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URSZULA MOCZKOWSKA
Łódź Widzew

Naczelne i terenowe
organy władzy państwowej w Polsce Ludowej

Lekcja tematyczna

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klas VIII, jako materiał uzupeł
niający do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania obywatelskiego. 
Lekcja powinna być przeprowadzona w porozumieniu z bibliotekarzem 
szkolnym lub nauczycielem ,,wychowania obywatelskiego“. Jeżeli w księ
gozbiorze własnym brak niektórych pozycji podanych w bibliografii, 
należy wypożyczyć je z biblioteki szkolnej lub biblioteki publicznej wyż
szego stopnia organizacyjnego. Zestawy pytań 19 i 20 dotyczą Łodzi. 
W miarę możliwości należy przystosować je do własnego terenu. Konspekt 
lekcji nie uwzględnia w dalszych zestawach (poza pierwszym) takich sta
łych poleceń, jak: Odnieś katalog na miejsce. Przynieś książkę z półki.

C e l l e k c j i :  Wyrobienie u młodzieży nawyku pogłębiania tematu 
przerabianego w szkole przez lekturę uzupełniającą.
P l a n  l e k c j i :
1. W prowadzenie

a) podanie tem atu; podkreślenie ważności istnienia i działalności takich orga
nów, jak; Sejm, Rada Państw a, Rady Narodowe;

b) podział młodzieży na grupy: ilość dzieci w  grupie uzależniona jest od ilości 
uczestników biorących udział w  lekcji — mogą to być zespoły 4-osobowe lub 
2-osobowe i każdy z zespołów wspólnie opracowuje odpowiedź; można też jednem u 
dziedku przydzielić zestaw pytań do indywidualnego opracowania;

c) podanie wskazówek dotyczących pracy związanej z ćwiczeniami, a więc: 
technika poszukiwania książek, katalog, sygnatura, układ książek na półkach, gdzie 
znaleźć inform acje o roku i m iejscu w ydania książki;

d) rozdanie ponumerowanych kartek  ćwiczebnych.
2. Czytelnicy zapoznają się z tekstam i poleceń i redagują odpowiedzi. Bibliote

karka  czuwa, aby w  odpowiedniej chwili udzielić dodatkowych wyjaśnień.
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3. Po zakończeniu redagowania odpowiedzi, przedstawiciele grup kolejno według 
num eracji kartek  odczytują swoje prace.

4. Podsumowanie lekcji przez bibliotekarkę. Należy przypomnieć młodzieży, że 
w  bibliotece można znaleźć literaturę, k tóra poda lub uzupełni wiadomości 
dotyczące szeregu innych zagadnień.

K a r t k i  ć w i c z e b n e

1
Weź katalog alfabetyczny — literę D.
Wyszukaj książkę: „XX lat Polski Ludow ej”.
Przynieś książkę z półki.
Zanotuj rok wydania, w ydawnictwo i sygnaturę.
Odnieś katalog na miejsce.
Przeczytaj na str. 152 w rozdziale „Od M anifestu Lipcowego do Konstytucji PRL” 

i odpowiedz: Jak i był pierwszy tymczasowy organ władzy ludowej i kiedy 
powstał?

Weź katalog tytułow y — literę D.
Wyszukaj książkę: „25 la t Polski Ludowej 1944—1969”.
Zanotuj autora, rok wydania, wydawnictwo i sygnaturę.
Znajdź w  książce datę: 1944—22 VII i odpowiedz: Jak i program  zawierał wydany 

przez PKWN „M anifest do narodu polskiego”?

Weź katalog działowy — dział 3.
W yszukaj książkę: „XX lat Polski Ludowej”.
Zapisz tytuł, rok w ydania i wydawnictwo.
Przeczytaj tekst na str. 156—157 i odpowiedz: Jakie organy na mocy Konstytucji 

PRL z dn. 22 VII 1952 reprezentują władzę państwową?

Weź katalog z działu podręcznego — dział 80. 
Wyszukaj: „Mały słownik języka polskiego”. 
Zanotuj tytuł, rok wydania, wydawnictwo. 
Odszukaj hasło: Sejm — i przeczytaj je.

Weź katalog alfabetyczny — literę M.
Wyszukaj „Małą Encyklopedię Powszechną”.
Zanotuj rok wj’dania, wydawnictwo i sygnaturę.
Przeczytaj tekst o Radzie Państw a i odpowiedz: Jaką  funkcję pełni Rada Państw a 

i jak i jest zakres jej czynności?

Weź katalog tytułowy — literę  S.
Wyszukaj książkę: „System organów państwowych w PR L”.
Zanotuj autorów, rok wydania, wydawnictwo, sygnaturę.
Na podstawie tekstu  ze str. 134—137 odpowiedz: Jakie są kom petencje Rady 

Ministrów?
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Weź katalog z działu podręcznego — dział 32.
Odszukaj „Słownik wiedzy obyw atelskiej”.
Zapisz wydawnictwo, rok wydania, sygnaturę.
Po zapoznaniu się z treścią hasła: Najwyższa Izba K ontroli odpowiedz. Do czego 

został powołany NIK?

8
Weź katalog działowy — dział 32.
W yszukaj książkę: Dmoch T., Gwiżdż A., Szadurski E.: „Iżtszystko o Sejm ie . 
Zapisz rok wydania, wydawnictwo, sygnaturę.
Na podstawie tekstu  ze str. 227—229 odpowiedz: Jak i jest skład Sejm u w  PRL? 

Czyje interesy reprezentuje w przeciwieństwie do krajów  kapitałistycznych?

Weź katalog alfabetyczny — literę K.
Odszukaj „Kalendarz Robotniczy 1970”.
Zapisz rok w ydania, wydawnictwo, sygnaturę.
Na str. 50 wyszukaj i odpowiedz: Jakie są wew nętrzne organy Sejmu?

10
Weź katalog tytułowy — literę D.
Odszukaj książkę: „Demokracja, Rady Narodowe, Sejm w PRL”.
Zapisz autorów, rok wydania, wydawnictwo i sygnaturę.
Zapoznaj się z tekstem  na str. 106—107, następnie podaj podstawowe inform acje 

dotyczące kadencji Sejmu.

11
Weź katalog z działu podręcznego — dział 3.
Wyszukaj: „Rocznik polityczny i gospodarczy 1970”.
Zanotuj rok wydania, wydawnictwo.
Odszukaj na str. 90 i odpowiedz: W której kadencji obecnie działa Sejm, podaj 

także datę jej rozpoczęcia i zakończenia.

12
Weź katalog alfabetyczny — literę H.
W yszukaj książkę: Holder H.: „Ordynacje wyborcze do Sejmu PRL i Rad Naro

dowych”.
Zapisz rok wydania, wydawnictwo i sygnaturę.
Odszukaj ustawę: O rdynacja wyborcza do Sejmu PRL, podaj jej datę oraz od

powiedz: Gdzie publikuje się ustawy?

13
Weź katalog z działu podręcznego — dział 3.
Odszukaj „Świat w przekroju” 1970.
Zapisz rok wydania, wydawnictwo.
Przeczytaj tekst na str. 275 i wymień przykładowo niektóre ustaw y przyjęte przez 

Sejm w  1969 roku.

14
Weź katalog alfabetyczny — literę E.
W yszukaj „Encyklopedię popularną A—Z”.
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Zapisz rok wydania, wydawnictwo i sygnaturę. 
Odszukaj i przeczytaj hasło: Rady Narodowe.

15
Weź katalog działowy — dział 32.
Odszukaj książkę: Holder H.: „Ordynacje wyborcze do Sejm u PRL i Rad Na

rodowych”.
Zapisz rok w ydania i wydawnictwo.
Odszukaj ustawę: O rdynacja wyborcza do Rad Narodowych i na podstawie roz

działu I tej ustaw y odpowiedz: Jak ie  są zasady praw a wyborczego do Rad 
Narodowych?

16
Weź katalog tytułow y — literę R.
Odszukaj książkę: „Rady Narodowe w PRL”.
Zapisz autorów, rok wydania, wydawnictwo, sygnaturę.
Przeczytaj na str. 50 51 i odpowiedz: Co uchwała się na sesjach Rad Narodowych?

17
Weź katalog alfabetyczny — literę R.
W yszukaj książkę: Rybicki Z.: „Działalność i organizacja Rad Narodowych w  PRL”. 
Zanotuj rok wydania, wydawnictwo, sygnaturę.
Na podstawie tekstu str. 282—284 odpowiedz: Jaką  funkcję pełni Prezydium  Rady 

Narodowej?

18
Weź katalog alfabetyczny — literę  S.
Odszukaj „Słownik wiedzy obyw atelskiej”.
Zapisz rok wydania, wydawnictwo, sygnaturę.
Przeczytaj tekst o Radach Narodowych i odpowiedz: Jaka  jest struk tu ra  Rad 

Narodowych w Polsce? •

19
Weź katalog działowy — dział 3.
Odszukaj książkę: ,Lódź. Rozwój m iasta w Polsce Ludow ej”.
Zanotuj rok wydania, wydawnictwo, sygnaturę.
Na podstawie rozdziału ze str. 152 „Kształtowanie się władzy ludow ej” odpowiedz- 

Kiedy odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Narodowej m. Łodzi?

20
Czy wiesz, gdzie znajdują się:
1. M iejska Rada Narodowa m. Łodzi?
2, Rada Narodowa twojej dzielnicy?

Literatura
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w  PRL. W-wa 1968.
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LUCJAN BILIŃSKI

Inicjatywy czytelnicze młodzieży wiejskiej
w  działalności Związku Młodzieży W iejskiej książka traktow ana jest jako 

jeden z podstawowych środków kształcenia i wychowania młodzieży. Czytelnictwo 
jest najbardziej powszechną form ą uczestnictwa młodzieży w  dorobku ku ltu ra l
nym, towarzyszy praw ie wszystkim formom pracy prowadzonej przez ZMW.

W działalności upowszechniającej czytelnictwo, Związek Młodzieży Wiejskiej 
koncentruje swoją uwagę na rozbudzaniu wśród wszystkich członków organizacji 
potrzeby stałego kontaktu z książką i prasą; na organizowaniu pomocy w utrzy
m aniu tego kontaktu oraz kształtowaniu zainteresowań czytelniczych młodzieży.

Związek Młodzieży W iejskiej w yw iera wpływ na twórczość łiteracką m. in. 
dzięki spraw ow aniu patronatu  nad Korespondencyjnym Kłubem Młodych Pisarzy, 
m ających swoje oddziały przy Zarządach Wojewódzkich ZMVZ. Klub przyczynia 
się poważnie do kształtow ania ideowego, artystycznego i społecznego młodych 
autorów ze środowisk wiejskich i małomiejskich. Podobną funkcję spełnia do
roczna nagroda łiteracka im. Stanisław a Piętaka, ufundowana przez Zarząd Głów
ny ZMW, Ludową Spółdziełnię Wydawniczą i „Tygodnik K ulturalny”. Dla pod
niesienia rangi czytelnictwa, na uroczystości wręczania nagród im. S. Piętaka, 
najbardziej zasłużeni w  upowszechnianiu książki, działacze otrzym ują „Czytełnicze 
Odznaki ZMW”.

Program  popułaryzacji książki wśród młodzieży wiejskiej w spierany jest od
powiednimi przedsięwzięciami organizacyjnymi. Aby ułatw ić mieszkańcom wsi 
zakup wartościowych książek, powołany został z inicjatyw y ZMW, przez Redakcję 
„Nowej Wsi” i Powszechną Księgarnię Wysyłkową — Klub Książki „Nowej Wsi”. 
Klub ten skupia ponad 30 tys. członków. Za jego pośrednictwem  od 1964 r. miesz
kańcy wsi i m ałych miasteczek otrzym ują książki z bieżącej produkcji w ydaw 
niczej zarówno z zakresu beletrystyki, jak i literatu ry  pozabeletrystycznej. O przy
jęcie do Klubu Książki „Nowej Wsi” może ubiegać się każdy, kto zamówi co 
najm niej 5 z przedstawionych do w yboru książek. Z tej form y zakupu skorzystało 
w ielu czytelników, nabyw ając w  ciągu kilku lat ponad milion egzemplarzy książek.

Na podobnej zasadzie działa od 1966 r. Klub Poetycki, wydający własną serię 
pod nazwą „Biblioteka Poetów”. Seria ta  składa się z 12 tomików' wydawanych 
w  ciągu roku (co miesiąc jeden tomik), zawierających utw ory w ybrane najw ybit
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niejszych poetów polskich i obcych. Tomiki poezji opatrzone są w stępam i pisa
nym i przez krytyków  literackich, znawców poezji,

W celu spopularyzowania wśród młodzieży wiejskiej książki rolniczej, Zarząd 
Główny Związku Młodzieży Wiejskiej, przy współudziale Powszechnej Księgarni 
W ysyłkowej, powołał do życia w  1971 r. „Bibliotekę M istrza U rodzaju” — serię 
wydawniczą obejm ującą kilkanaście najnowszych książek ze wszystkich dziedzin 
rolnictwa. (Wśród subskrybentów  ,,Biblioteki M istrza Urodzaju” rozlosowywane 
są pod koniec roku nagrody i wyróżnienia).

Wychodząc z założenia, że rozbudzenie zamiłowania do książki i czytelnictwa 
w  latach dzieciństwa pozostawia trw ały  efekt w  postaci naw yku czytania już na 
całe życie. Związek Młodzieży W iejskiej postanowił rozszerzyć zasięg swego od- 
działyw'ania na dzieci i nastolatków  zamieszkałych na wsi i w małych m iastecz
kach. W związku z tym  Zarząd Główny ZMW i „Nowa Wieś” współnie z Insty tu 
tem  W ydawniczym „Nasza K sięgarnia”, „Telewizją Dziewcząt i Chłopców” i Po
wszechną Księgarnią Wysyłkową — powołał do życia pod koniec 1971 r. K lub 
Książki „B ratek”. Klub „B ratek” obejmuje 50 pozycji z produkcji wydawniczej 
1972 r. (lista książek zaw iera 8 pozycji dla dzieci w w ieku 3—7 lat; 10 książek 
dla dzieci w w ieku 7—12 lat oraz 32 pozycje dla nastolatków). W założeniach 
Klubu „B ratek” stw ierdza się, że dzięki tej formie sprzedaży umożliwi się dzie
ciom wiejskim , które nie m ają dostępu do książki lub m ają ten dostęp bardzo 
ograniczony, nabyw anie wartościowych i poszukiwanych książek. Na wsi nie ma 
jeszcze powszechnego zwyczaju kupow ania dziecku książki, a wśród przedmiotów, 
k tóre dziecku trzeba kupić — książka znajduje się na ostatnim  miejscu lub w  ogóle 
nie jest brana pod uwagę. Słuszny ze wszech m iar w ydaje się wysiłek organizato
rów Klubu „B ratek”, aby — jak to czytamy w  nrze 40/71 „Nowej Wsi” — „szerzył 
się zwyczaj kupowania dziecku książki — z okazji i bez okazji”.

lo:

mistrza
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Problem  rozw ijania czytelnictwa wśród dzieci byl centralnym  tem atem  IX K ra
jowej N arady Czytelniczej ZMW, która  odbyła się w dniach 26—27 listopada 1971 r. 
w Kazimierzu Dolnym. Już do tradycji należy
ustalanie na Krajowych Naradach Czytelniczych 
ZMW głównych kierunków działalności tej orga
nizacji w zakresie upowszechniania książki.

Uczestnicy IX Krajow ej N arady Czytelniczej 
ZMW uznali, że w  dalszym ciągu zachowują swoją 
aktualność hasła poprzednich narad:
„Każdy członek ZMW — czytelnikiem biblioteki”
„Kompletujemy wiasną bibliotekę”

Do inicjatyw  służących upowszechnieniu czytelnictwa w  środowisku młodzieży 
wiejskiej IX  K rajow a N arada Czytelnicza zaliczyła: Klub Książki „Nowej Wsi”, 
„Bibliotekę M istrza U rodzaju”, „Bibliotekę Poetów”, Klub Książki „Człowiek — 
— Świat — Polityka”, Klub Książki dla dzieci i nastolatków  „Bratek” oraz wybór 
10 książek, które powinny być przedm iotem  dyskusji w  kołach ZMW — m ateria
łem pomocniczym na szkolenia oświatowo-polityczne, zebrania itp.

IX  K rajow a N arada Czytelnicza zaleca, aby w  szkoleniu organizatorów czytel
nictw a ZMW większą rolę odgrywały Zarządy Powiatowe ZMW we współpracy 
z bibliotekami publicznymi stopnia powiatowego. Postuluje się przeprowadzanie 
w 1972 r. szkolenia społecznych organizatorów czytelnictwa na powiatowych se
m inariach, kursach oraz obozach. Zarządy W’ojewôdzkie ZMW wspólnie z biblio
tekam i wojewódzkimi m ają przeszkolić członków komisji kultury  Zarządów Po
wiatowych oraz instruktorów  bibliotek publicznych, specjalizujących się w pracy 
z młodzieżą. Uczestnicy N arady przyjęli również wniosek w  sprawie nawiązania 
i zacieśnienia współpracy pomiędzy ZMW i Kołami Przyjaciół Bibliotek.

Wszystkie instancje Związku Młodzieży W iejskiej zostały zobowiązane do opra
cowania planów upowszechnienia czytelnictwa w  środowisku wiejskim. Program y 
te m ają uwzględniać powiązania organizatorów czytelnictwa z placówkami uczest
niczącymi w  popularyzacji książki (bibliotekami, księgarniam i, klubami).

W związku z bardzo ograniczonym zaopatrzeniem  bibliotek w iejskich w  nowości 
wydawnicze, IX  K rajow a N arada Czytelnicza postuluje, aby realizowane było 
w  całej rozciągłości Zarządzenie M inistra K ultury  i Sztuki z dnia 4 lutego 1971 r. 
w  sprawie wskaźników zaopatrzenia bibliotek publicznych w  nowości wydawnicze 
w latach 1971—1980. Uznano za aktualny w  dalszym ciągu wniosek, sformułowany 
na V III Naradzie Czytelniczej, dotyczący koncentracji wszystkich księgozbiorów 
w  bibliotekach publicznych w  celu właściwego ich wykorzystania (chodzi przede 
wszystkim o skupienie w  bibliotekach publicznych na wsi rozproszonych po róż
nych instytucjach i organizacjach księgozbiorów z lite ra tu rą  rolniczą).

Omawiając inicjatyw y czytelnicze Związku Młodzieży W iejskiej zwrócić należy 
uwagę na ich liczne powiązania z działalnością bibliotek publicznych. Niektóre 
zadania stawiane przed kołami i instancjam i ZMW mogą być v 'ykonane wyłącznie 
przy współudziale bibliotek. Zarówno w  interesie ZMW’, jak  i bibliotek leży możli
wie jak najpełniejsze w ykonanie stawianych zadań. Aby się tak  stało, należy je 
bliżej poznać. Jest to szczególnie ważne, gdyż jak  sygnalizowano na licznych kon
ferencjach, szereg kół ZMW oraz placówek bibliotecznych po prostu nie zna po
dejmowanych inicjatyw  czytelniczych. B rak więc pełniejszej inform acji o podej
mowanych akcjach i przedsięwzięciach przynosi szkodę tym  środowiskom, do 
których są one adresowane, a więc środowiskom wiejskim.

Na koniec, w  formie przypomnienia, pragniem y zwrócić uwagę na wydawany 
z inicjatyw y Zarządu Głównego ZMW miesięcznik „Książki dla Ciebie”, który 
jest dużą pomocą w  wyborze lektury, zwłaszcza z zakresu literatu ry  współczesnej.
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VilM
MIĘDZYNARODOWY 

ROK KSIĄŻKI 1972

Księgarstwo — ogniwem kultury narodowej

Rozmowa z mgr Tadeuszem Hussakiem — Przewodniczącym Zarządu 
G łównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Naczelnikiem W ydziału 
Reklamy i Upowszechnienia Książki Zjednoczenia Księgarstwa

— Realizacja przewodniego hasła Międzynarodowego Roku Książki — 
,.Książka dla Wszystkich“ — oznaczającego zo praktyce dostarczenie spo
łeczeństwu dobrej i taniej książki, mobilizuje wszystkich pracowników 
kultury. Jakie zadania postawiło sobie polskie księgarstzoo?

—' Choć to brzmi dumnie, muszę stwierdzić, że hasło Roku jest kon
sekwentnie realizowane w naszej codziennej pracy. W oparciu o dobrze 
rozbudowany i dynamicznie działający system księgarski wprowadzi
liśmy w życie wiele skutecznych metod docierania z książką do czytel
nika. W Międzynarodowym Roku Książki będziemy te metody skrupu
latnie oceniać, a także wzbogacać je i intensyfikować. Za pierwszopla
nowe zadanie uważamy np. skierowanie książkowej ofensywy na środo
wiska najmniej jeszcze czytające — na w ie ś , na  p e r y f e r i e  w ie l 
k ic h  m i a s t, na nowo powstające wielkie o ś r o d k i  p r z e m y s ło 
w e — oraz wzmożenie wysiłków propagujących wciąż zbyt mało do
cenianą l i t e r a t u r ę  f a c h o w ą , s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n ą  
i p o p u l a r n o n a u k o w ą .  Z drugiej strony klimat Roku sprzyja 
zwróceniu uwagi społeczeństwa na rolę księgarzy w procesie demokra
tyzacji kultury, w torowaniu książce drogi do czytelnika. W swoich pla
nach zgodni jesteśmy z programem Roku, który wytyczając perspektywy 
na przyszłość zakłada tym samym ocenę istniejącego dorobku, a z nie
go — jak wspomniałem — możemy być dumni.

— W takim razie warto będzie przypomnieć chociaż główne przesłanki 
upoważniające do tej słusznej dumy...

— Nie da się prawidłowo ocenić współczesności bez cofnięcia się 
w historię. Ujmując rzecz najtreściwiej, w chwili odzyskania niepodległe
go bytu księgarstwo w Polsce właściwie nie istniało. Ocalałe zasoby 
książek były i ■ niewielkie, i rozproszone po kraju. Warszawa — jeden 
z najpoważniejszych ośrodków wydawniczo-księgarskich — znajdowała 
się w najtrudniejszej sytuacji, sieć księgarska leżała tu w gruzach. Obraz 
był tragiczny, a jednak — już wiosną 1945 r. na zrujnowanych ulicach, 
w bramach porozwalanych domów pojawiły się wózki i stragany war
szawskich księgarzy. Książka wróciła w obieg kultury narodowej, aby 
wiernie towarzyszyć odbudowie miasta i życiu mieszkańców. Ruch ten, 
w początkach żywiołowy, bardzo szybko zaczął wstępować w ramy orga
nizacyjne — precyzowała się specyfika zawodu, klarowały podwaliny 
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jego istnienia, obowiązki, zadania i prawa. Y/ażną datą w tym procesie, 
był rok 1950: powołana wówczas przez Prezesa Rady Minstrów Centrała 
Obrotu Księgarskiego „Dom Książki“ przejęła całą sieć księgarń pań
stwowych i spółdzielczych oraz państwowe i spółdzielcze jednostki hurtu 
księgarskiego, wprowadzając zarazem pierwszy system płac księgarstwa 
państwowego. Było to posunięcie o fundamentalnym znaczeniu dla stwo
rzenia w przyszłości jednolitej kadry pracowników książki. Temu same
mu celowi służyło następnie utworzenie szkolnictwa księgarskiego i wią- 
żąca się z tym potrzeba przygotowania właściwych programów, zwerbo
wania kadry nauczycieli i zabezpieczenia podręczników. Żeby nie utonąć 
w historii, powołam się na liczby, które są dostatecznie wymowne: 
w 1950 r. „Dom Książki“ objął 899 placówek księgarskich, dziś dyspo
nuje on 1800 księgarniami w kraju.

— Czy to dużo, czy maîo w skali naszych potrzeb?
-— Bardzo dużo w stosunku do punktu wyjścia, za mało w porównaniu

z potrzebami: czytelnictwo jest w Polsce zjawiskiem masowym i na
wet w najmniejszej miejscowości istnieje zapotrzebowanie na książkę. 
W świetle norm światowych też nie wyglądamy najlepiej: w Europie 
zachodniej jedna księgarnia przypada na 10 000, a w niektórych krajach 
nawet na 7000 mieszkańców, podczas gdy u nas — w niektórych woje
wództwach — liczba ta sięga 20 000 osób, przy czym rozmieszczenie sieci 
księgarskiej jest nierównomierne. O potrzebie poprawienia, i to bez 
wielkiej zwłoki, tego stanu rzeczy najlepiej świadczą reakcje społeczeń
stwa. Oto przykład ze stolicy, a więc miasta jakby nie było uprzywile
jowanego. Kiedy otwierano niedawno księgarnię przy Liceum Księgar
skim im. Stefana Żeromskiego, mieszczącym się w odległym punkcie 
Bielan, były uzasadnione obawy, że w tym peryferyjnym zakątku księ
garnia nie będzie miała powodzenia, tymczasem już w kilkanaście dni 
po otwarciu obroty sięgały 15 000 zł dziennie. Ale nawet nie to jest naj
ważniejsze, prawdziwie bezcennym kapitałem stały się przejawy ludzkiej 
życzliwości i wdzięczności. Fakt zdawałoby się mało prawdopodobny, 
a jednak prawdziwy: oto do tejże księgarni przyprowadził jeden z ojców 
swego małego synka i powiedział doń: „zdejmij czapkę przed książkami, 
ukłoń się tej księgarni!“. No cóż, znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy roz- 
czytanie społeczeństwa przekroczyło księgarskie możliwości jego pełnego 
zaspokojenia, z czego wypływa parę wniosków:
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■ m am y za mało księgarń, przede wszystkim w  ośrodkach, które w ostatnich 
latach szybko się rozwinęły;

■ potrzeba nam  coraz więcej księgarń specjalistycznych;

■ pilnego załatw ienia wym aga postulat tworzenia antykw ariatów  lite ra tu ry  
współczesnej, które przedłużą obieg książek wyczerpanych i rzadko w zna
wianych.

Z tego wypływają z kolei postulaty natury prawno-organizacyjnej : 
skoro sieć księgarska jest niewystarczająca, konieczne staje się trakto
wanie księgarstwa jako usługi podstawowej, to jest przewidywanie 
w nowych osiedlach miejsca na księgarnie na równi z innymi placów
kami zabezpieczającymi potrzeby mieszkańców, no i nieobciążanie wszel
kimi kosztami za te inwestycje „Domu Książki’'. Sprawa z a b e z p ie 
c z e n ia  o d p o w i e d n i c h  l o k a l i  jest tym ważniejsza, że księ
garnie są, w całym tego słowa znaczeniu, placówkami kulturalnymi 
z prawdziwego zdarzenia — nawet w najmniejszej znajduje się około 
2000 tytułów.

— Zaczęliśmy mówić o osiągnięciach, a utonęliśmy w kłopotach.
— To naturalne, w miarę wzbogacania się form pracy rosną i potrze

by, a właśnie niektóre nasze formy upowszechniania książki zdobyły 
uznanie nie tylko w kraju. Takim bardzo udanym przedsięwzięciem jest 
np. k o l p o r t a ż  książek prowadzony w z a k ł a d a c h  p ra c y ,  na 
którym wzorowały się inne kraje socjalistyczne — Czechosłowacja, Wę
gry, NRD. Ponad 12 000 kolporterów działa w wielu zakładach pracy, 
przy czym niektórzy pracują już nawet po kilkanaście lat. Sprzedają 
oni 7—8 milionów książek rocznie. To nie jest bagatela z punktu wi
dzenia zbytu książki i nie jest to rzecz błaha w sensie kształtowania 
u ludzi nawyku najpierw oglądania, a z czasem kupowania i czytania 
książek. Drugą imprezą specyficznie polską, którą podziwiają cudzoziem
cy, są u l i c z n e  k i e r m a s z e  k s ią ż e k .  Mimo wszelkich dyskusji, 
jakie toczą się z okazji majowych kiermaszy, trudno by było podważyć 
znaczenie tej imprezy dla rozbudzania zainteresowań czytelniczych. 
I znów ewidentne osiągnięcia nie są dla nas pretekstem do spoczywania 
na laurach. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż nie został w sposób zado
walający rozwiązany problem związania z książką czytelnika wiejskiego, 
chociaż i na tym terenie sprawa wyraźnie posuwa się naprzód. Mamy 
tu zresztą dobrych sojuszników: z księgarstwem współpracuje ok. 4000 
klubów rolnika i niemal drugie tyle innych ośrodków. Bardzo dobre re
zultaty daje akcja „ k lu b ó w  k s i ą ż k i “ organizowana przez Po
wszechną Księgarnię Wysyłkową. Amatorzy różnych rodzajów literatury 
mogą ją otrzymać w ramach ,,klubów“ drogą prenumeraty, bez doliczenia 
kosztów przesyłki, i tak np. Klub Książki „Nowej Wsi“ obejmuje lite
raturę piękną i popularnonaukową, „Biblioteka Mistrza Urodzaju“ — 
książki rolnicze. Klub ,,Bratek ‘ — literaturę dziecięcą itp. Dodatkowym 
udogodnieniem jest działalność kolporterów wiejskich, którzy zbierają 
zamówienia, tak że odbiorcom wiejskim stworzono de facto optymalne 
możliwości uzyskania książki minimalnym nakładem trudu; chodzi jeszcze 
o to, żeby się w tych możliwościach rozsmakowali i żeby byli o nich 
szybko, s p r a w n i e  i k o m p e t e n t n i e  in f o r m o w a n i .

Skoro padlo słowo: informacja — można je zresztą zastąpić termi
nem: reklama — zatrzymajmy się chwilę przy tym temacie interesują- 
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cym nas wszystkich. Choć w innym formacie niż odbiorca wiejski, miesz
czuch też jej przecież potrzebuje.

— Ja wprowadzę jeszcze trzeci termin — u p o w s z e c h n i e n i e  
książki i postawię między nimi znak równości, ponieważ w naszej prak
tyce są one ściśle powiązane z sobą. Księgarz, któremu powierzono zbyt 
książki, jest tym czlov/iekiem, który toruje jej drogę do czytelnika, 
i w bardzo wielu przypadkach bywa pierwszym jego doradcą. Sprawa 
jest szczególnie skomplikowana i odpowiedzialna, gdy chodzi o autorów 
trudnych albo mało jeszcze znanych. W tej kwestii potrzebna jest bardzo 
bliska współpraca z wydawnictwami. Taka współpraca daje od dawna 
bardzo dobre rezultaty, jeśli idzie np. o zakrojone na szeroką skalę akcje 
reklamowe typu wszelkich subskrypcji i wydań okolicznościowych. Na
tomiast z mniej głośnymi nowościami rzecz wygłąda nie tak różowo. 
Zadaniem wydawnictw byłoby dostarczenie księgarzom w porę kom
petentnych informacji o literaturze tego typu, tak żeby można było do 
niej czytelnika odpowiednio przygoLować, no i dotrzymywanie zapowia
danych terminów wydań, aby informacja i zaufanie nie poszły razem 
w las. Wracając jednak do naszej działalności, chcę zwrócić uwagę na 
jedną z bardzo cennych jak sądzę form, jaką jest w s p ó łp r a c a  k s i ę 
g a r z y  z p i s a r z a m i .  Od 10 lat, na podstawie porozumienia z ZG 
Związku Literatów Polskich, „Dom Książki" organizuje własnymi siłami 
łub przy pomocy innych kontrahentów rocznie około tysiąca spotkań 
pisarzy z czytelnikami, nie licząc organizowanych przez nas wystąpień 
pisarzy na kiermaszach i podpisywania książek w księgarniach. W wielu 
województwach pisarze spotykają się z księgarzami i z uczniami szkół 
księgarskich, co pomaga obu stronom lepiej poznać warunki pracy, której 
wspólnym celem jest dobro książki. Widać więc, że stosunek księgarzy 
do polskiej literatury współczesnej jest stosunkiem aktywnym. Pod
kreślam to z naciskiem, gdyż w sytuacji, kiedy państwo sprawuje me
cenat nad kulturą, odpowiedzialność za wycinek tego mecenatu spoczy
wa na księgarstwie. Każda nowa książka jest cegiełką w budującym się 
gmachu kultury, każdej więc księgarze muszą w m.iarę swoich możliwości 
zapewnić najlepsze warunki startu. Co do innych form informacji 
o książce, to dużą przyszłość ma przed sobą dalsze rozwijanie r e k l a 
m y o f e r t o w e j ,  tj. informacji o konkretnych tytułach wysyłanej 
bezpośrednio na adresy odbiorców indywidualnych oraz zakładów pracy. 
System ten sprawdzony już w wielu krajach u nas stosowany jest tym
czasem w skromnym wymiarze, bo też wymaga odpowiednich prac przy
gotowawczych — opracowania adresografii, zabezpieczenia papieru i usług 
poligraficznych, co idzie dosyć opornie. Od niedawna w kilku dużych 
ośrodkach (w Warszawie — pod nr 319-19) działa również książkowa 
informacja telefoniczna. Pracuje się nad podniesieniem estetyki witryn 
księgarskich, nad rozszerzeniem reklamy plakatowej i — przy niewątpli
wych postępach — wciąż jest sporo do zrobienia. Sprawy dobrej infor
macji o książce są ważnym akcentem Międzynarodowego Roku Książki, 
w programie jego obchodów kładziemy więc na nie duży nacisk.

— Wróciliśmy więc do punktu wyjścia: po ogólnym naświetleniu przez 
Pana problemu, prosiłabym teraz o przykłady najważniejszych akcji 
przygotowywanych przez księgarstwo w Międzynarodozoym Roku Książki.

— Nasz bardzo obfity program podzieliliśmy roboczo na kilka grup 
obejmujących imprezy ogólnokrajowe, upowszechnienie książki na wsi.
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Problem  rozw ijania czytelnictw a w śród dzieci byl centralnym  tem atem  IX  K ra 
jowej N arady Czytelniczej ZMW, k tó ra  odbyła się w  dniach 26—27 listopada 1971 r. 
w  Kazim ierzu Dolnym. Już do tradycji należy
ustalanie na K rajow ych N aradach Czytelniczych 
ZMW głównych kierunków  działalności tej orga
nizacji w  zakresie upowszechniania książki.

Uczestnicy IX  K rajow ej N arady Czytelniczej 
ZMW uznali, że w  dalszym ciągu zachowują swoją 
aktualność hasła poprzednich narad:
„Każdy członek ZMW — czytelnikiem  biblioteki”
,,K om pletujem y w łasną bibliotekę”

Do in icjatyw  służących upowszechnieniu czytelnictw a w  środowisku młodzieży 
w iejskiej IX  K rajow a N arada Czytelnicza zaliczyła; K lub Książki „Nowej Wsi”, 
„Bibliotekę M istrza U rodzaju", ,.Bibliotekę Poetów ”, K lub Książki „Człowiek — 
— Św iat — P olityka”, K lub Książki dla dzieci i nastolatków  „B ratek” oraz w ybór 
10 książek, k tóre  pow inny być przedm iotem  dyskusji w  kołach ZMW — m ateria 
łem pomocniczym na szkolenia oświatowo-polityczne, zebrania itp.

IX  K rajow a N arada Czytelnicza zaleca, aby w  szkoleniu organizatorów  czytel
nictw a ZMW większą rolę odgrywały Zarządy Pow iatow e ZMW we w spółpracy 
z bibliotekam i publicznym i stopnia powiatowego. Postuluje się przeprow adzanie 
w  1972 r. szkolenia społecznych organizatorów  czytelnictw a na powiatow ych se
m inariach, kursach oraz obozach. Zarządy W'ojewôdzkie ZMW wspólnie z biblio
tekam i wojewódzkim i m ają przeszkolić członków kom isji ku ltu ry  Zarządów  Po
w iatow ych oraz instruk torów  bibliotek publicznych, specjalizujących się w  pracy 
z młodzieżą. Uczestnicy N arady przyjęli również w niosek w  spraw ie naw iązania 
i zacieśnienia w spółpracy pomiędzy ZMW i Kołami Przyjaciół Bibliotek.

W szystkie instancje Związku Młodzieży W iejskiej zostały zobowiązane do opra
cowania planów  upowszechnienia czytelnictw a w  środow isku w iejskim . Program y 
te m ają  uwzględniać pow iązania organizatorów  czytelnictw a z placówkam i uczest
niczącym i w  popularyzacji książki (bibliotekami, księgarniam i, klubami).

W związku z bardzo ograniczonym zaopatrzeniem  bibliotek w iejskich w  nowości 
wydawnicze, IX  K rajow a N arada Czytelnicza postuluje, aby realizow ane było 
w  całej rozciągłości Zarządzenie M inistra K ultu ry  i Sztuki z dnia 4 lutego 1971 r. 
w  spraw ie w skaźników  zaopatrzenia bibliotek publicznych w  nowości wydawnicze 
w  latach 1971—1980. Uznano za ak tualny  w  dalszym ciągu wniosek, sform ułowany 
na  VIII N aradzie Czytelniczej, dotyczący koncentracji w szystkich księgozbiorów 
w  bibliotekach publicznych w  celu właściwego ich w ykorzystania (chodzi przede 
w szystkim  o skupienie w  bibliotekach publicznych na wsi rozproszonych po róż
nych insty tucjach i organizacjach księgozbiorów z lite ra tu rą  rolniczą).

O m aw iając in icjatyw y czytelnicze Związku Młodzieży W iejskiej zwrócić należy 
uwagę na ich liczne pow iązania z działalnością bibliotek publicznych. N iektóre 
zadania staw iane przed kołam i i instancjam i ZMW mogą być w'ykonane wyłącznie 
przy w spółudziale bibliotek. Zarówno w  interesie ZMW, jak  i bibliotek leży m ożli
w ie jak  najpełniejsze w ykonanie staw ianych zadań. Aby się tak  stało, należy je 
bliżej poznać. Jest to szczególnie ważne, gdyż jak  sygnalizowano na licznych kon
ferencjach, szereg kół ZMW oraz placówek bibliotecznych po prostu nie zna po
dejm ow anych inicjatyw  czytelniczych. B rak więc pełniejszej inform acji o podej
m owanych akcjach i przedsięwzięciach przynosi szkodę tym  środowiskom, do 
k tórych są one adresow ane, a więc środowiskom wiejskim .

Na koniec, w  form ie przypom nienia, pragniem y zwrócić uw'agę na w ydaw any 
z inicjatyw y Zarządu Głównego ZMW miesięcznik „Książki dla Ciebie”, który 
je s t dużą pomocą w  wyborze lek tury , zwłaszcza z zakresu lite ra tu ry  współczesnej.

103



MM MIĘDZYNARODOWY 

ROK KSIĄŻKI 1972

Księgarstwo — ogniwem kultury narodowej

Rozmowa z mgr Tadeuszem Hussakiem — Przewodniczącym Zarządu 
G łównego Słowarzyszenia Księgarzy Polskich i Naczelnikiem  W ydziału 
Reklamy i Upowszechnienia Książki Z jednoczenia Księgarstwa

— Realizacja przewodniego hasła Międzynarodowego Roku Książki — 
„Książka dla Wszystkich“ — oznaczającego zo praktyce dostarczenie spo
łeczeństwu dobrej i taniej książki, mobilizuje wszystkich pracowników 
kultury. Jakie zadania postawiło sobie polskie księgarstzoo?

—• Choć to brzmi dumnie, muszę stwierdzić, że hasło Roku jest kon
sekwentnie realizowane w naszej codziennej pracy. W oparciu o dobrze 
rozbudowany i dynamicznie działający system księgarski wprowadzi
liśmy w życie wiele skutecznych metod docierania z książką do czytel
nika. W Międzynarodowym Roku Książki będziemy te metody skrupu
latnie oceniać, a także wzbogacać je i intensyfikować. Za pierwszopla
nowe zadanie uważamy np. skierowanie książkowej ofensywy na środo
wiska najmniej jeszcze czytające — na w ie ś , n a  p e r y f e r i e  w ie l 
k i c h  m ia s t ,  na nowo powstające wielkie o ś r o d k i  p r z e m y s ł o 
w e — oraz wzmożenie wysiłków propagujących wciąż zbyt mało do
cenianą l i t e r a t u r ę  f a c h o w ą ,  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n ą  
i p o p u l a r n o n a u k o w ą .  Z drugiej strony klimat Roku sprzyja 
zwróceniu uwagi społeczeństwa na rolę księgarzy w procesie demokra
tyzacji kultury, w torowaniu książce drogi do czytelnika. W swoich pla
nach zgodni jesteśmy z programem Roku, który wytyczając perspektywy 
na przyszłość zakłada tym samym ocenę istniejącego dorobku, a z nie
go — jak wspomniałem — możemy być dumni.

— W takim razie warto będzie przypomnieć chociaż główne przesłanki 
upoważniające do tej słusznej dumy...

— Nie da się prawidłowo ocenić współczesności bez cofnięcia się 
w historię. Ujmując rzecz najtreściwiej, w chwili odzyskania niepodległe
go bytu księgarstwo w Polsce właściwie nie istniało. Ocalałe zasoby 
książek były i • niewielkie, i rozproszone po kraju. Warszawa — jeden 
z najpoważniejszych ośrodków wydawniczo-księgarskich — znajdowała 
się w najtrudniejszej sytuacji, sieć księgarska leżała tu w gruzach. Obraz 
był tragiczny, a jednak — już wiosną 1945 r. na zrujnowanych ulicach, 
w bramach porozwalanych domów pojawiły się wózki i stragany war
szawskich księgarzy. Książka wróciła w obieg kultury narodowej, aby 
wiernie towarzyszyć odbudowie miasta i życiu mieszkańców. Ruch ten, 
w początkach żywiołowy, bardzo szybko zaczął wstępować w ramy orga
nizacyjne — precyzowała się specyfika zawodu, klarowały podwaliny 
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Tadeusz Hussak

jego istnienia, obowiązki, zadania i prawa. Vv̂ ażną datą w tym procesie 
był rok 1950; powołana wówczas przez Prezesa Rady Minstrów Centrała 
Obrotu Księgarskiego „Dom Książki“ przejęła całą sieć księgarń pań
stwowych i spółdzielczych oraz państwowe i spółdzielcze jednostki hurtu 
księgarskiego, wprowadzając zarazem pierwszy system płac księgarstwa 
państwowego. Było to posunięcie o fundamentalnym znaczeniu dla stwo
rzenia w przyszłości jednolitej kadry pracowników książki. Temu same
mu celowi służyło następnie utworzenie szkolnictwa księgarskiego i wią- 
żąca się z tym potrzeba przygotowania właściwych programów, zwerbo
wania kadry nauczycieli i zabezpieczenia podręczników. Żeby nie utonąć 
w historii, powołam się na liczby, które są dostatecznie wymowne: 
w 1950 r. „Dom Książki“ objął 899 placówek księgarskich, dziś dyspo
nuje on 1800 księgarniami w kraju.

— Czy to dużo, czy mało w skali naszych potrzeb?
— Bardzo dużo w stosunku do punktu wyjścia, za mało w porównaniu 

z potrzebami: czytelnictwo jest w Polsce zjawiskiem masowym i na
wet w najmniejszej miejscowości istnieje zapotrzebowanie na książkę. 
W świetle norm światowych też nie wyglądamy najlepiej; w Europie 
zachodniej jedna księgarnia przypada na 10 000, a w niektórych krajach 
nawet na 7000 mieszkańców, podczas gdy u nas — w niektórych woje
wództwach — liczba ta sięga 20 000 osób, przy czym rozmieszczenie sieci 
księgarskiej jest nierównomierne. O potrzebie poprawienia, i to bez 
wielkiej zwłoki, tego stanu rzeczy najlepiej świadczą reakcje społeczeń
stwa. Oto przykład ze stolicy, a więc miasta jakby nie było uprzywile
jowanego. Kiedy otwierano niedawno księgarnię przy Liceum Księgar
skim im. Stefana Żeromskiego, mieszczącym się w odległym punkcie 
Bielan, były uzasadnione obawy, że w tym peryferyjnym zakątku księ
garnia nie będzie miała powodzenia, tymczasem już w kilkanaście dni 
po otwarciu obroty sięgały 15 000 zł dziennie. Ale nawet nie to jest naj
ważniejsze, prawdziwie bezcennym kapitałem stały się przejawy ludzkiej 
życzliwości i wdzięczności. Fakt zdawałoby się mało prawdopodobny, 
a jednak prawdziwy; oto do tejże księgarni przyprowadził jeden z ojców 
swego małego synka i powiedział doń; „zdejmij czapkę przed książkami, 
ukłoń się tej księgarni!“. No cóż, znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy roz- 
czytanie społeczeństwa przekroczyło księgarskie możliwości jego pełnego 
zaspokojenia, z czego wypływa parę wniosków:
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■ m am y za mało księgarń, przede wszystkim  w  ośrodkach, k tóre w  ostatnich 
latach szybko się rozwinęły;

■ potrzeba nam  coraz więcej księgarń specjalistycznych;
■ pilnego załatw ienia wym aga postu lat tworzenia antykw ariatów  lite ra tu ry  

współczesnej, k tóre przedłużą obieg książek w yczerpanych i rzadko w zna
wianych.

Z tego wypływają z kolei postulaty natury prawno-organizacyjnej : 
skoro sieć księgarska jest niewystarczająca, konieczne staje się trakto
wanie księgarstwa jako usługi podstawowej, to jest przewidywanie 
w nowych osiedlach miejsca na księgarnie na równi z innymi placów
kami zabezpieczającymi potrzeby mieszkańców, no i nieobciążanie wszel
kimi kosztami za te inwestycje „Domu Książki’'. Sprawa z a b e z p i e 
c z e n ia  o d p o w i e d n i c h  l o k a l i  jest tym ważniejsza, że księ
garnie są, w całym tego słowa znaczeniu, placówkami kulturalnymi 
z prawdziwego zdarzenia — nawet w najmniejszej znajduje się około 
2000 tytułów.

— Zaczęliśmy mówić o osiągnięciach, a utonęliśmy w kłopotach.
— To naturalne, w miarę wzbogacania się form pracy rosną i potrze

by, a właśnie niektóre nasze formy upowszechniania książki zdobyły 
uznanie nie tylko w kraju. Takim bardzo udanym przedsięwzięciem jest 
np. k o l p o r t a ż  książek prowadzony w z a k ł a d a c h  p r a c y ,  na 
którym wzorowały się inne kraje socjalistyczne — Czechosłowacja, Wę
gry, NRD. Ponad 12 000 kolporterów działa w wielu zakładach pracy, 
przy czym niektórzy pracują już nawet po kilkanaście łat. Sprzedają 
oni 7—8 milionów książek rocznie. To nie jest bagatela z punktu wi
dzenia zbytu książki i nie jest to rzecz błaha w sensie kształtowania 
u ludzi nawyku najpierw oglądania, a z czasem kupowania i czytania 
książek. Drugą imprezą specyficznie polską, którą podziwiają cudzoziem
cy, są u l i c z n e  k i e r m a s z e  k s ią ż e k .  Mimo wszelkich dyskusji, 
jalńe toczą się z okazji majowych kiermaszy, trudno by było podważyć 
znaczenie tej imprezy dla rozbudzania zainteresowań czytelniczych. 
I znów ewidentne osiągnięcia nie są dla nas pretekstem do spoczywania 
na laurach. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż nie został w sposób zado
walający rozwiązany problem związania z książką czytelnika wiejskiego, 
chociaż i na tym terenie sprawa wyraźnie posuwa się naprzód. Mamy 
tu zresztą dobrych sojuszników: z księgarstwem współpracuje ok. 4000 
klubów rolnika i niemal drugie tyle innych ośrodków. Bardzo dobre re
zultaty daje akcja „ k lu b ó w  k s i ą ż k i “ organizowana przez Po
wszechną Księgarnię Wysyłkową. Amatorzy różnych rodzajów literatury 
mogą ją otrzymać w ramach „klubów“ drogą prenumeraty, bez doliczenia 
kosztów przesyłki, i tak np. Klub Książki ,,Nowej Wsi“ obejmuje lite
raturę piękną i popularnonaukową, „Biblioteka Mistrza Urodzaju“ — 
książki rolnicze. Klub ,,Bratek“ — literaturę dziecięcą itp. Dodatkowym 
udogodnieniem jest działalność kolporterów wiejskich, którzy zbierają 
zamówienia, tak że odbiorcom wiejskim stworzono de facto optymalne 
możliwości uzyskania książki minimalnym nakładem trudu; chodzi jeszcze 
o to, żeby się w tych możłiwościach rozsmakowali i żeby byli o nich 
szybko, s p r a w n i e  i k o m p e t e n t n i e  in f o r m o w a n i .

— Skoro padlo słowo: informacja — można je zresztą zastąpić termi
nem: reklama — zatrzymajmy się chwilę przy tym temacie interesują-
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kolportaż, informację i reklamę, wystawiennictwo i in. Inauguracją był 
zorganizowany w lutym Miesiąc Książki Rolniczej, któremu po raz pierw
szy patronował minister rolnictwa. Majowe Dni Oświaty, Książki i Prasy 
będą obchodzone szczególnie uroczyście, pod hasłem ,,Książka dla wszyst
kich“. Podczas ich trwania będziemy się starali — w oparciu o kluby 
rolnika — dotrzeć z książką do miejscowości pozbawionych stałych pla
cówek księgarskich. Akcenty rocznicowe znajdą się również w obchodach 
XV jubileuszowych Dni Książki i Prasy Technicznej oraz w imprezach 
z okazji Dni Książki „Człowiek — Świat — Polityka“, ukierunkowanych 
tym razem specjalnie na upowszechnienie literatury społeczno-politycz
nej w środowiskach młodzieżowych i wśród robotników. Dążąc do roz
szerzenia zainteresowań czytelniczych na wsi księgarstwo zacieśni współ
pracę z resortem rolnictwa. Związkiem Młodzieży Wiejskiej i Spółdziel
czością Zaopatrzenia i Zbytu w sprawie długofalowego programu upo
wszechnienia książki. W Międzynarodowym Roku Książki położony bę
dzie nacisk na dalszy rozvzôj akcji kolportażowej, na odpowiednią opra
wę plastyczną wszystkich imprez, na zwiększenie reklamy książek w pra
sie, radio i TV. Rozszerzone zostaną formy organizacyjne spotkań z pi
sarzami. Księgarstwo będzie się też włączać do wszystkich poczynań 
wydawców i innych współorganizatorów, których celem będzie upo
wszechnienie książki o wybitnych walorach poznawczych.

— Chciałam teraz zaproponować Panu spojrzenie na sprawy księgar
skie oczami przewodniczącego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich: jaki 
jest udział Stowarzyszenia w rozwoju księgarstwa oraz jego uczestnictwo 
w obchodach Roku?

— Obok hasła Roku obowiązują nas takie hasła jak „Księgarstwo 
ogniwem kultury narodowej“ oraz „Praca Księgarza — służbą społecz
ną“. Realizacja ich jest ambicją i obowiązkiem całego Stowarzyszenia. 
Formy realizacji to m. in. stałe robocze kontakty z księgarską mło
dzieżą, inicjowanie i popieranie akcji, których celem jest ciągłe dosko
nalenie kadr księgarskich i wyrabianie społecznego stosunku do za
wodu, jak również wspólnie ze związkiem zawodowym troska o słuszne 
rozwiązywanie spraw bytowych. Działalność Stowarzyszenia przyczy
niła się poważnie do tak cennych osiągnięć, jak zintegrowanie śro
dowiska księgarskiego o wyrobionym i jednolitym profilu, którego 
znamiennymi cechami są: wydajność w pracy, ofiarność, przywiązanie 
do zawodu. A jest to zawód — nie ma co ukrywać — ciężki, nie miesz
czący się z reguły w wyznaczonych godzinach pracy, wymagający od
porności fizycznej i psychicznej, odpowiedzialny. Stowarzyszenie nasze 
ściśle współpracuje ze Zjednoczeniem Księgarstwa nad podwyższaniem 
kwalifikacji księgarzy a także w zakresie badań rynku czytelniczego 
oraz szeroko pojętej modernizacji warsztatu pracy księgarskiej. Tyle 
w skrócie o tym, co się robi na co dzień. Natomiast nasze zamierzenia 
w związku z Rokiem — podane też w telegraficznym skrócie — wyglą
dają następująco: przewidujemy zorganizowanie — wspólnie z Minister
stwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego — konferencji nauczycieli szkół 
księgarskich; dla aktywu księgarskiego odbędzie się seminarium na temat 
perspektyw kształcenia księgarzy, a dla młodych księgarzy — na temat 
miejsca księgarstwa w realizacji hasła Roku. W szkołach księgarskich 
inicjujemy kiermasze książek i odwołujemy się do całego środowiska 
księgarskiego o społeczny udział we wszystkich obchodach. Na Dni
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Oświaty oraz na Międzynarodowe Targi Książki przygotowujemy mate
riały informacyjne — również w językach obcych — o dorobku polskiego 
księgarstwa; chcemy w nich omówić miejsce księgarstwa polskiego w sy
stemie upowszechniania kultury, wreszcie pracujemy nad memoriałem 
zawierającym ocenę sytuacji książki i księgarstwa, który zostanie przed
stawiony Komisji Ekspertów do Spraw Oświaty.

— Dziękuję za poruszenie tylu ważnych spraw i proszę jeszcze o parę 
słów specjalnie dla bibliotekarzy.

— Bibliotekarzy uważamy za swoich najbliższych sojuszników, z któ
rymi wspólnie ponosimy odpowiedzialność za kształtowanie i za zaspo
kajanie potrzeb czytelniczych. Mamy mnóstwo spraw wspólnych i właści
wie żadnych — konfliktowych. Najmocniej może kontakt bibliotekarza 
i księgarza zazębia się na najtrudniejszym odcinku pracy, jakim jest 
wieś, i konieczne jest tutaj wypracowanie wspólnego programu działa
nia. Mamy za sobą wiele udanych form codziennej współpracy — wspól
ne dyskusje nad sytuacją książki, wspólne przedsięwzięcia przy jej pro
pagowaniu itp. Jednym z przejawów harmonijnej współpracy pomiędzy 
Stowarzyszeniem Księgarzy i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich 
jest wydawany corocznie „Informator Bibliotekarza i Księgarza“, bardzo 
w środowisku księgarskim ceniony. Wreszcie i księgarz, i bibliotekarz 
mają ten sam cel — pozyskanie i wychowanie czytelnika rozsmakowa
nego w dobrej książce, a gdy się im to uda, wiedzą, że wybierając swój 
zawód wybrali słuszną drogę.

Rozm awiała: ANNA BAŃKOWSKA

STANISŁAW JEŻYŃSKI

Wędrówki po Ziemi 
i w Kosmosie (cz. li)

Technika i fantazja 
czyli podróż w Kosmos
Materiały do konkursów — cd.

III. Eliminacje w  konkursie indywidualnym

Poniżej zamieszczano 12 pytań  — po dw a dla każdego uczestnika konkursu. 
Praw idłow a odpowiedź za pierwsze (z dwóch) pytanie — 2 pkt., za drugie — 
4 punkty. Ponadto każdy z sześciu uczestników elim inacji w inien  w  ciągu 5 m inut 
wypisać na kartce  zapam iętane ty tu ły  książek S tanisław a Lema. Za każdy p ra 
widłowo zanotowany ty tu ł — 1 punkt. Za błędy można odliczać punk ty  karne.

I. 1. Jaką nazwę nosi radziecka seria próbników m iędzyplanetarnych, z których kilka 
osiągnęło W enus (pierwszy w  r. 1965)?

2. Jak się  nazyw ał pierw szy sztuczny satelita  ziem ski, który w ylądow ał łagodnie na 
powierzchni K siężyca i dostarczył jej zdjęć (1966 rok)?
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III.

IV . 7.

II, 3. Jaką nazwę nosi seria radzieckich pierw szych na św iecie jednosobowych załogowych  
statków satelitarnych? W pierwszym  statku z tej serii odbył pierwszy lot kosm iczny  
Jurij Gagarin.

4. Jak nazwana została seria dziesięciu am erykańskich satelitarnych dwuosobowych  
statków kosm icznych, które odbywały lo ty  w latach 1965/66?
(Przekład polski tej nazwy brzm i „B liźnięta”).
Jaką nazwę nosi seria radzieckich satelitarnych trzyosobowych statków załogowych, 
stanow iących udoskonaloną wersję statków  kosm icznych „W ostok” ? Na pierwszym  
statku tej serii odbył się w  r. 1964 pierw szy trzyosobowy łot kosm iczny.
6. W którym  roku w yniesiony został na orbitę okołoziemską pierwszy satelita  bio
logiczny (z psem  Łajką) — radziecki ,,Sputnik 2” ; a) 1957, b) 1959, c) 1962?
Który z kosm onautów radzieckich — jako pierw szy człowiek — przebywał na orbicie 
satelitarnej Ziemi przez pełną dobę?

8. Proszę podać nazwisko kosm onauty, w  którego życiorysie odnotowano m. in . na
stępujące fakty: Wraz z F. Borm anem  odbył lot kosm iczny w  statku G em ini 7 
(4—18 XII 1965), podczas którego przebywał przez rekordowo długi okres czasu — 
14 dni na orbicie satelitarnej Ziemi. W spólnie z E. Aldrinem odbył kolejny lot 
kosm iczny w  statku Gemini 12 (11—15 XI 1966). Przede wszystkim  jednak razem
z F. Bormanem 1 z W. Andersem w  statku załogowym  Apollo 8 dokonał historycz
nego pierw szego lotu w  pobliże Księżyca (21—27 XII 1968), stanow iącego jednocześnie  
pierwszy lot załogowy przez pasy prom ieniowania pierścieniow ego Ziemi w  prze
strzeń m iędzyplanetarną, pierw szy lot załogowy wokół Księżyca i pierw szy lot zało
gow y z drugą prędkością kosmiczną. U czestniczył aż trzykrotnie w  lotach poza 
Ziemię.

V. 9. Jak się nazywa bardzo długa seria radzieckich satelitów  badawczych i  użytecznych?
Pierw szy satelita  z tej serii wprowadzony został na orbitę w  1962 roku, Tylko do 
roku 1971 (włącznie) w ystrzelono ich około  450.

10. Proszę podać nazwisko pierwszego am erykańskiego kosm onauty, który w  1962 roku 
w zniósł się w  statku kosm icznym  z serii ,.Mercury” na orbitę okołoziem ską. Czas 
lotu 4 godziny 55 minut.

VI. 11. Jakiego typu satelitam i są obiekty radzieckie z serii ,,M ołnia” i am erykańskie  
z serii „Syncom ” i „Telstar” ?

12. W roku 1964 na pokładzie w ieloosobowego statku kosm icznego ,,Woschod 1” odbyli 
pierwszy satelitarny lot z załogą kilkuosobową: płk, W. Komarow, dr nauk tech
nicznych K. F ieoktistow  i  Boris Borisowicz Jegorow. Jaką specjalność reprezento
w ał Jegorow?

IV. Konkurs drużynowy — drugi turniej pytań

Zestaw C
1. Jak nazywa się okienko w  kabinie statku załogow ego, w ykonane z m ateriału przezroczy

stego, o znacznej w ytrzym ałości m echanicznej i  cieplnej, m ało wrażliwe na udar cieplny, 
um ożliw iające obserwacje św iata zewnętrznego (Ziemi oraz ciał i zjawisk w  przestrzeni 
kosmicznej)?

2. Proszę podać nazwę działu prawa odnoszącego się  do stosunków m iędzy ludźm i a do
m niem anym i istotam i inteligentnym i z innych ciał niebieskich.

3. Jak się  nazywa obiekt astronom iczny, przeważnie św iecący bardzo słabo i  o rozmytych  
brzegach, stanow iący skupisko gazów i pyłów? Św ieci św iatłem  odbitym  lub rozproszo
nym , pochodzącym  od niezbyt odległych gwiazd. Gdy brak takich gwiazd, m oże być 
ciem ny (np. Worek Węgla w  pobliżu gwiazdozbioru Krzyż Południa).

4. Proszę w yjaśnić pojęcie „okna startowego” .
5. Jak wiadom o, rozróżnia się cztery prędkości kosm iczne. Proszę w yjaśnić pojęda: pierw

szej i  drugiej prędkości kosm icznej.
6. Proszę w yjaśnić, przy jakiej prędkości kosmicznej obiekt kosm iczny m usi na zawsze 

opuścić Układ Słoneczny.
7. Jaki obiekt naukowy Akadem ii Nauk ZSRR położony jest w  Pułkow ie koło Leningradu? 

(Powstał w  roku 1839).
3. Proszę w yjaśnić znaczenie niżej wym ienionych słów : a) anoksja, b) bolid, e) linkos.

Zestaw  D
1. Gwiazda Wieczorna — to poetyczna nazwa jednej z planet naszego układu. Jest ona 

w  pewnych okresach szczególnie dobrze widoczna wieczorem , po zachodde Słońca, a naw et 
nieco w cześniej. Jaka to planeta?
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2. Jak się nazywa planeta Układu Słonecznego, należąca do grupy tzw. planet ziem skich, 
obiegająca Słońce po orbicie nieznacznie eliptycznej, średnio w  odległości 228 min km 
(perihelium  — 206 m in km, aphelium  — 249 m in km). Najm niejsza odległość od Ziem i — 
56 m in km.

3. Proszę powiedzieć, jak się nazywa liczba określająca stosunek prędkości obiektu w  danym  
ośrodku (powietrzu) do prędkości dźwięku w  tych sam ych warunkach. Zależy ona od 
tem peratury danego ośrodka i  dlatego np. w  atm osferze jest różna na różnych w yso
kościach.

4. Jak się nazywa widoczna okiem  nie uzbrojonym  jedna z najbliższych galaktyk, odległa  
od G alaktyki o około 1,5 m in la t św ietlnych? Nazwę jej nosi też znana pow ieść fanta
styczno-naukow a radzieckiego autora J. A. Jefrem owa.

5. Ganimed i Europa to nazwy dwu z dwunastu w ielk ich księżyców  jednej z  planet Układu 
Słonecznego. Jakiej?

6. Jaka planeta Układu Słonecznego otoczona jest gęstą atm osferą, zawierającą zbite i  sUnle 
odbijające św iatło  m asy obłoków, u której spodu ciśnienie w ynosi kilkadziesiąt atmosfer? 
Składa się ona w  około 90% z dwutlenku w ęgla i  zawiera rów nież nieznaczne ilości pary  
wodnej i  tlenu. Temperatura przy powierzchni jest bardzo wysoka i  w ynosi ok . +300 st. C.

7. Jak się  nazywa strum ień plazm y, złożonej w  zasadzie z protonów i  elektronów , w ysy
łanych nieustannie przez Słońce w  przestrzeń m iędzyplanetarną?

8. Pas zwierzyńcow y — to pas na sferze niebieskiej po obu stronach eklip tyki, którego na
zwa pochodzi od 12 gwiazdozbiorów znajdujących się  na jego obszarze, noszących głów nie  
nazwy zwierząt. Jak inaczej ten  pas się nazywa?

V. Konkurs drużynowy — testy „Podróż kosmiczna”
(dla drużyn, k tóre zwyciężyły w tu rn ieju  pytań)

Zestaw E
1. Jak się  nazywa fotel kosm onauty, wyposażony w  specjalne urządzenie um ożliw iające jego  

katapultow anie na zewnątrz kabiny załogi, a następnie rozwinięcie spadochronu, w  celu  
realizacji łagodnego lądowania? W iększość kosm onautów radzieckich korzystała z takiego  
fotela w  ostatniej fazie powrotu na powierzchnię Ziemi, dokonując katapultowania. Może 
być również zastosow any do celów  ratowniczych, w  przypadku aw arii w  okresie startu  
rakiety nośnej statku kosm icznego.

2. Jaką planetę układu słonecznego okrążają dwa księżyce; Beim  os i Phobos?
3. Proszę podać nazwę Galaktyki, w skład której w chodzi Układ Słoneczny.
4. Na czym  polega hydroponiczna uprawa roślin?
5. Proszę podać dw ie zasadnicze korzyści, p łynące z hydroponićznej upraw y roślin podczas 

w ielom iesięcznych lotów  kosm icznych.

Zestaw F
1. Gwiazda Poranna — to poetyczna nazwa jednej z planet naszego układu, w  pewnych  

okresach szczególnie dobrze widocznej rano, przed wschodem  Słońca. Jaka planeta jest 
tak nazywana?

2. W przestrzeni m iędzygwiazdowej znajduje się tzw. gaz m iędzygw iezdny (bardzo rozrze
dzony). Jaki pierwiastek dom inuje w  tym  gazie?

3. Jak się  nazywa fotel o kształcie dostosowanym  do kształtu ciała kosm onauty, używ any  
w  statkach załogowych?

4. Jak brzmi skrótow e określenie pochodzące od wyrazów „cybernetyka” i  „organizm ”, 
oznaczające człowieka odpowiednio sztucznie zm ienionego w  celu dostosowania go do 
warunków życia zupełnie odm iennych od ziem skich (np. panujących na innych planetach)?. 
Dostosowanie tak ie m iałoby polegać na przerwaniu norm alnego działania różnych narzą
dów (np. płuc czy przewodu pokarm owego) i  na sztucznym  doprowadzeniu substancji od
żywczych, odpowiednich leków  i  tlenu do krwi, a usuwaniu szkodliwych produktów  
przem iany m aterii na zewnątrz organizmu. W szystkie te  procesy byłyby realizowane  
w  sposób autom atyczny i  sterow ane przez odpowiednie układy sam oczynne, kontrolujące 
aktualny stan organizmu ludzkiego. W św ietle  współczesnej w iedzy nasuw ają się w ątp li
wości, czy to będzie m ożliwe. Zrealizowane w  ograniczanym  zakresie m oże jednak znacznie 
usprawnić okresow o działanie człowieka w  warunkach trudnych i niecodziennych.

5. Proszę podać nazwę gwiazdy w  gwiazdozbiorze Kil Okrętu, najjaśniejszej — po Słońcu 
i Syriuszu — gwiazdy nieba. Ze względu na jasność 1 dogodne położenie na sferze niebie
skiej jest w ykorzystyw ana przy kierowaniu gwiezdnym  obiektów  kosm icznych.
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VI. Tematy do „egzaminu dla publiczności”

Zestaw A
1. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi.
2. Woschod 1.
3. Albert Einstein.

Zestaw B
4. Jurij A leksiejew łcz Gagarin
5. Apollo 3
6. Siergiej Pawłowicz Korolew

można ułożyć m. łn.

Zestaw C
7. Nail A. Amstrong
8. Walentyna Wladimirowna Tierieszkowa-Nikolajewa
9. Kazimierz Siem ionowicz
P r z y k ł a d :
Gdyby jeden z tem atów brzmią! „Władimir M ichajlowicz Komarow” 
następujące (proste) pytania:

— na czym polegał wyczyn statku kosmicznego, którym dowodził W. M. Komarow?
— jakim statkiem  kosmicznym dowodził?
— jaka była przyczyna katastrofy statku kosmicznego Sojuz 1. podczas której zginął? 

w  którym lo było roku?
— jakie najważniejsze odznaczenia otrzym ał (dwukrotnie) W. K  Komarov/?

V n. Finał obydwu konkursów — Fragmenty powieści S. Lema
(Zadanie dla uczestników obydwu konkursów)

Przed odczytaniem każdego z fragm entów  — konferansjer zadaje identyczne py
tanie: kto pierwszy domyśli się, z jakiej powieści S. Lem a pochodzi czytany 
fragm ent?

Fragment 1
IJlaczego jesteś bosa? — sjiyoałem, podchodząc do szafy i w ybielając spośród kolorowych  

kom binezonów dwa, dla siebie i dla niej.
— Nie wiem ... musiałam gdzieś zarzucić trzewiki... — powiedziała niepewnie. Puściłem  to 

mimo uszu.
— W sukience nie w łożysz tego, będziesz ją musiała zrzucić.
— Kombinezon..? a po co? — spytała, biorąc się od razu do ściągania sukni, ale natych

m iast okazało się coś dziwnego: że niepodobna jej było zdjąć, bo nie miała żadnego zapięcia. 
Czerwone guziki pośrodku były ozdobą. Brakowało jakiegokolwiek zamka, błyskawicznego  
czy innego. Harey uśm iechała się  zmieszana. Udając, że jest to najzwyklejsza rzecz w  św lecie, 
podniesionym z ziemi, podobnym do skalpela, instrumentem naciąłem materiał tam, gdzie 
kończył się  dekolt. Teraz m ogła ściągnąć sukienkę przez głowę. Kombinezon był na nią 
trochę za obszerny.

— Polecim y?.,, ale ty  także? — dopytywała się, kiedy oboje już ubrani, opuszczaliśmy  
pokój. Kiwnąłem  tylko głową. Bałem  się okropnie, że spotkam y Snauta, ale korytarz w io
dący na lotnisko był pusty, a drzwi radiostacji, które m usiellśm y m inąć, zam knięte.

Na stacji panowała wciąż martwa cisza. Harey przypatrywała się temu, jak małym, elek
trycznym  wózkiem wytaczałem  ze środkowego boksu rakietę na wolny tor.

Fragm ent 2
Horpacli kazał włączyć głośniki, wypełniające dotąd sterownie ogłuszającym gromem, 1 spy

tał Jazona, co się stanie, kiedy temperatura wewnątrz ,,Cyklopa” przekroczy granicę w y
trzym ałości elektromózgu.

Uczony nie wahał się ani chwili.
— Miotacz zostanie wyłączony.
— A pole siłowe?
— Pole nie.
Ogniowa bitwa przeniosła się już na równinę przed w ylot wąwozu. Atram entowy ocean  

wrzał, wzdymał się, wirował i piekielnym i skokam i wpadał w ognisty ziew.
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__T q już chyba zaraz — powiedział Kronotos w  ciszy oniem iałego, burzliw ie skotłow anego
obrazu w  ekranach. Minęła jeszcze jedna m inuta. Nagle blask ognistego leja gw ałtow nie  
osłabł. Chmura zakryła go.

— Sześćdziesiąt kilom etrów od nas — odpowiedział technik łączności na pytanie Horpacha. 
A stiogator zarządził alarm. W szyscy ludzie w ezw ani zostali na stanowiska. „N iezw yciężony” 
wciągnął pocnyln e, dźwig osobowy i zam knął klapy.

Fragm ent 3
Poszedłem w ięc na zakupy. Ale najpierw trafiłem  na Biuro Pżdróży — to b jio  jak olśnienie. 

WsEedlern do środka.
W wielkiej sali, srebrnej ze szmaragdowymi konsolam i (zaczynałem już m ieć dosyć tych ko

lorów), l iy ł i  prawie pusto. M atowe szyby, olbrzym ie barwne zdjęcia kanionu Colorado, kra
teru Archim edesa, urwisk Dejmosa, Palm  Beach, Florydy — było to tak zrobione, że patrząc 
widziało się głębię, a naw et m orskie fa le  poruszały się. jakby to  n ie by ły  fotografie, lecz  
okna otwarte na rzeczywistą przestrzeń. Podszedłem  do okienka z napisem  Ziemia.

Siedział tam oczywiście robot. Tym razem był złoty. A raczej oprószony złotem .
— Czym m ożem y panu służyć? — spytał. Głos m iał głęboki. Zamknąwszy oczy przysiągłbym , 

że przemawia tęgi, ciem now łosy m ężczyzna.
— Zależy mi na czym ś prym ityw nym  — powiedziałem . — W róciłem w łaśnie z długiej 

podróży — bardzo długiej. Nie chcę nadm iernego kom fortu. Chcę m ieć spokój, wodę, drzewa, 
mogą być góry. Żeby było prym itywnie i staroświecko. Jak przed stu laty. Macie coś takiego?

— Jeżeli pan sobie życzy, m usim y m ieć. Góry Skaliste, Fort Plum . Majorka. Antyle.
— Bliżej — powiedziałem . — Tak...- w  prom ieniu tysiąca kilom etrów. Co?
— Klavestra.
__ Gdzie to jest?
Zauważyłem już, że z robotami rozmawiało m i się doskonale, ponieważ absolutnie niczemu 

się  n ie  dziw iły. Nie m ogły. To było bardzo rozsądnie pom yślane.

Fragm ent 4
— Kogo m ogę zobaczyć? Ducha?! — wybuchnąłem .
— Rozumiem. M yślisz, że zwariowałem . Nie. N ie zwariowałem . N ie potrafię ci tego pow ie

dzieć inaczej... na razie. Zresztą może... nic się nie stanie. W każdym  razie pam iętaj. Ostrze
głem  cię.

— Przed czym!? O czym ty mówisz?
— Panuj nad sobą — m ów ił uparcie sw oje. — Zachowuj się, jakby... bądź przygotowany  

na wszystko. To niem ożliwe, wiem . Mimo to spróbuj. To jedyna rada. Innej n ie znam.
— A le CO zobaczę!!! — krzyknąłem  prawie. Ledwo powstrzym ałem  się od porwania go za 

ramiona i porządnego wstrząśnięcia, kiedy tak siedział, wpatrzony w  kąt, z umęczoną, spa
loną słońcem  twarzą i z widocznym  -wysiłkiem -wyduszał z siebie pojedyncze słowa.

— N ie wiem . W pewnym  sensie to zależy  od ciebie.
— Halucynacje?
— Nie. To jest — realne. Nie... atakuj. Pam iętaj.
— Co ty  mówisz? — odezwałem  się nieswoLm głosem .
__ Nie jesteśm y na Ziemi.
— Polytheria? Ależ -one nie są w  ogóle podobne do ludzi! — zawołałem . N ie w iedziałem , co 

robić, żeby go w ytrącić z tego zapatrzenia, z którego zdawał się w yczytyw ać m rożący krew  
w  żyłach bezsens.

— Dlatego w łaśnie to takie straszne — pow iedział cicho. — Pam iętaj: m iej się na baczności!
— Co się stało z Gibarianem?
Nie odpowiedział.
— Co robi Startorius?

Fragm ent 5
Jak z gigantycznej, w ydłużonej wrzecionowato ostrygi, w ychylił się  ze stu lonych skrzy

dlato, grubych, pofałdow anych m ięsnych pochew dwuręki kadłubek, sunąc w łasnym  cięża
rem w  dól, aż dotknął węzełkowatym l paluszkam i podłogi. B ył nie w iększy od dziecięcego  
popiersia, kiedy tak w isiał na rozciągających się błonach bladożółtych wiązadeł, kiw ając się  
coraz w olniej i w olniej, aż zamarł. Doktor pierwszy odw ażył się  dojść do niego, pochw ycił 
koniec m iękkiej, w ieloprzegubowej kończyny i  m ały tors, żyłkow aty blado, w yprężył się, 
ukazując płaską twarzyczkę, bezoką, z ziejącym i nozdrzami i czym ś poszarpanym jak  
rozgryziony język, w  m iejscu gdzie u człowieka są usta.

— M ieszkaniec Edenu... — pow iedział głucho Chemik. Inżynier, zbyt wstrząśnięty, by mó-wić, 
usiadł na w ale generatora i, sam nie wiedząc o tym, nieustannie w ycierał ręce o tkaninę 
kombinezonu.
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Fragm ent G
Całe popołudnie spędziłem  w  księgarni. N ie by ło  w  niej książek. N ie drukowano ich już 

od pół w ieku bez m ała. A tak się na nie cieszyłem , po m ikrofilm ach, z  których składała  
się biblioteka ,,Prom eteusza” . N ic z tego. N ie można już było szperać na półkach, w ażyć  
w ręce tomów, czuć ich ciężaru, zapowiadającego rozmiar lektury. K sięgarnia przypominała  
raczej elektronow e laboratorium . Książki to by ły  kryształki z utrwaloną treścią. Czytać Je 
można było przy pom ocy optunu, B ył naw et podobny do książki, ale o jednej, jedynej 
stronicy m iędzy okładkam i. Za dotknięciem  pojaw iały się na niej kolejno karty tekstu, Ale 
optunów m ało używano, jak m i pow iedział robot-sprzedawca. Publiczność w ołała lek tony — 
czytały głośno, można je było nastawić na dow olny rodzaj głosu, tem po i  miodułację. T ylko  
naukow e publikacje o bardzo m ałym  zasięgu drukowano jeszcze na plastyku im itującym  
papier. Tak że w szystkie m oje zakupy zm ieściły się  w  jednej kieszeni, choć było tego praw ie  
trzysta tytułów . Garść krystalicznego zboża — tak w yglądały  książki. Robot, który m nie  
obsługiwał, sam był encyklopedią, dzięki tem u, że — jak m i pow iedział — jest bezpośrednio 
połączony poprzez elektronow e katalogi z wzornikam i w szelkich m ożliwych dzieł na całej 
Ziemi. W księgarni znajdow ały się  zasadniczo ty lko pojedyncze „egzem plarze” książek, 
a kiedy ktoś ich potrzebował, utrw alało się treść pożądanego dzieła w  kryształku.

F ragm en t 7
W ciągu ośmiu kolejnych w ieczorów  opowiedziałem  mu, jak Gea zbliżała się do p lanety , 

jak na jej spotkanie w ylecia ły  w ielk ie statki o dziwnych kształtach, jak nieznane istoty  
porozum iały się  z ludźm i dzięki autom atom  tłum aczącym , a kiedy tak opowiadałem , gęstość  
potoku m eteorytow ego rosła, jak gdyby czeluście m iotały w  nas" w szystkie ukryte w  Kosm o
sie m artwe rzeki żelaza i kam ienia. Ściany, przedm ioty, ciała przechodził dreszcz, w szystko  
chwiało się  i w tym  febrycznym  dygocie opowiadałem  Zorinowi o wysokiej cyw ilizacji tych  
istot i jak w ielk i spotkał je  wstrząs, kiedy zbadawszy szczątki strąconych rakiet Gei zro
zum iały swą pom yłkę. [...]

Podałem mu gotowy posiłek, a gdy spytał, czemu marudzę, poszedłem  na górę i ślęczałem  
tam przy m artw ej aparaturze, od czasu do czasu sprawdzając, czy drzwi są szczeln ie  
zam knięte. O dczekawszy dwadzieścia strasznych m inut zszedłem  na dół i rozpocząłem ko
lejną historię o istotach, i ich wspaniałej cyw ilizacji, i o tym , że już nie nasza mała stacja, 
lecz potężny rasar Białego Globu będzie w  przyszłości w iódł ziem skie rakiety transgałak- 
lyczne w  kierunku Obłoków M agellana.

Fragm ent 8
W półleżał przed nim i, nagi, z  uniesioną skośnie górną połową w ielk iego torsu. Spom iędzy  

ziejących m ięśni piersiow ych spozierało na nich w ielk ie, bladoniebieskie oko — w idzieli ty lko  
rąbek spłaszczonej twarzyczki, jak poprzez szparę nie dom kniętych drzwi.

— Jak s ię  tu dostał? —  spytał cicho Doktor.
— Nadbiegł z dołu, k ilka m inut przed wam i. Kiedy zapalałem  flarę, uciekł, potem  wrócił.
Stali nad nim, n ie  wiedząc, co robić. Stwór dyszał jak po długim biegu. Doktor pochylił

się, chcąc, najprostszym  gestem , pogładzić czy poklepać otwartą dłonią olbrzyma; ten zadrgał, 
na bladej skórze jego cielska w ystąp iły  w odniste krople, w ielk ie jak pęcherze.

— On... się nas boi... — powiedział cicho Doktor. — Co robić? — dodał bezradnie.
Dubelt rńe ruszał się. Gdyby nie m iarowe ruchy jego tarczowato rozszerzonej piersi, można

by sądzić, że nie żyje. Za przykładem  Doktora posiadali wokół niego na kam iennej p ła- 
szczyźińe.

ODPOWIEDZI

I. „Zabawa literacka”
(Zakończenia opowiadań — podano bezpośrednio po streszczeniach).

II. Konkurs drużynowy — turniej pytań

Zestaw A
1. Osłona ablacyjna — osłona obiektu kosm icznego lub głow icy rakiety dalekiego zasięgu, 

chroniąca dany obiekt przed nadm iarem  ciepła w yzw alanego przy w targnięciu w  atm osferę. 
Osłona ablacyjna wykonywana jest przeważnie ze sztucznych tworzyw wzm acnianych siatką 
z w łókna szklanego, z m ateriałów  ceram icznych itp. M ateriały te zazwyczaj są bardzo  
złym i przewodnikam i ciepła, co dodatkow o zabezpiecza dany obiekt przed uszkodzeniem .

2. Bajkonur.
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3. Napęd jonow y.
4. Napęd rakietow y fotonow y.
5. Okno atm osferyczne — zakres długości fa ii (częstotliwości) prom ieniowania elektrom agne

tycznego, dla których atm osfera ciała niebieskiego jest przepuszczalna, „przezroczysta” . 
Atm osfera Ziemi ma 3 o.a. : 1) okno optyczne w zakresie długości fa li 3COO—10 000 angsłrem ów, 
a w ięc od bliskiego nadfioletu do bliskiej podczerwieni; 2) w  zakresie 8—12 m ikronów; 3) 
okno radiowe w  zakresie od 1 cm do kilku metrów. W zakresie pozostałych długości fali 
prom ieniowania elektrom agnetycznego zarówno m niejszym  (promieniowanie nadfioletowe, 
prom ieniowanie rentgenowskie, prom ieniowanie garrima), jak 1 pośrednich i wyższych (p o
szczególne zakresy prom ieniowania podczerwonego i radiow'ego) atm osfera Ziemi jest n ie
przezroczysta. Ma to w ielk ie konsekw encje praktyczne (m. In. ochrona życia na po
wierzchni Ziemi) i naukowe (np. konieczność prowadzenia badań poza przyziemnymi, naj
gęstszym i warstwam i atm osferycznym i za pomocą tzw. satelitów  astronom icznych).

8. Teoria w zględności Alberta Einsteina.
7. P lanetoidy.
8. Określenia poprawne; , .statek kosm iczny” i  „obiekt kosm iczny”.

'Zestaw B
1. Astrobiologia.
2. Astrobotanika.
3. Merkury.
4. Parsek.
5. Prędkość hipersoniczna — odpowiada liczbie Macha w iększej od 5.
8. IR — prom ieniow anie podczerwone.
7. Proxim a Centaura — najbliższa Ziemi gwiazda, w  gwiazdozbiorze Centaura, oddalona od 

Układu Słonecznego tylko o 4,3 lat św ietlnych, czyli 1,3 parseka,
8. Pulsar,

III. £

I. 1.
2.

II. 3.
4.

III. 5.
6.

IV. 7.
8.

V. 9.
10.

VI. 11.

12.

III. Eliminacje w konkursie indywidualnym

Nazwa serii radzieckich próbników do badania Wenus —  ,,W enus”.
P ierw szy sztuczny obiekt ziem ski lądujący łagodnie na Księżycu: „Łuna 9”.
Seria radzieckich jednoosobowych statków  satelitarnych — ,,W ostok”.
Nazwa am erykańskich dw uosobowych statków  satelitarnych — „G em ini”.
Seria radzieckich trzyosobowych statków  kosm icznych — „W oschod”.
P ierw szy b iologiczny sztuczny satelita  Ziem i wprowadzony został na orbitę 
w  r. 1957 (3 XI).
Jako pierw szy przez całą dobę przebywał na orbicie satelitarnej Ziemi H. Titow. 
Jam es A. Lovell.
Seria satelitów  badawczych i  użytecznych nazyw a się ,.Kosmos” .
Pierw szym  am erykańskim  kosm onautą, który wzniósł się na orbitę satelitarną, był 
John Glenn.
Satelity  serii „M ołnia” i „Syncom ” i  „Telstar” to satelity  kom unikacyjne, łącz
nościow e.
B. B. Jegorow  jest lekarzem .

T ytuły książek S. Lema 
P o w i e ś c i  i  o p o w i a d a n i a  
D zienniki gwiazdowe
Astronauci
Eden
Pow rót z gwiazd
Solaris
Głos pana
Śledztwo
Obłok M agellana
Pam iętnik znaleziony w  wannie  

I n n e  k s i ą ż k i :
F ilozofia przypadku  
Fantastyka i futurologia  
W ysoki zamek 
Czas nieutracony

f a n t a s t y c z n o - n a u k o w e ;
K sięga robotów  
W ejście na orbitę  
Noc księżycow a  
N iezw yciężony  
B ajki robotów  
Polow anie
Opowiadania o p ilocie P irxie  
Inwazja z Aldebarana

Próżnia doskonała  
Summa Technologiae 
Cyberiada
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IV. Konkurs drużynowy — turniej pytań
Zestaw C
1. Iluminator
2. Metaprawo
3. Mgławica
4. Okno startowe — okres czasu, w którym  m ożliwa jest realizacja lotu danego obiektu  

kosm icznego przy użyciu stojących do dyspozycji środków technicznych, w  szczególności 
rakiet nośnych. W praktyce okno startowe dobiera się  tak, aby dany cel osiągnąć przy 
jak najm niejszym  nakładzie środków i kosztów. W przypadku lotów  na Księżyc okno  
startow e ma szerokość od 2.5 do 1,5 godz., w  zależności od dnia okresu startowego.

5—6. Prędkość kosmiczna — prędkość, jaką trzeba nadać obiektow i kosm icznem u, aby opu
ścił powierzchnię ciała niebieskiego, w  naszym  przypadku Ziemi. Rozróżnia się: pierwszą  
prędkość kosmiczną, blisko powierzchni Ziemi, równą ok. 8 km/s, która umożliwia 
obiektowi kcsm icznem u utrzymanie się na orbicie satelitarnej ; drugą prędkość kosmiczną 
(tzw. prędkość ucieczki) dla Ziemi równą 11,2 km /s, um ożliwiającą obiektow i kosm icznem u  
w yrw anie się z pola graw itacji Ziemi i w ejście na orbitę okołosloneczną, oraz trzecią 
prędkość kosmiczną, stanowiącą prędkość paraboliczną względem  Słońca, przy której obiekt 
m usi na zawsze opuścić Układ Słoneczny. W średniej odległości orbity okołosłonecznej 
Ziemi wynosi ona ok. 42 km /s (przy starcie z powierzchni Ziemi w kierunku jej ruchu 
po orbicie okołosłonecznej w ystarczy nadać obiektowi prędkość 16,7 km /s). Czwarta pręd
kość kosmiczna niezbędna jest do opuszczenia G alaktyki i w  odległości Słońca od jej 
jądra wynosi 350 km/s (przy wykorzystaniu prędkości obiegowej Słońca wokół tego jądra 
jest ona równa tylko ok. 130 km /s).

7 Pułkowskie Obserwatorium Astronom iczne.
8. a) Anoksja — niedotlenienie.

b) bolid — w ielk i m eteor.
c) linkos (skrót od nazwy lingua cosmica — język kosmiczny) — język sztuczny, prze

znaczony do nawiązywania łączności z dom niem anym i istotam i inteligentnym i z innych  
św iatów . Utworzony przez m atem atyka holenderskiego G. Freidentala w  1960 r. Zajmuje 
pośrednie m iejsce m iędzy językam i naturalnym i a językam i sztucznym i m aszyn m ate
m atycznych. Podstawę linkosu stanowią pojęcia m atem atyczne i  liczby, operacje m a
tematyczne itd. Układem liczbowym  stosowanym  w linkosie jest układ dwójkowy, 
a nie dziesiętny.

Zestaw D
1. Gwiazda Wieczorna — Wenus.
2j. . Marls.
3. Liczba Macha.
4. Mgławica Androm edy (Wielka).
5. Ganimed i  Europa — to Księżyce Jowisza.
0. Wenus'. •
7. Wiatr Słoneczny.
Ô. Pas zwierzyńcow y — Zodiak.

V. Konkurs drużynowy — „Podróż kosmiczna”.
Zestaw E
1. Fotel katapultowy.
2. Deim os i Phobos to księżyce Marsa,
3. Układ Drogi M lecznej, albo, po prostu __ Droga Mleczna.
4—5. Bezglebowa uprawa roślin — uprawa roślin w zbiornikach z wodnym i roztworami od

powiednich substancji odżywczych (soli m ineralnych itp.). Przewiduje się duże bezglebowe 
upraw y roślin w  w ielom iesięcznych lotach załogow/ych i w  stacjach kosm icznych oraz 
bazach położonych na innych ciałach niebieskich, np, na bazach księżycotyych, jako  
źródła św ieżego pożywienia roślinnego i czynnika odświeżającego atm osferę (pochłanianie 
dw utlenku w ęgla a wydalanie tlenu).

Zesty.w F
1. Gwiazda Poranna — Wenus.
2. Wodór.
3. Fotel konturowy.
4. Cyborg.
5. Canopus.
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VL „Egzamin dla publiczności”

1. 4 X  1957 — W yniesiony został w  przestrzeń kosm iczną pierw szy sztuczny satelita Ziemi — 
radziecki Sputnik 1, o  m asie 84 kg i  średnicy 0,6 m — jego lot w ykazał m ożliwość  
praktycznej realizacji sztucznych satelitów  Ziemi i  zapoczątkował erę lotów  kosm icznych.

2. 12 X  1964 — Start pierwszego trzyosobowego statku satelitarnego Woschod 1 z dowódcą 
1 pilotem W. Komarowem, naukow cem -fizykiem  K. Fieoktisowem  1 naukowcem-lekarzern 
B. Jegorowem  na pokładzie.

3. Einstein Albert (1879 — 1955), jeden z najw ybitniejszych fizyków  w szystkich czasów, 
laureat nagrody Nobla (1922), twórca teorii względności: szczególnej (1905) i ogólnej (1915). 
Teoria ta stała się fundam entem  fizyk i współczesnej dzięki nowem u i głębszem u w y 
jaśnieniu podstawow ych praw przyrody. Szczególna teoria względności dotyczy ukła
dów  poruszających się  ruchem jednostajnym  i  w ykazuje m. in. względność w szelkich  
ruchów. Ogólna teoria w zględności dotyczy układów poruszających się ruchem przy
spieszonym  i  um ożliwia ściślejsze niż dawniej ujęcie zjawiska pow szechnego ciążenia. 
Teoria w zględności tkw i u podstaw praktycznego wykorzystania energii jądrowej i  ma 
ogrom ne znaczenie również dla astronom ii i astronautyki.

4. Gagarin Jurij A łeksiejew icz (1934— 1968), płk, kosm onauta radziecki. Bohater Związku 
Radzieckiego. W 1968 r. ukończył Akadem ię Techniczną Wojsk Lotniczych w  M oskwie. 
B ył pierwszym  człowiekiem , który w  statku Wostok 1 (12IV 1961) wzniósł się na orbitę  
satelitarną Ziemi i powrócił na jej powierzchnię. Zginął śmiercią lotnika w  czasie lotu  
ćwiczebnego w  sam olocie odrzutowym  (27 III 1968). Pochowany pod murami Kremla.

5. 21 X11 1968 — Start am erykańskiego statku załogowego Apollo 8 z załogą: F. Bormanem, 
J. Lovellem  i W. Andersem  w  kierunku K siężyca. Apollo 8 stanowi pierw szy statek  
załogowy, który uzyskał drugą prędkość kosmiczną i oderwał się całkow icie od Ziemi 
oraz poleciał w stronę innego ciała niebieskiego. 24 XII 1968 Apollo 8 wprowadzony zo
stał na orbitę satelitarną K siężyca, z której po raz pierwszy ludzie mogą obserwować 
i fotografow ać to ciało niebieskie z odległości niew iele ponad 100 km. Po 10 okrąże
niach Księżyca Apollo 8 w yruszył z powrotem  w  kierunku Ziemi. 27 XII nastąpiło  
w targnięcie statku w  atm osferę Ziemi z drugą prędkością kosmiczną, a następnie ła
godne w odow anie na Pacyfiku.

6. Korolew Siergiej Pawłowicz (1906—1966), uczony radziecki, w ybitny specjalista w za
kresie techniki rakietowej i astronautyki, zwany „Główmym konstruktorem “. B ył współ
organizatorem  i członkiem  kolektyw u GIRD (Grupaa po Izuczeniju Reaktiwnogo Dw iże- 
nika — Grupa do badań ruchu odrzutowego), pow stałego w  1932 r. w  M oskwie, który  
zajm ował się opracowaniem  i próbam i pierwszych rakiet radzieckich. Skonstruował 
pierw szy radziecki prototyp sam olotu rakietow ego RP-318-1, pow stałego z szybowca  
SK-9, który wyposażył w  silnik w łasnej konstrukcji; pierwsze próby w  locie tego sa
molotu odbyły się w  latach 1937 — 1938. B ył konstruktorem  pierwszej radzieckiej rakiety  
uskrzydlonej 212, której lo ty  doświadczalne rozpoczęły się w  1939 r. P o II wojnie  
św iatow ej pod jego kierow nictw em  pow stały w ielk ie pociski rakietow e i rakiety geofi
zyczne. Odegrał dom inującą rolę w  radzieckim  programie kosm icznym , kierując m. in. 
budową wielk ich rakiet nośnych i statków  załogowych typu Wostok i Woschod, a także 
licznych sztucznych satelitów  Ziemi serii Elektron, Mołnia i Kosmos oraz próbników  
serii Sonda. Swą osobowością, zdolnościam i i  osobistym i osiągnięciam i przyczynił się 
decydująco do radzieckich sukcesów  w  dziedzinie astronautyki.

7. Am strong Neil A. (ur. 1930), kosm onauta am erykański, absolw ent w ydziału techniki
uniw ersytetu Pardeu. Oblatywał sam oloty odrzutowe i  rakietow e, m. in. X-15, Uczestni
czył w  locie statku kosm icznego G em ini 8 (16-17 III 1966) wraz z D. Scottem . Po raz 
pierw szy w ów czas udało się zrealizować operację łączenia dwóch obiektów 8 z czło
nem  Agena w  przestrzeni kosm icznej. Uczestniczył w  pierwszej, historycznej wypraw ie  
ludzi w  statku Apollo 11 (16—24 VII 1969) na powierzchnię innego ciała niebieskiego —
Księżyca. W ylądował tam wraz z E, Aldrinem 20 VII na Morzu Spokoju. 21VII jako  
pierw szy człowiek stanął na powierzchni K siężyca.

8. Tierieszkowa-Nikołajew a W alentina W ładimirowna (ur. 1937), kosm onautka radziecka. 
Bohater Związku Radzieckiego. Pierwsza i  jedyna dotychczas kobieta, która poleciała  
na orbitę satelitarną Ziemi. Uczestniczyła w  locie  statku kosm icznego W ostok 6 (16-19 
VI 1963), który jednocześnie stanowił drugi lo t grupowy statków  kosm icznych: Wostok 5 
(z pilotem  W. Bykowskim ) i W ostok 6. Jest żoną kosm onauty A. N ikołajewa.

9. Siem ianow icz K azim ierz (rok ur, nieznany — zmarł po 1651), w ybitny polski arty le-  
rzysta, autor fundam entalnego d ś e ła  z  zakresu artylerii „O w ielk iej sztuce artylerii” , 
którego pierwsza część w yszła drukiem (łac. Amsterdam 1650, przekład franc. 1651, 
niem , 1656, ang. 1729, poi. 1963), a druga zaginęła. W dziele tym  opisuje m. in . kon
strukcję, wytw arzanie i w łasności rakiet prostych i złożonych oraz — po raz pierw szy
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w  literaturze św iatow ej — rakiet w ielostopniow ych. Dzieło przez prawie 200 lat sta
now iło w  św ięcie niedościgniony podręcznik techniki rakietow ej, zwłaszcza dzięki sw e
mu naukowem u charakterowi.

VII. Fragmenty powieści S. Lema
1. Solaris. 2. N iezw yciężony. 3. Powrót z gwiazd. 4. Solaris. 5. Eden. 6. Powrót z gwiazd.
7. Obłok Magellana. 8. Eden.

Ja k  wiadomo — od każdego b ib lio te
karza, a zwłaszcza pracującego z dzieć
mi, prócz znajomości czytelnika i m eto
dyki pracy, wymaga się także znajom o
ści księgozbioru. Pełnej znajomości 
i właściwej oceny udostępnianego księ
gozbioru nie sposób jednak osiągnąć, 
naw et jeśli przeczyta się osobiście 
wszystkie książki w bibliotece (a na to, 
na ogół, b rak  czasu), bez konfrontacji 
własnych odczuć i spostrzeżeń z opinią 
krytyków  i łiteraturoznaw ców . Wysokie 
wym agania staw iane literaturze dla 
dzieci i młodzieży (która, zgodnie z po
stulatam i, m a być wartościowa literac
ko, graficznie, wychowawczo i poznaw
czo, nie znajdują jednak adekwatnego 
odbicia w publicystyce krytycznej. Nikłe 
zainteresow anie krytyków  tą  dziedziną 
twórczości literackiej to już truizm.

Czym dysponują, w efekcie, bibliote
karze pragnący poszerzyć i pogłębić swą 
wiedzę o książkach udostępnianych m a
łym  i młodym czytelnikom? Praw ie ni
czym. Mamy parę lakonicznych opraco
w ań historycznych, ujm ujących pewien 
w ybrany okres dziejów lite ra tu ry  dzie
cięcej (zarysów, nie monografii), parę 
prac zbiorowych z różnymi wypowie
dziam i (plonem konferencji i narad) w 
spraw ie wycinkowych problemów lite ra 
tury  dla dzieci, parę inform atorów, k il
ka  pozycji przykładowo om awiających 
w ybrane książki na tle problem atyki 
czytelnictwa dzieci, parę  zbiorów arty-

IZABELLA ST ACH El „SK A

Książka dawno oczekiwana
kułów  i nieliczne recenzje w czasopis
mach bieżących.

W tej sytuacji dla bibliotekarza cen
na jest każda nowa pozycja poświęcona 
literaturze dla dzieci, a szczególnie 
książka tak  dobra i tak  ściśle odpowia
dająca naszym potrzebom, jak  wydana 
ostatnio praca HALINY SKROBISZEW- 
SK IEJ pt. Książki naszych dzieci, czyli 
o literaturze dla dzieci i młodzieży 
(W-wa 1971 W P 8° s. 693, 2 nlb., tabl. 
18, zł 45.—), praca krytyczna, poświęco
na współcześnie udostępnianej dzieciom 
beletrystyce, podająca m ateriał w for
mie logicznie usystem atyzowanej, uzu
pełniona dobrym  aparatem  naukowym. 
Nie jest to żaden luźny zbiór wcześniej
szych wypowiedzi autorki, zamieszcza
nych w pismach recenzji czy innych 
drobnych publikacji, lecz praca nowa, 
spójna i doskonale skonstruow ana, z a 
w ierająca wnioski z przem yśleń cało
kształtu  problemu, pow stała w wyniku 
wieloletnich zainteresow ań i rzetelnej 
znajomości tem atu. A utorka przy tym  
nie tylko doskonale zna literaturę  dla 
dzieci, jej genezę i dzisiejsze oblicze, nie 
tylko m a świetne rozeznanie rynku w y
dawniczego i potrzeb czytelniczych, 
których zaspokojeniu on służy, nie ty l
ko rozumie psychikę małego i młodego 
czytelnika, nie tylko stosuje słuszne k ry 
teria  oceny książek — ale także umie 
św ietnie pisać, jej język jest bogaty 
i swobodny, styl niewymuszony, lekki.
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jasny i obrazowy, czyta się książkę do
skonale, z niesłabnącym  zainteresow a
niem.

Swojego czasu ocenialiśmy wysoko 
książkę IRENY SŁOŃSKIEJ Dzieci 
i książki (Wyd. 2 W -wa 1959 PZWS). 
K siążka Skrobiszewskiej, w porównaniu 
z tam tą, nie jest jednak pozycją „kon
kurencyjną”, lecz raczej dopełniającą. 
Książka Słońskiej w większej mierze 
niż literaturze poświęcona była sprawom 
c z y t e l n i c t w a  dzieci, procesowi od
działywania lektury na dziecko, percep
cji książki, wskazówkom pomocnym 
przy kierow aniu czytelnictwem. W swej 
w arstw ie psychologicznej pozostała na
dal słuszna i aktualna, zdeaktualizowa- 
ła  się natom iast już bardzo w partiach 
poświęconych omówieniu książek, gdyż 
ukazało się mnóstwo nowych tytułów 
od tamtego czasu (często takich, jakich 
stworzenie Słońska właśnie postulowa
ła). Książka Skrobiszewskiej natom iast 
w znacznie mniejszym stopniu poświę
cona jest problemom czytelnictwa, sze
rzej zaś przedstaw ia l i t e r a t u r ę ,  
obejm ując pozycje aktualnie udostęp
niane dzieciom, z najnowszymi w łącz
nie. Z kolei druga książka I. Słońskiej, 
pt. Psychologiczne problem y ilustrac.ji 
dla dzieci (W-wa 1969 PWN), stanov/ić 
może uzupełnienie omawianej książki 
H. Skrobiszewskiej, k tóra sprawom  ilus
trac ji poświęca w swych rozważaniach 
stosunkowo niewiele miejsca.

Przedm iotem  zainteresow ania autorki 
jest w zasadzie współcześnie udostęp
niana dzieciom beletrystyka (nowa i 
wznawiana, polska i tłumaczona), om a
w iając ją  jednak Skrobiszewska naw ią
zuje także do tradycji literackich, w y
m ienia prekursorskie pozycje, wspomina 
dzieje zmieniającego się stosunku peda
gogów i krytyków  do różnych dziedzin 
i gatunków literatury  dziecięcej, stosun
ku uw arunkowanego prądam i społeczno- 
politycznymi i „modami” literackimi, 
naw iązuje też porównawczo do równo
legle przebiegających problemów lite ra
tury  „dorosłej”.

Ciekawą książkę Skrobiszewskiej 
przeczytać mogą wszyscy, którzy m ają 
zainteresow ania hum anistyczno-literac-

kie, przeczytać ją  mogą także rodzice in
teresujący się lek turą  swych dzieci, n a j
bardziej jednak przydatna będzie oso
bom zawodowo związanym z literaturą  
dla dzieci — bibliotekarzom dziecięcym, 
wydawcom, autorom. Wydawcy znajdą 
w niej szereg postulatów pod swym ad
resem ; autorom  wskaże luki tem atycz
ne i poziomowe (oraz — przeciwnie — 
tem aty nazbyt już eksploatowane), a  
także uczuli ich na spraw y formalne, 
nie obojętne w  percepcji literatury ; dla 
bibliotekarzy stanie się cennym instru
mentem, który może być wszechstron
nie wykorzystywany przy poznawaniu 
księgozbioru. Nie zastąpi wprawdzie 
samodzielnej lektury udostępnianych 
książek, nie jest bowiem pomyślana ja 
ko „bryk” dla nowych adeptów biblio
tekarstw a (wymaga pewnego przygoto
wania, odwołuje się niekiedy do pow
szechnie znanych ludziom oczytanym 
faktów i przykładów z dziedziny lite
ratu ry  dla dorosłych oraz współczesnej 
i klasycznej literatury  dziecięcej), ale 
pomoże w uporządkowaniu i pogłębie
niu wiadomości o literaturze dziecięcej, 
nauczy, jak  ją  rozumieć, oceniać i ana
lizować, wskaże jej różnorakie w artoś
ci, które um ykają uwadze przy pobież
nym przerzucaniu książek, stosowanym 
przy inw entaryzacji i klasyfikacji nowe
go zakupu w  bibliotece. Nowym biblio
tekarzom  uzmysłowi ponadto, w  jakich 
dziedzinach literatury  dziecięcej m ają 
najskrom niejsze wiadomości, a pośred
nio wskaże, jaką częścią księgozbioru 
winni zainteresować się bliżej.

Treść książki, obejm ująca w  sumie 
omówienie kilkuset pozycji beletrystycz
nych dla dzieci i młodzieży, usystem a
tyzowana jest według układu działowe
go, stosowanego w bibliotekach szkol
nych, podzielona na szereg części. W 
pierwszej autorka omawia książeczki 
dla dzieci najmłodszych — dział Bw 
(czyli bajeczki, wierszyki, opowiadania); 
w  następnych — kolejno — dalsze 
działy, a więc baśnie i podania, powieś
ci i opowiadania przyrodnicze, powieści 
przygodowo-podróżnicze, powieści histo
ryczne (osobno powieści z czasów II 
wojny światowej) i wreszcie powieści
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psychologiczno-obyczajowe. Ten układ 
treści najwygodniejszy będzie dla bi
bliotekarzy szkolnych, przyzwyczajonych 
do takiego w łaśnie podziału księgozbio
rów. Przyjąw szy układ działowy, przy
jąć zarazem  m usiała au torka wszelkie 
w ynikające z tego konsekwencje (na 
które trochę w treści narzeka), jak  np. 
zbyt dużą rozpiętość poziomu trudności 
książek w poszczególnych działach. Nie 
ma jej w układzie działowym bibliotek 
dziecięcych publicznych, nieco innym, 
uw zględniającym  w iększą liczbę dzia
łów. Mimo wszystko jednak, dobrze że 
przyjęto układ szkolny, gdyż bibliotek 
szkolnych jest przecież nieporównanie 
więcej, a znajdujący się w mniejszości 
bibliotekarze pracujący w  dziecięcych 
bibliotekach publicznych będą i tak  
umieli poradzić sobie z „przełożeniem” 
tych działów na  własne. Trudności 
mogłyby powstać przy poszukiwaniu 
omówienia konkretnej pozycji (nie w ie
dząc do jakiego działu należy, trudno 
w ybrać odpowiednią część treści), uni
ka się ich jednak dzięki doskonałemu 
aparatow i naukow em u książki, który 
składa się z wykazu skrótów instytucji 
wydawniczych, indeksu tytułów, indek
su nazw isk (autorów, ilustratorów  i tłu 
maczy) oraz spisów ilustracji (w tekście 
i na wkładkach).

W obrębie poszczególnych części au 
torka podzieliła m ateria ł na szereg roz
działów, wydobywających problem atykę 
tem atu. Om awiając w ram ach tych roz
działów problem y lite ra tu ry  dziecięcej 
i młodzieżowej, w  toku swobodnej n a r
racji ilustru je au torka swe rozważania 
przedstaw ieniem  w ybranych pozycji li
terackich. N iektóre z nich analizuje 
obszernie i w nikliw ie, streszczając fa 
bułę podkreśla wartości lub braki 
i w skazuje możliwości oddziaływania, o 
innych mówi m niej, w spom inając tylko.

porównawczo, jakiś konkretny problem  
czy fragm ent, bądź np. charakteryzując 
postawę bohatera. W każdym w ypadku 
cyferka skierow uje od razu do odsyła
cza u dołu strony, gdzie podany jest 
autor, ty tu ł i adres wydawniczy wspom 
nianej książki. Analizując walory om a
wianych książek, autorka zw raca uwagę 
szczególnie na ich wartość literacką, 
następnie ideową i wychowawczą, w re
szcie poznawczą; na percepcję utw oru 
(przypuszczalną lub obserwowaną) i po
ziom trudności; stosunkowo mniej za j
m uje się szatą graficzną. Są natom iast 
w  książce ilustracje (w tekście i na tab 
licach), reprodukcje okładek i ilustracji 
omawianych dziełek (szkoda, że tylko 
czarno-białe!).

Książkę Skrobiszewskiej czytamy z 
uczuciem zgody na  jej tw ierdzenia. 
Spraw ia to nie tylko obiektywna jej 
słuszność, ale i dar przekonywania 
właściwy autorce. Rzecz jasna — może
my mieć niekiedy inne zdanie niż au 
torka o tej czy innej pozycji — wszak 
spojrzenie na dzieło literackie, jak  na 
każdy tw ór sztuki, to spraw a bardzo 
indyw idualna. Na ogół m usimy jednak 
zgodzić się z autorką, gdyż stosuje rze
telne k ry teria  oceny, oparte na wielo
rakich przesłankach. B ibliotekarz-prak- 
tyk  mógłby natom iast czasem zakwes
tionować sąd autorki na tem at poziomu 
trudności niektórych pozycji, bierzemy 
bowiem pod uwagę nie małego konese
ra, lecz przeciętnego, samodzielnego 
czytelnika w bibliotece. Ale i to jest 
spraw ą dyskusyjną, z której nie podob
na czynić autorce zarzutu.

W sumie — jest to znakom ita książ
ka, k tóra  pow inna znaleźć się w rękach 
każdego bibliotekarza pracującego z 
dziećmi, gdyż jest w stanie w istotny 
sposób pomóc nam  w  osiągnięciu zna
jomości literatu ry  pięknej dla dzieci 
i właściwego jej rozumienia.
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Odpowiedzi Redakcji
Redakcja otrzym ała ostatnio kilka listów z prośbą o podanie wysokości upo

sażeń pracowników służby bibliotecznej dla poszczególnych stanowisk służbowych.
Sprawę uposażeń służby bibliotecznej reguluje Rozporządzenie Rady M inistrów 

z dnia 27 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników służby bibliotecznej 
(Dz. U. nr 37, poz. 225).

•Jeżeli biblioteka nie gromadzi Dzienników Ustaw, można zawsze przejrzeć je 
w Prezydium  Rady Narodowej. Ponieważ jednak czytelnicy nasi, jak  wynika 
z listów, m ają jakieś trudności z dotarciem do właściwego źródła, zamieszczamy 
dla ich wygody dwie tabele, stanowiące Załącznik nr 1 oraz Załącznik n r 3 do 
wymienionego rozporządzenia. Mamy nadzieję, że tabele te w yjaśnią wątpliwości 
naszych czytelników.

Załącznik n r 1 do Rozporządzenia Rady 
M inistrów z dnia 27 sierpnia 1966 r.

Tabela stanowisk, kwalifikacji, uposażenia zasadniczego i dodatku 
specjalnego pracowników służby bibliotecznej

Lp. Stanowisko W ykształcenie
W yma

gany
staż
pracy

staw ki
uposażenia
zasadniczego

w zł 
od — do

Stawki
dodatku
specjal

nego

1 Kustosz wyższe bibliotekarskie 8 2000—2800 do 1
wyższe

2 Starszy wyższe bibliotekarskie 6 1700—2500 do 3
bibliotekarz wyższe

studium  bibliotekarskie 8 1600—2300 do 4

3 Bibliotekarz wyższe bibliotekarskie 2
wyższe 3 1500—2200 do 5
studium  bibliotekarskie 4
średnie bibliotekarskie 5 1300—2000 do 6

4 Młodszy wyższe bibliotekarskie —
bibliotekarz wyższe 1400—1800 do 7

studium  bibliotekarskie — 1200—1600 do 7
średnie bibliotekarskie — 1100—1500 do 7

0 Pomocnik średnie — 1000—1500 do 7
bibliotekarza podstawowe — 900—1400 do 8

6 Starszy średnie 2
1000—1900 do 6magazynier

biblioteczny podstawowe 5

7 Magazynier średnie — 900—1500 do 8
biblioteczny podstawowe

Załącznik n r 3 do Rozporządzenia Rady 
M inistrów z dnia 27 sierpnia 1966 r.

Tabela stawek dodatku specjalnego zamiast dotychczasowych 
procentowych dodatków specjalnych i dodatków za warunki szkodliwe dla zdrowia

Stawka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Złotych 1000.— 900.— 800.— 700.— 600.— 500.— 400.— 300.— 200.— 100.—
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w  grupie pytań związanych z uposażeniami, znalazło się pytanie, czy w arto 
zdobywać zawodowe kw alifikacje bibliotekarskie i czy m a to wpływ  na podnie
sienie uposażenia.

N iewątpliw ie tak. Weźmy jako przykład porównawczo średnie wykształcenie 
ogólne i średnie wykształcenie bibliotekarskie.

Z analizy podanych tabel w ynika, że pracownik, posiadający średnie w ykształ
cenie ogólne, może osiągnąć co najw yżej stanowisko służbowe p o m o c n i k a  b i 
b l i o t e k a r z a  z m aksym alnym  uposażeniem (uposażenie zasadnicze plus doda
tek  specjalny) 1500 zl 400 zl =  1900 zl.

Natom iast pracow nik posiadający średnie w ykształcenie bibliotekarskie może 
osiągnąć stanowisko służbowe b i b l i o t e k a r z a ,  z m aksym alnym  uposażeniem 
(podobnie jak  wyżej : uposażenie zasadnicze plus dodatek specjalny) 2000 zł -f- 
+  SOO zł =  2500 zl.

Jak  w ynika z podanego przykładu, zdobycie odpowiednich kw alifikacji biblio
tekarskich pomaga w  osiągnięciu wyższego uposażenia, chociaż naszym  zdaniem  
nie jest to jedyny zysk, jaki przynosi dokształcanie się zawodowe — ale to już 
inny problem.

ZBIGNIEW DĄBROWSKI

Katalog centralny — ale jaki?

Dla nas bibliotekarzy hasło POLSKA 
KRAJEM LUDZI KSZTAŁCĄCYCH SIĘ 
nie jest sloganem lecz faktem  oczywi
stym, k tóry  szczególnie odczuwamy przy 
załatw ianiu tak  zwanych wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Fiszę, tak  zw a
nych ponieważ ta  form a wypożyczeń 
mimo, że stosowana od ła t nie jest by 
najm niej doskonała. Weźmy chociażby 
pod uw agę następujący fak t: z braku  
czytelń przy m ałych bibliotekach, biblio
tekarze pożyczają książki z innej biblio
teki czytelnikowi do domu, w brew  prze
pisom mówiącym o tym, że czytelnik 
może z tej książki korzystać jedynie na 
m iejscu w  czytelni a tym  sam ym  popeł
n iają  pewnego rodzaju „przestępstwo". 
Ale jakże postępować inaczej? Drugą 
spraw ą kłopotliw ą przy realizacji w y
pożyczeń międzybibliotecznych to zbyt 
długi okres czasu, w którym  rew ers

„krąży”, co spraw ia, że potrzebna czy
telnikow i książka przychodzi za późno. 
Zarząd Oddziału Powiatowego Stow a
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w K ro
toszynie m ając na uwadze powyższe 
trudności w ystąpił z in icjatyw ą zapro
szenia do współpracy w  dziedzinie w y
pożyczania międzybibliotecznego wszyst
kich bibliotek fachowych i zakładowych 
znajdujących się na terenie m iasta i po
wiatu. Przede wszystkim  potrzebna by
ła orientacja jakim i zbioram i dysponują 
te  biblioteki. W związku z tym  Zarząd 
Oddziału SBP w Krotoszynie zwrócił się 
z prośbą do zakładów pracy o udostęp
nienie wykazów wszystkich książek 
znajdujących się w ich księgozbiorach. 
Przed tym  jeszcze zorganizowano zebra
nie opiekunów bibliotek zakładowych 
inform ując ich o potrzebie stworzenia 
katalogu książek znajdujących się na te
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renie m iasta niezbędnych jego obywate
lom do dokształcania się. Na ten apel 
najp ierw  słowny, a potem pisemny nie 
wszystkie zakłady pracy zaraz odpowie
działy. Część jednak, szczególnie te k tó
rych przedstaw iciele byli na zebraniu in 
form acyjnym , odpowiedziała nadsyłając 
do Pow iatow ej Biblioteki wykazy książek 
będących w  posiadaniu danego zakładu.

Na podstaw ie tych wykazów sporzą
dzono w  bibliotece katalog autorsko-to- 
pograficzny, który stał się zalążkiem 
swego rodzaju centralnego katalogu po
wiatowego książek znajdujących się „na 
m iejscu”.

Dziś już m am y katalog obejm ujący 
około 70 proc, książek znajdujących się 
na miejscu, co ułatw ia znakomicie szyb
sze dostarczenie książek czytelnikowi.

Fiszę te słowa m ając już „aż roczne” 
doświadczenie. Na owoce tej naszej p ra 
cy nie trzeba było długo czekać. Przez 
ubiegły rok 15 czytelników skorzystało 
w  ten sposób z książek znajdujących się 
w sam ym  Krotoszynie bez uciekania się 
do sprow adzania drogą wypożyczeń m ię
dzybibliotecznych i z bibliotek spoza te 
renu powiatu.

Katalog centralny przynosi wiele ko
rzyści :
1. Czytelnik szybciej otrzym uje po trzeb

ną m u książkę.
2. B iblioteka unika w ypisyw ania rew er

su okrężnego, który w w ielu w ypad
kach zbyt długo krąży po bibliote
kach.

3. B ibiliotekarz nie musi łamać przepi
sów wypożyczając czytelnikowi do 
domu książkę, k tó ra  pow inna być w y
korzystana wyłącznie na m iejscu w 
bibliotece.

Jak  w każdym  w ypadku są tu  też cie
nie, a mianowicie fak t ucieczki wypoży
czeń gdyż w bibliotekach zakładowych 
nie zawsze odnotowuje się je  równie 
skrupulatnie, jak  w  bibliotekach publicz
nych. Trudno, jest to przecież niewielka 
s tra ta  wobec zadowolenia jakie m am y z 
udzielenia szybkiej pomocy czytelnikowi, 
który w wielu w ypadkach po książkę 
zgłasza się w  ostatniej chwili i nie może 
na nią długo czekać. Myślę, że tych pa
rę  uwag na tem at centralnego katalogu 
powiatowego książek może się koleżan
kom i kolegom bibliotekarzom  bibliotek 
publicznych przydać.

JANINA GROEBLOWA
K atow ice

Niby drobiazg
w  filii n r  11 w mieście Gl. przy b iu r

ku dram atyczna scena; młody człowiek, 
uczeń szkoły zawodowej ze łzam i w 
oczach zapew nia bibliotekarkę, że nie 
będzie m iał za co wrócić do domu, jeśli 
nie otrzym a 30 zł, jak ie  swego czasu 
w płacił za wypożyczaną książkę, a k tórą 
w łaśnie zw raca bibliotece.

Stosownie do zarządzenia Wydziału 
Finansowego miejscowego Prezydium  
M iejskiej Rady Narodowej bibliotekarka 
uzależnia w ypłatę od zw rotu kwitu, jaki 
czytelnik otrzym ał przy wpłacie kaucji. 
K w it zaginął, sy tuacja jest beznadziejna; 
pieniądze przepadają na rzecz Prezy
dium. Chłopak w praw dzie jedzie do do
m u ale za pieniądze księgowej M iejskiej 
Biblioteki Publicznej, k tóra  poleciła za

odpowiednim pokw itow aniem  wypłacić 
należną sumę, gdyż główna księgowa 
Prezydium  nie uznała tej decyzji za 
słuszną.

Z rozporządzenia W ydziału Finansow e
go dowód w płaty kaucji w ystaw ia się 
na drukach ścisłego zarachowania, w y
danych przez Prezydium , i tylko zwrot 
kw itu upoważnia do jej odbioru.

Czy słusznie?
K aucja jest swego rodzaju zastawem  

za pożyczoną książkę i z chwilą jej od
dania pieniądze bez żadnej dodatkowej 
operacji finansowej w inny być zwróco
ne. Ponieważ jednak każda transakcja  
musi mieć form alną dokum entację, kw it 
„kasa przyjm ie” przy wpłacie, a „kasa 
w ypłaci” przy wypłacie jest chyba do
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statecznym  dokum entem  księgowym tej 
• prostej przecie operacji między obyw ate
lem  a insty tucją publiczną. Z tym, że 
m a ona służyć rozliczeniu bibliotekarza, 
a nie użytkow nika biblioteki. W jego 
przypadku zw rot książki i podpisanie 
kw itu „kasa w ypłaci” zupełnie w ystar
czy, by mógł otrzymać swój zastaw  w 
postaci wpłaconej kaucji.

Wszelkie inne staw ianie tego zagad
nienia jest biurokratyzow aniem  i u tru d 
nianiem  życia obywatelom, przy czym

staw iany w takiej sytuacji często zarzut 
ze strony rozżalonego czytelnika, że P re
zydium „dybie” na jego pieniądze, bo 
przecież każdy może łatw o zgubić wąski 
paseczek „druku ścisłego zarachow ania” 
(gubimy przecie rzeczy dużo ważniejsze), 
trudno jest odeprzeć.

W ydanie odgórnego, ogólnie obowiązu
jącego przepisu w  tej spraw ie — i to 
jak  najrychlej — jest konieczne, by po
łożyło kres dowolności prowincjonalnych 
zarządzeń.

IZABELLA STACHELSKA

Z nowości dla najm łodszych dzieci 
w arto wprowadzić do księgozbiorów 
opowiadanie FRIEDRICHA FELDA 
O kotku, który zgubił swój cień (W-wa 
1971 N. Ks., zł 18.—), przełożone 
z niemieckiego przez M arię Kurecką. 
Jest to napisana prozą, łatwa, zabawna 
historyjka o kotku Maćku. Książeczka 
starannie wydana, w tw ardej okładce, 
z kolorowymi ilustracjam i Ignacego Wi
tza, do czytania samodzielnego dla dzie
ci 7—8-letnich i do głośnego czytania 
młodszym. Poziom I, dział N.

Treść opowiadania IZABELLI MARII 
GADOMSKIEJ O dobrym rycerzu, dum
nym koniu i śmiejącym się ośle (W-wa 
1971 „Ruch”, zł 20.—) to w ariacje na 
tem at don Kichota. Opowiadanie jest 
interesujące, łatwe, zabawne, napisane 
prozą, dostępne dla dzieci 8—9-letnich, 
przy głośnym czytaniu — także dla 
młodszych. Książka starannie i ładnie 
w ydana — tw arda okładka, duży czy
telny druk, ilustracje Teresy Wilbik. 
Poziom I dział N.

Nowy utw ór HANNY JANUSZEW-

Nowe książki
dla dzieci i młodzieży
Przeglqd kwartalny

SK IEJ pt. Proszę Wycieczki (W-wa 1971 
N. Ks., zł 30.—) to opowieść poetycko- 
-historyczno-baśniowa, zbliżona nastro
jem  i tem atyką do niektórych poprzed
nich pozycji tej autorki, takich jak  np. 
,,Sześć grubych ry b ”. G rupka znajomych 
(dorosłych i dzieci) robi wycieczki 
w czasie których przewodnik opowiada 
różne historie poetycko-historyczno-ba- 
śniowe, z czasów starożytnych i bliż
szych. Postacie w ystępujące w książce 
są oryginalne, nieco humorystyczne. 
W sumie — lektura raczej dla małego 
konesera. Ilustracje B. Rychlickiego, 
okładka tw arda, poziom I—IV, więc 
zaliczymy książkę do poziomu II, dział O.

Książka MIECZYSŁAWY BUCZKÖW- 
NY Piotruś zuch (W-wa 1971 „Czytel
n ik”, zł 28.—) to czwarty tom  opo
wieści o małym Piotrusiu. W tomie 1 
(„Najwyższa góra” — 1967) i 2 („Drugi 
W ojtuś” — 1967) Piotruś był przedszko
lakiem, w  tomie 3 („Piotruś pierwszak” — 
1968) Piotruś chodził do I klasy, w obec
nie wydanym tomie 4 chodzi do klasy II 
i przeżywa różne szkolne i domowe ra-
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dości dziecka w tym  wieku. Ilustracje 
A ndrzeja Strum iłły, okładka twarda. Po
ziom II, dział O.

Nowa książka KORNELII DOBKIE- 
WICZOWEJ Zam ek nad Czarnym Je
ziorem (W-wa 1971 N. Ks., zł 25.—) to 
zbiór 9 baśni-legend ludowych polskich, 
opracowanych literackim  językiem, cie
kawych, barwnych, o w ątkach mało zna
nych. Książka ładnie wydana, z in te
resującym i kolorowymi inicjałam i i ilu 
stracjam i M arii Uszackiej, w  twardej 
okładce. Dla dzieci około 9—12-letnich. 
Poziom II lub  III, dział B.

Książka DANUTY BIEŃKOWSKIEJ 
Siostra z wyboru (W-wa 1971 N. Ks., 
zł 9.—) to bardzo łatw a, dostępna dla 
dzieci około 10—12-letnich powieść 
współczesna, porus2:ająca różne proble
m y z dziedziny zachowania się dzieci. 
Fabuła książki to pobyt m ałej Jadw in- 
ki w prewentorium. Ilustracje czarno- 
-białe J. Makowskiego, okładka miękka. 
Poziom III łatwy, dział P.

Nowa powieść EDMUNDA NIZIUR- 
SKIEGO Naprzód, W spaniali! (W-wa 
1971 Wyd. Harc. „Horyzonty”, zł 21.—) 
nie wnosi niczego nowego do jego tw ór
czości. W ydana przez „Horyzonty” — 
jest „średnia” w  porównaniu z innymi 
pozycjami, nie najlepsza ale i nie n a j
gorsza. Okładka miękka, ilustracji nie 
ma. Poziom III, dział P.

Opowiadanie WOJCIECHA WIŚNIEW
SKIEGO Przyjaźń z niebieskiej koperty 
(W-wa 1971 „Horyzonty”, zł 5.—), w y
dane jako jedna z pozycji serii „Waż
ne Sprawy Dziewcząt i Chłopców”, to 
nowelka o przyjaźni „korespondencyj
nej” chłopca i dziewczynki. Nowela ta 
publikow ana była w wydanym niedaw 
no zbiorku Wiśniewskiego pt. „Szukam 
przyjaciela”. Poziom III, dział P.

Dla młodzieży korzystającej z książek 
lU  poziomu trudności ukazały się dwie 
nowe powieści historyczne. Pierwsza 
z nich to Lestek S. L. WADECKIEJ 
(W-wa 1971 N. Ks., zł 15.—), trzeci tom 
powieści, której akcja rozgrywa się oko
ło la t 60-tych drugiego wieku naszej 
ery na ziemiach słowiańskich. Tom 1 
pt. „Miecz Gościwita” ukazał się w

1966 r., tom 2 pt. „W rodzinnym gnieź- 
dzie” — w 1968 r. Książka dobra, o fa 
bule interesującej i walorach poznaw
czych (liczne opisy życia, obyczaju 
i obrzędów w puszczańskich osadach, 
bojów z Gotami i Komysznikami). Ję 
zyk nieco archaizowany, ale w yjaśnie
nia u dołu stron. Ilustracje czarno-białe 
M. Kościelniaka dobre, okładka miękka, 
obwoluta. Dla dzieci 12—15-letnich, po
ziom III, dział H.

Daleka droga BOGDANA BARTNI- 
KOWSKIEGO (W-wa 1971 N. Ks., zł 
18.—) to powieść z czasów II wojny 
światowej. Akcja obejm uje okres od 
1943 r., gdy w Sielcach nad Oką w ZSRR 
formowano polską armię, do 1944 r., gdy 
arm ia ta doszła na Pragę w  W arsza
wie. Bohateram i irsiążki są dwaj bracia 
z Warszawy. Powieść o wartościach po
znawczych, napisana interesująco, zwłasz
cza dla chłopców, bo bardzo dużo w niej 
przygód i inform acji związanych z w al
ką, wojskiem, bronią itd. Dla młodzie
ży 13—15-letniej, poziom III, dział H 
lub P. Okładka miękka, ilustracje M. 
Kononowicza — dobre.

Z kolei parę pozycji dla młodzieży 
starszej. Książkę pt. Priska napisała 
MERJA OTAVA, a przełożyła z języka 
fińskiego Cecylia Lewandowska (W-wa 
1971 „Iskry”, zł 14.—). Jest to  pozycja 
z serii „z kogutkiem” (małe, w tw ardej 
okładce książeczki, z notką o autorze 
na ostatniej stronie okładki), współcze
sna powieść, która w Finlandii stała się 
bestsellerem. Właściwie nie jest to  po
wieść, lecz studium  psychologiczne okre
su dojrzewania, zbiór obrazków — cha
rakterystyk dziewcząt w  wieku około 
14 lat. Specyficznie fińskie realia  sp ra 
wiają, że książka m a określone w alory 
poznawcze, bo ukazuje nieco inne niż 
nasze tło społeczno-obyczajowe. P raw 
dopodobnie młode czytelniczki „rzucą 
się” na książkę, zwabione serią, ty tu 
łem  i Obrazkiem na okładce, ale chyba 
będą nią troszkę rozczarowane. Poziom 
IV, dział P.

Książka ZOFII CHĄDZYŃSKIEJ Ży
cie za życie (W-wa 1971 N. Ks., zł 14.—) 
to druga powieść tej autorki w naszych
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księgarniach (pierwsza „Przez ciebie, 
Drabie” — 1969 r.), bardzo interesująca 
o tematyce współczesnej. Początkowo 
książka jest raczej powieścią psycholo
giczną o akcji dosyć nikłej. Stopniowo 
akcja nabiera tempa, staje się dram a
tyczna, wzruszająca i trzyma czytelnika 
w napięciu. Ogółem książka jest b ar
dzo dO’bra i o dużych walorach wy
chowawczych, ale dla czytelnika doj
rzalszego, wyrobionego, powyżej 14 lat, 
który wyciągnie wnioski z przeżyć bo
haterów. Ilustracji nie ma, okładka 
miękka. 'Poziom IV, dział P.

Książka ALICJI OKOŃSKIEJ Paleta 
2 mazowieckiej sosny (W-wa 1971 N. Ks., 
zł 20.—) to tom drugi (tom 1, pod tym 
samym tytułem, ukazał się w 1968 r.) 
powieści biograficznej o m alarzu Lu
domirze Benedyktowiczu, który mimo 
kalectwa (w Powstaniu 1863 roku u tra 
cił obie ręce) tworzył piękne dzieła m a
larskie. Książka uzupełniona jest tabli
cami ilustracyjnymi, na których znaj
dujem y reprodukcje obrazów i szkiców 
artysty oraz fotografie jego i jego b li
skich, a także indeksem alfabetycznym 
adnotowanym malarzy, o których w ia
domości rozsiane są w  treści tomu 2. 
Tłumaczenie wyrazów trudnych u dołu 
stron. Okładka miękka, obwoluta. Książ
ka o dużych walorach poznawczych, b a r
dzo piękna i wzruszająca (zwłaszcza tom 
pierwszy), dla najstarszych dzieci, m ło
dzieży, ew entualnie także dla dorosłych. 
Poziom IV, dział H.

Wśród nowych pozycji popularnonau
kowych ukazały się dwie książki prze
znaczone d la  z a a w a n s o w a n y c h  
majsterkowiczów, wydane w serii „Zrób 
to sam ”. PIOTRA GĄSIOROWSKIEGO 
Uliczna szarada (W-wa 1971 „Horyzon
ty”, zł 3.50) przynosi rysunki technicz
ne i opis wykonania zelektryfikowanej 
m akiety skrzyżowania ulicznego, która 
może służyć do nauki przepisów ruchu 
drogowego. Dział 689, klasyfikacja 
689:656. Drugi symbol nie jest w praw 
dzie konieczny, ale pożądany, ponieważ, 
po wycofaniu z naszych księgozbiorów 
zdeaktualizowanych pozycji na tem at 
ruchu  drogowego, w dziale 656 mamy

tak mało pozycji, że każda nowa jest 
cenna.

Druga pozycja serii to książeczka 
WŁADYSŁAWA PAWŁA JABŁOŃ
SKIEGO pt. Światłomierz (W-wa 1971 
„Horyzonty”, zł 3.50), przeznaczona dla 
majsterkowiczów i fotoamatorów zara
zem, którzy zechcą wykonać własnoręcz
nie fotograficzny światłomierz z foto- 
cpornikiem. Klasyfikacja 689:77, dział 
689.

Książka W. KONRADA OSTERŁOF- 
FA Na stadionach Azteków. XIX Igrzy
ska Olimpijskie, Meksyk 1971 (W-wa 
1971 Ń. Ks., zł 40.—) to opis Olim
piady w  Meksyku w  1971 roku. Treść 
podzielona jest na rozdziały według 
grup dyscyplin sportu, uzupełniona licz
nymi fotografiami, a zakończona tabe
lam i wyników. Książka starannie wy
dana, interesująca dla wszystkich en tu
zjastów sportu. K lasyfikacja 796, dział 
796/799.

Z. K. ROGOWSKI w  książce pt. D ra
maty najmocniejszych. Zbigniew K. Ro
gowski spisał najdram atyczniejsze prze
życia w karierze sportowej czołowych 
sportowców polskich (W-wa 1971 Ń. Ks., 
zl 20.—) spisał te  przeżycia w  pierw 
szej osobie, jak gdyby opowiadali to sa
mi sportowcy. Sportowcy ci to: Kirszen- 
stein, Mroczkowski, Mazur, Badeński, 
Konieczny, Wójcik, Skonecki, Uchmań- 
ski, Wojsznis, Sidło, Królak, Seroczyń
ska, Adamek, Krzesińska, Marusarz, 
Chychła, Markowski, Foik, Piątkowski, 
Baszanowski, Pawłowski, Begusz, Suk- 
niewicz, Pietrzykowski i Bachleda, czy
li głównie lekkoatleci, ale także i przed
stawiciele innych dyscyplin sportu. 
Książka napisana jest interesująco. Do
brze ukazuje ciężki trud  sportowców, 
ubiegających się o rekordowe wyniki.. 
Będzie bardzo pożytecznie i wychowaw
czo by z tym aspektem sportu zapozna
ła się młodzież, k tóra w  sporcie w y
czynowym widzi tylko sławę, przygodę, 
sukcesy, nagrody i zagraniczne wojaże, 
a nie pam ięta o ciężkiej pracy i w alce 
z własnym organizmem, z własną sła
bością, walce fizycznej i psychicznej.
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bez której nie m a mowy o żadnych 
sukcesach. Książka ilustrow ana fotogra
fiam i sportowców, uzupełniona zwięzły
mi notkam i biograficznymi. Zainteresu
je  wszystkich m iłośników sportu, a mo
że być czytana przez młodszych, s ta r
szych i dorosłych. K lasyfikacja 796/797:92 
(438), dział 796/799.

K siążka JOANNY MIKOŁAJSKIEJ 
K uba — wyspa skarbów  (W-wa 1971 
PZWS, zł 10.—) ukazała się w serii 
,,z globusem”. A utorka w zwięzły spo
sób ukazuje historię Kuby, jej położe
nie geograficzne, bogactwo naturalne, 
rolnictwo, przemysł, gospodarkę, w alory 
turystyczne itd. Czytelnik znajdzie tu 
w iele ciekawostek, a liczne ilustracje 
i mapki ułatw ią m u lekturę. Klasyfika
cja 917.291, dział 91.

Książka MARII I ANDRZEJA SZY- 
POWSKICH Zamek królewski w W ar
szawie (W-wa 1971 SiT, zł 40.—) to 
piękny album  wydany w serii „Piękno 
Polski” patrz: „Poradnik Bibliotekarza” : 
1971, nr 8—10, s. 296—297.

Książka pt. Na stu barykadach. W ier
sze i pieśni walki nieznane lub za
pomniane. (W-wa 1971 „Horyzonty”, 
zł 13.—) to antologia tekstów związa
nych z w alką o wyzwolenie społeczne 
i narodowe — z okresu międzywojen

nego, w alką o pracę, chleb i spraw iedli
wość z okresu II wojny światowej 
i okupacji, oraz z pierwszego okresu 
odbudowy po wojnie. Teksty te to wy
bór wierszy, pieśni (niekiedy z nutami) 
i prozy, przy czym nie są to teksty li
terackie, lecz dokumentalne. Wśród 
wierszy są w praw dzie utwory poetyckie, 
ale także różne rym owanki uczestników 
wydarzeń, nie poetów, a teksty pisane 
prozą to przeważnie fragm enty pam ięt
ników lub wspomnień. Wszystko to ra 
zem daje autentyczny obraz czasów 
walki. Książka może być wykorzysty
w ana przy organizowaniu różnych oko
licznościowych im prez rocznicowych. 
Klasyfikacja i dział 943.8.

Na zakończenie dwie nowe pozycje 
z cykłu „Bitwy. Kampanie. Dowódcy” : 
LESZKA PODHORODECKIEGO Hetm an 
Jan  Zamoyski 1342—1605 i STANISŁA
WA MYSLIBORSKIEGO-WOLOWSKIE- 
GO General M arian Langiewicz 1827— 
1887 (obie: W -wa 1971 MON, zł 8.—). 
Obie te pozycje ukazują sylwetki boha
terów na tle ich czasów, napisane są 
przystępnie i interesująco, zakończone 
notami biograficznymi. Klasyfikacja 
pierwszej książki 943.8:92 Zamoyski J., 
drugiej — 943.8:92 Langiewicz M., obie 
dział 943.8, karty  w tórne w  dziale 92 
A/Z.

Na półkach księgarskich
Eseje — Historia literatury
KAZIMIERZ WYKA. W ędrując po tem atach. T. 1 „Czasy” s. 344. T. 2 „Puściz
na” s. 349. T. 3 „Muzy” s. 569. Kraków  1971 WL T. 1/3 zł 150.—

Kazimierz Wyka, historyk literatury, krytyk i eseista, od 1948 r, profesor Uni
w ersytetu Jagiellońskiego, zebrał w trzech tomach eseje pisane w latach powo
jennych (najwcześniejszy szkic w  t. 1: „Goebbels, H itler i K ato” datuje się 
z 1942 r.) o różnych interesujących autora sprawach. Tytuł „W ędrując po tem a
tach” idealnie określa charak ter publikacji, w której równouprawnione są wszy
stkie wątki. Gdybyśmy koniecznie chcieli podciągać je do jakiegoś wspólnego 
m ianownika, można się go doszukać przede wszystkim w  tendencji do historycz
nego traktow ania zjawisk, w wiązaniu przeszłości z tradycją i w umiejętności 
patrzenia na św iat ze sceptycyzmem zabarwionym  humorem. W tomie 1 dominuje 
tem atyka związana z doświadczeniami ostatniej wojny, w t. 2 — szkice o w ybit
nych ludziach pióra (Leopold Staff, M aria Dąbrowska, M aria Jasnorzew ska-Paw - 
likowska, Ju lian  Przyboś i in.), w t. 3 priorytet m ają rozważania o, sztukach pięk
nych — m alarstw ie, rzeźbie. „W ędrując po tem atach” to książka, k tóra  uczy i skła
nia do przemyśleń. Dla oczytanych odbiorców.
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1-EON KRUCZKOWSKI. L iteratu ra  i polityka. T. 1 „W klim acie dyktatury. 1927— 
1939” s. 364. T. 2 „Wśród swoich i obcych. 1945—1962” s. 540. W ybór tekstów 
i orzypisy: Z. M acużanka i K. Schidl. W stęp: S. W. Balicki. K raków  1971 WL 
T. 1/2 zł 65.—

Pism a Leona Kruczkowskiego z la t 1927—1962 ukazują drogę ideową pisarza od 
młodzieńczych polemik po publicystykę z ostatnich la t życia. Mimo dużej rozpię
tości czasu i zmiany w arunków  społeczno-politycznych trzon poglądów autora 
„K ordiana i cham a” pozostał nienaruszony. Sprawą, k tó ra  przez cały czas najży
wiej go absorbowała, była ideowo-wychowawcza rola lite ra tu ry  zaangażowanej po 
stronie socjalizm u i kultyw ującej najlepsze postępowe tradycje przeszłości. Dla 
okresu międzywojennego charakterystyczna jest ponadto ostra polem ika K rucz
kowskiego ze wszystkimi przejaw am i nacjonalizm u, szczególnie zaś z niemieckim 
hitleryzm em  i włoskim  faszyzmem. K siążka nie jest łatw a, ałe w arto zachęcić do 
niej bardziej wyrobionych czytelników.
L iryka polska. In terpretacje. Wyd. 2. Redakcja: Jan  Prokop i Janusz Sławiński. 
Kraków  1971 WL s. 529, opr. płóc. obwol. zł 80.—

Zbiór in terpretacji pięciu wieków poezji polskiej, dokonanych na podstawie 
utw orów  kilkunastu  poetów — od Jana  Kochanowskiego do S tanisław a Grocho- 
wiaka. A utoram i szkiców interpretacyjnych są poeci i literaturoznaw cy repre
zentujący różne postawy i metody badawcze. W rezultacie otrzym aliśm y sum a
ryczny (choć oczywiście nie pełny) obraz polskiej tradycji poetyckiej i możliwość 
zapoznania się z kilkom a m etodam i analitycznym i. „Liryka polska” może być b a r
dzo pomocna studentom  i nauczycielom polonistom.
JADW IGA SOKOŁOWSKA. Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki. W -wa 
1971 PIW  s. 372 zł 45.—

G harakter książki, k tóra  jest rozpraw ą habilitacyjną autorki, określiła ona we 
w stępie; „Praca niniejsza jest rodzajem  dwugłosu o baroku europejskim. Głos 
pierw szy — to opinia badaczy, historyków  sztuki i lite ra tu ry , filozofii i estetyki, 
glos drugi — to sądy ówczesnych poetów, teoretyków  poezji i sztuki, filozofów 
i rzeźbiarzy, którzy byli w spółtwórcam i ku ltury  barokow ej [...] Zarówno prezen
tac ja  stanu badań, jak  i prześledzenie myśli współczesnych zm ierza do głównego 
celu rozprawy, do odpowiedzi na pytanie; czym jest barok w kulturze europej
skiej”. Odpowiedź na to pytanie daje zw arty i przejrzysty wywód dokum entujący 
poprzez cytowane wypowiedzi i odautorski kom entarz ogromną, a dopiero teraz 
przez naukę w  pełni docenianą, rolę baroku w  kształtow aniu się europejskiej 
sztuki, architektury , literatu ry  i obyczajowości. Dla czytelników z przygotowaniem 
humanistycznym.
ZENON JAGODA. O literaturze i życiu literackim  wolnego m iasta K rakowa. K ra
ków 1971 WL s. 374 zł 40.— („Monografie historyczno-literackie”).

Rzeczpospolita K rakow ska trw ała  31 lat, od 1815 do 1846 r. Autor monografii 
literackiej poświęconej tem u okresowi wyszedł z założenia, że życie literackie to 
„Zespół nie tylko poszczególnych faktów  literackich, którym i mogą być zarówno 
utw ory, jak  i sposoby ich społecznego udostępniania (teatr, czasopisma, salony 
literackie, czasem naw et kaw iarnie), ale i to wszystko, co nazywam y atm osferą 
literacką danego okresu, a więc tradycje, obowiązujące wówczas teorie poezji, 
stanowisko krytyki, sm ak zarówno „elity”, jak  i tzw. szerokich kół odbiorców, 
prądy umysłowe i kulturalne, a przede wszystkim tendencje artystyczne ak tual
nych lub krystalizujących się dopiero k ierunków ”. Takie szerokie potraktow anie 
tem atu  uw ydatniło rolę ośrodka krakowskiego w  kształtow aniu się w ielu zjawisk 
ważnych dla literatu ry  krajow ej.

Biografie — Powieści biograficzne — Listy
ZYGMUNT KRASIŃSKI. Listy do Konstantego Gaszyńskiego. Oprać. Zbigniew Su- 
dolski. W -w a 1971 PIW  s. 648, opr. płóc., zł 60.—

Kolejny tom  korespondencji Zygm unta Krasińskiego (po listach do ojca, do 
J. Lubom irskiego i do A. Sołtana) obejm uje 182 listy do przyjaciela — poety 
i publicysty, z którym  autor „Irydiona” utrzym yw ał kontak t do końca życia. 
W obecnym w ydaniu po raz pierwszy udostępniono pełną w ersję listów, opartą 
na kopii sporządzonej przez Ignacego Janickiego, współtwórcę Biblioteki O rdyna
cji Krasińskich. W „Aneksie” — m ateriały  biograficzne dotyczące obu korespon
dentów i objaśnienia źródłowe.
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U sty  miłosne dawnych Polaków. Wybór, wstęp i kom entarz; Michał Misiorny. 
Kraków 1971 WL s. 155 zł 13.—

Antologię polskiej epistolografii miłosnej wydaną przez WL otwiera list 
z 1429 r. (przypuszczalnie autorstw a kleryka Marcina z Międzyrzecza), kończy epi
stoła pióra anonimowej krakowianki z 1802 r. W zbiorku jest sporo listów ano
nimowych, ale są i takie, których autorzy weszli do historii, jak  np. B arbara Ra
dziwiłłówna, Zygmunt August, Bogusław Radziv.’ill, Tadeusz Kościuszko. Urocza 
ta  książeczką jest nie tylko literacką ciekawostką, ale i dokumentem przemian 
obyczajowych zachodzących w ciągu trzech stuleci w formach w yrażania najbar
dziej osobistych uczuć.

TeafraÜa
MICHEL DE GHELDERODE. Teatr. Tłum, z franc. Zbigniew Stolarek. W -wa 1971 
PIW  s. 676, opr. płóc., zł 80.—

Michel de Ghelderode (1898—1962;. dram aturg flam andzki piszący w języku 
francuskim , jest autorem  ok. 50 sztuk teatralnych, których znamienną cechą jest 
zafascynowanie postawą człowieka wobec śmierci, atm osfera grozy i m.istycyzmu, 
odwieczna w alka dobra ze złem, co nie wyklucza pierw iastków  ludowej rubaszności 
i liryzmu. Niektóre sztuki („Jaki piękny dzień'’, ..Czerwona magia”, ..Wędrówka 
m istrza Kościeja”, „Panna Ja ir”) były wystawiane na polskich scenach. Wybór 
zawiera 14 sztuk Ghelderode uznanych za najbardziej charakterystyczne. Wstęp 
Z. Stolarka.

JERZY GOT. Na wyspie Guaxary. Wojciech Bugusławski i jego teatr lwowski 
1789—1799. Kraków  1971 'WL s. 469, ilustr., zł 55.—

Monografia lwowskiego okresu (1794—1799) działalności Bogusławskiego uwzględ
niająca sytuację tamtejszego tea tru  przed przybyciem artysty, co jeszcze uwypukla 
jego rolę. Bogusławski w  okresie 1796—1798 kierował we Lwowie scenami polską 
i austriacką i nie rezygnując z własnych założeń artystycznych dążył do ich zbliże
nia. Książkę wzbogacają wykazy: teatrów  we Lwowie (1774—1789), zespołów tea
tralnych (1780—1798) i fragmentôvz lwowskiego repertuaru  (1780—1795).
ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI. Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy. 
Do druku przygot. Alfred 'Woycicki. K raków  1971 'WL s. 427, ilustr., zł 75.—

Tadeusz Pawlikowski „na grunt polski przeszczepił zasady nowożytnego stylu 
sztuki teatralnej do dziś dnia nas obowiązującego i stylowi temu nadał wyraz, który 
był jego własnym i zarazem naszym narodowym, tak że gdyby dziś o tym stylu 
się mówiło, to należałoby go nazwać stylem Pawlikowskiego, czyli stylem polskim”. 
"Wspomnienia człowieka teatru  i utalentowanego pisarza, jakim  był Grzym ała-Sie- 
dłecki, są kopalnią wiadomości i o' Pawlikowskim, i o jego znakomitych aktorach, 
wśród których znajdowali się tacy lum inarze sceny jak  Ludwik i Irena Solscy, 
Kazim ierz Kamiński, Wladyslavz Roman, W anda Siemaszkowa. Liczne informacje 
o aktorach, reżyserach, dram aturgach zaw ierają przypisy opracowane przez 
A. Woycickiego, który całość przygotował do druku.
MICHAŁ WITKOWSKI. Świat teatralny  młodego Mickiewicza. W -wa 1971 PIW  
s. 348, opr. płóc., obw., ilustr., zł 50.—

Poznański historyk literatu ry  rekonstruuje proces kształtowania się -„świata” 
kultury teatralnej poety, którego najwcześniejszym początkiem były młodzieńcze, 
graniczące jeszcze z zabawą, własne próby aktorskie w Nowogródku, a istotnym 
już oddziaływaniem — zespoły teatralne Wilna, ich atm osfera oraz rozległe lektury  
dram atyczne torujące drogę do napisania ..Dziadów”. Książka przynosi szereg no
wych ustaleń opartych na precyzyjnych poszukiwaniach źródłowych.

WŁADYSŁAW ZAWISTOWSKI. T eatr warszawski między wojnam i (wybór re 
cenzji). W -wa 1971 PIW  s. 350, zł 30.—

W stęp do książki pióra Edw arda Krasińskiego zawiera najistotniejsze informacje 
o W. Zawistowskim, potrzebne i ważne, ponieważ — mimo niedługiego stosunkowo 
upływu czasu — obecny czytelnik niewiele o Zawistowskim wie i z trudnością do 
potrzebnych wiadomości mógłby dotrzeć. W ładysław Zawistowski był długoletnim 
recenzentem teatralnym  pisującym do wielu warszawskich pism, ponadto prowadził 
szeroką działalność na innych odcinkach, m. in. jako kierow nik literacki teatrów  
m iejskich w  Warszawie (1928—1931), od 1933 r. sekretarz Towarzystwa Krzewienia



i

K ultury  Teatralnej, w latach okupacji — działacz D epartam entu K ultury  i Sztuki 
IDelegatury Rządu na K raj. W ybór jego recenzji jest ważnym  przyczynkiem do 
historii kry tyki i poznania życia teatralnego lat międzywojennych.

Pamiętniki — Wspomnienia
WITOL.D ZECHENTER. Upływa szybko życie. Książka wspomnień. Kraków  1971 
WE s. 692, zl 70.—

W spomnienia poety, satyryka, publicysty, w spółredaktora i współpracownika 
krakowskiej prasy i radia w okresie przed- i powojennym są kopalnią wiadomoś
ci o życiu literackim  i artystycznym  Krakowa. Witold Zechenter m iał rozległe 
znajomości, o których umie ciekawie opowiadać, asystujem y więc dzięki niemu 
w  spotkaniach ze znanym i pisarzam i i publicystami, zaglądamy do redakcji cza
sopism, za kulisy teatru, do popularnych kaw iarni, cofamy się w  przeszłość n ie
dawną, a przecież bardzo różną od dnia dzisiejszego. Autor nie krępow ał się ścis
łym  przestrzeganiem  chronologii, chodziło m u natom iast o rzetelność inform acji, 
nie polegając więc jedynie na pamięci, k tóra często bywa zawodna, oparł wspom
nienia na swoich daw nych artykułach i utw orach literackich.

,Życie codzienne'
Seria ,,Życie codzienne” w ydaw ana przez PIW  przyniosła dwie bardzo in tere

sujące pozycje (wyd. 1971):
MURIEL ST. CLARE BYRNE. Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej. Tłum. 
A. Staniewska. S. 331, tabl. 24, zł 60.—

A utorka w oparciu o bogate m ateriały archiw alne przedstaw iła panowanie kró
lowej Elżbiety (1558—1603), jako epokę najbardziej dla Anglii typową i dotąd ży
w ą w tradycji narodowej. Bogactwo inform acji przekazane jest w sposób żywy, 
barw ny i plastyczny,
L. FRÉDÉRIC. Zycie codzienne w Japonii w epoce Sam urajów  (1183—1603). Tłum. 
E. Bąkowska. S. 219, ilustr. zł 50.—

Szeroko zarysowany obraz stosunków społecznych, życia w mieście i na wsi, 
organizacji rodziny, pracy i. wypoczynku, stosunków religijnych, specyficznych 
cech japońskiej kultury  i sztuki. Rzecz doprowadzona jest do początku XVIl 
wieku.

Jednorożec'
W  FlW -owskiej serii „Jednorożca” popularyzującej m ałe formy literackie — 

opowieść i nowelę — koniec 1971 r. przyniósł trzy pozycje autorów niemieckich: 
G erda Fuchsa: „Landru i inn i” (tłum. I. Naganowska, s. 130); W altera Vogta: 
„Kaszel. Opowiadania prawdopodobne i nieprawdopodobne” (tłum. E. Herbert, 
s. 122); Hansa Cibulki: „Czas rok itn ika” (tłum. E. Wachowiak, s. 89) oraz prze
łożone z języka ukraińskiego (tłum. A. Galis) opowiadania Leonida Pierw om aj- 
skiego „Czarny bród”. Cena tom iku 10 zł.

,,Klub Inferesu/qcei Ksigżki'
Z PIW -owskich tytułów  1971 r. znajdujących się na liście książek ,,K lubu In 

teresującej Książki” sygnalizujemy cztery nadesłane pozycje: L. P. H artley: „Bied
na K lara” (tłum. M. Skroczyńska, s. 14, zł 12.—); Aleksy Kirsonow: „Dwa kw iet
nie” (tłum. T. Lewandowska i W. Dąbrowski, s. 425, zl 30.—); Paave R intala: 
„Chłopcy” (tłum. C. Lewandowska i N. Baschmakoff, s. 308, zł 20.—) ; Ahto Levi : 
„Notatnik szarego w ilka” (tłum. I. Lewandowska i W. Dąbrowski, s. 254, zł 15.—).


