę 
korespondentów, podróżników, ukazują się więc stale nowe reportaże, takie jak 
M. W arneńskiej „Alarm na ryżowiskach”, T. Pasierbińskiego „Afryka niepodległa”. 
Przemianom  jakie dokonują się w  krajach Azji, Afryki i Ameryki Płd. poświęcona 
je s t „Biblioteka problemów krajów  słabo rozwiniętych” wydawana przez PWE.

Czas odpowiedzieć sobie na pytanie, co wpłynęłoi na wzmożenie zainteresowania 
młodych czytelników tego rodzaju literaturą . Na pewno złożyło się na to wiele 
przyczyn. Aktualne wydarzenia polityczne powodują, że młodzież szuka możliwości 
pogłębienia wiadomości, szczerego naświetlenia problemów związanych z tymi 
wydarzeniami. Nie wystarcza już bieżąca inform acja w prasie, ale czytelnicy 
w  coraz większym zakresie sięgają do publikacji omawiających te zagadnienia 
choćby naw et z pewnego dystansu czasu.

Podobnie w zrasta zainteresowanie krajam i czy osobami, które je reprezentują, 
w  związku z wizytami mężów stanu i wybitnych osobistości. Bardzo wyraźnie moż
na było zaobserwować wielkie zapotrzebowanie na książki o Finlandii, Włoszech, 
czy Indii w związku z przyjazdem  do Polski prezydenta Kekkonena, Saragata, 
prem iera Indii pani Indiry  Gandhi. Wizyta w Polsce gen. De Gaulle’a zbiegła się 
z ukazaniem na półkach księgarskich jego pamiętników. W tym  więc wypadku, 
podobnie zresztą jak i z wydaniem książki „Amalia” napisanej przez żonę prezy
denta Finlandii panią Sylwię Kekkonen, wydawnictwa wyszły naprzeciw zaintere
sowaniom i potrzebom czytelników, co niestety nie często u nas się zdarza.

Coraz liczniejsze i częstsze wyjazdy za granicę naszych obywateli i to nie 
tylko w charakterze turystów , ale jako ekspertów, uczonych, inżynierów, lekarzy 
do krajów  egzotycznych nieraz i bardzo odległych można rozpatrywać pod dwoma 
aspektam i. Budzenie i rozwijanie zainteresowania tymi krajam i i ich różnorodny
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mi problemami gospodarczymi, politycznymi, społecznymi, kulturalnym i — wywo
łują potrzebę zaspokojenia tych zainteresowań na drodze rzeczowej, obiektywnej 
informacji. Z drugiej strony są one źródłem inspiracji twórczej dla wielu osób, 
które zawodowo nie parają się pisarstwem. W wyniku tego otrzymujemy urocze, 
pełne świeżego, wolnego od rutyny spojrzenia relacje, np. lekarzy, że wymienię tu  
choćby wywiady Dziewanowskiego z polskimi lekarzami, którzy pracowali w Kon
go, zamieszczone w książce „Mój kolega czarownik”.

Okresowo wzrasta zapotrzebowanie na książki związane z ważnymi rocznicami. 
Szukają ich tak nauczyciele, jak i młodzież, nieraz bezskutecznie. Widzimy w praw
dzie w tym zakresie pewną poprawę, ale ciągle jeszcze „wydawnictwa rocznicowe” 
nie wyprzedzają daty rocznicy, ale ukazują się grubo po niej. Skazuje to często 
na zapomnienie, niewykorzystanie ważnej, ciekawej publikacji, która mogłaby 
spełnić niezmiernie doniosłą rolę w zakresie wychowania politycznego, prostując 
błędne opinie. Będzie ona czekać na półce księgarni czy biblioteki na nową 
„okrągłą” rocznicę — jeśli przed tym nie zostanie skazana na usunięcie jako po
zycja zdezaktualizowana.

Niepoślednią rolę w kierowaniu zainteresowaniami książką polityczno-społeczną 
spełnia radio i telewizja przez swe przeglądy książek, dzienniki, program „Świa
towida” i „Monitora”.

Na zakończenie — o najważniejszej przyczynie wzmożenia poczytności literatury 
społeczno-politycznej, od której to przyczyny należałoby właściwie rozpocząć 
niniejsze rozważania. Zreformowana szkoła żąda metod nauczania budzących 
aktywność ucznia, zwraca jego uwagę w poważnej mierze na współczesność, na 
otaczającą rzeczywistość. Nauczanie problemowe kieruje do książki i czasopisma, 
wskazuje drogę do samodzielnych poszukiwań i rozwiązań na drodze lektury.

Z tego co napisano dotychczas wynika, że popularyzacja książki polityczno- 
społecznej wśród młodzieży nie napotyka na specjalne trudności, szczególnie 
wszędzie tam, gdzie dobrze pracuje szkoła i wykazuje odpowiednią inwencję 
bibliotekarz szkolny, czy też pracownik biblioteki powszechnej.

U podstawy popularyzacji leży dobre zaopatrzenie biblioteki w omawianą lek
turę. Wymaga to od bibliotekarza stałego śledzenia wiadomości o nowych pozy
cjach w wydawnictwach informujących, a więc w „Zapowiedziach Wydawniczych”, 
„Nowych Książkach”, informatorze bibliograficznym .^Literatura społeczno-poli
tyczna”, katalogach wydawniczych, czasopismach, radio i telewizji.

Drugie odpowiedzialne zadanie, to dokonywanie odpowiedniego wyboru książek 
do zakupu. Dobrze w tej sprawie porozumiewać się z nauczycielami takich przed
miotów, jak historia, wychowanie obywatelskie, geografia. Biblioteki szkolne 
i powszechne powinny uzgadniać swe zakupy, aby uniknąć zbędnego dublowania 
lub też pomijania wartościowych książek. Jest to szczególnie ważne dla bibliotek 
szkolnych, które dysponują bardzo ograniczonym budżetem.

Posiadanie książek, to jeszcze nie wszystko, trzeba o nich umiejętnie informo
wać i to w różnych dostępnych danej bibliotece formach. W tym celu wykorzystać 
należy radiowęzeł szkolny, plakat, afisz, a przede wszystkim wystawki książek. 
Mogą to być w y s t a w k i  n o w o ś c i ,  które wpłynęły do biblioteki, lub też w y - 
s t a w k i  t e m a t y c z n e  związane z aktualnym i wydarzeniami, czy rocznicami. 
Jeśli dysponujemy większą ilością książek na określony tem at, możemy wystawę 
bardziej rozbudować, zgrupować książki w działy opatrując każdy odpowiednim 
napisem.

Wystawa powinna uprzedzać w czasie rocznicę i towarzyszyć jej musi zesta
wienie bibliograficzne, które stanowi trw ały ślad wystawy i może oddać duże 
przysługi bibliotekarzowi i czytelnikom.

• Zawsze ogromnym powodzeniem czytelników cieszą się różnorodne k o n k u r 
s y  i q u i z y. Dla starszej młodzieży może to być konkurs n a  r e c e n z j ę  
wybranej przez nią książki Zi okazji np. dnia walki z kolonializmem i neokolonia- 
lizmem, rocznicą powstania ONZ, Deklaracji P raw  Człowieka, (oczywiście książka 
recenzowana łączy się tematycznie z rocznicą).

K o n k u r s  popularyzujemy dostępnymi nam sposobami, zaproszenie do wzię
cia w nim udziału kierujemy imiennie do upatrzonych czytelników. Przeprowa
dzamy uroczyste zakończenie konkursu, na który złoży się podsumowanie wyników 
(ocena prac, rozdanie nagród), najlepsze recenzje mogą być odczytane. Imprezie 
powinna towarzyszyć wystawka recenzowanych książek.

Q u i z y  l u b  k o n k u r s y  wymagające wykazania się wiadomościami wy
raźnie kierują do literatury. Można je przeprowadzać na wybrane tem aty związane 
z jakąś rocznicą np. 25-leciem PRL. Ustalamy wtedy listę książek dla uczestników 
konkursu i na nich opieramy pytania quizowe czy konkursowe. Impreza taka po
winna mieć charakter długofalowy, aby pozostawić czas na przygotowanie się mło
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dzieży do uczestnictwa. Inną formę popularyzacji książek polityczno-społecznych 
stanowią s p o t k a n i a .

Zasadnicze trudności w  organizowaniu spotkań stanowi ich strona finansowa 
i dlatego należy je raczej podejmować wspólnymi siłami biblioteki szkolnej i pow
szechnej lub placówki wychowania pozaszkolnego. Osobą, którą chcemy zaprosić 
na spotkanie, może być autor książki, redaktor (np. Wydawnictwo MON, członek 
ZBOWiD-u itp.). Interesujących się tą  formą odsyłam do mego artykułu w  nr 3 
„Poradnika Bibłiotekarza” z 1961 r. Znajdą oni tam  wskazówki metodyczne doty
czące tak  okresu przygotowawczego, jak  i samego spotkania i wreszcie jego w y
korzystania.

O g ó l n o p o l s k a  d e k a d a  k s i ą ż k i  p o l i t y c z n o - s p o ł e c z n e j  
obchodzona od 20 XI—30 XI pod hasłem Człowiek—Świat—Polityka stwarza do
godną sposobność spopularyzowania literatu ry  wzbogacającej wiedzę o problemach 
ideologicznych, politycznych, społecznych, ekonomicznych Polski i współczesnego 
świata. Można wtedy urządzić dużą wystawę prezentującą zasoby bibłioteki w tym 
zakresie. Książki zgrupujemy w  działach proponowanych na początku niniejszego 
artykułu. Ogólne hasło wystawy może brzmieć tak, jak hasło dekady:

CZŁOWIEK—ŚWIAT—POLITYKA
W okresie dekady nasilim y imprezy, a więc spotkania, wywiady, quizy, kon

kursy. Dobra praca bibliotekarzy przyniesie na pewno rezultaty w  zwiększonym 
czytelnictwie lite ra tu ry  polityczno-społecznej w  ciągu całego roku szkolnego.

IWONA KSIĄŻEK 
MBP — Łódź

Z NOTATNIKA INSTRUKTORA BIBLIOTEK ZWIĄZKOWYCH
Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych w Łodzi wykazuje w swych da

nych statystycznych za 1967 rok 195 bibliotek związkowych. Najliczniej reprezen
towane są biblioteki zakładów włókienniczych (56), metalowych (19), chemicznych 
(18) i placówek służby zdrowia (16). Na pozostałe branże przypada łącznie 86 bi
bliotek. Wśród nich 24 biblioteki posiadają księgozbiory poniżej 500 woluminów 
i właściwie nie spełniają roli bibliotek. Najwięcej, bo 56 jest placówek średniej 
wielkości: 2000—5000 woluminów. Księgozbiory powyżej 10 000 woluminów posia
dają dwie centrale kompletów ruchomych i biblioteki zakładowych domów k u l
tury  w liczbie pięciu. Część bibliotek związkowych ma charakter publicznie do
stępnych, służących również miejscowemu środowisku, np. biblioteki przy Urzędzie 
Pocztowym Łódż-1, przy ZPW im. Gwardii Ludowej i inne.

ś t r u k t u r a  k s i ę g o z b i o r ó w  bibliotek związkowych odznacza się m a
łym procentem lite ra tu ry  społeczno-politycznej i popularnonaukowej, chociaż 
w ostatnich latach daje się zauważyć stopniowy jej wzrost. Podstawą księgozbio
rów  jest beletrystyka dla, dorosłych, a w niej przede wszystkim kłasycy literatury  
polskiej i obcej. Czytelnicy preferu ją również wszelkiego typu powieści przygo
dowe, dlatego uwzględniają je w  poważnej mierze zakupy. Ze względu na rodziny 
pracowników kom pletuje się lek turę szkolną oraz beletrystykę dla dzieci i mło
dzieży. Dużym utrudnieniem  w  dokonywaniu zakupów jest nierównomierny od lat 
przydział wyznaczonych na nie funduszów. W wiełu przypadkach biblioteka otrzy
m uje pieniądze dopiero w  drugim półroczu, kiedy to wiele atrakcyjnych nowości 
już zniknęło z półek księgarskich. Zdaniem większości bibłiotekarzy fundusze prze
znaczone na zakup książek są za m ałe w  stosunku do potrzeb czytełników. Tylko 
nieliczne duże biblioteki dysponują kwotami rzędu kilkunastu tysięcy złotych. 
Uprzywiłejowane pod tym  względem są biblioteki zakładowych domów kultury  — 

' na ogół zaopatrywane wystarczająco. Niekiedy fundusz ten  ogranicza się nie z po
wodu małych możliwości finansowych danego zakładu, lecz ze względu na ciasnotę 
l o k a l u  bibliotecznego i brak perspektyw  na jego powiększenie. Zakłady pracy 
w naszym mieście przeważnie mieszczą się w starych ciasnych budynkach i mimo 
stałej modernizacji trudno wygospodarować w nich nowe pomieszczenia na biblio
tekę. Szansę na uzyskanie dobrego lokalu daje dopiero budowa nowego domu 
kultury, np. w  ZPB im. J. Marchlewskiego, czy biurowca lub przeniesienie całego 
zakładu do nowych pomieszczeń. W pianach rozbudowy na ogół uwzględnia się 
bibliotekę. Obecnie tylko nieliczne łódzkie biblioteki związkowe m.in. biblioteka 
Międzyzakładowego DK ,,W łókniarz”, Międzybranżowego DK „Energetyk”, biblio
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teka ZPDz. im. M. Konopnickiej spełniają wszystkie w arunki dotyczące usytuo
wania, wielkości, ogrzewania, oświetlenia itp. Ciasnota nie pozwala na wprowadze
nie wolnego dostępu do półek. W bibliotekach średniej wielkości jest on spora
dyczny.

Odrębne zagadnienie stanowi sprawa estetyki lokalu. Na ogół stoi on na wy
sokim poziomie, co zawdzięczać należy kobiecej w  większości obsłudze, nie zaś 
współpracy z plastykiem, który cały swój czas poświęca produkcji.

Lokal i specyfika pracy danego zakładu decydują również o jakości p r a c y  
k u l t u r a l n o - o ś w i a t o w e j  związanej z książką. Niejednokrotnie bibliote
karze muszą ograniczać ją wyłącznie do skromnych wystawek okolicznościowych. 
Wykorzystanie radiowęzła jest dość różnorodne i zawsze stosowane. Przez radio
węzeł bibliotekarz nadaje krótkie przeglądy nowości, pogadanki, fragmenty po
wieści lub montaże słowno-muzyczne. Odczyty i spotkania z pisarzami organizuje 
się w niektórych placówkach tylko w Dniach Oświaty, Książki i Prasy, przeważ
nie na tzw. „styku zmian”. W środowisku czytelników związkowych nie są one 
jednak spopularyzowane w tym stopniu, co wśród czytelników bibliotek publicz
nych. Większymi placówkami opiekują się członkowie Łódzkiego Oddziału ZLP, 
lecz opieka ta ma właściwie charakter formalny. Inaczej przedstawia się to w za
kładowych domach kultury, w  których prowadzi się przy współpracy biblioteki 
całe cykle odczytów i spotkań. Poparte odpowiednią reklam ą (wysyłanie imien
nych zaproszeń do czytelników, plakaty na miejscu i w zakładzie) oraz wystawą 
książek spełniają dużą rolę w podniesieniu poziomu czytelnictwa. Tu organizuje 
się również bardziej złożone formy pracy kulturalno-oświatowej, jak zgaduj-zga
dule i bale czytelnicze.

D o k u m e n t a c j a  i s p r a w o z d a w c z o ś ć  bibliotek związkowych pozo
stawia wiele do życzenia mimo wielokrotnego poruszania tego tem atu w szkole
niach i instruktażu. Często spotyka się księgi inwentarzowe nieprzesznurowane, 
bez pieczęci, numeracji, z niewypełnioną rubryką „znak miejsca”, z wadliwymi 
zapisami. Niektóre biblioteki nie posiadają w  ogóle księgi ubytków, nie prowadzą 
dziennej statystyki wypożyczeń. Nie wszędzie można uzyskać dane o podstawowej 
strukturze księgozbioru. Roczne sprawozdania dla GUS sporządza się często 
w oparciu o coroczne jednorazowe obliczenia książek i pozycji z inwentarza. Cyf
ry uzyskanie w ten sposób nie mogą być dokładnym odzwierciedleniem faktycznego 
stanu rzeczy.

W a r s z t a t  i n f o r m a c y j n y  ogranicza się na ogół do jednego tylko ka
talogu alfabetycznego. Rzadko spotyka się równocześnie katalog rzeczowy lub 
katalog nowości. Częstokroć z powodu braku miejsca katalogi nie są należycie 
eksponowane, a czytelnik zdaje się przede wszystkim na pomoc bibliotekarza. 
W yjątek stanowi Mz. DK im. L. Waryńskiego, którego biblioteka udostępnia czy
telnikom spisy bibliograficzne uzyskane z MBP i kartotekę zagadnieniową.

Liczba czytelników w bibliotekach związkowych w Łodzi wzrasta sytematycz- 
nie, acz powoli. Daje się zauważyć dużą rozpiętość stosunku ilościowego czytel
ników do stanu zatrudnienia w  poszczególnych branżach. Według ostatniej analizy 
czytelnictwa WKZZ za lata 1966 i 1967 waha się on 49,9% do 2,5%. Przeciętnie 
stosunek ten dla całej Łodzi wynosi 19,6%, co nie jest cyfrą zadowalającą władze 
związkowe. Ponadto dane te budzą wątpliwości, ponieważ biblioteki związkowe 
służą również rodzinom pracowników, a niektóre także szerszemu środowisku, 
w dokumentacji zaś nie stosuje się podziału czytelników na pracowników zakładu 
i innych. Zdarza się też, że wypożyczenia rodziny pracownika figurują na jego 
karcie, co wprowadza w błąd przy ustalaniu tego stosunku.

P e r s o n e l  bibliotek związkowych przedstawia się następująco; na 195 bi
bliotek mamy tylko 44 etaty (z tegO' kilka bibliotek wykazuje obsadę dwu- i trzy- 
etatową), 37 bibliotekarzy posiada wykształcenie zawodowe. W ostatnich latach 
biblioteki związkowe są zasilane przez absolwentów kursów Państwowego Ośrodka 
Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy oraz Studium Kulturalno-Oświato
we i Bibliotekarskie. Większość bibliotekarzy związkowych ogranicza się do szko
leń i odpraw organizowanych przez zarządy okręgów związków zawodowych. Na 
kwartalnych seminariach prowadzonych przez Miejską Bibliotekę dla bibliotekarzy 
związkowych od paru lat ustaliła się przeciętna frekwencja w wysokości 40—50 
uczestników, z czego połowa to stali słuchacze, połowa wymienna. Podobną sy
tuację obserwuje się na corocznych kursokonferencjach WKZZ w ośrodku wczaso
wym w Spalę. We wszelkiego rodzaju szkoleniach najregularniej uczestniczą eta
towi wykwalifikowani bibliotekarze, sporadycznie natomiast pracownicy ryczałtowi 
i społeczni. Dla tych ostatnich zwłaszcza, ze względu na ograniczony czas jakim 
dysponują, MBP podjęła przed paru laty akcję kształcenia w drodze 2-tygodnio- 
wych praktyk vz kilku specjalnie wytypowanych bibliotekach związkowych i pu
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blicznych. Ukończyło je dotychczas jedynie 10 osób, mimo wyraźnych zaleceń 
WKZZ. Tylko nieliczni pracownicy dbają w szerszym zakresie o uzupełnienie w ie
dzy fachowej drogą samokształcenia. „Poradnik Bibliotekarza” spotyka się w nie
wielu placówkach, jeszcze rzadziej broszury i opracowania z dziedziny bibliote
karstw a. Z księgozbioru bibliotecznego Gabinetu Metodycznego MBP korzystają 
wyłącznie bibliotekarze związkowi uczący się na kursach POKKB.

Stała współpraca bibliotek związkowych z placówkami lub bibliotekami re jo
nowymi jest zjawiskiem sporadycznym. W ielokrotnie podejmowana, po pewnym 
czasie wygasa. Przedstawione tu w zarysie trudne problemy bibliotek związkowych 
nie powinny zaciemniać ogólnego stanu rzeczy. Na terenie Łodzi około 30 bibliotek 
może poszczycić się dobrymi wynikam i w pracy, dorównującymi wzorowym biblio
tekom publicznym. Omawiane tu ta j braki odnoszą się przede wszystkim do bibliotek 
mniejszych. Zmiany na lepsze wymagałyby większych nakładów pracy biblioteka
rzy i przychylniejszego ustosunkowania się do bibliotek niektórych rad  zakłado
wych i dyrekcji. Np. postulat CRZZ przekształcenia najmniejszych bibliotek 
w punkty biblioteczne nie zawsze uzyskuje ich aprobatę i zrozumienie, podobnie 
jak  zalecenia WKZZ w zakresie szerszego korzystania z różnorakich możliwości 
kształcenia zawodowego. Niedopuszczalna jest ciągle jeszcze stosowana praktyka 
okresowego przesuwania bibliotekarzy etatowych do innych prac w zakładzie, nie
raz na kiłka miesięcy i zamykanie w tym czasie bibliotek, na czym wyraźnie cierpi 
czytelnictwo. P ilną sprawą jest ujednolicenie dokum entacji bibliotek i wiążące się 
z tym zaopatrzenie ich w odpowiednie formularze. Poszczególne Zarządy Okręgów 
powinny położyć większy nacisk na systematyczne prowadzenie dzienno-miesięcz- 
nej statystyki wypożyczeń i podstawowych form klasyfikacji księgozbioru. Obecna 
analiza WKZZ nie zajm uje się bliżej problemem upowszechnienia literatu ry  spo
łeczno-politycznej i popularnonaukowej ze względu na brak danych dotyczących 
jej poczytności. Wprowadzenie do dokumentacji rubryk wypożyczeń literatu ry  nie- 
beletrystycznej pozwoliłoby na jakościowe przeanalizowanie czytelnictwa w biblio
tekach związkowych.

Poważne osiągnięcia czytelnicze placówek związkowych w Łodzi (w 1967 r. — 
69.091 czyt. i 1.548.000 wyp.) zawdzięcza się przede wszystkim przodującym biblio
tekom z bibliotekami domów kultury  na czele. Te ostatnie ze względu na swój po
ziom i zasięg należałoby włączyć w  ogólny system służby informacyjnej.

Reasumując, wydaje się, że możliwości polepszenia pracy pozostałych są duże, 
lecz nie wszędzie w pełni wykorzystywane. Ściślejsza współpraca wszystkich zain
teresowanych instancji, której realne podstawy określają ostatnie wytyczne WKZZ, 
rokuje jak najlepsze nadzieje na przyszłość.

ZELMIRA BROZMANOVA
Czechosłowacja

PIERWSZY W SŁOWACJI BUDYNEK BIBLIOTECZNY
Obok zagadnienia profesjonalizacji bibliotek publicznych ważkim pro

blemem jest sprawa pomieszczeń dla tych bibliotek. Według inform acji opubliko
wanych przez ,,Macierz Słowacką” w 1966 roku, której autorem  jest inż. Juliusz 
Korda, żadna biblioteka wojewódzka ani powiatowa w Słowacji nie posiada dosta
tecznej powierzchni lokalowej, a naw et nie posiada jej tyle, by można było to 
uznać za minimum niezbędne dla normalnego funkcjonowania biblioteki. Trzecia 
część tych bibliotek posiada zaledwie połowę powierzchni, k tóra im przysługuje, 
przy czym wiele spośród nich nie ma samodzielnych wypożyczalni dla młodzieży, 
a już zupełnym luksusem jest czytelnia dla młodzieży. Budynki liczące dwadzieś
cia pięć lat zaliczane są do najmłodszych spośród tych, które dały przytułek bi
bliotekom. Pozostałe liczą od 50 do 180 lat. Ale znaleźć można wśród nich i takie, 
które m ają 300 a naw et 650 lat. A więc nie możemy powiedzieć nic pochlebnego 
o lokalach naszych bibliotek. Nie jest bowiem bynajmniej i nie może być godne 
pochwały stwierdzenie, że w całej Słowacji praktycznie biorąc nie ma budynku, 
który zostałby zbudowany dla potrzeb biblioteki publicznej.

Skoro jednak zdecydowałam się poruszyć sprawę przykrej rzeczywistości, k tó
rej właściwie nie należałoby rozgłaszać za granicą, to przecież postąpiłam tak je 
dynie dlatego, by tym jaskraw iej uwypuklić przykład z miejscowości Prievidze, 
o którym chcę właśnie pisać. W tym  bowiem przypadku chodzi nie o budowę je 
dynej, jak  dotychczas pierwszej w  naszej historii, biblioteki powiatowej, ale o fakt,
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który zakłócił niezmącony dotychczas spokój opinii ogółu, stojącej na stanowisku, 
że budowanie bibliotek publicznych w Słowacji jest przecież zbędne.

Z inicjatywy Pełnomocnictwa dla Spraw Kultury i Inform acji Słowackiej Ra
dy Narodowej budową bibliotek zaczęli nawet zajmować się w swych pracach 
rocznych słuchacze Katedry A rchitektury W nętrz Słowackiej Wyższej Szkoły Tech
nicznej w Bratysławie pod kierownictwem inż. arch. Józefa Huntiera. Na fotogra
fiach załączonych do niniejszego artykułu przedstawiony jest projekt opracowany

P ro jek t rozw iązania b iblioteki środow iskow ej. A utorka H. Rozmânyovâ, studentka czwartego 
roku  K atedry  A rch itek tu ry  W nętrz W ydziału Budow nictw a Wyższej Szkoły Technicznej 

w  B ratysław ie.

dla biblioteki w  Żylinie, której budowa zostanie już wkrótce rozpoczęta, jak rów 
nież w ogólnych zarysach projekt rozwiązania budynku bibliotecznego dla okręgu 
zamieszkałego przez 10 tysięcy mieszkańców. Przy opracowywaniu koncepcji pro
jektanci brali pod uwagę f u n k c j o n a l n o ś ć  poszczególnych pomieszczeń (wy
godny dostęp do książek, czytelnie, pracownie itp.) oraz ich wzajemne połączenia 
pionowe (czytelnia, magazyn księgozbioru itp). Przy tej okazji należy zdać sobie 
sprawę z tego, że młodzież ocenia przyszłość naszego bibliotekarstwa w  dziedzinie 
budowy bibliotek publicznych bardzo optymistycznie. Koncepcje poszczególnych 
projektów  są opracowane w większości przez ludzi młodych, toteż nie pozostaje 
nam  nic innego, jak  tylko wierzyć w realizację ich w  najbliższej przyszłości.

Zaczęło się od Prievidza. Być pierwszym, to wcale niełatw a sprawa, toteż 
i w tym wypadku nie było to proste.

Rozpoczęło się od rozpisania konkursu na projekt Powiatowej Biblioteki P u 
blicznej w Prievidzu, która dotychczas mieści się w absolutnie nieodpowiednim 
pomieszczeniu w suterenie.

Konkurs został rozpisany przez Pełnomocnictwo Słowackiej Rady Narodowej 
do Spraw Kultury i Informacji, a oddźwięk, jaki wywołał, przeszedł wszelkie ocze
kiwania — zgłosiło się aż 102 uczestników. W wyznaczonym term inie nadesłano 
41 projektów  oraz 1 plastyczny model projektowanej biblioteki. Oceny nadesła
nych projektów  dokonał ośmioosobowy sąd konkursowy złożony z fachowców in- 
żynierów-architektów i bibliotekarzy. Przy ocenie prac sąd konkursowy brał pod 
uwagę względy urbanistyczne, aspekty funkcjonalności biblioteki, aspekty kon
strukcyjne projektu, wyraz architektoniczny i środki użyte na jego budowę, a tak 
że aspekt ekonomiczny.

Do ostatniej tj. czwartej eliminacji konkursu zostało zakwalifikowanych sześć 
projektów, spośród których, zgodnie z orzeczeniem sądu konkursowego, trzem przy
znano nagrody, zaś trzem dalszym wyróżnienia. Ponadto zostały przyznane wyróż
nienia dalszym pięciu projektom, które zakwalifikowano do trzeciej eliminacji 
konkursu.
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P ro jek t biblioteki w Ziłinie. A utor K. Rebro, studen t czw artego roku  K ated ry  A rch itek tu ry  
W nętrz W ydziału B udow nictw a Wyższej Szkoły Technicznej w B ratysław ie.

M akieta p ro jek tu , k tó ry  zwyciężył, budynku Pow iatow ej B iblioteki w Prievidzu. A utorzy 
inż. a rch . J u ra j Taiłaś — inż. arch . Ivan G ürtler.

Pierwszą nagrodę otrzymał projekt autorów; inż. arch. Ju ra ja  Tallasa i inż. 
arch. Ivana G ürtlera z Bratysławy, którzy ściśle dotrzymali warunków architekto- 
niczno-plastycznych postawionych w założeniach konkursu. P rojekt został specjal
nie wysoko oceniony przez sąd konkursowy ze względu na fak t odstąpienia przez 
autorów  od konwencjonalnego podejścia do projektowania bibliotek, reprezentując 
nową twórczą myśl i osiągając godny wysokiej oceny poziom. Ten projekt bez
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zasadniczych zmian może posłużyć jako podstawa do opracowania planów i doku
mentacji. Wobec tego, że w grę wchodzi projekt nietypowy i w  sensie warunków 
konkursowych budynek wzorcowy, sąd konkursowy zalecił inwestorowi, ażeby 
spośród swoich przedstawicieli i odpowiedzialnych pracowników fachowych w y
łonił specjalną radę, która będzie sprawowała nadzór nad budową biblioteki po
wiatowej aż do chwili ukończenia prac. W związku z decyzjami podjętymi na pier
wszymi posiedzeniu tej rady można przypuszczać, że wyłoniony organ, ze względu 
na swój skład, może okazać się bardzo pożyteczny. Podjęte decyzje zdają się gwa
rantow ać nie tylko właściwe i terminowe wykonanie przez poszczególne komórki 
organizacyjne zleconych zadań zarówno we wszystkich etapach przygotowań, jak 
i w  toku samej realizacji budowy biblioteki powiatowej, ale ponadto pozwalają 
spodziewać się, iż całokształt prac okaże się we wszystkich szczegółach od począt
ku do końca zgodny z projektem; konkursowym.

Nowy budynek zostanie zlokalizowany w  centrum  miasta, w Parku Młodzieży, 
w  pobliżu kompleksu budynków klasztoru Pijarów, co zresztą widać na  załączonej 
fotografii makiety. Budynek projektowanej biblioteki jest dwukondygnacjowy, a w 
dwóch częściach od strony północnej — trzykondygnacjowy. Obrany svstem przejść 
wewnętrznych w obiekcie gw arantuje możność dogodnego regulowania ruchu, a rów
nocześnie daje duże efekty architektoniczno-plastyczne.

Biblioteka powiaitowa w Prievidzu będzie budowana z myślą o rozwoju per
spektywicznym na najbliższe 30 do 50 lat i ma stać się pomnikiem troski ustroju 
socjalistycznego o potrzeby kulturalne społeczeństwa. Przy projektowaniu prze
pustowości poszczególnych pomieszczeń i całości wyposażenia biblioteki, autorzy 
projektu postępowali niezmiernie ostrożnie i korzystali z danych i norm uzyska
nych z lite ra tu ry  zagranicznej. Ponadto wychodzili z założeń perspektywicznych, 
że liczba mieszkańców Prievidza szybko rośnie i równolegle z tym wzrastać będą 
ich potrzeby w zakresie usług bibliotecznych.

Dlatego też należy liczyć się z umieszczeniem w  budynku nowej biblioteki 
powiatowej około 150 tysięcy woluminów literatury  w  magazynach i koło 80 ty
sięcy woluminów w wolnym dostępie dla czytelników. Pomieszczenia są obliczone 
na 15 tysięcy czytelników i 250 tysięcy wypożyczeń rocznie. W ewnętrzna przestrzeń 
biblioteki zaprojektowana jest z uwzględnieniem możliwości różnych rozwiązań, 
dlatego nie wyklucza się ewentualności dobudowywania pomieszczeń w procesie 
rozwoju.

Poszczególne pomieszczenia biblioteki są zaplanowane według kondygnacji 
w następujący sposób:

P arte r — hall wejściowy dla czytelników, urządzenia sanitarne, wypożyczalnia 
z wolnym dostępem dla dzieci, wypożyczalnia z wolnym dostępem dla dorosłych 
i dorastającej rnłodzieży oraz część pomieszczeń pracowniczych i służbowych.

Piętro — pracownie, czytelnie, taras.
Suterena I — sala odczytowa, dział muzycznv urządzenia techniczne, składy, 

pomieszczenia dodatkowe, klimatyzacja.
Suterena II będzie wykorzystana jako magazyn dopiero wówczas, kiedy sute

rena I nie będzie użyta na magazynowanie zwarte.
P ro jek t przewiduje urządzenie pomieszczeń specjalnych. Ma tam  być salka 

przeznaczona na świetlicę i pokój dla dzieci, gdzie nie zabraknie również zabawek. 
Będzie tam  także osobne laboratorium  fotograficzne, powielarnia oraz introligator- 
nia. Krótko mówiąc biblioteka będzie wyposażona tak, jak żadna inna biblioteka 
powiatowa dotychczas nie została wyposażona, co zresztą zgodnie potwierdza 
opinia naszych fachowców. Będzie wyposażona tak, aby móc spełniać swoje zadania.

Dlaczegóż to właśnie Prievddz? Duży wkład w odniesionym zwycięstwie rna 
kierowniczka biblioteki powiatowej, Józefina Svitkova, k tóra przy omawianiu 
z pracownikami powiatowej rady narodowej planów perspektywicm ych rozwoju 
bibliotek mówiła, poza innymi sprawami, o umieszczeniu w  planie inwestycyjnym 
biblioteki powiatowej. Kiedy mówiła o obecnym opłakanym stanie tej biblioteki, 
nie zlękła się porównania z okresem pierwszej republiki, wręcz odwrotnie, naw ią
zała do historii i stosunku ówczesnych przedstawicieli powiatu, którzy za troskę 
o biblioteki w ram ach całego powiatu otrzym ali w  tym  czasie wyróżnienie mi
nisterstwa.

Przedstawiciele władz powiatowych z okresu przedwojennej republiki, któ
rych poziomu wykształcenia i wyrobienia politycznego nie można w żadnym w y
padku, nawet przy maksimum dobrej woli, porównać z wszechstronnym wykształ
ceniem obecnych działaczy, potrafili należycie docenić rolę i znaczenie biblioteki. 
Natom iast teraz trudno po prostu uwierzyć, że po tak znacznym upływie czasu 
i w w arunkach państwa socjalistycznego powstają jeszcze trudności ze znalezie
niem właściwego miejsca dla biblioteki i właściwego szczebla, na którym  sprawa
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ta  powinna być załatwiona. Na co więc się czeka? Chyba, że oczekuje się, iż przyj
dą odgórne decyzje w  ram ach całego kraju . Podczas kiedy to  leży w kompetencji 
organów powiatowych i one jedynie są odpowiedzialne za istniejący stan faktycz
ny. Zrozumienie okazane przez działaczy kierowniczka biblioteki zdobyła dzięki 
swojej postawie społecznej, dzięki temu, że pracuje w Lidze Kobiet, jest człon
kiem  kom itetu powiatowego partii komunistycznej, a na stanowisko bibliotekarza 
przeszła z wydziału szkolnictwa rady narodowej. Ponadto wielką rolę odegrał 
fakt, iż ci decydujący urzędnicy w  Prievidzu nie są tylko urzędnikami, ale przede 
wszystkim ludźmi, chętnie wysłuchującymi przedstawionych im argumentów i skłon
nymi do udzielenia pomocy we wszelkich słusznych sprawach. Krótko mówiąc 
złego słowa o żadnym z nich powiedzieć nie można. Może dlatego to się tak szczęś
liwie skończyło. Czyż nie jest to wreszcie dowodem ich dobrej woli? Dużą rolę 
odegrał w tym  przypadku, bez w ątpienia, ich osobisty stosunek do biblioteki, do 
której chodzą jako czytelnicy. O inż. Helbichu, przewodniczącym Powiatowej Rady 
Narodowej, mówi się jako o „naszym najlepszym bibliotekarzu” . Niemałą rolę 
w pomyślnym rozwiązaniu całej imprezy odegrał I sekretarz Kom itetu Powiato
wego Komunistycznej Partii Słowacji, sekretarz Komitetu Powiatowego KPS do 
spraw  kultury, inż. Tuhela z Wydziału Budownictwa Powiatowej Rady Narodowej, 
jak również kierow nik Wydziału Szkolnictwa i K ultury oraz przewodniczący SKo- 
misji Szkolnictwa i K ultury  Powiatowej Rady Narodowej, ponadto przewodniczą
cy, wiceprzewodniczący i sekretarz M iejskiej Rady Narodowej. Do pomyślnego za
początkowania tej sprawy przyczyniła się wszakże w głównej mierze Słowacka 
Rada Narodowa za pośrednictwem głównego inspektora do spraw bibliotek, 
dr Vlasty Kalinovej.

A zatem przytoczony przykład jest nie tylko wzorem troski o zabezpieczenie 
bibliotece powiatowej właściwych w arunków  m aterialnych ze strony działaczy 
z Prievidza, ale również dowodem właściwego podejścia do sprawy i zaintereso
wania słowackich organów władzy, a mówiąc konkretnie Pełnomocnictwa do Spraw 
K ultury i Inform acji Słowackiej Rady Narodowej. Jednak wg słów dr Kalinovej 
budowa gmachu biblioteki jest przede wszystkim  zasługą działaczy z Prievidza. 
Inicjatyw a mieszkańców Prievidza przyczyniła się do powstania nowej koncepcji 
biblioteki powiatowej, co następnie znalazło realny wyraz w formach nadanych 
tym projektom  w  postaci prac architektonicznych. Za największe osiągnięcie tego 
konkursu należy uznać fakt, że uczestnikom tej imprezy udało się twórczo roz
wiązać szersze pojmowanie funkcji biblioteki powiatowej, aniżeli byliśmy do tego 
przyzwyczajeni dotychczas.

Tłumaczył K. Gumkowski

z . BHOZMANOWA
Czechosłowacja

ODZNACZENI NIE TYLKO BIBLIOTEKARZE
Nie jest prawdopodobnie dziełem przypadku, że tam, gdzie biblioteka pracuje, 

bibliotekarz jest nie „tylko” bibliotekarzem, ale też często nawet przewodniczącym 
miejscowej rady narodowej, a w każdym razie aktyw istą społecznym.

Drugim czynnikiem wpływającym  poważnie na osiągnięcia biblioteki jest za
interesowanie sprawam i czytelnictwa przewodniczącego miejscowej rady narodo
wej, jego zrozumienie dla pracy bibliotekarza, tak  jak to jest na przykład w B a- 
h o n i.

Bahońska biblioteka publiczna należy do powiatu Bratysława-W idiek. P ro
wadzi ją nieetatowy bibiotekarz Milan B u ś o, pracownik adm inistracyjny pań 
stwowego gospodarstwa rolnego. Milan Buso otrzymał za pracę prowadzo
ną uprzednio w bibliotece w Pilźnie wyróżnienie M inisterstwa K ultury i In fo r
macji. Nie um niejszając w  niczym osobistych zasług kierownika biblioteki, 
należy stwierdzić, że wyróżnienie, które uzyskała ta biblioteka, jest jednocześnie 
dowodem uznania zasług miejscowej rady narodowej, a zwłaszcza jej przewodni
czącego. Towarzysz Buśo wyraża się o tym człowieku z podziwem i ogromnym 
uznaniem. To on właśnie pomagał własnoręcznie przy adaptacji spichrza na cele 
biblioteki, staw iał dach, kładł podłogę, zakładał przewody elektryczne. Krótko mó
wiąc, przewodniczący rady narodowej w Bahoni, zgodnie z opinią tow. Buśo, ma 
złote ręce. A ja pozwolę sobie dodać jeszcze, że i złote serce. Przecież iluż to spo
śród nas ... ale po co tyle słów. Wystarczy tylko przypomnieć, w  iluż to przypad
kach bibliotekarze muszą mozolnie przekonywać pracowników rad narodowych, że 
nie m ają praw a przenosić bibliotek do gorszych pomieszczeń! A jednak...
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w  Bahoni wszakże dzieje się inaczej. Tam przewodniczący miejscowej rady 
narodowej pomaga przy budowie siedziby placówki kulturalnej dla swojej miejsco
wości. Dlatego też dzisiaj prowadzi się tam  nie tylko wypożyczanie książek, ale 
również sprzedaż, bowiem bibliotekarz jest zdania, że biblioteka musi stać się 
rzeczywistym ośrodkiem życia kulturalnego swojej miejscowości.

Zanim tow. Buso objął stanowisko bibliotekarza (1964), pracował jako kierow
nik kółka oświatowego. Ale nie wystarczyły mu wyłącznie rozrywkowe formy 
pracy w kółku. On chciał uczynić coś więcej. Dzisiaj możemy już powiedzieć, że 
mu się to udało. Dowodem tego jest wyróżnienie, jakie otrzymał za swoją pracę 
w centrałnych eliminacjach współzawodnictwa pt. „Zakładamy wzorową bibliotekę 
publiczną”.

Z przyjemnością pracowałby nadal w bibliotece po wprowadzeniu tu etato
wego bibliotekarza. A jednak kiedy zadano mu pytanie, czy nie zechciałby po
święcić się całkowicie bibliotekarstwa, odpowiedział odmownie: „Wykonuję tę p ra
cę bardzo chętnie, ale jestem przede wszystkim rolnikiem i nie zamierzam zmie
nić zawodu. Przecież i w  bibliotece widać mój „rolniczy wpływ”. Jesteśmy biblio
teką doświadczalną Biblioteki Narodowej „Macierzy Słowackiej”, gdzie prowadzo
ne są badania z zakresu literatu ry  rolniczej, a przy tym ściśle współpracujemy 
z Centralną Biblioteką Rolniczą w Nitrze”.

Ta szczera odpowiedź naprawdę mnie uradowała, choć pozornie mogłabym się 
czuć urażona, że ktoś odmawia przyjęcia go do zawodu, do którego ja sama należę. 
Ale po głębszym namyśle zadałam sobie pytanie, jakiemu bibliotekarzowi należy 
dać pierwszeństwo, czy temu, który ma określony zawód, a poza tym dobrze i ze 
znajomością rzeczy pracuje w bibliotece, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, 
że jest przede Wszystkim rolnikiem i w ramach bibliotekarstwa nastawia się głów
nie na pracę w dziedzinie literatu ry  swego zawodu (co w przypadku tej miejsco
wości jest wielce pożyteczne), czy też takiemu, który ni stąd ni zowąd nabiera 
przekonania, że czuje w sobie powołanie do bibliotekarstwa, chociaż nie ma na to 
nawet „karty czeladniczej”?

W J a s ł o w s k i c h  B o h u n i c a c h  jest już od piętnastu la t nieetatowym 
bibliotekarzem nauczyciel Jan  C z a p k a .  Jego biblioteka otrzymała we współ
zawodnictwie „Zakładamy wzorową bibliotekę publiczną” tytuł „wzorowej biblioteki 
publicznej”. W specjalnym numerze „Sprawozdawcy Metodycznego 1968”, wydanym 
z okazji współzawodnictwa ukazała się wzmianka: „Godna uwagi jest praca z mło
dzieżą w zakresie literatury popularnonaukowej, łączenie teorii z praktyką na te
renie szkoły. Biblioteka otrzymuje w tej dziedzinie ogromną pomoc zarówno ze 
strony przedstawicieli rady narodowej, jak i ze strony innych działaczy tereno
wych...”

W rozmowie z towarzyszem Czapką interesowało mnie, na czym polega ta po
moc i jak udało mu się ją zdobyć. Odpowiedź była krótka, a jednocześnie bardzo 
znamienna. Towarzysz Czapka prócz tego, że jest nauczycielem i bibliotekarzem, 
jest również radnym  i członkiem miejscowego komitetu partii komunistycznej. 
Toteż dzięki jego wstawiennictwu u przewodniczącego rady narodowej udało mu 
się uzyskać o 450 Kcs rocznie więcej na zakup książek dla bibliotek.

Zakup książek finansuje również spółdzielnia produkcyjna, której biblioteka 
została połączona z biblioteką publiczną, a w spółdzielni pozostała jedynie biblio
teka podręczna. Członkowie spółdzielni ofiarowują rocznie na zakup książek 
1500 Kcs, ponadto spółdzielnia oddała do dyspozycji biblioteki dwie izby.

Kiedy w bibliotece publicznej, na początku jej istnienia, odczuwało się brak 
książek, bibliotekarz wykorzystał swoje stanowisko nauczyciela i pożyczył na zakup 
książek część funduszów biblioteki szkolnej. Obecnie nie potrzebuje już tego robić, 
a współpraca pomiędzy obydwiema bibliotekami układa się dobrze. Nie przypusz
czam, żeby w przyszłości miało dojść do połączenia tych bibliotek.

W T w a r d o s z y n i e ,  położonym w  powiecie dolnokubłńskim, w odróżnieniu 
od dwóch poprzednio omówionych przypadków prowadzi bibliotekę wykwalifiko
wana bibliotekarka Anna C h o l v a d o v a .

W Pilżnie za swoją pracę otrzymała ona honorowe wyróżnienie M inistra K ultu
ry i Informacji. Co było przyczyną tego sukcesu? Według jej własnych słów wzo
rowe urządzenie biblioteki i szczególnie troskliwa nad nią opieka miejscowej rady 
narodowej.

Towarzyszka Cholvadova jest już w drugiej kadencji radną miejskiej rady 
narodowej i z pełnym oddaniem pełni swe obowiązki, toteż rada narodowa ze swej 
strony odwzajemnia się jej, wykazując duże zainteresowanie dla potrzeb biblioteki. 
Co prawda przydałoby się więcej pieniędzy, ale i tak biblioteka otrzymuje tyle, ile 
tylko mieści się w ramach realnych możliwości miejskiej rady narodowej. Wszyscy
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członkowie kierownictwa miejskiej rady narodowej są czytelnikami biblioteki. 
Dobrze układa się współpraca biblioteki z komisją szkolnictwa i kultury, ze spół
dzielnią produkcyjną, k tóra w  ubiegłym roku ofiarowała ze swego funduszu na 
wydatki kulturalne 500 koron na zakup książek. Czytelnikami są dosłownie wszyscy 
mieszkańcy, jakkolwiek nie wszyscy naw et są zapisani do biblioteki.

Biblioteka m iejska w  Twardoszynie spełnia funkcję biblioteki centralnej i s ta 
ra się o utworzenie sześciu filii.

Największym pragnieniem  towarzyszki Cholvadovej jest postawienie pracy we 
wszystkich bibliotekach jej obwodu na właściwym poziomie i chociaż nieetatowi 
bibliotekarze stara ją  się o to, to jednak częste zmiany w ich składzie nie pozwala
ją na szybką realizację jej zamierzeń. Idealnym stanem  byłoby posiadanie w cen
tra li jeszcze jednego wykwalifikowanego pracownika, który zajmowałby się filiami.

Gdybyż to Miejska Rada Narodowa w Twardoszynie, k tóra zasłużyła sobie na 
tak dobre imię, składając gratulacje towarzyszce Cholvadovej z okazji wyróżnie
nia, zechciała chociażby przyobiecać taką możliwość? Byłby to dla niej naprawdę 
najlepszy wyraz uznania.

Tłumaczył K. Gum kowski

PISARZE DZIEJÓW NAJNOWSZYCH

BARBARA PETROZOLIN-SKOWROŃSKA

PRZEDE WSZYSTKIM — WARSZAWA
Rozmowa z Marianem Markiem Drozdowskim

Doc. dra M ariana Drozdowskiego spotykam w zabytkowej kamienicy Książąt 
Mazowieckich, w  której mieści się Insty tu t Historii Polskiej Akademii Nauk. Ścia
ny gabinetu ozdobione są sztychami przedstawiającym i sta rą  Warszawę, za ok
nem  — widok na warszawską Starówkę. Ta w łaśnie „oprawa plastyczna” stanowi 
świetne tło dla rozmowy z kierownikiem  Pracowni Dziejów Warszawy przy IH 
PAN, laureatem  nagrody m.st. W arszawy za upowszechnianie ku ltury  (w roku 
1967), aktywnym  organizatorem  badań varsavianistycznych, a także autorem  prac 
o Warszawie.

— Pierwsze pytanie: czy jest Pan warszawiakiem?
— Oczywiście. Ale jestem  warszawiakiem  z wyboru serca, nie z przypadku 

urodzenia. Urodziłem się w  Łasku, w  województwie łódzkim (w roku 1932). W cza
sie wojny — jako syn powstańca śląskiego — byłem wysiedlony, przeszedłem 
obóz hitlerowski... Po wojnie uczyłem się w  Pabianicach. W roku 1959 ukończyłem 
liceum handlowe i wyjechałem do Szczecina, by studiować w Wyższej Szkole Eko
nomicznej. Specjalizowałem się w zakresie ekonomiki transportu  kolejowego; 
w  roku 1955 otrzymałem ty tu ł m agistra ekonomii. I wreszcie znalazłem się w W ar
szawie. Tu rozpocząłem moją pracę doktorską w  Instytucie Nauk Społecznych 
przy KC PZPR. Temat dotyczył historii gospodarczej okresu międzywojennego. 
Pomysł tej pracy narodził się jeszcze w Szczecinie, podczas dyskusji, k tóra w ywią
zała się między grupą studentów  z brygady ZMP a robotnikami. W scenerii por
towej knajpki rozważaliśmy problem  — czy polityka gosipodarcza Eugeniusza 
Kwiatkowskiego była słuszna czy nie? Dyskusja była zażarta, zdania podzielone, 
a ja postanowiłem zająć się bliżej Kwiatkowskim, odpowiedzieć na pytania, na 
które odpowiedź nie była możliwa bez podjęcia odpowiednich badań. Tak powsta
ła książka „Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936—1939” wydana w  roku 1963 
przez PWN i nagrodzona wkrótce przez „Politykę”...

— Następną Pana książką był „Alarm dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy 
we wrześniu 1939 roku.” (praca wydana przez Wiedzę Powszechną w  roku 1964).
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Czy może Pan powiedzieć, jak  to się stało, że właśnie Pan — ekonomista i histo
ryk gospodarczy, stał się autorem  popularnej książki o warszawskim wrześniu?

— Zaczęło się od Stefana Starzyńskiego. Jako pracownik, Zakładu Historii Partii 
przy KC PZPR (pracowałem tam  w latach 1959—1964) podjąłem pracę o zasłużo
nym prezydencie Warszawy. Mój kult Starzyńskiego sięga czasów wojny. Ojciec, 
który we wrześniu 1939 roku był w rejonie Warszawy i zgłosił się jako ochotnik.

by walczyć w jej obronie, po powrocie do domu opowiadał wiele o bohaterstwie 
i wyśmienitym zmyśle organizacyjnym prezydenta, o jego ogromnych zasługach 
dla cywilnej obrony stolicy. Legenda Starzyńskiego stała się także naszą legendą 
rodzinną. Myśl o tym, żeby napisać książkę o Starzyńskim, zrodziła się już dawno, 
trudrfo naw et odpowiedzieć, kiedy. W roku 1963 praca została ukończona. Tytuł 
jej brzmi: „Stefan Starzyński, prezydent miasta stołecznego W arszawy”, a maszy
nopis złożono w Archiwum m. st. Warszawy. Zebrane do tej pracy m ateriały stały
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się punktem  wyjścia dla opracowania „Alarmu dla W arszawy”. O znacznym za
interesowaniu czytelników tą  książką świadczy uznanie jej przez uczestników p le
biscytu „K uriera Polskiego” we wrześniu 1964 roku za najlepszą książkę miesiąca, 
następnie zaś za drugą książkę roku (po „Opowieściach biblijnych” Z. Kosidorow- 
skiego). Obecnie przygotowałem kolejne, poszerzone wydanie tej książki. Ukazać 
ma się ona w tym roku, na trzydziestolecie września, w  ram ach wydawnictw klubu 
„Człowiek-Swiat-Polityka”.

— Drugim— obok września — podjętym  przez Pana tem atem  dotyczącym W ar
szawy były dzieje warszawskiej klasy robotniczej w okresie II  Rzeczypospolitej...

— Tak, w roku 1968 wydana została moja książka „Klasa robotnicza Warszawy 
1918—1939. Skład i s truk tu ra  społeczna”. Główną ideą tej pracy była próba k ry 
tycznego spojrzenia na dzieje ruchu robotniczego odrywanego często w analizach 
od dziejów klasy robotniczej i dziejów społeczeństwa. Opracowanie to  stanowiło 
podstawę mojej habiUtacji. Stało się także punktem  wyjścia do przygotowywanej 
obecnie przeze mnie syntezy historii Warszawy okresu II Rzeczypospolitej. Synte
zę tę przygotowuję w  dwóch wersjach. Jako pierwsza ukaże się w ersja popularno
naukowa. Ma ją wydać Wiedza Powszechna, ty tu ł — „W arszawa II Rzeczypospoli
te j”. Druga, znacznie obszerniejsza w ersja ma stanowić fragm ent (ściślej IV tom) 
planowanej sześciotomowej „Historii W arszawy”. Decyzja o przygotowaniu wielo
tomowej historii W arszawy podjęta została w IH PAN w  roku 1966. Autoram i 
pierwszych trzech tomów m ają być: prof. A. Gieysztor (Warszawa do roku 1526), 
prof. S. Herbst (lata 1526 do 1795) i  prof. S. Kieniewicz (lata 1795—1918); o W ar
szawie okresu okupacji napisze prof. Cz. Madajczyk (tom V); a o W arszawie po
wojennej dr J. Górski (tom VI). Wielotomowa synteza dziejów W arszawy jest 
oczywiście zadaniem trudnym , wymagającym wieloletniego wysiłku. Poprzedzić ją 
muszą jeszcze intensywne badania varsavianistôw  różnych specjalności, którzy 
wypełnią luki w naszej dotychczasowej wiedzy o stolicy. Na razie — by sprostać 
zapotrzebowaniu na zwięzłą, popularnie i szybko napisaną historię W arszawy — 
redakcja varsavianôw  PWN postanowiła wydać jednotomową „Historię W arszawy” 
przeznaczoną głównie dla młodzieży szkolnej. Mam być współautorem (wraz z p ro 
fesorami Zahorskim i Herbstem) tego opracowania. PWN w ydaje także „Studia 
W arszawskie” przygotowywane przez IH PAN. W ramach „Studiów” ukazuje się 
cykl poświęcony W arszawie II Rzeczypospolitej; jestem redaktorem  tego cyklu.

— W roku 1968 ukazały się dwa pierwsze tomy „Studiów W arszawskich” — 
tom I — zatytułowany „W arszawa II  Rzeczypospolitej 1918—1939” i tom II  pt. 
„W arszawa popowstaniowa 1864—1918”. Czy może Pan poinformować naszych czy
telników, jakie są założenia tego wydawnictwa i jakich tomów mogą się jeszcze 
spodziewać?

—■ „Studia W arszawskie” są wydawnictwem pomocniczym, służącym 'opracowaniu 
wielotomowej syntezy historii Warszawy. Ich zadaniem jest zaktywizowanie śro
dowiska varsavianistôw, skupienie badaczy różnych specjalności oraz — w pewnym 
stopniu — koordynacja badań nad historią stolicy. Seria ma układ chronologiczny. 
Pierwsze dwa tomy otw ierają cykle poświęcone okresowi 1918—1939 i 1864—1918; 
wkrótce ukażą się kolejne zeszyty obu cyklów. W przygotowaniu są także tomy 
obejmujące inne epoki w dziejach W arszawy: m.in. tom dotyczący Warszawy 
średniowiecznej i Rzeczypospolitej szlacheckiej kom pletuje mgr A. Szwankowska, 
tom dotyczący Warszawy okresu okupacji redagować ma prof. K. Dunin-'lVgso- 
wicz, a cykl poświęcony Warszawie — stolicy Polski Ludowej ukazywać się ma 
pod redakcją dra J. Górskiego. „Studia W arszawskie” podejmować m ają jak n a j
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wszechstronniejszą problematykę: od spraw  gospodarczych, poprzez społeczne i po
lityczne do szeroko pojmowanych spraw kultury. Pomocniczy charakter serii 
wobec planowanej syntezy historii Warszawy nie wyklucza — jak sądzę — jej 
atrakcyjności dla znacznego kręgu czytelników zainteresowanych różnorodnymi za
gadnieniami z bogatej historii stolicy.

— „Studiom W arszawskim” patronuje kierowana przez Pana Pracownia Dzie
jów  Warszawy. Jakie są zadania te j placówki naukowej?

— Głównym zadaniem Pracowni jest oczywiście stworzenie warunków dla szyb
kiego opracowania historii Warszawy. Wszystkie podejmowane tu  prace służą te 
mu głównemu celowi. Przede wszystkim rozpoczęte zostały badania nad poszcze
gólnymi zagadnieniami lub okresami w  dziejach stolicy. Efektem tych badań będą 
prace monograficzne: dra J. Kosima o Warszawie okresu okupacji pruskiej (1796— 
—1806), dra Z. Pustuły — dotycząca zakładów przemysłowych Lilpop, Rau i Loe- 
wenstein, dr H. K iepurskiej o Warszawie okresu rewolucji 1905—1907, m gr J. K a
zimierskiej o tajnym  nauczaniu na poziomie wyższym w okresie okupacji h itle
rowskiej, dra T. Szaroty o życiu codziennym Warszawy w latach 1939—45, 
dra T. Strzembosza — poświęcona akcjom zbrojnym w  Warszawie okupacyjnej 
oraz dra J. Górskiego dotycząca pierwszych la t odbudowy Warszawy 1945—49. 
Obok prac monograficznych przygotowane zostaną do druku pozycje o charakterze 
źródłowym. Z pewnością zainteresuje licznych czytelników tom zatytułowany 
„Ludność cywilna w powstaniu warszawskim ” (pod redakcją Cz. Madajczyka) 
a także tom „Warszawa powojenna w  opiniach ^Współczesnych” opracowany wspól
nie z Instytutem  Socjologii UW i redakcją „Życia W arszawy” (oba tomy wydane 
zostaną przez PWN). Głównie dla specjalistów-historyków przeznaczone będą pu
blikacje dokumentów zatytułowane: „Warszawa okupacji pruskiej”, „Warszawa 
1894—1913 w raportach oberpolicm ajstra”, „Warszawa epoki Sokratesa Starynkie- 
wicza” i kilka innych dotyczących Warszawy okresu II Rzeczypospolitej. Jedną 
z ambicji pracowni jest kształcenie młodych naukowców — varsavianistôw. P rag
niemy także utrzymywać ścisły kontakt ze wszystkimi miłośnikami dziejów W ar
szawy, nie koniecznie zawodowymi historykami. Temu celowi służą organizowane 
przez nas (w każdy piątek o godzinie 9 w budynku IH PAN) otwarte dyskusje 
o książkach poświęconych Warszawie z udziałem ich autorów.

— Jeszcze ostatnie pytanie: czy swoje naukowe zainteresowania koncentruje 
Pan wyłącznie na sprawach warszawskich?

— Nie. Specjalizacja jest wprawdzie rzeczą cenną, ale prowadzi prawie nie
uchronnie do zawężenia horyzontów; jest to szczególnie niebezpieczne w zawodzie 
historyka. W historii wszystko splata się w  całość, wzajemnie się w arunkuje, dla
tego właśnie od historyka należy wymagać dużej wszechstronności, która ułatw ia
łaby mu integralne traktow anie procesu historycznego. W swoich dotychczasowych 
pracach zajmowałem się historią gospodarczą, podejmowałem problematykę spo
łeczną, interesowały mnie wewnętrzne stosunki polityczne. Teraz chcę podjąć 
pracę dotyczącą stosunków międzynarodowych; ściślej — rozpocząłem badania nad 
stosunkami polsko-amerykańskimi w okresie II Rzeczypospolitej.

— Nie znaczy to — jak  sądzę — że W arszawa przestaje Pana interesować...

— Oczywiście nie! Świadczą o tym  moje plany wydawnicze. Z nich najwyraźniej 
chyba wynika, że przedmiotem moich zainteresowań jest przede wszystkim — 
Warszawa.
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Wykaz ważniejszych prac Mariana M. Drozdowskiego

„Alarm dla Warszawy. Obrona cywilna stolicy w e wrześniu 1939 roku”. W arsza
wa 1964, Wiedza Powszechna, s. 248

„Klasa robotnicza Warszawy 1918—1939. Skład i struktura, społeczna”. W arszawa 
1968, Książka i Wiedza, s. 461

„Polityka gospodarcza rządu polskiego 1918—1939” W arszawa 1963, Państwowe 
W ydawnictwo Naukowe, s. 317.

„W arszawa II Rzeczypospolitej 1918—1939” — „Studia W arszawskie” t. I, W ar
szawa 1968, Państwowe W ydawnictwo Naukowe, s. 478

„Cywilna obrona W arszawy we wrześniu 1939. Dokumenty, m ateriały prasowe, 
wspomnienia, relacje”. W arszawa 1965, Państwowe W ydawnictwo Naukowe, 
s. XXVI, 510' (wybór m ateriałów  i opracowanie wspólnie z L. Dobroszyckim, 
M. Getterem  i A. Słomczyńskim).

DANUTA ZBROJOWA

PRÖBA BADANIA RECEPCJI „WESELA” WYSPIAŃSKIEGO
W związku z 100 rocznicą urodzin pisarza

W numerze 9/1968 „Poradnika Bibliotekarza” zamieściliśmy artykuł Anny 
Bańkowskiej poświęcony Stanisławowi W yspiańskiemu w związku z setną 
rocznicą jego urodzin. Poniżej drukujem y artyku ł koi. Danuty Zbrojowej 
o recepcji „Wesela” przez czytelników, który, być może, będzie stanowić ins
p irację do przeprowadzenia badań poczytności i recepcji twórczości Wys
piańskiego w innych bibliotekach. (Red.)

Jak  przedstaw ia się znajomość utw orów  W yspiańskiego dzisiaj; w  setnym  roku 
urodzin poety?

Jakie dzieła jego są czytane i kto  je czyta?
Ja k  wygląda ich recepcja?
Chcąc na pytania te  odpowiedzieć przeprowadziłam  wywiady w  kilku, różnego 

typu, bibliotekach Krakowa, miasta, w którym  artysta  przyszedł na świat, studio
wał, tworzył, k tóre obdarzył w spaniałym i dziełami sztuki i w  którym  spoczął na 
wieki.

Badania przeprowadzone w  Bibliotece Krakowskiego Domu K ultury, trzech 
filiach Biblioteki Miejskiej i bibliotece dużego zakładu przemysłowego — dały ra 
czej sm utne wyniki. Po utw ory W yspiańskiego przeciętny czytelnik sięga bardzo 
rzadko, lub  nie sięga wcale. Czytają je  p raw ie wyłącznie uczniowie szkół śred
nich, studenci polonistyki i nauczyciele^. Przy czym najw iększą liczbę wypożyczeń 
re jestru ją  karty  książki „Wesela”, a w następnej kolejności „W arszawianki” i „No
cy listopadowej”.

Czyżby nie zdobył do dzisiaj polskiego odbiorcy i czytelnika wielki dram aturg, 
który zwierzał się w  listach do Lucjana Rydla; „Dram at był zawsze moim m arze
niem ” (z Amiens, dnia 27 czerwca 1890 r.), k tóry m arzył; ,,T eatr mój 'widzę ogrom
ny”, o którym  Leon Schiller w 1948 r. pisał; „Gdzież większy od niego poeta te 
atru? Zazdroszczą nam  go przecież cudzoziemcy” )̂. Ten sam wielki nasz insceni- 
zator i znawca teatru , w 1952 roku, a więc na dwa la ta  przed śmiercią, zapewniał; 
,,My, dla których analiza dram atów W yspiańskiego nie jest rzeczą nową ani trud-

’) Zob. L isty  T eatru  Polskiego W -wa 1960 zesz. 30 s. 56.
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ną, którzy pracujem y nad nią od szeregu la t w naszych seminariach reżyserskich 
i dramaturgicznych, zdajemy sobie sprawę, jak  tego rodzaju utwory należy insce
nizować, aby czytelne były dla każdego”?)

Zapewne wiele jest słuszności w  tym  stwierdzeniu. Ale sam  tea tr nie wystarczy. 
Wśród tych, którzy obok inscenizatorów i aktorów  czynią słowo Wyspiańskiego 
czytelnym i przystępnym, są również bibliotekarze.

Po utwory Wyspiańskiego (o czym już była mowa) sięgają przede wszystkim 
uczniowie, dlatego też chcąc przeprowadzić analizę recepcji dzieł tego pisarza m u- 
siałam się z konieczności ograniczyć do środowiska szkolnego i do utworu n a j
bardziej poczytnego, a więc „Wesela”. Chcąc zaś zbadać sposób recepcji tego d ra
m atu przez możliwie najbardziej zróżnicowaną grupę czytelników w ybrałam  liceum 
dla pracujących, szkołę, w  której znajdują się uczniowie różnego w ieku i różnych 
zawodów.

Badania, których wynikam i chcę się podzielić, przeprowadziłam za pośrednic
twem ankiety w  jednym  z liceów ogólnokształcących dla pracujących i objęłam  
nimi 50 uczniów dwóch klas jedenastych. Celem badań była analiza trudności, na 
jakie czytelnicy przy lekturze „Wesela” natrafiają , przeżyć estetycznych wywoła
nych kontaktem  ze sztuką oraz refleksji nią spowodowanych.

Wśród ankietowanych byli czytelnicy w w ieku od 18 do 54 lat, w  tym: praco
wnicy umysłowi (29), robotnicy <312) i chłopi (9).

Na pytanie czy „Wesele” jest lekturą trudną, większość czytelników, bo aż 41, 
odpowiedziała twierdząco, zaznaczając przy tym, że trudności, na jakie natrafili 
przy samodzielnym zaznajam ianiu się z utworem, ustąpiły po przerobieniu go na 
lekcjach.

Oto niektóre wypowiedzi:
„Wiedziałam, że to  u tw ór symboliczny, ale symbolizm dla przeciętnego odbior

cy trudny  jest do odczytania. Dopiero po przerobieniu u tw oru w  szkole wszystko 
stało się „jasne”.

„Przed przerobieniem na lekcjach utw ór był dla mnie niezrozumiały, chociaż 
pewne partie  czytałam kilkakrotnie”.

„Po przeczytaniu odłożyłam książkę z przeświadczeniem, że nie wiem, co Wys
piański cheiał w  niej powiedzieć”

Do niektórych czytelników (3) „Wesele” przemówiło swoją malarskością i m u
zycznością, chociaż nie zrozumieli idei utworu.

„Wesele” przemówiło do ninfe, jeszcze przed przerobieniem na lekcjach, nas- 
trojowością, śpiewnym wierszem, muzycznością”.

,,Pierwszy akt „Wesela” jest łatw iejszy w  odbiorze od pozostał.ych. Widzi się 
w  nim  barwny, jakby namalowany, przedstawiony z dużą ekspresją obraz wesela”.

Bardzo niewielu (2) udało się odczytać samodzielnie ogólny sens utw oru, a lek
cje uzupełniły ew entualne luki.

Niektórzy z uczniów (4) szukając klucza do „Wesela” sięgnęli do wstępów, wy
jaśnień, opracowań.

Recepcja u tw oru była łatwiejsza dla tych, którzy zetknęli się uprzednio z jego 
wystawieniem.

19 czytelników widziało ,,Wesele” w teatrze (Teatr Modrzejewskiej w K rako
wie, Siemaszkowej w  Rzeszowie, Wyspiańskiego w Katowicach) lub telewizji* 
Chociaż nie rozumieli myśli przewodniej utworu, sprawił na nich duże w rażeni^ 
a niektóre sceny, jak  tw ierdzą, utkw iły silnie w pamięci.

„Ogromne w rażenie zrobiła na mnie scena zaczarowanego tańca gości wesel
nych i gra Chochoła. To błędne koło, w  którym  poruszają się w  m artw ym  tańcu 
groteskowi tancerze, było dla mnie czymś niesamowitym. Ten pozorny spokój ta ń 
czących wydawał mi się przysłowiowym spokojem przed burzą, w  którym  można 
wyczuć zbliżającą się milowymi krokam i tragedię”.

„Najmocniej utkwiły m i w  pamięci sceny spotkań postaci realistycznych z sym- 
bolicznymi, a  przede wszystkim  Wernyhory z Gospodarzem”.

,,Do dziś widzę zebrany tłum , czekający na próżno na cudowny znak, słyszę 
krzyk zrozpaczonego Jaśka, którem u nie udało się obudzić tańczących”.

Są tacy, którzy zachwycają się wartościami m alarskim i oglądanej sztuki:
„Iskrzy się przepięknym i barwami, uderza malarskością scen i dekoracji. Z treś

ci utw oru zrozumiałam niewiele, ale efekty wizualne sprawiły na mnie ogromne 
wrażenie. Teraz, gdy przerabialiśm y „Wesele” w szkole, stanęło mi znowu żywo 
przed oczyma to oglądane niegdyś przedstawienie”.

’) Zob. L isty  T ea tru  Polskiego W-wa 19® zesz. 30 s. 58.
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Niektórzy zaznaczają, że należałoby najpierw  poznać sztukę, a później dopiero 
iść na nią do teatru ; w tedy zrozumienie i odczucie utw oru byłoby pełniejsze.

„Poszłam na „Wesele” bez przygotowania i nie wyniosłam z niego nic. Byłam 
rozczarowana, ponieważ sądziłam, że ujrzę wesołą sztukę, na co wskazywał tytuł. 
Teraz na pewno zrozumiałabym i przeżyła inaczej ten dram at i z przyjemnością 
oglądnęłabym go jeszcze raz na scenie”.

Na pytanie: co w tym  utworze jest ciekawego dla współczesnego odbiorcy?, 
padły następujące odpowiedzi:

— obraz minionej epoki i stosunków społecznych w Polsce na przełomie XIX 
i XX wieku (16), charakterystyka społeczeństwa polskiego, ludu i inteligencji (13), 
wartości artystyczne utw oru: barw ny język, muzyczność, plastyka (8), ludowość 
dzieła: stro je ludowe, tańce, muzyka ludowa (13).

Większość (z w yjątkiem  13) odczytała „Wesele” jako utw ór zawierający akcenty 
i dziś aktualne. Widzą je przede wszystkim w tym , że napiętnowane niegdyś przez 
Wyspiańskiego wady w ystępują i we współczesnym nam społeczeństwie (12).

„Chciwość, egoizm, pomijanie dobra społecznego, słomiany zapal, brak  pokrycia 
między głoszonymi teoriam i a stosowaną prak tyką zdarzającą się i dzisiaj”.

„Wielu z nas cechuje brak  umiejętności właściwego wartościowania. Troszcząc 
się i zabiegając o dobro pryw atne zapominamy o dobru społecznym”.

Żądanie czynu 4 czytelników uważa za apel wciąż aktualny, przy czym przez 
czyn ten  rozum ieją pracę dla dobra całego narodu:

„Czynem w latach pokoju jest praca dla kra ju  i społeczeństwa”.
„Ważne są czyny a nie frazesy”.
„K raj nasz, wyniszczony tyloma wojnami, potrzebuje ludzi czynu, którzy rozu

m ieją potrzeby rozwijającego się młodego państw a socjalistycznego”.
„Aktualnym  do dziś akcentem  jest patriotyzm  czynny, którego domaga się 

Wyspiański, a nie deklaratyw ny”.
3 czytelników zwraca uwagę na m ającą i dzisiaj ogromną wagę współpracę 

wszystkich obywateli dla dobra ogólnonarodowego, społecznego:
„Dzisiaj, w dobie budowy i um acniania socjalistycznego ustroju, sprawa so

juszu między chłopami a inteligencją jest szczególnie ważna”.
„Wspólne działanie całego narodu znajduje dziś wyraz w pracy Frontu Jedności 

Narodowej”.
5 czytelników rozaimie „Wesele” jako utw ór — ostrzeżenie przed brakiem  czuj

ności:
„Naród nasz, gdyby był naw et usypiany przez jakiegoś „chochoła”, musi być 

czujny. Niemcy przecież wciąż roszczą sobie pretensje do naszych ziem za Odrą 
i Nysą”.

„Walczymy o pokój, mamy pakty i akty, ale nie wolno nam  tracić czujności, 
żeby nie powtórzył się rok 1939”.

Aż 8 czytelników (pochodzenia chłopskiego) mówi o istniejącej wciąż różnicy, 
nieufności a naw et antagoniżmie między mieszkańcami m iasta i wsi:

„Są i dzisiaj „Panie Radczynie”, dla których wieś — to tylko baza zaopatrze
niowa, potrzebna, bo daje „papu”. Do chłopów zwracają się per „gospodarzu”, 
„gospodyni”, nie widzą w  nich równych sobie ludzi i nie wpuszczają w zamknięty 
krąg swojej „elity”.

„I dzisiaj spotykamy ludzi typu Kliminy, którzy, nauczeni wieloma przykrym i 
doświadczeniami, z nieufnością odnoszą się do ludzi z m iasta”.

„Chłop dzisiejszy słucha radia, ogląda programy telewizyjne, jest świadomy 
swojej roli w  społeczeństwie, jednakże o całkowitym zatarciu różnic między mia
stem a wsią mówić nie można. Chciałbym dożyć tej chwili kiedy żadna już ,,Rad- 
czyni” nie powie i nie pomyśli: „Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzepkę 
skrobie”.

Wezwanie do w alki o wolność, w  szerokim ogólnoświatowym ujęciu, brzmi n a
dal aktualnie dla 3 czytelników:

„W okresie tarć  narodowych i rasowych na świecie, wciąż aktualny jest prob
lem „być albo nie być”, wciąż aktualna jest w alka narodów o ich praw a (np. W iet
nam, kraje Afryki)’’.

A oto teoretyczne i praktyczne wnioski, jakie można wyciągnąć na podstawie 
przeprowadzonej ankiety:
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Dzieło W yspiańskiego wciąż może przemawiać, wzruszać, uczyć i wychowywać.
Rację miał Ludwik Hieronim M orstin pisząc w 1947 roku: „Trzeba w obecnej 

chwili wychowywać szerokie warstw y społeczeństwa i młodzież na dziełach tych 
twórców, którzy uczyli realizmu politycznego i zwalczali frazeologię patriotyczną. 
Twórcą takim  był Stanisław Wyspiański.®)

Uwagi M orstina wypowiedziane w  drugim roku niepodległego bytu Polski są 
dalej aktualne i pp 24 latach jej istnienia.

Tymi, którzy w dziele wychowania społeczeństwa przez literaturę odgrywają 
ważną rolę, są także bibliotekarze.

Aby przez książkę wychowywać jak  najlepiej i jak  najskuteczniej muszą sto-
Aby przez książkę wychowywać jak najlepiej i jak  najskuteczniej, muszą sto- 

„Inform acja zbiorowa. Propaganda książki. Czytelnictwo“*). Są to gazetki ścienne, 
wycieczki, imprezy artystyczne, propaganda prasowa, radiowa i filmowa”.

Z tej mnogości proponowanych form wskazane jest wybranie przez bibliote
karza tych, które okażą się najskuteczniejsze dla lepszej recepcji danej pozycji lite 
rackiej. A więc w danym wypadku zgodnie z wypowiedziami ankietowanych, 
należałoby przygotować ich do lektury „Wesela” przez jakąś wprowadzającą prelek
cję, przez zaopatrzenie w możliwie najw iększą ilość egzemplarzy z objaśnieniami 
oraz przystępnym i opracowaniami.

Pożądaną formą zbliżenia czytelnikom pisarza mogłaby być również impreza 
artystyczna z recytacją w ybranych fragm entów jego dzieł. W tym  celu można by 
zaprosić któregoś z artystów  miejscowego teatru.

Ważną 'rzeczą byłoby również pokazanie czytelnikom (którzy przecież zachwy
cają się m alarskością „Wesela”) W yspiańskiego — jako m alarza przez urządzenie 
wystawy z reprodukcjam i jego obrazów i zorganizowanie, jeśli to możliwe, po
gadanki a rtysty  — plastyka o m alarskiej twórczości tego ipoety.

Najważniejszą jednak sprawą jest umożliwienie wszystkim obejrzenia na sce
nie któregoś z dzieł Wyspiańskiego, artysty, którego trzecią, obok poezji i m alarst
wa, pasją, był teatr. Nie przedstawi to chyba większej trudności w roku W yspiań
skiego, który wszystkie sceny polskie uczczą wystawieniem jego dzieł.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy w czasie zbierania m a
teriałów  udzielili mi informacji, a także pomogli w  przeprowadzeniu ankiety.'

Wśród ANNA BAŃKOWSKA

SYLWETKI LITERACKIE 
— DAWNE I WSPÓŁCZESNE

Wiadomo, jak  trudno jest o dobre popularyzowanie wiedzy i jak  potrzebne* 
są tego rodzaju publikacje, toteż stale szuka się tu  nowych, atrakcyjnych form. 
Do udanych prób popularj’zacji literatury  trzeba zaliczyć serię ,.Małych portre
tów literackich”, której wydawanie zapoczątkowało w 1968 r. Państwowe Wy
dawnictwo Naukowe. Jest ona przeznaczona dla bardzo szerokiego kręgu czytel
ników, dla wszystkich, którzy chcieliby literaturę ojczystą znać i rozumieć, ale 
nie zajm ują się nią zawodowo — a więc zarówno dla starszej młodzieży, jak dla 
ludzi dorosłych, np. z wykształceniem technicznym. Do współpracy autorskiej 
pozyskano doskonałych znawców przedmiotu i doświadczonych popularyzatorów.

Zob. L isty  T eatru  Polskiego, W-wa 1960 zesz. 30 s. 43. 
‘) Zob. B iblio tekarstw o naukow e, W-wa 1956 s. 401—437.
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Poszczególne tomiki poświęcone są najwybitniejszym  pisarzom polskim, od 
czasów staropolskich po lata międzywojenne. Dotychczas ukazały się następujące 
monografie: „Zygmunt K rasiński” autorstw a Zdzisława Libery, „Jam Kochanow
ski” — Zofii Szmydtowej i „Aleksander Fredro” — Kazimierza Wyki; w  przygo
towaniu znajdują się: „Stefan Żeromski” — Jana Zygm unta Jakubowskiego, „Sta
nisław Wyspiańsiki” — K. Wyki, „Henryk Sienkiewicz” — Juliana Krzyżanow
skiego i „Józef Ignacy Kraszewski” — Antoniego Trepińskiego; w  dalszej kolej
ności przewidziano monografie Ignacego Krasickiego, Franciszka Karpińskiego, 
Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida. Juliusza Słowackiego, Elizy Orzeszkowej, 
Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, W ładysława St. Reymonta, Leopolda Staffa. 
Ujęcie wszystkich opracowań jest oparte na jednakowych zasadach, przy nie
wielkich tylko różnicach wynikających z indywidualnego podejścia do tem atu 
każdego z autorów. Obszerna biografia pisarza ukazana jest w powiązaniu z waż
nymi wydarzeniam i w k ra ju  i w  świecie, ze społecznym i politycznym tłem  epoki, 
k tóra wpływała na kształtowanie się jego osobowości i znalazła odbicie w  dziełach. 
I tak  w  monografii o Krasińskim  czytamy: „Żył w  okresie bardzo burzliwym, ży
cie jego bowiem przypadało na czasy powstań narodowych i wstrząsów rew olu
cyjnych w Europie. K rasiński nie brał w  nich udziału, napełniały go niepokojem, 
grozą lub ostrą niechęcią, ale twórczości jego udzieliło się to drżenie podziemne, 
jakie przechodziło ówczesną Europę. Sprawy narodowe i rewolucyjne odbiły się 
też na jego najwybitniejszych utworach, dając świadectwo swojej epoce”. Autorzy 
monografii, w  wym iarach na jakie pozwala dość szczupła objętość każdego to 
m iku (ok. 80 stron druku), sięgają do warstw y anegdotycznej, niekiedy powołują 
się także na świadectwa dawnych pam iętnikarzy. Oto dla przykładu celna charak
terystyka A leksandra Fredry, przytoczona przez prof. Wykę za pam iętnikarzem  
lwowskim Ksawerym Prekiem : „Jest wzrostu mizernego, tw arzy ściągłej, nosa 
miernego, trocha wygiętych w nim dziurek, oczu czarnych, ognistych, u st równych, 
włosów rudych, nieco szczupły, posiada umiejętności, język francuski i niemiecki 
doskonale, rozumie wiele, jest dowcipny, trochę uszczypliwy, polityk wielki, filut, 
wyśmiewa drugich, jednakże jest szlachetny, nigdy zaś pochlebny. Ma nadzwy
czajny ta len t”.

Z biografią łączy się ściśle omówienie twórczości pisarza w  poszczególnych 
okresach jego życia, przy czym wskazano na genezę najważniejszych utworów, 
omówiono ich problem atykę i charakterystyczne cechy kompozycji. Na zakończe
nie wyodrębniono w  osobnym zestawieniu „Główne daty życia i twórczości”. 
Całość ma charakter eseju literackiego, napisanego przejrzyście, żywo, nie w ym a
gającego dodatkowych objaśnień i przypisów. Jest to  pO' prostu interesująca i pou
czająca lektura, k tó ra spełnia w arunki, jakie stawia się dobrym pracom populary
zatorskim, pracom, które z chęcią i pożytkiem przeczyta każdy. W ielką zaletą 
,.portretów” jest ich doskonała szata ilustracyjna. Ilustracji jest nie tylko dużo, 
ale — co najważniejsze — są one bardzo starannie dobrane, niejednokromie 
unikalne, harm onizujące z tekstem. Pokazano więc liczne portrety  pisarza i osób 
mu bliskich, fotografie miejsc związanych z jego życiem, reprodukcje kart ty tu ło
wych utworów, a także szereg zdjęć, które wprow adzają w  nastrój epoki, jak np. 
w monografii Kochanowskiego — reprodukcje zdjęć strojów  szlacheckich z XVI 
w., widoki Krakowa i Królewca z tego okresu itp. W szystkie tomiki wydane są 
na dobrym papierze, w  lakierowanej okładce (cena tom iku 15—20 zł). Jeśli dalsze 
,.portrety” będą równie udane, seria spełni postawione jej przez Wydawnictwo 
zadanie — będzie dobrze świadczyć o bogactwie polskiej literatu ry  i • kultury  
i zachęcać do jej poznawania.

Chronologicznym przedłużeniem (ujęcie tem atu i szata edytorska są odmien
ne) serii PWN jest seria „Sylwetek współczesnych pisarzy”, wydawana od 1965 r. 
przez Agencję Autorską. Niewielkie, poręczne broszurki zawierają życiorys pisarza,
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omówienie twórczości, fragm enty recenzji jego dzieł, pióra różnych pisarzy i k ry 
tyków oraz bibliografię utworów. Całość, ujęta zwięźle, stanowi dobry m ateriał 
faktograficzny. Dotychczas ukazały się m. in. następujące opracowania; „Brzech
w a” (opracowała Halina Skrobiszewska), „Iwaszkiewicz” (Ryszard Matuszewski), 
„Szelburg-Zarem bina” (Adam Klimowicz), „Putram ent” (Maria Wisłowska), „Dą
brow ska” (Lesław M. Bartelski), „Morstin” (Wojciech Natanson), „Parandowski” 
(Edward Kozikowski), „W iktor” (Antoni Olcha), „Kossak-Szatkowska” (Amelia 
Szafrańska). Sylwetki współczesnych pisarzy są wydawane o wiele skromniej niż 
seria PWN, bez ilustracji, ale też i cena ich jest przystępniejsza (O' zł tomik).

Przy braku dobrych całościowych opracowań literatury, zwłaszcza współczes
nej, każda pomoc z tego zakresu jest bardzo pożyteczna. Bardzo doradzamy 
kompletowanie obu serii w bibliotekach, a także zachęcanie do tego czytelni
ków — przydadzą się w  każdej podręcznej biblioteczce domowej.

SPOJRZENIE NA KOŚCIUSZKĘ —- PO 150 LATACH

Tadeusz Kościuszko w historii i t ra 
dycji. Opracował Jan  Stanisław Kop- 
czewski. PZWS, W -wa, s. 461, 1 nlb., 
opr. płóc., zł 70.—

Bardzo trudno jest wczuć się w m i
nioną epokę, trudno z perspektywy 
wielu dziesiątków la t dobrze zrozu
mieć i ocenić jej bohatera. Jeśli jego 
obraz ma być bliski obiektywnej p ra 
wdy, a zarazem przekonywający dla 
nas dzisiaj, trzeba mu się przypatrzyć 
w historycznym tle, poznać w arunki 
w jakich działał, wysłuchać, co mówił 
on sam i ci co go znali, a potem skon
frontować to z sądami późniejszych 
badaczy. Jakim  człowiekiem, polity
kiem, wodzem był Naczelnik powsta
nia narodowego 1794 r., honorowy 
obywatel Francji, żołnierz zasłużony 
w walce o niepodległość Stanów Ame
ryki Północnej — Tadeusz Kościusz
ko? Życie i czyny zwycięzcy spod Ra
cławic otoczone są legendą, ale wśród 
różnych ocen jego postaci i talentów 
nie brak też głosów powściągliwych, 
a nawet krytycznych. Niektóre decy
zje i posunięcia taktyczne Kościuszki 
są do dziś przedmiotem naukowych 
dyskusji, co potwierdza tylko tru d 
ność formułowania jednoznacznych są
dów o nieprzeciętnych ludziach i nig
dy dość wielką potrzebę skrupulatne
go poznawania przeszłości.

W 1967 r. minęło 150' lat od śm ier
ci Kościuszki. W związku z tą  rocz
nicą PZWS wydały książkę pt. Tade
usz Kościuszko w historii i tradycji, 
opracowaną przez Jana Stanisława 
Kopczewskiego. Publikacja ukazująca 
się w tym wydawnictwie powinna jak

najszerzej trafić przede wszystkim do 
młodzieży, przybliżyć jej historyczne
go bohatera, pomóc w wyrobieniu o 
nim sądu, wreszcie zachęcić do dal
szej wędrówki po szlakach przeszłoś
ci. Książka Kopczewskiego dobrze 
służy tym  celom. Duży, starannie do
brany m ateriał jest przejrzystym 
przewodnikiem po historii życia Koś
ciuszki, wskazuje na różne aspekty 
jego działalności i na formowanie się 
kościuszkowskiej tradycji i legendy. 
Na treść książki, oprócz krótkiej 
przedmowy prof. Stanisława Herbsta 
i rodowodu Kościuszki, składają się: 
„Kalendarium  kościuszkowskie” oraz 
m ateriały zgrupowane w rozdziałach: 
„Listy — odezwy — rozkazy”, „W 
oczach współczesnych”, „Kościuszkow
ska legenda”, „W oczach historyków” 
i „W 150 rocznicę śmierci” (tu przeg
ląd ważniejszych artykułów o tem aty
ce kościuszkowskiej, opublikowanych 
w  1967 r.). Zamykają całość wyczer
pujące przypisy i inform acje o ilus
tracjach. W „Kalendarium ” zestawio
ne zostały najważniejsze fakty z ży
cia osobistego oraz Icariery politycz
nej i wojskowej Kościuszki. Listy, 
odezwy, rozkazy i inne pisma rzuca
ją również nieco światła na jego oso
biste życie, przede wszystkim jednak 
są świadectwem idei, jakim i się k ie
rował, myśli i spraw społecznych, 
które go absorbowały. Znalazły się tu  
pisma nie tylko przygotowane i pod
pisane przez Kościuszkę osobiście, ale 
i takie, które opracowane zostały zbio
rowo, ale powstały z jego inspiracji 
i pO'd jego kierownictwem (np. frag
ment znanej broszury Czy Polacy w y
bić sią mogą na niepodległość, wyd.
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1800 W Paryżu). Pierwszy zamiesz
czony w zbiorze dokument, datowa
ny  z lipca 1792 r., zawiera prośbę 
Kościuszki o dymisję, skierowaną do 
Stanisław a Augusta na wiadomość o 
przystąpieniu króla do Targowicy, os
ta tn i — to jego testam ent, spisany 
2 kw ietnia 1817 r. w szwajcarskiej 
Solurze. Rozporządzając swoim skrom 
nym  m ajątkiem , zniósł Kościuszko 
poddaństwo w  rodzinnej wiosce Sie- 
chnowicze na Polesiu, nadając wol
ność i ziemię kilkunastu  zamieszku
jącym  tam  rodzinom chłopskim. Po
między tym i datam i powstało wiele 
dokumentów, z ' których w yzierają 
rozmaite rysy tej samej tw arzy: raz 
cechą dom inującą jest osobista skrom 
ność, prostota, rozwaga, czasem błyś
nie niecierpliwość i upór, najczęś
ciej — obywatelska troska, głęboki 
demokratyzm, bezkompromisowa ucz
ciwość. „Wierny byłem ojczyźnie, b i
łem się za n ią i sto razy śmierć bym 
poświęcił dla n ie j” — pisał w paź
dzierniku 1792 r. do księżnej Izabeli 
Czartoryskiej, najlepiej chyba w tych 
zwięzłych słowach w yrażając samego 
siebie. Zadziwiające jest przy tym, o 
ile spraw  musiał się troszczyć N aj
wyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Na
rodowej. Na nim spoczywała odpo
wiedzialność za węzłowe problemy 
organizacji i dowodzenia, pisał memo
riały do przedstawicieli obcych rzą
dów, w ydaw ał instrukcje dla wojska, 
odezwy do obywateli, a równocześnie 
słał listy o wypłacenie poborów adiu
tantom , upominał się o koszule i bu
ty dla żołnierzy, rozstrzygał, jak zdo
być żelazo na lanie kul... Jeden z ofi
cerów Kościuszki z czasów oblężenia 
W arszawy latem  1794 r. tak  go wspo
mina: „Przykład jego był zaraźliwy. 
Oficerowie i żołnierze pełnili swą 
służbę z zaparciem, nigdzie nie było 
widać śladu zniechęcenia. «Śmierć lub 
zwycięstwo, hasłem Kościuszki, więc 
i naszym» — mówili”.

Rozdział „W oczach współczesnych” 
zawiera kilkanaście fragm entów pa
m iętników, wspomnień i innych w y
powiedzi o Kościuszce (autorstwa 
m.in. gen. Józefa Zajączka, J. U. Niem
cewicza, Hugona Kołłątaja, Jana K i
lińskiego), odpowiednią koresponden
cja (list Jerzego Waszyngtona do Koś
ciuszki z 30 V Iir 1787), związane z je 
go osobą wiersze i śpiewki. W izeru
nek Kościuszki, jaki się w nich za
chował, jest ułamkowy, „dopiero gdy 
się zbierze razem  te ułam ki wspom
nień i opinii, doda do nich uczucia 
współczesnych ludzi, utrwalone w 
strofach wierszy i pieśni żołnierskich, 
zaczyna powstawać pełny obraz Koś

ciuszki takiego, jakim  go widzieli lu 
dzie tam tych la t”. Syntetycznym  zam
knięciem rozdziału jest artykuł K rys
tyny Sreniowskiej „Kościuszko w 
świetle opinii końca XVIII w ieku”.

W części poświęconej „Kościuszkow
skiej legendzie” wybór m ateriałów był 
w yjątkowo trudny. Jest to  przecież 
legenda licząca już ponad półtora w ie
ku, a Kościuszko należy wciąż do 
bohaterów  żywo pobudzających uczu
cia, czego wymownym świadectwem 
w latach ostatniej wojny stały się 
dzieje I Dywizji Ludowego Wojska 
Polskiego. Ponadto jest zawsze su
biektywna, w yrasta z sentym eiîtu nie 
z racji rozumowych, nieraz też mija 
się ze ścisłością faktów. Słusznie więc 
do antologii wybrano tylko te utw o
ry, k tóre i dziś — po koniecznych 
zmianach, jakie do tradycyjnego w i
dzenia „Naczelnika w sukm anie” 
wprowadziły czas i nauka — są waż
ne i sprawdzalne. Wśród piszących 
znajdujemy nazwiska Stefana Żerom 
skiego, W ładysława S. Reymonta, K or
nela Ujejskiego, Jan a  Kasprowicza, 
M arii Konopnickiej i in. Na grunt 
ściśle naukowy przechodzimy znów w 
rozdziale „W oczach historyków” — 
dawnych i dzisiejszych, Polaków i 
obcokrajowców. Osoba Kościuszki po
kazana jest tu  w płaszczyźnie różnych 
ocen, od fragm entu obszernej pracy 
Tadeusza Korzona z 1907 r., który ide
alizując Kościuszkę widział w  nim 
„przodownika na drodze walk i poś
więceń dla sprawy ogólnej”, ale miał 
mu za złe uniwersał połaniecki, po 
najnowsze prace Henryka Jabłońskie
go i Bogusława Leśnodorskiego, uka
zujące plebejskie i jakobińskie tło 
powstania 1794 r. W świetle tych w y
powiedzi powstaje obraz wielostronny, 
czasem kontrowersyjny, pobudzający 
do myślenia. Jest się nad czym zasta
nowić, ale też wiele spraw  nauka już 
całkowicie uporządkowała: książkę za
myka arty k u ł prof. Stanisława Herbs
ta (opublikowany w  1967 jubileuszo
wym roku), w  którym  autor, na tle 
najważniejszych faktów  z biografii 
Kościuszki, daje jego charakterystykę 
jako człowieka, wodza, polityka i ide
ologa.

Popularność Kościuszki znalazła 
równie bogate odbicie w sztuce, jak 
w literaturze i nauce. J. S. Kopczew- 
ski zgromadził bardzo interesujący 
m ateriał ilustracyjny, który świetnie 
dopełnia tekstową stronę książki. Og
lądam y reprodukcje znanych miedzio
rytów  — Kościuszko ze wzniesioną 
szablą, podobizna wykonana w 1794 r. 
przez holenderskiego sztycharza I. L. 
van Becka, Kościuszko w  sukmanie
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i tzw. czapce wolności, wg portretu 
J. Grassiego (ok. 1794 r.); oglądamy 
portrety rysowane przez Polaków, ale 
także przez Anglików, Francuzów, 
Niemców, Szwedów, Holendrów, nie
jednokrotnie z wyobraźni, a więc dość 
dowolnie (np. sztych angielski z 
1795 r. na którym  „Kościuszko w 
Ameryce” występuje w stroju kozac
kim ), ponadto liczne reprodukcje ry 
sunków i obrazów o tematyce koś
ciuszkowskiej — M atejki, Norblina, J.

Peszki, A. Orłowskiego i in., repro
dukcje pamiątkowych medali itp. To 
mądre pokazanie bohatera poprzez 
dzieła sztuki uzmysławia, jak silna i 
atrakcyjna — również poza granicami 
kraju  — była kościuszkowska legen
da. Dodajmy na koniec, że książka 
Kościuszko w historii i tradycji to 
książka, do której warto i należy za
chęcić czytelników. Uczy ona patrzeć 
na historię, a historia uczy najle
piej — jak żyć. A.B.

IZABELLA STACHELSKA

NOWE KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Przegląd miesięczny

Książeczka TADEUSZA KUBIAKA Cóż to  
za dziwy (W-wa 1968 ,,Ruch”) zaw iera 9 w ier
szyków, łatw ych i w dzięcznych (o tem atyce 
głównie przyrodniczej) i kolorowe, um yśl
nie nieco prym ityw ne, ilu strac je  M irosława 
Tokarczykat“ W ersji w m iękkiej okładce, za 
9.— zł, kupow ać raczej nie w arto , natom iast 
w ersję w  okładce tw ardej, za 13.— zł. można 
kupić dla najm łodszych czytelników . Po
ziom I. dział N.

HANNA JAUSZEWSKA po niedaw no w y
danym  ..K opciuszku” opracow ała (także w e
dług P errau lta ) znaną bajkę K ot w butach 
(W-wa 1968 „N .Ks.” , zł. 18.—). B ajka opo
w iedziana jest p iękną prozą 1 zilustrow a
na prześlicznym i, barw nym i akw arelow ym i 
obrazkam i Janusza G rablańskiego. Urocza 
książeczka dla najm łodszych czytelników  sa
m odzielnych 1 do głośnego czytania m alu
chom. Poziom I, dział N.

Troszkę starszym  dzieciom, zwłaszcza 
dziewczynkom , polecić można książkę KRY
STYNY 2YW ULSKIEJ Pam iętn ik  lalk i (W-wa 
1968 ..Ruch” , zł. 11.—h  Jes t to  h is to ry jka  
napisana prozą, opow iadanie o lalce, która 
najp ierw  nudziła się w sklepie, potem  zo
stała kupiona dla dziew czynki Kasi 1 stała 
się je j ukochaną laleczką. W rok później 
została zaniedbana, bo Kasia dostała nową, 
bardzo drogą la lkę z kom isu, aż pewnego 
dnia w róciła do łask, dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności. O powiadanie jest bez
pretensjonalne, ma pew ne akcenty w ycho
wawcze, w ydrukow ane jest dużą, w yraźną 
czcionką, ozdobione kolorowym i, ładnym i 
obrazkam i Jan iny  K rzem ińskiej. Dla dzieci 
7—9-letnich, poziom I lub  II, dział O.

K aram puk LUDWIKA JERZEGO KERNA 
(W-wa 1968 „N. Ks.” , zł 34.—) to  duża, ład
na książka w tw ardej okładce, zaw ierająca 
napisaną prozą, żartobliw ą h is to ry jkę  fan 
tastyczną, podobną w sty lu  i nastro ju  do po
przednich utw orów  K erna dla dzieci —

o psie Ferdynandzie i o rosnącym , porcela
nowym słoniu. Tym razem bohaterem  jest 
królik  K aram puk, k tó ry  dzięki magicznym 
sztuczkom  narodził się w  cylindrze iluzjo
nisty, potem  urósł do rozm iarów  człowieka 
i w  tym  stanie przeżył różne zabawne przy
gody, a wreszcie pe-wnego razu sta ł się 
znów m alu tk i 1 znikł ludziom z oczu, 
wszedłszy do praw dziw ej króliczej nory. 
Książka, ilustrow ana przez Janusza Stannego 
obrazkam i dobrze zgranym i z nastro jem  tek 
stu. Spodoba się dzieciom w w ieku 9—11 lat. 
Poziom  II, dział O.

Dwie następne książki to  pozycje z pogra
nicza lite ra tu ry  pięknej i popularnonauko
wej dla młodszych dzieci. Książka MACIEJA 
KUCZYŃSKIEGO W yprawa po dinozaury 
(W-wa 1968 „N .Ks.” , zł 37.—) to  opow iadanie 
polskiego uczestnika polsko-m ongolskiej ek 
spedycji, k tóra  w Mongolii poszukiwała 
szczątków prehistorycznych zw ierząt. A utor 
opowiada o swej dalekiej podróży, o oglą
danych krajobrazach i poznaw anych ludziach 
i o p racy uczonych — członków w ypraw y. 
Książka nadaje  się dla dzieci w  w ieku 9—11 
lat, poziom II, dział O. B iblioteki dziecięce, 
k tó re  stosu ją  zamieszczanie tak ich  łatwych 
książek, o w artościach poznawczych, w księ
gozbiorze popularnonaukow ym  — mogą zali
czyć książkę od działu 910.4 lub 91.

Książka P an  Z efirek  szuka słońca MARII 
TERLIKOWSKIEJ (W-wa 1968 „R uch” , 
zł 20.—) to  żartobliw e opow iadanie o podró
żach helikopterem , podjętych w celu prze
prow adzenia badań i obserw acji m eteorolo
gicznych przez dwu profesorów  oraz 2 pasa
żerów na gapę — chłopca i psa. A utorka po- 
daje czytelnikom  nieco w iadomości na tem at 
m eteorologii w  bardzo łatw y sposób, dostęp
ny  dla dziecka od 9 la t. Poziom II, dział O, 
albo — przy zasadach jak  wyżej — dział 551.5 
czyli 55.

57



Dla dzieci starszych, korzystających  z ksią
żek i n  poziom u, znajdu jem y tym  razem  
w śród now ości ty lko  u tw o ry  fan tastyczno- 
realistyczne i fantastyczno-baśniow e. K siąż
kę  F ram , niedźw iedź po larny  CEZARA PE - 
TRESCU (W-wa 1368 „ Isk ry ” , zł 20.—) t łu 
m aczyła z rum uńskiego D anuta Bieńkow ska, 
ilu strow ał J. S tanny. Je s t to  powieść fan ta - 
styczno-reallstyczna, o po larnym  niedźw ie
dziu, k tóry , schw ytany  żywcem jako  m ały 
m iś i sp rzedany  do cy rku , był doskonałym , 
bardzo sam odzielnym  i rozum iejącym  w szy
stko a rty s tą  cyrkow ym , u lubieńcem  publicz
ności, Po w ielu  la tach  tęskno ta  do w łasnej, 
po larnej k ra in y  dała m u się jed n ak  ta k  
w e znaki, że s trac ił hum or i chęć do cze
gokolw iek, p rzesta ł też w ystępow ać. Odwie
ziony przez litościw ych ludzi w  rodzinne 
s tro n y  nie um iał się już jednak  przystoso
w ać do daw nych w arunków  i wreszcie, 
z w łasnej woli, w rócił do ludzi, w raz z dw o
ma m yśliw ym i, k tó rym  u ra tow ał życie. P o 
wieść ukazu je  w ydarzenia fikcy jne, postacie 
zw ierząt są bardzo an tropom orfizow ane, m i
mo to  jednak  książka ma pew ne w artości 
poznawcze. Między innym i w trącona jes t 
h is to ria  N ansena i s ta tk u  „F ram ”  o k tó re j 
czyta w łaśnie jeden  z bohaterów  powieści, 
chłopczyk zain teresow any losem  niedźw ie- 
dzia-cyrkow ca. W sum ie lek tu ra  dość in te 
resu jąca , m om entam i w zruszająca, trochę  
„udziw niona” . Poziom  III, dział Prz.

Czarownica znad B eldan KLEMENSA 
OLEKSIKA (W-wa 1968 „N.Ks.” , zł 16.—) to  
d rug ie  w ydanie, rozszerzone (pierw sze — 
w 1959 r.) zbiorku baśni i legend m azur
skich  — o czarow nicach, o dobrych a sp ry 
tn y ch  i fig larnych  diabłach, o królew nach 
i pastuszkach, o gadających  zw ierzętach, 
pannach  w odnych itd . B aśni jes t 18, są cie
kaw e i ładne, a ich  bohaterow ie za zło zo- 
s ta ją  p rzykładnie  uk a ran i a za dobro sow i
cie nagrodzeni. K siążka dla dzieci w  w ieku 
10—12 lat, w ydana starannie , w  tw ardej 
okładce, z czarno-białym i, dobrym i ilu s tra 
cjam i Bożeny T ruchanow skiej. Poziom  III, 
dział B.

Nowa książka znanej nam  już au to rk i, 
MARTY TOMASZEWSKIEJ O m ijajcie w y
spę H ula (W-wa 1968 „N .K s.” , zł 20.—) to  
opow iadanie fan tastyczne o dziewczynce, 
k tó ra  w yruszyła w  św iat, zwiedziła różne 
przedziw ne k ra in y  1 przeżyła przygody jak  
ze snu. czy m aligny. Dziwną treść  uzupełn ia
ją  udziw nione ilu strac je  G abriela Recho- 
wicza. C zytelnik zdaje sobie spraw ę, że 
książka zaw iera jakieś pod teksty  filozoficzne 
i że n iek tó re  w ydarzenia m ają  zapew ne zna
czenie m etaforyczne, a le  pozostaje jedynie 
pod w rażeniem  obrazów  jak  z m aligny. Jed 
nym  słowem  — książka raczej dla am atora, 
n ie dla szerokiego k ręgu  m łodych czyte ln i
ków. Poprzednie pozycje Tomaszewskiej, 
realistyczne, w ydają  m i się znacznie lepsze. 
Poziom III, dział B.

Książka ITALO CALVINO Baśnie w łoskie 
(W-wa 1968 „N .Ks.” , z 150.—) zaw iera 50 ba
śn i 1 ba jek , w ybranych  przez w ydaw nictw o 
z w ielkiego zbioru 200 baśni ludow ych, o p ra
cow anych na podstaw ie au ten tycznych  w ą t
ków  ludow ych przez znanego pisarza w ło
skiego Ita lo  Calvlno. Każda z baśni opatrzo
ne jest uw agą, z jakiego regionu pochodzi. 
N iektóre baśnie m ają  w ątk i pow tarzające 
się (z niew ielkim i zmianami) w  tw órczości 
baśniow ej w szystkich ludów, inne  są b a r
dziej oryginalne, a le w szystkie zabarw ione 
lokalnym  ko lo ry tem  włoskim . Jak  we w szy
stk ich  zbiorach baśni opartych  na au ten 
tycznym  folk lorze ludow ym , tak  i w  tym  
zbiorze tra f ia ją  się h is to ry jk i nieco rubasz
ne lub  fryw olne, co kw alifiku je  książkę dla 
czytelnika starszego, n ie  dla m łodszych dzie
ci. K siążka w ydana została starannie , 
w  tw ardej okładce, w ydrukow ana drobną 
lecz czytelną czcionką, ozdobiona przez Wie
sława M ajchrzaka czarno-białym i w ln ietka- 
mi i pięknym i, barw nym i planszam i na 12 
tablicach. Poziom  III—IV, dział B.

Dla najs tarszych  dzieci i m łodzieży u k a
zały się dw ie nowe pozycje p ięknej serii 
,,Z łotego Liścia” , pośw ięconej klasyce bele
try s ty k i h isto rycznej, obie dobrze nam  zna
ne: Cudna mieszczka WIKTORA GOMULIC- 
KIEGO (W-wa 1968 „N .Ks.” , zł 22.—) 1 Nad 
poziom y WOŁODEGO SKIBY (WŁADYSŁA
WA SADOWSKIEGO) (W-wa 1968 „N .K s.” ,
zł 30.—). A kcja ,,Cudnej mieszczki” rozgry
wa się w  W arszawie w la tach  1612—1613, 
w środow isku bogatego m ieszczaństw a oraz 
osób z otoczenia króla. T reść książki to  
ukazane na bogatym  tle  obyczajow o-history- 
cznym  dzieje miłości dw u m łodych par, 
z k tó rych  jedna stanęła  szczęśliwie na ślub
nym  kobiercu , a d ruga skończyła trag icz
nie. K siążka uzupełniona jes t posłowiem  J u 
liusza W. G om ulicklego o o jcu 1 jego tw ó r
czości, oraz przypisam i 1 objaśnieniam i.

K siążka Skiby „N ad poziom y” pisana by
ła w  la tach  80-tych XIX w ieku, w  czasie 
zaborów, w ięc przedstaw ione w  n iej w yda
rzenia, dotyczące pow stania styczniowego, 
ukazane są niejasno 1 aluzy jn ie , co w yjaśnia 
Tadeusz Łopalew ski w  posłow iu o autorze, 
jego utw orze i w  ogóle tw órczości. W ięk
sza część książki zresztą to  opisy sztubac
kich psich figlów  g rupk i gim nazjalistów , 
z w cześniejszych czasów dzieciństw a boha
terów . dopiero  pod  koniec pow ieści b iorą 
oni (w przededniu  m atury) udział w  ruchu  
w yzwoleńczym , p rzysta ją  do pow stańców . 
Obie pow ieści — dział H, poziom  IV.

T em atem  książki WADIMA FROŁOWA Co 
i jak ... (W-wa 1968 „ Isk ry ” , zł 15.—) są bo
lesne przeżycia chłopca, zw iązane z rozbi
ciem rodziny. M atka chłopca, ak to rka , p ięk 
na i jeszcze m łoda, porzuciła dom  1 w y
jechała  z innym  mężczyzną. Ojciec nie mógł 
się zdobyć na oznajm ienie tego Saszy (tw ier
dził że m atka w yjechała na gościnne w y
stępy), a le m ałą N iureczkę oddał w ujostw u.
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sam zaczął pić, a do Saszy docierały  z ja
dliwe p lo tk i sąsiadek, więc chłopiec był 
pew ny że m atka odeszła. S trac ił szacunek do 
n iej w  ogóle chęć do życia. Porzucony 
i w dodatku  oszukany rozpaczał, zaniedby
w ał się w  nauce, popadał w różne kon
flik ty  z otoczeniem , w  końcu, u sun ię ty  ze 
szkoły, s trac ił rok  szkolny. Pow ieść kończy 
się dojrzew aniem  Saszy. D o. u jrzanej z da
leka m atk i (spacerującej z ukochanym ), do 
k tó re j jechał se tk i k ilom etrów  (bez wiedzy 
ojca) — naw et nie podszedł. W rócił do do
mu z prześw iadczeniem , że życie trzeba 
brać takim , jak ie  jes t 1 m im o w szystko 
starać się jakoś sobie radzić. K siążka nap i
sana jest w  pierw szej osobie, jak o  w yzna
nia sam ego Saszy. Chłopiec był uczniem  VII 
klasy, w ięc relacja  jego jes t jeszcze bardzo 
naiw na, sty l celowo dość dziecinny i p rosty , 
co kw alifikow ałoby książkę dla czytelników  
III poziom u. P rob lem atyka jednak  jest t r u 
dna i p rzykra, psychologiczna przem iana 
Saszy, jego perypetie  domowe i sercowe, 
spraw a dojrzew ania życiowego — to  tem a
ty  dla m łodzieży starszej. Z tych  względów 
do w arszaw skich b ib lio tek  dla dzieci i m ło
dzieży książki n ie zakupiono, uw ażając że 
przekracza poziom naszych czytelników .

Z now ości lite ra tu ry  popularnonaukow ej 
w arto  w ym ienić ciekaw ie napisaną, zaw iera
jącą bardzo w iele w iadom ości rzeczowych 
książkę CECYLII 1 JANUSZA LEWANDOW
SKICH W k rain ie  w iecznej nocy (W-wa 
1968 „N.Ks.” , zł 35.—). T em atyka książki
w iąże się z dw iem a dziedzinam i w iedzy: 
po pierw sze z geologią (a ściśle mówiąc 
z oceanografią fizyczną i topografią  pod
m orską), a po drugie z zoologią (a ściślej 
z fauną m orską, głębinową). W iadomości 
z tych  dziedzin nie są podane w osobnych 
częściach, lecz łączą się z sobą. Na początku 
książki au to rzy  u sta la ją  stosunek lądów  
i m órz na ku li ziem skiej i mówią o p ierw 
szych najdaw niejszych próbach zbadania głę
bokości mórz i budow y ich dna. Dalej om a
w iają obecny stan  w iedzy w tym  zakresie 
1 sposoby uzyskiw ania tej wiedzy, różne 
rodzaje ukształtow ania dna m orskiego oraz 
życie fauny  m orskiej przystosow anej do 
w arunków  środow iska, uzależnionej od na
słonecznienia wody, od je j tem p era tu ry  1 ci
śnienia — co z kolei zw iązane jes t z g łębo
kością m órz i ukształtow aniem  dna m orskie
go. Ogrom ne bogactw o form  1 gatunków  
fauny  głębinow ej, opisane barw nie w książ
ce Lew andow skich, spraw ia że czytelnik 
może z praw dziw ym  zainteresow aniem  śle
dzić w yw ody autorów . Książka, w ydana 
z m yślą o dzieciach starszych i m łodzieży, 
napisana przystępnie , zaw iera w iele ścisłych 
w iadom ości rzeczowych, dzięki k tórym  może

rów nież zainteresow ać dorosłego czytelnika. 
Dobre, barw ne ilu strac je  w ykonał M ateusz 
G awryś. Poziom  III—IV, dział 551.46:591.9(26) 
a w  skrócie 55:59(26).

JAN Ża b iń s k i  nie raz już pisał o p ro 
blem ach zw iązanych z ew olucjonlzm em , 
z pochodzeniem , zm ianam i 1 rozw ojem  róż
nych gatunków  zw ierząt i organizm ów  ludz
kich. W ygłaszał też na ten  tem at liczne 
pogadanki. W szystko to  znalazło się w  książ
ce Zagadka ew olucjonizm u (W-wa 1968 
„N .Ks.” , zł 90.—), połączone w całość, 
tw orząc w ielką księgę om aw iającą w  w y
czerpujący  sposób całokształt zagadnień 
ew olucjonizm u. N apisana jes t w  cha
rak terystycznym  dla au to ra  sty lu  gaw ędy 
z czytelnikiem , w yw ody au to ra  w  każdym  
fragm encie zagadnienia poparte  są p rzy 
k ładam i i ciekaw ostkam i, argum entacja  jest 
jasna i przekonyw ająca. Książkę w ydała 
z m yślą o starszych dzieciach i m łodzieży 
,,Nasza K sięgarnia” , ale dzięki jej w alorom  
może być czytana z jednakow ym  zain tere
sow aniem  przez czytelnika młodszego, s ta r 
szego i dorosłego (z w y ją tk iem  dzieci m łod
szych, dla k tórych  byłaby po p ro s tu  za 
długa, chociaż w cale — w e fragm entach  — 
nie nudna). I lu strac je  czarno-białe B ohdana 
Bocianowskiego dobrze obrazu ją  tekst. P o 
ziom III—rv , dział 575/576 lu b  576, albo, jesz
cze krócej, 57.

K siążkę E lektronika... ależ to nic prostsze, 
go! (W-wa 1968 WNT. zł 24.—) napisał J. P. 
OEHMICHEN w fo rm ie  zapożyczonej od in 
nego popularyzatora . Aisberga, au to ra  ksią
żek o rad iu  i telew izji, czyli w  form ie dia
logów Ignasia Pytalskiego i Genka M ądral- 
skiego. Form a ta  w pływ a na atrakcy jność  
książki i je j przystępność, w nosi też pew ne 
elem enty  hum oru. Ze względu na stopień 
trudności książka nadaje  się dla m łodzie
ży szkół średnich  oraz dla czytelników  do
rosłych, po szkole średniej, n ie będących 
fizykam i z zawodu. M ateria ł rzeczowy książ
ki to : sygnały elektryczne, przetw orn ik i 
e lektryczne, zagadnienia i uk łady  pow iela
nia i dzielenia częstotliw ości, w zm acniacze, 
genera to ry , m odulatory , liczniki e lek tro 
niczne, uk łady  logiczne i elektroniczne, 
m aszyny liczące itp . Dział 621.38.

■ Mała książeczka JEREMIASZA SALWY F i
la te listyka  (W-wa 1968 Wyd. H arc., zł 5.—) 
to  kolejna pozycja popularnej serii dla 
m łodych hobbystów  „Mój konik” , łatw a 
książeczka, tym  razem  na tem at fila te li
styki, zaw ierająca sporo  w iadom ości rzeczo
w ych, ciekaw ostek oraz rad  dla początku
jących filatelistów . Ilustrow ana rysunkam i 
J. Flisaka 1 fo tografiam i. Poziom III, dział 
656.835 a krócej 656.8 lub  656.

Książka LEONA PRZEMSKIEGO Książę 
Józef — żołnierz doskonały (W-wa 1968 
„N.Ks” , zł 12.—) zaw iera życiorys księcia 
Józefa Poniatow skiego, napisany bardzo in 
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te resu jąco , dostatecznie łatw o, p rosto  i ja 
sno, by mogło ją  czytać starsze dziecko 
(od 12, 13 lat), a rów nocześnie jes t 
na ty le  nasycona fak tam i, że może za
interesow ać rów nież dorosłego. Książka

stanowczo lepsza od w ydanej w  zeszłym 
roku (w serii „BKD” MON-u) książki K. Ko
źmińskiego ,,Książę Józef Poniatow ski 1963— 
1813” . Poziom III—IV, dział 92 (Poniatow 
ski J.):943.8.

ZTERENU
LUDMIŁA KUNCZEWSKA 
K atow ice

HISTORIA PEWNEJ WYSTAWY

Rok 1967 był rokiem  obchodów ku czci Marii Skłodowskiej-Curie. Nie tylko 
szkoły noszące imię sławnej polskiej uczonej starały się uczcić setną rocznicę 
jej urodzin, zrobiło to także wiele innych szkół poprzez organizowanie wystaw, 
sesji naukowych, poranków i tym podobnych imprez.

Jedną ze szkół, w której uroczyście został uczczony rok Marii Curie-Skłodow- 
skiej, była Szkoła Podstawowa n r 3 w Lublińcu. Zorganizowaniem tej imprezy 
zajęła się bibliotekarka tej szkoły kol. Stefania Klemkowa. Nowy 8-izbowy budynek 
szkolny, podobnie jak  wiele „tysiąclatek” ma niewielki jednoizbowy lokal biblio
teczny. Mimo nienajlepszych w arunków lokalowych kol. S. Klemkowa postanowiła 
jednak zorganizować w bibliotece wystawę obrazującą życie i pracę wielkiej uczo
nej, aby zbliżyć jej postać do czytelników-uczniów.

Ambicją organizatorki było jednak zorganizowanie wystawy wychodzącej poza 
przeciętną wystawę szkolną, wystawę, która pozostawiłaby niezatarty ślad w pa
mięci zwiedzających — postanowiła więc, oprócz dostępnych m ateriałów takich jak 
ilustracje, książki, artykuły  z czasopism, zgromadzić na wystawie także i ekspo
naty rzadsze, które przedstawiłyby najważniejsze momenty życia Marii Curie- 
Skłodowskiej.

W tym celu nawiązała kontakty z instytucjam i w Polsce, F rancji i Czechosło
wacji. Swoją korespondencję rozpoczęła od Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warsza
wy, skąd chciała otrzymać kopię m etryki urodzenia Marii. Niestety to się nie udało. 
L ist kol. Klemko^wej został odesłany do Polskiej Akademii Nauk—Instytutu Fizyki, 
skąd otrzymała odpowiedź, że m etryki urodzenia Marii Curie-Skłodowskiej nie 
posiadają — prawdopodobnie spaliła się w czasie powstania warszawskiego. Uni
wersytet Lubelski noszący imię Marii Skłodowskiej-Curie w odpowiedzi na jej 
list nadesłał folder Uniwersytetu i miasteczka uniwersyteckiego wraz z niedawno 
odsłoniętym pomnikiem uczonej. Również Naczelna Organizacja Techniczna-Muzeum 
Techniki w Warszawie przysłała jej zdjęcie z lat dziecinnych i pobytu w W ar
szawie, fotografie rodziny Skłodowskich i domów, w których mieszkała. Z Urzędu 
Stanu Cywilnego Marie de Sceaux w Paryżu otrzym ała kol. Klemkowa kopię 
m etryki ślubu, fotografię domu rodzinnego męża — Piotra Curie oraz kilka zdjęć 
grobu rodziny Curie, w którym  uczona leży w raz z mężem. Francuski Komitet 
Uczczenia Setnej Rocznicy Urodzin Marii Skłodowskiej-Curie przy Instytucie Ra
dium w  Paryżu oferował kol. Klemkowej zbiór 250 zdjęć, z których jednak orga
nizatorka wystawy ze względu na szczupłość pomieszczenia musiała zrezygnować. 
W ykorzystała tylko 10 fotografii mało znanych z tego zbioru. K linika Sacellemor 
nadesłała fotografię sanatorium , w któryrń M aria dokonała pracowitego żywota 
oraz kopię aktu zgonu. Muzeum w Jachymowie (CSSR) przysłało folder tej m iej
scowości, upamiętnionej przez dostarczanie małżonkom Curie surowca do ich 
doświadczeń, m edalu wybitego przez to muzeum z okazji rocznicy urodzin uczo
nej, a także medal w oryginale.
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Zbieranie m ateriałów trwało około 2 lat. Wystawa została zorganizowana w je
sieni 1967 r. Znalazło się na niej ogółem 87 fotografii, w tym dość rzadko repro
dukowane a pochodzące z archiwum Marii i Piotra Curie oraz z ich laboratorium.

W ystawa mogła się poszczycić 5 kopiami dokumentów a to: kopią świadectwa m a
turalnego Marii, kopią listu Piotra do Marii, kopią kontraktu ślubnego, kopią kartki 
z notatnika Marii, kopią aktu zgonu Marii.
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Wystawa obejmująca fotografie i dokumenty została podzielona na następujące 
działy:

1. młodość i studia Marii,
2. miłość i małżeństwo oraz życie rodzinne,
3. praca zawodowa i naukowa,
4. sława uczonej,
5. okres choroby i śmierć,
6. trwałość pamięci uczonej.
Fotografie zostały umieszczone na ekranie z odpowiednimi napisami.
W pierwszym dziale znalazły się więc fotografie Marii, jako dziewczynki

z rodzicami, ich dom rodzinny itp. w drugim fotografia ślubna Marii, zdjęcie z có
reczkami, fotografie M arii po śmierci męża i inne oraz obrazujące jej pracę: 
naczynia i urządzenia, m iejsce pracy, naczynie z emanującym radem, ciekawa 
fotografia Marii z Einsteinem itp. Odnośnie działu „sława uczonej” znalazło się 
tu taj kilka fotografii z tego okresu oraz wykazy odznaczeń, doktoratów honoris 
causa, honorowych obywatelstw różnych m iast całego świata i instytucji nauko
wych. Ciekawy był dział „trwałość pamięci uczonej”, gdzie zostały zebrane fotogra
fie pomników uczonej wystawionych ku jej czci, tablic pamiątkowych, statku no
szącego jej imię, medali, znaczków pocztowych.

Wartość wystawy podnosiło stoisko pod hasłem „droga do pam iątek i doku
m entów po Marii Curie-Skłodowskiej”, na którym  znalazła się cała korespondencja 
prowadzona przez kol. Klemkową — ponad 30 listów i pism różnych instytucji 
w języku polskim, francuskim  i czeskim. Przeglądając je trzeba podkreślić wielką 
uprzejmość wszystkich instytucji wyrażających gotowość przyjścia z pomocą orga
nizatorce wystawy i nadsyłających potrzebne jej materiały.

Na wystawie zostało też zgromadzonych kilka książek uczonej i o uczonej 
w języku polskim i francuskim , oraz liczne czasopisma z artykułam i poświęconymi 
genialnej Polce.

Ekspozycję zwiedziła w pierwszym rzędzie młodzież i nauczyciele szkoły, 
w której była ona zorganizowana, a następnie młodzież innych szkół Lublińca tak 
z klas starszych szkół podstawowych, jak  i średnich. O celowości tej wystawy 
świadczą między innymi uwagi zwiedzających wpisane do zeszytu wystawy. Np. 
,,wystawa bardzo wartościowa i ciekawa. Organizatorka włożyła wiele serca w  ze
branie tak  cennych m ateriałów ”. Albo „Wystawa wiele nas nauczyła, zbliżyła do 
nas osobę wielkiej uczonej Polki” itp.
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w celu zapoznania z organizacją wystawy opartej o autentyczne dokumenty 
i fotografie, została zorganizowana w tej szkole w Lublińcu konferencja bibliote
karzy wiodących całego województwa katowickiego oraz narada bibliotekarzy po
wiatu lublinieckiego. Wystawę zwiedziły też wycieczki bibliotekarzy szkolnych 
z Częstochowy, Będzina i innych miast.

W czasie zwiedzania ekspozycji (oprócz indywidualnego oglądania) kol. Klem- 
kowa wprowadzała zwiedzających w życie üczonej, nie szczędząc ciekawostek za
czerpniętych z książek pisanych w języku francuskim , a których nie ma w tłum a
czeniach. Zresztą, jak wiadomo, żywe słowo łatwiej dociera do świadomości słucha
cza niż słowo drukowane i zachęca do przeczytania odpowiednich publikacji.

Bibliotekarz szkolny przez swoją pracę pedagogiczną, a taką jest niewątpliwie 
organizacja wystaw, rozwija zainteresowania intelektualne czytelników. Stanowi 
ona także dużą pomoc dla nauczycieli, w tym wypadku nauczycieli chemii i fizy
ki, wpływa na zwiększenie się czytelnictwa książek, które eksponowane są na 
wystawie.

Wyżej opisana wystawa m iała także charakter wychowawczy, była ona bowiem 
przykładem  wartościowej pracy bibliotekarza w rozwijaniu uczuć patriotycznych 
młodzieży, dumnej z tego, że wielka uczona była Polką. W ystawa pokazała mło
dzieży, nauczycielom i bibliotekarzom, w jaki sposób można dotrzeć do cieka
wych i wartościowych m ateriałów  dokumentalnych i w jaki sposób je wykorzystać 
w pracy szkolnej.

IZYDO R H O ŁUB
PiM BP, P aslęK

STOWARZYSZENIE REGIONALNE
— DOBRY PARTNER WSPÓŁPRACY

Efekty pracy kulturalno-ośw iatow ej bibliotek niewątpliw ie zależą od tego, 
w jakim stopniu współpracują one na co dzień z innymi organizacjami społecz
nymi. To jest fak t tak  oczywisty, że nie ma potrzeby udowadniania go. Nas bi
bliotekarzy interesuje raczej dobry partner do współpracy, z którym  należy za
cieśnić kontakty na dłuższą metę dla dobra środowiska. Chcę powiedzieć parę 
słów o moim doświadczeniu.

Początkowo, gdy objąłem kierownictwo PiMBP w Pasłęku (1961 r), dorywczo 
współpracowałem z organizacjami młodzieżowymi. Powiatowym Domem Kultury 
i Towarzystwem Wiedzy Powszechnej oraz szkołami. Tego rodzaju współpraca 
przy organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych istnieje i nadal, lecz m a raczej 
charakter dorywczy. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że wymienieni partne
rzy, tak samoi zresztą jak  i PiMBP, nie m ają własnych środków lokomocji, a nasze 
możliwości finansowe są bardzo ograniczone. Ponadto my bibliotekarze odczuwa
liśmy w yraźną potrzebę powiązania pracy oświatowej biblioteki ze sprawami 
regionu, jego historią, zabytkami, współczesnością. I to było przyczyną, że n a
wiązałem kontakt ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze’ 
w Olsztynie z myślą o powołaniu takiej organizacji w  Pasłęku. Po odpowiednich 
zabiegach udało mi się w roku 1963 zorganizować w naszym miasteczku Oddział 
tego Stowarzyszenia. Tak się złożyło, że wszedłem do Zarządu Oddziału w cha
rakterze prezesa. Godność tę  piastuję do dnia dzisiejszego.

Co przez to zyskała PiMBP oraz środowisko? Powołanie Oddziału „Pojezierze” 
z siedzibą w  Bibliotece było powodem stałej, trw ałej współpracy w dziedzinie 
pogłębiania wiedzy z zakresu historii- własnego 'regionu: 'Warmii i Mazur oraz 
własnego m iasta i powiatu. Bibliotece odpadł poważny kłopot, jakim  było zdoby
wanie funduszy na honoraria dla pisarzy i prelegentów. Imprezy kulturalno- 
oświatowe są przeważnie organizowane w  lokalu PiMBP, czasem w bibliotekach 
terenowych. Bibliotekarze planują, organizują odczyty, spotkania, a „Pojezierze” 
dostarcza prelegentów i realizuje koszty imprez (honoraria, dojazdy).

Mieszkańcy środowiska na ogół chętnie korzystają z prelekcji o własnym 
regionie; zapoznają się z pisarzam i W armii i Mazur, historią, życiem gospodar
czym, społecznym, sztuką itp. Przeciętnie w ciągu jednego roku odbywa się około 
30 im prez kulturalno-ośw iatow ych.

W arto wspomnieć, że członkowie Oddziału „Pojezierze” opracowali i wydali 
broszurę pt. „Pasłęk wczoraj i dziś”, k tóra spełnia rolę przewodnika-inform ato-
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ra o dziejach tego miasteczka (Pasłęk założony został przez kolonistów holender
skich) oraz daje krótki zarys 20-lecia powojennego. Praca ta  jest wykorzystywa
na także przez szkoły do nauki o własnym regionie. Jest to pierwsze opracowanie 
w języku polskim o charakterze monograficznym (w języku niemieckim istnieje 
kilka opracowań książkowych).

Oddział „Pojezierza” przy współpracy z PiMBP (50% pracowników PiMBP to 
członkowie „Pojezierza”) zainicjował akcję zbierania eksponatów muzealnych 
z własnego terenu, które są przechowywane i udostępniane różnym wycieczkom 
i pojedyńczym osobom. W tym celu władze miejskie przekazały nam  do użytku 
specjalny lokal noszący nazwę „Izba Pam iątek”. Zbiory te są m. in, wykorzysty
wane także przez bibliotekarzy do opracowania prelekcji, pogadanek lub lekcji 
bibliotecznych na tem at zabytków, czy historii Pasłęka.

DO DZIAŁACZY
REGIONALNYCH I LOKALNYCH STOWARZYSZEŃ KULTURALNYCH 

ORAZ WSZYSTKICH ORGANIZACJI 
ZAJMUJĄCYCH SIĘ UPOWSZECHNIANIEM KULTURY

W czasie ogólnopolskiego spotkania działaczy regionalnych i lokalnych stowa
rzyszeń kulturalnych odbywającego się na terenie budowy Huty Miedzi w Żukowi- 
cach-Głogowie, w dniach 27—28 jnarca 1969 r. mieliśmy okazję zapoznać się z im
ponującym dorobkiem gospodarczym Zagłębia Miedziowego, które powstaje 
wysiłkiem narodu polskiego na starych, piastowskich ziemiach nad Odrą.

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy jest jedną z największych inwestycji 
przemysłowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która w bieżącym roku obchodzi 
swoje ćwierćwiecze powitane przez klasę robotniczą licznymi zobowiązaniami pro
dukcyjnymi. Także załoga budującej się Huty Miedzi, w  dniu poprzedzającym nasze 
spotkanie, podjęła zobowiązanie o przyspieszeniu ukończenia tej budowy.

W naszym państwie ruch społeczno-kulturalny jest wyrazem demokracji socja
listycznej, elementem kształcącym i realizującym politykę Partii, inspirującym treści 
współczesnej kultury. Jest ważnym ogniwem Frontu Jedności Narodu.

Towarzystwa regionalne i lokalne posiadają duży dorobek w zakresie pielęgno
wania i upowszechniania historii i kultury naszego narodu, jego, postępowych tra 
dycji oraz opieki nad pomnikami naszej przeszłości, socjalizmu i nienaruszalności 
granicy na Odrze i Nysie.

Ruch społeczny stanowi jeden z ważnych elementów w tworzeniu współczesnej 
kultury  i poprzez swoje inicjatywy pogłębia perspektywy dalszego życia ku lturalne
go, wiąże swoje zadania z zadaniami klasy robotniczej.

Działacze towarzystw regionalnych i lokalnych zebrani na spotkaniu w Hucie 
Miedzi w Zukov^icach-Glogowie zwracają się z apelem do wszystkich działaczy, 
towarzystw i twórców, aby śladem klasy robotniczej poprzez inicjatywy zmierzające 
do dalszej aktywizacji życia kulturalnego szczególnie w środowiskach robotniczych, 
włączyli się do obchodów XXV-lecia PRL.

Najlepszą okazją do aktywizacji wszystkich ogniw ruchu społecznego są zbli
żające się wybory do Sejmu PRL i rad narodowych. W tej kampanii nie może za
braknąć także szerokiego udziału działaczy towarzystw kulturalnych. Aktyw zrze
szony w stowarzyszeniach kulturalnych powinien dołożyć maksimum wysiłku dla 
pomnożenia dotychczasowych osiągnięć kulturalno-oświatowych poprzez zwiększenie 
czynów społecznych, ilości spotkań, wystaw obrazujących nasze osiągnięcia gospo
darcze i kulturalne, tworzenie regionalnych izb pamiątek, izb muzealnych w zakła
dach przemysłowych, inicjowanie nowych form artystycznych i oświatowych itp.

Jesteśmy przekonani, że w obchodach XXV-lecia PRL oraz akcji wyborczej do 
Sejmu PRL i rad narodowych, gdzie cały naród będzie dokumentował swoją głęboką 
więź z ludową ojczyzną, nie zabraknie działaczy wszystkich stowarzyszeń ku ltu ra l
nych.

Uczestnicy ogólnopolskiego spotkania działaczy 
regionalnych i lokalnych towanystw kultural
nych w Zukowicach-Glogowie.

Żukowice — Głogów, 27—28 marca 1969 r.
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OD NIEDAWNA NA PÓŁKACH KSIĘGARSKICH

Henryk Sienkiewicz. Twórczość i recepcja. M ateriały konferencji naukowej listo
pad 1966 pod red. A. Piorunowej i K. Wyki. Kraków 1969 WL, s. 552, 4 nlb., 
z ilustr. zł 80.— (Z prac IBL — PAN).

W 1966 r. minęło pół w ieku od śmierci autora „Trylogii”. Rok ten, obchodzony 
w kraju  i za granicą jako Rok Sienkiewiczowski, stał się okazją do licznych przed
sięwzięć naukowych poświęconych pisarstwu Sienkiewicza. Jedną z najbogatszych 
tematycznie wśród tych imprez była sesja naukowa przygotowana w listopadzie 
1966 r. z inicjatywy Instytutu Badań Literackich PAN, w  której uczestniczyli 
uczeni z k ra ju  i z zagranicy. Omawiana książka oparta jest przede wszystkim na 
referatach z tej sesji, które — z myślą o jak  najszerszym zaprezentowaniu do
robku polonistyki polskiej i obcej w zakresie sienkiewiczanów — uzupełniono do
datkowymi m ateriałam i, opierając się głównie o specjalny Sienkiewiczowski zeszyt 
„Pam iętnika Literackiego”' (1966, rocznik L'VII, z. 3). Na treść tomu składają się 
rozprawy autorstw a znanych badaczy twórczości Sienkiewicza, poświęcone roz
maitym jej aspektom, jak artykuły Kazimierza Wyki „O sztuce pisarskiej Sien
kiewicza”, Konrada Górskiego „Sienkiewicz — badacz języka polskiego”, Juliana 
Krzyżanowskiego „Trylogia — powieść ludowa”, S tefana M. Kuczyńskiego „Sien
kiewicz a współczesna historiografia polska” i in.; z autorów zagranicznych piszą 
m. in.: Karol Krejc „Recepcja Sienkiewicza wśród Czechów i Słowaków”, Djorde 
2ivanović o „Sienkiewiczu w literaturach serbskich i chorwackich”, Istvân Csaplâ- 
ros „Sienkiewicz na Węgrzech”, Harold B. Segel „Jak przyjmowano twórczość 
Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych”. Chcąc umożliwić czytelnikom dotarcie 
do najnowszych prac o Sienkiewiczu zestawiono je w osobnym rozdziale pt. „Piś
miennictwo o Sienkiewiczu w latach 1945—1966” opracowanym przez Alinę Nofer- 
Ładykową. Całość dzieła zamykają indeksy: nazwisk oraz utworów Sienkiewicza 
cytowanych w  tekście. Książka dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców (pożyteczna 
też jako pomoc dla uczniów i nauczycieli-polonistów), zainteresowanych twórczoś
cią pisarza, którego dorobek „wszedł na trw ałe do literatury  i doświadczeń pol
skiego społeczeństwa”.

STANISŁAW HELSZTYNSKI. Meteory Młodej Polski. Kraków 1969 WL, s. 358, 
2 nłb., iłustr., zł 48.—

W literaturze współczesnej widoczny jest wzrost zainteresowania okresem Mło
dej Polski i krytyczną oceną dorobku jej wybitnych przedstawicieli. Stanisław 
Hełsztyński od la t prowadzi badania nad życiem i twórczością Śtanisława Przyby
szewskiego, który — jak  powiedział jeden z krytyków niemieckich — był „jeśli 
nie jedną z największych, to z pewnością jedną z najdziwniejszych i najciekaw
szych postaci w galerii twórców około roku 1900”. Hełsztyński opublikował po
przednio ,X<isty” pisarza (1937—1954), jego biografię (1958, 1966) i bibliografię pism 
(1968). W swojej nowej książce przedstawia z kolei sylwetki artystów  i literatów  
pozostających w kręgu oddziaływania Przybyszewskiego oraz jego bliskich — żony 
Dagny, córki Stanisławy i Eugeniusza Przybyszewskiego (łączyło ich tylko wspólne 
nazwisko, nie pokrewieństwo), historyka i działacza ruchu robotniczego. Oprócz 
11 szkiców poświęconych tej tematyce, do tomu włączono — jako aneks do zbioru 
„Listów” — inedita korespondencji (sto kilkadziesiąt pozycji) odnalezione po 1954 r.— 
książka przynosi nowe m ateriały do poznania Przybyszewskiego i atmosfery, w  k tó
rej żył i działał. Napisana jest przystępnie, żywo, m a wszystkie cechy lektury 
interesującej i równocześnie pouczającej. Polecić ją trzeba przede wszystkim czy
telnikom zainteresowanym historią literatury  i mającym już pewne w tym zakresie 
przygotowanie.



I . vvr 9.
KRYSTYNA JABŁOŃSKA. Kazimierz Tetm ajer. Próba biografii. Kraków 1 9 6 9  W L ,  
s. 301, 3 nlb. z ilustr. zł 35.—

We wstępie do książki autorka pisze; „Zgromadzenie m ateriałów  do próby za
rysu biograficznego Kazimierza Tetm ajera, mimo niewielu właściwie lat, jakie 
upłynęły od jego śmierci — nie było łatwe. Za życia poety przetoczyły się przez 
kraj dwie wojny. Pierwsza zniszczyła część pryw atnej korespondencji Tetm ajera. 
Podczas drugiej wojny uległa zagładzie większość Tetm ajerowskich dokumentów 
i wszystkie osobiste pam iątki (...) Niedostatki fragm entarycznie zachowanej doku
m entacji nie pozwalają też na ustalenie wielu szczegółów z życia poety”. Trzeba 
tu  dodać, że i poeta osobiście przyczynił się do „zatarcia własnych śladów”. Słusznie 
przewidując, że z czasem będzie przedmiotem zainteresowania biografów, nie chciał 
im zadania ułatwiać: w  jednym z listów pisał np. „(...) nic więcej już a propos nie 
napiszę, niech ten problem rozgryza mój przyszły biograf, niech się trap i i gryzie, 
co też niejaki Kazimierz Tetm ajer m iał.w  tym, a nie w  innym momencie na myśli 
i co chciał przez to powiedzieć, i dlaczego wyraził to w ten, a nie w  inny sposób...”. 
I na koniec — pewne partie korespondencji Tetm ajera, znajdujące się w  pryw at
nym posiadaniu — są jeszcze wyłączone od publikacji. A utorka m iała więc zadanie 
bardzo trudne i tym bardziej godne jest uznania to, co osiągnęła. W swojej pracy 
ograniczyła się tylko do niektórych fragmentów z życia poety (mówią o nich m. in. 
tytuły rozdziałów: „Na krakowskim bruku”, „W drodze do sławy”, „Redaktorzy”, 
„Wydawcy”, „Kazimierz Stanisław Tetm ajer”, rozdział ten dotyczy syna poety, 
i in.), opierając się przede wszystkim na korespondencji otrzymywanej przez autora 
„Na Skalnym Podhalu” w  latach 1884—1960 i na relacjach ludzi jemu współczes
nych. Książka z pewnością zainteresuje wielu czytelników i przybliży im artystę, 
którego poezja — przed nie tak odległym jeszcze czasem — miała niebywałe wprost 
powodzenie, a w znacznej swojej części zachowała świeżość i komunikatywność 
do dziś.

WACŁAW GRALEWSKI. Stalowa tęcza. Wspomnienie o Józefie Czechowiczu. W-wa 
1968 PIW, s. 296, 4 nlb., zł 25.—

Józef Czechowicz (1903—1939), wybitny i oryginalny poeta, który zginął tra 
gicznie w czasie bombardowania Lublina 9 września 1939 r., w yw arł duży wpływ 
na krąg współczesnych mu twórców. Autor „Wspomnień” należał do bliskich przy
jaciół poety, znal dokładnie losy samego Czechowicza i jego rodziny, toteż książka 
jego ma ogromną wartość jako, źródło informacji z pierwszej ręki. Psychiczną 
sylwetkę poety w  sposób syntetyczny kreśli już w  pierwszych zdaniach książki: 
„Czechowicz w swoich nastawieniach psychicznych był katastrofistą. Obca mu była 
radość w alki i zwycięstwa, obce idee jakiegokolwiek podboju. Nawet w poezji 
i w sztuce własnej obce mu były pojęcia zdobyczy czy osiągnięć — rzeczywistość 
artystyczną rozumiał jako niemal samoczynne stawanie się formy i treści”. — Autor 
podaje bardzo dużo ważnych szczegółów biograficznych dotyczących poety, cha
rakteryzuje atmosferę, w której rozwijał się, analizuje jego twórczość i ukazuje 
szczegóły w arsztatu pisarskiego. Źródłową w arstw ę tej — wartościowej dla pozna
nia naszej współczesnej literatu ry  — książki, wzbogacają listy Czechowicza do 
Gralewskiego. W końcowym rozdziale „Co się stało ze spuścizną literacką Józefa 
Czechowicza?” — autor porusza niewyświetloną dostatecznie sprawę losu niektó
rych ocalałych rękopisów autora „Myśli człowieczej” — z myślą, że może się to 
przyczynić do wyjaśnienia sprawy.


