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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
RO K X X M AJ 1971

RYSZARD PA CIORKOW SKI

PROGRAM LITERATURY SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ NA ROK 1971

Plan  lite ra tu ry  społeczno-politycznej na 1971 rok znajduje się w toku 
realizacji. W wydawnictwach rozpoczęły się prace nad przygotowaniem 
pierwszej w ersji planu na rok następny. W ydaje się, że w arto poinfor
mować środowisko bibliotekarskie o tym  jakie pozycje z dziedziny piś
m iennictw a społeczno-politycznego znajdą się na półkach księgarskich 
na przestrzeni najbliższych kilkunastu miesięcy. Może to bowiem uła
twić prowadzenie właściwej polityki uzupełniania księgozbiorów.

W latach 1971—72 ukażą się nakładem  EdW dalsze tom y dzieł zebra
nych M arksa i Engelsa (19, 20, 22, 29, 30) oraz wybór listów F. Engelsa, 
których treść dotyczy różnych problemów tak tyk i i strategii ruchu ro
botniczego (1972 r.). Na rok następny przewidywane jest w ydanie bio
grafii Karola Marksa, opracowanej przez zespół naukowców radzieckich. 
Będzie to  istotne uzupełnienie naszej lite ra tu ry  marksologicznej. Obec
nie na  rynku  księgarskim znajduje się tylko praca F. M ehringa — w y
dana w roku 1950 i n ie  najlepiej opracowana redakcyjnie oraz niewielka 
książeczka H. Katza pt. „Karol M arks i jego epoka” (KiW Biblioteczka 
„Światowid”).

W przygotowaniu jest 38 tom ,,Dzieł” W. I. Lenina oraz wybór jego 
pism o spółdzielczości. Jeśli chodzi o popularyzację idei leninizmu, to  
plan w  tej dziedzinie, jak również zamierzenia na rok następny nie 
są tak  bogate jak efekty wydawnicze 1970 roku — roku 100 rocznicy 
urodzin W. I. Lenina. Oprócz wydanej już pracy A. B urdy pt. „Lenin 
o sposobach doskonalenia państwa socjalistycznego” (PWN) ukażą się 
dwie pozycje zawierające m ateriały  z sesji naukowych PAN-u oraz 
wznowienie wspomnień N. K. Krupskiej (KiW).
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Planowane do wydania dzieła klasyków marksizm u-leninizm u będą 
w najbliższych latach uzupełnione przygotowywanym przez KiW 3-to- 
mowym wyborem dzieł Marksa i Engelsa oraz podobną edycją prac 
Lenina. Sukces w ydanych przez „Wiedzę Powszechną” 10 niewielkich 
zbiorów tem atycznych zawierających poglądy Lenina na szereg dziedzin 
nauk społecznych zachęcił tę zasłużoną oficynę wydawniczą do dal
szych poszukiwań w  tym  kierunku. Można oczekiwać, że w  niedalekiej 
przyszłości ukażą się dalsze tom iki niewielkich zbiorów tem atycznych 
przedstawiających poglądy klasyków na węzłowe problem y nauk  spo
łecznych i ideologii socjalistycznej.

W iele interesujących pozycji zaw ierają plany lite ra tu ry  f i l o z o 
f i c z n e j .  Są tam  m. in. takie prace jak; T. Jaroszewski „Spór o in te r
pretację filozofii M arksa” (PWN); J. Ładosz „Główne zagadnienia filo
zofii marksistowskiej i teorii rozwoju społecznego” (PWN); J. Szewczyk 
„Marcuse i jego ideologia” (WP) oraz pozycja tegoż autora  pt. „Filo
zofia pracy” (W. Lit.). W PWN i „Iskrach” ukażą się publikacje po
święcone moralności socjalistycznej (M. Michalika i H. Jankowskiego). 
Na półkach księgarskich znajdzie się również wznowienie pracy R. Je 
zierskiego pt. „Klasowy charakter moralności”. (W. Pozn.).

K ilkanaście prac podejmujących ważne problem y polityczne i spo
łeczne znajduje się w planach lite ra tu ry  s o c j o l o g i c z n e j .  W roku 
bieżącym ukażą się prace popularyzujące m arksistowską naukę o p ra
w ach rozwoju społecznego, monografie poświęcone badaniom nad stru k 
tu rą  i przem ianam i polskiej klasy robotniczej (np. S. W iderszpila w KiW 
i R. Turskiego w Wyd. Z w.) opracowania dotyczące problem atyki hu
m anizacji pracy, adaptacji młodych pracowników itd. Ten n u rt tem a
tyczny będzie kontynuow any również w roku 1972.

Interesująco przedstaw iają się zamierzenia wydawnictw  jeśH chodzi 
o marksistowskie religioznawstwo, n iektóre aspekty socjologii religii 
oraz zasady polityki wyznaniowej państw a socjalistycznego. U trzym uje 
się jednak nadal niedostatek pozycji, k tóre rozw ijałyby założenia nau
kowego poglądu na świat (między innym i przez ukazywanie świato
poglądowych aspektów osiągnięć współczesnego przyrodoznawstwa).

Na treść planu lite ra tu ry  e k o n o m i c z n e j  (obejmuje on 358 ty 
tułów, podobnie rysu je  się perspektyw a ilościowa na 1972 rok) skła
dają się przede wszystkim prace dotyczące ogólnoteoretyęznych pro
blemów ekonomii politycznej, zagadnień polityki gospodarczej PRL, 
niektórych zagadnień gospodarczych poszczególnych krajów  świata, eko
nomik branżowych, form, metod i technik kierowania poszczególnymi 
dziedzinami gospodarki oraz przedsiębiorstwami. Są to w większości 
publikacje przeznaczone dla ludzi posiadających specjalistyczne przy
gotowanie ekonomiczne, zajm ujących odpowiedzialne stanowiska gos
podarcze, lub pracujących naukowo. Liczną grupę stanowią podręczniki 
akademickie i lek tury  pomocnicze dla studentów. Dotyczy to zwłaszcza
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uczelni ekonomicznych. Podobnie kształtuje się struk tura  zamierzeń 
wydawniczych na rok 1972.

P lan zawiera wiele interesujących pozycji jeśli chodzi o publikacje 
z zakresu ekonomii politycznej i polityki gospodarczej przeznaczone 
dla potrzeb kształcenia ideologicznego. Można tu przykładowo wymienić 
pracę zbiorową pod red. U. Libudy „Myśl leninowska a społeczno-eko
nomiczne problem y współczesności” (PWE), monografię W. W inogra
dowa „Leninowskie idee kontroli robotniczej w działaniu” (PWN). Bo
gaty jest plan podręczników ekonomii politycznej kapitalizm u i  socja
lizmu, które mogą być wykorzystywane nie tylko w  szkolnictwie wyż
szym. Naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu wychodzą pozycje serii 
„Problem y ekonomii politycznej socjalizmu” (PWE). W 1972 r. ukaże 
się nowe wydanie „Małej Encyklopedii Ekonomicznej” pod red. K. Se- 
comskiego.

Zaplanowano ciekawe prace poświęcone ogólnym zagadnieniom eko
nomiki Polski Ludowej. Przew iduje się tu  wznowienie poszukiwanego 
opracowania J. Gliszczyńskiego i M. Syrka pt. „Podstawy wiedzy o gos
podarce PRL” (,,Śląsk”) oraz wznowienie gruntownie przepracowanej 
pracy zbiorowej „Polityka gospodarcza PR L” (KiW). P lan zawiera kilka 
interesujących pozycji dotyczących planowania i zarządzania gospodarką 
oraz ekonomiki przedsiębiorstwa przemysłowego.

Współczesnego czytelnika interesują problem y rewolucji naukowo- 
-technicznej, w arunki jej przeprowadzenia i skutki społeczne. Naprze
ciw tym  zainteresowaniom wychodzą planowane przez KiW prace: zbio
rowa pod red. Rychty ,,Cywilizacja na rozdrożu” (tłum, z czeskiego) 
oraz G. Karchina „Rewolucja naukowo-techniczna i problem y zarzą
dzania”. Jest to  w naszych w arunkach — praktycznie rzecz biorąc — 
zapoczątkowanie tej ważnej dziedziny piśmiennictwa.

Program  wydawniczy w  dziedzinie ekonomicznej na najbliższe lata 
uwzględni problemy, których wagę unaocznił grudniowy kryzys poli
tyczny. Ukażą się opracowania naukowe i  popularne naśw ietlające za
gadnienia ekonomiczne i społeczne podjęte na VIII Plenum  KC.

Podejmie się również analizę stosunków wzajemnych między eko
nomiką a polityką we współczesnych w arunkach budownictwa socjali
stycznego.

L iteratura h i s t o r y c z n a  stanowi największy dział planu z dzie
dziny nauk społecznych. Na rok 1971 zaplanowano wydanie 604 po
zycji (plan na 1970 — 663 poz.). Podobnie rysuje się perspektyw a planu 
na rok 1972. Jeśli dodać do tego przewidywane do wydania wspo
m nienia i pamiętniki to otrzymamy liczbę rzędu 700 pozycji rocznie.

Opierając się na treści not inform acyjnych o poszczególnych pozycjach 
planu 1971 r., można przyjąć, że ilość publikacji które mogą być zali
czane do piśmiennictwa politycznego w  ścisłym tego słowa znaczeniu.
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w aha się w granicach 200 — 250 tytułów. Podobnie w yglądała pro
dukcja roku 1970. Tali też rysuje  się plan na 1972 rok.

W śród tych pozycji jest kilkadziesiąt prac naukowych oraz popular
nonaukowych, k tóre mogą się okazać bardzo przydatne w  zdobywaniu 
i  pogłębianiu wiedzy o historii naszego narodu oraz dziejach powszech
nych. Należy tu  wymienić tom y pracy zbiorowej pt. „Polski czyn zbroj
ny” (MON); „Dzieje polskiej m yśli socjalistycznej” pióra M. Żychow- 
skiego (PWN), zarys dziejów KZMP opracowany przez L. Krzemienia 
(KiW 1972), dwa tom y szkiców i rozpraw pt. „Kształtowanie się państw  
demokracji ludowej w  latach 1944— 1948” i  ,,Europejskie kraje  demo
kracji ludowej w latach 1944— 1949” (KiW), i in. Z pozycji popular
nonaukowych w arto  zasygnalizować pracę W. Góry pt. ,,Ćwierćwiecze 
Polski Ludowej” (KiW 1972), B. H illebrandta ,,Związek W alki Mło
dych” (PZWS), I. Koberdowej „Polacy w  Komunie Paryskiej” (Inter
press). W iele interesujących pozycji ukaże się w ,,Bibliotece Pamięci 
Pokoleń” (KiW) oraz w  cyklu In terpress pod nazwą ,,Polacy na fron
tach II wojny światowej”. Miejscowym potrzebom edukacji historycznej 
będzie służyła pewna część opracowań dotyczących dziejów regionów 
i miast. Będą to  przede wszystkim ty tu ły  dotyczące ruchu oporu, w alki 
o polskość oraz budowy zrębów ludowej państwowości.

W planie na rok 1971 i perspektyw ach na 1972 rok zwiększa się 
ilość syntez poświęconych historii poszczególnych krajów  i  regionów 
świata. Ukażą się m. in. tłum aczona z języka arabskiego „Najnowsza 
historia krajów arabskich 1917—1966“ oraz praca B. Mrożka — ,,Historia 
Azji południowo-wschodniej”. Obie pozycje p lanuje wydać KiW 
w 1972 roku.

W dziale wspomnień i pam iętników z okresu do 1939 roku nieco wię
cej niż w  latach ubiegłych jest wspomnień działaczy robotniczych i sze
regowych robotników. Zjawisko to należy ocenić bardzo pozytywnie. 
W zrasta ilość tytułów  poświęconych pierwszym  latom Polski Ludowej. 
W śród wspomnień kombatanckich znajdują się wznowienia poczytnych 
książek autorstw a przedstawicieli lewicowego n u rtu  ruchu oporu. Jeśli 
chodzi o okres Polski Ludowej to nadal dom inują tu  wspomnienia 
chłopów i inteligencji humanistycznej. Chciałoby się więcej widzieć 
wspomnień podejm ujących problem atykę środowisk robotniczych.

W ostatnim  okresie w zrasta zainteresowanie historyków problem atyką 
Polonii zagranicznej. W planie na 1971 rok  przewiduje się wydanie 
4 monografii na ten  tem at. Są to inicjatyw y godne poparcia. Miejmy 
nadzieję, że będą to prace stojące na wysokim poziomie metodologicz
nym  i warsztatowym.

Realizacja program u na lata 1971—72 nie zaspokoi wszystkich po
trzeb czytelniczych. P rzed wydawcami stoją poważne zadania w ypeł
nienia w ielu luk tematycznych. M. in. nadal odczuwa się brak popu
larnego zarysu całości dziejów polskiego ruchu robotniczego. Zbyt wolno
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rozwija się biografistyka poświęcona sylwetkom wybitnych Polaków — 
rewolucjonistów. Od lat słabym punktem  w planach i ich realizacji 
jest historia międzynarodowego ruchu robotniczego. W ydaje się, że 
w tej ostatniej dziedzinie należałoby śmielej sięgnąć do przekładów.

Rocznie ukazuje się ok. 80 pozycji publicystyczno-reportażowych po
święconych krajowym problemom społeczno-politycznym. W planach 
z tej dziedziny partycypują wszystkie wydawnictwa o profilu huma
nistycznym. Poczesne miejsce wśród nich zajm ują; KiW, ,,Iskry”, LSW, 
Czytelnik.

W 1971 roku ukaże się kilka opracowań publicystycznych ukazują
cych dorobek Polski Ludowej, rozwój i problemy kultury" masowej. 
Kilka pozycji poświęconych jest ukazaniu przemian w  świadomości 
ludności wiejskiej oraz problemom polskiego rolnictwa. Dwa ty tu ły  do
tyczą problem atyki polonijnej.

"W propozycjach na 1972 rok na wyróżnienie zasługują ty tu ły  KiW-ow- 
skiej serii ,,Problem y — Polemiki — Dyskusje” (ukaże się m. in.: 
"W. Fijałkowski „Biurokracja moja, twoja, wasza”; T. Żochowski ,,Cena 
chłopskiego czasu“ ; W. Loranc „Wychowujemy dla ju tra“). Nakładem 
KiW ukażą się również publikacje poświęcone chłoporobotnikom, prze
mianom struktury klasowej i społeczno-zawodowej PRL, charakterowi 
współczesnej więzi narodowej Polaków i inne.

W dziale r e p o r t a ż y  znajdują się opracowania ukazujące prze
m iany społeczne i obyczajowe na wsi, rozwój zaniedbanych dotych
czas m iast i miasteczek oraz ciekawostki z życia tzw. prowincji. Sto
sunkowo licznie reprezentowane są ty tu ły  podejmujące problem y tzw. 
marginesu społecznego (przemyt, afery gospodarcze itp.). W ydaje się 
nawet, że jest za dużo tych pozycji w  stosunku do publikacji poświę
conych zagadnieniom, którym i rzeczywiście żyje kraj. Dotyczy to 
zwłaszcza pozycji poświęconych problemom życia i pracy klasy robot
niczej.

P rzy  omawianiu prac poświęconych krajowej problematyce społecz
no-politycznej w arto wspomnieć o planowanych na 1972 rok przez 
KiW popularnych inform atorach hasłowych; Od A do Z o partiach 
politycznych i organizacjach społecznych w PRL; Od A do Z o Radach 
Narodowych. Tego typu opracowania są bardzo poszukiwane na rynku.

W artości ideowe i poznawcze wniesie również do naszej wiedzy 
o k ra ju  część planowanych utworów literatury  pięknej, zwłaszcza zali
czonych do tzw. powieści politycznej.

Sprawom m i ę d z y n a r o d o w y m  poświęcone jest rocznie około 
100 pozycji. W planie na 1971 r. najliczniejsza jest grupa publikacji 
traktująca o aktualnej sytuacji w krajach kapitalistycznych i krajach 
III świata (41 pozycji).

Podobnie jak  w roku ubiegłym dużo miejsca poświęca się sprawom 
niemieckim oraz stosunkom polsko-NRF-owskim. Szkoda jednak, że nie
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zaplanowano publikacji zawierających próby oceny zmian jakie za
szły w  społeczeństwie zachodnioniemieckim w ostatnim okresie, poka
zujących jak  rządy socjaldemokratów i ich ,,polityka wschodnia” w pły
nęły, bądź w pływ ają na zmianę sposobu m yślenia i m entalności prze
ciętnego Niemca zza Łaby. Innym  europejskim krajom  kapitalistycznym  
poświęca się w  1971 roku tylko 2 publikacje (Francji i Szwecji). Rów
nież w zapowiedziach na  rok 1972 niewiele jest pozycji z tej dziedziny.

Problem atyka północnoam erykańska reprezentow ana jest 7 publika
cjami o różnorodnej tem atyce począwszy od przedstawienia najbardziej 
rozpowszechnionych form am erykańskich doktryn społeczno-politycz
nych poprzez problem atykę związków personalnych fin ans jery  i do
wódców wojskowych w USA do publikacji reportażowej poświęconej 
obserwacjom i  wrażeniom polskiego korespondenta akredytowanego 
w  Waszyngtonie. Pięć pozycji omawia problem atykę krajów  arabskich 
oraz konfliktu arabsko-izraelskiego. Pozostałe publikacje w tej grupie 
poświęcone są wydarzeniom i krajom  na pozostałych kontynentach. 
Najwięcej pozycji z tej dziedziny, bo aż 17, ukaże się w wydawnictwie 
„Książka i  W iedza”. M. in. nakładem  tego w ydawnictwa ukaże się w  ro 
ku 1972 tłum aczona z francuskiego interesująca książka Guillain Ro
berta pt. „Japonia — trzecie superm ocarstwo”.

Szerokiego oświetlenia — aczkolwiek z dużym opóźnieniem — do
czekał się problem rozruchów studenckich i postaw społeczno-politycz
nych młodzieży na zachodzie. Tematyce tej poświęcają dwie pozycje 
„Iskry” oraz jedną pozycję „KiW”.

Skrom nie n iestety prezentuje się plan publikacji poświęconych k ra
jom socjalistycznym. W roku 1971 ukaże się praca trak tu jąca o po
tencjale obronno-gospodarczym państw  Układu W arszawskiego (MON) 
oraz książka pt. „Bezpieczeństwo Europy a współpraca między PRL, 
CSRS i  NRD” („Śląsk”). Dwie publikacje poświęcone są pozaeuropej
skim krajom  socjalistycznym (Kuba i Chiny). Na rok następny pla
nowana jest do w ydania przez KiW praca B. Rychłowskiego pt. „Zwią
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich” (zarys geografii ekono
micznej) oraz książki poświęcone NRD i Mongolii. W szystkie te  zamie
rzenia, wśród których wiodąca rola przypada KiW, nie zaspokoją w  pełni 
głodu wiedzy o naszych najbliższych sąsiadach i całej wspólnocie państw  
socjalistycznych. Należy oczekiwać, że w planach na następne lata 
znajdzie się również szersze odzwierciedlenie problem atyki współczes
nego międzynarodowego ruchu robotniczego i komunistycznego.

W planie wydawniczym na  rok 1971 znajdują się 4 ty tu ły  poświę
cone dyw ersji ideologicznej, antykomunizmowi i działalności wrogich 
wywiadów. Również w  sugestiach planu na rok 1972 tem atyka ta  znaj
duje uwzględnienie.

W artą zasygnalizowania jest inicjatyw a KiW w ydawania popular
nych i n f o r m a t o r ó w  p o l i t y c z n y c h  poświęconych czołowym
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europejskim  krajom  kapitalistycznym. W roku 1971 ukaże się „Infor
m ator polityczny partii i organizacji społeczno-politycznych Francji”, 
a w  1972 roku podobna publikacja dotycząca NRF. Tego rodzaju opra
cowania bardzo ułatw iają orientację w bieżącej inform acji politycznej 
oraz właściwą ocenę zachodzących w  tych krajach w ydarzeń i  zjawisk.

W ydawnictwom zajm ującym  się problem atyką międzynarodową nale
żałoby życzyć, aby udało się im wydatnie skrócić czas opracowania 
redakcyjnego i druku pozycji podejmujących aktualne zagadnienia. 
Często bowiem planuje się wydanie prac, które dochodzą do czytelnika 
w czasie gdy dana sprawa dawno przestała interesować opinię pu 
bliczną. Znaczną część w iny ponoszą za to również nasze drukarnie.

Wykładowcom oraz uczestnikom wyższych i  średnich form szkolenia 
ideologicznego organizowanego przez partię i organizacje sp>ołeczno-po- 
lityczne zostanie zalecone korzystanie z niektórych podręczników, mo
nografii i innych opracowań zaw artych w omawianych już dziedzinach 
planów wydawniczych, w zależności od tem atyki zespcdów.

Specjalnie dla potrzeb realizacji program u szkolenia partyjnego będą 
wydane; „Podręcznik dla podstawowego szkolenia” oraz poprawione 
i uzupełnione wznowienie prac zbiorowych „Religia i laicyzacja” ; 
„Współczesne stosunki międzynarodowe”. W latach 1971 i  1972 będą 
kontynuowane publikacje szkoleniowe dla organizacji młodzieżowych: 
„Wszechnica społeczno-polityczna ZMS” (4—6 tys. rocznie, w tym  rów
nież wznowienia) oraz m ateriały szkoleniowe dla kół ZMW pt. ,,W na
szych oczach”. Już w br. opracowania cyklu „Wszechnica społeczno-po
lityczna ZMS” staną się również lekturą podstawową o systemie kształ
cenia ideologicznego aktywu ZMW. Dla potrzeb zespołów dyskusyjnych 
ZSP „Książka i Wiedza” wyda kilka tytułów  serii „Publicum”. W oma
wianym okresie nakładem  LSW ukaże się kilka broszur przeznaczonych 
dla szkolenia w kołach ZSL.

W sumie można stwierdzić, że zamierzenia w zakresie materiałów 
szkoleniowych są racjonalne i nie ma zjawiska nadm iaru tytułów. 
W szystkie one są ściśle skorelowane z program am i zespołów i kursów.

Kontynuowane będą popularne serie lite ra tu ry  politycznej m. in. 
Ideologia, polityka, obronność (MON), cykl humanistyczny „Omegi” 
(WP), Problem y ekonomiki przem ysłu (PWE), Rozwój i funkcjonowa
nie gospodarki Polski (PWE), Biblioteczka Historyczna (PZWS), Biblio
teka Pamięci Pokoleń (KiW), Kraje, Konflikty (KiW). Ukażą się rów
nież kolejne ty tu ły  w seriach przeznaczonych dla bardziej zaawanso
wanego czytelnika, takich jak: „Problemy, Polemiki, Dyskusje” (KiW), 
Biblioteka myśli współczesnej (PIW), Polska — RWPG — Świat (PWE), 
Mała biblioteka wiedzy o pracy (KiW) i  inne.

W roku 1971 kontynuowany jest klub książki „Człowiek — Świat — 
Polityka”. Obejmuje on 49 pozycji (w tym  7 premiowych) z różnych
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dziedzin lite ra tu ry  politycznej, k tóre mogą zainteresować szeroki aktyw 
społeczno-polityczny. Sprawie klubu ruch wydawniczy będzie musiał 
poświęcać coraz większą uwagę, ponieważ jest to forma popularyzacji 
czytelnictwa marksistowskiej literatu ry  politycznej, która chwyciła 
w  terenie. W pierwszym roku istnienia k lub liczył 22 tys. subskry
bentów (osoby fizyczne). Na rok 1971 zgłosiło się ponad 50 tys. subskry
bentów. Coraz liczniej korzystają z zestawu klubowego biblioteki, co 
należy uznać za przejaw  właściwej polityki gromadzenia i uzupełniania 
księgozbiorów w zakresie lite ra tu ry  społeczno-politycznej.

W niniejszym artykule omówiono, a raczej zasygnalizowano tylko 
niektóre fragm enty planów wydawniczych z dziedziny piśmiennictwa 
politycznego. P lany te będą ulegać dalszym weryfikacjom, uzupełnie
niom i zmianom. Jest to zjawisko zupełnie naturalne. L iteratura poli
tyczna dotyczy tej dziedziny bytu społecznego, k tóry  rozwija się w spo
sób dynamiczny, ulega ciągłym przemianom i metamorfozom. Piśmien
nictwo, które chce być faktycznym, możliwie wiernym, zwierciadłem 
życia politycznego nie może stać w miejscu, nie może się zadowalać 
raz przyjętym i formułami i uogólnieniami. K ierując się metodologią 
i ideami marksizmu-leninizmu m usi trzymać rękę na pulsie wydarzeń, 
czujnie obserwować jak  poprzez wielkie konflikty klasowe i polityczne 
naszej epoki realizują się ogólne prawidłowości rozwoju społecznego.

Tworzenie i wydawanie lite ra tu ry  politycznej nie jest na pewno za
jęciem dla ludzi lubiących spokojne i ustabilizowane życie.

To samo można również powiedzieć o osobach zajm ujących się upo
wszechnianiem książki. Praca z literaturą  polityczną w bibliotekach 
jest na pewno trudniejsza niż z innym i dziedzinami i gatunkam i piś
miennictwa. Część publikacji szybko się deaktualizuje w świetle no
wych zjawisk i wydarzeń społeczno-politycznych. Niełatwo też orien
tować się w całokształcie dorobku wydawniczego, w  bieżącej produkcji. 
Trzeba mieć duże wyczucie potrzeb i zainteresowań czytelniczych, umie
jętnie popularyzować książkę, której czytanie wymaga sporego wysiłku 
intelektualnego. L iteratura polityczna należy bowiem głównie do ga- 
tunliu prac naukowych, popularnonaukowych, publicystyczno-eseistycz- 
nych. Nie są to książki typu relaksowego i rozrywkowego. Stąd po
trzeba stwarzania nawyku korzystania z literatu ry  polityczno-społecz
nej, podobnie jak trzeba wdrażać ludzi do słuchania i rozumienia m u
zyki poważnej o raz ' odbierania ambitnych utworów dramaturgicznych, 
filmowych itp.

Należy życzyć bibliotekarzom jak największych sukcesów w pracy 
z książką, która krzewi wiedzę o problemach Polski i świata, uczy ro
zumieć przeszłość, teraźniejszość oraz wskazuje perspektyw y przy
szłości. Jest to działalność o wielkiej randze społecznej, praca, która 
może przynieść dużą satysfakcję osobistą.
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LUCJAN BILIŃSK I

WSKAŹNIKI ZAOPATRZENIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
W NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zakup nowości wydawniczych przez biblioteki publiczne stanowi pod
stawowy problem w polityce uzupełniania ich zbiorów. Dotychczasowe 
badania, przeprowadzone przez Insty tu t Książki i Czytelnictwa Biblio
teki Narodowej oraz przez inne instytucje wykazały, że rozwój czy
telnictw a w  bibliotekach publicznych uzależniony jest ściśle od do
pływu nowości wydawniczych. Tam gdzie wskaźnild zaopatrzenia bibłio- 
tek  w  nowości wydawnicze były niższe od średnich ogólnopolskich, 
notowano niższy stan czytelnictwa, natom iast w bibliotekach najlepiej 
zaopatrzonych w  nowości wydawnicze rejestrow ano zarówno wyższy 
wskaźnik wypożyczeń, jak  i wyższy procent czytelników wśród miesz
kańców obsługiwanego terenu.

W edług ustaleń Insty tu tu  Książki i Czytelnictwa naw et najlepiej 
zorganizowane biblioteki w ykazują zanik dynamiczności swego oddzia
ływ ania w  przypadku zahamowania dopływu nowości.

Biblioteki publiczne aby jak  najpełniej zaspokajać potrzeby czytel
nicze dążą do zwiększania zakupów nowości wydawniczych. W skali 
krajowej na przestrzeni la t 1956— 1969 notuje się znaczny przyrost 
nowo zakupionych książek do bibliotek publicznych, i tak  według da
nych GUS w 1956 r. biblioteki publiczne zakupiły ogółem 1594 tys. 
woluminów osiągając wskaźnik 5,7 wol. na 100 mieszkańców; w  1960 r. 
zakup nowości zamykał się 2445 tys. wol., co stanowiło 8,2 wol. na 100 
mieszkańców; w roku 1965 biblioteki zakupiły 3123 tys. wol. osiągając 
wskaźnik 9,9 wol. na 100 mieszkańców, a w 1969 roku przybyło do 
bibliotek z zakupu 4467 tys. wol. i wówczas wskaźnik na 100 miesz
kańców wynosił 13,7 wol. Rok 1970 był dla bibliotek publicznych w za
kresie zaopatrzenia w nowości wyjątkowo niekorzystny pod względem 
finansowym: nie można było dokonywać zakupu książek ze środków 
pochodzących z nadwyżek budżetowych, z których w  latach poprzed
nich biblioteki często korzystały. Rezultat był taki, że w porównaniu 
z 1969 r. zmniejszył się zakup książek do 4187 tys. wol., a wskaźnik 
na 100 mieszkańców zmniejszył się do 12,7 woluminów. Wskaźnik ten 
byłby jeszcze m niejszy gdyby biblioteki publiczne nie otrzym ały do
datkowych środków z M inisterstwa K ultury  i Sztuki w  wysokości 5 min 
złotych.

Niepokojące jest zjawisko zmniejszenia ilości zakupywanych książek, 
podobnie jak występujące pomiędzy województwami, powiatam i dys
proporcje w zaopatrzeniu bibliotek publicznych w nowości wydawnicze. 
Do powszechnie znanych faktów należą bowiem rażące dysproporcje 
w wielkości dokonywanych zakupów książek przez biblioteki w poszcze
gólnych województwach. Średnia krajow a zakupionych książek na miesz
kańca jest tylko wypadkową bardzo zróżnicowanej sytuacji w  zakresie 
zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze. W roku 1968, a także 
i w 1969 r. aż 9 województw znalazło się w tabeli poniżej średniego 
wskaźnika krajowego.

Sejmowa Komisja K ultu ry  i Sztuki na posiedzeniu w  dniu 25 marca 
1970 r. rozpatrując problem realizacji ustaw y z dnia 9 kwietnia 1968 r.
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o bibliotekach stwierdziła poważne nieprawidłowości w  finansowaniu 
zakupu książek do bibliotek publicznych sygnalizując, że sytuacja ta 
prowadzi do narastających z roku na rok dysproporcji w  zaopatrzeniu 
Czytelników w książki. W związku z powyższym Sejmowa Komisja K ul
tu ry  i Sztuki postulowała przyspieszenie opracowania obowiązujących 
norm zakupu książek do bibliotek publicznych.

Ten słuszny postulat znalazł swoją realizację w  wydanym  Zarzą
dzeniu Nr 14 M inistra K ultury  i Sztuld z dnia 4 lutego 1971 r. w  spra
wie wskaźników zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości wydaw
nicze w  latach 1971— 1980.

Zarządzenie Nr 14, uzgodnione z M inisterstwem Finansów, posta
nawia, że wskaźnik zaopatrzenia bibliotek publicznych w  nowości w y
dawnicze nie może być niższy niż 13 woluminów w  każdym roku na 
każde 100 mieszkańców zamieszkujących teren objęty zasięgiem dzia
łania biblioteki.

W skaźniki zakupu uzależnia się — zgodnie z postanowieniami za
rządzenia — od stanu księgozbiorów i zasięgu czytelnictwa. I tak, dla 
bibliotek, których stan  księgozbiorów jest niższy od 1,5 wol. na  miesz
kańca lub zasięg czytelnictwa wyższy niż 21 czytelników na 100 miesz
kańców ustala się wskaźnik m inim alny 18 nowo zakupionych książek 
na 100 mieszkańców. P rzy  stanie 25 cztelników na 100 mieszkańców 
liczba nowych woluminów powinna osiągnąć — zgodnie z zarządze
niem — minimum 20 wol. na  100 mieszkańców.

Zarządzenie n r 14 M inistra K ultury  i Sztuki z dnia 4 lutego 1971 r. 
wprowadza bardzo w a ż n e  i w ym ierne k r y t e r i u m  w  p l a n o 
w a n i u  z a k u p u  k s i ą ż e k  do bibliotek publicznych biorąc za 
podstawę i l o ś ć  k s i ą ż e k  n a  m i e s z k a ń c a ,  a nie ilość złotych 
wydatkowanych na ten  cel. Z planowaniem zakupu książek wiąże się 
oczywiście kalkulacja finansowa. I tu  zarządzenie nie wprowadzając 
wskaźnika w  złotówkach (z uwagi na trudności w ustaleniu na dłuższy 
okres czasu średniej ceny książki) ustala, iż podstawą do planowania 
zakupu książek, a także do związanej z tym  kalkulacji finansowej będą 
sprawozdania bibliotek według wzorów GUS za rok miniony — na tej 
to  podstawie m ają być obliczane średnie ceny książek na rok następny.

Zarządzenie w sprawie wskaników zaopatrzenia bibliotek publicznych 
w nowości wydav^micze daje bibliotekom dość duże możliwości popra
wy sytuacji w zakresie zakupu nowości wydawniczych, a jego realizacja 
powinna wydobyć biblioteki z regresu w  jakim się znalazły w  1970 r. 
Podstawą do tych optymistycznych horoskopów jest fakt, iż ustalony 
mocą zarządzenia m inim alny wskaźnik zakupu książek 13 wol. na 
100 mieszkańców przewyższa średnią krajow ą zakupu w 1970 r. (jak 
już sygnalizowano wskaźnik na 1970 r. wynosi 12,7 wol. na 100 miesz
kańców), a ponadto zarządzenie pozwoli na zwiększenie zakupu ksią
żek tym  bibliotekom, które m ają zaniżony stan księgozbiorów oraz pla
cówkom legitymującym się wysokim wskaźnikiem czytelnictwa. Inten
cją Zarządzenia n r 14 M inistra K ultury  i Sztuki z dnia 4 lutego 1971 r. 
jest zagwarantowanie bibliotekom publicznym właściwego zaspokajania 
potrzeb czytelniczych mieszkańców wszystkich miejscowości na terenie 
k raju  i umoźhwienie prawidłowego rozwijania czytelnictwa. Zarządze
nie nie ogranicza tendencji do osiągania wskaźników wyższych niż 13 
wol. na 100 mieszkańców, natom iast zabezpiecza przed zaniżeniem usta
lonego minimum.
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W prowadzenie w  życie zarządzenia w sprawie wskaźników zaopa
trzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze będzie skuteczne 
pod warunkiem , że biblioteki przy ustalaniu z radam i narodowymi 
budżetu na zakup książek będą traktować ten ak t praw ny jako obli
gatoryjny. Miejmy nadzieję, że rady narodowe będą obecnie uważać za 
swój podstawowy obowiązek przydzielanie odpowiednich środków na 
zakup książek do bibliotek publicznych.

MARIA WERNER
W arszaw a

O SŁUŻBIE INFORMACYJNEJ — PRAKTYCZNIE

Ambicją bibliotekarza jest szybkie i odpowiednie obsłużenie czytel
nika, wskazanie najwłaściwszych źródeł, w  których znajdzie m ateriał 
dotyczący interesującego go zagadnienia. Problem nie nowy, lecz zawsze 
aktualny. Omawiając praktykę służby inform acyjnej w  bibliotekach 
publicznych m. st. Warszawy, pragnę podkreślić specyfikę pracy infor
macyjnej w różnego typu placówkach (czytelnie naukowe, wypożyczal
nie, biblioteki dla dzieci i młodzieży).

Informacja wizualna
U progu biblioteki w ita czytelnika w y w i e s z k a  o g o d z i n a c h  

o t w a r ć  ia, r e g u l a m i n ,  w y s t a w k a  nowości. P rzy  tym  wy
staw ka i załączone do niej katalogi tem atyczne najczęściej są zauwa
żane i wykorzystywane w bibliotekach dla dzieci, najrzadziej w czy
telniach naukowych, do których czytelnicy zgłaszają się ze sprecyzo
wanym  tem atem , lub naw et ol<reśloną pozycją.

Samodzielne korzystanie z katalogu systematycznego bądź samodzielne 
odszukanie książki na półce, ułatw ia s c h e m a t  k l a s y f i k a c j i  
d z i e s i ę t n e j .  (Zmiany w  Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 
zmuszają do sporządzania nowych schematów). Graficzne przedstawie
nie schematu klasyfikacji w  kole, w arto uzupełnić szczegółowym po
działem przykładowego działu.

P rzy  wolnym dostępie do półek, zwłaszcza w  obszernym lokalu, waż
ny jest p l a n  r o z m i e s z c z e n i a  k s i ę g o z b i o r u ,  pozwalający 
czytelnikowi na skierowanie się od razu do właściwego regału. Nie 
zwalnia to oczywiście od sporządzenia widocznych r o z d z i e l n i k ó w  
i n a p i s ó w  n a  r e g a ł a c h  informujących, jaki dział księgozbioru 
zawierają.

Wprowadzona u nas próba podziału katalogu systematycznego 
i umieszczanie szufladek na regałach w  pobliżu odpowiednich działów — 
zdała egzamin. (Wypożyczalnia n r 79). Czytelnicy chętnie korzystają 
z katalogów przy poszukiwaniu książki. Możliwe jest to  jednak tylko 
w bardzo dobrych warunkach lokalowych, przy odpowiedniej liczbie 
regałów.

Niektóre biblioteki ułatw iają czytelnikowi poszukiwanie książki, któ
rej w księgozbiorze nie znalazł, wywieszając adres najbliższej czytelni 
naukowej lub plan sieci- placówek w  danej dzielnicy, bądź też spis
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adresów placówek bibliotecznych, adresy bibliotek specjalnych, księgarń 
specjalistycznych i specjalistycznych ośrodków informacji.

Spotyka się wywieszki inform ujące o zasadach korzystania z księgo
zbioru podręcznego, wywieszki podające kolejność tomów w cyklach, 
wykazy prenum erow anych czasopism, są wreszcie tablice ogłoszeń, infor
m ujące o imprezach i zebraniach czytelników.
Księgozbiór podręczny

Podstawowym warsztatem  pracy służby inform acyjnej jest księgozbiór 
podręczny, katalogi i kartoteki.

Dobór księgozbioru jest sprawą trudną, zależną od środowiska i moż
liwości biblioteki. W zasadzie powinien zawierać encyklopedie ogólne 
i specjalne, słowniki, informatory, podstawowe dzieła z różnych dzie
dzin wiedzy, w m iarę potrzeby również podręczniki akademickie. Im 
m niejszy księgozbiór, tym  trudniejszy wybór najwłaściwszych pozycji.

Biblioteki dla dzieci i wypożyczalnie operują stosunkowo niewielkim 
księgozbiorem podręcznym, natom iast czytelnie naukowe — już kilku
tysięcznym. Ale i przy tych dużych księgozbiorach praktyka nastręcza 
wiele trudności. Np. w czytelni III przed paru laty, olbrzymim powo
dzeniem cieszyły się książki medyczne — obecnie zapotrzebowanie na 
nie zaspokajane jest w  większości przez biblioteki medyczne i rzadko 
kiedy studenci ich żądają.

W ażnym zagadnieniem jest odświeżanie księgozbioru, przez usuwa
nie pozycji przestarzałych a kupowanie nowych, zwłaszcza w dziedzi
nach wiedzy szybko się rozwijających. S taram y się, aby dobór księgo
zbiorów odpowiadał potrzebom środowiska czytelników, do czego nie
odzowna jest znajomość tego środowiska oraz rynku księgarskiego. 

Katalogi
Właściwie zbudowane i uzupełniane katalogi są podstawowym źródłem 

informacji o księgozbiorze. Aby ta inform acja była możliwie precy
zyjna, katalog a l f a b e t y c z n y  powinien zawierać o d s y ł a c z e ,  
a katalog s y s t e m a t y c z n y  — k a r t y  w t ó r n e .  Przejrzysta  bu
dowa katalogu systematycznego, wyraźne r o z d z i e l n i k i ,  oddziela
jące działy i poddziały ułatw iają odnalezienie potrzebnej pozycji. Zbyt 
obszerne poddziały u trudniają  poszukiwania, toteż dzielone są na dal
sze poddziały. Niekiedy wydzielenie jakiegoś poddziału spowodowane 
jest częstym zapotrzebowaniem na pozycje dotyczące tego zagadnienia 
przez czytelników.

Dużyna^ ułatw ieniem  w korzystaniu z katalogu systematycznego był
by indeks przedmiotowy. Jedna z kierowniczek czytelń sugeruje by 
wydrukować centralnie indeks do tablic skróconych UKD z wyjaśnie
niem dla czytelników, jak  przy jego pomocy korzystać z katalogu syste
matycznego.

Ważną pomocą w czytelniach naukowych są k a t a l o g i  p r z e d 
m i o t o w e .  Nie obejm ują one u nas całego księgozbioru. Np. Czy
telnia Naukowa n r III nie uwzględnia działu 8, gdyż w  katalogu syste
m atycznym  „L iteratu ra” (Nauka o literaturze) podzielona jest bardzo 
szczegółowo. Nie uwzględnia się również haseł ogólniejszych, stano
wiących nagłówki w katalogu systematycznym, natom iast zwraca się 
szczególną uwagę na hasła, do których m ateriał znajduje się w róż
nych działach katalogu systematycznego, np. pazwy miejscowości, k ra
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jów i inne. Czytelnia Nr III form ułuje hasła przedmiotowe według 
„Przewodnika Bibliograficznego”. Czytelnia Nr II zwraca szczególną 
uwagę na staranny dobór haseł z zakresu nauk ścisłych do katalogu 
przedmiotowego, aby ułatwić pracę bibliotekarkom, które posiadają 
wykształcenie humanistyczne, a nie techniczno-matematyczne. Nie 
uwzględnia się natomiast haseł osobowych, gdyż odsyłacze w katalogu 
alfabetycznym całkowicie je zastępują. Katalog przedmiotowy Czy
telni N rll tworzony jest od niedawna z kart drukowanych Biblioteki 
Narodowej. Stosuje się hasła przedmiotowe z tych kart, w  razie po
trzeby nieco je uściślając.

K a t a l o g i  z a g a d n i e ń  i o w e  opracowywane są we wszystkich 
naszych placówkach z tym, że najwięcej znajdziemy ich w bibliote
kach dla dzieci, gdzie są bardzo chętnie wykorzystywane. Rolę kata
logów zagadnieniowych spełniają niekiedy bibliografie zalecające, w  któ
rych wpisano sygnatury książek, posiadanych przez bibliotekę. 

Kartoteki zagadnieniowe
K artoteki zagadnieniowe tworzone są w czytelniach naukowych, 

w 90®/o na podstawie czasopism, przechowywanych co najmniej przez 
5 lat. Uwzględnienie materiałów, których biblioteka nie posiada, nie 
zdało egzaminu, czytelnicy chcą przeważnie natychmiastowej informacji 
na miejscu, choćby była nie tak obszerna, jak w  innej bibliotece. Użyt
kownikiem kartotek zagadnieniowych jest przeważnie młodzież z liceów 
i techników. Toteż w Czytelni Nr III, z chwilą otwarcia w  tym  samym 
gmachu czytelni dla młodzieży, wykorzystanie kartoteki wyraźnie zma
lało. Drugą przyczyną nieco mniejszego ich wykorzystania jest fakt 
wychodzenia dużej ilości aktualnych broszur, większych monografii 
i encyklopedii specjalnych. Tym niemniej kartoteka spełnia swoje za
danie, musi być jednak prowadzona rozważnie, aby nie przeciążać biblio
tekarza bezużyteczną pracą. Zwraca się uwagę przede wszystkim na 
zagadnienia aktualne, uwzględniając hasła o zawężonym zakresie. Np. na 
literę F znajdują się następujące hasła; FAO, Faszyzm, Festiwal, Fihn, 
Finlandia, Flagi, Francja, Fromborg, Front Jedności Narodu, uturologia. 
Wyodrębniono je na podstawie zeszytu, w którym notuje się trudniej
sze pytania czytelników w następujących rubrykach: data, pytanie, 
źródła odpowiedzi, uwagi. Tematy, o które pyta co najm niej kilku czy 
Idlkunastu czytelników, lub przewiduje się ich zbliżającą się aktual
ność, wprowadza się do kartoteki zagadnieniowej.

Czytelnia Nr III dbając o dostarczanie czytelnikom najaktualniejszych 
wiadomości, rejestru je  w  kartotece zagadnieniowej, na  bieżąco, ważne 
artykuły z ,,Trybuny Ludu” i innych czasopism. W kartotece zagad
nieniowej wyodrębniono hasła osobowe, dzieląc je jeszcze według specjal
ności (np. architekci, fizycy, malarze itp.). Osobno prowadzona jest 
kartoteka literacka. Poza artykułam i z czasopism uwzględnia się w  niej 
odpowiednie rozdziały z prac omawiających twórczość wielu pisarzy.

Prowadzenie kartotek w naszych wypożyczalniach jest bardzo utrud
nione ze względu na duży ruch czytelników i stosunkowo niewielkie 
obsady. Jednak niektóre wypożyczalnie prowadzą skromne kartoteki, 
zwłaszcza na tem aty literackie. Wypożyczalnia n r 8 prowadzi nadto 
kartotekę zagadnieniową artykułów  ze ,,Stolicy”.

Biblioteki dla dzieci i młodzieży prowadzą kartoteki zagadnieniowe 
na podstawie powtarzających się pytań czytelników, uwzględniając za
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równo książki, jak  i czasopisma. Biblioteka dla dzieci Nr IV włącza 
do kartoteki, na bieżąco, m ateriały  z poczytnych czasopism: „Mówią 
W ieki”, ,,Poznaj Świat” , „Przyroda Polska”. Ze względu na dużą liczbę 
kw erend w  bibliotekach dla dzieci, a stosunkowo niewielką liczbę źródeł 
inform acji na dany tem at, pozwalamy sobie na  odstępstwo od zasad 
bibliograficznych, notując wszystkie źródła na jednej kartce. Usprawnia 
to obsługę przeciążonym niekiedy bibliotekarkom i zapobiega obję
tościowemu rozrastaniu się kartotek, na które w  wielu wypadkach bra
ku je  miejsca.

Teczka kwerend bibliograficznych
Czytelnia Nr III prowadzi teczkę kw erend bibliograficznych, zawie

rającą zestawienia bibliograficzne, opracowane na życzenie czytelników. 
Opisy tych bibliografii wykorzystywane są nieraz przez innych czy
telników.

Teczki wycinków
Teczki wycinków prowadzą przede wszystkim biblioteki dla dzieci. 

W ycmki z czasopism nie przewidzianych do oprawy lub ze specjalnie 
prenum erowanych drugich egzemplarzy ,,Płom yka” i „Płomyczka” (ilu
stracja i tekst posiadający trw alszą wartość) segreguje się według te
matów i gromadzi w specjalnych teczkach. Każdy wycinek powinien 
być zaopatrzony w  notkę, z którego czasopisma pochodzi (nazwa, rok, 
numer). Bardzo często w sporządzaniu wycinków pomaga aktyw czy
telniczy, dla którego przydzielanie artykułów  do odpowiednich tematów 
jest niesłychanie kształcące, o ile bibliotekarka nad tym  czuwa i mądrze 
koryguje.

Dobrze prowadzone teczki zaopatrzone są w w yraźne napisy (hasło) 
a niekiedy i w odpowiednią ilustrację. Na odwrociu okładziny znajduje 
się spis działów na jakie podzielono materiał. Np. m ateriał poświęcony 
pisarzowi można podzielić przynajm niej na ,,Życie” i ,,Twórczość”. 
Bardzo często bibliotekarka z aktywem  sporządza album y na tem aty 
aktualnie interesujące czytelników.
Albumy

Albumy uzupełniają wiadomości z druków zwartych posiadanych przez 
bibliotekę, lub szeregują je w  innym  niż w  książce ujęciu. Praca nad 
wykonaniem albumu jest kształcąca dla aktywu i przynosi również 
pożytek i innym  czytelnikom, którzy korzystając z niego znajdują obok 
tekstu piękne ilustracje i wykaz lektury  uzupełniającej dany temat. 

Statystyka udzielonych informacji
Sposób rejestrow ania udzielonych inform acji nie jest w naszych pla

cówkach jednolity. Na przykład w  czytelni Nr II na arkuszach, na któ
rych bibliotekarka zaznacza z jakich działów korzystali czytelnicy, są 
dodane dwie rubryki: „Porady bibliograficzne” oraz „Porady katalo
gowe, rzeczowe i inne”. Udzieloną informację zaznacza się w jednej 
z wymienionych rubryk  umownym znaczkiem. Trudniejsze pytania 
(kwerendy) notuje się w podręcznym zeszycie według następujących 
rubryk: data, temat, źródła informacji. W tej rubryce podane są sygna
tu ry  książek wskazanych czytelnikom. Przydaje się to w wypadku.
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gdy zgłasza się wielu uczniów z tym  samym tematem. Jeżeli przewi
duję się dalsze zapotrzebowanie na dany tem at wprowadza się go do 
kartoteki zagadnieniowej. Raz jeszcze podkreślam, że czyni się to  przede 
wszystkim dla tematów, dla których m ateriałów szukać trzeba w  kilku 
działach katalogu rzeczowego oraz dla takich, dla których m ateriał 
znajduje się przeważnie w  czasopismach.

Biblioteka dla dzieci i młodzieży N r XVIII prowadzi zeszyt obecności, 
k tóry  jest jednocześnie zeszytem kwerend. Dziecko, które przychodzi 
do czytelni, samodzielnie wypełnia rubryki: data, Ip., imię, nazwisko, 
klasa. Następną rubrykę: „tem at kw erendy” wypełnia bibliotekarka 
dla dzieci, którym  udziela informacji. (Niektóre biblioteki dodają jesz
cze rubrykę „źródła inform acji”). Źródła infonnacji włączane są pod 
odpowiednim hasłem do kartoteki zagadnieniowej.

Jeszcze inaczej rozwiązuje sprawę Biblioteka dla dzieci Nr XIX. Poza 
wprowadzeniem trudniejszych tematów do kartoteki zagadnieniowej, 
notuje na kartce liczbę porządkową, tem at a obok znaczki, których 
suma mówi ilu czytelników opracowało dany temat. Po upływie m ie
siąca sum uje się znaczki, otrzymując liczbę udzielonych informacji i za
kłada się kartkę na nowy miesiąc.

Przysposobienie czytelnicze

Ważnym działem informacji bibliotecznej jest umiejętne wdrożenie 
czytelnika do korzystania z biblioteki i z książki. Służą temu, poza 
wprowadzeniem indywidualnym, zbiorowe wycieczki i lekcje biblio
teczne. Jest to jednak tem at wymagający obszernego potraktowania. 
Na tym  miejscu chciałabym jeszcze wspomnieś o dokształcaniu naszych 
pracowników.

Dokształcanie w zakresie służby informacyjnej

W zorganizowanym w br. kursie dla pracowników nie mających kwa
lifikacji zawodowych, zwrócono szczególną uwagę na zajęcia praktyczne. 
I tak  np. po wykładzie o bibliografii i  jej rodzajach, sporo czasu po
święcono na ćwiczenia. Uczestnicy otrzymywali pytania, na które mogli 
odpowiedzieć, posługując się spisem rzeczy i indeksami bibliografii. Ta
kie ćwiczenia wykazują, jak mało zapamiętują słuchacze z wykładu, 
jak często są początkowo bezradni i dopiero kilka samodzielnie znale
zionych odpowiedzi zaczyna niwelować poczucie bezradności i budzić 
chęć do poszukiwań.

Osobne zajęcie poświęcone było biblografiom zalecającym i ich wy
korzystaniu w bibliotece. Przedmiotem ćwiczeń było również korzysta
nie z katalogu rzeczowego przy udzielaniu informacji. Nadto uczestnicy 
sporządzali zestawienia bibliograficzne, przygotowywali wystawkę ksią
żek itp.

Jako sprawdzian kursu zastosowano ćwiczenia polegające na zała
twianiu kwerend czytelniczych. Uczestnicy mieli do dyspozycji kata
logi, kartoteki, a przede wszystkim księgozbiór podręczny czytelni. 
Drugą częścią sprawdzianu były projekty usprawnienia służb yinfor- 
macyjnej we własnej placówce, co miało być podstawą do dyskusji 
w zespołach dzielnicowych. Ze spraw nie poruszanych w  niniejszym 
artykule, w projektach wymieniono szereg katalogów serii wydawni
czych jak np. ,,Problem y”, ,,Omega”, „Światowid”, ,,Współczesna proza
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światowa” itp., katalogi tem atyczne jak np.: „Powieści historyczne” 
(w układzie chronologicznym), „II wojna światowa”, „Młodzież w lite
ra tu rze” itp. oraz katalogi lektur i katalogi nowości. W dyskusji posta
wiono pytanie czy wobec braku czasu, można by zamiast kartoteki oso
bowej wprowadzić do katalogu alfabetycznego odsyłacze kierujące do 
artykułów  w  dziełach zbiorowych, wstępach itp. Zastanawiano się rów 
nież w  jaldch w arunkach można w  wypożyczalni zorganizować punkt 
inform acyjny czyli stanowisko bibliotekarki, znajdujące się w pobliżu 
księgozbioru podręcznego i innych źródeł informacji.

W bieżącym roku oświatowym, na szkoleniach w dzielnicowych zespo
łach bibliotek, zaplanowano również cykl ćwiczeń doskonalących spraw 
ność obsługi czytelnika.

ODPOWIEDZI REDAKCJI
Kol. Zofia Sulicka — Gliwice.
Czy i gdzie można zdobyć zaocznie kwalifikacje bibliotekarskie na poziomie 

„studiów”?
Wykształcenie bibliotekarskie określone jako „studium” można zdobyć na 

2-łetnich Studiach Kulturalno-Oświatowych i Bibliotekarskich w Łodzi, Wrocławiu 
i Ciechanowie (woj. warszawskie). Są to studia s t a c j o n a r n e  i przyjmowani 
na nie są kandydaci do zawodu bibliotekarskiego, posiadający świadectwo matu
ralne uprawniające do studiów wyższych. Zaocznych studiów bibliotekarskich na 
tym poziomie jak dotychczas nie ma.

Kol. J. K. — Kołczewo.
Czy ukończenie kursu korespondencyjnego Państwowego Ośrodka Kształcenia 

Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie, powoduje automatyczny awans 
i ile może wynosić maksymalne uposażenie osoby, która posiada ukończony kurs 
korespondencyjny i 6 lat pracy w bibliotece?

Świadectwo ukończenia kursu korespondencyjnego POKKB, przy jednoczesnym 
posiadaniu średniego wykształcenia ogólnego (świadectwo uprawniające do wyż
szych studiów), uprawnia do zajmowania stanowiska bibliotekarza ze średnim 
wykształceniem bibliotekarskim, pod warunkiem posiadania co najmniej 5-letniego 
stażu pracy w bibliotece (patrz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 
1966 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej. Załącznik nr 1; 
Dziennik Ustaw nr 37 poz. 225). Należy jednak pamiętać, że w zawodzie biblio
tekarskim nie ma automatycznego awansu. Władze zwierzchnie, mogą — ale nie 
muszą — awansować pracownika bezpośrednio po uzyskaniu przez niego odpo
wiednich kwalifikacji. Jeżeli chodzi o maksymalne uposażenie jakie przysługuje 
osobie, która osiągnęła stanowisko bibliotekarza ze średnim wykształceniem biblio
tekarskim, przedstawia się ono następująco:

uposażenie zasadnicze — 2.000.— zł 
dodatek specjalny — 500.— zł

Razem 2.500.— zł
obliczone na podstawie zał. nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia. P ra
cownikowi takiemu przysługuje ponadto S’/o dodatku za wysługę lat (§ 3 ust. 1 
w/w rozporządzenia) oraz dodatek funkcyjny, jeśli pracownik pełni funkcję do 
której jest przywiązany taki dodatek. Ponieważ Koleżanka nic nie wspomina na 
temat funkcji pełnionej w bibliotece, nie możemy odpowiedzieć jakiej wysokości 
dodatek mógłby jej przysługiwać.
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Z O FIA  FR Ą C K IEW IC Z 

P a s łę k

JESZCZE RAZ O NOWO ANGAŻOWANYCH BIBLIOTEKARZACH

Ciągły przepływ pracowników przez biblioteki gromadzkie zmusza 
biblioteki powiatowe do stałego zaznajamiania z zawodem bibliotekar
skim coraz to nowych kandydatów  do pracy. Powszechnym zjawiskiem 
bowiem jest fakt, że stanowiska kierowników GBP obejm ują przeważ
nie ludzie nie posiadający kwalifikacji zawodowych i jak dotąd również 
nie rzadko nie posiadający wykształcenia średniego. Specyfika zaś pracy 
bibliotekarza wymaga od niego dużej wiedzy ogólnej, i fachowej wpły
wających poważnie na au tory tet bibliotekarza i poziom jego pracy 
w  środowisku.

W tej sytuacji szczególnej wagi nabierają organizowane (od lat) 
p r a k t y k i  w s t ę p n e ,  k tóre m ają umożliwić szybkie opanowanie 
podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do odpowiednie
go pełnienia obowiązków.

Czas, tem atykę i ogólne formy organizacyjne praktyk wstępnych, 
określa znane nam Zarządzenie Min. Kult, i Sztuki z dn. 4 VII 1959 r. 
Niemniej ukazanie się W ytycznych Wydz. Kult. PWRN w Olsztynie 
z listopada 1968 r. przyczyniło się radykalnie do podniesienia poziomu 
praktyk, właściwego doboru kandydatów, podniesienia rangi zawodu 
bibliotekarza, dyscypliny pracy i samokształcenia.

W ytyczne te m. in. nakładają na biblioteki powiatowe obowiązek
— nieprzyjm owania do pracy ludzi bez średniego wykształcenia,
— organizoAvanie po praktyce konsultacji i kolokwiów decydujących 

o pozostaniu w pracy.
W ytyczne precyzowały też formy samokształcenia.
Obowiązki te  przyjęliśm y z zadowoleniem (gdyż d.awały nam ,,broń 

do ręk i” w  częstych rozgrywkach z radam i gromadzkimi), ale jedno
cześnie nie bez pewnych zastrzeżeń co do możliwości ich realizacji.

W roku 1969 czekało nas w powiecie kilka zmian na stanowiskach 
kierowników GBP. Dlatego też, w  oparciu o istniejące zarządzenie i wy
tyczne postanowiliśmy w  pierwszym rzędzie opracować nowy rozkład, 
zajęć na praktykach, przystosowując go bardziej do aktualnych potrzeb 
i poziomu kandydatów.

W nowym programie zwróciliśmy większą uwagę na ćwiczenia, sa
modzielne uzupełnienie wiadomości podstawową lekturą oraz praktykę 
przy konkretnym  warsztacie pracy w GBP.

S c h e m a t  p r o g r a m u  wygląda w ten sposób, że stanowi jedno
cześnie arkusz kontrolny, na którym  praktykant i prowadzący praktykę 
składają podpisy w miarę przerabiania m ateriału. Program  na każdy 
dzień ułożony jest tak, że najpierw  podane są zagadnienia do omówie
nia, dalej ćwiczenia, a na końcu lektura wiążąca się ściśle z tematem. 
Omawiane tem aty staram y się tak  przedstawiać by stanowiły wprowa
dzenie do prac samokształceniowych. Uważamy, że uczestnik praktyki 
powinien w  znacznej mierze sam zdobywać wiadomości, kształtować 
i formułować wnioski.

O konieczności prowadzenia ćwiczeń nie trzeba nikogo przekonywać, 
zresztą były one prowadzone i poprzednio i każdy stwierdzi, że bardzo
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aktywizują praktykantów, nasuwają im refleksje tak  potrzebne w prak
tycznym działaniu. Dlatego też na ćwiczenia przeznaczamy około Vs 
całego czasu praktyki.

Lekturę polecamy przeczytać albo od razu w czasie zajęć albo jako 
zadanie domowe na następny dzień (naturalnie jest to lektura niewielka 
objętościowo, większe pozycje będzie nowy bibliotekarz czytał już po 
odbyciu praktyki).

Pod koniec zajęć w każdym dniu staram y się wspólnie z praktykan
tem podsumować to czego się nauczył. Jest to jakby rodzaj krótkiej 
powtórki utrw alającej zdobyte wiadomości. Musimy bowiem pamiętać, 
że część przekazywanych treści nie od razu dociera do słuchacza, część 
z nich wkrótce zanika. Trzeba tu  rozumieć i z góry wkalkulować stra
ty, które nadrobić możemy powtarzaniem. Od praktykantów  wymaga
my prowadzenia dzienniczka praktyki, przy czym instruktor prowa
dzący praktykę informuje, jak  należy sporządzać notatki, co notować 
warto, a czego nie. Pod koniec trw ania praktyki, 2—3 dni przebywa 
kandydat w dobrze pracującej bibliotece gromadzkiej. Organizowanie 
części praktyki w  terenie podyktowane jest tym, że nie wszystkie te
m aty możną zrealizować w oparciu o warsztat pracy PiMBP, np. : za
poznanie z kancelarią, techniką wypożyczeń, pracą z punktam i biblio
tecznymi itp. Praktykę w terenie nadzoruje prowadzący ją instruktor, 
choć nie zawsze przez cały czas jest tam  obecny. Przedstawia i omawia 
z kierownikiem wybranej biblioteki program, który w  zasadzie realizuje 
sam bibliotekarz. Na zakończenie praktyki przeprowadzamy z uczestni
kiem rozmowę, z udziałem 2—3 pracowników PiMBP, na podstawie któ
rej staram y się zorientować w stopniu przyswojenia m ateriału i kierun
ku przyszłej pomocy. Z wyniku tej konsultacji sporządzamy notkę na 
końcu arkusza kontrolnego praktykanta, z którym  zgłosi się on do Pre
zydium GRN celem podpisania umowy. Przy okazji tej konsultacji mó
wimy też o potrzebie i konieczności dalszego szkolenia i samokształcenia 
oraz zapoznajemy z lekturą, którą ma poznać przed kolokwium, tj. 
w ciągu najbliższych 2 miesięcy.

Praktykę przeważnie staram y się organizować przed przekazywaniem 
biblioteki, gdyż w ten sposób możemy uniknąć konieczności zamykania 
biblioteki na dłuższy okres. Takie rozwiązanie uzależnione jest jednak 
od możliwości finansowych PGRN i czasowych kandydata. Praktyka 
trw a 14 dni i nie jest skracana ani dzielona. Prowadzenie praktyki zleca 
kierownik tem u instruktorowi, w którego rejonie znajduje się biblioteka 
przewidziana na miejsce pracy dla praktykanta. Instruktor wiedząc, że 
przygotowuje przyszłego kierownika jednej ze „swoich” bibliotek na 
pewno dołoży więcej starań niż ktokolwiek inny, a poza tym instruktor 
zna warunki, środowisko w jakim działa biblioteka, może więc w czasie 
praktyki zwrócić uwagę na sprawy szczególnie ważne dla danej biblio
teki i pod tym  kątem  przygotować praktykanta do pracy.

Według omówionych tu  założeń w roku 1969 przeprowadziliśmy 
4 praktyki wstępne. Ze szkolonych 4 osób jedna posiadała wykształcenie 
średnie, dwie uczęszczały do 11 klasy liceum korespxjndencyjnego, jedna 
posiadała wykształcenie podstawowe i SPR (nawiasem mówiąc była nam 
narzucona siłą i tylko dzięki negatywnemu wynikowi kolokwium mogliś
my się jej pozbyć).

O p i e k a  i n s t r u k t a ż o w a  nad praktykantem  nie kończy się 
z chwilą ukończenia praktyki. Zmienia się tylko jej charakter. Nowy

158



bibliotekarz, mimo odbycia praktyki, napotyka na wiele trudności, gdyż 
styka się od razu z całokształtem problemów, zagadnień i czynności, 
składających się na właściwe funkcjonowanie placówki bibliotecznej. 
Dlatego też w pierwszym okresie pracy staram y się jak najwięcej (3 razy 
w miesiącu), a czasem i częściej odwiedzać nowego bibliotekarza, prze
prowadzać konsultacje. W yjazd na konsultacje jest przeważnie 2-oso- 
bowy, choć nie zawsze.

P r z e b i e g  k o n s u l t a c j i  jest mniej więcej następujący:
— obserwacja czynności bibliotekarza, a więc obsługa czytelników, 

obsługa kierowników punktów bibliotecznych, wykonywanie prac tech
nicznych;

— kontrola dotychczasowej pracy bibliotekarza, np. opracowanie 
książek, ewidencja usług, zapisy czytelników itp.;

— wyjaśnienie spraw niejasnych lub źle wykonywanych;
— rozmowa o postępach w lekturze i sprawdzenie zdobytych na jej 

podstawie wiadomości.
Stwierdziliśmy, że właśnie konsultacje są bardzo ważne dla biblio

tekarza zarówno w początkach jego pracy,- jak i dla jej wyników 
w przyszłości.

Bibliotekarz widząc, że ktoś nim się systematycznie opiekuje a jedno
cześnie i kontroluje, nabiera zaufania do instruktora i stara się pra
cować sumiennie i dobrze. Wie, że instruktor wszystkie sprawy nie
jasne pomoże mu zrozumieć w  czasie najbliższego przyjazdu. Wyrobie
nie od początku w bibliotekarzu dobrych nawyków i ugruntowanie 
poczucia własnego autorytetu  jest w pracy instruktażowo-szkolenio- 
wej bardzo ważne i konieczne.

Przed upływem okresu próbnego, tj. 3 miesięcy, organizujemy ko
lokwium, którego celem jest sprawdzenie przydatności danego kandy
data na bibliotekarza. O terminie i sposobie przeprowadzenia kolokwium, 
bibliotekarz jest poinformowany dużo wcześniej, a więc ,,moralnie” 
do niego przygotowany. Udział w kolokwium bierze każdorazowo in
struktor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki, przewodniczący lub se
kretarz rady narodowej, kierownik PiMBP, odpowiedni instruktor, któ
ry  kolokwium prowadzi. Przebieg kolokwium jest podobny do konsul
tacji, z tym że ma charakter egzaminu a nie rozmowy. Można w  nim 
wyróżnić takie etapy :

— sprawdzenie dotychczasowych wyników pracy (a więc ilu przy
było nowych czytelników, czy są prawidłowo zapisywani, ile było wy
jazdów do punktów i wymian książek, czy prawidłowo opracowano 
nowe książki, czy zostały skatalogowane itp.);

— sprawdzenie umiejętności wykonywania prac technicznych (po
lecamy wykonać kilka ćwiczeń);

— sprawdzenie postępów w lekturze i pytania różne (m. in. doty
czące środowiska).

Na zakończenie kolokwium komisja pisze krótki protokół, w którym 
stwierdza stopień przygotowania bibliotekarza do dalszej pracy. Jeden 
egzemplarz tego protokółu otrzym uje PGRN, bowiem stanowi on pod
stawę do przedłużenia umowy na okres bezterminowy, bądź też do roz
wiązania umowy w okresie próbnym. Po przeszło rocznej już pracy 
bibliotekarek, które zdały kolokwium jesteśmy z ich pracy zadowoleni, 
gdyż wykazują się dobrymi wynikami, inicjatywą i sumiennością.
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Okres do 1 roku jest ciągle okresem, wciągania do pracy. Do biblio-* 
tek tych w dalszym ciągu trzeba częściej jeździć, udzielać systematycz
nie instruktażu i pomocy (np. w założeniu nowego punktu, nawiązaniu 
odpowiednich kontaktów, przeprowadzaniu imprez.)

Po mniej więcej 6 miesiącach pracy organizujem y drugi etap prak
tyki przywarsztatowej tzw. p r a k t y k ę  d o s k o n a l ą c ą .  W roku 
ubiegłym  w  praktykach (2) wzięli udział, obok bibłiotekarzy nowo za
angażowanych, bibliotekarze, którzy mieli staż 1—2-letni, lecz słabiej 
pracowałi. Ta część praktyk poświęcona jest głównie metodyce pracy 
z czytelnikiem i służbie inform acyjnej. Sporządzamy również szczegó
łowy plan zajęć, który jest realizowany poprzez wykłady i ćwiczenia. 
Lekturę zadajemy znacznie wcześniej. Zresztą ostatnio opracowujemy 
płany łek tury  zawodowej na cały rok dla każdej GBP osobno, dobranej 
pod kątem  potrzeb.

Stopniowo staram y się wciągać nowych bibliotekarzy w realizowanie 
niektórych punktów na seminariach (przeglądy, omawianie niektórych 
tematów, dyskusje). Nakłaniamy do czytania prasy zawodowej i lite
rackiej, co egzekwujemy na seminariach, bądź w czasie wyjazdów.

W ogóle w  kontaktach z nowymi bibliotekarzami staram y się przed
stawiać możliwości i potrzeby kształcenia się i jednocześnie ukazywać 
społeczną rołę biblioteki i bibliotekarza. Jak  dotąd w znacznej części 
to nam  się udaje.

ARKUSZ KONTROLNY

praktyki wstępnej odbytej przez kandydatkę na kier. GBP w .
...................................................Ob. . ..........................................................
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pasłęku w dniach .

Data Zajęcia i omówione tematy
Licz

ba
go

dzin

Podpis 
prakty- 

kantki i pro
wadzącej

1. Ustawa biblioteczna. Sieć bibliotek publ. Zadania 
biblioteki. Podstawowe obowiązki kier, biblioteki. 
Poznawanie środowiska.

2. Urządzenie lokalu bibliotecznego. Wypożyczalnia, 
czytelnia, magazyn, sprzęt. Estetyka lokalu, bhp, 
rozplanowanie i urządzenie 1—2-izbowego lokalu 
biblioteki gromadzkiej.

Lektura: Bibliotekarstwo powszechne t. 1, s. 7—42. 
Dziennik Urzędowy nr 12/68

1. Ogólne wiadomości o budowie książki.
2. Instytucje wydawnicze w Polsce.
3. Zakup księżek. Ewidencja wpływów, pieczętowanie, 

inwentaryzacja, postępowanie z dowodami wpływu.
Ćwiczenia: pieczętowanie i inwentaryzacja 30 książek 

w tym prace 1 autora, kilku, anonimowe i in.
Lektura: Instrukcja prowadzenia księgi inwentarzowej.
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Data Zajęcia i omówione tematy
Licz

ba
go
dzin

Podpis 
prakty- 

kantki i pro
wadzącej

1. Ewidencja ubytków. Przyczyny wycofania książek. 
Podstawa prawna, protokół, wypełnienie rubryk 
księgi ubytków.

Ćwiczenia: Sporządzenie wzoru protokółu ubytku, wpi
sywanie do księgi ubytków 20 książek i wykreślenie 
ich z inwentarza ćwiczebnego.

Lektura: Instrukcje prowadzenia księgi ubytków.
2. Wypisywanie kart książek — ćwiczenia.

1. Opracowanie księgozbioru. Katalogowanie. Omówie
nie zasad katalogowania. Przypomnienie wiadomości
0 używanych skrótach wydawnictw, formaty książek, 
znaczenie kolejności wydań. Ustalenie haseł książek 
anonimowych, zbiorowych, o tytule zaczynającym 
się liczbą lub skrótem.

Ćwiczenia: Katalogowanie 30 książek w tym: dzieł
1 autora, 2—3 autorów, odsyłacze, dzieł zbiorowych, 
wielotomowych.

Lektura: Grycz —■ Skrócone przepisy katalogowania 
alfabetycznego.

1. Podstawowe wiadomości o klasyfikacji dziesiętnej. 
Omówienie symboli głównych i złożonych.

Ćwiczenia: Samodzielna klasyfikacja 10 książek, od
czytywanie symboli książek sklasyfikowanych.

Lektura: Skrócone tablice klasyfikacji dziesiętnej.
2. Omówienie rodzajów katalogów bibliotecznych i ich 

układ.
Ćwiczenia: Włączanie kart do katalogu alfabetycznego 

i rzeczowego.

1. Zasady korzystania z biblioteki. Zapoznanie się z re
gulaminem wypożyczalni i czytelni. Wolny dostęp. 
Pobieranie opłat za zagubione książki, przetrzymy
wanie, uszkodzenie, kaucje.

2. Technika udostępniania. Zobowiązania czytelników, 
karty czyt., ich układ w kartotece. Upomnienia.

Ćwiczenia: Wypełnianie w/w druków.
Lektura: Regulaminy wypożyczalni, czytelni.

1. Praca w wypożyczalni dla dorosłych — wymiana 
książek, sporządzenie statystyki dziennej i miesięcz
nej. Układ książek na półkach (literatura piękna 
i pop.-naukowa).

Ćwiczenia: Włączenie na półki 35 książek z różnych 
działów, sporządzenie statystyki.
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Data Zajęcia i omówione tematv
Licz

ba
go
dzin

Podpis 
prakty- 

kantki i pro
wadzącej

2. Układ książek w Oddziale Dziecięcym, podział na 
poziomy. Katalogi w Oddziale dziecięcym.

ćwiczenia: Ustawienie na półkach książek z ostatniej 
wymiany (z różnych poziomów i działów). Wypisy
wanie kart do katalogu tytułowego.

1. Praca z punktami bibliotecznymi, zakładanie p-tów 
bibl. Umowa. Obowiązki kierownika biblioteki i kie
rownika punktu. Sporządzanie statystyki w p-cie. 
Przechowywanie dokumentacji. Sporządzanie zesta
wień kwartalnych i wniosków o nagrody. Zasady 
nagradzania kier, p-tów. Opieka i instruktaż kier.

GBP nad p-tami.
Lektura: Zarzębski: Poradnik kierownika punktu bi

bliotecznego.

1. Praca w czytelni. Księgozbiór podręczny i jego udo
stępnienie. Prenumerata i udostępnianie czasopism. 
Ewidencja usług w czytelni, statystyka. Pojęcie i za
dania służby informacyjno-bibliograficznej. Podsta
wowe kartoteki.

Ćwiczenia: Najprostsze sposoby bibliografowania (5 art. 
z gazet i czasop.).

1. Praca oświatowa biblioteki. Omówienie wieczorów 
bajek, wieczorów literackich, spotkań autorskich, od
czytów, wystaw.

2. Zadania aktywu bibliotecznego i koła przyjaciół 
biblioteki.

Ćwiczenia: Sporządzenie wystawki książek poświęco
nych ..................................................................................

Lektura: Metodyka pracy z czytelnikiem s. 164—183.

Wyjazd do G B P .....................................................................
Zapoznanie p r z e z ...............................................................

z warsztatem pracy, prowadzeniem kancelarii. Omó
wienie spraw administracyjno-gospodarczych itp.
Zał. program.

Kolokwium

Na zakończenie praktyki w d n i u ................................odbyło się kolokwium
mające na celu wykazanie stopnia przyswojenia wiadomości zdobytych 
w czasie praktyki.
Kolokwium przeprowadzono w o b e c n o śc i.........................................................
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MARIA GANTZOWA

MIĘDZYNARODOWY ROK KSIĄŻKI

CWIĘTŁYK, PANIE REDAKTORZE!

Rozmoiva z Romanem Tomaszewskim

Roman Tomaszewski — wydawca, redaktor 
i typograf — urodził się w roku 1921 
w Poznaniu. W Poznaniu też ukończył szko
łę średnią ogólnokształcącą oraz zdobył wy
kształcenie zawodowe teoretyczne i prak
tyczne w zakresie poligrafii. Doświadczenie 
zawodowe gromadził w pracy w wielu za
kładach poligraficznych — w Poznaniu, 
Szczecinie, Wrocławiu i w Warszawie. Od 
roku 1947 do 1968 pracował — na kierow
niczych stanowiskach — w Spółdzielni Wy
dawniczej ,,Czytelnik”. Zorganizował w tym 
czasie i nadzorował produkcję 6000 tytułów 
książek. Między innymi współdziałał przy 
tworzeniu powszechnie znanych i łubianych 
serii „Nike”, „Głowy wawelskie”, „Poeci 
polscy”, „Delfin”.

Od roku 1955 Roman Tomaszewski jest członkiem redakcji „Poligrafiki”, a od 
roku 1966 założycielem i redaktorem zeszytów „Litera” (dodatki do „Poligrafiki”), 
poświęconych popularnonaukowym, artystycznym i tematycznym problemom liter
nictwa drukarskiego. Jest też współzałożycielem i członkiem kolegium redakcyjnego 
„Interpressgrafik” — międzynarodowego czasopisma poświęconego typografii, liter
nictwu i grafice użytkowej wydawanego przez Międzynarodową Organizację Dzien
nikarzy (OIJ) w Pradze i Budapeszcie. Współpracuje z Międzynarodowym Stowa
rzyszeniem Typograficznym (ATYPI) oraz Międzynarodowym Ośrodkiem Sztuki 
Typograficznej (ICTA).

W roku 1968 Roman Tomaszewski został powołany na stanowisko Głównego 
Specjalisty ds. pism drukarskich w Zjednoczeniu Przemysłu Poligraficznego. Od 
tego czasu organizuje prace naukowo-technicznego Ośrodka Pism Drukarskich, 
którego jest kierownikiem. Od roku 1964 kieruje pracami polskiej grupy specja
listów ds. pism drukarskich w Stałej Grupie Roboczej ds. Poligrafii przy Radzie 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Od roku 1957 jest przewodniczącym komitetu 
a od 1970 r. jury stałego Konkursu wydawców na najlepiej wydaną książkę roku. 
Jako członek prezydium Zarządu Głównego, a przez lat kilka jako wiceprezes 
współpracuje stale z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek. Jest autorem 
wielu artykułów w czasopismach fachowych i recenzji edytorskich. Od 15 lat 
wykłada na kursach szkoleniowych wydawców, współpracuje z wydawnictwami 
jako recenzent, konsultant i redaktor. Od 1969 roku jest wykładowcą liternictwa 
drukarskiego na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

„OHamburgefons“. Ogromna plansza wita mnie u wejścia do Ośrodka 
Pism Drukarskich, mieszczącego się na III piętrze gmachu Odlewni 
Czcionek w  Warszawie, przy ul. Rejtana 16. Toteż zaczynam moją roz
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mowę z kierownikiem  tego Ośrodka, Romanem Tomaszewskim, od p y 
tania: Panie Redaktorze, co znaczy to tajemnicze słowo?

Rozczaruję Panią. To słowo nic nie znaczy. Zostało stworzone jako 
test, od którego grafik rozpoczyna projektowanie nowego pisma drukar
skiego. To bowiem zestawienie liter najlepiej odzwierciedla wszystkie 
trudności, z jakimi trzeba się uporać, by zaprojektować cały alfabet. 
Poszczególne litery wchodzące w skład tego „słowa” tak zostały dobrane, 
że ich kształt i wym iary przesądzają o charakterze i indywidualnym 
stylu całego nowego kro ju  pisma. Jeżeli grafik ,,chwyci” określony rytm  
i proporcje, tworząc z łuków i prostych tych 13 podstawowych liter — 
można powiedzieć, że najpoważniejszy trud  ma za sobą. Udane słowo 
testowe decyduje o tym, że cały alfabet się uda. Ale też praca nad tymi 
kilkunastom a znakami trw a nieraz bardzo długo. Chodzi tu  bowiem nie 
tylko o to, by nowy krój spełnił wszystkie wymagania, jakie się stawia 
pismom drukarskim  z punktu  widzenia rygorów typograficznych i możli
wości technologicznych, by zaspokoił potrzeby współczesnej sztuki ty 
pograficznej, by odznaczał się walorami estetycznymi i czytelnością. 
Nowy krój pisma musi być oryginalny. Nawet jeśli naw iązuje do jakie
goś kroju  historycznego, musi problemy swoistej architektury  pisma 
rozwiązywać w  sposób oryginalny, nie naruszający praw  poprzednich 
twórców. A proszę pamiętać, że znaki alfabetu ,,żyją” od 4000 lat. En
cyklopedie pism drukarskich re jestru ją  około 6000 krojów samego alfa
betu łacińskiego!

Zdawałoby się więc, że nic nowego już w  te j dziedzinie nie można 
wym yśłić. A  jednak powstają nowe kroje pism. Także w Polsce. Mogę 
chyba zdradzić tajemnicę, że właśnie w yjeżdża Pan do Drezna, gdzie 
ma zostać rozstrzygnięty m iędzynarodowy konkurs krajóio RW PG na 
nowe kroje pism. Czy może Pan powiedzieć naszym  czytelnikom, jak 
przedstawia się udział Polski w tym  konkursie?

Zacznijmy od tego, by przypomnieć, że polska typografia nie ma właści
wie tradycji w zakresie projektowania pism drukarskich. Dawniej — 
to znaczy w wiekach XVII—XIX — korzystano z modnych importowa
nych krojów pism lub je „adaptowano”. Nie zawsze przy tym, niestety, 
z zachowaniem dobrych obyczajów, jeżeli chodzi o respektowanie praw  
autorskich. Dopiero w XX wieku pojawił się pierwszy twórca oryginal
nej czcionki polskiej — Adam Półtawski, którego słynna antykwa po
wstała w latach 1928— 1931. W roku 1933 niezbyt udaną antykwę stwo
rzył Stanisław Jeżyński (wydrukował nią Kuglin .,Powsinogi beskidzkie” 
Emila Zegadłowicza, po wojnie zaś, w latach pięćdziesiątych Zygfryd

•S- i »Ttó-iU
> r • .... .-V- - V

■

Konkurs RW PG
na nowe 

pisma

drukarskie
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Warszawa» Rok. I I  • N r 18-10/1967

Dodatek «Poligrafiki» poświęcony sprawom 
liternictwa, czcionek i matryc drukarskich

Redaktor R o m a n  T o m a szew sk i

Gardzielewski opracował tzw. antykw ę toruńską. Skromny to więc do
robek. Tym bardziej w art podkreślenia jest fakt, że do wspomnianego 
przez Panią konkursu udało się przyciągnąć przeszło 20 polskich arty- 
stów-grafików. W ciągu 3 lat od ogłoszenia konkursu powstało 20 no
wych polskich krojów jpism w 50 odmianach alfabetu łacińskiego i cyry- 
lickiego. Te właśnie prace posłaliśmy do Drezna. Rozstrzygnięcie kon
kursu (w m arcu 1971) przyniosło nam trzecie miejsce: 2 trzecie nagrody 
i 3 wyróżnienia honorowe. Pisma nagrodzone i wyróżnione zostaną wy
stawione na IV Międzynarodowej W ystawie Sztuki Książki IBA-71 
w Lipsku, w której bierze udział przeszło 50 państw świata. Cieszę się 
bardzo, że na wystawie tej znajdą się i nasze pisma.

Nie dziwię się. W łożył Pan przecież w całą tę imprezę wiele trudu  
i wiele serca. Wśród grafików krążą legendy na temat Polskiej energii 
i uporu, z jakim  pokonywał Pan wszystkie trudności związane z reali
zacją prac konkursowych. No i przede w szystkim  fachowej pomocy, jaką 
służył Pan w szystk im  uczestnikom  konkursu.

Dziękuję bardzo. Słów uznania zawsze chętnie się słucha. Mówiąc 
serio, cieszę się, że podniosła Pani ten  temat. Bo widzi Pani — bez tej 
pomocy, nie mojej osobistej, ale bez pomocy Ośrodka Pism Drukarskich 
Zjednoczenia Przem ysłu Poligraficznego, realizacja całego przedsięwzię
cia, jakim  było przygotowanie 20 prac konkursowych, nie byłoby do 
pomyślenia. Na to potrzeba pieniędzy, dużych nakładów finansowych. 
A rtysty-grafika nie stać na podjęcie prób indywidualnych w zakresie

I  . i t é r a  w c a l e  n i c  j e s t

j a k  t u s z y  n i e k t ó r y ,

c z y m ś  d o w o l n y m ,

c o  n i e  m a  s w e j  a r c h i t e k t u r y ,

a n i  u z a s a d n i o n y m

n a  p i e r w i a s t k u  w i e c z n y m ;

S t a r a  j a k  s ł o w o ,

o n a  c z y n i  j e  s t a t e c z n y m .

Kamil Norwid
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projektowania pism drukarskich. Przede wszystkim z uwagi na ogromną 
skalę trudności warsztatowych. W tym  właśnie zakresie służyliśmy po
mocą uczestnikom konkursu. Stworzenie nowego kroju  pisma wymaga 
nie tylko znajomości tajników  w arsztatu artystycznego bardzo specy
ficznego, ale także znajomości współczesnych technik i technologii d ru 
karskich, ich wymagań i możliwości. Czcionka drukarska służy dziś nie 
tylko do drukowania książek, czasopism itp. Zadrukow uje się także 
opakowania. D rukuje się na papierze, kartonie, pJótnie, szkle, sztucznych 
tworzywach, folii aluminiowej, blasze. Rodzaj zadrukowanego podłoża 
i dostosowana do tego technika stw arzają określone wymagania, którym  
musi odpowiadać używana do tego celu czcionka drukarska.

M amy więc pierwsze kry terium  dobrego pisma drukarskiego: dosto- 
sowarbie do techniki i technologii druku. Można by je nazwać kryterium  
funkcjonalnym . Czy są jeszcze inne?

Oczywiście, i to nie jedno. W arto wymienić przede wszystkim dwa 
podstawowe: estetyka i czytelność.

O, właśnie —  czytelność! We wstępie do „Materiałów do bibliografii 
czytelTwści pisma drukarskiego”, które przygotowuje Pan do wydania, 
przeczytałam  takie zdanie: „Już w  połowie X IX  w ieku stwierdzono 
naukowo, że z  powodu złego stanu druku podręczników szkolnych m ło
dzież w  okresie od elementarza do m atury traci przeszło SÔ /o wzroku. 
W ielu m łodych abiturientów ma w sku tek tego w zrok 65-letnich renci
stów!” Cóż m am y powiedzieć o współczesnej m łodzieży, k tórej wzrok 
niszczy nie ty lko  drukowane słowo, ale kino i ]akże rozpowszechniona 
teleuńzja? A  tym czasem  problem ochrony wzroku iiie istnieje w  sferze 
szerokich zainteresowań społecznych.

Niestety, to prawda. Gdyby ograniczyć się tylko do sprawy ochrony 
wzroku w aspekcie drukowanego tekstu — to już wiele byłoby do zro
bienia. Poczynając od natychmiastowego zrewidowania złej praktyki 
w  zakresie produkowania tekstów ,,nieczytelnych”, zwłaszcza tych prze
znaczonych dla młodzieży, aż po stworzenie instytucjonalnej bazy dla 
badań nad czytelnością i ochroną wzroku. Czytelność tekstu  zależy od 
wielu czynników. Bror Zachrisson, szwedzki badacz, którego książka 
pt. „Studia nad czytelnością druku” ukazała się w ubiegłym roku na
kładem WNT, wymienia takie kry teria  badania czytelności:

a) obiektywne: wielkość litery, współczynnik czytelności, czytelność 
specyficzna, forma słowa;

b) subiektywne: zmęczenie, natężenie wzroku, odczucie estetyczne, 
ocena wyszkolonego ludzkiego oka;

c) funkcjonalne: odległość czytanego tekstu od oka, oświetlenie, sku
pienie uwagi, szybkość czytania, błędy zakresu widzenia regularności 
ruchów oka, ry tm  czytania.

Jak  z samego wyliczenia tych kryteriów  wynika, badanie czytelności 
tekstu  drukowanego to sfera zainteresowań wielu nauk. Zajm ują się 
nim nie tylko typografowie i graficy, ale także oftalmolodzy, psycholo
gowie, pedagodzy, neurofizjologowie, a naw et bionicy. U nas w  Polsce, 
na przestrzeni ostatnich stu lat, opublikowano wiele cennych spostrze
żeń w  dziedzinie badania czytelności i ochrony wzroku. Od pierwszych
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prac doktora Żulińskiego i Noyszewskiego (początek XX wieku), poprzez 
wydanie „Przepisów o ochronie wzroku uczniów przy wydaniu książek 
szkolnych” (1920) i badania Gądzikiewicza, Cwojdzińskiej (1925), aż do 
prac Hanny Dobrowolskiej, która na Wolnej Wszechnicy Polskiej, na 
Studium  Pracy Społeczno-Oświatowej przeprowadziła — dziś jeszcze 
cenne i wykorzystywane studia badawcze dotyczące związku między 
kształtem  litery  a czytelnością drukowanych tekstów. Po przerwie wo
jennej badania w tym  zakresie podjął m. in. Ośrodek Badań Prasoznaw
czych RSW „Prasa” w Krakowie przy współpracy z K atedrą Psychologii 
UJ. Z inicjatywą rozpoczęcia takich badań wystąpił Ośrodek Pism D ru
karskich, k tóry  pełni w tej sprawie funkcje konsultanta. Wszystko to 
jednak jest przysłowiową kroplą w morzu potrzeb. Dwie eksplozje: de
mograficzna i informacji — powodują konieczność przyspieszenia badań 
nad czytelnością pism drukarskich. Wydawca, typograf i drukarz —■ 
pośrednicy w procesie przekazywania informacji — potrzebują pomocy 
naukowców. Praca ich powinna opierać się na teoretycznych, naukowych 
podstawach, aby praktyka typograficzna i edytorska doibrze służyła 
społeczeństwu.

Oby jak najprędzej doszło do takiego skupienia wysiłków  świata 
nauki i świata praktyki w  wałce o ochronę naszego wzroku. Zanim jed
nak będziemy się mogłi cieszyć ty m  „optimum” —  czy już dziś nie 
mógłby Pan powiedzieć naszym  czytełnikom  —  bibłiotekarzom (któ
rym  —  jako dalszym  z kolei pośrednikom w procesie przekazywania  
informacji —  sprawa czytelności tekstu  tak bardzo leży na sercu) czegoś 
pocieszającego na ten temat? Jak na przykład wygląda sprawa troski 
o czytelność przy projektowaniu nowych krojów? Jakie są szanse dru
kowania książek, zwłaszcza dla m łodzieży i dla łudzi starszych —  jeśli 
nie bardziej czytelną w kroju, nową czcionką, to przynajm niej czcionką 
dostatecznie dużą?

Poruszyła Pani kilka spraw wcale nie prostych. Najłatwiej oczywiście 
jest mi odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Przy ocenie składanych pro
jektów bierzemy pod uwagę wszystkie te elem enty konstrukcji zarówno 
poszczególnych liter, jak i ich słownych zestawów, które m ają poważne 
znaczenie dla czytelności. I na pewno projekty pism „nieczytelnych” 
nie m ają dziś szans nie tylko na uzyskanie nagrody, ale nawet na do
puszczenie do konkursu. Zagadnieniem tym  interesuje się żywo Między
narodowa Komisja Czytelności Pism Drukarskich ATYPI oraz kraje  
RWPG. Natomiast jeśli chodzi o stosowanie w praktyce druku jak naj
bardziej czytelnego — to  jest to już sprawa nie tylko branży typogra
ficznej. Kwestia wielkości, czyli stopnia użytej czcionki — to przecież 
również sprawa miejsca, jakie wydrukowany tekst zajmie. A więc za
gadnienie papieru potrzebnego na produkcję książek — kwestie eko
nomiczne. Decyzje w tych sprawach są więc trudne i leżą w kompe
tencji różnych władz państwowych. Nasz ośrodek może w każdym razie 
pomóc wydawcom. W ich podejmowaniu mieć będzie swój udział rów
nież i Zjednoczenie Przem ysłu Poligraficznego, ale przede wszystkim 
jest to sprawa wydawców. Ośrodek ze swojej strony może tu  odegrać 
rolę w  jednej ważnej dziedzinie: pomocy w zakresie wyposażania drukarń 
w odpowiednie czcionki i matryce. Podjęliśmy zresztą już prace w tej 
dziedzinie.
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Czy zechciałhy Pan jeszcze, zanim  skończym y naszą dzisiejszą roz
mowę, powiedzieć kilka stów o pracach i osiągnięciach Ośrodka Pism  
Drukarskich oraz o jego zamierzeniach na najbliższą przyszłość?

Sądzę, że warto wymienić tu  dwa tematy, którym i aktualnie zajmuje 
sdę nasz Ośrodek. Pierwszy — to ewidencja zasobów m atryc m onoty
powych w drukarniach Zjednoczenia Przem ysłu Poligraficznego. W wy
niku tej akcji zarejestrowano około 300 000 m atryc 59 szłachetnych 
krojów pism monotypowych. Ewidencja ta pozwoli lepiej wykorzystać 
posiadane zapasy, a przy tym  stanowić będzie podstawę do opracowania 
usystematyzowanych katalogów pism drukarskich i znaków specjal
nych. Katalogi takie to niezbędna pomoc w pracy grafików i redaktorów 
technicznych. A jednocześnie mogą one stać się punktem  wyjścia dla 
prac zmierzających do uzupełnienia i unowocześnienia wypKDsażenia na
szych drukarń.

Drugi tem at — to prace odtworzeniowe nad zasobem m atryc linoty- 
pKJwych Odłewni czcionek w Warszawie, która od wielu lat nie posia
dała pełnej ewidencji i aktuałnych katałogów swoich wyrobów. Jeszcze 
w  roku bieżącym ukaże się nakładem W ydawnictwa Katalogów i Cenni
ków nowe wydanie Katalogu Odlewni Czcionek odzwierciedlające ak tual
ny stan. Prace odtworzeniowe będą jednak prowadzone nadal i posłużą 
w  przyszłości do wydania — w  oparciu o wspomnianą już systematykę 
pism drukarskich i znaków specjalnych — nowego, systematycznego 
katalogu.

Dziękuję —  w imieniu w łasnym  i naszych czytelników  —  za rozmowę 
i życzę dalszych sukcesów, które oby znalazły jak najprędzej odbicie 
w praktyce naszego codziennego życia z książką. OHamburgefons!

Cwiętłyk!

A  to znów co takiego?
To taki swojski „OHamburgefons” — test posiłkowy dla języka pol

skiego. Zakląć „Cwiętłykiem” nie można, ale jako pożegnanie brzmi 
ładnie.

A więc —  Croiętłyk, Panie Redaktorze!

G a r a m o n d - A n t i q u a
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IZABELA STACHELSKA

NOWE KSIĄŻKI DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

Przegląd miesięczny

Przygoda z małpką STEFANII SZU- 
CHOWEJ (W-wa 1970, NK, zł 14.—), oraz 
Pilot i ja ADAMA BAHDAJA (W-wa 
171, NK, Tl 15.—), cykl „Moje Ksią
żeczki”, to wprawdzie wznowienia, ale 
wymieniam je bo znajdują się na no
wej liście lektur szkolnych, z przezna
czeniem dla dzieci z I klasy. Obie są 
dobre, ładne i pożyteczne. Poziom I, 
dział N.

Mały słonik Kuba MIRY LOBE 
(W-wa 1970 NK, zł 16.—), trzecia w na
szych księgozbiorach pozycja tej austriac
kiej autorki, to bajka o małym afry
kańskim słoniku Kubie wywiezionym 
do Europy. Nie chciał on być cyrkow
cem próbował więc pracy w różnych 
zawodach, nim udało mu się wrócić do 
Afryki. Ta żartobliwa historyjka, na
pisana łatwą prozą, ilustrowana kolo
rowo, spodoba się najmłodszym dzie
ciom. Okładka twarda. Poziom I, dział N.

Bajeczka LUDWIKA GÓRSKIEGO 
Misie nie chcą spać (W-wa 1970 „Ruch”, 
zł 20.—) o małych misiach, które nie 
chciały ułożyć się do snu zimowego, 
napisana jest prozą przeplataną wier
szykami. Tekst literacki jest raczej sła
by, natomiast forma książeczki bardzo 
dobra — duża czcionka, piękne ilustra
cje Kiliana. Poziom I, dział N.

Czarna krowa w kropki bordo WAN
DY CHOTOMSKIEJ (W-wa 1970 „Ruch”, 
zł 11.—) to żartobliwa historyjka o noc
nych zabawach butelek z mlekiem, sto
jących przed drzwiami mieszkań. Z roz
mów butelek czytelnik dowiaduje się 
skąd bierze się mleko i w jaki sposób 
dociera do ludzi w mieście. Tekst na

pisany jest prozą, niekiedy przeplataną 
wierszykiem-piosenką, przy końcu ksią
żeczki nuty do czterech piosenek. Po
ziom I, dział N.

Wydana w malutkim formacie książ
ka JANINY BRONIEWSKIEJ O takich 
jak każde z was (W-wa 1970 „Ruch”, 
Ti 4.50) zawiera 6 krótkich opowiadań 
o małych, polskich chłopcach, którzy 
w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej 
brali udział w  walce z Niemcami. Opo
wiadania nie są złe, ale pozycja raczej 
niebiblioteczna ze względu na formę; 
treść dla dzieci 10—11-letnich, ale 
czcionka duża jak dla malucha z I kla
sy. Jeśli zostanie zakupiona — po
ziom II, dział O.

Baśnie polskie U złotego źródła, wy
bór STEFANII WORTMAN (W-wa 1970 
NK, zł 36.—), wydano po raz drugi. Po
przednio zaliczyłyśmy je do III pozio
mu, ponieważ stały się jednak lekturą 
dla klasy III, należy je zaliczyć (i 1 wy
danie przestawić) do poziomu II (dział 
nadal B). Książka w twardej oprawie, 
z interesującymi ilustracjami, zawiera
jąca 22 baśnie pióra 12 polskich auto
rów, dawnych i współczesnych.

Bajki CHARLESA PERRAULTA 
(W-wa 1971 NK, zł 35.—) w sposób istot
ny różnią się od wydania z 1961 roku 
(choć opracowane są wg tego samego 
zbioru z 1967 r. i też przez Januszew
ską) zarówno pod względem formy, jak 
i treści. Nowe opracowanie to nie wier
ne tłumaczenie (jak poprzednio) łecz 
swobodna adaptacja. Poprzednio baśnie 
były „krwawe” (obcinanie głów, podrzy- 
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lianie gardeł, toczenie w beczce nabija
nej gwodziami itd.), a kończyły się wier
szowanymi morałami. Obecnie żadnych 
okropności w tych baśniach nie ma, fa
buła w niektórych wypadkach została 
znacznie zmieniona, stył jest wdzięczny, 
łekki, dowcipny, „morały” zlikwidowa
ne. W tej postaci książkę mogą czytać 
młodsze dzieci, w wieku 9—11 lat. Zbiór 
zawiera 8 najbardziej znanych baśni 
(poprzedni 11). Ilustracje Grabiańskiego, 
bariwne akwarele, są prześliczne i pięk
nie zgrane ze stylem Januszewskiej. 
Okładka twarda. Poziom II, dział B.

Książka MARII ZIENTARA-MALEW- 
SKIEJ Baśnie znad Łyny (W-wa 1970 
„Czytelnik”, zł 20.—) to skromnie wy
dany lecz interesujący zbiorek 35 baśni 
i legend warmińskich. Są wśród nich 
krótsze, zwięźle przedstawiające fabułę, 
i dłuższe, nie pozbawione pięknych 
opisów i podbudowy psychologicznej. 
Wszystkie zawierają duży ładunek uczuć 
patriotycznych, czasem wyrażonych w 
formie bezpośredniej, a czasem w umi
łowaniu polskiego fokloru ludowego. Dla 
dzieci w wieku około 10—13 lat, dział B, 
poziom III.

Wśród nowości dla dzieci starszych 
ukazały się powieści tłumaczone i pol
skie. Maria Olszańska przełożyła ze 
szwedzkiego nową powieść EDITH 
UNNERSTAD pt. Z babcią do Petersbur
ga (W-wa 1971 NK, zł 13.—), której 
akcja rozgrywa się przy końcu XIX 
łub na początku XX wieku. Chłopiec 
Anders z babką i ciotką, które trudniły 
się perukarstwem oraz wyrobem róż
nych branzołetek, dewizek i innych 
ozdób z włosów, wyruszył z rodzinnej 
wsi najpierw do Sztokholmu, a następ
nie do Finlandii i do Rosji, do Peters
burga. Treść książki to interesujące 
przygody Andersa i jego rodziny w cza
sie tej dalekiej, długo trwającej podró
ży. Książka jest bardzo dobra literacko, 
wartościowa poznawczo i wychowawczo, 
pełna życzliwości do świata i ludzi, 
a przy tym ciekawa. Ilustracje czarno- 
-białe Janeckiej — dobre, okładka 
miękka. Dla dzieci 11—14-letnich, po
ziom III, dział Prz.

Tłumaczona z angielskiego przez Kry
stynę Tarnowską książka MAXA FAT- 
CHENA Królowie rzeki (W-wa 1971 NK, 
zł 11.—, Klub Siedmiu Przygód) to po
wieść przygodowa, której akcja rozgry
wa się w Australii południowo-wschod
niej, na przełomie XIX i XX wieku. 
Bohaterem jest 13-łetni chłopiec Shawn, 
który gnębiony przez złego ojczyma, 
uciekł z farmy i zamustrował na paro
wiec, gdzie — życzliwie przyjęty przez 
kapitana i całą załogę, twardych ałe do
brych łudzi — stał się prawdziwym 
wodniakiem. Książka napisana dość in
teresująco, łatwa, dla dzieci (zwłaszcza 
chłopców) około 11—13-łetnich. Ilustra
cje czarno-białe, okładka miękka (jak 
zawsze w tej serii), poziom III, dział Prz.

A teraz dwie nowe polskie powieści 
współczesne. Pierwsza z nich to Z Czar
ką w cyrku LUDWIKI WOŻNICKIEJ 
(W-wa 1970 NK, zł 22.—), czwarty tom 
cyklu (poprzednie: „Czarka”, „Wakacje 
z Czarką”, „Irka, Czarka i Niezdara”) 
o Irce Piędzieckiej i jej wychowance 
panterze. Treść książki to kontynuacja 
zapoczątkowanych w poprzednich to
mach wątków, będzie więc zrozumiała 
tylko dła dzieci znających poprzednie 
tomy. W czwartym tomie Irka i Czar
ka wyruszają wraz z cyrkiem na objaz
dowe występy. W treść wplecione są 
także wątki rodzinne Oli oraz sprawa 
rodzącej się sympatii Krystka dla na
szej bohaterki. Książka wj'dana jak po
przednie, w  twardej okładce. Poziom III, 
dział P lub Z.

Nowa powieść IRENY JURGIELEWI- 
CZOWEJ Ważne i nieważne (W-wa 1971 
NK, zł 12.—) porusza problem aklima
tyzacji w mieście dzieci wiejskich, któ
rych rodziny przeniosły się do miasta. 
Autorka ukazuje ten problem na przy
kładzie postaw dwu dziewczynek wiej
skich, z których jedna zataja swe po
chodzenie, stara się niczym nie wyróż
niać, o nic nie pytać i jak najprędzej 
upodobnić do nowych koleżanek, druga 
zaś nie wstydzi się swojej wsi, ludo
wych piosenek itd. i chce by miejskie 
dzieci uznały i polubiły ją taką jaka 
jest. Książka jest dobrze napisana i cie
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kawa, (wartościowa wychowawczo, ładnie 
ilustrowana przez Rozwadowskiego. Za
interesuje czytelników (zwłaszcza czy
telniczki) około 11—14-letnie. Okładka 
niestety miękka. Poziom III, dział P.

Z kolei parę nowości dla naszej naj
starszej młodzieży. Tłumaczona z wę
gierskiego przez Zuzannę Nowakowską 
książka ANDRASA DÉKÂNY Skarb 
Uskoków (Gdańsk 1970 Wyd. Morskie, 
zi 22.—) to powieść marynistyczna, któ
rej akcja rozpoczyna się w  1918 roku 
(gdy kilku 14-letnich chłopców jedzie 
do Szkoły Morskiej w Rijece), a główna 
treść związana jest z wyprawą na szku- 
nerze Jadran po legendarne skarby, 
ukryte na wyspie przez organizację 
Uskoków. Książka interesująca, zwłasz
cza dla chłopców, zawiera dużo wia
domości z dziedziny żeglarstwa i życia 
marynarzy, ładnie przedstawia problemy 
przyjaźni i solidarności załogi. Okładka 
twarda. Poziom IV, dział Prz.

Tłumaczona z języka czeskiego przez 
Jadwigę Bułakowską powieść VÄCLA- 
VA CTVRTKA Trzy dni wakacji (W-wa 
1971 NK, zł 6.—) to krótka, (napisana 
w formie dziennika dziewczynki około 
14-letniej) powieść psychologiczna, utrzy
mana w tonie refleksyjnym, pełna nie
określonych nastroi i niedomówień. Bo
haterka, spędzająca wraz z ojcem wa
kacje w domku weekendowym pod la
sem, nad rzeką, zostaje na 3 dni sama 
(ojciec musiał wyjechać do swojej fa
bryki w Pradze), kontynuuje połowy 
ryb, nawiązuje dość ryzykowne znajo
mości, odkrywa kłusownictwo rybackie, 
a nawet ... zakochuje się, na krótko 
zresztą, bo po powrocie ojca okazuje 
się że chłopak był kłusownikiem i zna
jomość zostaje zerwana. Książka była 
swego czasu zekranizowana, ale w fil
mie wątki nieco udramatyzowano, 
a punkt ciężkości położono na historię 
dziewczyny i chłopca. Literacko — 
książka jest bardzo dobra. Zainteresuje 
dziewczęta około 14-letnłe i starsze. 
Okładka miękka. Poziom IV, dział P.

Powieść lotnicza MIECZYSŁAWA 
WYSZKOWSKIEGO Pod obcym niebem

(W-wa 1970 NK, zł 21.—) napisana jest 
w oparciu o własne wspomnienia auto
ra, który w chwili wybuchu II wojny 
światowej został świeżo upieczonym lot
nikiem. Zestrzelony przez Niemców nad 
Afryką, transportowany do szpitala je
nieckiego we Włoszech, wspomina dzieje 
swego udziału w walce ź hitlerowca
mi — ucieczkę z Rumunii przez Jugo
sławię do Francji i walkę tam, a na
stępnie w lotnictwie RAF w Anglii 
i wreszcie w Afryce. Książka jest cie
kawa, zbliżona do książek Meissnera, 
Skalskiego i Arcta, słabsza jednak lite
racko. Zainteresuje najstarsze dzieci, 
młodzież i dorosłych, poszukujących lek
tury z dziejów udziału naszych boha
terskich lotników w II wojnie świato
wej. Poziom r v ,  dział H.

Przechodząc do książek popularnonau
kowych zaczniemy od nowej pozycji 
MARII DANKOWSKIEJ pt. W cztery 
oczy. Tylko dla dziewcząt! (W-wa 1970 
Wyd. Harc. „Horyzonty”, zł 30.—). Jest 
to książka na temat światopoglądu, pra
cy nad sobą, samokontroli, etyki, mo
ralności, zachowania i w ogóle „sztuki 
życia”, z wyraźnym adresem — dla 
dziewcząt około 14-letnich. Napisana 
jest w formie gawędy z czytelniczką, 
przerywanej pytaniami, ankietkami, 
przykładami „z życia”, a w niektórych 
miejscach wezwaniem czytelniczki do 
wypełnienia pozostawionych wolnych 
miejsc własnymi uwagami i notatka
mi. Autorka jest działaczką harcerską, 
dobrze znającą dziewczęta, a książka 
napisana z pozycji bardziej doświad
czonej starszej siostry, rozumnej do
radczyni. Tematyka tych rad obejmuje 
bardzo szeroki wachlarz zagadnień, np. 
pielęgnacja urody, gimnastyka, moda, 
a także technika pracy umysłowej, albo 
jak „zdobyć” chłopca, jak również wy
bór przyszłego zawodu. Książka napisa
na jest dowcipnie, .stylem naturalnym, 
swobodnym i w miarę młodzieżowym, 
ale bez kokietowania gwarą uczniowską. 
Nadaje się szczególnie do kupienia 
dziewczynkom na własność, może jed
nak także znaleźć się w bibliotece, trze
ba jednak mówić dziewczynkom żeby
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na niej, mimo wyraźnej zachęty autor
ki, nie pisały, skoro ma służyć wiełu 
osobom. Ponieważ większość poruszo
nych w książce problemów łączy się 
z psychologią wieku dojrzewania oraz 
ze sprawami moralności i etyki — książ
kę zaliczymy do działu 1. Poziom 
III—IV.

Książka JANA MARCZAKA Niszczy
ciel Błyskawica (W-wa 1970 MON, 
zl 7.—) to kolejna broszurka z cyklu 
Typy Broni i Uzbrojenia, tym razem 
poświęcona polskiemu okrętowi, niszczy
cielowi Błyskawica. Zawiera zwięzły 
i wyczerpujący tekst (budowa, historia, 
dane faktyczno-techniczne) i dużą ilość 
dobrych rysunków i fotografii. Klasy
fikacja 355:629. 1, dział 355.

Książka popularnonaukowa WŁADY
SŁAWA STROJNEGO. Nasze zwierzęta 
chronione (W-wa 1970 PWRiL, zł 50.—) 
wydana jest w formie albumu, z foto
grafiami autora. Treść składa się z tek
stu wstępnego (na temat ochrony przy
rody ogólnie i w Polsce, ustaw o ochro
nie przyrody i gatunków zwierząt chro
nionych w Polsce), bibliografii tematu 
oraz wielkiej liczby pięknych fotografii.

z lakonicznymi opisami. Przy końcu 
książki — indeks alfabetyczny (polskie 
i łacińskie nazwy) wymienionych zwie
rząt chronionych. Książka dla wszyst
kich — dla młodzieży i dorosłych do 
czytania i oglądania, dla dzieci, na
wet młodszych, do oglądania. Okładka 
miękka, warto oprawić. Klasyfikacja 
i dział 502.

Książka JERZEGO i WIESŁAWA 
STOBIŃSKICH Sól soli nierówna (W-wa 
1970 PZWS, zł 9.—) to książka popular
nonaukowa z dziedziny chemii, o róż
nych solach, nie tylko o słonej soli 
z Wieliczki ale o wielu innych, np. zna
nych jako nawozy sztuczne. Autorzy 
omawiają zagadnienia chemiczne zwią
zane z solami, mówią o historii odkryć 
w tej dziedzinie i o przemyśle che
micznym, a przy końcu podają szereg 
przykładów doświadczeń chemicznych 
związanych z solami, które uczeń może 
wykonać w domowym czy szkolnym la
boratorium. Książka ilustrowana, napi
sana jasno, przystępnie, dla zaintere
sowanych tematem ciekawa. Dla dzieci 
starszych, szczególnie dla uczniów klas 
VII i VIII. Klasyfikacja i dział 54.

ZTERENU IZA BELA  NA GÓRSKA

M BP Łódź

GŁOS W SPRAWIE LEKCJI 
BIBLIOTECZNYCH

Wszyscy wykwalifikowani pracowni
cy bibliotek publicznych doceniają w 
zasadzie wagę przysposobienia czytel
niczego. Mocy obiegowej nabrała defi
nicja ze skryptu B. Groniowskiej i 
M. Gutry „Przysposobienie czytelnicze

jest planową formą przygotowania do 
samodzielnego i sprawnego posługiwa
nia się katalogami bibliotecznymi, przy
swojenia elementarnych wiadomości o 
strukturze książki, wdrożenia do posłu
giwania się źródłami informacyjnymi.
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książką popularnonaukową, nauczenia 
zestawienia bibliografii łatwych, nie
skomplikowanych tematów”.

Plany i sprawozdania powiatów, wo
jewództw, dzielnic wykazują pokaźne 
liczby l e k c j i  b i b l i o t e c z n y c h ,  
szczegółowa jednak a n a l i z a  dokonana 
przez instruktora może tu niejedno 
jeszcze wykryć i zreformować. Posłuż
my się przykładem łódzkim, który 
uogólnić można zapewne i w wielu in
nych środowiskach bibliotecznych. Do
kładnie przebadane przez dział instruk
cyjno-metodyczny Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi 
materiały za lata 1967—1969 wykazały 
następujące fakty:

— w bibliotekach dla dorosłych lekcje 
biblioteczne są stosowane sporadycznie 
i odgrywają o wiele mniejszą rolę w 
pracy z czytelnikiem niż odczyty, wszel
kiego rodzaju „spotkania”, przeglądy 
bibliograficzne, dyskusje;

— w bibliotekach dla dzieci i mło
dzieży, wyprowadzona z ogólnej sumy 
średnia roczna 4 do 5 lekcji bibliotecz
nych, kryła za sobą ogromne dyspro
porcje wyrażające się liczbą od 7 do 
37 lekcji bibliotecznych przeprowadzo
nych w tym samym trzyletnim okresie 
w poszczególnych placówkach;

— przewaga ćwiczeń ogólnego przy
sposobienia czytelniczego nad lekcjami 
tematycznymi obrazowała się stosun
kiem 2,5:1;

— dysproporcja ilościowa pomiędzy 
lekcjami bibliotecznymi organizowanymi 
dla szkoły a przeznaczonymi wyłącznie 
dla czytelników biblioteki jest tak wiel
ka, iż przysposobienie czytelnicze tych 
ostatnich stanowi zjawisko rzadkie;

— poza przekazywanymi centralnie 
konspektami lekcji bibliotecznych z 
okazji wielkich rocznic (leninowskiej. 
Wielkiej Rewolucji Październikowej, 
Henryka Sienkiewicza, Stanisława Mo
niuszki i in.) obserwuje się brak stałej 
wymiany przygotowanych ćwiczeń po
między bibliotekami tej samej dzielni
cy, a przecież wiele z nich nadawałoby

się do wielokrotnego powtórzenia nie 
tylko na własnym terenie, ale także i w 
innych bibliotekach, gdyby biblioteki 
stosowały wypożyczanie utrw’alonych ze
stawów ćwiczeń; biblioteki łódzkie mają 
opracowane wzory lekcji bibliotecznych 
na tematy interesujące niewątpliwie 
wszystkie biblioteki, jak: „Dziś w Pol
sce Ludowej”, „Pamiętny Wrzesień 1939 
roku”, „Maria Curie-Skłodowska w li
teraturze popularnonaukowej”, „Twór
czość komediopisarza Aleksandra Fre
dry”, „Świat a Polska”, „Kim mogę zo
stać”, „Fizykę można polubić”, „Chemię 
można polubić”, „Jakim jestem — jakim 
chciałbym być”, „Udział młodzieży w 
II wojnie światowej”, „Książka tech
niczna i jej wykorzystanie”, „Rozwój 
oświaty, kultury, nauki w Polsce Ludo
wej”, „Szkoła — koleżeństwo — przy
jaźń w literaturze dziecięcej 1945—1966 
roku”;

— doświadczenia niektórych bibliotek 
wykazały, iż do organizacji lekcji bi
bliotecznych można włączyć z powo
dzeniem aktyw biblioteczny i zarządy 
kół miłośników książek (przygotowanie 
lokalu bibliotecznego, kart ćwiczebnych, 
pomoc w doborze materiałów).

A oto w n i o s k i  jakie nasunęła oma
wiana analiza. Niezależnie od koniecz
ności wykorzystania wszelkich okazji do 
przysposobienia czytelniczego i n d y 
w i d u a l n y c h  czytelników, we wszyst
kich bibliotekach dla dzieci winno się 
obejmować przesposobieniem g r u p y  
młodocianych czytelników zarówno już 
zarejestrowanych w bibliotekach, jak i 
czytelników zarejestrowanych i poten
cjalnych. Specjalizujące się w orga
nizacji „lekcji” biblioteki i placówki 
wzorcowe powinny dzielić się wypra
cowanymi doświadczeniami z pozosta
łymi licząc się z ograniczonymi możli
wościami instruktorów w dostarczaniu 
gotowych konspektów.

Kontynuując współpracę ze s z k o ła -  
m i w zakresie organizowania dla po
szczególnych klas lekcji bibliotecznych, 
głównie tematycznych (odnoszących się



m. in. do aktualnych rocznic i preorien
tacji zawodowej) należy prowadzić rów
norzędnie p r z y s p o s o b i e n i e  w e- 
w n ą t r z b i b l i o t e c z n e .  Biblioteki 
dla dorosłych również nie powinny re
zygnować z podejmowania prób grupo
wego przysposobienia bibliotecznego 
nowo zapisanych czytelników, w  czym 
znacznie pomóc mogą crfonkowie i za
rządy kół przyjaciół bibliotek.

Na marginesie omawianej analizy 
ujawniły się też t r u d n o ś c i ,  na jakie 
napotykają bibliotekarki o mniejszym 
stażu i przygotowaniu podejmujące tę 
formę pracy. I i II stopień przysposo
bienia czytelniczego, wstępne lekcje bi
blioteczne, lekcje poświęcone wewnętrz
nej strukturze książki zostały szeroko 
omówione w skryptach: Groniowskiej 
i Gutry „Organizacja i metody pracy 
bibliotek dziecięcych”, Kulpy i Ciesiel
skiej „Wiadomości o książce w szkole 
podstawowej” oraz w  poradniku me
todycznym „W bibliotece dla dzieci”. 
Jeśli chodzi natomiast o konkretne przy
kłady lekcji tematycznych to w po
wszechnie dostępnej literaturze zawo
dowej jest ich stosunkowo mało i wy
magają one przeważnie aktualizacji. Są 
to w  układzie chronologicznym nastę
pujące wzorce:

H. ŁOPIŃSKA: Lekcja biblioteczna
„Ochrona przyrody” W: W bibliotece 
dla dzieci i młodzieży. Por. Bibliot. 
1957 nr 6.

D. POŁECIOWA: Lekcja biblioteczna
„Encyklopedie i słowniki”. Por. Bibliot.
1960 nr 7.

B. GRONIOWSKA, M. GUTRY: „Parki 
narodowe i rezerwaty w  Polsce”. W: 
Organizacja i metody pracy bibliotek 
dziecięcych. Wyd. 2 popr. W-wa 1962 
s. 46—49.

S. ŁABANOWSKA: „Sławni ludzie w 
nazwach ulic twego miasta. Konkurs 
i lekcja biblioteczna w bibliotekach 
dla dzieci i młodzieży”. Por. Bibliot. 
1965 nr 9.

S. ŁABANOWSKA: Lekcja tematyczna
„Wycieczka po Warmii i Mazurach” 
i lekcja tematyczna „Z dziejów pol
skiej książki”. W : W bibliotece dla 
dziecL W-wa 1965 s. 144—152.

J. NAEKIEWICZ: W setną rocznicę 
urodzin W. I. Lenina. Lekcja biblio
teczna. Por. Bibliot. 1969 nr 11—12.

Do wzorów zamieszczonych w publi
kacjach lokalnych ogół bibliotekarzy ma 
dostęp utrudniony. Korzystają z nich 
przede wszystkim pracownicy tych bi
bliotek, które je otrzymują. Np. dla 
bibliotekarzy województw katowickiego, 
opolskiego i wrocławskiego przeznaczone 
były poniższe konspekty:

T. JARZĄBEK: Hasła Rewolucji w ży
ciu i pracy młodzieży radzieckiej.
Lekcja biblioteczna opracowana na
50 rocznicę Wielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej. Pomagamy sobie w pra
cy 1966 nr 4.

I. LEWICKA: Poznajemy Ziemie Za
chodnie. Lekcja biblioteczna. Materia
ły Metodyczne 1962 nr 2;

M. MACHULAK, I. SUCHAN: Pozna
jemy województwo katowickie. Lekcja 
biblioteczna-tematyczna przeznaczona 
dla dzieci z klas VII i VIII. Poma
gamy sobie w pracy 1969 nr 4.

R. MIETŁA: Włodzimierz Iljicz Lenin. 
Lekcja biblioteczna tematyczna. Po
magamy sobie w pracy 1969 nr 1.

Z. SIERYKOW: W setną rocznicę uro
dzin Włodzimierza Iljicza Lenina. 
Lekcja biblioteczna. Materiały Meto
dyczne 1969.

Tak więc, aby wzbogacić ilościowo 
i jakościowo formy przysposobienia czy
telniczego w działalności bibliotek pub
licznych, musimy w większym niż do
tychczas stopniu dzielić się swoimi do
świadczeniami na łamach Poradnika 
Bibliotekarza.


