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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXIV MAJ 1972

MM MIĘDZYNARODOWY 
ROK KSIĄŻKI 1972

TADEUSZ SARNECKI

Dni Oświaty, Książki i Prasy

Tegoroczne „Dni Oświaty Książki i Prasy“ wzbogacone będą o obcho
dy związane z Międzynarodowym Rokiem Książki, ogłoszonym przez 
UNESCO na wniosek Związku Radzieckiego. Książka znów stała się 
przedmiotem zainteresowania światowego, ale nie jako zjawisko kultu
ralne zagrożone przez cywilizację techniczną, lecz jako narzędzie zdoby
wania wiedzy i kształtowania kultury człowieka. Upłynęło już kilka
naście lat od narady tokijskiej najwybitniejszych pisarzy świata, na 
której wyraźnie zarysował się problem wypierania dzieła literackiego 
czy naukowego przez wysoko rozwinięte technicznie audiowizualne źródła 
informacji, jak radio, TV, czy film. Pesymistyczne poglądy uczestników 
narady nie sprawdziły się. Nakłady książek stale wzrastają, a wydaw
nictwa nie mogą zaspokoić potrzeb społecznych w tej dziedzinie. Ener
giczna walka z analfabetyzmem w krajach azjatyckich, afrykańskich 
i południowo-amerykańskich zwiększać będzie systematycznie liczbę czy
telników i zapotrzebowanie na nowe wydawnictwa.

Dlaczego książka przezwyciężyła swoje zagrożenie i dlaczego rozwój 
techniki obraca stale na swoją korzyść? Po prostu książka jest łatwo 
dostępna, sięgnąć można po nią wszędzie i w każdej chwili. Do odtwo
rzenia jej treści nie potrzebujemy kosztownych urządzeń technicznych, 
ponieważ odtwarzamy je poprzez prosty akt czytania.
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UNESCO proklamując Międzynarodowy Rok Książki wzywa do współ
działania bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, poligrafików, literatów, pla
styków i dziennikarzy. Posługując się książką mają oni wspomagać kraje 
rozwijające się w ich walcé o podnoszenie u siebie poziomu oświaty. 
Ponadto jest ona jednym ze środków walki przeciw rasizmowi i kolonia
lizmowi, ,,sprzyja rozwojowi osobowości ludzkiej, rozwojowi społecznemu 
i gospodarczemu, międzynarodowemu wzajemnemu zrozumieniu i poko
jowi“ — głosi uchwała Komitetu Międzynarodowego Roku Książki.

Sprawia wiele głębokiej satysfakcji fakt, że jednorazowa międzynaro
dowa akcja UNESCO podejmuje w skali światowej problemy, które 
u nas co roku stanowią elementy programu tradycyjnych ,,Dni Oświaty, 
Książki i Prasy“. Niektóre z haseł UNESCO są już u nas nieaktualne, 
bo nie tylko mamy poza sobą analfabetyzm, ale znajdujemy się w prze
dedniu wprowadzenia powszechnego nauczania na poziomie średnim. 
Rodzą się natomiast nowe problemy; stałego odnawiania i uzupełniania 
wiedzy ogólnej i wykształcenia zawodowego. I tutaj otwiera się szerokie 
pole do działania dla bibliotekarzy — stworzenie w bibliotekach odpo
wiednich warsztatów pracy dla tych ludzi przez gromadzenie potrzeb
nych im materiałów, ich szerokie udostępnianie, a zwłaszcza zorganizo
wanie rzetelnej informacji bibliotecznej i pomocy w umiejętnym posłu
giwaniu się książką. Powszechnie oczekuje się zwiększonej aktywności 
bibliotekarzy i księgarzy. Od nich w znacznym stopniu zależy przecież 
ogólny poziom czytelnictwa i kultury umysłowej w kraju. Księgarz i kol
porter są nie tylko dystrybutorami nowości wydawniczych, ale i do
radcami ludzi, którzy tworzą własne księgozbiory, propagują książki jako 
dzieła sztuki i wyraz kultury narodowej. Bibliotekarze dysponują nie 
tylko aktualnościami, ale i księgozbiorem, reprezentującym dorobek kul
turalny narodu w najszerszym zakresie. Są świadomymi działaczami 
oświatowymi często o niedocenionych zasługach.

Tegoroczny program ,,Dni Oświaty Książki i Prasy“ traktowany jest 
w szerszej perspektywie rozwojowej. Wydavzcy obradować będą nad klu
czowym problemem — książka a rewolucja naukowo-techniczna, co 
z kolei wpłynie na opracowanie nowych planów edytorskich w zakresie 
podręczników, dzieł naukowych, wydawnictw encyklopedycznych i ta
niej książki wartościowej, dostępnej dla wszystkich. Komitet Mię
dzynarodowego Roku Książki liczy, że czytelnicy sami wywrą skuteczny 
nacisk na podniesienie odpowiedzialności autorów, wydawców, księgarzy 
i bibliotekarzy za naukov/y, artystyczny i moralny poziom wydawanej 
i rozpowszechnianej przez nich literatury. Dlatego też proponuje się 
masowe organizowanie klubów dyskusyjnych przy bibliotekach i pla
cówkach upowszechniania kultury, których celem byłaby konfrontacja 
poglądów czytelników z poglądami autorów i wydawców na treść i formę 
książek.

Książka została uznana za światowe narzędzie postępu i rozwoju w sy
tuacji, w której notuje się wzrost wykształcenia podstawowego i zawo
dowego, wzrost roli wiedzy i świadomości moralnej, politycznej i eko
nomicznej. Od jednostki oczekuje się, że swą przydatność społeczną 
traktować będzie zgodnie z tymi tendencjami. Człowiek niewykształcony 
będzie w społeczeństwach rozwiniętych ciężarem, w społeczeństwach roz
wijających się czynnikiem opóźniającym ich dążenie do wyższego po
ziomu życia.
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Kalendarz obchodów

1- Tegoroczne „Dni Oświaty, Książki i Prasy“' rozpoczynają się 7 maja. 
Na ten dzień przypada uroczysta inauguracja, która może być połączona 
z inauguracją Międzynarodowego Roku Książki. Formy organizacyjne 
zależą wyłącznie od inwencji i możliwości aktywu terenowego. W razie 
zwołania uroczystych posiedzeń czy naukowych konferencji wskazane 
byłoby omówienie jednego z następujących zagadnień:

— rola książki w propagowaniu pokoju, humanizmu i postępu społecz
nego (na ten temat będzie zorganizowane międzynarodowe sym
pozjum);

— walka z .pornografią w literaturze i czasopismach;
— upowszechnianie różnych rodzajów literatury, szczególnie literatury 

współczesnej zaangażowanej ideowo;
— literatura w wychowaniu młodzieży;
— podnoszenie wykonawstwa poligraficznego i doskonalenia form edy

torskich ;
— literatura w walce z przemocą, szowinizmem, reakcją i faszyzmem;
— program społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Polski, 

ustalony na VI Zjeździe PZPR.

2. W dniu 14 maja nastąpi w Warszawie otwarcie Międzynarodowych 
Targów Książki, a jednocześnie jubileuszowego XXV warszawskiego 
kiermaszu. W tym samym dniu planuje się otwarcie kiermaszy w mia
stach wojewódzkich i powiatowych. Należy zadbać o to, aby kiermasze 
były połączone ze spotkaniami, wystawami, koncertami, konferencjami 
problemowymi. Księgarstwo polskie, popularyzując dorobek polskiej kul
tury, nauki i oświaty, akcentować będzie szczególnie te pozycje, które 
posiadają znaczenie międzynarodowe. Ministerstwo Kultury i Sztuki 
zwraca uwagę na konieczność podkreślania wagi i dorobku wydawnictw 
w rozwoju kultury polskiej.

3. Dzień 21 maja poświęcamy kulturze na wsi. Dzień ten tradycyjnie 
łączymy ze Świętem Ludowym i jednocześnie poświęcamy ważnym dla 
wsi zagadnieniom. „Dni Oświaty, Książki i Prasy“ należy wykorzystać 
do umocnienia roli książki przede wszystkim w środowisku wiejskim. 
Zjednoczenie Księgarstwa planuje rozszerzyć w tym roku sieć rozpro
wadzania książek na wsi poprzez kluby rolnika i inne placówki spół
dzielczego zaopatrzenia i zbytu. Wśród młodzieży popularyzowaniem 
książek zajmie się ZMW. W’ieś zainteresowana jest szerszym niż do
tychczas asortymentem książek, należy dostarczyć jej więcej dobrej be
letrystyki, dzieł historycznych, słowników i encyklopedii, książek z za
kresu ekonomii, zagadnień społeczno-politycznyah, z zakresu geografii 
i odkryć. Poważną rolę ma tu do spełnienia Powszechna Księgarnia Wy
syłkowa. W warunkach wiejskich biblioteki w okresie zimy ułatwiają 
naukę oraz zaspokajanie i rozwijanie zainteresowań, dają rozrywkę, usu
wają poczucie samotności czy zbytniego oddalenia od powiatowych cen
trów kultury.

Obchody ,,Dni Oświaty, Książki i Prasy“ powinny uwzględnić rolę 
szkolnictwa na wsi, w tym rolę szkół średnich zlokalizowanych albo bez
pośrednio na wsi, albo w regionach wybitnie rolniczych, rozwój bibliotek 
i punktów bibliotecznych, prawidłowy obieg prasy (dzienników i czaso
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pism) nie tylko o charakterze wiejskim czy ludowym, ale i miejskim, 
organizację i funkcjonowanie kin wiejskich i objazdowych oraz działal
ność wiejskich placówek kulturalno-oświatowych.

4. Dzień Działacza Kultury przypada na 28 maja. Ze względu na tego
roczny charakter obchodów wyróżnić należy przede wszystkim biblio
tekarzy, księgarzy i kolporterów książek. Od ich aktywności i postawy 
w pośrednictwie między dorobkiem kulturalnym a czytelnikami w znacz
nym stopniu zależy ogólny poziom czytelnictwa w całym kraju.

JANINA W OJTISZEK
Katow ice

„Książka dla wszystkich’
Międzynarodowy Rok Ksiqzki w pracy bibliotek

Rok 1972 został przez UNESCO ogłoszony M iędzynarodowym  Rokiem Książki 
pod hasłem  „K siążka dla w szystkich”. Przez cały rok  państw a zrzeszone w  UNESCO, 
a  także insty tucje m iędzynarodow e podlegające tej organizacji będą w  różny sposób 
upowszechniać czytelnictwo. S tanow i to w ielką szansę d la  wszystkich pracow ników  
książki, a więc wydawców, księgarzy, bibliotekarzy.

Bibliotelcarze w ykorzystają ten  okres na uporządkow anie księgozbiorów, sporzą
dzenie różnych katalogów  pomocniczych, k tó re  uspraw nią dotarcie do książki. Za
p lanu ją  także i przeprow adzą im prezy czytelnicze, do których tem atu  dostarczą 
przypadające na ten  rok w ażne i piękne rocznice, jak :

4 VI — 100 rocznica śm ierci S tanisław a M oniuszki;
18 VI — 90-lecie urodzin Georgi D ym itrow a;
19 VI —  60 rocznica śm ierci Bolesław a Prusa.
Św iatow a R ada Pokoju proponuje między innym i upam iętnienie w 1972 roku:
16 VII — 100 rocznicy urodzin Roalda A m undsena;
27 X II — 150 rocznicy urodzin Ludw ika Pasteura.
Zrozumiałe, że błędem  byłoby całą pracę bibliotekarza nastaw iać jedynie na te 

słupy milowe, nadające jej wyłącznie charak ter akcyjny, rocznicowy, ale z drugiej 
strony należy także liczyć się z tym, że rocznice znajdu ją  i zawsze będą znajdo
w ały swój w yraz i odbicie w  życiu kulturalno-ośw iatow ym , m obilizując aktywność 
społeczeństwa wokół pew nych tem atów  nabierających specjalnej aktualności. Po
niżej podaję k ilka propozycji form  pracy czytelniczej, związanych z rocznicami 
przypadającym i w  M iędzynarodowym  Roku Książki.

100 rocznica urodzin S tanisław a M oniuszki przypada w  czerwcu. Z tej okazji 
m ożna w  bibliotece ogłosić k o n k u r s  pod hasłem : „Poznajem y życie i twórczość 
M oniuszki”. Podanie w yników  konkursu połączyć m ożna z wieczornicą, na  k tórą  
złożą się utw ory Moniuszki w  w ykonaniu uczniów miejscowej szkoły muzycznej. 
W braku  takiej szkoły posłużyć się należy nagraniam i z p ły t ułożonymi w  pew ną 
logiczną całość.

A oto k ilka pozycji, k tóre  mogą pomóc przy organizow aniu uroczystości związa
nych z om aw ianą rocznicą.
A lm anach M oniuszkowski 1872—1952. (Oprać, kronikę życia W itold Rudziński).

W -w a 1952 Czyt.
HULEW ICZ W. Dzień pana  M oniuszki. „Płom yk” 1958 n r  10 s. 289.
JACHIM ECKI Z. Moniuszko. K raków  1961 PWM.
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MICHAŁOWSKI J. Dlaczego czcimy pamięć Moniuszki. „Dziennik Zachodni” 1969 
n r 111 s. 3—4.

PROSNAK J. Stanislaw  M oniuszko (Album). K raków  1964 PWM.
RUDZIŃSKI W. M oniuszko i jego muzyka. W -wa 1970 PZWS.
VOGEL Z. S tanislaw  Moniuszko. „Poradnik B ibliotekarza” 1958 n r  9—10 s. 283. 
WALDORFF J. Tymczasem w  Warszawie... „F ilipinka” 1960 n r 3 s. 6.

60-lecic śm ierci Bolesława P rusa  można upam iętnić urządzeniem  wystawy. Obej
m uje ona możliwie pełną ekspozycję dzieł pisarza, w  tym  utw orów  ilustrow anych.

W drugiej części w ystaw y znajdą się opracow ania krytyczne i m ateriały  ikono
graficzne zw iązane z życiem Prusa, a więc jego portrety, ilustracje  miejscowości, 
w  których tw orzył i żył (W arszawa, Lubłin, Nałęczów), m uzeum  w  Nałęczowie, 
pomniki itp.

Inną propozycję stanow i wycieczka „Siadam i życia i twórczości B. P ru sa”. P rzy
gotowaniem  do wycieczki będzie wym ieniona wystaw a, a plon wycieczki w  postaci 
fotografii, widokówek, przewodników, nagrań z przeprow adzonych wywiadów  po
służy do zorganizow ania nowej w ystaw y połączonej z ustną re lacją  uczestników 
wycieczki. W reszcie ze starszą młodzieżą można przeprow adzić dyskusję nad „Lalką” 
i jej film ow ą adaptacją.

B ibliografia w  wyborze:
DĄBROWSKA M. M yśli o spraw ach i ludziach. W -wa 1956 Czyt.
FITA  St. W spom nienie o Bolesławie Prusie. W -w a 1962 PZWS.
GODLEWSKI S. S iadam i W okulskiego. Przew odnik literacki po warszawskich 

realiach „Lalki”. W -w a 1957 Czyt.
GRZENIEW SKI Z. B. W arszaw a w  „Lalce” Prusa. W -wa 1965 PIW.
KOZIKOW SKI E. Od P rusa  do Gojawiczyńskiej. W -w a 1969 LSW.
PAUSZER-KLONOWSKA G. O statnia miłość w  życiu Bolesława Prusa. W -wa 1962

PIW.
PAUSZER-KLONOW SKA G. W cieniu nałęczowskich drzew. Opowieść o Bolesławie

Prusie. Lubłin 1964 Wyd. Lub.
PAUSZER-KLONOW SKA G. Zwykłe spraw y niezwykłych ludzi. Lublin 1967 Wyd.

Lub.
TOKARZOWNA K., FITA St. (Opr.). Bolesław P rus 1847—1912. K alendarz życia 

i twórczości. W -wa 1969 PIW.

90 rocznica urodzin G eorgija Dymitrowa, bojow nika spraw y pokoju i socjalizmu, 
będzie szczególnie uroczyście obchodzona w  Bułgarii, ale także przez m iędzynaro
dowy ruch robotniczy. Pogadankę o D ym itrowie m ożna połączyć z wyświetleniem  
ilustracji ukazujących piękno jego ojczyzny.

B ibliografia w  w yborze:
KONSTANTINOW P. T. Georgi Dymitrow. W -wa 1951 KiW.
PONOMARIOW B. N. W ielki żonicrz spraw y pokoju i socjalizmu. „Problem y Po

koju i Socjalizm u” 1962 n r  7.
STO.TANOW L. Georgi Dymitrow, płom ienny bojownik, antyfaszysta. „Nowe Czasy”

1957 n r 24.
W 80-lecie urodzin Georgi Dymitrowa. „Trybuna Ludu” 1962 n r 167.

100 rocznica urodzin Roalda A m undsena, słynnego badacza polarnego, zdobywcy 
bieguna południowego pow inna szczególnie zainteresow ać m iłośników geografii. 
Z ich to pomocą, w  oparciu o książkę Cz. A. Centkiewiczów — „Człowiek, o którego 
upom niało się m orze” i o ak tualn ie  ukazujące się artykuły  w  czasopismach można 
ogłosić konkurs na  najlepszą wypowiedź na tem at: „Dlaczego św iat cały czci pamięć 
Roalda A m undsena”. B ibliotekarz w ykorzysta rocznicę dla propagow ania bogatej 
lite ra tu ry  o tem atyce polarnej.
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B ibliografia w  wyborze:
AMUNDSEN R. Zdobycie bieguna południowego. W -wa 19.57 „Iskry”.
CENTKIEWICZOWA A.. CENTKIEWICZ Cz. Człowiek, o którego upom niało się 

morze. W -w a 1966 Czyt.
JAKOWLEW’ A. Roald Am undsen. W -wa 19.52 Czyt.

150 rocznica urodzin Ludw ika Pasteura. Rocznica ta  pow inna stać się okazją nie 
tylko do spopularyzow ania postaci i dzieła wielkiego mikrobiologa, ale także do 
przeprow adzenia w ielu pożytecznych akcji .zwłaszcza z aktyw nym  udziałem  m ło
dzieży z kół PCK. Proponuję — w ykorzystując bogatą lite ra tu rę  — zorganizować 
d la  młodych czytelników quiz pn, „Co zawdzięczamy Ludwikowi Pasteurow i?”. 
Dla dorosłych można urządzić w ystaw ę popularnych w ydaw nictw  medycznych, 
szczególnie z zakresu opieki nad zdrowiem dziecka. Można by w ystaw ę połączyć 
z kró tką pogadanką na tem at praktycznych zastosowań badań Pasteura  w m edy
cynie, w eterynarii i przem yśle spożywczym. Prelegenta dostarczą nam  różne p la
cówki, poczynając od akadem ii medycznych i instytutów  w eterynarii w dużych 
ośrodkach, a w  m niejszych znajdzie się ktoś kom petentny i chętny w  powiatowych 
lecznicach dla zwierząt, stacjach sanitarno-epidem iologicznych, a także w pracow 
niach mikrobiologicznych oddziałów zakaźnych szpitali miejskich.

Inną w ersją  popularyzacji tych problem ów może być wycieczka młodych czytel
ników  do w. wym. instytucji i placówek. Spraw ą bibliotekarza będzie, aby wszyst
kie możliwe do realizacji form y upowszechnienia dzieła Pasteura  połączyć z wyko
rzystaniem  książki i czasopisma.

Bibliografia w wyborze:
DUBOIS R. Pasteur a nauka współczesna. W -wa 1963 WP.
FEDOROWSKI L. Pani z lam pą. W -w a 1963 N. Ks. (Rozdział: W ściekły wilk). 
GOLEMBOWICZ W. Uczeni w  anegdocie. W -w a 1962 WP.
KORCZAK J. U party chłopiec. Życie Ludw ika Pasteura. W -wa 1960 NK.
KRUIF de P. Łowcy mikrobów. W -w a 1956 PZWL. (Rozdz.: Pasteur i wściekły

pies).
KULICKI W. K iedy wielcy byli mali. W -wa 1965 N. Ks. s. 182.
KUŻNIECOWA O. Wróg pod m ikroskopem. Powieść o Ludw iku Pasteurze. W -w a

1949 KiW.
MELCER W. Morele Madzi. W -wa 1948 „Książka”.
PAUSZER-KLONOWSKA G. H istorie nie wymyślone. W -wa 1960 LSW. (Rozdz.:

Ludw ik Pasteur — pogromca śmierci str. 159—324).
PAUSZER-KLONOWSKA G. Walka o życie. „Płom yk” 1959 n r 14. 
PLAWILSZCZYKOW N. Homunculus. W -w a 1962 „Iskry”.
SĘKOWSCY Al. i S. Poczet wielkich chemików. W -w a 1963 N. Ks. (Rozdz.: Pasteur L. 

str. 60—61).
W M iędzynarodowym Roku Książki dużo uwagi poświęcimy wystawom  książek 

i czasopism stanowiącym  jedną z najczęściej stosowanych form  pracy z czytelni
kiem. Przyczyny tego są różne: w ystaw ę czy w ystaw kę może zorganizować każda, 
naw et najm niejsza biblioteka. W ystaw ka jest form ą tow arzyszącą nie tylko każdej 
im prezie czytelniczej, ale także różnym  poczynaniom dydaktyczno-wychowawczym  
biblioteki. Są jednak  sytuacje, kiedy w ystaw a książek i czasopism nie jest jedynie 
form ą towarzyszącą, ale w ysuw a się na pierwszy plan. Ma to miejsce szczególnie 
w  organizowanych w  całym kra ju  Dniach Książki i P rasy  Technicznej, w Dniach 
Książki Rolniczej, Dekadzie Książki Społeczno-Politycznej „Człowiek — Św iat — Po
lityka”, czy w reszcie w  m ajowych Dniach Oświaty, Książki i Prasy.

M iędzynarodowy. Rok Książki powinien p o g ł ę b i ć  także potrzebne k o n t a k t y  
i w s p ó ł p r a c ę  b i b l i o t e k  r ó ż n y c h  s i e c i ,  a szczególnie bibliotek szkol
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nych i publicznych. Możliwości tej współpracy są różne; porozumienie w zakresie 
zakupu lektur, w ydaw nictw  słownikowych i encykłopedycznych, organizowania 
łekcji bibliotecznych oraz im prez czytelniczych.

Dla ukazania i spopularyzowania trudu ludzi książki, przeżywających już pewien 
kryzys spotkań autorskich, dobrze będzie skontaktow ać młodzież z drukarzam i, in
troligatoram i, księgarzami, zasłużonymi bibliotekarzam i, najlepiej w' powiązaniu 
z ich w arsztatem  pracy.

Wszędzie tam, gdzie to możliwe — organizować z młodymi czytelnikami w  y- 
c i e c z k i  s z l a k a m i  ż y c i a  i t w ó r c z o ś c i  p i s a r z y ,  a także do muzeów 
biograficznych.

W program ie UNESCO na Międzynarodowy Rok Książki znajduje się rozpo
wszechnianie inform acji o film ach i program ach telewizyjnych, których źródłem 
inspiracji są dzieła literackie. Stanowi to doskonałą okazję do przeprow adzania 
z młodzieżą d y s k u s j i  na tem at oglądanych filmów i program ów telewizyjnych 
inspirowanych przez utw ory literackie, a tym samym zachęcania do ich lektury.

Będziemy także propagować t w o r z e n i e  przez młodzież własnych b i b 1 i o t  e- 
c z e Jc  d o m o w y c h .  Można też urządzić w lokalu biblioteki wystawę takich 
wzorowo opracowanych biblioteczek. Właściciele ich opowiedzą jak  kom pletują, 
opracow ują i w ykorzystują swe księgozbiory.

S tarszą młodzież można zainteresować jednym  z przejawów bibliofilstwa — 
e k s l i b r i s e m ,  np. ogłosimy konkurs na projekt własnego ekslibrisu.

Oto tylko niektóre propozycje zm ierzające do realizacji hasła Międzynarodowego 
Roku Książki: „Książka dla wszystkich".

Wydawca — zawód twórczy
Rozmowa z red. Krystyną Goldbergową — sekretarzem generalnym 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Polskie Towarzystwo W ydawców Książek zostało utworzone w  1926 r. przez 
polskich wydawców dla popierania edytorstw a, organizowania ruchu w ydaw ni
czego i ochrony interesów  wydawców. W czasie okupacji działało ta jn ie  w  ram ach 
Naczelnej Rady K sięgarskiej. W 1946 r., reaktyw ow ane i zarejestrow ane pod swoją 
pierw otną nazwą, stało się reprezentacją wydawców wszystkich sektorów  i p ra 
cowników w szystkich dziedzin pracy wydawniczej we wspólnym  dążeniu do za 
bezpieczenia interesów  książki, jej upowszechnienia i potanienia. Zarząd PTW K 
brał udział w organizowaniu ruchu wydawniczego w Polsce, w  pracach nad u s ta 
laniem  zasad kalkulacji cen książki, nad norm owaniem  honorariów  autorskich 
i in. 77 1950 r., w  związku z reorganizacją ruchu wydawniczego, działalność PTW K 
została w strzym ana. P rzerw a trw ała  6 lat, do 15 X II 1956 r. W 1959 r. uchwalono 
nowy sta tu t form ułujący cele i zadania PTWK. Siedzibą Zarządu Głównego T o 
w arzystw a jest W arszawa, Oddziały PTW K znajdują  się we W rocławiu, Poznaniu, 
K rakow ie i Gdańslru. W 1971 r, PTW K skupiało 1332 członków. (Redakcja)

— W Międzynarodowym Roku Książki, obchodzonym, pod hasłem
Książka dla loszystkich“, redakcja „Poradnika Bibliotekarza“ pragnie 

zapoznać czytelników z działalnością, problemami i planami różnych 
środowisk, które tę rocznicową dewizę realizują w siuojej codziennej 
pracy. PTWK reprezentuje środowisko, którego zadaniem jest m. in.: 
„tworzenie programu działalności wydawniczej książek i innych publi
kacji nieperiodycznych oraz czasopism, współpraca z autorem w zakresie
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koncepcji dzieła, organizowanie i koordynowanie całości wydawniczego 
procesu produkcyjnego oraz współuczestnictwo w organizowaniu upo- 
v'szechniania wydawanych pubłikacji i w ocenie ich recepcji“. Ten obszer
ny passus zaczerpnęłam z nomenkłatury zawodu wydawcy, której pro
jekt został, jak mi wiadomo, przygotowany przy aktywnym udziałe 
PTWK. Wynikające z takiego sformułowania obowiązki, czy też przy- 
roiłeje wydawcy, bo można to nazwać i tak, i tak, siłą rzeczy rzutują 
na pozycję PTWK. Jaka więc roła w reałizowaniu tak szeroko zakro
jonego programu przypada Towarzystwu?

K. G. — Zacznijmy od tego, że rola ta zmieniła się w dość istotny 
sposób od czasu powołania w październiku 1970 r. Naczelnego Zarządu 
Wydawnictw. Mówiąc ściślej, zmieniła się nie sama rola, ale warunki 
jej realizowania, przy czym jest to zmiana korzystna. Dotychczas PTWK 
było nie tylko obciążone, ale przeciążone masą różnych spraw admini
stracyjnych. Po powołaniu NZW sprawy administracji zostały uporząd
kowane, dzięki czemu możemy skoncentrować się na swoich właściwych 
zadaniach, które lapidarnie można ująć w dwa punkty:

■ stałe działanie na rzecz pogłębiania twórczego charakteru zawodu 
wydawcy;

o reprezentowanie społecznej opinii środowiska wobec administracji 
i władz politycznych.

Zanim powiem dokładniej, do czego jedno i drugie sprowadza się 
w praktyce, wspomnę jeszcze o takcie na pozór paradoksalnym, ale 
prawdziwym: do dziś w nomenklaturze zawodów Komitetu Pracy i Płac 
brakuje ustalenia zawodu wydawcy. Dopiero w ubiegłym roku wspól
nym staraniem NZW, Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy 
i Radia oraz naszym — taki projekt, właśnie obejmujący nomenklaturę 
zawodu, przygotowano i przedłożono władzom administracyjnym. Sfor
mułowane w nim szczegółowo funkcje wydawcy wskazują w sposób 
bezsporny na twórczy charakter naszej pracy. Stąd za swój podstawowy 
obowiązek uważamy troskę o pełne zabezpieczenie praw i obowiązków 
wydawcy w tym zakresie. W projekcie nomenklatury stwierdza się, że 
termin wydawca obejmuje tych pracowników ruchu wydawniczego — 
redaktorów merytorycznych i technicznych, grafików, korektorów — któ
rzy twórczo uczestniczą w procesie przygotowania książki do druku, oraz 
pracowników działów propagandy i upowszechnienia, którzy torują 
książce drogę do odbiorcy. PTWK reprezentuje więc szeroki krąg ludzi, 
których praca stanowi w wielkim stopniu o jednym z ważnych odcin
ków kultury narodowej. Tego nikt nie kwestionuje, brakuje tylko for
malnego potwierdzenia faktów w postaci uznania Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek za stowarzyszenie twórcze. Notabene sądzimy, że 
przywilej ten byłby nadrobieniem pewnej — jak to się zwykło mówić — 
zaszłości: w roku 1952, kiedy zatwierdzono rejestr stowarzyszeń twór
czych, działalność Towarzystwa była zawieszona, więc na zasadzie „nie
obecni się nie liczą“ do rejestru wejść oczywiście nie mogliśmy. Trwa tak 
do dzisiaj, ale — jestem też optymistką — rysuje się perspektywa po
myślnego załatwienia sprawy, i to może w niedalekiej przyszłości.

— Przy tyłu słusznych argumentach można życzyć tyłko, aby stało się 
to faktem, zwłaszcza że niezałeżnie od wszelkich aktów normatywnych, 
wydawcy na swój prestiż pracowników twórczych zarabiają od łat w co
dziennej pracy, co bez wątpienia utrwałiło się już w opinii społecznej.
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Krystyna Goldbergowa

K. G. — Z pewnością, tyle że względy ,,honorowe“ stanowią jedną 
stronę medalu, podczas gdy na drugiej znajdują się ważne treści natury 
życiowej. Praca wydawcy to nie tylko praca zaszczytna, ale też odpo
wiedzialna, nerwowa, której właściwe wykonywanie wymaga pełnego 
zabezpieczenia odpowiednich warunków. Jako członkowie stowarzyszenia 
twórczego, wydawcy mieliby prawo ubiegać się o szereg przywilejów ze 
specyfiką zawodu związanych. Należą do nich między innymi: ułatwie
nia w uzyskiwaniu ponadnormatywnej powierzchni mieszkaniowej — 
przywilej, którego zasadności nie ma powodu tłumaczyć, bo wiadomo 
ogólnie, że praca wydawcy nie kończy się w żadnych wymiernych go
dzinach tzw. urzędowania; umożliwienie pracownikom przechodzącym 
na rentę podejmowania dodatkowych prac w granicach wyższych od 
ustawowego limitu 750 zł miesięcznie. Nie budzi chyba wątpliwości 
fakt, że sprawy te uważamy za ważne ze względu na interesy naszych 
członków; dlatego też współpracujemy tu ściśle ze Związkiem Zawodo
wym Pracowników Książki, Prasy i Radia oraz z Naczelnym Zarządem 
Wydawnictw. 19 stycznia br. odbyło się plenum Zarządu Głównego 
PTWK, na którym ustalono program działania nad sformułowaniem re
gulaminu praw i obowiązków wydawcy. Na tymże plenum podjęto de
cyzję co do trybu starań o uznanie typowych dla naszego zawodu scho
rzeń, jakimi są nerwice, zaburzenia systemu krążenia i osłabienia wzro
ku — za choroby zawodowe. Daleko zaawansowane są starania o objęcie 
wydawców opieką, powołanej niedawno przy Warszawskiej Akademii 
Medycznej, Przychodni Chorób Zawodowych. Staramy się ponadto o uzy
skanie zgody władz na dokonywanie przez wydawców zakupu książek 
na sumę 1000 zł w skałi rocznej z 2O*’/o rabatem. Wszystkie te wysiłki,
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o których mówię, można określić jako prowadzące do zrównania rangi 
zawodu wydawcy z rangą zawodu dziennikarza.

— To, co od Pani usłyszałam, jest odpowiedzią na pytanie, które idąc 
tutaj zamierzałam postawić — co mianowicie daje członkom przyna
leżność do PTWK? Bo przyznam się, że obok afirmatywnych zdarzało 
mi się słyszeć i opinie sceptyczne. Myślę, że obecnie sytuacja staje się 
klarowna, że PTWK wyraźnie nabrało oddechu w płuca i prowadzi grę 
o dużą stawkę.

K. G. — Stawka jest duża, a co do krytycznych głosów — inaczej 
w żadnej działalności być nie może. Czy jednak ich wyraziciele wspomi
nali Pani o szkoleniu prowadzonym przez PTWK dla pracowników wy
dawnictw?

Mówili bardzo tym razem pozytywnie.
K. G. — I słusznie, bo nie chwaląc się jest to od dawna nasza mocna 

strona, tym bardziej, że kursy PTWK były dotąd jedynymi kursami 
umożliwiającymi pracownikom wydawnictw praktyczne przysposobienie 
do zawodu. Prowadzimy szkolenie różnych stopni i specjalności — naj
liczniejsze, bo i najpotrzebniejsze są kursy pry marne dla redaktorów 
merytorycznych, wprowadzające młody narybek redaktorski w arkana 
edytorskiej sztuki, ponadto odbywają się kursy z zakresu prawa autor
skiego, kursy dla sekretarzy redakcji, a w bieżącym roku przybywa kurs 
dla służb ekonomicznych. Jak na nasze skromne możliwości robimy dużo, 
ale na pewno n i e wystarczająco w stosunku do potrzeb.

— Pani „nie“ brzmi niepokojąco, kiedy się loeżmie pod uwagę sy
tuację, w jaką weszliśmy. Czytałam niedawno sprawozdanie z dyskusji, 
w toku której konieczność unowocześnienia, i to szybko, polskiego edy
torstwa stawia się bardzo mocno. Patrząc realnie, nastąpić to musi. 
A z tym łączy się konieczność przystosowania do rosnących icymagań 
młodych pracowników i sukcesyionego zapoznawania z noroymi techni
kami i metodami także redaktorów doświadczonych. Jak zamierzacie 
sobie z tym radzić?

K. G. — Jest parę koncepcji, i to o kształtach wyraźnie zarysowa
nych, które chcemy realizować, znów współdziałając z Naczelnym Za
rządem Wydawnictw. Byłyby to kolejno: powołanie Ośrodka Kształcenia 
Kadr Edytorskich przy NZW i utworzenie przy Uniwersytecie War
szawskim podyplomowego Studium Edytorstwa dla osób pracujących, 
które otrzymywałyby w związku z tym delegacje z wydawnictw. Jak 
powiedziałam, są wszelkie znaki na niebie, że ze stadium planów rzecz 
rychło przejdzie w stadium faktów dokonanych, aczkolwiek łączą się 
z tym miliony kłopotów, żeby wymienić tylko zabezpieczenie kadry wy
kładowców i dostarczenie uczącym się niezbędnych pomocy naukowych. 
A nie ma co ukrywać, z pomocami jest wręcz źle — w tym roku ukaźe 
się publikacja, którą żartobliwie określam jako mini-skrypt, czyli roz
szerzony konspekt wykładów PTWK-owskich kursów. To strasznie mało. 
Na pociechę jednak powiem, że w miejscu nie stoimy. Wypracowany zo
stał przez nas wespół z NZW program ,,Biblioteki Wydawcy“, która 
obejmie książki o tematyce naświetlającej możliwie wszechstronnie różne 
problemy kunsztu wydawniczego. Edytorem ,,Biblioteki“ są Wydaw
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nictwa Naukowo-Techniczne, a do jej Komitetu Redakcyjnego wchodzą 
przedstawiciele wszystkich trzech współdziałających instytucji.

— Żeby wyczerpać do końca probłemy szkołenia, trzeba wspomnieć 
o pilnych potrzebach wydawniczych ośrodków pozastołecznych. Sprawa 
ta w tym zakresie nie może umknąć z orbity naszych zainteresowań, 
wiadomo jednak, że wszystkiego na raz zrobić się nie da.

— Na początku naszej rozmowy zasygnalizowała Pani również drugą 
grupę spraw, na których PTWK się koncentruje...

K. G. — Reprezentowanie społecznej opinii wobec władz. Tak, ujęłam 
to oddzielnie, aczkolwiek wszystko łączy się z rangą zawodu i jego 
czynnym udziałem w kształtowaniu polityki kulturalnej. Jak realizujemy 
to zadanie? — Mówiąc najkrócej: współdziałamy z instytucjami, które 
wytyczają kierunki tej polityki. Prezes PTWK jest członkiem Stałej 
Komisji Wydawniczej powołanej przez wicepremiera Wincentego Kraskę 
oraz członkiem Kolegium Ministerstwa Kułtury i Sztuki, uczestniczy też 
w posiedzeniach Kolegium Naczelnego Zarządu Wydawnictw. PTWK 
przez swoich przedstawicieli reprezentowane jest w Radzie Ekonomicznej 
NZW, uczestniczy w pracach powoływanych przez Naczelny Zarząd 
zespołów i komisji i w pracach komisji środowiskowej Związku Zawodo
wego. Słowem, w miarę możliwości, realizuje się w ten sposób zasada: 
nic o wydawcach bez wydawców. A teraz patrząc na rzecz z innej stro
ny — wydaje mi się, że społeczeństwo w ogóle za mało o nas wie, nie za 
bardzo orientuje się w problemach środowiska wydawniczego, w jego 
aspiracjach i trudnościach. Dyskusja tocząca się w ostatnim półroczu na 
łamach prasy była dowodem, że jest o czym dyskutować i że temat jest 
z gatunku interesujących nie tylko profesjonalistów — sprawy książki, 
jej dziś i jutro, obchodzą jeśli nie wszystkich, to bardzo znaczną część 
społeczeństwa.

— Chcialabym na zakończenie wrócić do punktu wyjścia, czyli do 
obchodóia Międzynarodowego Roku Książki i udziału w nim PTWK, 
a także ro imieniu naszych czytelników — bibliotekarzy spytać o Pani 
opinię na temat kontaktów PTWK — bibliotekarstwo.

K. G. — Jeśli idzie o Międzynarodowy Rok Książki, przedstawiciele 
PTWK są w komitecie jego obchodów, a wydawcy włączą się do wszyst
kich akcji wynikających ze specyfiki zawodu. Myślę też, że poza akcją 
rocznicową realizowaniu tego hasła, rozumianego jako przybliżenie wszyst
kim dobrej książki, służą takie nasze stałe akcje jak: współorganizowanie 
razem z „Ars Polona“ Międzynarodowych Targów Książki, doroczne 
Konkursy na Najpiękniejszą Książkę, wreszcie udział w Dekadzie Książki 
Społeczno-Politycznej ,,Człowiek — Świat — Polityka“. Co zaś do kon
taktów ze środowiskiem bibliotekarskim — na wspólnym ,,froncie“ książ
ki wykonujemy po prostu swoje zadania — wydawcy troszczą się o do
starczenie najlepszych książek, bibliotekarze o ich udostępnienie. Sądzę 
też, że w przyszłości ostrze zainteresowań czytelniczych będzie coraz 
bardziej zwracało się nie ku gromadzeniu prywatnych dużych zbiorów, 
ale właśnie ku czytelnictwu bibliotecznemu, co postawi przed bibliote
karstwem nowe zadania. W pomyślnym realizowaniu tych perspekty
wicznych zadań oby i wydawcy, i bibliotekarze napotykali więcej blasków 
niż cieni.

Rozmawiała; ANNA BAŃKOWSKA
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BARBARA BIAŁKOWSKA
INSTYTUT KSIĄŻKI
I CZYTELNICTWA BN

Kilka refleksji o czytelnictwie dzieci

Dokonujące się w  Polsce Ludowej szybkie przem iany polityczne, społeczne i ku l
tu ra lne , burzliw y rozwój techniki rew olucjonizującej w iele form  naszego życia 
określają też w  nowy sposób społeczną rolę książki. K siążka posiada rangę do
tychczas u nas niespotykaną, a szybko rozchodzące się wielomilionowe nakłady 
książek dla dzieci i młodzieży świadczą o stale rosnącym  na  nie zapotrzebow aniu 
społecznym. Głęboko zakorzenione w  społeczeństwie zrozumienie, że książka- po
siada w alory um ożliw iające jej efektyw ne uczestniczenie w  procesie w ychow aw 
czym, staw ia oddziaływ anie lite ra tu ry  na jednym  z pierw szych miejsc, mimo coraz 
szerszego wpływ u innych środków masowego przekazu.

Aby jednak  książki dla dzieci istotnie mogły uczestniczyć w  procesie w ycho
wawczym, muszą posiadać w alory, w ynikające z trzech elementów:

a) ta len tu  pisarskiego;
b) zrozum ienia potrzeb pedagogicznych;
c) dobrej znajomości psychiki czytelnika, możliwości percepcji na danym  po

ziomie jego rozw oju oraz jego rozszerzających się zainteresow ań i odczuwanych 
potrzeb uczuciowych i poznawczych.

W spółistnienie tych w alorów  w  literatu rze dla dzieci i młodzieży, choć dość 
oczywiste, nie jest łatw e w  realizacji, stąd  mimo ogromnego rozw oju lite ra tu ry  
przeznaczonej dla młodego czytelnika nie w szystkie cieszą się poczytnością i uzna
niem  w  oczach młodych odbiorców. Nie w szystkie — mimo słusznych założeń 
wychowawczych — potrafią przem ówić do wrażliwości czytelnika. S tąd płynie 
potrzeba badania zainteresow ań czytelniczych m łodych odbiorców i recepcji prze
znaczonej dla nich lite ra tu ry . N iestety, program  badań naukow ych w tym  zakresie 
nie jest dostatecznie szeroko realizow any, dotyczy zresztą częściej młodzieży s ta r
szej, a o zainteresow aniach, upodobaniach i reakcjach  czytelników dziecięcych 
więcej mówi nam  doświadczenie i obserw acje pedagogów, wychowawców i biblio
tekarzy niż prace naukowe.

Czytelnictwo dzieci jest bowiem przede wszystkim  zdeterm inow ane etapam i ich 
rozwoju psychicznego i umysłowego, nie zw iązaną z tym  rozwojem  w rażłiwością 
uczuciową, zdolnością postrzegania, zasobem pojęć. Czytelnik na każdym  z etapów  
rozwoju psychicznego m a inne wymogi czytelnicze, upodobania tem atyczne, ocze
kuje określonego kręgu spraw  ukazyw anych w książkach. I tak  dzieci w  w ieku 
przedszkolnym  najlepiej przysw ajają  sobie treści ukazujące najbliższy m ałem u 
dziecku krąg spraw : dom rodzinny, św iat zabaw ek i zwierząt, a dzięki na turalnej 
skłonności ich um ysłów zarówno w  zabawach, jak  i w  czytanych im  opow iast
kach, chętnie ożyw iają św iat zabaw ek i antropom orfizują zwierzęta. N iedostatki 
w yobraźni i m ałe doświadczenie życiowe w yrów nują dzieciom liczne ilustracje, 
które też powinny spełniać określone w arunki, oo w ykazały ciekawe badania 
I. Słońskiej („Psychologiczne problem y ilustracji dla dzieci”).

W m iarę rozwoju pojęć abstrakcyjnych wzbogaca się św iat fan tazji dziecka. 
Na tym  etapie w  upodobaniach czytelniczych dom inuje baśń. Ona nie ty lko za
spokaja potrzeby uczuciowe dziecka, dając m u możność przeżyw ania silnych w zru
szeń i szlachetnych przygód, ale ukazuje dziecku odwieczne tęsknoty i m arzenia 
człowieka, k tóry  szukał dobra i sprawiedliwości, który dążył do opanow ania groź
nych sił przyrody. Baśń uczy dziecko rozum ienia pojęcia dobra i zła, pom aga 
w  zrozum ieniu podstawowych pojęć m oralnych. Równolegle z upodobaniem  do-
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baśni dzieci w  tym  okresie in te resu ją  się otaczającym  je życiem. Szczególnie roz
poczęcie nauki w  szkole i nowe dla dziecka doświadczenia dom agają się odbicia 
w  lite ra tu rze: dziecko w  opow iadaniach o szkole szuka w łasnych przeżyć i doznań. 
Już  te raz  budzą się zain teresow ania poznawcze, w  pierw szym  rzędzie przyrodą, 
ale też techniką (tylko o te j ostatn iej, n iestety , p raw ie w cale się nie pisze w  od
pow iednio ła tw y  sposób, dostępny dla 6—9-latków).

Dalszy rozwój um ysłow y dziecka rozszerza zakres jego pojęć, zasób wiedzy 
oraz k rąg  zainteresow ań. Od baśni i legend dziecko przechodzi do powieści oby
czajowej, historycznej, przygodow o-podróżniczej, przy czym w  tym  okresie (10—13 
lat) w yraźnie w ystępuje  różnicow anie się zain teresow ań czytelników  zależnie od 
płci. D ziewczęta w  tym  w ieku lubu ją  się w  pow ieściach obyczajowych, pociąga 
je fan tastyka , chętnie sięgają do w ątków  historycznych; Chłopcy koncen tru ją  swoje 
zain teresow ania głów nie na  przygodach (zwłaszcza indiańskich), egzotycznych 
podróżach, z przeszłości w yszukują w ątk i bohatersk ie  i aw anturnicze. W iek do-, 
ra s tan ia  rozszerza k rąg  zain teresow ań czytelniczych o problem atykę psycholo
giczną, problem y postaw  i stosunków  m iędzyludzkich, wzorców osobowych. M ło
dzież szuka w  lite ra tu rze  rozw iązania dręczących ją problem ów , szuka pomocy 
w  rozw ikłaniu  w łasnych, często konfliktow ych stosunków  z otoczeniem. S tąd  
szukanie powieści psychologicznych o dużym  ładunku  em ocjonalnym , szukanie 
książek o rów ieśnikach, by na przykładzie ich konfliktów , przem yśleń, pierw szych 
przeżyć m iłosnych rozszerzyć w łasne doświadczenia, kształtow ać swój św iatopogląd 
i postaw ę życiową. W okresie dorastan ia  rozszerzają się też zain teresow ania n au 
kowe, k rysta lizu ją  zam iłow ania, k tó re  decydować będą o w yborze przyszłego 
zawodu.

Tak w  najw iększym  skrócie przedstaw iają  się zain teresow ania czytelnicze dzieci 
i m łodzieży na  kolejnych etapach ich rozwoju. W iedzą o tym  w ydaw cy i w  m iarę  
możliwości s ta ra ją  się te  zapotrzebow ania realizow ać, choć nie zawsze i nie 
w  pełni się to udaje.

Nie m iejsce tu  na ■ szczegółową analizę ry n k u  wydawniczego. T rzeba jednak  
z przykrością sw ierdzić, że zdarzają się jeszcze w ielotysięczne w znow ienia książek 
słabych literacko  i bezw artościow ych lub  w ręcz szkodliwych pedagogicznie, pod
czas gdy w artościow e i po trzebne książki ukazu ją  się na rynku  w  o w iele za m a
łych nak ładach  (z reguły  I w ydania  m ają  10—20 tys. egzem plarzy), a następnie 
ogrom nie długo czekają na wznowienie. S tąd  coraz częściej sygnalizow ane niedo- 
cieranie w artościow ych książek dla dzieci i młodzieży do księgarń  vz m ałych m ia
stach. Szczególnie biblioteki w  m niejszych ośrodkach często spotykają się z tru d 
nościam i w  kom pletow aniu  swych księgozbiorów dla dzieci. Obok zbyt niskich 
nakładów  drugi problem  stanow i zasób rynku  wydawniczego przeznaczonego dla 
m łodych czytelników. D la przyk ładu  wspom nę, że np. p ro jek t p lanu  w ydaw ni
czego na  1971 r. z lite ra tu ry  dla dzieci i młodzieży przew idyw ał około 480 pozycji, 
w  tym  tylko 102 popularnonaukow e (z tego 8 pozycji to  schem aty do m ajsterko - 
w an it z serii „Zrób to sam ” i 20 pozycji W ydaw nictw a H arcerskiego stanow ią
cych m ateria ły  repertuarow e i instruk tażow e do pracy  drużyn harcersk ich  — 
a więc pozycje ty lko dla specjalnego, w ąskiego kręgu  zainteresow anych). Siedząc 
p lany w ydaw nicze od la t obserw ujem y pew ne, sta le  u trzym ujące się niedobory 
tem atyczne. I tak  trzeba  z przykrością stw ierdzić, że od la t u trzym uje się brak  
łatw ych książek (dla 8—9-latków) m ówiących o dziełach ojczystych (kilka w ie r
szow anych opow iastek Św irszczyńskiej jest przysłow iow ą pierw szą jaskółką, k tóra  
w iosny nie czyni), a przecież w ychow anie patrio tyczne trzeba prow adzić od n a j
m łodszych la t i jedna  szkolna czytanka, choćby najlepsza, spraw y nie załatw ia. 
N ajpow ażniejszym  jednak  brak iem  jes t ciągły niedobór lite ra tu ry  popularnonauko
w ej z różnych dziedzin wiedzy. C enne in icja tyw y podejm uje tu  Nasza K sięgarnia,
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której cykl „Technika wokół nas” to książki św ietnie napisane — jasno i do
stępnie dla 10-latków — a obecnie w ydaw ana seria „Nasz św iat” jest też form ą 
poszukiw ań jak  najła tw iej — obrazowo — przemówić do dziecięcych czytelników. 
Są jednak  całe obszary wiedzy om ijane przez popularyzatorów . Owszem, mamy 
w iele książek popularnonaukow ych w  ogólnej produkcji wydawniczej, ale ich 
poziom jest na ogół zbyt trudny  lub ujęcie mało atrakcyjne, nie są więc w stanie 
spełnić najw ażniejszego zadania tego typu lite ra tu ry : rozbudzania zainteresow ań, 
zachęcania do sam odzielnej dociekliwości. N ieum iejętnie napisane lub zbyt trudne 
książki zniechęcają do czytania.

Obok rynku  wydawniczego spraw ą zasadniczej wagi dla rozwoju czytelnictwa 
jest w ytw orzenie w  dziecku naw yku czytania, przyzw yczajenie do obcowania 
z książką, przyzw yczajenie i nauczenie korzystania z zasobów bibliotecznych. I to 
jest problem  istotny dlą stanu czytelnictw a w ogóle.

Na rozwój zam iłow ań i w yrobienie w dziecku naw yku czytania w pływ a wiele 
czynników, ale do najw ażniejszych zaliczymy szkołę, dom rodzinny oraz ciekawą 
i um iejętn ie prow adzoną pracę z książką bądź to przez biblioteki, bądź przez 
inne insty tucje  kulturalno-ośw iatow e. Oczywiście najw ażniejszy jest tu  wpływ  
szkoły, k tóra  pierw sza w prow adza dziecko w  ta jn ik i czytania, k tó ra  realizuje swój 
program  nauczania poprzez książkę. Ale wymogi program u nauczania, choc obej
m ują z obowiązku w szystkie dzieci od la t siedm iu do piętnastu , nie u wszystkich 
w ytw arzają  potrzebne zamilow’anie do czytania. Wiadomo, że na postaw ę czytel
niczą, poziom rozw oju umysłowego i zainteresow ania dziecka niem ały wpływ  ma 
dom rodzinny, jego poziom ku ltu ralny , zrozumienie, że obcowanie z książeczką 
m usi stanowić konieczny elem ent w ychow ania dziecka jeszcze w w ieku przedszkol
nym . A niestety  jeszcze w iele środow isk nie docenia tego fak tu , że naw yki kształ
tow ać trzeba od najm łodszych la t życia dziecka. Szkoła pełni swe zadania poprzez 
realizację obowiązujących w  całym k ra ju  program ów  nauczania, ale na efekty 
je j pracy w pływ a też wiele różnorodnych czynników, stąd  tak  w ielkie zróżnico
w anie poziomów nauczania. P raca  Z. Kwiecińskiego „Różnice poziomu uczniów 
szkół w iejskich i m iejskich” („Wieś W spółczesna” n r 6, 1970), oparta na w ynikach 
badań w  płockim  rejonie uprzem ysław ianym , ma wymowę przerażającą: najn iż
sza średnia szkół m iejskich okazała się wyższa od najwyższej średniej szkół w ie j
skich, a w  zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach przysposobienia ro ln i
czego badania stw ierdziły w ogóle brak  uczniów na dobrym  i bardzo dobrym  po
ziomie, ok. 8*’/o funkcjonalnego półanalfabetyzm u i ok. 40—45“/o — poziom bardzo 
niski. Również badania M. W alentynowicz („Przygotowanie czytelnicze absolw en
tów szkół podstaw ow ych”) w ykazują zbyt m ały w pływ  szkoły na w ytw arzanie 
naw yków  czytania, co przejaw ia się w zaniku czytelnictw a u dużego procentu 
młodzieży po ukończeniu szkoły.

W nioski, k tóre  z już poczynionych obserw acji i badań w ypływ ają zm ierzałyby do:
1) szerszego fron tu  badań nad stanem  czytelnictw a dzieci, bo m ateriały  is tn ie

jące są sygnałem  ostrzegawczym , a szerszych penetrac ji w  tej dziedzinie nie m am y;
2) wnikliwszego spojrzenia na pracę bibliotek szkolnych, k tóre  powinny w w ięk

szym  stopniu w pływ ać na efekty czytelnictw a uczniów;
3) zrozum ienia specjalnej roli bibliotek publicznych w procesie w yrów nyw ania 

s ta rtu  młodzieży podejm ującej naukę na poziomie ponadpodstaw ow ym ;
4) zrozum ienia poważnej ro li bibliotek publicznych, k tóre  poprzez sieć swoich 

oddziałów dla dzieci oraz w łaściwe zorganizowanie księgozbiorów i obsługi dzieci 
w  placów kach (a zwłaszcza grom adzkich), m ają  możność istotnie kształtow ać n a 
wyki czytelnicze, rozszerzać zainteresow ania oraz przyzwyczajać do korzystania 
z różnorodnego księgozbioru, który służyć będzie rozw ijaniu czytelnictwa, szcze
gólnie jeśli m łody człowiek nie kontynuuje  nauki (po ukończeniu szkoły podsta
wowej).
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W ytworzenie naw yków  czytelniczych u dzieci i um iejętność korzystania z księ
gozbiorów w iększych bibliotek stanow i podstaw ę późniejszego czytelnictw a m ło
dzieży i dorosłych. A więc rozw ażając zagadnienia poziomu czytelnictw a dzieci 
trzeba rozważać i efektyw ność pracy szkoły, i stan  bibliotek obsługujących dzieci, 
i stan  rynku  wydawniczego. A równocześnie potrzeba badań naukow ych nad sta 
nem  i rozwojem czytelnictw a dzieci i młodzieży, gdyż jasna  orien tacja w  tej dzie
dzinie pozwoli na w łaściw e kierow anie procesam i czytelniczym i tak  istotnym i dla 
społeczeństwa, a k tóre leżą u podstaw  jego przyszłej ku ltu ry  i ogólnego poziomu 
umysłowego.

Obok badań czytelniczych podejm ow anych na szerszą skalę, biblioteki mogą 
i pow inny prow adzić obserw acje i analizy cząstkowe.

N aw et bibliotekarze najniższych ogniw sieci — filii bibliotecznych — pow inni 
podejm ow ać obserw acje poczytności książek (nowości czy w ybranych dziedzin), 
analizować efektyw ność podejm ow anych działań w zakresie propagandy książek, 
by prow adzone form y pracy nie m iały charak te ru  zwyczajowego, ale istotnie 
w pływ ały na rozwój czytelnictwa.

In struk to rzy  w  zbyt m ałym  jeszcze stopniu podejm ują próby badań i analiz 
zm ierzających do ustalenia praw idłow ości przebiegu procesów czytelniczych, do 
oceny posiadanych zasobów i ich w ykorzystania w  pracy bibliotecznej, efektyw 
ności pracy bibliotek w  kręgu swego oddziaływania.

W oparciu o takie rozeznanie będzie można świadom ie rozw ijać czytelnictwo 
i praw idłow o organizować w arunk i dla jak  najefektyw niejszych osiągnięć w  tym  
zakresie.
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ZELMIRA BROZMANOWA
MARTIN — SŁOWACJA

Niezaspokojone ambicje

Publikujem y ten  artyku ł sądząc, że Czytelnik znajdzie w  nim wiele po
dobieństw  do sytuacji panującej w  bibliotekarstw ie polskim  a także proble
mów czekających — podobnie jak  w  CSRS — na rozwiązanie. (Red.)

F ak t sfem inizowania zawodu bibliotekarskiego jest tak  oczywisty, że nie trzeba 
dla jego udow odnienia sięgać do statystyki. Je st nas w  bibliotekach wiele. Tak 
wiele, że w  końcu stałyśm y się problemem. Jednakże ten k to  nie orientuje się 
bliżej w  spraw ach naszego zawodu nigdy by w  to nie uwierzył. Niech za przykład 
posłuży Ogólnosłowacki Zjazd Bibliotekarzy, k tóry  odbył się kilka la t tem u. 
W drugim  dniu jego obrad zasiadło za prezydialnym  stołem osiem nastu mężczyzn 
i jedna kobieta. Wśród sześciu prezesów różnych sekcji nie było ani jednej kobiety, 
a z 26 pracow ników  bibliotek słowackich odznaczonych przed zjazdem kobiet 
było aż... trzy, czyli ty tu łu  Zasłużonego Pracow nika K ultury  możemy spokojnie 
w  naszym zawodzie używać tylko w  rodzaju męskim.

Ze sta tu tu  Związku Słowackich Bibliotekarzy, Bibliografów i Pracow ników  
Inform acji wynika, iż do jego zadań należy w szechstronna pomoc bibliotekarzom, 
bibliografom i pracownikom  inform acji w  podejm ow aniu prac teoretycznych, 
w  rozw iązyw aniu podstawowych problem ów bibliotekarstw a, bibliografii i infor
m acji, troska o ochronę interesów  i p raw  członków itp. Jaka  jest reprezentacja 
kobiet w  zarządzie tej organizacji? Wśród 25 członków Zarządu Stowarzyszenia 
jest 5 kobiet, z tego w  prezydium  na 9 członków — jedna kobieta. N atom iast do 
kom isji rew izyjnej dostało się już 5 kobiet razem  z 4 mężczyznami. Przy przew a
dze więc kobiet w zawodzie ich reprezentacja wszędzie tam , gdzie decyduje się 
o najw ażniejszych spraw ach bibliotekarstw a jest bardzo ograniczona. Gdzie leżą 
przyczyny tego stanu rzeczy? Czy kobiety nie chcą wziąć na  siebie zbyt w ielkiej 
odpowiedzialności, czy coś im  w  tym  przeszkadza? A może nie m ają  dość czasu 
i sił, lub też są zbyt krytyczne wobec siebie?

Wyższe S tudia Bibliotekoznawstwa skończyło u nas nieporów nanie więcej kobiet 
niż mężczyzn. Nie chcę przytaczać tu ta j danych liczbowych, aby nie znużyć czy
telników, chociaż zainteresow anym  mogę je zawsze przedłożyć. Na przekór tem u 
mężczyźni są „na czele”, i tak  dochodzi w  naszym zawodzie do jakiegoś p a tria rch a
tu, chociaż kobiet jest w bibliotekach o w iele więcej. W poszukiwaniu przyczyn 
tego stanu rzeczy udało mi się dotrzeć do odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną 
wśród 24 bibliotekarek, absolw entek stacjonarnych i zaocznych studiów na K a
tedrze B ibliotekarstw a W ydziału Filozoficznego U niw ersytetu Kom ensky’ego 
w Bratysław ie. Są to  osoby młode, na razie mało znane bibliotekarskiej społecz
ności. A nkieta dotyczyła następujących zagadnień:

Czy jestem zadowolona z obranego zawodu?

Przede wszystkim  trzeba sobie uświadomić różnicę między zawodem a zatrudnie
niem. Jeżeli ktoś w ykonuje określoną pracę tylko dlatego, że musi, bez osobistego 
zaangażowania, trudno spodziewać się większych rezultatów  jego pracy. Na szczęście 
w yraźnie niezadowolona ze swego zawodu jest tylko jedna respondentka. W pełni 
zadowolonych z obranego zawodu jest 15 osób na 24 ankietow ane, a więc wyraźna 
większość. Można więc przypuszczać, że niezadowolenie z obranego zawodu nie 
jest u tej grupy bibliotekarek główną przyczyną tego, że nie osiągają one w ięk
szych sukcesów w  swej pracy.
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B ardziej jednak interesująca od grupy odpowiedzi typu „tak” albo „nie” jest 
na przykład odpowiedź: „Na ogół jestem  zadowolona ze swego zawodu naw et 
w tedy, gdy porów nuję go z bardziej interesującym i i bardziej in tra tnym i zawo
dam i”, gdyż sygnalizuje ona już pew ne problem y. Te i inne problem y znajduje
my w  wypowiedziach innych respondentek w yrażających zadowolenie z obranego 
zawodu. Jak ie  to są problem y? Na podstaw ie analizy wypowiedzi można przy
puszczać, że jednym  z nich jest niew łaściw a organizacja pracy w  bibliotekach po
legająca między innym i na tym , że nie bierze się pod uw agę różnicy między p ra 
cownikami o w ykształceniu średnim  i wyższym. Jedni i drudzy zmuszeni są w y
konywać te same prace, czego skutkiem  jest często ich bardzo przeciętna w ar
tość, a jednocześnie prowadzi to do następujących stw ierdzeń ze strony pracow 
ników z wyższym wykształceniem : „Moje zainteresow anie wykonyw anym  zawo
dem zawdzięczam jedynie studiom. Podobnie przedstaw ia się spraw a, jeśli chodzi 
o zainteresow anie lite ra tu rą  fachową, k tórą  staram  się śledzić. N atom iast przy 
codziennej pracy m am  wrażenie, że to wszystko wcale nie jest potrzebne i że 
w ystarczy przyswoić sobie przy w ykonyw aniu poszczególnych prac określony 
schem at i to wszystko". Także naw et tych najbardziej „zapalonych” zniechęca 
ogólne niedocenianie pracy bibliotekarskiej pociągające za sobą m. in. niskie upo
sażenia bibliotekarzy. Obowiązek w ykonyw ania stereotypowych, mechanicznych, 
często pomocniczych prac, b rak  zróżnicowania pracy w  zależności od w ykształcenia 
pracow nika nie sprzyja budzeniu am bicji zawodowych bibliotekarzy. B rak bodźców 
m oralnych i m aterialnych spraw ia, że naw et ci, którzy nie uśw iadam iają sobie, 
że ich kw alifikacje nie są dostatecznie wykorzystane, nie w ykazują inicjatyw y, 
aby uczynić coś więcej niż to, co przew idują ich regulam inow e obowiązki.

Jak spędzam wolny czas?

Przyznam  się, że odpowiedzi na to pytanie nie były takie jak  tego oczekiwałam. 
Tylko jedna czw arta ankietow anych na pytanie czym się najczęściej zajm ują 
w wolnym czasie, skarżyła się, że wolnego czasu praktycznie nie ma, albo tylko 
bardzo mało, ponieważ „najczęściej gotuję, piorę, sprzątam , opiekuję się dziećmi, 
rzadziej czytam  lite ra tu rę  fachową, a tylko bardzo rzadko mam  czas na bele
try stykę”. Należy się uznanie wszystkim , którzy tak  odpowiadali, za to, że przy 
takiej ilości zajęć znajdują jeszcze trochę czasu na czytanie, na lek tu rę  lite ra tu ry  
fachowej, sporadycznie na obejrzenie film u, albo naukę obcych języków.

Naukę języków obcych staw iają  na pierwszym  m iejscu zarówno ci, którzy m ają 
mało czasu, jak  i ci, którzy nie skarżą się na jego brak. (Jak się jednak później 
okazało z odpowiedzi na dalsze pytania, na brak  czasu cierpi ponad jedna czw arta 
respondentek). W idocznie ogrom na większość ocenia brak  znajomości obcych 
języków jako lukę w swoim w ykształceniu i s ta ra  się nadrobić to, co zostało za
niedbane, w  większości przypadków  nie z w łasnej w iny, w  czasie studiów  na 
wyższej uczelni. Jak  w ynika z analizy odpowiedzi, czas na wyższej uczelni mógłby 
być o w iele lepiej w ykorzystany, zwłaszcza na naukę obcych języków. Jest to 
spraw a ważna, gdyż znajomość obcych języków otw iera okno na świat, pozwala 
na organizowanie częstszej w ym iany zagranicznej bibliotekarzy fachowców oraz 
u łatw ia poznawanie zagranicznej fachowej lite ra tu ry  bibliotekarskiej, daje możność 
studiow ania m ateriałów  UNESCO, w ykorzystania doświadczeń bibliotek zagranicz
nych w  działalności naszych bibliotek. Jeżeli nie będziemy rozum nie wykorzy
stywać, z dostosowaniem do naszych w arunków , doświadczeń kolegów z zagra
nicy, możemy doczekać się tego, że pozostaniem y w  tyle za światowym  bibliote
karstw em . Zdaje się, że na razie nam  to nie grozi, między innym i również dzięki 
tem u, że fak t ten  uśw iadam ia sobie ogromna większość absolw entów -studentów  
i s tara  się zapełnić luki w  zakresie znajomości obcych języków. Oceniając jak
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najbardziej pozytywr.ie ich w ysiłki, byłoby o w iele przyjem niej stw ierdzić, że 
każdy absolw ent wyższej uczelni w łada oprócz języka rosyjskiego (to przecież 
zakładam y już u m aturzystów ) przynajm niej jeszcze jednym  językiem  obcym na 
tyle, aby mógł śledzić bez w iększych trudności św iatow ą lite ra tu rę  fachową. Tylko 
najw iększy optym ista może oczekiwać, że będziemy szybko kroczyć ku nowo
czesności w  biblio tekarstw ie bez jakichkolw iek podniet i im pulsów z zew nątrz, 
bez konfrontacji naszej sy tuacji z tym , co się dzieje w zakresie rozwoju biblio
tekarstw a  na szerokim  świecie. Moglibyśmy w praw dzie w ten sposób dojść do 
oryginalności, z w ielkim  jednak  praw dopodobieństw em , że stracim y dużo czasu 
jeśli nie będziemy wyciągać wniosków dla naszej p rak tyk i z doświadczeń innych 
krajów .

Trzeba stw ierdzić, że nauka języków obcych zabiera bibliotekarzom  z wyższym 
w ykształceniem  większą część wolnego czasu i odbija się niekorzystnie na naszym 
dorobku piśm ienniczym  w dziedzinie b ib liotekarstw a. Jest to niew ątpliw ie poważna 
s tra ta , ale na pisanie już nie starcza czasu. M iejmy jednak nadzieję, że za parę 
la t ich nazw iska, jako autorów  prac naukow ych i publicystycznych, będą już znane 
w  świecie bibliotekarskim . Tymczasem pozostaje nam  tylko wierzyć, że owoce ich 
dzisiejszego w ysiłku zbierać będziemy w postaci recenzji lub teoretycznych roz
praw , inspirow anych lek tu rą  św iatow ej lite ra tu ry  bibliotekarskiej.

Jak wygląda moja działalność publicystyczna?

Jak  już wyżej w spom niałam  działalność publicystyczna większości absolwentów 
K atedry  B ib lio tekarstw a w B ratysław ie jest znikoma. Większość z nich otw arcie 
przyznaje się do tego, że jeszcze nigdy nic nie publikow ali, inn i robią to tylko 
sporadycznie; niektórzy cytują w  swych odpowiedziach prace, k tóre z b ib lio te
karstw em  nie m ają nic wspólnego. Ci, którzy podają w ankiecie przyczyny swojej 
publicystycznej bierności, w skazują na brak  czasu po pracy. U skarżają się szcze
gólnie na nadm iar prac czysto adm inistracyjnych w  bibliotekach, b rak  m echani
zacji. Ręczne w ykonyw anie szeregu czynności bibliotecznych zabiera mnóstwo 
czasu, którego nie starcza już na prace koncepcyjne, na przygotow yw anie pub li
kacji. Moim zdaniem  tego rodzaju  p race nie pow inny być trak tow ane jako p ry 
w atna  działalność bibliotekarzy, zwłaszcza tych, którzy m ają odpowiednie przygo
tow anie i uzdolnienia. P raca w  bibliotekach pow inna być tak  zorganizowana, aby 
dla wysoko kw alifikow anych pracow ników  przew idziany był czas na opracow ania 
teoretyczne przeznaczone do druku. W ostatecznym  efekcie podniesie to au to ry te t 
i znaczenie biblioteki. W ydaje mi się, że jeżeli chcemy aby bibliotekarze pisali 
m usim y im  to ułatw ić, stworzyć odpowiednie w arunki. Świadczą o tym  dobitnie 
odpowiedzi na ankietę, spośród których trzy  pozwalam  sobie tu ta j przytoczyć:

„Przy w ielkim  obciążeniu pracą w  bibliotece nie zostaje mi już nic czasu na p i
sanie, choć może niejedno m iałabym  do powiedzenia dzięki m ojej długoletniej 
p rak tyce”. Wiem, że jest to szczera wypowiedź, gdyż biblio tekarkę tę  znam  jeszcze 
z okresu, kiedy sam a chodziłam do szkoły i byłam  w ierną jej czytelniczką, i nie 
w ątpię, że gdyby znalazła czas i mogła pisać o swoich doświadczeniach w pracy 
bibliotecznej, byłby to cenny m ateria ł dla w ielu bibliotekarzy.

Dowcipne i w iele mówiące są rów nież dwie dalsze odpowiedzi: „Niestety nie 
publiku ję  nigdzie. Jestem  sek re tarką  m ałżonka, aby on mógł publikow ać”. „Nie 
publikuję. Nie m am  na to żadnych możliwości. Po ukończeniu studium  bibliote
karskiego zapisałam  się na eksternistyczne studium  historii sztuki. Ponieważ 
muszę oprócz tego zarabiać na utrzym anie więc od obowiązków w  szkole biegnę 
do pracy i na odw rót, przy czym m am  stale uczucie, że niczemu nie poświęcam 
dostatecznej ilości czasu".
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Czy praca w bibliotece pozwala na rozwijanie i zaspokajanie ambicji?
Poprzez pytanie: W czym widzicie najw iększą przeszkodę w  zaspokajaniu swoich 

am bicji? starałam  się przede wszystkim stwierdzić, czy absolw entki wyższego 
studium  bibliotekarskiego są am bitne, czy sta ra ją  się przy wykonyw aniu pracy 
dawać z siebie więcej niż je to obowiązuje, czy cechuje je przedsiębiorczość i dą
żenie do podejm owania prac trudniejszych, które wynoszą człowieka ponad prze
ciętność. Z zadowoleniem stw ierdzam , że znalazłam tylko jedną tego rodzaju od
powiedź: — ,,Nie mam  am bicji zawodowych — bez nich jest wygodniej...” Reszta 
wypowńada się raczej, że nie ma możliwości ujaw nienia swych am bicji z czysto 
obiektyw nych i niezależnych od nich przyczyn. Można by więc powiedzieć, że 
mam y tu ta j do czynienia nie tyle z brakiem  am bicji co z am bicjam i stłumionymi 
na skutek działania różnych czynników. Cóż to są za czynniki? Odpowiedzi w tym 
względzie można podzielić na dwie grupy.

Pierw sza dotyczy omawianego już wyżej braku czasu. Przy czym w ystąpił tu 
jeszcze problem  społecznej pracy w dziedzinie bibliotekarstw a, a mianowicie biblio
tekarki, które podjęły się pewnych funkcji społecznych w Stowarzyszeniu Biblio
tekarzy są nimi dodatkowo obciążone, co z kolei odbija się ujem nie na ich am bit
niejszych planach w pracy zawodowej.

Druga grupa odpowiedzi dotyczy stanu naszego bibliotekarstw a i jego organi
zacji, które przeszło połowa respondentów  określa jako ham ulec dla własnych 
ambicji. W tej grupie respondentki najczęściej mówią o niedostatecznym  wyko
rzystaniu kw alifikacji pracowników, a zwłaszcza absolwentów wyższych szkół, 
przez kierow nictw a bibliotek. Zdarza się, że przyczyną tego jest obsadzenie k ie 
rowniczych stanow isk przez osoby nie posiadające kw alifikacji bibliotekarskich 
i pracownicy nie m ają możliwości przekonsultow ania z nim i różnych problemów 
fachowych. Oto co pisze jedna z ankietow anych: „Dotychczasowe moje doświadcze
nia nauczyły mnie, że każdy przejaw  am bicji z mojej strony był w pewnym  
sensie uważany za obrazę kierow nictw a. I dlatego nie jestem  am bitna. Tak jest 
w ygodniej”. „Myślę, że fachowe i naukowe kierow anie pracą bibliotek mogłoby 
wiele napraw ić” — napisała inna z absolwentek. Dalej jako czynniki ham ujące 
am bitniejsze poczynania bibliotekarzy, respondentki w ysuw ają w arunki pracy 
w  bibliotekach, a więc słabe wyposażenie techniczne bibliotek, brak odpowiednich 
środków finansowych na uspraw nianie pracy, niedocenianie pracy bibliotekarskiej 
przez społeczeństwo, a naw et czasem i czynniki kierownicze oraz niskie uposażenia 
bibliotekarzy. Nieraz absolwent średniej szkoły ekonomicznej po równie długiej 
praktyce, jak absolw ent K atedry B ibliotekarstw a otrzym uje wyższą płacę.

Niemało mogłaby zaktywizować absolwentów K atedry  B ibliotekarstw a możli
wość osiągania przez nich tytułów  naukowych, analogicznie jak to jest w  innych 
instytucjach zatrudniających pracowników naukowych.

M ateriał do tego artykułu, jak już mówiłam wyżej, uzyskałam  dzięki życzliwości 
absolw entek K atedry B ibliotekarstw a Wydziału Filozoficznego U niw ersytetu Ko- 
m ensky'ego w Bratysław ie. O brazują one poglądy absolw entek w  różnym wieku, 
k tóre kończyły studia w różnych latach i pracują w  różnych bibliotekach: publicz
nych, naukowych, uczelnianych a także w  ośrodkach dokum entacji, gdzie pełnią 
funkcje bibliotekarzy, instruktorów , bibliografów lub dokum entalistów . Myślę więc, 
że udało mi się zdobyć dość obiektywny obraz ich pracy i ich poglądów.

Podsum owując ich wypowiedzi trzeba chyba stw ierdzić rzecz zasadniczą: to, co 
obowiązuje powszechnie, powinno obowiązywać i w  bibliotekarstw ie. Jeżeli nasze 
współczesne społeczeństwo rozstrzyga różne problem y dotyczące kobiet, biorąc za 
podstaw ę praw a zagw arantow ane im przez konstytucję, a szczególnie ważne dla 
naszych rozważań praw o do pracy na wszystkich stanowiskach, to i w bibliote
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karstw ie pow inniśm y w iększą uw agę przyw iązyw ać do właściwego w ykorzystania 
wysoko kw alifikow anych bibliotekarzy, w śród których będzie znakom ita większość 
kobiet.

M usimy zadbać o lepszą organizację pracy tak  w  poszczególnych bibliotekach, 
jak  i w  całym  naszym  bibliotekarstw ie, dołożyć wszelkich starań , aby na stano
w iskach kierow niczych zatrudniać tylko tak ich  pracow ników , którzy posiadają 
odpowiednie do tego kw alifikacje.

Ale to jeszcze nie wszystko. Trzeba rów nież pomyśleć o tym  jak  zorganizować 
nasze wyższe studia, aby słuchacze wynosili z uczelni solidne podstaw y do pracy 
oraz dostateczną dla niej podbudowę teoretyczną. Nie w yobrażajm y sobie, że 
b ib liotekarstw o u ra tu je  większy dopływ mężczyzn do zawodu. Na całym  świecie 
bibliotekarstw o jest przede w szystkim  dom eną kobiet. M ając pełną świadomość 
tego fak tu  s tara jm y się stworzyć kobietom  odpowiednie w arunk i do pracy w  biblio
tekach, zachęcające je do podejm ow ania am bitnych zadań.

ZTEREDU
ZBIGNIEW  DĄBROWSKI

Biblioteka źródłem wiedzy 
o regionie

o  pow staniu księgozbioru regionalne
go w  Pow iatow ej i M iejskiej B ibliotece 
Publicznej w  Krotoszynie pozwoliłem 
sobie napisać w  1962 roku, a artyku ł 
ukazał się w  „Poradniku B ibliotekarza” 
n r 3/4 z tegoż roku.

W 1959 roku  przy PiM BP w  K roto
szynie, z in icjatyw y kierow nictw a i paru  
„hobbystów”, pow stało Koło Polskiego 
Tow'arzystwa Historycznego. Tow arzy
stw o zgromadziło w  swych szeregach 
nie ty le historyków  z w ykształcenia 
ile osoby, k tóre  z w ew nętrznej potrzeby 
p ragną pracow ać nad  wzbogaceniem  
wiedzy o naszym  regionie. Pow iat nasz, 
mimo posiadania bogatych tradyc ji h i
storycznych oraz 6 m iast, z k tórych 
w szystkie dane przekroczyły 5 wieków, 
nie doczekał dotąd w ielu opracowań.

To było przyczyną, że nasz skrom ny 
ak tyw  podjął poszukiw ania różnych d ru 
ków, w  których byłaby m owa o K ro
toszynie i okolicznych m iasteczkach i 
wsiach. Prezes Koła PTH  m gr Ja n  W aw- 
rzyńczak, nauczyciel z Koźmina, część 
swoich w akacji poświęcił na w ypisanie 
w  Bibliotece U niw ersyteckiej w  Pozna
niu z „Bibliografii W ielkopolski” W ojt- 
kowskiego danych dotyczących naszych 
m iasteczek i wsi. Tak pow stał pierw szy

„Katalog miejscowości i bibliografii o 
nich”. N iestety ty lko do litery  S, ponie
waż ta  bibliografia nie została zakoń
czona. Resztę, czyli od lite ry  S oraz 
bieżącą bibliografię, s taram y się uzu
pełniać we w łasnym  zakresie.

N a podstaw ie tego K atalogu z m iejsca 
wydzieliliśm y z ogólnego księgozbioru 
druki zw arte, w  których była mowa o 
krotoszyńskim  a następnie rozpoczę
liśm y poszukiw ania po an tykw ariatach . 
Ponadto biblioteka zwróciła się w  tej 
spraw ie z apelem  do społeczeństwa. Na 
skutek  tego w płynęło w iele ■ pozycji do 
naszego księgozbioru regionalnego.

W efekcie poszukiw ań i zakupów  w  
an tykw aria tach  („Dudy w ielkopolskie” 
zakupiliśm y w  antykw ariacie w  K iel
cach) oraz apelu do społeczeństwa zgro
m adziliśm y (oprócz wyłączonego księgo
zbioru Pow iatow ej i M iejskiej Biblioteki 
Publicznej w  Krotoszynie) przeszło 150 
pozycji (druków  zw artych) trak tu jących  
w  całości łub częściowo o regionie. Dla 
przykładu możemy się pochw alić takim i 
ciekaw ym i pozycjami, jak:

1. Krótki historyczno-statystyczny opis 
miast i wsi w  dzisiejszym powiecie kro
toszyńskim... przez Józefa Łukaszewicza 
t. I—II, wyd. Poznań 1869—75.
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2. MIERNICZEK FRANCISZEK. Zie
m ia krotoszyńska za czasów daw nej rze- 
czypospolitej (wyd. Krotoszyn 1928).

Pozycje te  po długich poszukiwaniach, 
zakupiliśm y z rąk  pryw atnych osób.

W efekcie nasz księgozbiór specjali
styczny w  całości przekroczył już dziś 
200 woluminów. Składa się on:

1. z księgozbioru wyłączonego z ogól
nego księgozbioru PiM BP w  K rotoszy
nie,

2. z księgozbioru specjalnie zakupio
nego,

3. z maszynopisów, przyczynków  i tłu 
maczeń dokonanych przez członków Ko
ła PTH  w  K rotoszynie,

4. z jednodniów ek w ydaw anych z oka
zji konferencji spraw ozdaw czo-w ybor
czych PZPR, w yborów  do Rad N aro
dowych itp.

Do powyższego księgozbioru jest opra
cowany specjalny katalog. Ponadto po
siadam y katalog opracowań regional
nych i druków  nie będących w  naszym  
posiadaniu, co pozw ala nam  kierow ać 
czytelników  do biblioteki w  k tórej moż
na się z daną pozycją zapoznać. Dziś, 
z perspektyw y przeszło 10-letniej pracy, 
możemy śmiało stw ierdzić, że nasz księ
gozbiór regionalny jest dość obszerny 
i stale w zrasta  o nowe pozycje. Różne 
zakłady pracy i szkoły obchodzą swoje 
jubileusze, s ta ra ją  się o w ydaw anie 
jednodniów ek z te j okazji. One również 
wzbogacają nasz księgozbiór. W posia
daniu naszej biblioteki są rów nież rocz
niki „O rędow nika Krotoszyńskiego”, ga
zety wychodzącej w  okresie m iędzywo
jennym  w Krotoszynie oraz kom plet 
fw zszywkach) „Południowej W ielko
polski”.

Oprócz wyżej wym ienionych druków  
zw artych, czasopism, tłum aczeń i p rzy
czynków w  m aszynopisach od przeszło 
10 la t grom adzim y w  Pow iatow ej i M iej
skiej Bibliotece Publicznej w K rotoszy
nie karto tekę  regionu sk ładającą się 
z w ycinków  prasow ych („Gazety Poz
nańskiej” i „Głosu W ielkopolskiego”). 
K arto teka  ta  posiada działy: Sport, 
Oświata, K ultura , H andel, Przem ysł, 
G ospodarka K om unalna itp.

Opracowaliśm y rów nież szereg albu
mów upam iętniających różne rocznice, 
a było ich wiele, np. 25 rocznica 
procesu kom unistów  krotoszyńskich, 
550-lecie m iasta Krotoszyna, XX la t 
w służbie książki, K rotoszyn w  X X -leciu 
PRL. A lbum y te posiadają n a  swych 
kartach  nie tylko zdjęcia lecz również 
opisy, afisze, d ruki ulotne oraz wycinki 
prasow e mówiące o danej uroczystości 
czy też rocznicy.

Jak  już na początku w spom niałem , 
udostępnienie lokalu biblioteki Kołu

Polskiego Tow arzystw a Historycznego w 
Krotoszynie spowodowało podjęcie sze
regu prac w  bibliotece, k tóre dopro
w adziły do pow stania księgozbioru i 
karto tek i regionalnej. Koło to  liczy około 
15 członków. N iestety historyków -nau- 
czycieli jest tylko trzech. Inn i to  nau- 
czyciel-polonista, lekarz, bibliotekarz, 
oraz p a ru  rencistów , którzy swój wolny 
czas (a m ają  go dość dużo) poświęcają 
na tłum aczenie i opracow yw anie róż
nych tekstów . Ich pasja  zbierania „sta
roci” zaraziła innych i w  te j chwili za
czynają się szeregi naszego Koła PTH 
powiększać o m łodych nauczycieli z te 
renu  pow iatu, którzy pisząc prace dyplo
mowe lub m agisterskie znajdu ją  pomoc 
w  naszym  zbiorze regionalnym . Z ain
teresow anie spraw am i regionalnym i w 
ostatnich latach stale w zrasta. Dowo
dem tego, między innym i, są tem aty 
prac dyplomowych na S tudiach N au
czycielskich i tem aty  prac m agister
skich na Wyższych Uczelniach tra k tu 
jące o spraw ach regionalnych. W związ
ku  z tym  nasz skrom ny zbiór regionalii 
jak  rów nież wszelkiego rodzaju k a rto 
tek i s ta ją  się bardzo użyteczne.

Udzielając pomocy w  p isaniu prac dy
plom owych i m agisterskich naszym  czy
telnikom , zobowiązujemy ich do dostar
czenia nam  odpisów prac w  postaci 
daru  bądź za odpłatnością. P race te 
w łączam y do naszych regionalnych zbio
rów. Służą one potem  przyszłym  czy
telnikom .

W roku 1970 otrzym aliśm y 3 takie 
prace, a in n e . są w  opracowaniu. Dla 
przykładu pozwolę sobie przytoczyć te 
m aty ostatnich prac:

1. M onografia służby w eterynary jnej 
pow iatu krotoszyńskiego.

2. Osiągnięcia ku ltu ra lne  m iasta K ro
toszyna w  okresie XXV-lecia PRL.

3. Zarys działalności ruchu  robotni
czego na teren ie  m iasta i pow iatu kro
toszyńskiego w  la tach  1934—1948.

Tak więc z posiadania przez biblio
tekę księgozbioru regionalnego płyną 
obopólne korzyści: korzysta piszący p ra 
cę dyplomową znajdując w  bibliotece 
odpowiednie m ateriały , a biblioteka 
oprócz wdzięczności czytelnika i zado
wolenia, że m ogła udzielić pomocy — 
zyskuje odpis pracy do swojego księ
gozbioru regionalnego w zbogacając go 
tym  sam ym  o nowe pozycje.

Zainteresow anie przeszłością (historią 
dawną) osiągnęło swój szczyt w  okresie 
obchodów 1000-lecia Państw a Polskiego. 
Drugim  tak im  okresem  była 50 rocznica 
Pow stania W ielkopolskiego, trzecim  — 
historia najnow sza — X XV-lecie PRL. 
Ten ostatn i okres nastręcza opracow u
jącym  wiele trudności gdyż niewiele
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jest opracow ań z tego zakresu  dotyczą
cych pow iatu  i trzeba korzystać z w ielu 
w ycinkow ych wiadom ości prasow ych 
oraz spraw ozdań i p lanów  opracow y
w anych przez F ro n t Jedności N arodu 
i K om itety.

Na zakończenie pozwolę sobie dorzucić 
jedną dość moim zdaniem  isto tną rzecz, 
a m ianow icie, że Pow iatow a i M iejska 
B iblioteka Publiczna w  K rotoszynie nie 
rości sobie p raw a do wyłączności zbie
ran ia  m ateria łów  dotyczących regionu. 
Dowodem tego jest fa k t posiadania po
dobnych zbiorów i opracow ań przez bi
blioteki m iejskie w  powiecie krotoszyń
skim. Przykładow o; M iejska B iblioteka 
Publiczna w K obylinie posiada w iele 
jednodniów ek w ydanych w okresie m ię
dzyw ojennym  oraz 3 opracow ania (pra
ce m agisterskie dotyczące regionu ko

bylińskiego). Pow iatow a i M iejska B i
blio teka Publiczna w K rotoszynie, jak  
już w spom niano, posiada katalog tych 
zbiorów i v/ razie potrzeby k ie ru je  za
in teresow anych do odpow iedniej biblio
tek i lu b  naw et osób pryw atnych  posia
dających poszukiw ane pozycje.

Cieszy nas fak t, że dzięki naszej za
ledw ie k ilku letn iej pracy v/ społeczeń
stw ie panu je  przekonanie, że ,,jeśli coś 
potrzebujesz i chcesz wiedzieć o liistorii 
K rotoszyna i pow iatu  to znajdziesz to 
V.' bibliotece”. Je s t to opinia pow szech
na. Świadczy to o potrzebie zbiorów 
regionalnych i w łaściw ym  ich zlokali
zowaniu w bibliotece. Tu potw ierdza się 
jeszcze raz  praw da, k tó ra  naszym  skrom 
nym  zdaniem  w inna być przestrzegana, 
a mianowicie;

B iblioteka źródłem  wiedzy o regionie.

M. GADOMSKI

Popularyzacja wiedzy o regionie
w bibliotekach powiatu Maków Mazowiecki

W roku 1971 m iasto pow iatow e M a
ków  M azowiecki obchodziło jubileusz 
550-lecia nadan ia  p raw  m iejskich. Ob
chody przebiegały pod p a tro n a tem  Po
w iatow ego K om itetu  F ro n tu  Jedności 
Narodu.

Pow iatow a i M iejska B iblioteka P u 
bliczna w  M akowie M azowieckim , łącz
nie ze w szystkim i b ib lio tekam i m ie j
skim i i grom adzkim i pow iatu, szeroko 
w łączyła się do obchodów jubileuszu. 
Za głów ny cel postaw iono sobie popu
laryzację wiedzy historycznej i w spół
czesnej o mieście i powiecie. W spólnie 
z Tow arzystw em  M iłośników Ziemi M a
kow skiej, W ydziałem  O św iaty i K u ltu ry  
Prezydium  Pow iatow ej Rady N arodo
w ej oraz Z arządem  Pow iatow ym  Zw iąz
ku Młodzieży W iejskiej ogłosiliśm y lo
kalny konkurs czytelniczy pod hasłem  
,,Co wiesz o m ieście i pow iecie M aków 
M azowiecki”. Z akładał on, poza upo
w szechnianiem  wiedzy regionalnej, b u 
dzenie uczuć patrio tycznych przez uw y
puklenie w  h istorii m iasta i pow iatu  
tych fak tów  i zjaw isk, k tó re  świadczą 
o postępow ych tradycjach , oraz grom a
dzenie w ytw orów  pracy  ludzkiej i doku
m entów  m ających znaczenie historyczne

bądź kulturow e w celu ich ochrony 
przed zapom nieniem  i zniszczeniem. 
G łów nym  organizatorem  i koordynato
rem  była b ib lio teka pow iatow a. O pra
cowaliśm y regulam in konkursu  i po
wielony w 500 egz. rozesłaliśm y do 
w szystkich placów ek kultu ra lnych , 
ośw iatow ych oraz insty tucji i o rgan i
zacji istn iejących  w  mieście i powiecie. 
O pracow aliśm y bibliografię w ydaw nictw  
zw artych, periodyków  i problem ow ych 
artyku łów  prasow ych (wybór) obejm u
jącą 180 pozycji dotyczących m iasta i 
pow iatu. P rzy każdej pozycji podaliśm y 
sygnaturę  i ad res biblioteki, w  której 
dana pozycja się znajduje. B ibliografię 
łącznie z drukam i zgłoszeń do konkursu  
przesłano w szystkim  placów kom  ośw ia
tow ym , bibliotekom  i osobom za in te re 
sowanym . Ogłoszenie konkursu  poprze
dziliśm y szeroką akcją  in form acyjną i 
propagandow ą. O m aw ialiśm y cele i za
łożenia na sem inariach bibliotekarzy, 
nauczycieli, n aradach  ak tyw u ' k.o., se
sjach, odpraw ach i przy innych n ad a
rzających się okazjach na  teren ie  m iasta 
i pow iatu.

M asowy akces do konkursu  osób in 
dyw idualnych, zespołów i placów ek spo
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wodował duże zapotrzebow anie na m a
te r ia l ' źródłowe do konkursu, toteż b i
blioteka powiatowa uznała za konieczne 
opracow anie rysu  historyczno-m onogra- 
ficznego, syntetycznie ujm ującego cało
kształt wiedzy o mieście. Przygotował 
go kierow nik biblioteki powiatowej. Po
wielony w ilości 300 egz. rozesłano do 
placówek i szkól. M ateriały te zostały 
przyjęte z w ielkim  uznaniem  i stały 
się jednym  z najpopularniejszych źródeł 
wiadomości dla uczestników konkursu. 
W ram ach konkursu bibliotekarze w y
głosili ponad 200 pogadanek na tem at 
m iasta i pow iatu. Wydano exlibris bi
blioteki i folder o Makowie. P rzepro
wadzono 56 spotkań z działaczami, w e
teranam i m akowskim i. Zgromadzono 
wiele dokum entów  i wytworów pracy 
ludzkiej o w artości historycznej i kul
tu ralnej. Dało to początek organizowa
nej Izbie H istorycznej. PiM BP zorgani
zowała dużą w ystaw ę historyczną, która 
była czynna przez cały miesiąc. W ysta
wa obejm owała 32 stoiska, w  których 
eksponowano dokum enty i fotokopie 
unikalnych dokum entów dotyczących 
m iasta i pow’iatu. W spółorganizatorem  
ekspozycji było Państw ow e Archiwum  
m. st. W arszawy i Woj. W arszawskiego.

K onkurs został przyjęty z dużą życzli
wością przez społeczeństwo makowskie, 
czego w ym ownym  przykładem  jest 
udział w konkursie 6380 osób, z tego 
897 zorganizowanych w zespołach dys
kusyjnych i czytelniczych.

Zakończenie konkursu odbywało się 
vz form ie imprez, na program  których

sl;!adało się: uroczyste zakończenie ob
chodu Dni Makowa, podsum owanie prze
biegu konkursu, elim inacje najlepszych 
uczestników, wręczenie nagród i część 
artystyczna. Im prez (ąuizów) takich od
było się 86 środowiskowych i 18 gro
madzkich, w których uczestniczyło 1230 
osób, prezentując publicznie swoją w ie
dzę o Ziemi M akowskiej. Im prezy od
bywały się przy dużej frekw encji miesz
kańców wsi i m iast. Quiz powiatowy 
odbył się w Makowie. Do elim inacji 
finałowych przystąpiły 43 osoby. Im pre
zę oglądało około 700 osób. W ram ach 
konkursu istniejące przy PiM BP Mło
dzieżowe Koło F ilatelistyczne w ystarało 
się o stem pel okolicznościowy, który 
stosowano w dni finałowe obchodów. 
PiM BP wspólnie z Oddziałem PPUKiK 
„Ruch” w ydała kopertę z notką histo
ryczną o mieście Makowie. K onkurs, 
jak  żadna inna im preza, stał się a trak 
cyjną i m asową form ą upowszechnienia 
wiedzy o mieście i powiecie Maków Ma
zowiecki, który do roku 1971 był bar
dzo mało znany szerokiej publiczności.

K onkurs, jak  i p raca PiM BP i biblio
tek terenow ych włożona w  jego organi
zację i realizację, zostały pozytywnie 
ocenione przez w ładze wojewódzkie i 
powiatowe. Postanow iliśm y konkurs 
kontynuow ać co roku, choć w  m niej
szym zakresie.

My bibliotekarze jesteśm y zadowoleni 
z dobrze spełnionego obowiązku i osiąg
niętych wyników  konkursu.

Konkurs trw ał od października 1970 r. 
do listopada 1971 r.
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ANDRZEJ GAWROŃSKI 
WBP Łódź

Audiowizja w bibliotece
Czy tylko... jej wizja?

Jeśliby wierzyć porzekadłu „od przy
bytku głowa nie boli” — nie w arto  by 
się zajm ow ać spraw am i, o k tórych chcę 
pisać. W ydaje się jednak, że problem  
urósł nam  niepostrzeżenie do tego stop
nia, iż spraw ia już pew ne kłopoty. L at 
tem u już chyba kilkanaście, gdy nowo
czesność — spod znaku środków  m aso
wego przekazu — w darła  się w  nasze 
codzienne życie i w  nim  pozostała, do
strzeżono nowe możłiwości w ykorzysta
n ia  tej nowoczesności w  pracy bibliotek. 
Jak  nieco wcześniej w ielką g ratką było 
dla biblioteki posiadanie rad ia , tak  w te
dy stało się n ią  posiadanie telewizora, 
rad ia  ale już z adapterem , czy wreszcie 
magnetofonu. W ydano na  to niem ałe 
pieniądze, „pokryto już zupełnie zapo
trzebow anie na  te  środki” i oto... p a ra 
doks. Teraz kiedy każda biblioteka m iej
ska i pow iatow a a  także w iele spośród 
grom adzkich posiadają różnorodny sprzęt 
audiow izualny obserw ujem y nader czę
sto, ba, zaryzykuję tw ierdzenie, że w 
większości tych placówek, spadek za in 
teresow ania naw et sam ym  fak tem  jego 
posiadania, nie m ówiąc już o system a
tycznym  i sensownym  w ykorzystyw aniu 
go. Telewizor w łączany jest na  jakiś 
mecz; adap ter w  wolnej chwili, gdy nie 
m a w  bibliotece czytelników i m ożna so
bie spokojnie przesłuchiw ać now ą płytę 
Niem ena; radio owszem, gra sobie ci
chutko bez przerw y, jak  leci, dopóki sa
mo się nie wyłączy. M agnetofon, o ile 
jest jeszcze spraw ny, to pozostaje pod 
zam knięciem  w  gabinecie lub  b iurku  
kierow nika; apara tu  projekcyjnego nie 
używ a się wcale. Najczęściej jeszcze, 
spośród dóbr techniki, w  bibliotece w y
korzystuje się rzutnik, bo to i zachodu 
nie potrzeba większego do przygotow a
nia wieczoru bajek, ani um iejętności do 
obsłużenia tej „m achiny” nie trzeba 
wielkich.

Oczywiście, dyskusyjne jest tu  staw ia

nie jednoznacznych odpowiedzi na py ta
nie: gdzie leżą przyczyny takiego maco
szego trak tow ania  w  codziennej p rak ty 
ce środków audiow izualnych?

Być może spadek zainteresow ania spo
wodowało nasycenie tym i cudam i tech
niki już nie tylko rozm aitych placówek 
k-o ale i domów pryw atnych. Z pew 
nością trudn ie j kogoś nam ówić do gre
m ialnego oglądania spektaklu  T eatru  TV 
w ciasnej czytelni, gdy to może ktoś ro 
bić w  zaciszu w łasnego m ieszkania. Czy 
tu  jednak  tkw ią rzeczywiście przyczyny 
tego stanu? Może środki audiow izualne 
po prostu  się n ie spraw dziły w  pracy bi 
blioteki? A może to bibliotekarze nie 
spraw dzili się w  nowych w arunkach  k ie
dy oddano im  do rąk  to w szystko? Mo
że za wcześnie m ówiliśm y im  o nowych 
form ach pracy? (za wcześnie, bo biblio
tekarz  a k u ra t m iał sto innych spraw  na 
głowie łącznie z w alącym  się sufitem  w 
bibliotece). A może zapom niano o tym, 
że sam e przyrządy techniczne nie roz
w iązują spraw y, że do tego by u a trak 
cyjnić imprezę, wieczór literack i nie w y
starczy adap ter czy m agnetofon; po
trzebna jest przede w szystkim  płyta i 
taśm a z odpowiednim i nagraniam i. 
W łaśnie! Zbiory audiow izuałne ! Zgro
m adziła się przez te  la ta  w  niektórych 
placów kach w cale pokaźna ich ilość. Są 
przezrocza, są płyty, są... W większości 
bibliotek tu  kończy się różnorodność 
zbiorów. Gdzieniegdzie spotkać można 
jeszcze parę  film ów  (8 mm), parę  taśm  
magnetofonowych (najczęściej, niestety, 
czystych lub z bardzo nieudolnym i n a 
graniam i produkcji w łasnej). Co do 
przezroczy, to pokaźne ich ilości, w  n ie
których zbiorach idące naw et w  setki, 
nie budzą moich obaw, bo jak  pow ie
działem, rzu tn ik  jest najczęściej eks
ploatow anym  przyrządem  audiow izual
nym  w  bibliotece. Zastrzeżenia zaś w y
w ołują przede wszystkim  płytoteki też
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niejednokrotnie pokaźne ilościowo. Lecz 
nie ilość tu  niepokoi a jakość. Co te  płyty 
zaw ierają i jaka jest ich rzeczywista 
przydatność w pracy biblioteki ? Z reguły 
w  ogromnej większości są to płyty z na
graniam i muzyki rozrywkowej; mniej, 
dużo m niej jest nagrań m uzyki poważ
nej (przy czym dobór jej jest zupełnie 
przypadkowy), oraz rów nie mało nagrań 
żywego słowa (o wiele za mało naw et w 
stosunku do niewielkiej przecież liczby 
tych nagrań ukazujących się na rynku). 
Początkowo celem, który m iał wyzna
czać też zakres tem atyki tych zbiorów 
m iała być ich przydatność w pracy szko
leniowej oraz w form ach pracy z czytel
nikami. Później zbiory te  zaczęły rozra
stać się bez jakichś konkretnych potrzeb. 
Po prostu było lülkaset złotych na ko
niec roku to kupowało się płyty, jak  le
ci, co aku ra t było w  sklepie. Mówiono 
przecież, że w  bibliotece pow inna być 
płytoteka. Ale kupow ania byle czego nie 
może wszak uspraw iedliw iać w żadnym 
w ypadku sam a tylko chęć posiadania 
płytoteki przez bibliotekę. Bo oto docho
dzi często do tego, że biblioteka m ająca 
bogatą, jak  na nasze w arunki płytotekę, 
liczącą około 100 długogrających płyt ma 
kłopoty z doborem fragm entów  muzycz
nych do m ontażu literackiego przy opra
cowywaniu którego uwzględniono kilka 
najbardziej znanych i popularnych utw o
rów  F. Chopina. Tak więc, naw et tam  
gdzie zbiorów audiowizualnych jest spo
ro, nie są one wykorzystyw ane w spo
sób przynoszący jakieś korzyści bibliote
ce a przede wszystkim czytelnikom, po
nieważ w  chwilach decydujących są one 
po prostu  nieprzydatne.

Podobnie, choć nieco z innych wzglę
dów, m a się spraw a w ykorzystywania 
filmów i nagrań magnetofonowych. 
Tych się nie w ykorzystuje bo ich nie 
ma. Wiadomo, film u się sam em u tak 
łatw o nie nakręci (aczkolwiek wiele b i
bliotek m a swoje kam ery, a jakże) a ku
pić trochę trudniej niż płyty, więc się 
nie kupuje. N agrań magnetofonowych w 
sprzedaży rynkow ej nie m a w ogóle. 
Więc też spraw a rozwiązana. Trzeba by 
je  robić samemu, ew entualnie sprow a
dzać z Domu W.P. lub Stowarzyszenia

Księgarzy Polskich. A to już wymaga 
więcej trudu  !

Zapyta ktoś; „A cóż robi placówka in
struktażow a wyższego szczebla, od czego 
są szkolenia, po co tworzone są gabine
ty m etodyczne?” Nie muszę w tym  m iej
scu dokładnie opisywać jak  szeroki jest 
zakres oddziaływania instruk tora  biblio
teki wojewódzkiej na codzienną działal
ność biblioteki powiatowej, czy też jakie 
m a on możliwości egzekwowania wyko
nania pozostawionych zaleceń. Proszę 
pam iętać przy tym, że mówimy w tej 
chwili o sprawach, k tóre są z koniecz
ności, ze względu na  w arunki w jakich 
nasze biblioteki pracują, spraw am i d ru 
gorzędnymi dla kierow nika placówki, dla 
pracowników (chyba, że znajdą się en
tuzjaści tej sprawy, ale to przypadek r a 
czej rzadki). W racając zaś do postawio
nego wyżej pytania stw ierdzić należy, że 
owszem placówka robi to i owo by sp ra
wy w ykorzystania zbiorów i urządzeń 
audiowizualnych ruszyć z miejsca, jed
nakże jej zabiegi sobie a działalność w 
tzw. terenie sobie. Przy decentralizacji 
środków finansowych niemożliwe jest 
przecież zaopatryw anie bibliotek pow ia
towych i m iejskich w różnorodne zbio
ry, potrzebne rzeczywiście; sprawdzone 
już w pracy. A tylko takie posunięcie, 
jak  się wydaje, gw arantow ałoby właści
we kształtow anie struk tury  tych zbio
rów. Chociaż z drugiej strony, nasi kole
dzy z bibliotek powiatowych, zapytani, 
w ykazują doskonałą wiedzę gdzie moż
na kupić film y czy jak  zrobić nagranie 
potrzebnej audycji. Ochoty niby dość ale 
gdy przyjdzie do czynu... W swojej 
praktyce posuwaliśmy się do różnych 
rozwńązań. W gabinecie metodycznym 
biblioteki wojew'ôdzkiej przygotowaliśmy 
nagrania różnych inform acji, przeglądów' 
bibliograficznych czy naw et całych mon
taży słowmo-muzycznych. Prosiliśmy ty l
ko o krążek taśmy, której dość w bi
bliotekach. Biblioteki otrzym ywały goto
we nagrania. Na 21 placówek skorzysta
ło z tej „oferty” zaledwie 7, a  wykorzy
stało rzeczywiście 3. Dlaczego? Przecież 
wystarczyło trochę dobrej woli i nie
wiele więcej trudu.

Czy można jednak bez zastrzeżeń zgo
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dzić się z tw ierdzeniem , że to tylko z 
braku  serca i zaangażow ania bib lio teka
rzy tak  spalają  n a  panew ce wszystkie 
piękne p ro jek ty  i szanse w ykorzystania 
środków audiow izualnych w  pracy z 
czytelnikiem ? P rzypatrzm y się bliżej b i
bliotekarzow i, k tóry  jest za to wszystko 
w bibliotece odpowiedzialny. Jak  w yni
ka, choćby już z dotychczasowego w y
liczenia, różnorakich sp raw  i problem ów  
jest sporo. A przecież w bibliotece nie 
ma nikogo kto m iałby pow ierzone li ty l
ko te obowiązki. Są one w śród wielu in 
nych czynności przypisane jednem u z in 
struktorów , k tóry  w  ram ach gabinetu 
metodycznego „gromadzi, opracow uje i 
udostępnia zbiory audiow izualne”. W 
tej sytuacji jakże często sta je  przed a l
ternatyw ą, w yjechać do biblioteki gdzie 
trzeba zm ieniać klasyfikację lub... k ie 
row nika, uzupełniać, po raz  k tóryś tam  
z kolei, katalogi czy np. nagrać po
trzebną audycję literacką. A potem  jesz
cze przekonać koleżankę odpow iedzialną 
za form y pracy w  centrali by w ykorzy
stała nowe nagrania. Czy w ystarczy u- 
dzielić jej w skazów ek czy zabrać się do 
tego sam em u? Gdy do tych dylem atów  
dojdzie jeszcze, jakże często, zw ykła nie
um iejętność posługiw ania się m agneto
fonem. czy adap terem  (tak, to też trzeba 
umieć) in struk to r z pew nością dokona 
w yboru na niekorzyść audiow izualnych 
,.wymysłów”.

Pow ażne potrak tow anie  problem u au- 
diowizji w bibliotekach publicznych 
wymagałoby, aby w  każdej placówce 
pow iatow ej i m iejskiej znalazł się p ra 
cownik odpowiednio przeszkolony w  za 
kresie obsługi - sprzętu audiowizualnego, 
zajm ujący się grom adzeniem , opracow a
niem  . zbiorów i w reszcie form  pracy 
z uw zględnieniem  w łaśnie posiadanego 
w arsztatu. Przygotow anie takiego p ra- 
cowmika z konieczności m usi obejm o
wać nie tylko poznanie zasad bi
bliotecznego opracow ania zbiorów au 
diowizualnych, lecz także m inim um  
wiadomości z fizyki, k tóre stanow ią z 
kolei podstaw ę do poznania technicznych 
ta jn ików  budowy i obsługi przyrządów’. 
Musi on poznać zasady pow staw ania

i odtw arzania różnych rodzajów’ zapisu 
dźwięku, posiąść praktyczną um iejętność 
nagryw ania i m ontażu taśm y m agnetofo
nowej oraz znajom ość fotografii w z a 
kresie przynajm niej p rak tyk i am ator
skiej. Oczywiście, to tylko niektóre z 
potrzebnych w lej pracy technicznych 
„spraw ności”. Nie mogą mu być obce i 
inne, jak  np. znajom ość m uzyki i to za
równo jej form, jak  i historii, twórczości 
poszczególnych kom pozytorów i sław- 
nycli wykonaw ców  itd. Bo jakże tu  po
ruszać się po om acku po tych obszarach, 
wyszukiw ać odpow iednie płyty, nagrania. 
O zainteresow aniach lite ra tu rą , tea trem  i 
film em  nie będę w spom inał bo te  ponoć 
wchodzą w zakres naszych zaintereso
w ań czysto zawodowych. A więc p ra 
cownik trudniący  się tym  w szystkim  to 
bibliotekarz i domowy m ajsterklepka, 
fonoam ator i fotoam ator, kolekcjoner 
płyt i m elom an, w rażliw y i czujny czy
telnik, słuchacz rad ia  i telew idz a gdy 
zajdzie potrzeba to i po trosze reżyser, 
scenograf, operator dźw ięku itd. Pragnę 
tu  uspokoić wszystkich zdenerw ow anych 
i przerażonych nieco tą  w yliczanką 
cnót i zalet jednego człowieka. P am ię
tajm y o rozm iarach tych wszystkich 
prac, a okaże się, że to nie jest tak 
w iele choć, przyznaję, niemało.

W yliczając rozliczne cechy biblio teka
rza „od audiow'izji” w spom niałem  na 
pierw szym  m iejscu, że to m a być przede 
wszystkim  bibliotekarz. Bo istn ieje prze
cież jeszcze jeden aspekt naszych zm a
gań z audiow izją już czysto, rzekłbym , 
bibliotekarski. Nie bylibyśm y w szak so
bą gdybyśmy zapom nieli o tym, że co
kolw iek m am y w bibliotece należy zaraz 
pospisywać. zinw entaryzow ać, opraco
wać, skatalogować. I to w łaśnie ten  pro
blem  — o p r a c o w a n i e  b i 
b l i o t e c z n e  z b i o r ó w  a u 
d i o w i z u a l n y c h .  Nie sądzę by 
przedstaw iony tu  przeze m nie stan  był 
sym ptom em  konieczności wycofyw'ania z 
bibliotek urządzeń i środków audiow i
zualnych. To chyba tylko przejściowy 
m arazm  w ynikający z w ielu pochopnych 
postanow ień w  tym  względzie i nie dość 
dokładnego ujęcia w’szystkich zabiegów
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we właściwe ram y organizacyjne. A sko
ro tak, to czyż nie najwyższy czas by 
nadać np. konkretną, ujednoliconą for
mę organizacji zbiorów audiowizualnych 
i ich opracowaniu. O ile mi wiadomo 
prace te prowadzi się dość dowolnie na 
różnym terenie. Nie w ystarczają tu  kui’- 
sy w Jarocinie ani doświadczenia szcze
cińskich kolegów, hojnie zresztą przeka
zywane innym ośrodkom.

Przed 3 laty w Departam encie Pracy 
K-O i Bibliotek MKiS opracowano 
w s k a z ó w k i  w spraw ie organiza
cji i opracow ania zbiorów audiowizual
nych. Wskazówki te otrzym ały bibliote
ki wojewódzkie w celu spraw dzenia ich 
przydatności na w łasnym  terenie. Myślę, 
że upłynęło już wystarczająco dużo cza
su, by podjąć dalsze prace nad ostatecz
nym ich kształtem. Na terenie woj. łódz
kiego przystąpiliśm y do ujednoliconego 
działania w tym zakresie, co było ko
niecznością wobec szybkiego wzrostu 
ilościowego tych zbiorów. Aczkolwiek 
zasady wg których zostały opracowane 
nasze wskazówki nie różnią się zasadni
czo od proponowanych przez D eparta
m ent (zostały one tylko przystosowane 
do potrzeb bibliotek miejskich) to jed
nak obawiam  się czy po ukazaniu się 
kiedyś nowych, powszechnie obowiązu
jących, nie staniem y wobec konieczności 
zmian od podstaw. A z porządkow a
niem i opracowaniem, powtarzam , nie 
można było zwlekać aby nie powiększać 
i tak istniejącego galimatiasu. Nie zna
czy to wcale, że tym  sposobem uporaliś
my się z wieloma innym i audiowizual
nymi kłopotami.

Tak oto powoli zbliżalibyśmy się do 
końca problemów jakie przyniosła nam  
Pani Audiowizja w  bibliotekarskie pro
gi. Pewnie, że w arto się także zastano
wić nad tym  czy w dalszym ciągu zbio
ry te należy gromadzić tylko dla potrzeb 
wew nętrznych bibliotek; czy powinniś
my udostępniać je wyłącznie podległym 
placówkom lub innym instytucjom  k-o 
czy też np. i osobom prywatnym , czyli 
po prostu czytelnikom? Czy nie należa

łoby, wierząc mimo wszystko w dużą u- 
żyteczność środków audiowizualnych w 
pracy oświatowej biblioteki, udostępniać 
płyt, taśm  czy filmów grupie czytelni
ków lub tylko jednem u w specjalnie na 
to przeznaczonych pomieszczeniach (od
powiednio urządzonych i wyposażonych).
I niechby to się działo nie tylko z oka
zji urządzanych przez bibliotekę wieczo
rów i imprez lecz po prostu wtedy kie
dy czytelnicy będą mieć na to ochotę 
(tak jak  się to dzieje z książkami). Zda- 
ję sobie doskonale spraw ę z tego, że 
przygotowanie biblioteki do takiej pracy 
wymagałoby dodatkowych zabiegów, 
pracy, kosztów a także zwykłej akcji 
propagandowej wśród czytelników, któ
rzy do tej pory nie przypuszczali nawet, 
iż w bibliotece można coś takiego zna
leźć. Jasne, że rozważając wyżej te 
wszystkie szanse i możliwości myślałem 
przede wszystkim o placówkach posia
dających odpowiednie w arunki lokalowe 
(np. w nowo wzniesionych bibliotekach 
na pomieszczenie dla udostępniania zbio
rów nadają się znakomicie gabinety m e
todyczne). Ale gdyby naw et znalazły się 
idealne w arunki to przecież takiej dzia
łalności nie można byłoby podjąć przy 
obecnym stanie zbiorów. Nie będzie też 
ułatw iać nam  tej spraw y aktualna sy
tuacja kadrow a w bibliotekach.

Z drugiej jednak strony już istnieją w 
wielu przypadkach w arunki spełniające 
wszystkie te założenia. Jednak  tam  też 
,,nie wychodzi” to, naw et w  tym  skrom 
nym zakresie jaki dotychczas sobie w y
znaczaliśmy. Może więc jednak jakąś ro
lę odgrywa tu  dobra wola, chęć i serce 
bibliotekarza? Gdyby tak  bibliotekarze 
nasi znaleźli je  dla wąskiej taśm y czy 
błyszczącego krążka płyty. Bez oczeki
w ania na lepszy lokal, na m iękkie fo
tele w czytelniach, na nowe etaty. Bo 
przecież nie tego trzeba aby już teraz 
złoconą księgę kroniki biblioteki uzu
pełniał krążek taśmy z zaklętym weń 
głosem pisarza goszczącego w mo
jej placówce, rozmawiającego z moimi 
czytelnikami; by od czasu do czasu 
usłyszeć w miejscowym radiowęźle 
inform ację o mojej bibliotece, czy też by
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grupka uczniów „przerabiających” w łaś
nie Gałczyńskiego mogła w ysłuchać au 
dycji o nim.

W ydaje mi się, że w iele tu  zależy od 
zapału popartego czysto adm inistracyj
nym i środkam i. Bardzo ważne w  takim  
przypadku jest stanowisko kierow nika 
placówki, od jego zrozum ienia i popar
cia zależy w głównej m ierze pow odze
nie takich  prób. Oczywiście wszystkie 
audiow izualne spraw y i spraw ki realizo
wać m usim y z zachowaniem  um iaru  i 
odpowiednich proporcji, pam iętając o za
daniach głównych jak ie  m a przed sobą 
biblioteka. Bo przecież od samego po
czątku służba audiow izualna w  bibliote
kach publicznych służyć m iała u a t r a k 
c y j n i e n i u  f o r m  p r o p a g a n d y  
k s i ą ż k i  i c z y t e l n i c t w a .  M iała 
być środkiem, metodą. M iała być jedną 
z w ielu i taką  pozostać musi. Rzecz w 
tym  aby nadać je j w łaściwy kierunek 
rozwoju, żeby nie dopuścić do, tak  typo
wego u nas, stanu, kiedy to zapom ina 
się i m acha ręką  na w ydaw ane nie tak  
daw no tysiące złotych, żeby nie wierzyć 
porzekadłu „od przybytku głowa nie bo
li”. Po cóż nam  tak i przybytek, od k tó 
rego nie stajem y się bogatsi, k tóry  tylko 
po prostu jest — zajm ując niepotrzeb
nie m iejsce?

Uwagi powyższe pow stały na  m argi

nesie obserw acji stanu grom adzenia i 
vi'ykorzystywania środków audiow izual
nych przede wszystkim  w  bibliotekach 
woj. łódzkiego na przestrzeni ostatnich 
kilku łat. Zdaję sobie sprawę, że wiele 
spośród moich stw ierdzeń jest przysło
wiowym „wy^vażaniem otw artych drzw i”, 
inne zaś w ydadzą się co najm niej dy
skusyjne. Lecz tak ie  postaw ienie p rob le
mów było celowym zabiegiem. Po pro
stu dyskusyjnym i w ydaje się być wiele 
spraw  służby audiow izualnej w biblię- 
tekach publicznych, jej zakresu, form  
działania a wg niektórych w  ogóle jej 
przydatności. Bezpośrednią zaś przyczy
ną podzielenia się tym i uw agam i jest, 
jakże częste zakłopotanie na tw arzach 
koleżanek i kolegów bibliotekarzy inda
gowanych o służbę audiow izualną w ich 
bibliotekach z jednej strony — a z d ru 
giej radosny ton wypowiedzi tu  i ów
dzie głoszących o ogromnych sukcesach 
w tym  zakresie. Celowo nie proponow a
łem ostatecznych rozw iązań poruszonych 
problem ów m ając nadzieję, że takie „nie- 
odświętne p isanie” wywoła, być może, 
dyskusję wokół nich. Na koniec chciał- 
bym w yraźnie określić swoje stanowisko 
w  tym  względzie. Jestem  gorącym zwo
lennikiem  stosow ania środków  audiow i
zualnych w  pracy bibliotek i widzę w tym  
wiele niewykorzystanych możliwości.

NA ŁAMACH PRASY
JAN MAKARUK

Plebiscyt i konkursy czytelnicze
w  p rasie krajow ej i lokalnej ukazuje się w iele inform acji dotyczących książki 

i czytelnictw a. Jest to n iew ątpliw ie pożądana lek tu ra  dla bibliotekarzy k ierujących 
czytelnictw em  w  swoich środowiskach. W związku z tym  przystępujem y do za
m ieszczania przeglądu tych inform acji w  „Poradniku B ibliotekarza”. Jednak  ze 
w zględu na skrom ną objętość ,,P oradn ika”, na chroniczny brak  w  nim  m iejsca 
na inne niem niej w ażne spraw y biblioteczne, zmuszeni jesteśm y swoje zam ie
rzenia ograniczyć do om aw iania tylko niektórych problem ów  książki i czytelnictw a 
poruszanych na  łam ach prasy. R edakcja zw raca się do czytelników  z prośbą o nad
syłanie wypowiedzi na tem at podjętej przez nas inicjatyw y, oceny przydatności 
przeglądów  i form y ich podaw ania.
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Tym razem  omówimy spraw y czytelniczych konkursów  — plebiscytów przepro
wadzanych przez redakcje niektórych gazet i czasopism, które z początkiem bie
żącego roku podały oceny wyników  tych im prez prowadzonych w  roku ubiegłym.

Redakcja „K uriera Polskiego” podała w yniki X III plebiscytu prowadzonego pod 
hasłem  „Książka roku 1971”. Na podstaw ie wypowiedzi nadesłanych przez czytel
ników pism a „Książką roku 1971” okazała się powieść T. Konwickiego „Nic albo 
nic” w ydana przez SW „Czytelnik”. Na kolejnych dalszych m iejscach znalazły się 
książki: M. Kuncewiczowej „Fantom y”, S. W rońskiego i M. Zwolakowej „Polacy 
i Żydzi”, S. F leszarow ej-M uskat „W izyta”.

W tym  czasie redakcja  „Nowych Książek” pedała w yniki IV plebiscytu na listę 
10 „najgodniejszych książek” w  1971 r. Okazało się, że w  tym  plebiscycie uznano 
za najgodniejsze zupełnie inne książki, a mianowicie: L. M. Bartelskiego „Mokotów 
1944”, J. Chudzikowskiej „Dziwne życie Sadyka Paszy”, Z. H erberta  „Wiersze 
zebrane”, M. Kuncewiczowej „Fantom y”, S. P ieniążka „Gdy zakw itną jabłonie”, 
J. Szczepańskiego „Rozważania o Rzeczypospolitej”, J. W aldorffa „Diabły i anioły”, 
B. Woydowskiego „Chleb rzucony um arłym ”, K. W yki „W ędrując po tem atach”, 
2-tomowe wydaw nictw o pt. „L iteratura  rosy jska”.

Z zestaw ienia w ynika, że pow tórzyła się tylko jedna pozycja, a mianowicie 
M. Kuncewiczowej „Fantom y”.

Mniej więcej w  tym  samym czasie „podsumowano” w yniki VI ogólnopolskiego 
konkursu-plebiscytu pod hasłem  „Bliżej książki współczesnej”, prowadzonego 
w 1971 roku wspólnie przez CRZZ, M inisterstwo K ultury  i Sztuki i redakcję 
„Głosu P racy”. Okazało się, że w  tym  konkursie cieszyły się powodzeniem jeszcze 
inne książki, a mianowicie: w  dziale lite ra tu ry  pięknej — „Przerw a na życie” 
Stanisław y Fleszarow ej-M uskat; w  dziale lite ra tu ry  społeczno-politycznej — „Był 
rok 1945” Edm unda Osmańczyka; w  dziale lite ra tu ry  popularnonaukow ej — „Dzieje 
pięknej B itynki” J. Łojka, a w  dziale lite ra tu ry  młodzieżowej — „Kocha, lubi, 
szanuje” M arii Ziółkowskiej.

Pom ijając spraw ę najtrafniejszego w yboru „Książek roku 1971”, w arto  zwrócić 
uwagę na fakt, że niektóre redakcje prow adzą ten  rodzaj konkursów  perm anentnie 
od kilku, a naw et od k ilkunastu  lat. Jedne z nich, jak  „K urier Polski”, prowadzą 
je  bezpośrednio z czytelnikam i pism a, inne sta ra ją  się jeszcze o zjednanie do 
w spółpracy bibliotekarzy. Dotyczy to szczególniej konkursów  „Złoty Kłos” oraz 
„Bliżej książki współczesnej”. B ibliotekarze żywo zareagowali na  apel redakcji 
prowadzących te dwa konkursy i z pełną zapału energią przystąpili do w spół
pracy. Podejm ow ali propagandę konkursu. Gorąco zachęcali do w ypełniania nad
syłanych ankiet, a w ypełnione zbierali, obliczali oddane głosy na poszczególnych 
autorów  „najlepszych” względnie „najpoczytniejszych” książek i przesyłali całą 
dokum entację do redakcji. Za ofiarny w kład pracy, za w yróżniającą się liczbę 
w ypełnionych i nadesłanych do redakcji ankiet niektórzy bibliotekarze otrzym y
w ali nagrody rzeczowe lub pieniężne. W spółpraca bibliotek publicznych i związko
wych z redakcjam i nie budziła w  pierwszych latach żadnych zastrzeżeń. W m iarę 
wzrostu liczby uczestników prowadzonych konkursów, rosła ilość wypełnianych 
ankiet przekraczająca w niektórych latach ponad pół miliona. Obliczanie setek, 
a w niektórych bibliotekach naw et tysięcy ankiet zajmowało bibliotekarzom  wiele 
czasu poświęconego — jak tw ierdzili — na techniczne czynności. Bardziej k ry 
tyczni zaczęli się zastanaw iać, czy „gra w arta  świeczki”, czy nie lepiej zastosować 
inne form y konkursów, bardziej przydatne w ich środowiskach. Nie negowali 
stosowania w  m iarę potrzeby formy plebiscytu, ale mieli zastrzeżenia dotyczące 
jego realizacji. Twierdzili, że pogoń za ilością uczestników stw arza okazję do prze
syłania ankiet w imię — czytelników, którzy nie brali udziału w plebiscycie. 
A to zmniejszało stopień prawdziwości w yników całej imprezy. Podaw ali przy
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tym, że w niektórych grom adach zestaw  „najpoczytniejszych k s iążek ’ dokonany 
na podstaw ie w ypełnionych ankiet plebiscytow ych był zupełnie inny niż zestaw 
oparty  na bibliotecznej dokum entacji wypożyczeń. W niektórych przypadkach 
rozmowy z uczestnikam i konkursu  w ykazały, że byli i tacy ,,uczestnicy” imprezy, 
którzy podali w  ankietach książki, ,,o k tórych słyszeli, ale ich nie czytali”.

Z aistniałe zjaw iska nie były w praw dzie powszechne, ale na tyle wym owne, że 
redakcje  w spółpracując z bibliotekarzam i zaczęły się zastanaw iać nad ew entual
nym i zm ianam i w arunków  dotychczas prow adzonych konkursów . Zaznaczyć przy 
tym  należy, że redakcja  „Dziennika Ludowego” postanow iła w  tym  roku zmienić 
w arunk i prowadzonego przez siebie konkursu  „Złoty Kłos”. Zrezygnow ała „z pości
gu za ilością an k ie t”, a postanow iła, że „najw yżej będzie punktow ana argum en
tac ja  w yboru określonej książki”. K onkurs będzie trw ał cały rok 1972, ałe uczestni
cy te j im prezy będą nadsyłać swoje propozycje co miesiąc w prost do redakcji. 
Na podstaw ie m iesięcznych wypowiedzi uczestników  konkursu będzie ustalana 
„Książka m iesiąca”. Po 12 m iesiącach trw an ia  konkursu  uczestnicy w ybiorą „Książ
kę roku 1972”. W ybór ten będzie stanow ić końcowy elek t plebiscytu.

Zm iany w arunków  konkursu  „Zloty K łos” są — jak  w idać — bardzo poważne. 
Czy w płyną na przebieg i zasięg konkursu, czy w płyną na jego końcowe w y
nikł — zobaczymy dopiero po jego zakończeniu. Na razie zanotujm y jedynie dobre 
in tencje zm ierzające do dalszego rozwoju czytelnictw a.

Odpowiedzi Redakcji
w  ostatnim  okresie wpłynęło do redakcji szereg pytań  dotyczących prawa do 

uzyskania dodatku specjalnego przez pracowników służby bibliotecznej. W celu 
w yjaśnienia cytujem y odpowiedź K om itetu Pracy i P łac udzieloną na podobne 
pytanie pracow nikow i PWRN w  Lublinie, a zamieszczoną w ram ach porad p raw 
nych w  nrze 4(1179) z 221 1972 ,,Rady N arodow ej”.

Przy w prow adzeniu w  życie rozporządzenia Rady M inistrów  z 27 V III 1966 roku 
w  spraw ie uposażenia pracow ników  służby bibliotecznej — dodatek specjalny m iał 
charak ter obligatoryjny w stosunku do tych pracow ników , którzy na podstawie 
zarządzenia n r 157/63 M inistra K ultury  i Sztuki w  spraw ie trybu  i w arunków  
przyznaw ania dodatku specjalnego dla pracow ników  służby bibłiotecznej zatrudnio
nych w publicznych bibliotekach powszechnych — otrzym yw ali dodatek specjalny. 
W ynika to ze sform ułow ania ty tu łu  tabeli — por. załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Spraw a ta  została uregulow ana przez M inisterstw o K ultury  i Sztuki w  roz
dziale III  wytycznych M inistra K ultury  i Sztuki z 15X 1966 roku n r K O B -III- 
-5321-9/66 dotyczących realizacji rozporządzenia Rady M inistrów  z 27 V III 1966 r. 
w spraw ie uposażenia pracow ników  służby bibliotecznej (nie publikowane).

W stosunku do pozostałych pracow ników  dodatek specjalny m a charak ter fa 
kultatyw ny. Przyznanie dodatku specjalnego oraz jego wysokość w ram ach staw ki 
określonej dla danego stanow iska w  załączniku nr 1 do w. wym. rozporządzenia 
Rady M inistrów  zależy od uznania kierow nictw a i środków posiadanych na upo
sażenia pracow ników  służby bibliotecznej (KPP nr F-Sk-8849-10-1520/71 z 9 XI 71 r.). 

Kol. Halina P., woj. koszalińskie
Zapytuje Pani, jak  najlepiej urządzić czytelnię, bo otrzym ała w łaśnie Pani na 

ten cel dodatkowe pomieszczenie. Spraw a istotnie bardzo w ażna, trzeba bowiem 
zadbać o to, aby urządzenie było funkcjonalne, a równocześnie estetyczne, aby 
czytelnicy chętnie przychodzili i dobrze się czuli w  tym  otoczeniu. K onkretnej 
rady  w te j spraw ie moglibyśm y udzielić posiadając takie dane jak: w ym iary 
izby przeznaczonej na czytelnię, szkic pomieszczenia, przew idyw aną liczbę m iejsc 
w  czytelni itd.
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w  spraw ie sprzętu bibliotecznego radzim y sięgnąć do zawodowej literatury  
bibliotekarskiej (np. Franciszek SEDLACZEK: Pomieszczenie i urządzenie biblioteki 
W -wa 1966 POKKB lub Edw ard ASSBURY, Jadw iga CZARNECKA: Biblioteka 
fachowa Wyd. 3 popr. i uzup. W -wa 1965 Wyd. Naukowo-Techniczne).

O właściwym  urządzeniu czytelni decydują jednak nie tylko sprzęty, dlatego też 
radzim y zwrócić się przede w szystkim  do kierow nika lub instruk to ra  biblioteki po
w iatow ej, którzy mogą dojechać na m iejsce i udzielić fachowej rady i pomocy.

Na półkach księgarskich
Nauka o literaturze
IGNACY CHRZANOWSKI. H istoria literatu ry  niepodległej Polski (965—1795). 
Z wypisami. Słowem w stępnym  poprzedził J. Z. Jakubowski. Posłowie: J. W. Go- 
mulicki. Wyd. 11 (powojenne 1). W -wa 1971 PIW, s. 870, tabl. 24, zł 110.—

Pierw sze po wojnie, a jedenaste kolejne (od czasu ukazania się po raz pierwszy 
w  1908 r.) w ydanie niezm iernie potrzebnej wszystkim studiującym  historię literatury  
polskiej, klasycznej już pozycji o charakterze podręcznikowym. W powojennym 
ćwierćwieczu przybyło sporo nowych ustaleń naukowych, w oparciu o które należało 
uzupełnić lub zmodyfikować część wypowiedzi autora. Dokonał tego Juliusz W. Go- 
mulicki, stw ierdzając przy tym w  posłowiu, że korektury te były potrzebne, zwłasz
cza w zakresie szczególnie dokładnie ostatnio przebadanej lite ra tu ry  oświecenia, 
i że dotyczyły ..prawie wyłącznie problemów związanych z autorstw em  pewnych 
konkretnych utw orów  literackich”. T rw ałą wartość zasadniczego trzonu dzieła po
tw ierdza również prof. Jan  Z. Jakubow ski pisząc we wstępie: „Jestem  przekonany, 
że »Historia literatury« Ignacego Chrzanowskiego, napisana żywo, wyrosła z ser
decznego rozm iłow ania w naszej tradycji, przybliżająca w  sposób plastyczny, z du
żym talentem  twórców i dzieła dawnych wieków, spełni swoje obywatelskie za
danie — wzbogaci wiedzę o przeszłości naszej literatu ry  i pozwoli nawiązać z nią 
pogłębione i trw ale  przymierze", PIW  ze ’swojej strony zadbał o wzorowe wydanie 
książki.

idee lu-HENRYK BARYCZ. Z epoki renesansu, reform acji i baroku. Prądy 
dzie — książki. W -wa 1971 PIW, s. 591, opr. płóc., zł 100.—

Praca autorstw a znanego historyka oświaty i nauki, profesora U niwersytetu 
Jagiellońskiego, obejm uje 23 studia, których problem atyka została ściśle sform u
łow ana w tytule. Całość podzielił au tor na pięć grup tem atycznych: „Kontakty 
i oddziaływ ania zagraniczne” ; „W’ tyglu reform acyjnym "; „Pod urokiem  nowych 
prądów ” (początki i rozwój kultury  renesansowej w  Polsce); „Na drogach baroku” ; 
,,Z zagadnień autorskich’’ (ustalenie wątpliwego dotąd autorstw a paru dzieł). 
Lektura wym aga oczytania ogólnego w  problem ach epoki.

L iteratu ra  polska wobec rewolucji. P raca zbiorowa pod red. M arii Janion. W -wa 
1971 PIW. s. 586, zł 50.— (Seria Insty tu tu  Badań Literackich PAN. H istoria i Teoria 
L iteratury).

Na pracę składają się studia 11 autorów ośw ietlające różne aspekty kształtow a
nia się procesów literackich pod wpływem przem ian rewolucyjnych i odbicie tycn 
przem ian w literaturze. Tem atam i studiów są m. in. ,,Rok 1846 w  legendzie lite
rackiej”, „O znaczeniu rewolucji 1905 r. w  procesie historyczno-literackim ”, „Rewo
lucja  1905—1907 a myśl krytyczna S tanisław a Brzozowskiego”, ,.Rewolucja a p rze
miany kultury  literackiej 1918—1939 ”. Rzecz dla wyrobionych czytelników o ukie- 
runkow anych zainteresowaniach.
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JANUSZ MACIEJEWSKI. Przedburzowcy. K raków  1971 WL, s. 418, zł 40.— 
Książka poświęcona pisarzom  działającym  „przed burzą pow stania styczniowego”

(stąd nazwa) jako społeczność literacka o wspólnych poglądach podporządkowa
nych jednem u celowi: przygotowaniu pow stania w  świadomości narodu. A utor ana
lizuje więc tylko w ycinek ich twórczości „od m om entu uśw iadom ienia sobie przez 
nich wspólnych poglądów oraz łączących ich więzi do m om entu w ielkiej konfron
tacji teorii z praktyką, jaką  było pow stanie styczniowe, konfrontacji rzutującej na 
późniejszą ich ewolucję”.

Historia sztuki
STANISŁAW WITKIEWICZ. Sztuka i krytyka u nas. K raków  1971 WL. s. 1102, 
zł 150.— W stęp i kom entarz M aria Olszaniecka. Wyd. jako T. 1 „Pism zebranych”
S. W itkiewicza pod red. Jan a  Z. Jakubowskiego i M. Olszanieckiej, poprzedzonych 
słowem w stępnym  J. Z. Jakubowskiego.

„Sztuka i k ry tyka”, stanow iąca pierw szy tom  „Pism zebranych” S tanisław a W it
kiewicza, jest przedrukiem  z trzeciego w j'dania tej książki ogłoszonego w  1899 r. 
W ydanie to zostało przez autora zmienione i rozszerzone (w stosunku do dwóch 
poprzednich) z m yślą o jaśniejszym  i bardziej precyzyjnym  określeniu zajmowanego 
przez niego stanow iska w  spraw ach sztuki i krytyki. Rzeczowy kom entarz i wstępy 
w prow adzają w  typ twórczości W itkiewicza, ułatw iając konfrontację jego sądów 
z konw encjam i ówczesnej epoki i z naszą rzeczywistością.

GIUSEPPE COCCIARA. Dzieje folklorystyki w  Europie. Tłum  z włos. W. Jekiel. 
W stęp i rozdział o folkłorystyce polskiej : J. Krzyżanowski. W -wa 1971 PIW  s. 69j , 
opr. płóc., zł 60.—

K siążka autorstw a wybitnego włoskiego etnologa i folklorysty (1904—1965), au 
tora w ielu prac z tej dziedziny, stanow i próbę syntezy dziejów folklorystyki euro
pejskiej od Odrodzenia do połowy naszego stulecia, Dokonanie takiej syntezy 
przez jednego człowieka było przedsięwzięciem  więcej niż trudnym  i — rzecz jas
na — nie wszystkie w ątki mogły być rozw inięte jednakow o kom petentnie. Właśnie 
w przypadku najbardziej nas obchodzącym — folklorystyki polskiej — poważne 
m ankam enty opracow ania skłoniły wydaw nictw o do zastąpienia tekstu  autorskie
go opracow aniem  dokonanym  przez naszego wybitnego znawcę folkloru prof. J u 
liana Krzyżanowskiego, k tóry  jest również autorem  wstępu. Przy wszystkich jed
nak zastrzeżeniach, jakie wniosą specjaliści, bezspornym  w alorem  dzieła jest su
m aryczne zestawienie wątków, jakie folklor wniósł do nu rtu  myśli europejskiej, 
i przygotowanie gruntu  pod dalsze syntezy.

ERWIN PANOFSKY. S tudia z historii sztuki. Tłum, z ang. i niem. W ybór i oprać.: 
Jan  Białostocki. W -w a 1971 PIW  s. 454, ilustr. 327, zł 120.—

Obszerny w ybór artykułów  z dziedziny historii i filozofii sztuki, ukazujący 
w rozległym przekroju twórczość zmarłego w 1968 r. wybitnego am erykańskiego hi
storyka sztuki, pochodzenia niemieckiego. Panofsky był inicjatorem  nowych kie
runków  badawczych, oddziałał na historię sztuki w USA i w świecie. A utor wy
boru prof. Jan  Białostocki poprzedził książkę w stępem  naśw ietlającym  typ tw ór
czości i wpływ y Panofsky’ego. Bogaty m ateria ł ilustracyjny ułatw ia zrozumienie 
wyv/odów teoretycznych. Dla czytelników posiadających przygotowanie w tej dzie
dzinie.

Klasyka obca
GIOVANNI BOCCACIO. Dekameron. 
PIW  T. 1 s. 494, T. 2 s. 418 zł 90.—

Tłum, z włos. Edw ard Boye. W -wa 1971
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Piąte wydanie arcydzieła włoskiej klasyki, poprzedzone przedmową prof. Mie
czysława Brahm era, wydane w pięknej graficznej szacie z drzeworytami Augus- 
tina de Zani z włoskiego wydania z 1518 roku.

Eseje — Felietony
ARTUR SANDAUER. Proza. Kraków 1972 WL, s. 207, zł 10.—

Tom „Prozy” jest połączeniem dwóch wcześniejszych utworów; zbioru opowiadań 
„Śmierć liberała” i eseju krytycznego o w ątkach autobiograficznych „Zapiski 
z martwego m iasta”. Autor, prozaik i krytyk literacki, trak tu je  w ątki biograficzne 
jako punkt wyjścia do szerszej analizy zjawisk uw arunkowanych historycznie 
i społecznie, skłaniających do filozoficznych refleksji.

ANDRZEJ BANACH. Nauka pisania. Kraków 1971 WL, s. 366, ilustr., opr. płóc., 
obwol., zł 45.—

Wybór artykułów, felietonów, recenzji, opowiadań, fragm entów książek — dru
kowanych poprzednio i jeszcze nie publikowanych. Czytelnicy znają dobrze p isar
stwo A ndrzeja Banacha i z przyjemnością odnajdują w  jego książkach mnóstwo 
ciekawostek. Ładna szata edytorska.

Biografie
JAN  DĘTKO. Antoni Sygielyński — estetyk i krytyk. W -wa 1971 PIW’, s. 253, zł 35.—

Antoni Sygietyński (1850—1923), pisarz i publicysta, prowadził przez wiele lat 
działalność krytyczną obejm ującą literaturę, muzykę, plastykę, teatr. Jan  Dętko 
jako pierwszy podjął wysiłek przeanalizowania tej części dorobku artysty, stawdając 
sobie am bitne cele: określenia typu krytyki upraw ianej przez Sygietyńskiego, zdefi
niowania jej założeń filozoficznych, sformułowania ogólnych koncepcji sztuki, 
z których te założenia wynikały, oraz uzasadnienia powiązań między obowiązu
jącymi normami estetycznymi epoki i ich odbiciem w twórczości artystycznej. 

JÓZEF SZCZUBLEWISKI. Żywot Osterwy. W -wa 1971 PIW, s. 614, tabl. 52, zł 90.—
Znany historyk teatru, autor „Pierwszej Reduty Osterwy” (PIW 1965), swoją 

nową książką umożliwia szerokim kręgom czytelników bliższe poznanie jednego 
z największych artystów  polskiej sceny, którego osoba i działalność budzą po dziś 
dzień nie słabnące zainteresowanie, ale są też przedmiotem wielu kontrowersji. 
Biografia jest bogato udokum entowana uryw kam i listów, recenzji i wspomnień. 
Ukazuje wielki w kład Osterwy w kształtowanie się oblicza teatru, przybliża go 
jako artystę i człowieka.

MARIA SZYPOWSKA. Asnyk znany i nieznany. W -wa 1971 PIW, s. 882, ilustr., 
zł 85.— („Ludzie Żywi”).

Ciesząca się zasłużonym powodzeniem PIW’-owska seria „Ludzie Żywi” wzbogaciła 
się portretem  literackim  Adama Asnyka skreślonym przez Marię Szypowską, spod 
której pióra wyszła uprzednio — w ram ach tejże serii — „Konopnicka, jakiej nie 
znamy”. Ogromny m ateriał dokumentalny — piśmienniczy i ilustracyjny, jaki 
autorka zgromadziła dla opracowania lem atu — świadczy o jej zaangażowaniu 
i poczuciu odpowiedzialności wobec postaci „głównego bohatera” i wobec odbiorcy. 
Na książkę o Asnyku w arto zwrócić uwagę szczególnie młodym czytelnikom, którzy 
zamiast „podręcznikowej” postaci odnajdą oryginalnego poetę, aktywnego polityka, 
nieszablonowego człowieka.

Pamiętniki — Wspomnienia
W yspiański w  oczach współczesnych. T. II. Zebrał, oprać., komentarzem  opatrzył 
Leon Płoszewski. Kraków 1971 WL, s. 633, opr. płóc., obwol., zł 60.—

Drugi (i ostatni) tom antologii wspomnień o Stanisławie W yspiańskim (T. I wyd. 
w m aju 1971 r.) obejm uje wspomnienia od czasu powstania „Wesela” pod koniec



życia poety, zgrupowane ..według kategorii osób albo według okresów”. Piszą; 
Leopold Staff, Tadeusz Boy-Żeleński, Stefan Żeromski, wielu znakomitych akto
rów  — wśród nich Helena M odrzejewska i in. Antologia zilustrow ana jest portre
tam i kilkunastu autorów  wspomnień, oba zaś tomy otw ierają portrety W yspiań
skiego wykonane przez ,1. M ehoffera i J. Skotnickiego, którzy przekazali też swoje 
wspomnienia.

JĘDRZEJ KITOWICZ. Pam iętniki, czyli historia polska. Tekst oprać, i wstępem 
poprzedziła Przem ysław a M atuszewska. Kom entarz Zofii Lewinówny. W -wa 1971 
PIW, s. 805, opr. płóc., zł 35.—

Pierw sze pełne, popraw ne w ydanie „Historii" Jędrzeja Kitowicza (1728—1780), 
znanego przede wszystkim z autorstw a ..Opisu obyczajów" — plastycznego obrazu 
sarm ackiej obyczajowości w  epoce saskiej — zaw iera bogaty i barwny, choć 
w  wielu partiach kontrow ersyjny obraz wydarzeń H poł. XV III w. w  Polsce. 
Kitowicz pisze w  sposób typowy dla człowieka obdarzonego bystrym  zmysłem 
obserwacyjnym  i wyobraźnią, ale nie zawsze obiektywnego; często daje w yraz oso
bistym  sympatiom, antypatiom  i uprzedzeniom. — Dla am atorów  dawnego pam ięt- 
n ikarstw a z przygotowaniem historycznym.

JAN KRECZMAR. Drugi notatnik aktora. W -wa 1971 PIW, s. 250, tabl. 30, zł 18.—

Druga część wspomnień wybitnego aktora i pedagoga. Napisana żywo i barwnie, 
w prow adza w  historię przedwojennego Teatru Polskiego, widzianego oczami m ło
dego wówczas artysty. Poza wspom nieniam i z la t 19.33—39, K reczm ar rysuje syl
w etki nie żyjących już ludzi teatru  i zastanaw ia się nad sytuacją współczesnego 
teatru  w  Polsce.

■ 1

Serie PIW
W końcu 1971 r. ukazało się szereg ciekawych pozycji w  stałych seriach P ań 

stwowego Insty tu tu  Wydawniczego:
„Biblioteka Syrenki” — Krzysztof Dunin-W ąsowicz. „W arszawa w  pam iętnikach 
pierwszej wojny św iatow ej” (s. 593, zł 55.—); wybór z pam iętników  i relacji o cha
rakterze wspomnieniowym 20 autorów  (Thugutt, H utten-Czapski, K raushar, K u
trzeba i in.), dotyczących la t 1914—18. Chronologiczny układ ukazuje zmiany za
chodzące w  ostatnim  okresie w ładania rosyjskiego, a następnie pod okupacją nie
miecką. przedstaw ia najw ażniejsze w ydarzenia polityczne i społeczne oraz co
dzienne życie mieszkańców Warszawy. — Bronislaw  Wieczorkiewicz. ..W arszawskie 
ballady podwórzowe” (s. 453, zł 45.—) : opowieść o ludziach, obyczajach, folklorze 
ulic i podwórek warszawskich od czasów poprzedzających I w ojnę światową po 
najnowsze. W relację autora wplecione są liczne teksty ulicznj’ch piosenek, w  któ
rych znalazły odbicie wszystkie ważniejsze sprav/y, jakim i żyła społeczność w ar
szawska. Liczne ilustracje. — Aniela Kowalska. „Mochnacki i Lelewel, współ
tw órcy życia umysłowego W arszawy i k ra ju  1825—1830” (s. 376, zł 45.—) oraz — 
Jadw iga Krawczykowska. „Zapiski dziennikarki w arszawskiej. 1939—1945” (s. 339, 
zł 30.—): relacja o latach ostatniej wojny i początkach odbudowy stolicy, oparta 
na  osobistych doświadczeniach i obserw acjach autorki,

W „Bibliotece Wiedzy o W arszawie” wydano pracę Zdzisława Libery ..Życie lite
rackie w  W arszawie w  czasach Stanisław a A ugusta” (s. 243, tabl. 26).

Dwie nowe pozycje „Biblioteki Krytyki W spółczesnej" to: Paul Valéry. „Estetyka 
słowa” (s. 292, zł 25.—) : prezentacja poglądów estety czno-krytycznych wybitnego 
francuskiego poety, dram aturga i eseisty (zmarł 1945) oraz — Stanisław  Brzozowski. 
„Współczesna powieść i krytyka literacka” (s. 295, zł 25.—) ; książka, której celem 
było zwrócenie czytelniczej uwagi na przenikliwość i trw ałą aktualność łiteracko- 
-krytycznych sądów Brzozowskiego (1873—1911),


