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JERZY R. KACZYŃSKI
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Pamięci
lana Parandowskiep

Dnia 26 w rześnia 1978 r. w w ieku 83 
la t zm arł Jan  Parandow ski. Oficjalne 
nekrologi, okolicznościowe wspom nie
nia, wreszcie encyklopedyczne notki 
dostarczają nam  w ystarczająco dużo 
wiadomości biograficznych. Od począt
ku swojej literackiej działalności pisarz 
ten  cieszył się uznaniem , był otaczany 
opieką i pomocą. W yliczanie zaszczytów, 
które go spotkały, byłoby tyłeż długie 
co nużące i chyba zbędne. Nie stał n ig
dy w szeregach aw angardy. Jego książ
ki były praw ie zawsze przyjm ow ane i 
oceniane przychylnie. W łączano je do 
kanonu łek tu r szkolnych.

Parandow ski nie był jednak  pisarzem  
łatw ym . Nie był też pisarzem  typowym  
dla naszej współczesności — zarówno 
jeśli chodzi o treść, jak  i form ę tw ór
czości. Mówiono o nim  jako o alchem i
ku  słowa, klasyku za życia, niezw ykłym  
czarodzieju. Stw ierdzano, że to arb ite r 
e legantiarum  polszczyzny. Te, nieco na
puszone, ep itety  nie były na pewno 
bezpodstawne. Prandow ski był jednym  
z nielicznych już dziś pisarzy, który nie 
usiłował złamać i pokonać podstawy li
te ra tu ry , jaką jest słowo. Zam iast od
nosić nad nim  pyrrusow e zwycięstwo,

podporządkowywał je i zmuszał do słu
żenia swojej idei. Nie znaczy to, że P a
randow ski nie szukał nowych odczuć 
znaczeniowych w yrazów  — ale nigdy 
przy tym  nie gubił treści. Nie m a też 
w jego pisarstw ie pustego wielosłowia, 
nic nie znaczących ornam entów. Często 
w ystępujące m etafory są zawsze pod
porządkowane zasadzie oszczędności. 
Skłonność pisarza do tworzenia senten
cji jeszcze bardziej pogłębia wrażęnie 
zw artości i chęci uniknięcia zbędnego 
gadulstw a.

Każde zdanie m a logiczny związek ze 
zdaniem  poprzednim  — nic nie jest po
zostawione przypadkowi. Parandow ski 
jest pisarzem  um iaru  i przejrzystości. 
Nigdy nie lekceważąc w arsztatu  p isar
skiego, um iejętności rzemieślniczych, 
podchodził do pracy nad każdą stroną 
dzieła z rów ną pokorą i cierpliwością. 
Nie było dla niego drobiazgów czy rze
czy nieistotnych w sztuce pisarskiej. Nic 
nie uspraw iedliw iało w jego oczach po
śpiechu lub niodbałości w tym , co miało 
być sygnowane jego nazwiskiem . Kochał 
język, w którym  tworzył, bo wierzył, że 
inaczej nie można dobrze pisać. Jego 
proza, docierająca do najgłębszych po
kładów ducha ludzkiego, przekazując 
wszelkie odcienie i subtelności uczuć, 
nigdy nie traci nic z przejrzystości i dy
scypliny.

To m istrzostwo sty lu  Paradnow ski 
osiągnął wzorując się na językach staro-
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Jan Parandowski
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żytnych — grece, a zwłaszcza łacinie, 
języku, w którym  zachowanie dyscypli
ny jest koniecznością, a wypowiadanie 
bełkotliw ych a nic nie znaczących kwe
stii jest poprostu niemożliwe. Jego ję
zyk kształcili także wybitni pisarze pol
scy: wychowani na łacinie — Pasek czy 
Sienkiewicz, św ietny elegik łaciński — 
Kochanowski, wykładowca łaciny z 
Kowna i Lozanny — Mickiewicz.

Nie od rzeczy wydaj e się tu  wspom
nieć, że Parandow ski za jedną z przy
czyn niskiej ku ltu ry  języka ojczystego 
w Polsce uważał lekceważenie łaciny i 
ciągłe rugowanie jej ze szkół. Mówił: 
„zerwanie możliwości kontaktu  ze św ia
tem  antycznym  przez brak  znajomości 
języka jest dosłownie em igracją z kul
tu ry  europejskiej”

W pływ antyku na pisarza nie ogra
niczał się zresztą tylko do strony for
m alnej-jego dzieł. Parandowski, wycho
w any w tradycji neohum anizmu, przyj
m ował za nim  w iarę w rolę historii jako 
nauczycielki życia, w niezmienność na
tu ry  ludzkiej, uznaw ał wreszcie czło
wieka za ośrodek zainteresowania tw ór
cy. Całe jego pisarstwo wyraża przeko
nanie, że siły twórcze są potężniejsze 
od niszczących. Parandow ski potępiał 
prym ityw ny pragm atyzm , naw oływ ał 
do walki z technokratyzm em , ostrzegał 
przed dehum anizacją życia. Uważał, że

Z. D o l e c k i :  N ad brzegam i m are nos
trum . „K ieru n k i” 1963 n r  14 (7IV).

ra tu n k u  przed tym  należy szukać m ię
dzy innym i w przesyconej prawdziwym  
hum anizm em  literaturze. K onsekw ent
nie potępiał więc twórczość odczłowie- 
czoną, zafascynowaną okrucieństwem, 
babrzącą się w najbardziej odrażających 
zakam arkach ludzkiej psychiki. Żądał 
uznania dla piękna, harmonii, miłości 
i tolerancji.

Dla w yrażenia swoich poglądów po
sługiwał się tem atyką antyczną, kładąc 
przy tym  wielkie zasługi w jej propago
waniu, sięgał do problemów współczes
ności czy niedaw nej przeszłości, prze
kładał literackie arcydzieła starożytniej 
Grecji i Rzymu.

Artyzm  łączył w utw orach z uczono- 
ścią. Nie była to jednak napuszona 
pseudonaukowość, uniemożliwiająca 
swoim herm etycznym  językiem — czy 
raczej bełkotem  — zrozumienie proble
m u człowiekowi nie należącemu do k rę
gu „wielkich w tajem niczonych”. Jego 
ogromna erudycja, połączona z klarow 
nością języka, pozwoliła wielu ludziom 
zrozumieć ku ltu rę starożytną, będącą 
wszak podstawą całej cywilizacji euro
pejskiej, a więc i naszej. Pozwoliła, co 
najważniejsze, zrozumieć ideał hum a
nitaryzm u, dostrzec i przywrócić w iarę 
w człowieka w  dzisiejszym stechnicyzo
wanym  świecie. Jan  Parandow ski był 
wielkim hum anistą, wielkim  nauczycie
lem. Jesteśm y m u winni wdzięczność i 
pamięć.

MARIA KOZIOŁ
LUBLIN

Program rozwoju
bibliotekarstwa
polskiego do 1990 r.*

Drogę rozwoju bibliotekarstwa polskie
go wyznaczają w ostatnich latach nastę
pujące dokumenty wywodzące się z u- 
chwały Sejmu PRL w sprawie edukacji 
narodowej z 13 października 1973 r.:

1. Raport o stanie oświaty w PRL (1973),
2. Prognoza rozwoju kultury polskiej do 

1990 r. (1973),
3. Raport o stanie bibliotek polskich 

(1973),
4. Prögram  rozwoju bibliotek polskich do 

1990 r. (1977).
Program  składa się z przedmowy oraz 
dziesięciu rozdziałów.

Rozdział I  Założenia ogólne przedsta
wia program  jednolitej polityki biblio
tecznej państwa, wyznaczający kierunki, 
formy i metody organizacji i pracy bi
bliotek.

Naczelnym zadaniem nowej polityki bi
bliotecznej będzie powołanie centralnego 
organu do spraw  bibliotek, integrującego 
programowo i funkcjonalnie działalność 
informacyjną wszystkich typów i sieci bi
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bliotek. Szczególną rolę w ogólnokrajo
wym systemie bibliotek odgrywać będzie 
Biblioteka Narodowa jako centralna bi
blioteka Państw a i podstawowy ośrodek 
informacji.

Nowe zadania stojące przed biblioteka
mi wymagać będą modernizacji ich bazy 
m aterialnej oraz przygotowania wysoko 
kw alifikowanej kadry bibliotecznej, je 
dnoczonej przez działalność Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich.

Rozdział II — Społeczno-gospodarczy 
rozwój k ra ju  i jego wpływ na działalność 
bibliotek przedstaw ia plan o-pracowa- 
nia lokalizacji bibliotek w skali kraju. 
Planowane jest stworzenie stołecznego 
centrum  kultury, ośrodków kultury  o cha
rak terze ogólnokrajowym i m iędzynaro
dowym oraz ponadregionalnych ośrodków 
kultury, a także opracowanie, na podsta
wie czterech typów osadniczych w kraju, 
modeli sieciowych w  obrębie poszczegól
nych układów przestrzennych.

Cele, funkcje oraz formy organizacyjne 
bibliotek zależą od charakteru  środowiska, 
w którego kształtow aniu uczestniczą, stąd 
w ynika konieczność intensyfikacji biblio
tekarstw a wiejskiego, jako czynnika n i
welującego różnice kulturow e, oraz roz
w ijania i doskonalenia w arsztatów  infor
macyjnych bibliotek szkolnych, uczelnia
nych i publicznych.
Zmiany funkcji bibliotek dotyczą;

opracowania projektu  ogólnokrajowego
system u bibliotecznego,

uczestniczenia wszystkich typów biblio
tek w  ogólnokrajowym  systemie inform a
cji oraz w system ach międzynarodowych, 

większego wykorzystania bibliotek w 
procesie zdobywania i podnoszenia kw a
lifikacji pracowniczych,

szerszego zapewnienia przez biblioteki
publiczne, związkowe i wojskowe ucze
stnictw a w kulturze,

zmniejszenia przez upowszechnianie zdo
byczy nauki, ku ltury  i sztuki dysproporcji 
kulturalnych w  różnych środowiskach,

podtrzym yw ania przez biblioteki pu
bliczne, związkowe, szpitalne aktywności 
społecznej grup i osób o zmniejszonej ak 
tywności zawodowej,

um acniania więzi kulturow ych z Po
lonią.

Rozdział III Rozwój czytelnictwa po
wszechnego przedstaw ią — w świetle ba
dań Insty tu tu  Książki i Czytelnictwa Bi
blioteki Narodowej — rolę książki i czy
telnictw a jako rozw ijającej się formy u- 
czestniotwa w  kulturze oraz m iernika roz
woju kultury  całego społeczeństwa.

Program  charakteryzuje kręgi czytelni
cze:
— osoby, które w  książce widzą uznaw a

ną wartość,
— osoby korzystające z książek,
— osoby czytające regularnie.

•W a rsz aw a : B ib lio teka N arodow a 1977.—112 s.

Głównymi instytucjam i, które zaspoka
ja ją  zróżnicowane potrzeby czytelnicze w 
szerokim przekroju społecznym, są biblio
teki publiczne. Wybory czytelnicze, sto
sunkowo stabilne, przedstaw iają się zaś 
następująco: klasyka, powieść współcze
sna, książka sensacyjna. L iteratu ra  facho
wa i popularnonaukow a stanowi znacznie 
węższy n u rt czytelnictwa powszechnego. 
Stąd w ynika zadanie dla przyszłej szkoły 
dziesięcioletniej — stworzenie elem entar
nych umiejętności kontaktu z utworem 
beletrystycznym  i książką niebeletrystycz- 
ną.

Rozdział IV Działalność inform acyjna 
bibliotek przedstawia plany unowocześ
nienia i rozszerzenia usług inform acyj
nych odpowiednio do rozwoju potrzeb oto
czenia.

Program  stwierdza, że w  r. 1990 w Pol
sce będzie funkcjonował krajow y system 
inform acji naukowej, technicznej i orga-- 
nizacyjnej SINTO. Ośrodki centralne, za
kładowe, międzyzakładowe, wojewódzkie 
będą działały w trzech kategoriach syste
mu SINTO: specjalistycznych, dziedzino- 
wo-ga!ęziowych i terytorialnych.

Zadanierh bibliotek będzie przyspiesze
nie procesów inform acyjnych oraz u- 
spraw nienie i rozszerzenie zasięgu udo
stępniania inform acji. Wprowadzić one po
winny w szerszym zakresie inform ację 
faktograficzną.

Program  zakłada zwiększenie roli bi
bliotecznego pracow nika informacji, który 
będzie łącznikiem między prym arnym i 
źródłami inform acji lub systemem a u- 
żytkownikiem.

Czynnikiem dalszego rozwoju działal
ności inform acyjnej bibliotek jest au to
m atyzacja m ająca na celu tworzenie bie
żącej bibliografii narodowej oraz k a ta 
logów centralnych książek i czasopism 
zagranicznych wpływających do bibliotek 
— stworzenie systemów ,,on-line” o cha
rakterze ewidencyjno-wyszukiwawczym w I 
centralnych bibliotekach specjalnych. Do 
r. 1990 w bibliotekach będą współistnieć 
obok siebie metody i nośniki tradycyjne i 
maszynowe.

Rozdział V Zbiory biblioteczne jako 
spraw ę pierwszej wagi postuluję utwo
rzenie centralnego organu do spraw  bi
bliotek przy M inisterstw ie K ultury i Sztu
ki, który prowadziłby ogólnokrajową poli
tykę gromadzenia i opracowywania zbio
rów.

Do spraw  najważniejszych — w zakresie 
gromadzenia należą; opracowanie racjo
nalnej polityki wydawniczej oraz podda
nie korekcie aktu  prawnego, który regu
luje sprawę egzemplarza obowiązkowego;

— w zakresie opracowania; uproszcze
nie ewidencji zbiorów bibliotecznych zgod
nie ze światowymi tendencjam i, katalo
gowanie scentralizowane przez Bibliotekę
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Narodową, oparte na bazie prym arnej re
jestracji bibliograficznej;

— w zakresie przechowywania i kon
serw acji zbiorów: opracowanie zasad se
lekcji księgozbiorów dla poszczególnych 
sieci bibliotek, opracowanie ogólnokrajo
wego planu zabezpieczenia (w postaci mi- 
krofisz) najcenniejszych zbiorów, opraco
wanie gospodarki drukam i zbędnymi, m. 
in. rozpatrzenie możliwości tworzenia b i
bliotek składowych.

Do zadań centralnego organu do spraw 
bibliotek należałoby również:

— opracowanie metod i form powszech
nej i aktywnej wymiany bibliotecznej,

— zabezpieczenie środków finansowych 
na zakup literatury  zagranicznej dla b i
bliotek naukowych oraz skrócenie procesu 
zakupu tej literatury,

— uregulowanie stosunków między an 
tykw ariatam i i bibliotekami,

— zabezpieczenie przekazywania nie
odpłatnego publikacji . pozarynkowych 
przynajm niej centralnym  bibliotekom n a 
ukowym.

Rozdział VI Organizacja zarządzania 
przedstawia zadania centralnych ogniw 
nadzoru nad systemem bibliotecznym po
legające przede wszystkim na określeniu 
jednolitej polityki państwowej, w spółpra
cy z organami zarządzania krajowego sy
stemu informacji, rozwijaniu współpracy 
międzybibliotecznej, współudziału w 
kształtowaniu warunków  pracy i płacy 
bibliotekarzy, normalizacji bibliotecznej.

Program, przedstaw iając obecne cen
tralne organy kształtowania polityki bi
bliotecznej (minister kultury  i sztuki, 
Państwowa Rada Biblioteczna, część De
partam entu Bibliotek, Domćiw K ulturv i 
Działalności Społeczno-Kulturalnej w M i
nisterstw ie K ultury i Sztuki), postuluje 
utworzenie centralnego organu do spraw 
bibliotek przy m inistrze kultury  i sztuki. 
Pełniłby on funkcje program owania cen
tralnego oraz sterow ania bibliotekami w 
ram ach projektowanego krajowego syste
mu informacji.

Umacnianie procesów integracji biblio
tek różnych rodzajów pozwoli na w pro
wadzenie nowych form współpracy m ają
cych na celu realizację wspólnych zadań. 
Zwiększenie powiązań funkcjonalnych 
umożliwi wzajemną wymianę usług i do- • 
świadczeń, spowoduje racjonalizację me
tod pracy, wykorzystanie uzdolnień p ra 
cowników, "pogłębienie specjalizacji. Ko
nieczne jest także doskonalenie struk tu r 
organizacyjnych samych bibliotek dla 
działań skuteczniejszych i bardziej eko
nomicznych. Wymaga to przede wszyst
kim odpowiednich kw alifikacji kadry  kie
rowniczej w zakresie zarządzania, a na
stępnie zorganizowania instytucji doradz
tw a organizacyjnego. Program  preferuje 
tworzenie stru k tu r elastycznych, nie zbiu
rokratyzowanych, jako tych, które najpeł
niej w yzwalają inicjatywę, samodzielność 
i odpowiedzialność.

Rozdział VII Kadry biblioteczne oma
wia postulaty racjonalnej polityki kadro
wej. Charakteryzuje obecny stan zatrud
nienia w  bibliotekarstw ie pod względem 
wykształcenia i rozmieszczenia kadr. Za 
zadania najważniejsze polityki kadrowej 
Program  uważa:

kształtowanie postaw ideowego zaan
gażowania bibliotekarzy,

ustalenie podziału funkcji i specjaliza
cji, które w ym agają kwalifikacji biblio
tekarskich, oraz określenie zapotrzebowa
nia na kadrę specjalistyczną,

stworzenie systemu zachęt do podno
szenia kwalifikacji,

zmianę struk tury  wykształcenia biblio
tekarzy.

M odernizacji wymaga system uniw ersy
teckiego kształcenia bibliotekarzy oraz 
podyplomowych studiów bibliotekoznaw- 
czych; modyfikacji powinien ulec także 
regulam in egzaminu na bibliotekarza dy
plomowanego.

Rozdział VIII Budownictwo i wyposa
żenie bibliotek przedstaw ia trudną sytua
cję lokalową większości bibliotek. Reali
zacja akcji budowy „tysiąca bibliotek” 
będzie możliwa jedynie przez powołanie 
specjalistycznego biura projektów  budow
nictwa bibliotecznego oraz przedsiębiorstw  
budowlanych, jak również zorganizowa
nie przedsiębiorstwa zaopatrzenia biblio
tek w typowe meble.

Rezerwy wydajności pracy bibliotek 
kry ją  się w  autom atyzacji i mechanizacji 
pewnych prac bibliotecznych, co wymaga 
wyposażenia bibliotek w urządzenia u- 
spraw niające ich działalność, takie jak ko
piarki, powielarki, czytniki.

Rozdział IX Badania bibliotekoznawczc
wytycza kierunek badań — w zakresie 
teorii — społeczna rola bibliotek, ich mo
dele i typologia oraz zakres społecznego 
użytkowania, — w zakresie praktyki — 
współdziałanie bibliotek różnych typóiw, 
układy organizacyjne, zarządzanie i roz
mieszczenie przestrzenne bibliotek w śro
dowisku, ekonomizacja wewnętrznej p ra 
cy bibliotek, kierowanie i zarządzanie b i
bliotekami i całymi zespołami bibliotecz
nymi, skuteczność stosowanych form w 
usługach inform acyjnych i udostępnianiu 
zbiorów. ■ Program  postuluje koordynację 
badań podejmowanych przez biblioteki z 
badaniami prowadzonymi przez ośrodki 
zajmujące się nauką o informacji. W ysu
wa też propozycje szczegółowych tem atów 
badawczych oraz wniosek zorganizowania 
przez M inisterstwo K ultury i Sztuki 
wspólnie z Instytutem  Książki i Czytel
nictwa specjalnego kursu dla osób prag
nących podjąć takie badania (oczywiście 
spoza kadry pracowników naukowych).

Rozdział X Biblioteka Narodowa cha
rakteryzuje tę placówkę jako książnicę 
narodową, ośrodek informacji, instytucję
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naukową, ośrodek kształtowania koncep
cji teoretycznych bibliotekoznawstwa. Bi
blioteka Narodowa jako książnica naro
dowa i biblioteka prezencyjna będzie zmie
rzała konsekwentnie do gromadzenia 
wszystkich dokumentów krajowych mie
szczących się w kategorii „zbiory biblio
teczne” oraz poloników zagranicznych.

Biblioteka Narodowa jako centralny 
ośrodek dla specjalistycznego Systemu 
Inform acji o Dokumentach Opublikowa
nych (SIDO) będzie w dalszym ciągu re 
jestrować bieżącą produkcję wydawniczą 
i wydawać serwisy informacyjne: ,.Prze
wodnik Bibliograficzny”, „Bibliografię

Zawartości Czasopism”, ,.Bibliografię Cza
sopism i Wydawnictw Zbiorowych”, „Po
lonica Zagraniczne”. Prowadzić też będzie 
prace nad normalizacją biblioteczną oraz 
przygotowaniem realnych w naszych w a
runkach zasad scentralizowanego katalo
gowania.

Biblioteka Narodowa, jako ważny ośro
dek badań naukowych w zakresie szeroko 
pojętej nauki o książce i  nauki o infor
macji, będzie badania swe rozwijać, ściśle 
współpracując z centralnym  organem do 
sipraw bibliotek. Będzie również uczestni
czyć w przygotowaniu założeń bieżącej 
polityki bibliotecznej.

WIESŁAWA DZIECHCIOWSKA
SZCZECIN

Upowszechnianie muzyki 
przez hibiioteki_ _ _ _ _ _ _
województwa szczecińskiego

w  ostatnich latach do licznego już gro
na instytucji zajmujących się upowszech
nianiem muzyki coraz szerzej dołączają 
biblioteki publiczne. Zainteresowanie tym 
zagadnieniem znalazło wyraz w Ustawie 
o bibliotekach z r. 1968. Rozszerza ona po
jęcie materiałów bibliotecznych na nuty, 
płyty oraz wszystkie inne zapisy dźwięku, 
nakładając jednocześnie na biblioteki obo
wiązek ich gromadzenia, opracowania i 
udostępniania ».

Na potrzebę szerszego zajęcia się przez 
biblioteki dokumentami dźwiękowymi 
zwraca także uwagę Program rozwoju bi
bliotekarstwa. Wprowadzając zbiory m u
zyczne, a przede wszystkim fonograficzne, 
których celem jest „udostępnianie szero
kim kręgom odbiorców kontaktów z w ar
tościowymi dziełami sztuki, w najlepszej 
realizacji artystycznej i w sposób techni
cznie doskonały” 2, biblioteki zdobywają 
możliwość systematycznego oddziaływania 
i wychowania estetycznego w zakresie 
muzyki.

Biblioteki publiczne już na wiele lat

’ „D ziennik U staw ” 1968 n r 12 poz. 63.
•K . D o b r z y ń s k i :  Fonografika i je j w ła

sności w ychow aw cze. W: P oradnik pracotanika  
kulturalno-ośw iatow ego. Zesz. 2 Wwa 196S s. 142.

przed wejściem w życie ustawy gromadzi
ły i udostępniały nagrania, poświęcono 
też tem u problemowi wiele miejsca na 
łamach prasy fachowej. Szereg bibliotek 
posiada w tej dziedzinie pewne tradycje 
i osiągnięcia.

Pierwszą w Polsce biblioteką publiczną 
wypożyczającą czytelnikom nagrania pły
towe była WiMBP w Opolu Obecnie, 
jak wykazały m ateriały zebrane w r. 1974 
przez Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP 
do opracowywanego przewodnika po zbio
rach muzycznych w bibliotekach polskich, 
nagrania płytowe posiadają wszystkie bi
blioteki wojewódzkie i cały szereg biblio
tek miejskich. Wiele z tych bibliotek wy
pożycza swoje nagrania do domu. Rów
nież wiele z nich posiada także inne mu- 
zykalia, zgromadzone w działach bądź od
działach muzycznych.

Do tej grupy bibliotek należy WiMBP 
w Szczecinie, której Oddział Muzyczny 
powstał już w r. 1945'’. Dysponuje on bo
gatym, przeszło 25-tysięcznym zbiorem 
nut, który ciągle się powiększa dzięki 
egzemplarzowi obowiązkowemu, a także 
przez zakup wszystkich znajdujących się 
na rynku księgarskim zagranicznych w y
dawnictw nutowych. Wśród muzykaliów 
naszej biblioteki znajdują się również 
stare druki oraz wiele nut wydanych w 
w. XIX. Do użytku czytelników jest także 
duży, starannie dobrany księgozbiór do
tyczący zagadnień muzycznych oraz cza
sopisma fachowe. Czytelnicy mogą z tych 
zbiorów korzystać w czytelni, nuty m ają 
prawo wypożyczać do domu.

’ J . K o ś c i ó w :  Opolska w ypożyczaln ia  p ły t. 
,,B ib lio tekarz” 1969 n r 9 s. 279—280.

<A. C h y l i ń s k a ,  J. R y n k i e w i c z :  Zbio
ry  m u zyczn e  w  W ojew ódzkiej i M iejsk iej Biblio
tece Publicznej. „B iblio tekarz” 1966 n r 7/8 s. 
228—231.

• Dane za ro k  1977; czytelników  567, odwiedzin 
2280, wypożyczeń n u t 3119, odw iedzin w czytelni 
573, udostępniónó książek 985, n u t 1032, czaso
pism  760.
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Środowisko szczecińskie wykazuje zna
czne zainteresowanie tą  sferą działania bi
blioteki i chętnie wykorzystuje stworzone 
mu możliwości. Świadczy o tym liczba za
pisanych czytelników oraz ilość wypoży
czonych nut. Dużą frekw encją cieszy się 
także czytelnia muzyczna Użytkownika
mi Oddziału Muzycznego ?ą głównie za
wodowi muzycy oraz uczniowie szkół m u
zycznych. Z uwagi na to, że do korzysta
nia ze zbiorów konieczna jest umiejętność 
czytania nut, oddział ten nie m a zbyt 
wielkiego wpływu na poszerzenie kręgu 
czytelników ani zbyt wielkich możliwości 
popularyzowania, za pomocą swych zbio
rów, ku ltu ry  muzycznej. Rolę tę stara  się 
spełniać Oddział Zbiorów Audiowizual
nych. Posiadając dużą płytotekę, liczącą 
obecnie ok. 10 tys. nagrań, ściśle współ
pracuje z Oddziałem Muzycznym i użyt
kuje z nim wspólnie czytelnię oraz wypo
życzalnię.

Gromadzenie płyt w WiMBP w Szcze
cinie rozpoczęto w r. 1961. Zbiór rozrastał 
się w szybkim tempie, ponieważ kupowa
no w zasadzie wszystkie płyty ukazujące 
się w sprzedaży, starano się także o po
zyskanie nagrań zagranicznych. Grom a
dzono początkowo tylko płyty z muzyką 
poważną i ludową, jednak duże zaintere
sowanie płytoteką wśród młodzieży spo
wodowało rozszerzenie zakupu również o 
muzykę rozrywkową i popularną. Z tej 
dziedziny kupowano tylko nagrania n a j
bardziej wartościowe.

Zbiory fonograficzne zaczęto udostęp
niać w r. 1964, a inicjatyw a ta  spotkała 
się z dużym zainteresowaniem czytelni
ków. Oprócz muzyków płytotekę zaczęli 
odwiedzać również interesujący się m u
zyką niezawodowe. Liczba korzystających, 
k tóra w pierwszym roku działalności fo- 
noteki wyniosła niewiele ponad 100, wzro
sła w r. 1977 do 1500. Proporcjonalnie 
w zrasta również ilość udostępnionych płyt. 
Przesłuchano ich w czytelni ok. 4500 
(1977).

W ciągu szeregu la t pracy płytoteki w y
kształcił się stały krąg  użytkowników, 
zmieniły się także ich upodobania. Począt
kowo przeważało zapotrzebowanie na m u
zykę rozrywkową; stopniowo w zrasta za
interesowanie muzyką poważną i jego 
przewaga utrzym uje się od r. 1971 po 
dzień dzisiejszy.

W r. 1975 Oddział Zbiorów Audiowizu
alnych dla większego ułatw ienia czytel
nikom kontaktu z muzyką rozpoczął wy
pożyczanie płyt do dornu. Było to przed
sięwzięcie dość ryzykowne, jeśli weźmie 
się pod uwagę kwestię umiejętności ob- 
chodzenia się z płytą, jej m ałą odporność 
na zniszczenie oraz zupełny brak  wpływu 
na stan posiadanej przez wypożyczającego 
aparatury.

Płytoteka przeznaczona do wypożycza
nia składa się z różnych rodzajów nagrań. 
Najwięcej jest nagrań muzycznych — są 
to zarówno płyty z muzyką poważną, jak

i rozrywkową. Wszystkie rodzaje cieszą 
się zainteresowaniem wypożyczających, 
aczkowiek już od początku zaznacza się 
przewaga wypożyczeń muzyki poważnej.

Analiza działalności w pierwszych mie
siącach wykazała, jak  bardzo wypoży
czalnia była potrzebna. W okresie od 
września do grudnia 1975 r. zapisało się 
do niej, mimo pobieranej przy zapisie 
kaucji, 96 czytelników, którzy wypożyczyli 
ponad 800 płyt. W styczniu 1977 r. zlikwi
dowano kaucje. Wypożyczaniem objęto 
również kasety. Wpłynęło to znacznie na 
wzrost po,pularności wypożyczalni nagrań. 
Rok 1977 zam knął się liczbą 566 stałych 
użytkowników i 8 tys. wypożyczonych n a 
grań.

Powodzenie wypożyczalni płyt, zlokali
zowanej w  Bibliotece Głównej, zrodziło 
inicjatywę uruchomienia dalszych takich 
placówek w bibliotekach filialnych. Re
alizacja tego projektu  miała służyć dwom 
celom — oprócz przybliżenia dobrej m u
zyki szerszym kręgom odbiorców, głów
nie z dzielnic peryferyjnych, spodziewano 
się także wzmożenia ogólnej aktywności 
czytelniczej.

W ybrane zostały na początek dwie filie, 
znajdujące się w dość dużej odległości od 
centrum . Filie te  są różne zarówno pod 
względem wielkości, jak i rangi w  środo
wisku. Również dzielnice, w  których są 
położone, m ają odmienny charakter. Je 
dna z nich, znajdująca się w prawobrzeż
nej części Szczecina, dzielnicy dużej, stale 
rozbudowującej się, jest praw ie samo
dzielną biblioteką, zajm ującą piękny za
bytkowy obiekt, posiadającą czytelnię, 
wypożyczalnię oraz duży oddział dla dzie
ci. Druga obsługuje niewielkie osiedle 
domków jednorodzinnych. Jego m ieszkań
cy są przeważnie robotnikami, ą głównym 
ich zajęciem po pracy jest upraw a ogród
ków przydomowych. Placówka bibliotecz
na jest niewielka, lecz należy do niej mała 
salka z estradą, co stw arza w arunki do 
prowadzenia popularyzatorskiej działalno
ści na szerszą skalę.

Przygotowując się do otwarcia tych w y
pożyczalni zgromadzono w  każdej z nich 
na początek ok. 300 płyt gramofonowych. 
Postarano się o rozpropagowanie wśród 
czytelników nowej formy działalności bi
blioteki. Wiadomość o tym  ukazała się 
także w  prasie.

Otwarcie wypożyczalni płyt gramofono
wych w  obu filiach nastąpiło w Dniach 
Oświaty, Książki i Prasy. Starano się n a 
dać mu uroczysty charakter, organizując 
jednocześnie koncerty uczniów szkół m u
zycznych. Na repertuar składały się utwo
ry  bardzo znane i przez sw ą melodyjność 
przystępne naw et dla niewyrobionych m u
zycznie odbiorców. Prelekcje towarzyszą
ce koncertom, prowadzone w  sposób ży
wy i nie pozbawiony dowcipu, ułatw iały 
odbiór muzyki. Choć frekw encja na obu 
imprezach nie była zbyt imponująca, b a r
dzo ucieszył nas fakt, że wśród słuchaczy
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znajdowała się przede wszystkim młodzież. 
Reagowała ona żywo na poszczegółne u- 
twory, a w  prowadzonej później rozmowie 
w yrażała pragnienie, aby podobne kon
certy odbywały się częściej.

Wypożyczałnie płyt w  filiach szybko zy
skały czytełników. Zainteresowanie zbio
ram i widoczne było już w  trakcie  przy
gotowań do otwarcia.

Powodzenie tej inicjatyw y przyczyniło 
się do uruchom ienia następnych wypo
życzalni nagrań w placówkach filialnych 
miasta. Obecnie działa ich pięć, w  tym 
jedna otw arta w  roku bieżącym, zlokali
zowana praw ie w  centrum , w nowym o- 
siedłu. Chciełibyśmy, aby placów ka ta — 
oprócz stworzenia jeszcze jednej możli
wości korzystania z dobrej muzyki — sta--* 
ła się, poprzez organizowane koncerty, 
jednym  z czynników integrujących miesz
kańców tego osiedla.

W program ie naszej działalności założy
liśmy też tworzenie działów muzycznych, 
przede wszystkim fonotek, w  bibliotekach 
publicznych na terenie całego wojewódz
twa. Zainteresowania muzyczne społeczeń
stw a szczecińskiego są duże. Szereg inicja
tyw, podejmowanych w tej dziedzinie 
przez różne miasta, doczekał się realizacji 
i są już pewne tradycje. O potrzebie sta 
łych kontaktów  z muzyką świadczą cho
ciażby tak ie  imprezy jak  np. Festiw al Mu
zyki Organowej i K am eralnej w  K am ie
niu Pomorskim, Festiw al Pieśni Chóralnej 
w  M iędzyzdrojach czy Goleniowskie Dni 
K ultury  Muzycznej. Zorganizowanie w  bi
bliotece działu muzycznego, wyposażonego 
w  bogaty księgozbiór, nuty  oraz dużą, o 
różnorodnych nagraniach fonotekę, byłoby 
wyjściem  naprzeciw  tym  zainteresow a
niom.

W oparciu o te założenia powstał plan 
rozwoju oddziałów fonograficznych w  bi
bliotekach publicznych województwa 
szczecińskiego do r. 1980.

Realizując program , otworzyliśmy w  r. 
1976 kom órkę zajm ującą się zbioranii fo
nograficznymi w  Bibliotece Oddziałowej 
w Stargardzie. Wybór stpowodowany był 
istnieniem  tam  szkoły muzycznej I stop
nia. Liczyliśmy więc na łatw iejsze do tar
cie do użytkownika oraz na pomoc ze s tro 
ny kierow nictw a szkoły. Ponadto biblio
teka posiadała już niewielki zbiór nagrań. 
W latach następnych powstały działy fo- 
nograficzno-muzyczne w Bibliotekach Od
działowych: w Kamieniu Po'morskim 
(1977 r., otwarcie nastąpiło w dniu inaugu
racji X in  Festiwalu Muzyki Organowej 
i K am eralnej) oraz w  nowo wybudowanej 
bibliotece w Nowogardzie w  m aju roku 
bieżącego.

Przedstawione powyżej działania stano
wią początek realizacji szerszego planu 
upowszechniania muzyki przez bibliotekę 
szczecińską. Rosnąca z roku na rok ilość 
festiwali muzycznych i towarzyszące im 
zainteresowanie społeczeństwa, popular
ność wszelkiego rodzaju audycji muzycz
nych w środkach masowego przekazu, 
ciągłe w zrastająca liczba kandydatów  do 
szkół i ognisk muzycznych w skazują na 
duże zapotrzebowanie w  tym  zakresie. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż *nie jest 
to równoznaczne z osiągnięciem wysokiego 
poziomu kultury  muzycznej. W rozw ija
niu tej ku ltu ry  nie powinno zabraknąć b i
bliotek. Będzie to wymagało od nich do
datkowych nakładów pracy, lecz da w za
mian bogatsze możliwości świadczenia u- 
sług i zwiększy tym  samym ich rolę w 
środowisku.

HALINA KAMIŃSKA
WARSZAWA

Udostępnianie płyt
w bibliotekach pubticznych
za granicą

Coraz więcej bibliotek publicznych w 
Polsce zaczyna gromadzić i udostępniać 
czytelnikom płyty gramofonowe i coraz

więcej bibliotekarzy zaczyna odczuwać 
niedosyt inform acji związanych z proble
mami udostępniania p ły t i form  popula
ryzacji muzyki, a przede wszystkim ze 
spraw am i czysto, warsztatow ym i. Jako 
niezbędna pomoc d la bibliotek w  tym  za
kresie w inna ukazać się 'instrukcja (lub 
wytyczne), k tóra by nadała jednolite ra 
my organizacyjne tej nowej w historii n a 
szych bibliotek działalności. M inisterstwo 
K ultury i Sztuki zobowiązało się taki do
kum ent opracować.

Na razie w arto może przekazać trochę 
Inform acji, jak  organizują tę działalność 
biblioteki publiczne, k tó re  wcześniej od 
nas zajęły się gromadzeniem i udostępnia
niem płyt. Uwagi będą dotyczyły biblio
tek fińskich, szwedzkich, francuskich i an 
gielskich.
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PROBLEM 1 (FUNDAMENTALNY) — 
WYPOŻYCZAĆ PŁYTY CZY UMOŻLI
WIĆ SŁUCHANIE NA MIEJSCU.

W kilku krajach  nie ma co do tego w ą t
pliwości. We Francji, w  Anglii wypożycza 
się — „nikt ipłyt na miejscu nie będzie 
słuchał”. W Finlandii słucha się tylko na 
miejscu — „co ja z taką p ły tą po kilku 
wypożyczeniach zrobię, przecież ona nie 
będzie nadaw ała się ani do przegryw ania 
na taśmy, ani do głośnego słuchania”. W 
Szwecji do niedawna udostępniano płyty 
tylko na miejscu, obecnie niektóre biblio
teki wypożyczają je także do domu.

Próbow ałam  dociec motywacji takich 
decyzji; najogólniej można je chyba okre
ślić w sposób następujący: decydującej 
roli nie odgrywa tam  ani możliwość za
stąpienia zniszczonej płyty nową, bo n a j
częściej taka możliwość istnieje, ani n a 
w et cena płyty, bo wszędzie p łyty są dro
gie. Problem  najważniejszy to jakość znaj
dującego się na rynku sprzętu odtw arza
jącego oraz jego cena, czyli dostępność te 
go sprzętu, i co za tym  idzie — um iejęt
ność posługiwania się nim.

W Finlandii dobre gramofony są drogie, 
w e Francji i w  Anglii znacznie tańsze i 
dość powszechnie dostępne. We Francji i 
Anglii ipłyty są dobre naw et po kilkunastu 
wypożyczeniach, w Finlandii wiadomo, że 
czasami naw et po kilku byłyby zniszczone. 
Jak  więc radzą sobie biblioteki fińskie?

W szystkie nowe biblioteki m ają działy 
muzyczne ze skomplikowanymi (i drogimi) 
urządzeniami, które umożliwiają słuchanie 
płyt przez słuchawki, przegryw anie na 
taśmy, głośne słuchanie muzyki (a także 
lekcji języków obcych) w kabinach dźwię- 
koszczelnych, zbiorowe słuchanie m uzyki 
w  specjalnie przystosowanych poimiesz- 
czeniach.

W Szwecji płyt można słuchać w w ięk
szych i mniejszych bibliotekach, przew aż
nie w  wypożyczalniach. Stanowisko bibiio- 
tekarza znajduje się tam  na ogół nie tak 
jak u nas — pod ścianą, „z zabezpieczo
nym i tyłam i”, ale bardziej w  głębi. Lada 
jest przeważnie okrągła lub owalna, w e
w nątrz są pracownice, k tóre przyjm ują 
zwrócone książki, re jestru ją  wypożyczone 
i obsługują gramofony. Czytelnik chcący 
słuchać muzyki w ybiera sobie płytę, do- 
staje od bibiiotekarki słuchawki i włącza 
je do gniazdka przy odpowiednim fotelu 
— fotele stoją rozstawione swobodnie w 
pobliżu regałów, czasami obok m iejsca do 
czytania gazet i magazynów.

To samo odnosi się do bibliotek młodzie
żowych i dziecięcych. Najmłodsi w  ten 
sposób słuchają bajek, umożłiwiając w tym  
czasie matkom  spokojne wypożyczenie 
książek, studiowanie w czytelni, a naw et 
zrobienie zakupów w pobliskim supersa
mie.

Działy muzyczne w  bibliotekach fiń 
skich gromadzą oprócz płyt literaturę  m u
zyczną, nuty, czasopisma muzyczne, orga

nizują imprezy popularyzujące muzykę, 
współpracują ze szkołami muzycznymi,' 
które nawet organizują tam  czasami swe 
zajęcia.

We Francji każda nowa biblioteka pu
bliczna ma dział muzyczny, a właściwie 
płytotekę — „discothèque”. Jest to po pro
stu wypożyczalnia p ły t; innych zbiorów 
tam  na ogół nie ma. 'W kilku bibliotekach 
mówiono mi o zamiarze grcumadzenia o- 
prócz p ły t także nagroń taśmowych, kaset 
itp.

We wszystkich dyskotekach są możliwo
ści słuchania płyt na miejscu przez słu
chawki, stwierdzono jednak, że przy o- 
graniczonych często możliwościach loka
lowych nie powinno się instalować zbyt 
wielu stanowisk do słuchania, tym  b ar
dziej że chętni do słuchania płyt w biblio
tece nie są nazbyt liczni. Najczęściej na
kłada się słuchawki tylko po to, aby zo
rientować się w rodzaju muzyki czy n a 
grania. W większych bibliotekach są prze
ważnie możliwości zbiorowego słuchania 
muzyki, prowadzi się tam  audycje um u
zykalniające dla młodzieży lub organizuje 
koncerty z płyt i taśm. Korzystają z nich 
często szkoły muzyczne.

W Anglii zasadniczo p ły t na miejscu nie 
słucha się, wypożycza się je  do domu. Wie
le bibliotek w  czasie przerw y na lunch 
organizuje koncerty z płyt. W arto tu  wspo
mnieć o jednej z form działalności angiel
skich bibliotek muzycznych. Biblioteki 
wojewódzkie (County Library) gromadzą 
specjalne księgozbiory muzyczne, przezna
czone głównie na użytek szkół i zespołów 
muzycznych działających w innych insty
tucjach. Jest to przeważnie m ateriał n u 
towy dla zespołów chóralnych i in stru 
m entalnych, gromadzony w wielkiej licz
bie egzemplarzy.

PROBLEM 2 — WYPOŻYCZANIE OD
PŁATNE CZY BEZPŁATNE.

Co do tego w poszczególnych krajach 
raczej nie ma wątpliwości. Zarówno we 
Francji, jak i w  Anglii, gdzie masowo w y
pożycza się płyty, wypożyczanie jest od
płatne, choć nie uregulowane jednym 
centralnym  zarządzeniem. Uważa się tam, 
że podstawowe usługi bibliotek są bez
płatne, a za dodatkowe nałeży płacić (w 
Anglii np. pobiera się opłaty za; przetrzy
m ywanie książek, (również płyt) ponad o- 
kreślony regulam inem  term in, za rezerw a
cję książek, za odbitki m ateriałów  biblio
tecznych, za wypożyczanie płyt.

Na ogół wszędzie zapisując się do w y
pożyczalni p ły t czytelnicy płacą roczny a- 
bonam ent i otrzym ują stałą kartę człon
kowską, dającą praw o korzystania z w y
pożyczalni. "We F rancji widziałam takie 
karty  z fotografią abonenta. Oprócz abo
nam entu  rocznego zwykle pobiera się o- 
płaty za wypożyczenie p ły t — np. we F ran 
cji (1976) abonam ent roczny wynosił śred
nio 5—10 franków, a wypożyczenie płyty
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— 1 fr., co oczywiście nie jest regułą, bo 
cenniki odpłat ustalają poszczególne zarzą
dy biblioteczne wspólnie ze swoimi w ła
dzami lokalnymi. W Anglii — w  hrabstw ie 
W iltshire czytelnicy płacą roczny abona
m ent (1977) w  wysokości 3 funtów (£) i 
płyty wypożyczają bezpłatnie. W hrabstw ie 
Somerset — roczny abonam ent wynosi £ 
2,25, a każdorazowe wypożyczenie ipłyty
— 10 pensów. Wszędzie pobiera się też o- 
płaty za przetrzym ywanie płyt. Pieniądze 
uzyskane z opłat wchodzą do budżetów 
bibliotek na powiększenie konta zakuipów.

We Francji stosuje się dość powszechnie 
następującą zasadę: ponieważ „życie” pły
ty określa się mniej więcej na 20—30 w y
pożyczeń, po 20 wypożyczeniach odpłat
nych dalsze są już bezpłatne.

Abonament upoważnia do wypożyczenia 
2 p ły t (czasami 3), do większej liczby ty l
ko wtedy, gdy stanowią one komplet (al
bum). Czas wypożyczenia jest różny; w 
Anglii — analogicznie jak  w odniesieniu 
do książek — 3 lub 4 tygodnie); w e F ran
cji — 1 do 3 tygodni.

Abonent ponosi zawsze pełną odpowie
dzialność za "«wypożyczone płyty. Są one 
szczegółowo oglądane przy zwrocie, a w 
razie uszkodzeń abonent płaci. We Francji 
pobiera się 2, 4, 6 lub 8 fr. za rysę przez 
połowę płyty. Jeżeli rysa jest dłuższa lub 
gdy płyta jest wygięta bądź w inny spo
sób zniszczona, zawsze pobiera się całą 
w artość płyty (oczywiście abonent może ją 
wtedy zatrzymać). Każda płyta ma swoją 
„kartę zdrowia”, w której na  w ydrukow a
nych krążkach, symbolizujących obie stro
ny płyty, zaznacza się uszkodzenia.

We Francji stosowana jest jeszcze jedna 
forma zabezpieczania płyt przed zniszcze
niem: przy zapisywaniu się do dyskoteki 
należy okazać igłę, której używa się do 
gramofonu — jest ona spraw dzana pod 
mikroskopem. Kontrolę taką prowadzi się 
dla igieł szafirowych co 3 imiesiące, dla 
diamentowych — co pół roku i wynik jej 
odnotowuje na karcie abonenta. W pisuje 
się tam  też wszystkie spowodowane przez 
niego uszkodzenia płyt, a w  skrajnych 
przypadkach odbiera mu praw o korzysta
nia z dyskoteki.

P łyty przechowuje się na ogół wszędzie 
jednakowo, w  specjalnych skrzynka ch- 
-pudłach bezpośrednio dostępnych czytel
nikom. W dużych bibliotekach płyty trzy
ma się w  specjalnych szafach z wąskimi 
przegródkami. W Anglii w pudłach usta
wione są  koperty z opisem płyty, służące 
jako katalog (dla p ły t istnieje także no r
malny katalog). Czytelnik po w ybraniu ko
perty idzie z n ią  do pracownika, dostaje 
od niego płytę i w kłada ją do koperty, a 
następnie do specjalnej torby do przeno
szenia płyt, k tórą otrzym ał bezpłatnie przy 
zapisie do płytoteki.

Zbiory — im większe, tym  bardziej u- 
rozmaicone — zaw ierają różne rodzaje 
muzyki — od poważnej, k tóra wszędzie 
stanowi większość (we Francji ok. 60%.

w Anglii 70—75%), do rozrywkowej, jaz
zowej, młodzieżowej. Jest też muzyka lu 
dowa, często na bardzo egzotycznych in
strum entach.

Zainteresowanie tą  form ą działalności 
jest duże, np. w  Paryżu (1973) na 12 w y
pożyczeń książek przypadało jedno wypo
życzenie płyty. O popularności wypoży
czalni płyt może świadczyć przykład b i
blioteki publicznej w  Beaugrenelle, w XV 
dzielnicy Paryża. Kiedy ją zwiedzałam, nie 
minęły jeszcze 2 lata od jej otwarcia w no
woczesnym wieżowcu. Dyskoteka liczyła 
ponad 6 tys. płyt (ok. 60% muzyki k la
sycznej), około 3 tys. zarejestrow anych a- 
bonentów, z których ponad 25%. wypoży
czało płyty regularnie. Miesięcznie wypo
życza się tam ok. 6 tys. płyt, a zimą liczba 
ta w zrasta do 7 tys. Całą obsługę prowadzi 
dwóch pracowników z wykształceniem 
muzycznym.

W dniach 7 i 8 października 1977 r. w 
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 
Szczecinie odbyła się ogólnopolska konfe
rencja na tem at działów muzycznych w b i
bliotekach publicznych, zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich.

W czasie obrad stwierdzono, że tylko 
część bibliotek wojewódzkich posiada w y
odrębnione działy muzyczne, większość 
gromadzi i udostępnia płyty .Mówiono o 
dużej różnorodności rozwiązań organiza
cyjnych i o potrzebie ich ujednolicenia. 
Padały słowa krytyczne pod adresem bi
bliotek publicznych za niedostateczne dzia
łanie na tym  polu, za zbyt małą liczbę im 
prez, koncertów z płyt, „żywych koncer
tów ”.

Osobiście nie potępiałabym  tak ostro b i
bliotek publicznych. Czy nie żąda się w 
ogóle od nich zbyt wiele?

Przecież narzędziem podstawowym dzia
łania bibliotek są książki, czasopisma, a 
pierwszym obowiązkiem, z którego i tak 
nie zawsze potrafią się wywiązać, jest do
starczenie czytelnikoiwi książki potrzebnej 
mu do nauki i pracy. Upowszechnianiem 
m uzyki zajm uje się lub powinno się zaj
mować wiele instytucji: filharm onie, o r
kiestry, szkoły muzyczne, ogniska, domy 
i ośrodki kultury, towarzystwa muzyczne. 
Oczywiście, jeżeli biblioteki m ają do tego 
w arunki i potrafią organizować tak  cie
kawe i wartościowe imprezy, jak to za
prezentowała na konferencji biblioteka 
szczecińska, to bardzo dobrze. Ale nie żą
dajm y tego od wszystkich. Jest to forma 
pracy nowa, trudna, wymagająca w yjątko
wo starannego i fachowego przygotowa
nia. Zaczynać tu  trzeba powoli i od form 
najłatwiejszych.

W dyskusji wypowiadało się wiele osób, 
ale uwagi i propozycje były albo zupełnie 
z sobą sprzeczne, albo tak  nie dostosowa-
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ne do w arunków  i możliwości, że na ich 
podstawie nie można sformułować żadnych 
uogólnień.

Jeśli zaś chodzi o udostępnianie płyt? 
Nasze biblioteki również nie m ają co do 
tego w ahań — jedne uważają, że płyty są 
takim i sam ym i m ateriałam i biblioteczny
mi jak  książki i powinny być wypożycza
ne do domu, i to na najlepszych dla czy
telników w arunkach, inne — że ich zbiory 
dopóty są coś w arte, dopóki czytelnicy nie 
zabiorą ich do domu. Większość bibliotek 
jednak wypożycza płyty do domu, i to 
dość hojnie — bodajże w  Poznaniu można 
wypożyczyć aż 5 p ły t na raz! Oczywiście 
za dam o! Biblioteka narzeka, że czytel
nicy niszczą płyty, jednocześnie jednak jej 
am bicją jest mieć p ły t jak najw ięcej i jak 
najlepszych. Można naw et powiedzieć, że 
za wszelką cenę, bo i po cenach komiso
wych, czyli do 600 zł za płytę. Cóż, nasz 
klient, nasz pan!

W ogóle ta  form a działalności bibliotek 
w ydaje się być dość kosztowna. Bibliote
kom potrzebny jest do odtwarzania sprzęt

najwyższej jakości, a ze skarg wynika, że 
czytelnicy (a raczej słuchacze) bardzo go 
niszczą. Tu refleksja: co z tego, że w bi
bliotece będzie sprzęt najwyższej jakości, 
gdy płyty wypożyczone do domu przegry
wa się często na starych i zdezelowanych 
urządzeniach.

Czy rzeczywiście płyty powinniśmy w y
pożyczać bezpłatnie? Ile kosztuje- jedno 
wypożyczenie p łyty np.. w  Brzegu, gdzie 
oddział muzyczny otw arty jest 11 godzin 
dziennie przez 6 dni w. tygodniu, zatrudnia 
dwu pracowników, a d z ienna frekw encja 
wynosi 15—20 osób? W województwie o- 
polskim planuje się do r. 1985 zorganizo
w anie wypożyczalni płyt w  każdej biblio
tece gminnej. P lany dość ambitne.

Podając tu  kilka inform acji z konfe
rencji w  sposób nieco prowokacyjny, 
chciałabym zachęcić do dyskusji, do w y
powiedzi na tem aty wyżej poruszone. Jest 
to przecież nowa form a pracy bibliotek, 
nie mająca jeszcze tradycji, i każde do
świadczenie może się przydać.

ARTUR LENCZOWSKI
JAROCIN

Opracowanie
płyt gramofonowych i kaset 
w bibliotekach publicznych

(WYBRANE ZAGADNIENIA)

Celowe opracowanie płyt gram ofono
wych i kaset — naw et w najm niejszej 
bibliotece — poprzedzone być winno o- 
gólnym określeniem użytkownika zbiorów 
oraz w arunków  i sposobu ich udostępnia
nia.

Czynnik pierwszy zadecyduje o rozwoju 
i szczegółowości inform acji katalogowej, 
drugi — o sposobie ustaw iania płyt i k a 
set (a więc i o budowie sygnatur), a także 
o technicznym przysposobieniu poszcze
gólnych jednostek w celu ich ochrony i 
ułatw ienia wypożyczania.

Podstawowe inform acje dotyczące po
stępowania z płytam i gramofonowymi w 
bibliotece zaw arte są w Instrukcji w  spra

wie postępowania ze zbiorami audiowizu
alnym i 1. Mogą one być także wykorzy
stane przy opracowaniu kaset.

KATALOGOWANIE PŁYT I KASET

Najwięcej kłopotu spraw ia biblioteka
rzom prawidłowy opis płyt i niektórych 
kaset, a także ich zapis w katalogach. 
Przyczynam i są: bogactwo treści i formy 
nagrań, bardzo różnorodne formułowanie 
przez wydawcę danych na obwolutach i 
etykietach oraz redagowanie inform acji w 
językach obcych. Dlatego sam opis pow in
no poprzedzić: ustalenie jednostki k a ta 
logowej, odszukanie na etykietach i ob
w olutach wymaganych przez Instrukcję  
danych, uporządkowanie ich, a następnie 
rozmieszczenie na karcie katalogowej w 
sposób ułatw iający ich odnalezienie i od- ' 
czytanie.

Przy ustalaniu danych należy mieć na 
względzie nie tylko inform acyjną funkcję 
katalogów, lecz także ekonomizację pracy. 
Toteż do opisu i katalogów należy w pro
wadzić inform acje rzeczywiście potrzebne 
i poszukiwane, nie mnożąc ani liczby kart, 
ani danych mniej istotnych czy też takich, 
k tóre mogą być bezpośrednio odczytane z 
obwolut i etykiet.

Opierając się na wybranych przykła- '

i Zarządzenie nr 26 M in. K u lt, i Szt. z  dnia  
28 m arca 1973 r. w  spraw ie postępow ania ze 
zb ioram i a u d iow izua lnym i w  b ib lio tekach  p ub li
cznych . „Dz. Urz. Min. K ult, i Szt.” 1973 n r  3 
poz. 21.
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dach, zwróćmy uwagę na najważniejsze 
zalecenia Instrukcji i na stosowanie ich w 
praktyce.

Jednostką katalogową powinna być ca
łość wydawnicza, a więc kilka płyt lub 
kaset i dołączony do nich dokument to
warzyszący (zob. ,,Gwiazdy Polskiej Ope
ry ”, ,,Ze złotych k a rt pianistyki polskiej”, 
„VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypco
wy im'. H. W ieniawskiego” i in.). W przy
padku dzieł zbiorowych łatw iej sporządzić 
opisy pomocnicze, jeżeli jednostką jest je 
dna płyta, np. z teki: „Karol Szymanow
ski” (N 0181/X L  0116, XL 0120, XL 0121, 
XL 0126).

Pierwszym elem entem  opisu na karcie 
głównej powinien być num er katalogowy 
(symbol wydawniczy) płyty lub kasety. 
Jest to najbardziej ,.wygodne” hasło, po
nieważ pozwala ograniczyć liczbę kart 
głównych (jedna!), zredukować do n a j
prostszych i najpotrzebniejszych dane na 
wszelkich kartach pomocniczych, ułatw ia 
korzystanie z inform acji wydawniczej i 
prasowej, k tóra w wielu przypadkach po- 
daje tylko num ery katalogowe

Katalog ustawiony według num erów k a 
talogowych może także pełnić funkcję ka
talogu topograficznego w tych bibliote
kach, które zdecydują się na porządkowa
nie płyt lub kaset według ich num erów 
katalogowych, traktow anych jako sygna
tury  ’.

W przypadku gdy na obwolucie płyty 
wydrukowano inny num er katalogowy a- 
niżeli na etykiecie, na kartę  główną na
leży wprowadzić num er z obwoluty (in
form acja dostępna z zewnątrz), a od nu
m eru na etykiecie sporządzić odsyłacz, np. 
XL 0705 zob. SXL 0705.

W zespole kaset przygotowanych przez 
Zakład Usług W ideo-Fonicznych „Wifon 
— Poltel” znajdują się również takie, 
które nie m ają num eru katalogowego. O- 
pis jednostki należy wówczas rozpocząć od 
przyjętych w  danej bibliotece symboli o- 
kreślających rodzaj zbioru i uzupełnić je 
num erem  inwentarzowym, np. (TK78- 
-TK79), co oznacza nagrania na taśm ach 
w kasetach n r 78 i 79. Umieszczenie tych 
danych w nawiasie będzie sygnałem, że 
zostały one wzięte spoza jednostki k a ta 
logowanej. Podobnie postępuje się w przy
padku wprowadzenia do zbioru kasety n a 
granej we własnym zakresie.

PRZYKŁAD 1

Karta główna

TK 24 — TK 25 
K abaret „Dudek”.
Wwa: ,,W ifon-Poltel” (b.r.) 2 kasety 
Compact

'  Por. „Zapow iedzi Polskich  N ag rań ” , ,,Nowe 
N agran ia  M iesiąca”, ,.K om unikaty  H andlow e 
Składnicy  K sięgarsk ie j” , in fo rm acje  o now ych 
nag ran iach  w p rasie  itp ,

’ U kład stosow any w sk łepach  z p ły tam i.

Karta pomocnicza

K abaret
K abaret „Dudek”.
W: (T 24 — TK 25)

Pod num erem  katalogowym umieszcza się;
a) n a z w ę  k o m p o z y t o r a  l u b  a u 
t o r a ,  jeżeli płyta (kaseta) zawiera utw ór 
lub utw ory jednego twórcy. Analogicznie 
jak  przy katalogowaniu druków  umieści 
się tu ta j także nazwiska dwu lub trzech 
twórców, jeżeli katalogowana jednostka 
zawiera ich wspólną pracę.

PRZYKŁAD 2

Karta główna

XL 0065
Bach Johann Sebastian 
K oncert c-moll na 2 fortepiany. Kon
cert a-moll na 4 fortepiany. Koncert 
C -dur na 3 fortepiany. O rkiestra Symf. 
Filharm . Narodowej. S. Wisłocki, dyr. 
Wwa; Pol. Nagrania Muza (b.r.) 30 cm 
33 obr./min

Karta pomocnicza <

Bach Johann Sebastian 
Koncent c-moll na 2 fortepiany.
W: XL 0065

Odsyłacze

1. O rkiestra Symfoniczna Filharm onii 
Narodowej

zob.
XL 0065

2. Wisłocki Stanisław  (dyr.)
zob.

XL 0065

PRZYKŁAD 3

Karta główna

NK — 484
Friedm ann Stefan, Kofta Jonasz, Dia
logi na cztery nogi. Fachowcy.
Wwa: „W ifon-Poltel” (b.r.) Kaseta 
Compact

Odsyłacz

Kofta Jonasz (współaut.) 
zob.

NK — 484
b) N a z w ę  w y k o n a w c y  (wirtuoza, 

recytatora, aktora) lub grupy wykonaw
czej, jeżeli płyta lub kaseta zawiera n a 
grania recitalu, m ającego podkreślić mi-

< O drębny opis każdego u tw o ru  u ła tw ia  po
szukiw ania  w spisach form alnych .
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strzostwo w arsztatu odtwórcy w ykonują
cego utw ory różnych twórców

PRZYKŁAD 4
Karta główna

SX 1113
Sw ann Jeffrey  (fort.)
Straw iński Igor: Trzy fragm enty z 
„Pietruszki”.
Skriabin A leksander: IX Sonata op. 
68.
Debussy Claude: Preludes.
Wwa: Pol. Nagrania Muza (b.r.) 30 cm 
33 obr./min.

Odsyłacz
Swann Jeffrey  (fort.) 

zob.
SX 1113 ■

c) t y t u ł  n a d r z ę d n y  (wspólny) dla 
kilku utworów różnych twórców i wyko
nywanych przez różnych wykonawców, a 
także wtedy, gdy nazwisko wykonawcy 
lub twórcy wchodzi w skład ty tu łu  płyty 
bądź kasety, np. „Ewa Demarczyk śpiewa 
piosenki Zygm unta Koniecznego” (SXL 
0308), ,,Dzisiaj, ju tro , zawsze i inne pio
senki Wojciecha Piętowskiego” (SX 1227)

PRZYKŁAD 5
Karta główna

SXL 1134 — SXL 1137 
Musica Polonica Nova 1. Panoram a 
1944—1974.
Wwa: Pol. Nagrania Muza 4 płyty 
(b.r.) 30 cm 33 obr./min.
Druk 4°, 20 s.

Karta pomocnicza
Musica

Musica Polonica Nova 1. Panoram a 
1944—1974.
W: SXL 1134 — SXL 1137

Punkt 7.5.4. Instrukcji zawiera sform u
łowania, które pozostawiają bibliotekarzo
wi decyzję w yboru sposobu opisu danej 
jednostki: według wzoru 10 albo 12.

W celu ujednolicenia postępowania pro
ponuje się przyjęcie następujących uzu
pełnień zasad opisu:

a) jeżeli ty tu ł wspólny dla nagranych 
utworów w ystępuje na kopercie płyty, a 
b rak  go na etykiecie płyty, należy nim  po
przedzić dalsze elem enty opisu;

b) jeżeli ty tu ł współny „jednoznacznie” 
określa zawartość płyty, np. „Marsze i

5 Są propozycje, by  ten  frag m en t in s tru k c ji 
b rzm iał następ u jąco : „nazw ę w ykonaw cy (wy
konaw ców ), jeżeli na  tle  zespołu in s tru m e n ta l
nego lub  z tow arzyszen iem  in s tru m e n tu  w y stę 
p u je  so lista  (soliści)” .
tańce symfoniczne” (SXL 0828), „Boże Na
rodzenie w muzyce J.S. Bacha” (SXL 752), 
opis należy sporządzić według wzoru 12.

PRZYKŁAD 6

Karta główna
N 0692

(Wiersze Norwida śpiewa Andrzej 
Nardełli). Muz. A. Kurylewicz. Zespół 
instr. p.k. A. Kurylewicza.
Wwa: Pol. N agrania Muza (b.r.) 17 cm 
45 obr./min.
Po balu. Jesień. Assunta. Czemu nie 
w chórze.

Odsyłacze
1. Norwid Cyprian Kam il (tekst)

zob.
N 0692

2. N ardełli Andrzej — śpiew
zob.

N 0692
3. Kurylewicz Andrzej (muz.)

zob.
N 0692

d) h a s ł o  p i e r w s z e g o  u t w o r u ,  
jeżeli płyta zawiera kilka utworów róż
nych twórców, k tóre wykonują różni w y
konawcy, a brak  jest ty tu łu  nadrzędnego.

PRZYKŁAD 7
Karta główna

1!
XL 0152

Falla M aunel de: Czarodziejska m i
łość. Ełena Cernei — mezzosopran. 
O rkiestra Symf. K inem atografii Ru
m uńskiej. Dyr. M ircea Cristescu.

Enescu George: Rapsodia rum uńska
2 D -dur Op. 11. O rkiestra Symf. P ań 
stw. Filharm . im. G. Enescu. Dyr. 
George Georgescu.

2!
XL 0152

Constantinescu Paul: 3 tańce symfo
niczne. O rkiestra Symf. Radia i Tele
wizji Rum uńskiej. Dyr. George Ge
orgescu.
Wwa: Pol. Nagrania M uza'(b.r.) 30 cm 
33 obr./min.
Nagranie „Electrorecord”

Karta pomocnicza
Constantinescu Paul

3 tańce symfoniczne.
W: XL 0152

W przypadkach, w których wybór ele
m entu opisu, następującego po num erze 
katalogowym, nasuw a szczególne trudno
ści, należy postąpić według w skazań p. 
7.1.3. Instrukcji, pam iętając, że lepsze jest 
postępowanie jednolite — naw et odmien
ne od zaleceń — aniżeli częste zmiany, 
mechanicznie przejm owane z dyskografii.

Analiza podanych przykładów, a także 
w nikliwe odczytanie Instrukcji powinny
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dać odpowiedź na pytania o dalsze ele
m enty opisu w poszczególnych przypad
kach.

Opisy pomocnicze (karty cząstkowe, od
syłacze, karty  zbiorowe) zostały celowo o- 
graniczone.

W przypadku gdy użytkownik szuka od
powiedzi na pytanie: kto i z jakim ze
społem wykonał określony utwór, powi
nien od karty pomocniczej i jej numeru 
katalogowego przejść do karty głównej.

W przypadku gdy poszukuje się odpo
wiedzi: czy dany wykonawca wykonał o- 
kreślony utwór, nałeży porównać odsyłacz 
od wykonawcy z kartą cząstkową. Jeżeli 
znajduje się na nich ten sam numer ka
talogowy, w obu przypadkach otrzyma się 
odpowiedź pozytywną.

W arto przypomnieć, że Instrukcja  ze
zwala na umieszczanie na jednym  odsy
łaczu wszystkich num erów katalogowych, 
pod którym i wydano utw ory wykonane 
przez wymienioną w haśle odsyłacza osobę 
(lub zespół).

PORZĄDKOWANIE OPISOW, 
KATALOGI

Nagrania należy wykazać w katalogach 
oddzielnych dla każdego rodzaju zbioru. 
W obrębie rodzaju można zestawić od
rębne katalogi dla nagrań muzycznych i 
dla „żywego słowa”.

K atalogi główne (lub katalogi krzyżowe) 
płyt powinny składać się z dwóch części. 
W pierwszej karty  główne z hasłam i nu
merycznymi układa się przed kartam i z 
hasłam i literowo-numerycznymi, np. 110 
662, 826 845, BCA 2195, CIO—06 891—92, 
SLPX11 842 itd. Analogicznie należy po
stąpić w przypadku kaset.

w  razie po trzeby  m ożna sporządzić indeks 
nazw kra jów , k tó ry ch  p ły ty  są w biblio tece, uzu
pełn iony  lite ram i rozpoczynającym i num er ka ta - 
iogowy p ły ty  lub odpow iednią uw agą, np. B uł
garia : BCA. BOA, BTA; Czechosłow acja: zob. 
zestaw  num eryczny...

W części drugiej gromadzi się opisy po
mocnicze (cząstkowe, odsyłacze, karty  
zbiorowe) w układzie alfabetycznym •.

Prowadzenie osobnego katalogu rzeczo
wego dla zbiorów nagrań jest w naszych 
bibliotekach zjawiskiem stosunkowo rzad
kim. Wynika to stąd, że dostępne w biblio
tekach schematy UKD, przewidziane do 
porządkowania piśm iennictwa muzyczne
go, nie m ają rozbudowanego działu: 7 8 
M u z y k a ,  a duże biblioteki posługują 
się raczej katalogam i systematycznymi, 
nie dziesiętnymi ’. Zresztą i w tych biblio
tekach, w  obrębie z góry przyjętych po
działów, dalszy podział uwzględnia abe- 
cadłowy układ nazw instrum entów  lub

• w  w iększej b ib lio tece m ożna w ydzielić w 
te j części g ru p ę  w ykonaw ców  i w  je j obrębie 
dokonać dalszego podziału, tw orząc grupy , np. 
a) zespoły o rk iestrow e, b) zespoły w okalne, c) 
soliści, d) dyrygenci, e) recy ta to rzy  itp . O szcze
gółowości podziału  decydują  dezy d eraty  uży tko
wników.

’ Por. K. M u s i  o ł: O pracowanie rzeczow e  
zbiorów  m u zyczn ych . K atow ice 1965.

form  muzycznych. Dlatego też m. in. in 
strukcja  skierowała uwagę opracow ują
cych zbiory na ich przedmiotowy podział, 
a naw et na zestawienie katalogu krzyżo
wego, który w  jednym  ciągu abecadłowym 
porządkuje hasła form alne i rzeczowe: 
ogólne i jednostkowe.

Zestawiający katalog płyt oraz kaset z 
nagraniam i muzycznymi według UKD po
winni schemat katalogu opracować na 
podstawie pełnego w ydania działu 7 UKD 
(FID 327). Natom iast dla opracowujących 
katalog przedmiotowy lub krzyżowy du
żą pomocą przy ustalaniu haseł przedm io
towych z zakresu muzyki może być Słow 
niczek m uzyczny  Jerzego Babeli (PWM 
1972).
SYGNATURY PŁYT I KASET

Ustawianie płyt i kaset determ inują w a
runki ich przechowywania i sposób udo
stępniania. W trudnych w arunkach należy 
przyjąć układ numeryczny albo form ato
wy (dla płyt).

Sygnatury tworzy się z symbolu litero
wego, określającego rodzaj zbioru, np. PŁ, 
TK, i num eru inwentarzowego; dla płyt 
— z dodaniem znaku form atu, np. PŁ-111- 
-127. Na płytach, kasetach i ich ochronach 
można sygnaturę ograniczyć do num eru 
inwentarzowego (lub znaku form atu i nu 
meru).

Wolny dostęp do półek zobowiązuje do 
rzeczowego układu zbiorów. W tym przy
padku znak rzeczowi^ sygnatury uwzględ
nia szczegółowy podział muzyki: 1. in stru 
m entalnej, 2. wokalnej, 3. ludowej, 4. sce
nicznej, 5. jazzu, 6. tanecznej i rozrywko
wej, 7. innych nagrań muzycznych, a także 
8. żywego słowa. Znak (pisany ołówkiem) 
może być zespołem cyfr arabskich; np. 
znak 41 wskaże operę (4 =  muzyka sce
niczna, 1 =  opera); znak 42 — operetkę, a 
43 — muzykę baletową itp.

W obrębie działów stosuje się układ al
fabetyczny nagrań poszczególnych tw ór
ców lub układ według num erów inw enta
rzowych. W pierwszym przypadku sygna-

43
tu ra  przyjm ie postać: PŁ w dru-

127 43
gim: PŁ lub PŁ III-127

Na płytach i kasetach oraz ich ochro
nach sygnatura nie musi zawierać znaku 
rodzaju zbioru.

W skazane jest przyjęcie jednolitego u- 
kładu dla danego rodzaju zbioru — for
malnego lub rzeczowego.

Postępowanie z płytam i i kasetam i w 
bibliotekach publicznych nie ma jeszcze 
wieloletniej tradycji. Różnorodność na
grań i w zrastająca ich liczba stw arzają 
nowe problem y przy opracowaniu. D late
go zasady Instrukcji, obowiązujące ak tu 
alnie, muszą być uzupełniane i nowelizo
w ane do czasu wprowadzenia m iędzyna
rodowej norm y opisu bibliograficznego dla 
m ateriałów  pozaksiążkowych.
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JERZY CZARNIECKI 
ŁÓD2

Lekcje biblioteczne 

w przepisach 

i życiu szkoły

w  bibliotekarstw ie szkolnym w związku 
z X-leciem Ustawy o bibliotekach rozwi
nęła się szeroka dyskusja na tem at modelu 
biblioteki w  powszechnej szkole średniej. 
Na m arginesie tej dyskusji chciałbym po
ruszyć problem tzw. lekcji bibliotecznych. 
U jm ując rzecz najprościej, chodzi o zaję
cia z całą klasą, jako grupą zorganizowa
ną, poświęcone problem atyce leżącej w 
zakresie działalności biblioteki szkolnej, 
czyli o norm alną lekcję, której początek i 
koniec wyznaczają na ogół dzwonki, a w 
której toku w ystępują takie naw et ele
m enty jak sprawdzenie listy obecności, 
wpis do dziennika czy gim nastyka śród
lekcyjna.

Na tem at tych lekcji nagromadziło się 
w szkolnictwie polskim sporo niejasności 
i nieporozumień, szczególnie jaskraw ych 
w środowisku nauczycieli-bibliotekarzy o- 
raz ludzi zajm ujących się określaniem roli 
i funkcji joiblioteki zarówno w szkole 
dzisiejszej, jak  i w  tej, której tworzenie 
zaczęło się 1 IX  1978 r. Najostrzej problem 
ten w ystępuje w kontekście nauczyciel- 
-bibliotekarz a lekcja biblioteczna w od
niesieniu z jednej strony do obowiązują
cych przepisów formalno prawnych, z 
drugiej — do istniejącej powszechnej 
praktyki szkolnej.

Spróbujm y więc rozpatrzyć to zagadnie
nie w obu aspektach. Zacznijmy od próby 
sprecyzowania roli i pozycji nauczyciela- 
-bibliotekarza we współczesnej szkole w 
świetle obowiązujących przepisów (bez 
uwzględniania sytuacji, w  jakich w ystępu
je on w realnej rzeczywistości szkolnej). 
Józef Kozłowski w referacie pt. Nauczy
ciel przyszłości rozpatrując k ry teria  po
działu pracy i kierunki specjalizacji n a 
uczycieli, postuluje podział ich na trzy 
grupy pracowników oświaty, związanych z:

1. zarządzaniem oświatą,
2. realizacją programów kształcenia i 

wychowania.

1 o św ia ta  i w ychow an ie  w  PRL — DoroheK  
30-lecie i p e rsp e k ty w y  rozw oju . R e jera ty  z ogól
nopolskie j sesji na u ko w ej — L u b lin  w  dniach  
16—17 w rześnia  1974 r. W arszaw a 1975 s. 211.

3. działalnością usługową.
Miejsce nauczyciela-bibliotekarza widzi 

Kozłowski w grupie trzeciej, tj. odpowia
dającej za organizację m aterialnego śro
dowiska dydaktycznego i za jego obsługę. 
Można by dyskutować na ten tem at, po
zostawmy jednak tę sprawę na razie w 
zawieszeniu, zwłaszcza że dotyczy ona w 
zasadzie funkcji nauczyciela w przyszło
ści. Sprawdźmy jednak, jak ujm ują ten 
problem aktualnie obowiązujące przepisy.

Zarządzenie M inistra Oświaty i W ycho
wania z  2 lipca 1973 r. w  sprawie przepi
sów w ykonaw czych dotyczących praw, o- 
bowiązków i uposażenia nauczycieli 2 w 
paragrafie 25 umieszcza nauczycieli-biblio
tekarzy w grupie ,,pracowników pedago
gicznych prowadzących specjalistyczne za
jęcia o charakterze pedagogicznym”, razem 
z nauczycielam i-instruktoram i placówek 
wychowania pozaszkolnego, nauczycielami- 
-pedagogami. Nauczycielom tym  nie przy
sługuje np. ty tu ł profesora szkoły śred
niej, gdyż „tytuł ten można przyznać ty ł- 
ko nauczycielom prowadzącym zajęcia dy
daktyczne” s. W innym zarządzeniu mówi 
się, że „bibliotekarze szkolni nie powinńi 
być zatrudniani w godzinach ponadwy
miarowych, gdyż nie prowadzą oni zajęć 
typu lekcyjnego” * *.

Interesująco przedstaw ia się też spraw a 
obowiązku zastępowania nieobecnych w 
pracy nauczycieli. Odpowiedni artykuł u- 
staw y wymienia bibliotekarzy szkolnych 
w  ustępie 2, zaś ustęp 4 tego artykułu, 
wprowadzający m. in. obowiązek 2-go- 
dzinnych zastępstw, prowadzenia kół za
interesowań itp., mówi: ,,Oprócz prow a
dzenia zajęć dydaktycznych w  wymiarze 
określonym w ust. 1 nauczyciel obowią
zany jest...” w arto tu  zauważyć, że w u- 
stępie 1 wymienieni są oprócz nauczycieli 
różnych typów szkół również pracownicy 
świetlic, internatów, zakładów wychowaw
czych, poradni wychowawczo-zawodowych 
itp., ałe nie bibliotekarze szkolni. Tak więc 
w obowiązujących przepisach nie znajdu
jem y wzmianki o obowiązku realizowania 
przez nauczycieli-bibliotekarzy zajęć dy
daktycznych w formie lekcyjnej; ich za
jęcia określone są w sposób ogólniejszy 
jako „specjalistyczne zajęcia o charakterze 
pedagogicznym”. Podobnie wygląda ta 
spraw a w obowiązującej do dziś Instrukcji 
o prowadzeniu bibliotek szkolnych  z 31 X II 
1968 r. ’ W żadnym miejscu nie wymienia 
się tu  „lekcji bibliotecznych”, a w dziale

« „Dz. Urz. Ośw. i W ych” . 1973 n r 12 poz. 100.
’ J. B u c z k o w s k i :  K arta  praw  i obow iąz

kó w  nauczyciela. P rzepisy  praw ne i kornentc- 
rze. W arszaw a 1974 s. 72.

‘ Jw . s. 126.
5 Ustawa  z dn ia  27 kw ie tn ia  1972 r. — Karta  

praw  i obow iązków  nauczyciela. „Dz. U staw ” 
1972 n r 16 a r t. 32 ustęp  4.

• Zarządzenie Min. Ośw. i S zk . W yższ. z  31 
g ru d n ia  1968 r. „Dz. Urz. Min. Ośw. i Szk. 
Wyższ” . 1969 n r  B-3.
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III (o obowiązkach bibliotekarza) mówi 
się zawsze o „pracy pedagogicznej z czy
teln ikam i”, „pracy pedagogicznej biblio
tekarza z uczniam i” itp.

W arto też zauważyć, że w  instrukcji tej 
użyto sform ułow ania „Koła aktyw u bibłio- 
tecznego pracują  na zasadach ustalonych 
dla kółek zainteresowań...”. Tak więc od
powiedź na pytanie, czy nauczyciel-biblio- 
tekarz ,,jest obowiązany do prowadzenia 
w ram ach przysługującego mu uposażenia 
zasadniczego” koła zainteresowań, jest je- 
dnoznâczna, jeżeli realizuje on zadania za
w arte  w Instrukcji, podobnie jak  jedno
znaczne jest określenie rodzaju koła za
interesowań.

Sform ułow ań określających obowiązek 
prow adzenia przez nauczycieli-bibłioteka- 
rzy zajęć lekcyjnych nie znajdujem y ta k 
że w Zarządzeniu MOiW z 17 IX  1971 r. w  
sprawie w ytycznych  programowych w  za
kresie przygotowania uczniów szkół śred
nich do korzystania z inform acji nauko
w ej, technicznej i ekonom icznej W za
rządzeniu tym  obowiązkiem realizacji za
dań dydaktycznych wiążących się z prob
lem atyką inform acji obarczono głównie 
nauczycieli języka polskiego; oprócz tego 
„elem enty zagadnień inform acji” powinni 
wprowadzać do program u nauczania na
uczyciele innych przedm iotów ogólno
kształcących i zawodowych, w  tym  i n a 
uczyciele przedm iotów ścisłych, języków 
obcych, prowadzący zajęcia fakultatyw ne 
itp.

Nie wymieniono wśród tych nauczycieli 
bibliotekarzy szkolnych. M ają oni jedynie 
współpracować z innym i nauczycielami, 
przygotować w bibliotece szkolnej bazę do 
ćwiczeń w  zakresie przysposobienia ucz
niów do korzystania z inform acji. Do nich 
należy przygotowanie w arsztatu  służby in 
form acyjnej — z księgozbiorem podręcz
nym, katalogam i, karto tekam i tem atycz
nymi, zestawam i zbiorów specjalnych itp. 
Biblioteka szkolna m a pełnić funkcję b- 
środka inform acji w  zakresie potrzeb ucz
niów.

Dodajmy do tego jeszcze, że przepisy 
dotyczące kw alifikacji nauczycieli-biblio- 
tekarzy zatrudnionych w bibliotekach są 
mało precyzyjne, nic nie mówią o 
przygotowaniu specjalistyczno-bibliotekar- 
skim 8, a dawne przepisy, określające m. 
in. kw alifikacje do prowadzenia zajęć b i
bliotekarskich w  szkołach ’, u traciły moc 
praw ną z chwilą wejścia w  życie ustaw y

Tak więc od strony form alno-praw nej 
udział nauczyciela-bibliotekarza w  prze
prow adzeniu lekcji bibliotecznej z grupą

’ „Dz. Urz. M in. Ośw. i Szk. W yższ.” 1971 n r 
B-3 poz. 84.

» Zob. J. B u c z k o w s k i :  K arta  praw ... Jw. 
S. 68—80.

’ R ozporządzenie  w  spraw ie k w a lifik a c ji nau
c zycie li i w ych o w a w có w  szkó l i  in n yc h  placó
w e k  ośw iatow o w ych o w a w czych . „Dz. U staw ” 
1962 n r  30 poz. 141.

»• Zob. J . B u c z k o w s k i ;  K arta  praw ... jw . 
s. 459.

zorganizowaną, jaką jest klasa, powinien 
sprowadzać się do pomocy nauczycielowi 
odpowiedniego przedmiotu, przygotowania 
mu m ateriału , bazy dydaktycznej, w os
tateczności wyręczenia nauczyciela w cza
sie w yjaśniania bardziej zawiłych proble
mów specjalistycznych itp. Innym i słowy 
byłaby to rola podobna do tej, jaką peł
nią na niektórych lekcjach zaproszeni go
ście, specjaliści czy np. w eterani w alk o 
wolność i dem okrację na lekcjach prope
deutyki nauki o społeczeństwie lub historii. 
Rozwiązany byłby tu  również drobny (ale 
czasem dość istotny) problem natu ry  fo r
m alnej w rozdaju: kto ma praw o wpisać 
tem at zajęć do dziennika? (a tym  samym 
w niektórych sytuacjach uzyskać prawo 
do wynagrodzenia za godziny ponadw y
miarowe), kto może postawić i wpisać do 
dziennika ocenę uczniowi?, na czyje pole
cenie może być zrobiona notatka w ze
szycie przedmiotowym? itp. Jest to jednak 
bardzo liberalna i szeroka in terp retacja  
obowiązujących przepisów

Reasum ując można powiedzieć, że istnie
je wiele przesłanek do stw ierdzenia, iż 
nauczyciele-bibliotekarze nie prowadzą (a 
w  każdym  razie nie muszą prowadzić) le
kcji bibliotecznych w sensie zajęć dy
daktycznych ze zorganizowaną grupą ucz
niów, jaką jest klasa. Tak spraw a wygląda 
w teorii. A jak  wygląda ona w aktualnej 
praktyce szkolnej, w  realnym  codziennym 
życiu szkoły? W ydaje się, że wszyscy, k tó
rzy m ają bliższy kontakt z bibliotekam i 
szkolnymi, a więc przede wszystkim  dy
rektorzy szkół, w izytatorzy metodycy do 
spraw  bibliotek, pracownicy placówek do
kształcających i doskonalących nauczy- 
cieli-bibliotekarzy, odpowiedzą zgodnym 
chórem: Nauczyciele-bibliotekarze w spo
sób powszechny, w szkołach podstawo
wych, licealnych, zawodowych, prowadzą 
samodzielne lekcje biblioteczne w  klasach. 
Problem  tych lekcji w ystępuje zarówno w 
różnych typach szkół w  relacji nauczy- 
ciel-bibliotekarz — klasa, jak  też w pro
gram ach kursów  i studiów przedmiotowo- 
-metodycznych dla nauczycieli-biblioteka- 
rzy, w czasie egzaminów kwalifikacyjnych, 
i to zarówno w części praktycznej, jak  i 
teoretycznej. Problem  ten  w ystępuje rów 
nież w postaci opracowanych i powielo
nych konspektów lekcji bibliotecznych 
które choć w teorii przeznaczone są dla 
nauczycieli przedmiotów, w  praktyce re 
alizowane są przez bibliotekarzy, przez 
nich są rozchwytywane, odpisywane itp.

Tak więc lekcje te nie tylko istnieją w 
praktyce szkolnej, ale dorobiły się już pe
wnej tradycji, form  i metod pracy, zostały

“  Być m oże tra fn ie jsze  byłoby porów nanie  
sy tu ac ji nauczycie la  b ib lio tekarza  do ro li, jak ą  
pe łn i na  wyższej uczeln i asy sten t, a raczej la
b o ran t p rzygotow ujący  profesorow i m ate ria ł 
dydak ty czn y  do ćwiczeń.

12 w ie le  tak ich  konspek tów  o pracow ują  m. in. 
b ib lio tekarze  re so rtu  k u ltu ry , p racu jący  w  b i
b lio tekach  publicznych  dla dzieci i m łodzieży.
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zaakceptowane w codziennym życiu szkoły. 
Słusznie więc zauważa J. Szambelan w 
swojej recenzji książki Biblioteka szkol
na 13; „Chyba czas już pójść pod tym 
względem dalej i przyznać, że bibliotekarz 
ma swój własny program  pracy dydakty
czno-wychowawczej i że właściwymi so
bie środkam i go realizuje”.

Dodajmy jeszcze, że wizytatorzy m eto
dycy w czasie instruktażu interesują się 
przygotowaniem bibliotekarzy do tych lek- 
kcji, doradzają, jak  komponować je w cy
kle tematyczne, pom agają w gromadzeniu 
„banku konspektów ” itp. W ykorzystuje się 
tu  bardzo szeroką i, praw dę mówiąc, n a 
ciąganą interpretację takich określeń za
w artych w Instrukcji jak ,,zaznajam ianie 
w s z y s t k i c h  uczniów z zasadam i ko
rzystania z biblioteki szkolnej”, „zapraw ia
nie w s z y s t k i c h  uczniów do korzysta
nia z bibliotek publicznych”, . „organizo
wanie r ó ż n y c h  f o r m  pracy czytelni
czej” itp. (podkreśl. J.C.)

W części praktycznej egzaminu kw alifi
kacyjnego z bibliotekarstw a lekcja biblio
teczna stała się jednym  z podstawowych 
elementów, do tego stopnia, że naw et nie
którzy nauczyciele-bibliotekarze zatrud
nieni w bibliotekach pedagogicznych pro
wadzą je w klasach szkolnych, a nie z gru
pam i nauczycielskimi. Na m arginesie w ar
to zauważyć, że równorzędnym, a czasem 
lepiej realizowanym elementem tego e- 
gzaminu są zajęcia z m ałą grupą uczniów, 
np. z aktywem  bibliotecznym.

Z ilości przeprowadzonych lekcji biblio
tecznych rozliczają bibliotekarzy dyrekto
rzy szkół w czasie hospitacji, są one rów 
nież stałym  składnikiem  sprawozdań z 
działalności biblioteki, referow anych na 
radach pedagogicznych.

Jakie są główne przyczyny takiej p rak
tyki szkolnej? Spróbujm y ustalić przy
najm niej niektóre z nich. Wydaje się, że 
przyczyną główną jest fakt, że wielu nau
czycielom różnych przedmiotów brak wie
dzy m erytorycznej potrzebnej do reali
zacji haseł program u przygotowania ucz
nia do korzystania z inform acji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej, a naw et do 
korzystania z różnorodnych form  i metod 
pracy z książką oraz przygotowania go do 
samokształcenia. Dotyczy to szczególnie 
nauczycieli przedmiotów innych niż język 
polski. Ale i wśród polonistów zdarzają 
się nauczyciele odczuwający braki wiedzy 
w zakresie bibliotekarsko-specjalistycz- 
nym. Poza tym ,,czytelnictwo i podstawy 
sam okształcenia” — to jedno z wielu ha
seł programowych i nie wszyscy nauczy
ciele nadają mu odpowiednią rangę w po
rów naniu z innymi hasłami, dotyczącymi 
np. lite ra tu ry  czy nauki o języku.

Drugą i chyba istotniejszą przyczyną 
wprowadzenia do praktyki szkolnej lekcji 
bibliotecznych jest problem zastępstw.

J. S z a m b e l a n  — recen zja  książki B i
b lio teka  szkolna... ,,Por. B ibl.” 1977 n r 10.

Spróbujm y omówić go nieco szerzej w 
oparciu o realia szkolne. Liczba godzin 
zajęć lekcyjnych opuszczanych przez nau
czycieli jest bardzo duża. W Łodzi np. o- 
bliczono, że w r. szk. 1976/77 każdy ,,s ta 
tystyczny” nauczyciel opuścił z przyczyn 
na ogół usprawiedliwionych 27 dni w ro
ku. Złożyły się na to zarówno choroby, 
choroby dzieci, urlopy różnego rodzaju (w 
tym  macierzyńskie i związane z dokształ
caniem i doskonaleniem) i in. Co to ozna
cza dla szkoły?, dla jej dyrekcji?, dla po
szczególnych klas? Oznacza to, że średnio 
codziennie brak 12% nauczycieli, że w 
szkole o 20 nauczycielach codziennie nie 
ma co najm niej dwóch. A są to przecież 
średnie statystyczne — będą więc takie 
dni, w  których pracują wszyscy nauczy
ciele, i takie, w których brak  czterech i 
więcej. Dyrektor szkoły m a do dyspozycji 
2 godziny obowiązkowych zastępstw  od 
każdego nauczyciela, tj. około 8—9% go
dzin etatowych, ale tu  również nie wszy
stko układa się zgodnie ze średnią sta ty 
styczną. Czasem nie jest rzeczą możliwą 
zorganizowanie odpowiednich zastępstw. 
Idą wówczas na zastępstwa dyrektor, je
go zastępcy, pracownicy świetlic, pedagog 
szkolny, a czasem naw et lekarz szkolny 
czy higienistka, z odpowiednią pogadanką. 
Nic więc dziwnego, że dyrektorzy szkół 
nie bardzo oglądają się na stronę form al
no-praw ną, na przepisy, i k ieru ją na za
stępstw a bibliotekarzy, wychodząc z za
łożenia, że muszą zabezpieczyć choćby 
funkcję opiekuńczą szkoły. I w ten sposób 
rodzi się spora ilość, jeżeli nie większość, 
lekcji bibliotecznych prowadzonych sa
modzielnie przez nauczycieli bibliotekarzy.

Lekcje zastępcze możemy z grubsza po
dzielić na trzy rodzaje: takie, na których 
pauczyciel zastępujący kontynuuje reali
zację program u z przedmiotu prowadzo
nego przez nauczyciela nieobecnego, takie, 
na których realizuje program  swojego 
przedmiotu, i wreszcie takie, na których 
pełni głównie funkcje opiekuńcze, organi
zując ciche zajęcia, gry i zabawy itp.

Pozostawmy na uboczu inne przyczyny, 
które składają się na to, że w  praktyce 
szkolnej nauczyciele-bibliotekarze pow
szechnie prowadzą zajęcia z klasą, zwane 
lekcjam i bibliotecznymi, przyjrzyjm y się 
najczęściej spotykanym  rodzajom tych lek
cji.

Pierwszy to lekcje prowadzone w  zasa
dzie w ścisłym porozumieniu z innymi 
nauczycielami (zwykle z wychowawcami 
i polonistami). Należą tu  różnego rodzaju 
wycieczki, z góry zaplanowane i zorgani
zowane, np. do biblioteki publicznej, księ
garni, drukarn i itp. Do tej grupy zalicza
my też, zaplanowane w porozumieniu z 
wychowawcami, lekcje biblioteczne dla 
klas wprowadzanych do biblioteki szkol
nej i poświęcone zaznajomieniu ich z re 
gulaminem biblioteki, układem  książek na 
półkach itp. Bibliotekarz może tu  liczyć 
na pełną pomoc i współpracę nauczyciela
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przedm iotu czy wychowawcy, z którym  
wspólnie realizuje określone zadanie dy
daktyczno-wychowawcze.

Drugim rodzajem  są lekcje biblioteczne 
prowadzone okazjonalnie, najczęściej na 
zastępstwach, realizujące program  określo
ny w Instrukcji jako praca pedagogiczna 
z czytelnikami, z tym  że jest to praca z 
klasą — grupą zorganizowaną. Treść pro
gram ow a tych lekcji na ogół pokryw a się 
z hasłam i zaw artym i w wytycznych pro
gramowych z języka polskiego w dziale 
„czytelnictwo i podstawy samoikształce- 
n ia” oraz z wytycznymi w zakresie przy
gotowania uczniów do korzystania z infor
macji. Poszczególne lekcje stanowią za
zwyczaj fragm ent przemyślanego i zapla
nowanego przez bibliotekę szkolną cyklu 
tematycznego zajęć z młodzieżą.

Trzeci wreszcie rodzaj to lekcje biblio
teczne realizowane również okazjonalnie, 
na zastępstwach, ukierunkow ane na przy
gotowanie uczniów do sam okształcenia i 
do korzystania z inform acji. Wiążą się one 
z przedmiotem, w którego zakresie nau- 
czyciel-bibliotekarz m a w ykształcenie za
wodowe i przygotowanie pedagogiczne. 
Inaczej mówiąc są to lekcje przedmiotowe, 
oparte najczęściej na książce czy innym  
nośniku inform acji jako podstawowej po
mocy dydaktycznej.

Bibliotekarze to w przytłaczającej w ięk
szości nauczyciełe różnych prźedmiotów, 
którzy uzyskali dodatkowe kw alifikacje 
biblioteczne. K ierow ani na zastępstwo, 
mogą realizować treści nauczania danego 
przedmiotu, jeżeli wiąże się on z ich spe
cjalnością, ale robią to „po biblioteczne
m u”, tzn. z jednoczesnym w ykorzystaniem  
okazji do zrealizowania pewnych zadań 
pedagogicznych staw ianych przed biblio
teką szkolną.

I wreszcie ostatni rodzaj zastępstw  — 
zajęcia o charakterze wyłącznie opiekuń
czym (nie ukierunkow ane na realizację o- 
kreślonych treści programowych), które 
można organizować również „po biblio
tecznem u”. Znajdą się tu  różne form y 
pracy wychowawczej, w  niewielkim  stop
niu powiązane z zadaniam i dydaktyczny
m i (choć trudno tu  o jakikolw iek ścisły 
podział): różnego rodzaju gry i zabawy, 
quizy, głośne i ciche czytanie, recytacje 
itp.

W szystkie te podziały prowadzonych 
lekcji bibliotecznych są oczywiście um ow 
ne, granice między nimi są nieostre, a re 
alizacja może napotykać różne przeszkody 
i trudności. Do podstawowych trudności 
zaliczyłbym te, k tóre wiążą się z m etody
ką nauczania poszczególnych przedm io
tów. Zjawisko to w ystępuje często w cza
sie egzaminów praktycznych z bibliote
koznawstwa. Długoletnia przerw a w  nau
czaniu jakiegoś przedmiotu, a przede 
wszystkim niepełna znajomość uczniów w 
klasie powodują cały szereg usterek i 
błędów metodycznych (merytoryczne zda
rzają się bardzo rzadko).

Najczęściej słabą stroną tych łekcji jest 
niepełna, a raczej form ałna tyłko rea li
zacja zasady aktyw izacji uczniów i stop
niowania trudności. Nauczyciel-bibliote- 
karz ma bliższy kontak t na ogół tylko z 
częścią klasy, tj. z uczniami, którzy są 
częstymi gośćmi biblioteki, aktyw nym i 
czytelnikami. Pozostałych zna mało łub 
wcałe. Organizowanie procesu uczenia się, 
różnicowanie w ym agań w stosunku do 
uczniów zdołnych i m ających trudności w 
nauce, nastręcza w tych przypadkach wie- 
łe kłopotu. Stąd też częste ucieczki nau
czycieli do tradycyjnych metod przekazu 
wiedzy, słabe wiązanie teorii z praktyką, 
a naw et werbałizm  w ynikający z fałszy
wego założenia, że wszyscy uczniowie pod
kładają te  same treści pod te same słowa, 
co nauczyciel. Sporo mogłoby tu  pomóc 
nauczanie programowane. Lekcje biblio
teczne zaprogram owane wspólnie przez 
bibliotekarza i nauczycieli przedmiotów 
ułatw iłyby percepcję okreśłonych treści i 
ćwiczenie odpowiednich umiejętności. Po
zwoliłyby też na uwzględnienie indyw i
dualnego tem pa pracy poszczególnych 
uczniów, na pełnienie przez nauczycieła 
roli organizatora procesu uczenia się itp. 
Można by tu  jeszcze rozważać zalety tzw. 
„metody blokow ej” nauczania program o
wego. Nie w dając się jednak w rozw aża
nia szczegółowe i pozostawiając jako o- 
tw artą  spraw ę metod nauczania, stosowa
nych na lekcjach bibliotecznych, możemy 
stw ierdzić że:

1. niezależnie od sform ułow ań w  prze
pisach dotyczących pracy szkół i zadań 
bibliotek, lekcje biblioteczne prowadzone 
samodzielnie przez nauczycieli-bibliote- 
karzy są faktem  realnie istniejącym  W 
pracy współczesnej szkoły polskiej.

2. Z wielu względów nie m a szans na 
wprowadzenie ich do oficjalnych obo
wiązków bibliotekarzy. Należałoby jednak 
nowe przepisy dotyczące biblioteki w zre
form owanej szkole ■ średniej tak  sform uło
wać, aby istniejąca prak tyka szkolna zo
stała w  nich wyrażona i unorm owana. By
łoby to pomocą dla wszystkich zaintere
sowanych — dyrektorów , wizytatorów, in 
stytutów  kształcących bibliotekarzy szkol
nych, a samych nauczycieli-bibliotekarzy 
także skłoniłoby do planowego i system a
tycznego organizowania lekcji i do odpo
wiedniego ich przygotowania.

3. W prowadzenie do przepisów sform u
łowań, akceptujących prowadzenie przez 
bibliotekarzy samodzielnych lekcji z k la 
są, powinno zarazem przeciwdziałać do
wolności in terpretow ania tego zjawiska 
zarówno przez nich samych, jak  i przez 
nadzór pedagogiczny. Jednocześnie zada
nie to powinno wystąpić w  kontekście in
nych funkcji biblioteki, k tó ra  w zrefor
mowanej szkole pełnić będzie rolę cen
tralnej interdyscyplinarnej pracowni, przy
gotowującej do kształcenia ustawicznego.
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A rtykuł powyższy zaw iera szereg pro
pozycji i rozwiązań wdrożeniowych doty
czących lekcji bibliotecznych. Problem  
ten, nie opracowany jeszcze w ostatecz

nym kształcie w program ie 10-letniej szko
ły średniej, w inien być wnikliwie przedy
skutowany. Zachęcamy do wypowiedzi 
dyskusyjno-polemicznych i kierowanie ich 
na adres redakcji „Poradnika Biblioteka
rza”.

JAN PIOTR PRUSZYŃSKI
WARSZAWA

Ksiqżka we Francji

(BIBLIOTEKI — KSIĘGARNIE — 
REFLEKSJE BIBLIOFILA)

Księgarskie rendez-vous z F rancją roz
począłem pewnego listopadowego dnia od 
skrzynek nad Sekwaną. Dlaczego? Bardzo 
proste. Zawsze lubiłem  bukinistów, k tó
rzy będąc miłośnikami i znawcami książek 
ocalali od zniszczenia wiele dzieł, dla któ
rych nie było miejsca w wielkich an ty
kw ariatach. Od razu też natrafiłem  na 
L ’anarchie de la Pologne R uhliera z b i
blioteki kardynała de Sully za niebłahą 
sumę 750 F, na dwutomową edycją .L ’illu
stration —  La grande guerre, na Revue  
des deux rriondes i liczne ryciny z mod
nych żurnali XIX w.

W tej obfitości kilkudziesięciu m archan
dów znalazłem jednak pewną niepokojącą 
metodę — żurnale i pocztówki, ,,chw ytli
w e” tytuły, nieco pornografii z m yszką lub 
też aktualnej i żadnej tam  romantycznej 
postawy „starego księgarza”. U jednego z 
takich bukinistów niedaleko Sèvres-Baby- 
lone, który swoje regały rozstawił praw ie' 
na ulicy nieopodal straganu z bogactwami 
morza, usłyszałem słowa, które pam ięta
łem potem cały czas; „Mamy z a  d u ż o  
książek. Nikt ich nie kupuje — starych 
bo... stare, nowych, bo nie m a na nie 
m iejsca i... nie ozdabiają wnętrzna! Książ
kę się czyta i wrzuca do kosza; nie daje 
się jej w prezencie. Chyba coraz mniej lu 
bimy książki”.

Rozpocząłem mój rajd  po księgarniach 
od antykw ariatów . A są ich w Paryżu 
dziesiątki: Coulet i Faure na rue Drouot 
znani z obrotu książkam i pięknym i i n a j
piękniejszymi, Paul Roulleau na rue Saint 
Honoré i Henri P icard opodal na Fabour- 
gu, liczne księgarenki na rue de Seine 
(Loewy, G irand Prouté, Rouillon), w  tym 
zaba-wna „Gallerie docum ents”, specjali
zująca się w wydawnictwach sztuki około 
1900 r., prawdziwe zatrzęsienie księgarni 
w  Q uartier Latin — Repelin na rue

Vaugirard, G alerie R.G. Michel, Guené- 
gaud koło Odeonu, R ousseau-G irard obok 
giełdy z książkami naukowymi, znana 
księgarnia medyczna Thomasa Schellera 
na rue du Tournon, P inault w sąsiedztwie 
Saint-G erm ain des Prés, Michele Trochon 
na ulicy o zabawnej nazwie „rue du Cher
che M idi” i wiele innych, które odwiedzi
łem, ale których nawet nie zapamiętałem. 
W sąsiedztwie greckich restauracyjek  na 
rue de la H arpe — antykw ariat specjali
zujący się w czarnej magii, prowadzony 
przez dw u młodych ludzi, koło rue de 
Sèvres w itryna, k tóra  przypraw iłaby 
każdego bibliofila o palpitację serca. Za
katarzony ekspedient i właściciel w jednej 
osobie m acha ręką: „Właściwie sam nie 
wiem, czemu kupuję książki, interes — 
żaden! Do końca życia nie sprzedam  tego, 
co m am ”.

Na rogu rue M adame zakurzony an ty
kw ariat. Właściciel, m ruk i gdera, nie
łatw o daje się namówić na zwierzenia; 
„Soldy? Tak! Zwłaszcza livres du poche 
po dwa franki, z kosza!”

Na Beaubourgu koło najdziwniejszego 
gmachu Francji w  sąsiedztwie słynnej 
Relais Beaubourg, knajpy odwiedzanej 
przez wszystkich od półwiecza i prow a
dzonej obecnie przez pana Potin, m iłośni
ka dobrych trunków  i dobrych książek, 
księgarenka artystyczna. Same w ydaw ni
ctwa albumowe, m alarstw o, rzeźba, sztuki 
plastyczne; książki, które u nas znikają z 
półek, tu  leżą sobie czekając cierpliwie, 
aż zjawi się ktoś, kto nie tylko je obejrzy, 
ale i kupi. Na bulw arze Saint Germain 
księgarnia P ierre  Petitot — m ilitaria z ca
łego świata, stare i reprinty, parę tysięcy 
książek, w tym  i nasz Nadolski oraz Broń 
w  danej Polsce Żygulskiego.

Nad Sekwaną na Quai Voltaire specja
listyczna księgarnia, same książki kuchar
skie z całego świata. Jest tu  i nasza K u
charka litewska, podpisana przez jakiegoś 
Zaleskiego. Jakim i drogami książka ta do
ta rła  do Paryża, aby spocząć obok kuchni 
syjam skiej i holenderskiej, rosyjskiej i 
greckiej?

W  istniejącej od 150 la t na rue de F ur- 
stenberg księgarni Charavaya można so
bie kupić naw et autograf Napoleona, w y
cięty z jakiegoś dokumentu. A są jeszcze 
nie dziesiątki, ale setki innych ,.m ałych” 
księgarenek i tu, i w zamożnej 16 dziel-
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nicy, i w proletariackim  Porte de la Vi- 
lette, i w okolicach placu de' Clichy. Pani 
■Wahl sprzedaje książki alpinistyczne i 
Ju les’a V erne’a, pan Robert 'Vivien na rue 
M azarine zajm uje się równocześnie m aso
nerią i okultyzmem, pani Zlatin na rue 
M adame teatrem  i m arionetkam i, w ysta
w iając w  oknie kapitalne plakaty tea tra l
ne z połowy ubiegłego wieku oraz tyleż 
la t liczące wycinanki, kalkom anie i ozdo- 
dniki dla niegdysiejszych szkolniaków. 
Można by właściwie nic innego nie robić, 
tylko wymieniać bez końca księgarnie, 
specjalności, tytuły...

U Chm ieljuka na rue de F leurus — sla- 
vica i połonica. Na rue Rennes — księgar
nia specjalizująca się w reprintach dzieł 
pięknych i znanych. Tu czasem widzi się 
klientów, bo ta, jak mówią Rosjanie — 
„nastolnaja kniga” dobrze dekoruje w nę
trze, świadcząc o w yrafinowanych gustach 
właściciela. Klientów zresztą zdum iewa
jąco mało.

Im dalej od centrum , tym  mniej księga
renek. Książka zeszła tu  do podziemnych 
standów  na stacjach metro, do kiosków 
z prasą, mydłem, szydłem i powidłem, i 
pyszni się lakierowanym i okładkami, na 
których niedoubrane dziewczę mierzy z 
jakiegoś wymyśłnego pistoletu maszyno
wego.

Gdzie więc Francuz kupuje książki? 
Przede wszystkim kupuje nowe. Przede 
wszystkim we FNAC-u na rue de Rennes 
opodal wieży M ontparnasse. Trzypiętrowy 
magazyn zapchany książkami. Nowości 
polityczne — 24 tytuły dziennie, klasyka 
ed. Garnieres w półskórku do biblioteki 
„d’un petit bourgeois”.

Od nadm iaru tytułów  mąci się w gło- ' 
wie. Ani klient, ani księgarz nie są w 
stanie opanować żywiołu. Książki giną, 
niektóre oprawia się w celofan, gdyż ina
czej byłyby popstrzone brudnym i palu
chami już pierwszego dnia po w ystaw ie
niu. Tłum, który się tu  przewala, jest bli
źniaczo podobny do tego z magazynów. 
Ale przecież ktoś kupuje, szczególnie że 
soldy, tradycyjne w pierwszej części no
wego roku, obejm ują pozycje tak cenne 
jak choćby Sum er P arro ta  czy Histoire 
politique de la France, sprzedawane nie
jednokrotnie za 15% ceny nominalnej. Po
dobna atm osfera w Au bon Marché. Nieco 
inna na St. G erm ain w Presse U niversi
taire de France, u Cujasa i Gallim arda. 
Tu znów przeważa studenteria, tu  poszu
kuje się książki narzędzia.

Na tejże ulicy pod n r 128 największy 
chyba w Paryżu antykw ariat — L ibraire 
Giraud-Bodin. Katalog składowy — ok. 
800 pozycji, wśród których przeważają 
znakomitości XIX i X'VIII w. No, tu  nie 
jest tak żle. Przedsiębiorstwo to ma ka
pitał praw ie stutysięczny, organizuje au 
kcje. Tu napraw dę panuje atm osfera za
miłowania do książki, jeżeli naw et pod
szytego merkantylizm em , to dobrze ukry
wanym.

Pan Claude Guérin, ekspert Biblioteki 
Narodowej, przyjm uje mnie u siebie. Dla 
rozpoczęcia rozmowy pokazuję mu ślicz
nego małego Owidiusza z r. 1703, wydanie 
am sterdam skie w tłoczonej skórze. K upi
łem za kilkadziesiąt franków  na Marché 
aux Puces, udaję, że chcę sprzedać, ocze
kuję zainteresowania, bo to przecież po
ważna firm a, a ceny w katalogu około 
1000 F za każdą z pozycji. P. Guérin się 
śmieje i pokazuje mi szafę wypchaną po 
brzegi podobnymi książeczkami! — ,,Mógł
bym dać Panu ostatecznie 100 F i wcale 
nie wiem, czy zrobiłbym najlepszy in te
res, bo to nie idzie” — mówi.

Co wobec tego ,,idzie”? Otóż —■ książki 
bibliofilskie, takie jak Baudelaire: Les 
fleurs du Mal, wydanie Poulet-M alassis 
Z r. 1857 w półmarokinie ze złoceniami, 
La cethedrale Huysmansa w wydaniu 
K ieffera z r. 1909, piękny egzemplarz z 
superekslibrisem  i dwiema akw afortam i 
Jouassa (nakład 250 egz.), L ’Am our et la 
plaisir Régniera, tłoczone w 20 egzempla
rzach w r. 1906, komplet 'Verlaine’a — 
wszystko w  marokinie, a z najnowszych 
Voyages fantastiques Cyrano de Bergeraca 
Z ilustracjam i Buffeta (1958—25 egzempla
rzy na welinie).

Takie książki, jak również piękne książ
ki dawne i nowe, znajdują amatorów, je 
żeli są odpowiednio podane, najlepiej na 
aukcji w Hotel Druot, wycenione przez 
eksperta, podziwiane przez liczną publicz
ność. Pójdzie tu  Biblia lyońska w ydana u 
Cam braya w r. 1522, pierwsze wydanie 
K artezjańskiej Rozprawy o metodzie, 
pierwsze wydanie Moliera z r. 1682 w 
ośmiu tomach nieskazitelnej nowości, pe
wnie nigdy nie czytanych, czy niesłycha
nie rzadkie Sum m aire de chroniques de 
tous les Empereurs d’Europe, wydane w 
r. 1529. Przy każdym z egzemplarzy znaj
dzie się notatka: „Bardzo rzadkie w yda
nie”, nakład tyle i tyle (przeważnie k ilka
dziesiąt) egzemplarzy numerowanych.

Gdzie te książki zawędrują? Przypatrz
my Się publiczności. Bardzo wielu cudzo
ziemców. Amerykanie, Niemcy, sporo 
tiers monde. Dla nich to lokata kapitału 
i kultury. Nieco bibliofilów. Ci najczęściej 
odpadną w pierwszej turze licytacji. K il
ku nouveaux-riches. Praw ie zupełny brak 
młodzieży.

A teraz m ała niedyskrecja. Czy w do
mach francuskich są książki? Zepewne 
tak, choć jeżeli znajdują się w gabinecie 
pana domu, to nie każdy może je zoba
czyć. 'W pewnym zamożnym i k u ltu ra l
nym domu widziałem książki z serii 
B rauna poświęcone krainom  Francji, za
pakowane w cełofan. Pan domu wyraźnie 
bez entuzjazm u zgodził się pokazać mi je
dną z nich. Nie są do tego celu. Mają 
funkcję zdobniczą jak wiele innych bibe
lotów. 'W środowiskach inteligencji tw ór
czej — poza księgozbiorem warsztatowym  
— zdumiewająco mało książek. Na podda
szu u młodej generacji wolumin w perga
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minie zarzucony na belkę podpierającą 
strop. Też dekoracja! — Czy można obej
rzeć? ■— Po co? Nic ciekawego!

Po raz pierwszy zaczynam n i e  l u b i ć  
książek. Jest ich zbyt wiele. Nawet rozpo
rządzając nieograniczonymi możliwościami 
finansowymi, nie mógłbym, i co gorsza 
nie chciałbym, ich kupić. No ho dla przy
kładu. W m ałej specjałistycznej bibłiotece 
robię kw erendę w interesującej mnie dzie
dzinie. Wychodzi coś 50 pozycji, a jest to 
napraw dę wąska specjałność, z której do
tąd znałazłem 7 pozycji.

Zagłębiam się w lekturę i okazuje się, 
że co najm niej połowa to kompiłacje bez 
większej wartości, opierające się na je 
dnym czy dwu dziełach z X IX w., pow
tarzające błędy, ałe za to... znakomicie w y
dane. Przykłady: wielotomowa Historia 
polityczna narodu francuskiego. Inform a
cja o pobycie Napoleona w W arszawie: 
„W W arszawie Cesarz cierpiał na niedy
spozycję żołądkową. Tutaj też w jego 
łóżku znalazła się pewna Połka-patriotka, 
acz związek ten był trw alszy niż przelot
ne miłostki Cesarza”. Krótko, zwięźle. 
Właściwie nie wiadomo po co i skąd Na
poleon w ybrał się do tej stolicy nie istnie
jącego kraiku na wschodzie.

Przypatrzm y się bibliotekom. Bibliothè
que Nationale. Ogrom. Sam a kw erenda 
katalogowa zajm uje mi praw ie tydzień 
czasu, szczególnie że katalogi nie są n a j
doskonalsze. Tyleż albo i więcej czasu zaj- 
mie później zsumowane oczekiwanie na 
książki. Zbiorów tych nie sposób opisać, 
są po prostu zbyt liczne. Spotykam Pola
ków .Jest ich wielu, studiują tu  .i w Sor
bonie, realizując swój program  badawczy. 
Każdy sobie rzepkę skrobie. Obsługa b i
blioteczna uprzejm a, niezaangażowana i 
absolutnie nie mogąca czy też nie chcąca 
odpowiadać na pytania czytelnika.

Bibliothèque de L ’Arsenal koło mostu 
Henryka IV. Największe zbiory s tarodru
ków. Znakomite polonica wymieszane z 
edycjam i słoweńskimi i czeskimi. „To nie 
po polsku?” — dziwi się bibliotekarka. 
Znajdziemy tu  jeden ze stu agzempłarzy 
Eléments du type gaulois ou celtique Le
lewela — Bruxella 1840; Correspondance 
particulière et conversations Czartoryskie
go Z carem Aleksandrem  I (Paryż 1865); 
Joahim i Pastori ab H irtenberg Flours Po- 
loniae seu Poloniae historiae epitome no
va, wydanie am sterdam skie z r. 1664. Mo
żna tu  znaleźć Histoire de Stanislas I  roi 
de la Pologne Proyarda, w ydaną w  Lon
dynie w r. 1741, Tableau de la Pologne 
ancienne et moderne M alte — Bruna.

Okres po powstaniu prezentują dzie
siątki broszur ciasno złożonych w pude
łeczkach i pachnących wilgocią. T ’avenir 
de la Pologne, A u x  merés polonaises, La 
Pologne et L ’Europe, Coup d’oeil sur la 
situation actuelle de la France relative
m ent à la Pologne Julłiena i setki innych.

Znów można, a chyba warto, poświęcić 
szkic wyłącznie polonikom popowstanio
wym w zbiorach wielkich bibliotek F ran 
cji, a to z prostej przyczyny. F rancja tych 
czasów była na zagadnienia europejskie, 
w .tym i na kwestię polską, znacznie b ar
dziej otw arta, znacznie więcej o nich wie
działa i chciała wiedzieć. Nieco zmieniło 
się w zbliżeniu krajów  spowodowanym 
postępem technicznym, kom unikacją i 
techniką radiową, ale czasem w ydaje się, 
że Francuz wie o nas mniej niż jego p ra 
dziad, a to, co wie, jest obrazem odbitym 
przez krzywe zwierciadło.

Biblioteka Polska na Quai d ’Orléans. 
Nie trzeba o niej pisać — jest zbyt znana. 
Z Arsenał, ulicą Św. Ludwika na wyspie 
parę kroków. Skrzypiąca bram a, ciemne 
pachnące kurzem  wnętrze. Książki, książ
ki. Katalog drukow any dociągnięty nieste
ty tylko do r. 1939. Teraz, choć każdy tu  
pracuje, a wiele osób znajduje znakomite 
druki, o których nie wiedział Estreicher, 
biblioteka jakby obumierała. Nawet nie 
to, że nie ma w niej czytelników, że nie 
ma imprez. Skupiają one odchodzące po
woli pokolenie, które swe emigranckie 
spory i niedole dołączy niedługo do kłótni 
mierosławczyków. Towarzystwa D em okra
tycznego, czartoryszczyków, Ryttłów, Je- 
łowieckich i Zaleskich o kształt i przy
szłość Polski, k tóra to przyszłość stała się 
już przeszłością.

Nie mogę niestety tej biblioteki trak to 
wać wyłącznie jak biblioteki. Jeżeli du
chy istnieją, to w łaśnie w tych zakam ar
kach między Hotelem Lam bert a Biblio
teką — na wyspie można je spotkać.

A może to przeszkadza nowoczesność? 
Przenieśm y się na chwilę do centrum  
Beaubourga, o krok od zburzonych hal, 
niedaleko Archives Nationales. To Cen
trum  K ulturalne im. Georges’a Pompidou. 
Nie miejsce tu  na opis itego najdziw niej
szego z budynków Paryża, przypom inają
cego bardziej rafinerię ropy naftow ej niż 
bibliotekę. Ceł — zapewnić milionom 
Francuzów dostęp do ku ltury  czytelniczej. 
Dostęp wołny i bezpłatny, łatw y i a trak 
cyjny. Działalność bibliotekarską uzupeł
n iają liczne i ciągłe aktualizowane w ysta
wy.

Około miliona tytułów  na półkach, ogól
nie dostępnych według dość przejrzystego 
układu rzeczowego i nieco mniej przej
rzystego katalogu. Książki ze wszystkich 
dziedzin, tłum y czytelników, znów przede 
wszystkim studentów, oddających się lek
turze wszędzie, gdzie się da ■— na stołach, 
w kucki pod oknami, w  pozycji leżącej 
na podłodze (czystej mimo tysięcy dep
czących ją  nóg). L iteratu ra  o charakterze 
kompendiów, przeważnie aktualna, prze
ważnie franuska, aczkolwiek wiele k ra 
jów dba o swoją reprezentację (Polska do 
nich nie należy) w  tej najsław niejszej o- 
becnie bibłiotece Francji. Wszystkie dzie
dziny — na pierwszy rzu t oka wszystko..., 
na drugi rzut oka okazuje się jednak, że
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ocena jest przesadzona. Należy czytać to, 
co d a ją ,.to , co się samemu znajdzie. P y 
tanie miłego zresztą personelu o cokolwiek 
nie na wiele się zdaje. Jest to coś w ro 
dzaju gigantycznego wieloprogramowego 
telewizora i jednocześnie kom putera. Wy
godne na pewno, ale znów odbiera bada
czowi możność wyszukania czegoś, o czym 
tylko on ' chce wiedzieć. Toteż chercheurs 
w ybiorą raczej Bibliothèque M azarine, 
Bibliothèque Sainte Gènevieve opodal Sor
bony czy bibliotekę historyczną m iasta 
Paryża kolo Muzeum Victora Hugo w  Le 
M arais na tyłach ratusza.

Można by o bibliotekach i księgarniach 
F rancji powiedzieć jeszcze wiele. Że są, 
że jest ich dużo, że jeśli się nie szuka 
określonej książki, ale czegośkolwiek in 
teresującego, to się zawsze coś znajdzie. 
W Saint G erm ain en Laye, w Tuluzie, 
Bayeux, Tours i wszędzie. Bogactwo księ
garskie olbrzymie, oszałamiające, depry
m ujące. P rodukcja wydawnicza bieżąca 
chyba najw iększa na świecie, aie jej 60% 
to książki drukow ane za granicą, 45®/o to 
w ydaw nictw a aktualne i szybko tracące 
aktualność.

Nie oparłem  się pokusie, gdy podczas 
wieczornej flannerii po bulw arze Victora 
Hugo zobaczyłem koło bram y piram idkę 
wyrzuconych książek. Był tam  trzytom o- 
wy Larousse, wydanie z r. 1965, Lam y- 
-fiscal z r. 1975, dzieła prawnicze i z dzie-. 
dżiny architektury, których jedyną w adą 
było to, iż ukazało się następne wydanie. 
Książki nie mogły już służyć, a nie zdo
biły, więc usunięto je na śmietnik, skąd 
w najlepszym  razie arabski zam iatacz w y
grzebie je i za grosze sprzeda m archan
dowi na Pchlim  Targu.

Są i tu ta j bibliofile, a ich stowarzyszenie 
prowadzi, być może, działalność w ielokro
tnie bardziej ożywioną niż Towarzystwo 
Przyjaciół Książki. Monsieur Guignard, 
dyrektor B ibliothèque d ’Arsenal — przyja
ciel bibliografów i Polaków, może o tym 
wiele powiedzieć. Są tu  i antykw ariusze, 
i księgarze, i zbieracze, bibliofile i bibłio- 
mani, a ich działalność wydawnicza, też 
pro arte prowadzona, jest ogromna. Ale 
tu  znowu mało młodzieży, i co najw ażniej
sze, a smutniejsze, przedział bibliofilów i 
reszty społeczeństwa jest głębszy niż w 
Polsce. Czy aby coś lubić i cenić, napraw 
dę trzeba stracić?

JANINA KRÓL
ZAMOŚĆ

Praca z akływem 

czytelniczym 

w bibliotece szkolnej

Biblioteka szkolna m a obecnie wszelkie 
dane po tem u, aby stać się ,,żywą częścią 
organizmu szkoły — jej sercem ” Rola 
jej staje się szczególnie w ażna w zrefor
m owanej szkole. Biblioteka uczestniczy w 
pracy nad rozwojem umysłowym uczniów, 
zwłaszcza nad przygotowaniem ich d,o sa
mokształcenia, zaspokaja i rozwija indy
w idualne zainteresow ania dzieci i m ło
dzieży. Jej funkcja wychowawcza polega 
nie tylko na oddziaływaniu poprzez książ
kę i czasopismo, ale także na rozwijaniu 
uczuć koleżeństwa i przyjaźni oraz na 
kształtow aniu um iejętności życia i pracy 
w zespole.

■ E. B i a ł k o w s k a ,  S. B z d ę g a :  Organi
zacja  i m e to d y  pracy  b ib lio tek  szko ln ych . W ar
szawa 1957 s. 7.

Realizacji tych zadań służą m.in. zajęcia 
z uczniowskim aktyw em  bibliotecznym. 
Na ten tem at chcę sformułować kilka 
skromnych wniosków z doświadczeń dw u
nastu  ła t pracy w bibliotece szkoły pod
stawowej. Jej księgozbiór liczy około- 8 
tys. woluminów, korzysta z niego ok. 600 
czytelników, obsada jest jednoosobowa 
(etat).

W arunki lokalowe obecnie, po przenie
sieniu z ciasnego pomieszczenia do dużej, 
pięknej izby lekcyjnej, są znacznie lepsze, 
można więc było wydzielić też skrom ny 
kącik czytelniczy z trzem a stolikami.

Dzięki przychylności władz szkolnych i 
dyrekcji szkoły biblioteka została wypo
sażona w nowe regały, pięknie odnowiono 
parkiet, zakupiono firanki i chodniki.

Rodzice pośpieszyli z pomocą przy urzą
dzeniu w nętrza, zaopatrzeniu biblioteki w 
potrzebne plansze i wywieszki inform a
cyjne, dzieci zadbały o kwiaty.

Wspólnie z aktywem  bibliotecznym, a 
także z całą młodzieżą dbam y o ład i po
rządek oraz o miłą, życzliwą atmosferę. 
Ważne jest dla nas, aby żadne dziecko nie 
czuło się w bibliotece intruzem , by mogło 
swobodnie poczytać, pooglądać ciekawe 
wyda-wnictwa na miejscu lub wypożyczyć 
je do domu.

Aby jednak dziecko wiedziało, po co 
sięgnąć na półkę, jak  znaleźć potrzebną 
książkę, m usi być należycie poinformowa-
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ne, w jaki sposób należy jej szukać. Uczeń 
starszy m usi nauczyć się korzystać z apa
ra tu  informacyjno-bibliograficznego, z k a 
talogów, karto tek  zagadnieniowych, bi
bliografii, z księgozbioru podręcznego.

Dużą pomoc w realizacji tych podsta
wowych zadań niesie bibliotekarzowi m ło
dzież skupiona w aktywie.

Dobry aktyw  spełnia w  szkole doniosłą 
rolę — jest głównym łącznikiem między 
biblioteką a klasą. Jego funkcji nie mo
żem y  jednak ograniczyć wyłącznie do 
prac technicznych. Musimy mieć na uw a
dze długotrw ały proces wychowawczy, 
który doprowadzi do um iłowania książki 
i zrozumienia jej roli w życiu człowieka, 
da um iejętności praktyczne, wytworzy 
naw yki potrzebne nie tylko w pracy z 
książką, ale w każdym działaniu — do
kładność, systematyczność, poczucie ładu, 
ku lturalny  sposób bycia.

Pragnąc włączyć do w spółpracy wszy
stkie klasy, przyjęłam  do aktyw u po pię
ciu uczniów na zasadzie dobrowolności.

Ze zorganizowaniem grupy nie było 
trudności. Zgłosili się także uczniowie z 
pewnym doświadczeniem, m ający kilkule
tn i „staż” pracy w bibliotece szkolnej. 
Stali się oni filaram i aktywu.

Na zebraniu plenarym  przeprow adzili
śmy wybory zarządu, którego zadaniem 
jest koordynacja całokształtu prac. Człon
kowie podzielili się na cztery grupy: sek
cję wypożyczeń, sekcję łączników klaso
wych, sekcję prasow ą i sekcję pomocy 
bibliotecznej.

Ustaliliśm y harm onogram  i tem atykę 
zebrań. Na zebraniach plenarnych odby
wających się raz na kw artał omawiamy 
wszystkie kierunki pracy aktyw u, podsu
mowujemy w yniki działalności i szukamy 
lepszych rozwiązań. Na zebraniach po
szczególnych sekcji, raz w miesiącu, za- 
poznajem y się z techniką pracy bibliotecz
nej w  jej różnych zakresach.

W celu ustalenia stałych dyżurów dzieci 
ułożyłam term inarz zajęć w ten sposób, 
aby poszczególnym klasom przypadły one 
w ciągu kolejnych tygodni. Każdy uczeń 
obecność swą zapisuje w czasie dyżuru w 
specjalnym  zeszycie. Dane te w ykorzystu
ję do wyróżnienia najsum ienniejszych 
członków aktywu.

Na zebraniu plenarym  poszczególne sek
cje zapoznały się z obowiązującym je za
kresem  czynności. Omówiona też została 
w sposób ogólny techniczna strona ich 
wykonania. N atom iast na zebraniach sek

cji spraw y te są rozpatryw ane od strony 
: warsztatowej. Są to bowiem czynności 
; wym agające skupienia, uwagi, dokładno- 
• ści i dostosowania się do pewnych norm.
■ Są’również odcinki pracy, gdzie jest miej- 
' see na inwencję twórczą, np. przy organi- 
' zowaniu imprez czytelniczych, propago- 
I w aniu książek i czasopism.

Członkowie aktywu, pełniący w danym 
tygodniu dyżur w bibliotece, w czasie n a j
większego nasilenia ruchu zajm ują stano
w iska przy kartotece czytelników i ksią
żek wypożyczonych, w kąciku czytelni
czym, przy regałach i przy katalogach. 
Pom agają wyszukać potrzebne książki i 
inne m ateriały  oraz udzielają porad bi
bliograficznych, bibliotecznych, rzeczo
wych i tekstowych mniej wyrobionym 
czytelnikom.

W kąciku czytelniczym uczniowie ko
rzystający z czasopism wpisują się do ze
szytu przeznaczonego na .re jestrację  czy
telnictw a prasy. Nad prawidłowością za
pisu czuwa i tu  dyżurujący uczeń.

Podobnie jest z notowaniem kwerend 
zgłaszanych przez uczniów i nauczycieli. 
Uczniowie wpisują je sami do zeszytu, 

J który leży na widocznym miejscu obok 
, słowników i encyklopedii. K werendy ich 
! sprow adzają się przeważnie do inform acji
■ związanych tem atycznie z m ateriałem
■ lekcyjnym, z ćwiczeniami w kółkach za- 
I interesowań, z zamiłowaniami indywidu- 
I alnymi.

Członkowie aktyw u stara ją  się, aby 
wszystkie kw erendy zapisane były w ze
szycie z wyszczególnieniem bibliografii, w 
celu ponownego wykorzystania jej przy 
zgłoszeniu takiej samej kwerendy.

Prowadzenie rejestracji w zeszytach, o 
których wspomniałam, nie absorbuje uw a
gi bibliotekarza. Czytelnicy, poinformo
w ani na początku roku szkolnego o spo
sobie zapisywania, w drażają się do tej 
czynności przy pompcy aktyw u bibliotecz
nego, dla niego zaś zapisy stanowią cenny 
m ateriał inform acyjny i statystyczny.

A teraz słów kilka na tem at pracy po
szczególnych sekcji aktyw u bibliotecznego.

Sekcja wypożyczeń — jak  sama nazwa 
wskazuje — pomaga przy wypożyczaniu. 
W yszukuje potrzebne karty  czytelników 
i książek, zapisuje wypożyczenia, oblicza 
statystykę dzienną, miesięczną, okresową 
oraz roczną, włącza codziennie karty  czy
telników i karty  książek do kartoteki. 
Wszystkie te prace nadzoruje bibliotekarz.

K ontrola dyżurów aktyw u bibliotecznego

D ata d yżuru  
od —do

K lasa 1 Lp.
Nazwisko 

i im ię
Ponie
dzia

łek
W to
rek Środa C zw ar

tek
P ią 
tek Sobota Uwagi
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Sekcja prasow a pilnuje porządku w 
czasie największego nasilenia ruchu w  b i
bliotece, udziela porad oraz bibliografuje 
ciekawe artykuły  z czasopism. Opisy w y
konuje na kartach  znormalizowanych, 
opatruje je adnotacją treściową, a następ
nie karty  te  przypina na m acie pod sta 
łym tytułem ; „Co w arto przeczytać” ; po 
zdezaktualizowaniu włącza je do k arto te 
ki.

Na każdej karcie z opisem bibliograficz
nym  artykułu  podane jest u  góry hasło 
przedmiotowe, wpisane kolorowym tu 
szem. Bitoliografowanie i propagowanie 
ciekawych artykułów  jest głównym zada
niem sekcji prasowej.

Sekcja pomocy bibliotecznej w  czasie 
dużej frekw encji czytelników w  bibliotece 
pełni dyżury przy regałach, pomagając w 
wyborze książek i załatw ianiu ła tw ie j
szych kw erend. Do sekcji tej należy wiele 
zadań, m.in. konserw acja księgozbioru, 
włączanie książek zwróconych przez czy- 
tełników, w  m iarę potrzeby kopiowanie 
k a rt katalogowych, dbałość o wystrój 
w nętrza biblioteki i naszego holu. Deko
rac ją  zajm ują się uczniowie o zdolnościach 
plastycznych.

Obowiązkiem sekcji jest również syste
m atyczne uzupełnianie aktuałności biblio-
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Pierwsza strona w zeszycie kontroli czytelnictwa uczniów

Lp. Nazwisko i im ię VII] IX X XI XII I II III IV V Uwagi

tecznych na tablicy zawieszonej w holu, 
a noszącej ty tu ł „Głos biblioteki”.

Przy organizowaniu imprez czytelni
czych pomaga cały aktyw, a także h a r
cerstwo oraz samorząd szkolny.

Sekcja łączników ma zadanie kontak to
wać się z wychowawcą w spraw ie czytel
nictwa, wpływać mobiłizująco na czytel
ników opieszałych oraz propagować no
wości wydawnicze. Stan czytelnictwa każ
dej klasy podawany jest co miesiąc na 
tablicy w klasowym kąciku czytelniczym.

Łącznicy klasowi prowadzą bieżącą re 
jestrację czytelnictwa własnej klasy w 
16-kartkowym zeszycie, który raz w m ie
siącu, na godzinie wychowawczej, w ręcza
ją opiekunowi klasy względnie poloniście, 
w celu dokonania analizy stanu czytelni
ctwa uczniów. Wychowawca potwierdza 
to podpisem.' Zeszyty te m ają stałe m iej
sce w bibłiotece i zawsze są do dyspozycji 
łączników, nauczycieli i bibliotekarza.

Obok wymienionych wyżej zakresów 
pracy naszego aktyw u jest jeszcze jeden, 
bardzo ważny. Program  języka polskiego 
nakłada na polonistę i bibliotekarza obo
wiązek przysposobienia czytelniczego ucz
niów. Realizacji tego celu służą lekcje bi
blioteczne dostosowane do poziomu um y
słowego uczniów danej kłasy i różniące 
się stopniem trudności.

Przy dużej liczbie klas równoległych 
jest to jednak zadanie trudne do wyko
nania. Mamy przecież wychować czytelni
ka umiejącego swobodnie posługiwać się 
apartem  informacyjno-bibliograficznym  w 
bibliotece, tak  aby potrafił w przyszłości

dotrzeć do m ateriałów  potrzebnych mu do 
samokształcenia i nie czuł się zagubiony 
w powodzi różnorodnych wydawnictw. A 
tych umiejętności nie zdobywa się jedno
razowo w czasie lekcji. Dochodzi się do 
nich drogą praktyki, częstego posługiwa
nia się narzędziam i informacji.

Pragnąc objąć przysposobieniem czy
telniczym wszystkich uczniów postanow i
łam, w  porozumieniu z polonistą, włączyć 
do współpracy aktyw  biblioteczny. Pracę 
zaczęłam od klas szóstych, z tego względu, 
że członkowie aktyw u z tych kłas odzna
czali się dużym zapałem. Uczniowie zo- 
stałi podzieleni na pięć grup, gdyż tylu 
jest łączników w klasie, i każdy z nich 
otrzym ał zadanie przeprowadzenia ćwi
czeń ze swoją grupą w zakresie korzysta
nia z katalogów, karto tek  i innych m ate
riałów informacyjnych. Praca ta została 
rozłożona na dwa miesiące, po czym n a 
stąpił egzamin. Za każdego dobrze przy
gotowanego czytelnika członek aktywu 
zyskiwał punkty. Przodujących łączników 
wyróżniono na apelu szkolnym oraz w 
aktualnościach na- tablicy bibliotecznej.

Po przeszkoleniu klas szóstych tę formę 
pracy zastosowaliśmy w klasach piątych 
i w pozostałych. W ten sposóib szkoleniem 
objęta została cała młodzież. Zdobyte 
przez nią wiadomości i umiejętności przy
dadzą się jej także przy korzystaniu z 
księgozbiorów innych bibliotek. Bowiem 
w przypadku, gdy zgłaszane przez uczniów 
kwerendy przekraczają możliwości księ
gozbioru szkolnego, kieruję ich do czytel
ni lub wypożyczalni w  bibliotece publicz
nej.

WIESŁAWA TELKOWSKA
KONIECPOL

Pisarze dzieciom

Lekcja biblioteczna
dla uczniów klas V I I—V III

Celem lekcji jest wskazanie młodzieży 
różnorodnych źródeł, z których można 
czerpać inform acje na określony tem at.

oraz ćwiczenie w zakresie korzystania z 
katalogów i poszukiwania książek na pół
ce. Zadaniem nieco wykraczającym  poza 
umiejętności ściśle biblioteczne jest kon
tynuacja program u przygotowania uczniów 
do pracy z książką — skupienie ich uw a
gi na zasadniczym temacie przeczytanego 
tekstu, pogłębienie wiadomości zdobytych 
na łekcji języka połskiego i zachęcenie do 
szerszego poznania twórczości niektórych 
pisarzy.

Lekcję tego typu można przeprowadzić 
nawet w bibliotekach dysponujących b ar
dzo skromnym księgozbiorem, gdyż jej 
przedmiotem są różni pisarze, o których 
twórczości zawsze znajdzie się w bibliote-
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ce choć jedna pozycja. Poza tym  wyko
rzystać można przedmowy i wstępy do 
niektórych utworów oraz „Płomyczki” i 
„Płom yki”, które z pewnością gromadzą 
bibłioteki i uczniowie.

Dokonany tu wybór autorów piszących 
dła dzieci i o dzieciach można uzupełnić 
lub częściowo zmienić w zależności od te
go, jakim  m ateriałem  dysponujemy.

PLAN LEKCJI

Przypomnienie wiadomości o budowie 
i" funkcji katalogów oraz układzie księgo
zbioru.

Podanie tem atu lekcji z wyjaśnieniem, 
dlaczego został wybrany.

Omówienie kartek  ćwiczebnych, krótka 
inform acja o sposobie opracowania pole
ceń.

Rozdanie kartek  ćwiczebnych i samo
dzielna praca uczniów. W tym  czasie bi
bliotekarz czuwa, by w razie potrzeby 
udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Podsumowanie m ateriału. Każdy uczeń, 
według num eracji k a rt ćwiczebnych, oma
wia przydzielony m u tem at, a następnie 
na gazetce umieszcza podobiznę autora.

UWAGI METODYCZNE

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów 
kl. VII—VIII, czas trw ania 2 godziny. Jej 
uzupełnieniem powinna być wystaw a ksią
żek pisarzy, na których tem at poszukiwa
no informacji.

W czasie lekcji powstanie może gazetka 
bądź o tym samym tytu le co tem at lekcji, 
bądź o innym, np. „Nasi ulubieni pisarze”, 
„Piszą o dzieciach i dla dzieci” itp. W tym 
celu wcześniej przygotujem y porowatą 
płytę pilśniową z gotowym tytułem  oraz 
portrety  pisarzy — podobizny wycięte np. 
ze starych, nie kompletowanych czasopism 
i naklejone na kartonik, na którym  dopi- 
szemy daty urodzenia i śmierci. Portrety  
te  możemy od razu dołączyć do poszcze
gólnych książek czy czasopism względnie 
każdy uczeń może w ybrać sobie podobiznę 
autora, o którym  chce mówić, a następnie 
umieścić ją  na płycie po zdaniu relacji z 
przeczytanego tekstu. Często uczniowie 
sami, spontanicznie, obok portretu  podają 
kilka tytułów  najbardziej łubianych przez 
młodzież książek danego pisarza. Gazetkę 
możemy później umieścić w bibliotece, 
korytarzu szkolnym.

Na kartkach ćwiczebnych pominięto 
stałe polecenia w  rodzaju: odnieś katalog 
na miejsce, odnieś książkę na półkę.
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W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę Elizy Orzeszkowej pt. „Dobra pa
ni. ABC”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent w stępu K. Kulicz- 
kowskiej str. 7—8, do słów: „... winnych 
śmierci Janka M uzykanta”.

Powiedz, dlaczego pisarze drugiej poło
wy XIX w. podjęli w swoich utworach 
problem dziecka.

W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę pt. „Śladami życia i twórczości 
M arii Konopnickiej”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Na str. 89 odszukaj fragm ent zaczyna- 
jąęy się od słów: „Z życiem w Brono
wie...”, a kończący się na str. 91 słowami: 
„...pogłębionego hum orem  niektórych 
scen”.

Przeczytaj i powiedz, z czym związane 
są utw ory Konopnickiej dla dzieci i co
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wpłynęło na ich powstanie. Wymień kilka 
tytułów  książek.

Kim byli ich bohaterowie.

Z księgozbioru podręcznego weź czaso
pismo „Płomyczek”, rocznik 1961.

Zapisz miejsce w ydania i wydawcę.
W num erze 18 odszukaj tekst pt. „Dzie

ci budują pomnik” str. 487.
Przeczytaj początkowy fragm ent tekstu

i powiedz, z jakim  hasłem wystąpiły dzie
ci ze szkoły n r 11 w Kaliszu.

W katalogu alfabetycznym odszukaj 
książkę Moniki W arneńskiej pt. „Siadami 
Konopnickiej”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj tekst na str. 42, przyjrzyj 
się ilustracji i powiedz, gdzie i kiedy 
ufundowano pomnik Konopnickiej. Co 
przedstaw ia pomnik i jaki w yryto na nim 
napis.

W katalogu rzeczowym odszukaj książkę 
E. Orzeszkowej pt. „Dobra pani. ABC”. 
Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent wstępu zaczynają
cy się na str. 11, a kończący się na str. 13 
słowami: „...postawa Joanny zwyciężyła”.

Powiedz, na czym polegała działalność 
pedagogiczna Orzeszkowej. Czego pisarka 
m usiała się obawiać.

6

W katalogu alfabetycznym odszukaj 
książkę Gabrieli Pauszer-Klonowskiej pt. 
„Pani Eliza”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.
. Odszukaj rozdział pt. „Ogród płonie” 
(str. 247—259). Przeczytaj fragm ent na str. 
247—249.

Powiedz, co było źródłem natchnienia 
do powstania utworów pt. „ABC” i „Dobra 
pani”. Czym była praca pisarska dla

’ Orzeszkowej?

W katalogu alfabetycznym odszukaj 
książkę Elizy Orzeszkowej pt. „ABC”. 
Wyd. 1. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent tekstu posłowia na 
str. 41—42.

Powiedz, jakie dzieci przedstawiła 
Orzeszkowa w noweli „ABC”.

8
W katalogu rzeczowym odszukaj książkę 

Janiny Kulczyckiej-Saloni pt. „Bolesław 
P rus”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent tekstu zaczynający 
się na str. 79 słowami: ,,Antek przenosi 
nas na w ieś”, a kończący się na str. 79 
słowami: „...dobrym ludziom”.

Zastanów się i powiedz, jaki problem 
poruszył Prus w noweli „Antek”. Scha
rakteryzuj bohatera. Jaka jest intencja 
wyrażona w zakończeniu utworu.

Przeczytaj głośno fragm ent tekstu na 
str. 88 od słów: „W m aleńkim  światku 
dziecięcym...” do: „...odtworzył tragedię 
dziecka”.

W katalogu alfabetycznym odszukaj 
książkę Bolesława Prusa pt. „Sieroca do
la”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent wstępu ,,Do młode
go czytelnika”, zatytułowany ,,Jaś, który... 
doczekał” str. 6—9.

Powiedz, do kogo pisarze zwracali się o 
pomoc w imieniu pokrzywdzonych. W co 
wierzył Prus, a jaka była rzeczywistość i 
jak  to odbiło się na zakończeniach pó
źniejszych utworów.

10
W katalogu rzeczowym odszukaj książkę 

Bolesława Prusa pt. „K atarynka”. Wyd. 9. 
Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent wstępu M arii Knot- 
he zaczynający się na str. 6 słowami: „Na 
warszawskim cmentarzu...”, a kończący się 
na str. 8. Obejrzyj ilustrację na str. 13.

Powiedz, jak  nazywamy takich pisarzy 
jak  Prus i dlaczego. Co przedstawia rze
źba grobowca B. Prusa. Jakie słowa są 
wyrazem uznania społeczeństwa dla pisa
rza.

11
W katalogu alfabetycznym odszukaj 

książkę Ju liana Krzyżanowskiego pt. 
„Henryk Sienkiewicz”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj tekst zaczynający się na str. 
92 słowami: „Impas twórczy...” do słów: 
„...rodziny robinsonad” na str. 97.

Powiedz o genezie utw oru pt. „W pu
styni i w puszczy” i określ, do jakiej wiel
kiej rodziny powieści on należy.

12
W katalogu rzeczowym odszukaj książkę 

Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w 
puszczy”. Zanotuj sygnaturę.
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Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj na str. 437 fragm ent posło- 
wia napisanego przez K, Kuliczkowską i 
powiedz, z jakich pobudek powstała ta 
interesująca powieść dła młodzieży.

13

Z księgozbioru podręcznego weź czaso
pismo „Płom yk” rocznik 1966. Zapisz 
miejsce w ydania i wydawcę.

W num erze 3 odszukaj artykuł pt. ,,Jak 
jaskółki” (str. 76—79).

Przeczytaj fragm ent tekstu na str. 76— 
—77.

Opowiedz o przyjaźni Sienkiewicza z 
W andą Ulanowską. Jak i wpływ m iała ta  
przyjaźń na powstanie powieści „W pu
styni i w puszczy”.

14

W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę Aliny Ładyki pt. „Henryk Sien
kiewicz”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj na str. 395—399 tekst kończą
cy się słowami; „...z całym artyzm em , na 
jaki mnie stać”.

Powiedz, jakie zadanie postawił sobie 
autor w okresie pracy nad powieścią dla 
młodzieży.

15

W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę Aliny Nofer pt. „Henryk Sienkie
wicz”. Wyd. 3. Zapisz sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj tekst od ostatniego zdania na 
str. 344 do słów; ,,...zdobywa się na czyny 
wręcz heroiczne” na str. 347.

Powiedz, w kim  Sienkiewicz pokładał 
nadzieję na odzyskanie niepodległości. Co 
‘złożyło się na sylw etkę Stasia Tarkow 
skiego.

16

W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę H enryka Sienkiewicza pt. „W pu
styni i w puszczy”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.
' Przeczytaj fragm ent posłowia na str. 
438—440.

Powiedz, jakiego bohatera stworzył 
Sienkiewicz w  postaci Stasia Tarkow skie
go. Co autor chciał przekazać współcze
snej sobie młodzieży.

17

Z księgozbioru podręcznego weź czaso
pismo pt. „Płom yk” rocznik 1976.

Zapisz miejsce w ydania i wydawcę.

W num erze 21 odszukaj artykuł pt. ,,Jak 
pisał Henryk Sienkiewicz” (str. 590).

Przeczytaj fragm enty tego artykułu  za
tytułowane; „Pomysł napisania „W pusty
ni i w  puszczy”, ,,M istrzostwo języka i 
stylu H. Sienkiewicza”, „H. Sienkiewicz 
pisał o swej twórczości”.

Powiedz, co sam Sienkiewicz mówił o 
swej twórczości.

18

W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę Lesława Bartelskiego pt. „Polscy 
pisarze współcześni 1944—1970”. Zapisz sy
gnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj życiorys Janiny Porazińskiej 
na str. 244.

Powiedz, jakie autorka napisała utwory 
dła dzieci i młodzieży oraz za co otrzy
m ała nagrodę m iasta Warszawy.

19

W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę Ewy Korzeniewskiej pt. „M aria 
D ąbrow ska”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent tekstu  od zdania na 
końcu str. 37 do słów; „...tworzyć i pisać”, 
na str. 40.

Powiedz o twórczości Dąbrowskiej dla 
młodzieży w latach zaostrzenia się w alki 
politycznej.

20
W katalogu alfabetycznym  odszukaj 

książkę pt. „Autorzy naszych lek tu r”. Za
pisz sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj fragm ent tekstu na str. 146 
od słów; ,,Pierwsze wydanie książki...” do; 
„... podstawą jej realizm u” na str. 147.

Powiedz, jakie treści zaw ierają utwory 
Dąbrowskiej przeznaczone dla dzieci i m ło
dzieży.

21
W katalogu alfabetycznym  odszukaj 

książkę pt. „M aria D ąbrow ska”. Zapisz 
sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok w ydania.

Przeczytaj fragm ent tekstu na str. 22 od 
słów; „Utwory dla dzieci...” do końca str. 
25.

Zwróć uwagę na główne tendencje pi
sarki w  utw orach przeznaczonych dla dzie
ci i młodzieży.

22
Z księgozbioru podręcznego weź czaso

pismo pt. „Płomyczek” rocznik 1968.
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Zapisz miejsce i wydawcę.
W num erze 23 odszukaj artykuł poświę

cony Gustawowi M orcinkowi (s. 682). 
Przeczytaj tekst i powiedz, jakie walory

powinien według M orcinka posiadać pi
sarz. Jaka jest tem atyka utworów M or
cinka.

23

Z księgozbioru podręcznego weź czaso
pismo pt. ,,Płomyczek” rocznik 1969. Za
pisz miejsce w ydania i wydawcę.

W nuńierze 10 odszukaj i przeczytaj a r
tykuł pt. „W pięćdziesiąt lat później” (s. 
274).

Powiedz, jak  M aria Kownacka wspom i
na swój debiut i kiedy to było.

24

Z księgozbioru podręcznego weź czaso
pismo „Płomyczek” rocznik 1954. Zapisz 
miejsce w ydania i wydawcę.

W num erze 11 odszukaj i przeczytaj a r 
tykuł „Julian  Tuw im ” (s. 318).

Powiedz, jaka książka Tuwim a cieszy 
się największą popularnością wśród dzieci. 
Co Tuwim napisał w liście do dzieci kl. 
IV w Lesznie.

25

W katalogu rzeczowym odszukaj książkę 
pt. „Prozaicy dwudziestolecia międzywo
jennego”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Odszukaj tekst pt. „W kręgu baśniowe
go realizm u —• E. Szelburg-Zarem bina” 
napisany przez K rystynę Kuliczkowską 
(s. 663—687). Przeczytaj fragm ent na str. 
663—665.

Sporządź notatkę o twórczości tej p i
sarki dla dzieci.

Przeczytaj głośno zakończenie na str. 
867.

26

W katalogu alfabetycznym  odszukaj 
książkę Adam a Klimowicza pt. „Szelburg- 
-Zarem bina”. Zanotuj sygnaturę.

Przynieś książkę z półki, zapisz miejsce 
i rok wydania.

Przeczytaj tekst na str. 11—13.
Scharakteryzuj krótko twórczość Ewy 

Szelburg-Zarem biny dla dzieci i młodzie
ży.

27

Z w ystaw ki weź czasopismo „Płomy
czek” rocznik 1970. Zapisz miejsce w yda
nia i wydawcę.

Odszukaj w  num erze 5 ,,Kącik ciekawej 
książki” (s. 160).

Powiedz, w jaki sposób Szelburg-Za
rem bina w yraziła miłość do dzieci.

Podaj krótką recenzję książki E. Szel
burg-Zarem biny pt. „Królestwo bajk i”.

28
Z księgozbioru podręcznego weź czaso

pismo „Płomyczek” rocznik 1968. Zapisz 
miejsce w ydania i wydawcę.

W num erze 21 odszukaj artykuł pt. „Nie
zwykłe przygody pana K leksa” (s. 587).

Przeczytaj tekst i powiedz, jak  doszło 
do napisania i wystaw ienia sztuki Jana 
Brzechwy pt. „Niezwykłe przygody pana 
K leksa”.

Po przeczytaniu ,,Piosenki pana K leksa” 
powiedz, co jest naczelnym hasłem tw ór
czości Jana  Brzechwy.

29
Z księgozbioru podręcznego weź czaso

pismo ,,Świat M łodych” rocznik 1977. Za
pisz miejsce w ydania i wydawcę.

W num erze 1 odszukaj wywiad B arbary 
Tylickiej w czasie wizyty u państw a C ent
kiewiczów pt. „Piękne życie, czyli siła m a
rzeń, pasji i uczuć”.

Przeczytaj go i powiedz, o czym i jak 
piszą Centkiewiczowie.

30
Z księgozbioru podręcznego weź czaso

pismo „Płomyczek” rocznik 1971. Zapisz 
miejsce wydania i wydawcę.

W num erze 4 na str. 128 przeczytaj 
wiadomości dotyczące twórczości Anny 
Swirszczyńskiej.

Powiedz, jaką tem atykę porusza Świr- 
szczyńska w swoich utw orach dla dzieci.

31

Z księgozbioru podręcznego weź czaso
pismo „Płom yk” rocznik 1963. Zapisz 
miejsce w ydania i wydawcę.

W num erze 10 przeczytaj wiadomości 
na str. 260.

Z jaką książką zrosły się wielkie w zru
szenia dzieciństwa M ariana Brandysa.

Wymień kilka tytułów  książek tego pi
sarza.

32

Z księgozbioru podręcznego weź czaso
pismo „Płomyczek” rocznik 1970. Zapisz 
miejsce w ydania i wydawcę.

W num erze 21 odszukaj „Kącik ciekawej 
książki” (s. 651) i przeczytaj tekst.

Powiedz, kto jest bohaterem  książek J a 
na Grabowskiego. K tóra książka Ludwika 
K erna zdobyła światową sławę. Jakie 
znasz jeszcze książki tych pisarzy.

33

Z wystaw ki weź czasopismo •,,Płom y
czek” rocznik 1968. Zapisz miejsce w yda
nia i wydawcę.
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w  num erze 9 odszukaj i przeczytaj a r
tykuł pt. „Jadą wozy kolorowe” (s. 250).

Powiedz, z jakim  m iastem  związana jest 
większość poezji Jerzego Ficowskiego. Ja 
ki jeszcze ciekawy tem at podejm uje ten 
pisarz.

Wypisz z przeczytanego tekstu  kilka ty 
tułów jego utworów.

34

W katalogu rzeczowym odszukaj książkę 
Lesława Bartelskiego pt. „Polscy pisarze 
współcześni 1944—1970”.

Przeczytaj na str. 320 wiadomości o K ry
stynie Siesickiej oraz na str. 329 o H a
linie Snopkiewicz.

Powiedz o twórczości obu pisarek.

KAZIMIERA ATAMAŃICZUK
ELBLĄG

Działalność 

kulturalno-oświatowa 

bibliotek miejskich 

w Elbiqgu

Oceny działalności bibliotek publicznych 
dokonuje się  zazwyczaj w aspekcie ich 
funkcji usługowej, rzadziej w kontekście 
realizowanych przez nie działań oświato
wo-wychowawczych. Pojęcie funkcjonal
ności tych instytucji nosi w  potocznym 
znaczeniu znamiona pewnego stereotypu, 
w którym  ujaw nia się anachronizm  w y
obrażeń o nich jako o placówkach oświa
towo-wychowawczych. W ydaje się zatem 
konieczne wyeksponowanie w  ich działal
ności form  mniej dotychczas znanych, o 
.charakterze kształcącym. Profil tej dzia
łalności zakłada, najogólniej rzecz biorąc, 
popularyzowanie lite ra tu ry  zaangażowa
nej, zwłaszcza edycji szczególnie ważnych 
zarówno dla rozwoju socjalistycznych sto
sunków społecznych, jak  i dla osobowegó 
rozwoju czytelników. Nacelowany jest 
przede wszystkim na ukształtow anie na
wyków czytelniczych w społeczeństwie.

Realizacja tych założeń m a charakter 
zróżnicowany i poszukujący, a w skazują 
na to konkretne działania. Wśród nich u- 
wagę zw racają te, k tóre zdają się być ob
liczone na percepcję wzrokową czytelni
ka, jego wrażliwość, refleksyjność czy też 
zdolność odtwórczą. W ymienione bowiem 
elem enty są — zdaniem bibliotekarzy — 
niezwykle ważne przy sam okształceniu 
czytelnika w oparciu o księgozbiór biblio
teczny.

Skuteczną formą pomocy organizowanej 
przez bibliotekarzy z m yślą o czytelniku 
są m. in. ekspozycje nowości. W ywołują 
one u odbiorcy naturalną potrzebę wzbo
gacenia indeksu lek tu r pilnych. Ich w ar
tość kształcącą podnosi również fakt, że 
preferu ją  one, niekiedy w sposób kom 
pleksowy, określony kierunek bądź zakres 
tem atyczny wiedzy. Do najtrafn iej u nas 
dobranych należały te zwłaszcza ekspo
zycje, które propagowały wiedzę o regio
nie nadm orskim  oraz istotne dla postaw  
ideowo-politycznych problem y przyjaźni 
polsko-radzieckiej.

Na szczególne wyróżnienie ze względu 
na w alory ideowo-wychowawcze zasługu
ją następujące w ystaw y zorganizowane 
staraniem  bibliotekarzy elbląskich:

—■ L ite ra tu ra  Gdańska i Ziemi G dań
skiej.

—■ W ydawnictwo Morskie,
— W ystawa m onograficzna o Wojcie

chu Zukrowskim,
— 60 la t m arszu drogą, k tórą zapocząt

kował W ielki Październik,
— Książka radziecka.
O celowości organizowania w ystaw  i 

ekspozycji w bibliotekadh nie trzeba już 
dziś nikogo przekonywać. Wszyscy n ie
malże ich odbiorcy uznają te form y za 
życzliwe w ystępowanie naprzeciw  potrze
bom czytelników. W izualna strona ekspo
zycji m a na uwadze nie tylko budzenie 
doznań estetycznych — jest to jednocze
śnie zamierzone intrygow anie wyobraźni 
czytelnika treściam i zam kniętym i w  nie
znanej m u dotychczas książce.

P lastyka zdecydowanie wkroczyła dziś 
w działalność popularyzatorską bibliotek. 
Można zaryzykować tw ierdzenie, że nie
kiedy inspiruje ona czytelnictwo, jak  to 
bywa m. in. w przypadku ekspozycji p la 
katów  — wymienić tu  można wystawę p la 
katu  „Polska — nasza Ojczyzna”, „Rewo
lucja Październikowa a dzień dzisiejszy”. 
Czasem indywidualność doznań czytelni
czych konkretyzuje się w  ilustrow aniu 
plastycznym  odbieranych treści lek tu r — 
tak  np. powstawały w ystaw y pokonkurso
we na tem at: „Ulubieni bohaterowie ksią
żek rosyjskich i radzieckich”.
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Wymienione działania obliczone są na 
rozwijanie emocjonalnej pamięci czytelni
ka, zwłaszcza tego najmłodszego, jego re- 
fleksyjności i umiejętności przetw arzania 
doznań lekturowych.

Wydaje się, iż wiele przem awia za słusz
nością tw ierdzenia o występowaniu sprzę
żenia zwrotnego między siłą odziaływania 
bibliotek na aktywność czytelniczą a w y
zwalaniem się w odbiorcach książek ak
tywności odtwórczej. Uwidacznia się to 
zwłaszcza w pracy z najmłodszymi czy
telnikam i w filiach bibliotecznych dla 
dzieci. Uznaną formą aktywizacji czytel
niczej dzieci są tam  teatrzyki kukiełko
we. Służą one oddziaływaniom wychowaw
czym — mobilizują do kontaktów  z biblio
teką, inspirują czytelnictwo, w drażają do 
poszanowania książki, do odpowiedzialno
ści, zbliżają dziecko do treści kultury, 
wzbogacają jego wiedzę, poszerzają hory
zonty myślowe.

Ale nie tylko to jest ważne. W tej na 
pozór zabawowej formie najpełniej w y
zwala się osobowość dziecka, które prag
nie utożsamić się z odtwarzaną postacią 
bohatera i poprzez anim ację postaci ba j
kowej wyrazić w łasną jej wizję.

Możliwość „grania” w teatrzyku dopin
guje — według opinii samych dzieci — 
nie tylko do poszukiwania coraz to no
wych książek, ale przede wszystkim do 
uważnego ich czytania. Oto najczęściej cy
towane uzasadnienia potrzeby w spółpra
cy z teatrzykiem  bibliotecznym:

O dkąd gram  w  tea trzy k u , bohaterow ie  książek 
są m i bliżsi. P o tra fię  ich sobie w yobrazić jak  
żyw ych i w iem  naw et, jak im i glosam i m ówią.

Teraz, k iedy  znalazłam  się w tea trzy k u  bi
b liotecznym , szukam  w  książkach tak ie j postaci, 
k tó rą  chciałabym  zagrać.

To. że naieżę do tea trzy k u  kukiełkow ego,

spraw ia  przyjem ność m nie i tym , co m nie 
oglądają.
. Szukam  w b ib lio tekach  tak ich  książek z b a j

kam i i opow iadaniam i, k tó re  m ożna zagrać w 
tea trzy k u . P ró b u ję  naw et m atow ać n iek tó re  po
stacie.

W prowadzanie do bibliotek tej formy 
pracy kulturalno-ośw iatow ej należy uznać 
za godne ze wszech m iar naśladownictwa. 
Obserwacja pracy dziecięcych filii biblio
tecznych wykazała, że tam, gdzie funkcjo
nuje teatrzyk kukiełkowy, konsoliduje się 
społeczność czytelnicza, kształtuje się moc
ny aktyw, który współdziała z opiekunem 
biblioteki na rzecz rozwijania form i me
tod działalności kulturalno-oświatowej 
tych placówek w środowisku.

Elbląskie biblioteki dziecięce populary
zują teatrzyki kukiełkowe nie tylko w 
związku z realizacją własnego program u 
czytelniczego. W ykraczają również poza 
jego obręb w ram ach współpracy z in
nymi filiami bibliotecznymi, wykorzystu
jąc tę formę działalności wychowawczej 
w organizowanych konkursach i uroczy
stościach (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, 
Dni K ultury, Oświaty, Książki i Prasy).

Dużym zainteresowaniem młodych w i
dzów cieszyły się przedstawienia kukieł
kowe, prezentowane przez teatrzyki bi
blioteczne na I i II Ogólnopolskim Prze
glądzie Teatrzyków Kukiełkowych w El
blągu w r. 1977 i 1978. Przedstaw ienia pt. 
Brońm y książek z  obrazkami. Pyza i Pla- 
stuś, Słoń Pytajlo  i Czerwony Kapturek  
— zostały wyróżnione.

Biblioteki elbląskie, poszukujące nowa
torskich form pracy, potwierdziły w pełni 
tezę o sensie i skuteczności poszukiwania 
czytelników w drodze budzenia ich emo
cjonalnej i m anualnej aktywności, czemu 
sprzyja funkcjonowanie teatrzyku kukieł
kowego.

HALINA CIESZKOWSKA
WARSZAWA

Co nam zostało

łych lał..

30 LAT BIBLIOTEKI PRZY
ELEKTRONICZNO-MECHANICZNYCH 

ZAKŁADACH NAUKOWYCH 
IM. MARCINA KASPRZAKA

Przygotowując notatkę o 30 rocznicy 
działalności biblioteki szkolnej w Elektro- 
niczno-Mechanicznych Zakładach Nauko

wych im. M arcina Kasprzaka, zaczęłam 
wspominać nie bez wzruszenia wszystko 
to, co w tej 30-letniej epoce się przyda
rzyło. I stąd właśnie tytułem  stał się po
czątek starego, znanego szlagieru;

„Co nam  zostało z tych la t miłości 
pierwszej?

Zeschnięte liście i kw iat w tomiku w ier
szy”.

O dawnych, dla mnie już niem al prehi
storycznych czasach podpowiedziała mi 
kronika biblioteczna —

...że biblioteka powstała w raz ze szkołą 
(bo właśnie przy niej) w r. 1948;

...że szkoła nazywała się wówczas: Gim
nazjum  i Liceum Telekomunikacyjne, a 
mieściła się na Mokotowie przy ul. S tę
pińskiej;

...że księgozbiór biblioteki, zaledwie kil
kutysięczny (przeważnie z małowartościo-
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wych darów  i z bibliotek szkół likwido
wanych) nie posiadał ani ksiąg inw enta
rzowych, ani katalogów;

...że gdy w r. 1955 szkoła nareszcie zna
lazła się w odpowiedniej dła niej siedzi
bie przy uł. K asprzaka 19/21, biblioteka 
zajm owała tam  zmieniane kilkakrotnie po
mieszczenia małe i ciasne, aż wygospoda
rowano lokal z dotychczasowych najlep 
szy, w najniższej kondygnacji szkoły, po 
daw nej kotłowni.

Biblioteka znalazła się więc w ,.Hade
sie”, jak dowcipnie nową jej siedzibę o- 
kreśłiłi uczniowie. Tu dorobiła się — 
dzięki wysokim subsydiom — cennego 
księgozbioru, zarówno ogólnego, jak  i fa
chowego, związanego ze specjalnością tech
nikum. Dorobiła się też własnego inw en
tarza i katalogów: alfabetycznego i rze
czowego. Tu też mogły zacząć rozwijać 
swą działalność bibliotekarską i pedago
giczną początkowo dwie panie, aby na
stępnie wejść w grono szczerze oddanych 
młodzieży, fachowo przygotowanych i so
lidarnie współpracujących z sobą osób.

A co do nazwy „Hades”... Nie odstra
szyła ona uczniów, masowo korzystają
cych z biblioteki, co niech potwierdzi te 
kilka rymów, jakie znalazłam  w kronice:

Już antyczna wieść nam  niesie
Swoje m ity o Hadesie
Tak ponuro, aż dreszcz bierze,
O Charonie i Cerberze.

Lecz współczesna wieść nam  niesie — 
,,U K asprzaka”, choć w ,,Hadesie”, 
Inny nastró j i zwyczaje.
Tu się „duszom” książki daje.

Tu pracuje grono liczne.
Miłe muzy nie antyczne.
Pracowite, pożyteczne —
Są to muzy biblioteczne.

Cicho mówi się bez przerwy.
Co stargane koi nerwy.
Tu każdy spotkany mile 
W net się czuje bibliofilem 
Czułym na te fluidy, wdzięki.
K tóre k ry ją  stare księgi.

Książki nie pozostały młodzieży dłużne 
— dzieliły się tym  wszystkim, co miały 
wartościowego, rozszerzały horyzonty m y
ślenia, otw ierały dostępny tylko dła w ta
jemniczonych świat techniki i elektroniki.

A one pomne na sym patie owe.
Wiedzę i relaks nieść zawsze gotowe.
Im roztaczają swe powaby pierwsze.
Słowa i myśli, ilustracje, wiersze...
Przeglądając szafę z różnego rodzaju 

eksponatam i bibliotecznymi, natrafiłam  tu 
i ówdzie na p lakaty anonsujące imprezy, 
na plansze konkursowe, zaproszenia...

Oto portret Żeromskiego nam alowany 
przez jednego z uczniów, obok Broniew
ski, również praca ' naszego czytelnika, 
teczka z reportażam i nagrodzonymi w 
konkursie, odbitki kserograficzne liryk

Broniewskiego, jakie były rozdawane u- 
czestnikom wieczoru jego poezji, owym nie 
tylko ,,zjadaczom chłeba”. Oto num ery 
,.Radiowca” ze zdjęciami z im prez biblio
tecznych i w zm iankam i o nich szkolnych 
reporterów . Ośrodkiem tych imprez była 
oczywiście czytelnia, której rola w tech
nikum  jest szczególna — antidotum  na za
absorbowanie uczniów przeważającą ilo
ścią przedmiotów technicznych i zajęć 
praktycznych związanych z przyszłym za
wodem. Spojrzenie na świat wyłącznie po
przez pryzm at pojęć technicznych w ypa
cza jego obraz.

Aby więc uczeń nie uległ już całkowi
tej technizacji, kierujem y go w dziedzinę 
hum anistyki. Niech pozna również inny 
świat, świat lite ra tu ry  narodowej, poezji, 
teatru , sztuki plastycznej, życia współ
czesnego i jego problemów. Posłużą mu 
w tym  celu ciekawe artykuły  z czaso
pism, których biblioteka prenum eruje ok. 
80 tytułów , album y, książki, wystawy, 
imprezy. N asuw ają się one we wspom nie
niach długim korowodem: -

Oto spotkanie z inż. Ryszardem  Kreise- 
rem, autorem  wielu książek z dziedziny 
fotografiki i sztuki filmowej, a także au 
torem  różnych ciekawostek technicznych, 
publikowanych w ,.Młodym Techniku”.

Wieczornica „Powstanie W arszawskie w 
poezji i w piosence”, urządzona w jego 
XXX rocznicę głównie dła szczepu h a r
cerskiego działającego na terenie szkoły. 
Skrom na w ystaw ka autentycznych ekspo
natów  z tam tych dni.

Spotkanie z młodymi aktoram i tea tru  
Szajny ,.Studio” — K rystyną Chmielewską 
i Tadeuszem Matałowskim... Dało ono ucz
niom okazję uświadom ienia sobie „ciągot” 
teatralnych. Im preza, zorganizowana przy 
pomocy Koła Żywego Słowa, zgromadziła 
w czytelni najgorliwszych miłośników te 
atru.

Konkurs ,.Książki podróżnicze i repor
tażowe” m iał posłużyć przede wszystkim 
,.ruszeniu” owego działu, dość obficie re 
prezentowanego w bibliotece, a nie budzą
cego jakoś zainteresowania czytelników. 
Konkurs był długofalowy, składał się z 
trzech etapów, a jego zakończenie uśw iet
nił swoją obecnością reportażysta-dzien- 
nikarz A leksander Lubański.

50-łecie śmierci S tefana Żeromskiego 
stało się pretekstem  do „dokumentnego” i 
szczegółowego przew ertow ania jego Dzien
ników. Tak powstał wieczór poświęcony 
tem u wielkiemu pisarzowi. Fragm enty 
Dzienników, opisy przyrody i ziemi ojczy
stej, przeplecione z muzyką Chopina, pięk
no prozy jego utworów — wszystko to od
żyło i wzruszało, wykonane przez szkolny 
zespół recytatorów. Była też w ystaw a — 
kilkanaście rysunków  •— ilustracji wyko
nanych przez uczniów naszej szkoły do 
dzieł Żeromskiego.

Majowe Dni Oświaty, Książki i Prasy 
1976 r. biblioteka postanowiła uczcić nie
typowo: wystawą hobbystów, żgłosiło się
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sporo uczestników z rozm aitym i zbiorami. 
Zainteresowanie w ystaw ą przeszło oczeki
wania. Najlepiej chyba uwidocznione zo
stało to w „Pam iątkowej Księdze W ysta
w y” (był nią co praw da tylko skromny 
zeszyt), gdzie wpisywali swoje uwagi 
zwiedzający goście.

Poezja współczesna... jaka jest napraw 
dę? Logiczna czy bzdurna, straw na czy też 
nie? W ywołująca wzruszenia, szokująca? 
rozumowa? Wałcząca o coś czy istniejąca 
sam a dla siebie? Tem at trudny  i publikacji 
z tej dziedziny nie za wiele. Ale coś nie 
coś rozjaśniło się w głowach tym wszy
stkim, którzy byli, w czytelni na prelekcji 
polonisty i uczestniczyli w rozważaniach 
nad poezją współczesną.

Koncert poezji W ładysława Broniew
skiego, zorganizowany w związku z 80 
rocznicą urodzin poety, był w epoce nie
zwykłego tem pa i decybeli momèntem ci
szy, m edytacji, zwrócenia się do wew 
nątrz i skupienia.

Wielu uczestników imprez już odeszło 
ze szkoły. W tym  roku znów odejdzie spo
ra  grupa czytelników. Wraz ze św iade
ctwem dojrzałości pow ędrują w świat. Jest 
naszym zwyczajem starsze klasy zaopa
tryw ać na drogę w wiadomości o Centrum  
Inform acji Naukowej, Technicznej i Eko
nomicznej. Nowy narybek witam y rok-; 
rocznie lekcją inform acyjną o bibliotece. 
W drażam y również uczniów od korzysta
nia z katalogów, karto teki tematycznej 
czasopism, do samodzielnego poszukiwania 
wiadomości w księgozbiorze podręcznym. 
Wiedza o bibliografii przydaje się m ło
dzieży już przy pisaniu pracy dyplomowej. 
Takich lekcji bibliotecznych odbywa się 
kilkanaście w ciągu roku. A byw ają także 
inne, jak np. powtórzona dla kilku klas 
lekcja tem atyczna ,,Muzyka polska w 
XX X -leciu”.

Mówiąc o pracy biblioteki nie można 
pominąć pewnych danych statystycznych. 
Zresztą jak inaczej przedstawić mrówczą, 
codzienną a system atyczną pracę wypo
życzalni?

Korzysta z niej ok. 200 nauczycieli i 
pracowników szkoły. Korzystają z niej je 

dnak przede wszystkim uczniowie — ok. 
1400 osób. W ostatnich latach zakupiono 
ponad 3500 książek za sumę 100 tys. zł. 
Rokiem prosperity był rok szkolny 1975/ 
/76, kiedy to i pieniędzy na zakup było 
dużo, i czytelnictwo uczniów osiągnęło 
wyższy niż zwykle wskaźnik.

Obecnie księgozbór biblioteki liczy ok. 
20 tys. woluminów. W ciągu ostatnich pię
ciu la t obserwujem y zwiększone zaintere-' 
sowanie młodzieży książkami techniczny
mi i popularnonaukowym i z różnych dzie
dzin wiedzy. Z czasopism technicznych 
największym  powodzeniem cieszy się ,,R a
dioam ator”, prenum erow any za pośredni
ctwem czytelni przez kilkudziesięciu ucz
niów. W podobny sposób uczniowie pre
num erują techniczne czasopisma radzie
ckie. Biblioteka szkolna wypożycza lek tu 
ry szkolne, zawodowe i szeroki w achlarz 
książek z lite ra tu ry  pięknej uczniom Tech
nikum Dziennego, Liceum Zawodowego 
(dawniej również Zasadniczej Szkole Za
wodowej), Technikum Wieczorowego dla 
Pracujących oraz Technikum Zaocznego.

Z innych jej prac wymienić trzeba: co
roczne zaopatryw anie uczniów w podręcz
niki szkolne, pomyślnie układającą się 
współpracę z kierownictwem  szkoły i nau
czycielami (ustalanie zakupów potrzeb
nych pozycji, wypożyczanie książek do sal 
przedmiotowych, zaopatryw anie pokoju 
nauczycielskiego w prasę codzienną). Na 
zakończenie roku szkolnego biblioteka za
kupuje książki na nagrody dla najlepszych 
uczniów.

Co roku przeprowadza się selekcję księ
gozbioru, usuwa książki przestarzałe i 
zniszczone.

Do historycznych momentów w życiu 
naszej biblioteki należy zaliczyć zajęcie w 
r. 1973 trzeciego m iejsca w konkursie ,,Bi
blioteka organizatorem  czytelnictwa w 
szkole” oraz przyznanie jej pracownikom 
nagrody zespołowej m inistra oświaty.

Co roku przychodzą nowi uczniowie. 
Oby dobrze się czuli w naszej bibliotece. 
Oby i nam  dobrze się z nimi pracowało 
przez następnych lat... trzydzieści.

N IE D A L E K O  G M IM Y

R acjonalizację zatrudnienia... 
trzeba rozpoczynać od gminy

Wiadomo, że z reorganizacją adm inistra
cji państwowej (powołaniem gmin w m iej
sce gromad, a następnie likw idacją po
wiatów) łączył się poważny wzrost zadań 
bibliotek zlokalizowanych w siedzibach 
władz gminnych. Wzrost zakresu sam o

dzielności pracy, a szczególnie nadzór nad 
liczną siecią punktów  i filii, rozwój czy
telnictw a we wsiach gminnych związany 
przede wszystkim z powołaniem szkół 
zbiorczych, zwiększony dopływ nowości 
książkowych — wszystko to wymaga okre
ślonego, zwiększonego w stosunku do po
przedniego okresu, nakładu pracy. Jeśli 
uwzględnimy przy tym, że biblioteki gm in
ne startow ały przeważnie z jednym  — i nie
rzadko ryczałtowym ■— pracownikieńi, to 
uznać musimy, iż powszechne wołanie o 
eta ty  dla gmin jest w pełni uzasadnione.
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Potrzeba zwiększenia liczby zatrudnio
nych w  gminach poprzez „dopływ” no
wych etatów  jest spraw ą oczywistą. Nie 
świadczy to jednak, że nowe etaty  „należą 
się” hurtem  wszystkim bibliotekom 
gminnym. Sytuacja jest bardziej skompli
kowana, w wielu bowiem gminach tkwią 
rezerwy. W spadku po „Polsce gromadz
k ie j” pozostało sporo etatów  w filiach, co 
nie zawsze jest uzasadnione obecnymi po
trzebam i, nie zawsze też ryczałty w filiach 
są proporcjonalne do efektów pracy tych 
placówek. Problem atyczna też staje się w 
ogóle potrzeba istnienia niektórych filii 
(przynajmniej w tradycyjnej formie) w 
związku z w yludnieniem  się niewielkich 
wsi i likwidacją szkół działających do
tychczas na ich terenie.

Porównanie aktuałnego zatrudnienia w 
bibliotekach woj. olsztyńskiego z norm am i 
zatrudnienia opracowanymi przez Mini
sterstw o K ultury  i Sztuki (zob. zarządze
nie m inistra ku ltury  i sztuki n r 13 z 28 
III 1978 r.) wskazuje, że w ok. 1/3 gmin 
zatrudnienie mieści się w granicach norm, 
a w kilku przypadkach notujem y przekro
czenie naw et norm m aksymalnych. A jeśli 
przy globalnym zatrudnieniu w gminie, 
zawyżonym lub zbliżonym do normy, zbyt 
szczupły jest personel samej biblioteki 
gminnej, świadczy to o nieracjonalnym  
zatrudnieniu w filiach, a więc korekta 
istniejącego stanu rzeczy może i powinna 
być dokonana w gminie.

Rozpatrzmy poruszony wyżej problem 
na dwu konkretnych, dość typowych przy
kładach.

W podołsztyńskiej g m i n i e  J o n k o -  
w o, zamieszkanej przez 6 tys. m ieszkań
ców, działają — biblioteka gminna za tru 
dniająca jednego pracownika etatowego 
oraz 3 filie z pracownikam i ryczałtowymi 
(■/2 etatu). Łącznie więc zatrudnienie w y
nosi w gminie 2,5 etatu  przy 20 tys. wypo
życzeń do domu i 2 tys. w czytelniach. 
Wieś gminna jest miejscowością spofą 
(około tys. mieszkańców), podczas gdy 
miejscowości, w których działają filie, to 
wsie niewielkie (300—400 mieszkańców 
łącznie z kołoniami). Z wypożyczalni po
szczególnych filii korzysta po 100—150 
czytelników, co aczkolwiek stanowi po
kaźny odsetek ogółu mieszkańców (25— 
35®/o), to jednak jest liczbą bardzo małą 
jak  na samodzielną placówkę. Kierownicz
ka GPB, kol. Teresa Biadoń, słusznie na
rzeka na przeciążenie obowiązkami i do
maga się jakiejś pomocy.

Co w tej sytuacji robić? —■ 2,5 etatu  to 
według norm i zdrowego rozsądku za tru 
dnienie w ystarczające przy 22 tys. wypo
życzeń do domu i udostępnień na miejscu. 
Z drugiej strony zbyt m ałe jest zatrudnie
nie w samej GBP. Dać dodatkowe środki 
do gminy Jonkowo? — Nie sposób, bo w 
województwie jest wiele pilniejszych po
trzeb w  bibliotekach wiejskich ' i w m ia
stach. Może zlikwidować którąś z filii? — 
Też szkoda, bo tradycje ich istnienia się

gają 30 la t i ludność „zrosła się” z tymi 
jedynym i we wsiach placówkami k u ltu 
ralnym i. Nie sposób przejść też obojętnie 
obok takich faktów jak starannie skom
pletowane księgozbiory i fachowi, do
świadczeni bibliotekarze. A może by 
zmniejszyć godziny zatrudnienia i płace w 
poszczególnych filiach, by w ten sposób 
„wykroić” ryczałt dla GBP? — Też tru 
dno, bo wynagrodzenie ryczałtowych p ra 
cowników filii jest i tak bardzo niskie 
(900—1300 zł). Czy napraw dę w tej kon
kretnej sytuacji nie ma lepszego rozwią
zania problemów kadrowych? Okazuje się, 
że przy uważnym przypatrzeniu się re
aliom można znaleźć rozwiązanie satysfa
kcjonujące wszystkich zainteresowanych.

A więc: wieś Ł o m y , w której zlokali
zowana jest jedna z filii, położona blisko 
Jonkowa (3,5 km), posiada ze wsią gm in
ną bardzo dobre połączenie autolsusowe. 
B ibliotekarka z Łom może — i zgadza się
— obsługiwać czytełników „swojej” filii 
w wym iarach V/, eta tu  (3 razy tygodniowo 
po 3—4 godziny, co przy 100 czytelnikach 
w  pełni wystarcza), a pozostałe godziny 
poświęcić pracy w GĘP. Koleżanka Da
nuta A ftyka bardzo lubi prace techniczne 
i ma iście kobiece zamiłowanie do porząd
ku — bardzo więc przyda się w bibliotece 
gminnej przy opracowywaniu i porządko
w aniu księgozbioru. W ten sposób filia 
nic nie straci (w każdym razie niewiele), 
a GBP zyska. Zyska też kol. Aftyka, bo 
w nowej sytuacji będzie można pomyśleć 
o zwiększeniu jej napraw dę niskiego' w y
nagrodzenia.

Rysuję się też możliwość zracjonalizo
w ania zatrudnienia w pozostałych filiach. 
Filia w W o ł o w n i e  prowadzona jest 
wzorowo przez kol. Elżbietę Zaborowską. 
Niespełna 5 km  od Wołowna położona jest 
niewielka wieś W r z e s i n a ,  będąca rów 
nież siedzibą filii. Dyskutowana jest kon
cepcja, by obie filie obsługiwała jedna 
osoba — może właśnie kol. Zaborowska.
— Tak więc w miejsce jednego etatowego 
bibliotekarza w GBP -f- trzech ryczałto
wych w filiach na przyszłość rysuje się 
następujący stan zatrudnienia w biblio
tekach Jonkowo: 2 pracowników etato
wych w GBP, z których jeden obsługiwać 
będzie również filię w Łomach, 1 p ra 
cownik filii w Wołownie, obsługujący 
również fiłię we Wrzesinie.

Sąsiednia g m i n a  S t a w i g u d a  łicz- 
bą mieszkańców i wielkością personelu 
zbliżona jest do gminy Jonkowo i podo
bne m a problem y kadrowe. Biblioteka 
gminna (o^koło 600 czytelników, 14 tys. w y
pożyczeń, 5 punktów  bibliotecznych) za
trudnia 1 pracownika etatoiwego. Również 
etatowego pracow nika posiada filia w 
B a r t ą g u ,  wykazująca się znacznie 
skromniejszymi w ynikam i (350 czytelni
ków, 6 tysięcy wypożyczeń, 3 punkty bi- 
biblioteczne). Istnieje jeszcze druga filia w ' 
niewielkiej wsi P l u s k i  (uwiecznionej 
przez Igora N ewerly’ego w Archipelagu
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ludzi odzyskanych), pięknie położonej 
wśród lasów nad jeziorem — ta placówka 
z pracownikiem ryczałtowym O/2 etatu) 
może wykazać się tylko 127 czytelnikami 
i niespełna 2 tys. wypożyczeń.

Jak widzimy, i tu  personel biblioteki 
gminnej jest zbyt szczupły — przy niedo
statecznym wykorzystaniu personelu filii 
bibliotecznych. Na istotniejszy rozwój 
czytelnictwa w filiach liczyć nie można, 
gdyż liczba ludności wsi, w których filie 
działają, powoli, ale systematycznie się 
zmniejsza. Nie można też liczby punktów 
w przypadku Bartąga zwiększyć, gdyż bi
blioteka ta  obsługuje rejon w „kącie” 
gminy, oddzielony od reszty jej terytorium  
lasami i jeziorami. Po dokładnym roze
znaniu się w stanie poszczególnych biblio
tek i w tej gminie okazało się możliwe 
zracjonalizowanie zatrudnienia bez sięga
nia po środki z zewnątrz. W filii w B artą
gu proponuje się obniżyć zatrudnienie do 
2/3 etatu, przy jednoczesnym przejęciu 
przez bibliotekę gminną obsługiwanych 
przez tę filię punktów (3). Operacja ta  bę
dzie o tyle bebzolesna, że kwalifkowanej 
bibliotekarce z Bartąga, kol. Leandrze

Szydłowskiej, trudno pogodzić pracę w 
pełnym wymiarze godzin z obowiązkami 
domowymi. Filia w Pluskach — mimo 
skromnych wyników — nie będzie zlikwi
dowana z uwagi na piękne tradycje walki 
o polskość tej miejscowości i istniejącą 
bazę lokalową; można by natomiast obni
żyć liczbę godzin ' pracy kol. Krystynie 
Czyborra do 1/3 etatu. E tat z Bartąga pla
nuje się przesunąć do biblioteki gminnej, 
rozszerzając równocześnie poważnie za
kres działalności GBP (przejęcie 3 punk
tów obsługiwanych dotychczas przez filię 
w Bartągu, organizacja 3 — 4 dalszych 
punktów, obsługa filii, która ma być u ru 
chomiona w najbliższym czasie we wsi 
Gryźliny).

Tak więc w przyszłości w gminie S ta
wiguda GBP będzie zatrudniała 2 etato
wych pracowników (z których jeden w 
wymiarze 1/3 etatu będzie obsługiwał filię 
w Gryźlinach), natom iast w filiach praco
wać będą bibliotekarze ryczałtowi w w y
miarze czasu dostosowanym do potrzeb 
wynikających ze stanu czytelnictwa.

Jan Burakowski

A n k ie ta  „ P o r a d n ik a  B ib l io te k a r z a ”

Podsumowanie
Ankieta zamieszczona w „Poradniku Bi

bliotekarza” (nr 1/2 z r. 1978) m iała na 
celu zorientowanie redakcji w opiniach 
oraz sądach Czytelników o czasopiśmie.

Zgodnie z tym założeniem odpowiedzi 
na pytania ankietowe m iały dostarczyć:

— inform acji o stopniu wykorzystania 
„Poradnika” (pyt. A, B, G),

— rejestru dostrzeżonych wad i m anka
mentów (pytania C, D, E),

— propozycji, życzeń i pomysłów doty
czących profilu i zawartości miesięcznika 
(pytania F, I, J).

Czytelnicy nie zawiedli oczekiwań. 
Wprawdzie udział w ankiecie wzięło tylko 
271 osób, lecz odpowiedzi ich są na ogół 
w yczerpujące’i wnikliwe.

Wszystkie m ateriały nadesłane przez 
uczestników ankiety zostały szczegółowo 
przeanalizowane i uporządkowane. Pow
stał re jestr problemów i propozycji. Na
w et z danych o uczestnikach ankiety (py
tanie K), w ynikają pewne wnioski doty
czące profilu pisma. M ateriał z ankiet po
zwoli redakcji na żywszy kontakt z 
odbiorcami, zaspokojenie — w m iarę moż
liwości — ich życzeń oraz podjęcie nowych 
inicjatyw, które nasuw ają się w związku 
z rzeczywistymi potrzebami środowiska 
bibliotekarskiego.

O ile dla redakcji interesujący jest cały 
m ateriał szczegółowy, zgromadzony w 
wyniku ankiety, to Czytelnikom pragnie
my przedstawić jedynie generalne wnio
ski, które będą miały wpływ na dalszy 
kształt „Poradnika”.

1. Należy utrzymać, a nawet pogłębić, 
szkoleniowo-instruktażowy charakter cza
sopisma. Zamieszczać jak najwięcej m a
teriałów praktycznych, szczególnie doty
czących form pracy z czytelnikiem oraz 
techniki bibliotecznej. 40% odpowiedzi na 
pytanie I (propozycje dotyczące profilu 
pisma) opowiada się za takim  rozwiąza
niem. M ateriały praktyczne Czytelnicy 
wymieniają jako najprzydatniejsze (pyta
nie A), najczęściej wykorzystywane (py
tanie B), a także godne zamieszczania w 
formie w kładki (pytanie J).

2. Zwrócić większą uwagę na pracę i 
trudności małych bibliotek, szczególnie 
wiejskich. Zamieszczać m ateriały dotyczą
ce bibliotek gminnych (po reform ie adm i
nistracyjnej) oraz filii i punktów biblio
tecznych.

Ten właśnie problem zajął pierwsze 
miejsce na liście braków wysuwanych 
przez Czytelników (pytanie C). Zresztą 
40% uczestników ankiety to pracownicy 
bibliotek wiejskich, 49% ■— bibliotek
m iast niewojewódzkich).

3. Nie rezygnując z publikacji dotyczą
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cych bibliotekarstw a szkolnego, w  m iarę 
możliwości zmienić proporcje zamieszcza
nych m ateriałów  na korzyść bibliotek pu
blicznych. Uwzględniać również zapotrze
bowania innych typów bibliotek (facho
wych, pedagogicznych).

Wniosek ten wypływa zarówno z samych 
proporcji uczestników ankiety — repre
zentantów  poszczególnych typów biblio
tek, jak i z bezpośrednich odpowiedzi na 
pytania.

4. Corocznie publikować kalendarium  
rocznic literackich, a m ateriały  dotyczące 
ich obchodów zamieszczać w m iarę możli
wości z wyprzedzeniem. Nie ustaw ać w 
staraniach o rytm iczne ukazywanie się 
pisma.

Na ten tem at wypowiadali się praw ie 
wszyscy i praw ie we wszystkich punktach 
ankiety. 72% ankietowanych uznało opóź
nienia w ukazywaniu się pisma za jego 
główny m ankam ent.

5. Zwrócić większą uwagę na nowocze
sne formy pracy, na zmiany i innowacje 
w bibliotekarstw ie. Upowszechniać nowo
cześniejszy model biblioteki.

I tak  np. Czytelnicy upom inają się, aby 
cykle lekcji bibliotecznych dostosować do 
program u inte, zamieszczać wzory nowo
czesnych urządzeń i sprzętu, omawiać pro
fil zbiorów oparty o dokum enty poza- 
książkowe.

6. Zamieszczać częściej doniesienia o b i
bliotekarstw ie zagranicznym oraz recenzje 
z fachowej lite ra tu ry  obcojęzycjnej.

7. Ograniczyć m ateriały  historyczne, a 
sprawozdawcze podawać jedynie w formie 
krótkich notatek.

Z odpowiedzi na pytania A, B i D w y
nika, że są to najm niej pożądane artykuły 
i wykorzystywane w nikłym  stopniu.

8. Zwiększyć ilość m ateriałów  dotyczą
cych literatu ry  i pisarzy, szczególnie 
współczesnych.

Proponowano np. częstsze zamieszczanie 
recenzji i analitycznych omówień lite ra 
tury, portretów  pisarzy, inform acji o w y
mowie nazwisk i tytułów  niepolskich (w 
formie wkładki), życiorysów pisarzy na
grodzonych itp.

9. Założyć stałą rubrykę „porady praw 
ne” oraz zamieszczać artykuły dotyczące 
zarządzeń, przepisów i ustaw odaw stw a b i
bliotecznego. Ten motyw przew ijał się w 
wielu wypowiedziach.

10. Opracowywać w formie w kładki m a
teriały  do praktycznego wykorzystania

Najwięcej osób wypowiedziało się za na
stępującym i ich rodzajami;

—■ scenariusze wystaw,
— różnorodne przykładowe formy pracy 

pedagogicznej,
— projekty dekoracji, plakatów, gazetek, 

afiszów,
— konspekty lekcji z opisem i wzorami 

pomocy metodycznych.
Proponowano również zamieszczanie 

wzorów z zakresu liternictw a, zestawów 
haseł do karto tek  zagadnieniowych, w y

kazu działów katalogu rzeczowego, po rtre
tów pisarzy, projektów  mebli, sprzętu i in.

11. Zwrócić uwagę na stronę plastyczną 
pism a (jakość ilustracji, kolor, zdjęcia itp.).

Ogólna ocena przydatności „Poradnika 
Bibliotekarza” okazała się nader pozytyw
na. Wielu Czytelników wyraża pełną apro
batę bądź w strzym uje się od głosu w 
punktach dotyczących m ankam entów  cza
sopisma (np. w punkcie D — 79%). Cieszy 
nas ta  aprobata, nie skłania jednak do 
pełnego samozadowolenia. Redakcja doło
ży starań, aby lista wniosków i postula
tów była w m iarę możliwości kolejno re 
alizowana.

Tak np. już w ostatnich num erach po
jaw ia się częściej tem atyka przydatna 
dla biblioetk wiejskich, omawiane są zbio
ry  specjalne. Pragniem y również zamie
szczać więcej artykułów  dotyczących bi
bliotek publicznych. Tu jednak muszą 
przyjść nam  z pomocą sami Autorzy. 
Większość prac zamieszczanych na łam ach 
,,Poradnika” to m ateriały  nadsyłane przez 
Czytelników. Ostatnim i czasy środowisko 
bibliotekarzy szkolnych wykazuje w tej 
dziedzinie znacznie większą aktywność. 
W rażenie pewnego zachwiania proporcji 
na rzecz szkoły pogłębiać może fakt, że 
i z bibliotek publicznych nadchodzą pro
pozycje dotyczące form  pracy z młodzie
żą (np. niemal wszystkie lekcje biblio
teczne). Prosimy o nadsyłanie m ateriałów 
dotyczących pracy bibliotek publicznych 
— będzie ich wówczas więcej na łam ach 
pisma.

W num erze 10 br. ukazał się — oczeki
wany przez Czytelników — kalendarz 
rocznic literackich na r. 1979. Również 
zgodnie z życzeniami Czytelników m ateria
ły sprawozdawcze skraca się do formy 
krótkich notatek. Nawiązane zostały kon
tak ty  z plastykiem  w celu poprawienia 
strony graficznej pisma.

Największych trudności przysparza nam  
problem rytmiczności ukazywania się „Po
radn ika”, sygnalizowany przez niemal 
wszystkich uczestników ankiety jako 
główny m ankam ent czasopisma. K onty
nuujem y usilne staran ia o likwidację o- 
późnień, dotychczas jednak niewielkie 
m am y w  tym  względzie osiągnięcia. De
zaktualizacji m ateriałów  (np. rocznico
wych) można co praw da częściowo zapo
biec przez zamieszczanie ich z dużym w y
przedzeniem, jednak m usiałyby one nad
chodzić w dostatecznie wczesnym term inie. 
Tu więc apel do potencjalnych autorów  o 
odpowiednio wczesne nadsyłanie opraco
wanych artykułów.

Na koniec pragniem y podziękować wszy- 
skim, którzy nadesłali odpowiedzi na py
tan ia  ankiety. W yrażamy też nadzieję, że 
propozycje opracowań własnych, zgłoszo
ne przez Czytelników w punkcie F ankie
ty, zostaną zrealizowane i nadesłane do re 
dakcji w  formie konkretnych artykułów.

Redakcja
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PIOTR CHORYŃSKI
POZNAN

O roli i zadaniach 

bibliotek szkolnych 

i pedagogicznych

D ydaktyczne i wychowawcze funkcje bi
bliotek. Praca zbiorowa pod red. I. Jon- 
-Jondzel. W arszawa: Instytut Kształcenia 
Nauczycieli 1978, 364 s.

Pracownicy bibliotek szkolnych i peda
gogicznych odczuwają wyraźny niedosyt 
publikacji poświęconych zagadnieniom or
ganizacji i metodyki pracy w tych p la
cówkach. W ystarczy przypomnieć, że w y
dana w  r. 1977 praca Biblioteka szkolna. 
Przewodnik dla bibliotekarza, będąca 
przecież przede wszystkim poradnikiem 
dla osób rozpoczynających pracę w biblio
tece, jest już w tej chwili niedostępna na 
rynku księgarskim, a od czasu wydania 
ostatniego tomu „Z doświadczeń bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych” oraz drugiej 
części pracy Biblioteki szkolne w  Polsce 
Ludowej upłynęło kilka la t i wiele zaw ar
tych w nich tw ierdzeń uległo dezaktuali
zacji. Z tych też względów wydana nakła
dem Instytutu Kształcenia Nauczycieli 
praca pt. D ydaktyczne i wychowawcze 
funkcje bibliotek zostanie z dużym zain
teresowaniem przyjęta w środowisku bi
bliotekarzy szkolnych i pedagogicznych. 
Niestety, i ta publikacja została wydana w 
niewielkim nakładzie 2 tys. egzemplarzy, 
uniemożliwiającym uzyskanie jej przez 
wszystkich zainteresowanych, a przecież, 
ze względu na metodyczny charakter za
mieszczonych w niej m ateriałów, nie w y
starczy tylko zapoznanie się z nimi po wy
pożyczeniu książki z innej biblioteki.

Omawiana publikacja jest zbiorem 10 
artykułów  dotyczących w ybranych form 
pracy bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych. Autorami są pracownicy instytutów

kształcenia nauczycieli i badań oświato
wych, wizytatorzy metodycy bibliotek 
szkolnych oraz pracownicy bibliotek pe
dagogicznych, od wielu la t związani z 
działalnością bibliotek resortu oświaty. 
Fakt ten spowodował, że zamieszczone w 
tomie m ateriały, mimo iż w wielu przy
padkach opierają się na prowadzonych 
przez autorów badaniach naukowych, są 
przede wszystkim prezentacją sprawdzo
nych w praktyce form i metod pracy bi
bliotecznej lub też zaw ierają propozycje 
ich usprawnienia.

Zagadnieniem najbardziej kontrow er
syjnym i najczęściej dyskutowanym w 
przypadku omawiania prac zbiorowych 
jest problem właściwego doboru m ateria
łów i proporcji miejsca przeznaczonego na 
przedstawienie poszczególnych zagadnień.

Problem atyce bibliotek szkolnych po
święcono siedem z dziesięciu artykułów. 
Wszystkie one, z jednym wyjątkiem, do
tyczą zagadnień bezpośrednio in teresują
cych bibliotekarzy szkolnych. Szkoda ty l
ko, że w tej publikacji, interesującej i 
poruszającej problemy najbardziej ak tu
alne, zabrakło miejsca na przedstawienie 
modelu biblioteki zbiorczej szkoły gmin
nej i zasad funkcjonowania bibliotek 
szkolnych na terenie gminy oraz na omó
wienie zagadnień związanych z w draża
niem uczniów do samokształcenia i sa
modzielnej pracy umysłowej w powszech
nej szkole' dziesięcioletniej. Zamiast a rty 
kułu na tem at organizacji pracy w izytato
ra bibliotek szkolnych należało raczej za
mieścić m ateriały dotyczące kryteriów  i 
zasad przeprowadzania oceny działalności 
biblioteki i zatrudnionego w niej nauczy
ciela. Wśród tematów, które również wy
magają pilnego opracowania, należy w y
mienić problematykę pracy z uczniami 
klas początkowych oraz zasady postępo
wania ze zbiorami audiowizualnymi w bi
bliotekach szkolnych.

H e n r y k  S m y c z y ń s k i  w artykule 
K ierunki modernizacji biblioteki w refor
m owanej szkole Polski Ludowej zapoznaje 
czytelników ze zmianami, jakie muszą wy
stąpić w pracy bibliotek szkolnych w 
związku z wdrażaniem  reform y systemu 
oświaty. Słusznie uważa on, że nowe for
my i metody pracy zreformowanej szkoły 
średniej muszą znaleźć odpowiednie od
zwierciedlenie w pracy bibliotek szkol
nych, gdyż iylko wtedy będzie można w 
pełnym zakresie włączyć te placówki w 
realizację zadań dydaktyczno-wychowaw
czych szkoły. Autor nie ukrywa jednocze
śnie trudności, które należy przezwyciężyć. 
Wymienia wśród nich konieczność zapew
nienia bibliotekom odpowiednich w arun
ków lokalowych i właściwego sprzętu oraz 
zagwarantowania dopływu nowości w y
dawniczych. Niestety, proponowane przez 
Henryka Smyczyńskiego powszechne w y
korzystywanie „Zapowiedzi W ydawni
czych” nie zapewni dopływu odpowiednich 
pozycji, gdyż nie pozwolą na to obecne
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nakłady książek ani też możliwości orga
nizacyjne bibliotek szkolnych i „Domu 
Książki”. Fakt ten stw arza konieczność 
poszukiwania innych rozwiązań pozwala
jących zabezpieczyć dopływ niezbędnych 
pozycji do bibliotek.

Z tych też względów w arta  jest uw aż
nego rozpatrzenia koncepcja przedstaw io
na przez C e c y l i ę  G u g u l s k ą  i B o 
ż e n ę  K r a w c z y k o w s k ą  w artykule 
pt. Struktura  zbiorów biblioteki dziesię
cioletniej szkoły ogólnokształcącej. Autorki 
proponują powrót, w sposób zmodyfiko
wany, do zaniechanego przed laty central
nego zaopatryw ania bibliotek w pozycje 
podstawowe. System ten, stosowany do tej 
pory z dużym powodzeniem w bibliote
kach publicznych, nie tylko zapewniłby 
dopływ do bibliotek szkolnych niezbęd
nych tytułów, ale poprzez uwolnienie b i
bliotekarzy od czasochłonnych prac, zwią
zanych z poszukiwaniem książek w księ
garniach, pozwoliłby skoncentrować się im 
na działalności pedagogicznej. Autorki su
gerują, aby po przeprowadzeniu w posz
czególnych województwach analizy do
tychczasowego stanu zasobów bibliotek 
szkolnych powołać przy bibliotekach pe
dagogicznych wojewódzkie ośrodki zaopa
tryw ania bibliotek. Zajęłyby się one także 
opracowywaniem zbiorów i powielaniem 
k a r t  katalogowych do rozdzielanych ksią
żek. C. Gugulską i B. Krawczykowska 
słusznie jednak podkreślają, że celem pro
ponowanego system u jest tylko zagw aran
towanie dopływu do bibliotek pozycji na j
ważniejszych, przy czym każda placówka 
m iałaby możliwość indywidualnego uzu
pełniania zbiorów zgodnie z w łasnym i po
trzebami.

Problem em  szczególnie silnie akcento
wanym  w omawianym artykule jest ko
nieczność dokonywania systematycznej se
lekcji zbiorów bibliotecznych. Księgozbio
ry  bibliotek szkolnych m ają charak ter par 
excellence utylitarny, związany z realiza
cją program u dydaktyczno-wychowawcze
go szkoły, dlatego też książki naw et cen
ne, ale nieprzydatne w tych placówkach, 
należałoby przekazać do innych bibliotek.

Zagadnienia organizowania pracy w y
chowawczej w  bibliotekach szkolnych po
dejm uje Z o f i a  P o r c z y ń s k a  w a r
tykule Funkcja wychowawcza biblioteki 
szkolnej. Szkoda tylko, że w tych in tere
sujących rozważaniach autorka ograni
czyła się do przedstaw ienia działań rea li
zowanych w bibliotece i nie uwzględniła 
w  szerszym zakresie prac podejmowanych 
wspólnie z całym zespołem nauczyciel
skim, a włączających bibliotekę w cało
kształt oddziaływań wychowawczych 
szkoły.

Probłem y kształcenia i doskonalenia za- 
wodego bibliotekarzy szkolnych omówio
ne zostały w artykułach I r e n y  N o w a k  
— Z zagadnień kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli bibliotekarzy  i E l ż b i e t y

S a w i c k i e j  — Zespoły samokształcenio
we bibliotekarzy szkolnych.

Irena Nowak dokonała przeglądu form 
kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli-bibliotekarzy w latach 1944—- 
—1972 oraz szczegółowo przedstaw iła ak 
tualne form y kształcenia bibliotekarzy w 
uczelniach wyższych i podnoczenia kw a
lifikacji przez bibliotekarzy szkolnych na 
studiach i kursach prowadzonych przez 
Insty tu ty  Kształcenia Nauczycieli i Ba
dań Oświatowych oraz w ram ach sam o
kształcenia.

Z zainteresowaniem  pracowników b i
bliotek szkolnych spotka się artykuł J  ó- 
z e f a  S z a c k i e g o  Biblioteki szkolne i 
publiczne (Funkcje i współpraca). Po o- 
mówieniu głównych zadań bibliotek szkol
nych i publicznych autor wskazuje możli
we formy współdziałania placówek obu 
sieci bibliotecznych w zakresie doboru, o- 
pracowywania i udostępniania zbiorów, 
prowadzenia działalności inform acyjnej o- 
raz pedagogicznej wśród dzieci i młodzie
ży. W ydaje się, że rozważania zamieszczo
ne w artykule należało uzupełnić przed
stawieniem  działań podejmowanych przez 
oba rodzaje bibliotek na rzecz środowi
ska lokalnego w dziedzinie pedagogizacji 
dorosłych, wspólnych imprez czytelniczych, 
wieczorów autorskich itp.

O ile większość prezentowanych w tym 
artykule form  wspólnej pracy może być z 
powodzeniem stosowana w  bibliotekach 
szkolnych i publicznych na terenie całego 
k ra ju  (zwłaszcza w środowisku wiejskim), 
to o wiele mniej realna w ydaje się propo
zycja autora dotycząca korzystania przez 
biblioteki szkolne z usług bibłiotek pub
licznych w zakresie gromadzenia i opra
cowywania zbiorów. Propozycja ta  jest 
niemożliwa do zrealizowania nie tylko ze 
względów organizacyjno-form alnych, ale 
przede wszystkim m erytorycznych. Cieka
wy sposób rozwiązania tego istotnego dla 
bibliotek szkolnych problem u prezentuje 
wymieniony już artykuł Gugulskiej i 
K r a wczy kowskie j .

W części poświęconej działalności b i
bliotek pedagogicznych zamieszczone zo
stały artykuły  D a n u t y  W e s o ł o  w- 
s k i e j — Rola biblioteki pedagogicznej w  
pedagogizacji społeczeństwa, J a c k a  
S z a m b e l a n a  — Działałność inform a
cyjna bibłioteki pedagogicznej i M a r i i  
A n d r e s  — Udział biblioteki pedagogicz
nej w  realizowaniu zadań dydaktyczno- 
-w ychow aw czych szkoły.

Z łektury  powyższych artykułów  nasu
wa się nieodparcie wniosek, że pełne u- 
powszechnienie w środowisku nauczycieł- 
skim zbiorów gromadzonych w bibliote
kach pedagogicznych oraz wykorzystanie 
ich potencjału informacyjnego i możłi- 
wości udzielenia szkołom pomocy we w ła
ściwej realiazcji zadań dydaktyczno-wy
chowawczych jest realne tylko w przy
padku ścisłego współdziałania bibliotek 
pedagogicznych ze szkolnymi. Potrzebę tę
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szczególnie silnie akcentował w swoim a r
tykule Jacek Szambelan, twierdząc mię
dzy innymi, że bibliotekarz szkolny wi
nien być łącznikiem między zespołem nau
czycielskim a biblioteką pedagogiczną, po
magającym nauczycielom i uczniom w do
tarciu do interesujących ich pozycji i in
formacji.

A rtykuły te nie tylko zorientują biblio
tekarzy szkolnych w zakresie pracy biblio
tek pedagogicznych, ale dopomogą także 
powstałym po reform ie adm inistracji no
wym pedagogicznym bibliotekom woje

wódzkim we właściwym określeniu zadań 
i skonfrontowaniu ich z możliwościami 
kadrowymi i warsztatowymi.

Z zamieszczonymi w recenzowanym to 
mie artykułam i, mimo ich nie zawsze 
równego poziomu, co jest rzeczą zrozu
m iałą w tego typu pracy zbiorowej, po
winni zapoznać się ci wszyscy pracownicy 
bibliotek szkolnych i pedagogicznych, któ
rzy pragną dostosować formy i metody 
swojej pracy do zadań, jakie oczekują b i
blioteki w zreformowanym systemie oświa
ty.

C
[

Z/<s/a.Âen

IZABELLA STACHELSKA

N o w e  ks iążk i 
dia  dziec i 
i m ło d z ie ży

z  nowości wydawniczych września 
1978 r. najłatw iejsza jest książeczka ELI
ZABETH SHAW Jak  Bettina w racała ze 
szkoły (1978 NK, zł 27), króciutka histo
ry jka napisana prozą, bogato ilustrow a
na, ucząca dzieci, by nie marudziły po 
lekcjach, bo mama się niepo'koi. Dobra 
pozycja dla początkujących czytelników i 
do głośnego czytania . przedszkolakom. 
Równie łatw e są dwa zbiorki wierszyków: 
KRYSTYNY POKORSKIEJ Ewka-M ar- 
chewka i inne wiersze (1978 NK, zł 20) i 
JÓZEFA RATAJCZAKA W ierszyki dla 
Grzesia (1978 Wyd, Pozn., zł 15) — oba 
ładnie ilustrowane, o różnorodnej tem a
tyce, wdzięczne i kom'unikatywne. W ier
szyki Ratajczaka to wybór z kilku po
przednich, większych zbiorków tego auto

ra, wydanych w latach 1966—1972: Ziaren
ka maku, Zamki na lodzie, Pokój z ku
kułką, Chwiłe z motyłem. Chochołowe 
wesełe i Pożegnanie baśni. Jeszcze jedna 
książeczka dla najmłodszych to tłumaczo
ne z estońskiego opowiadanie HEL JO 
MÄND Piesek w kieszeni (1978 NK, zł 28) 
o przedszkolaku i jego ulubionej zabawce. 
W szystkie te pozycje — poziom I, dział N.

Książeczki MARIANA GRZESCZAKA 
Przedszkole wesołych przygód. Czwarte 
prawdziwe zmyślanie (1978 KAW, zł 37) 
warszawskie biblioteki dla dzieci nie za
kupiły (trzech poprzednich tomików tego 
utw oru także nie), ponieważ literacko jest 
słaba, a wychowawczo wątpliwa.

Dla dzieci nieco starszych (9—11-let- 
nich) imamy też kilka pozycji. Kysz i ja  na 
Krymie JUZ. ALESZKOWSKIEGO (1978 
NK, zł 30) to tłumaczenie z rosyjskiego, 
dalszy ciąg książeczki Kysz, Dwieteczki i 
cały tydzień, wydanej w  1972 r. Tomiki 
te jednak m ają nieco inny charakter — 
w  pierwszym  dominuje pogodny humor, 
w drugim  raczej satyra (przeważnie na 
dorosłych). Książeczka druga ma fabułę 
nieco skomplikowaną, ale narratorem  jest 
7-latek, trudno więc sklasyfikować ją wy
żej niż do poziomu II, dział Op.

Tłumaczona z rumuńskiego książka 
MIRCEA SINTIMBREANU Duża przerwa 
(1978 NK, zł 21) to  zbiór 43 krótkich opo
w iadań o nierównym poziomie trudności 
(od I do III) i niezbyt ciekawych. Ewen
tualnie można ją  zaliczyć do poziomu II, 
dział Op.

Książeczka MARII KOWALEWSKIEJ 
Góry (1978 KAW, zł 27 opr. brosz., zł 40 
opr. twarda) to pierwsza pozycja nowej 
serii „W ędrujemy po kraju  ojczystym”, 
przeznaczonej dla dzieci młodszych. W 
formie zbeletryzowanej i łatw ej a in tere
sującej przekazuje autorka małym czy
telnikom podstawowe wiadomości krajo
znawcze o polskich górach, zwłaszcza 
Tatrach (ich budowie, walorach turystycz
nych, roślinach, zwierzętach, folklorze 
itd.), a uzupełnieniem tekstu są liczne, 
barwne, bardzo dobre ilustracje Z. Rych
lickiego. Książeczkę zaliczymy do poziomu 
II, działu Op, lub, jeśli w księgozbiorze
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popularnonaukow ym  biblioteki są też po
zycje dla małych dzieci w w ieku 7—10 
lat — do działu 914.38.

Książka SŁAWOMIRA KRYSKI W ielki 
mecz (1978 „Czytelnik”, zł 10) to bardzo 
dobrze napisana« i wartościowa wycho
wawczo powieść obyczajowo-psychologicz- 
na o tem atyce sportowej (rywalizacte 
szkolnych drużyn piłkarskich — w iejskiej 
i m iejskiej). Zainteresuje czytelników 
około 12-letnich, poziom III, dział P.

Powiieść JOE ALEXA (Macieja Słomczyń
skiego) Czarne okręty w ydaw ana jest 
obecnie jako „wydanie 2 poprawióne i 
zmienione”, ałe w ydanie pierwsze nie 
obejmowało całości, choć ukazywało się 
(w cienkich zeszytach) w ciągu kilku lat. 
Dopiero teraz autor napisał już chyba 
całą książkę, bo w krótkim  czasie u k aza ły . 
się 3 toimy (grube), jest więc nadzieja, że 
zapowiadany tom 4 (ostatni) ukaże się 
niebawem . Tom 3, z podtytułem  K raina 
um arłych liści ('1978 KAW, zł 40) zawiera 
nowy tekst, nie objęty poprzednim  w yda
niem. Czarne okręty to powieść historycz- 
no-podróżniczo-przygodowa z czasów s ta 
rożytnych, o akcji dram atycznej i bardzo 
zajm ującej, żywym tempie, a także w alo
rach poznawczych. Poziom III, dział H.

Dła młodzieży powyżej 14 la t ukazało 
się również kiłka nowych powieści. Tyle 
hałasu o jeden rejs JERZEGO SUSZKI 
(1978 NK, zł 20) to powieść o rosnącej so
lidarności i cem entowaniu się grupy s ta r
szych chłopców, odbywających rejs jach
tem. Powieść obfituje w  wiadomości i 
term iny żeglarskie. Poziom IV, dział P.

Nowa powieść JERZEGO SZCZYGŁA 
Nie jesteś inny (1978 NK, zł 30) nie wiąże 
się tem atycznie z jego cyklem, rozpoczy
nającym  się tomem „Tarnina”. Akcja roz
grywa się w kilkanaście la t po wojnie, w 
m iasteczku pod W arszawą, a główny pro
blem to stosunki międzyludzkie, konflikty 
z otoczeniem przeżywane przez dwu chłop
ców około 16-łetnich, wyobcowanych ze 
środowiska, z niejednakow ych zresztą 
przyczyn. Przyjaźń, k tóra się między ty 
mi chłopcami nawiązała, ich wzajem na 

. pomoc i oparcie pomogły im przezwycię
żyć te  konflikty. Powieść 'jest nie tylko 
wartościowa, ale i ciekawa, spodoba się 
czytelnikom (zwłaszcza chłopcom) około
14—17-letnim. Poziom IV, dział P.

Kask MACIEJA KUCZYŃSKIEGO (1978 
„Czytelnik”, zł 16), podobnie jak wydany 
wcześniej „W ynalazek” tegoż autora, to 
współczesna powieść dla młodzieży, psy- 
chologiczno-obyczajowa o elem entach fan 
tastyki naukowej, św ietnie napisana, b a r
dzo ciekawa i zarazem o dużej wartości 
wychowawczej. Dla dziewcząt i chłopców 
około 13—16-letnich, poziom IV, dział P 
lub F.

Typowych utworów gatunku science 
fiction  ukazuje się ostatnio sporo, coraz 
większym też cieszą się powodzeniem. 
Książka Stało się jutro. Opowiadań fan 

tastycznych zbiór jedenasty (1978 NK, zł 
16) zawiera 9 pomysłowych, ciekawych, 
m iejscam i dowcipnych opowiadań fan ta 
styczno-naukowych trzech znanych au to
rów  radzieckich: IŁ JI WARSZAWSKIE
GO, WŁADŁENA BACHNOWA i DYMI
TRA BILENKINA. Dobra pozycja dla mło
dzieży od około 13 la t (tomiki 12 i 13 tej 
serii ukazały się już poprzednio).

Nowa powieść BOHDANA PETECKIE
GO Kogga z czarnego słońca (1978 ,,Isk ry”, 
zł 22) ukazała się w  serii ,,Fantastyka- 
-Przygoda”, przeznaczonej dla dorosłych i 
młodzieży. Akcja rozgrywa się w przy
szłości, w kosmosie, na odległych galak
tykach, a problem atyka filozoficzno-mo- 
ralna rzutow ana jest na tło obfitujące w 
szczegóły techniczno-technęilogiczne. Po
wieść zainteresuje młodzież powyżej 14 
lat, zwłaszcza chłopców.

Drugi tom książki Rakietowe szlaki. 
Opowiadania fantastyczno-naukow e (1978 
,.Czytelnik”, zł 35) to w ybrane przez LE
CHA JĘCZMYKA utw ory autorów  an
gielskich i am erykańskich, napisane w 
ostatnim  10-leciu (tom poprzedni „Rakie
towych szlaków” zaw ierał również opo
w iadania angielskie i am erykańskie, ale 
powstałe dawniej). Książka jest bardzo 
ciekawa, lecz dostępna wyłącznie dla m ło
dzieży powyżej 14 lat. Wszystkie te  pozy
cje — pjpziom IV, dział F.

Z nowości popularnonaukow ych i n au 
kowych do księgozbiorów bibliotek dla 
dzieci i młodzieży w arto  wprowadzić po
zycje następujące:
— JANINA HUPPENTHAL Janusz K or
czak. Poradnik bibliograficzny (1978 Bibl. 
Naród., Inst. Bibliograf., zł 15) — wyczer
pująca tem at i wzorowo opracowana bi
bliografia publikacji (książek i artykułów) 
Korczaka i o Korczaku. K lasyfikacja 
01:92 Korczak J.
— ADAM PUŻYŃSKI Rozwój społeczno- 
-gospodarczy Polski w latach siedemdzie
siątych (1978 WSiP, zł 46) pozycja in 
form acyjna na tem at rozwoju gospodar
czego w ubiegłej pięciolatce, jego genezy 
oraz dalszych planów  i perspektyw . K la
syfikacja 33(438).
— ADAM LAWINA, ANNA WASILEW
SKA Sytuacja praw na młodzieży w PRL 
(1978 MAW ,JV[otywacje”, zł 15) — omó
wienie w ybranych zagadnień praw a cy
wilnego i karnego, związanych z młodzie
żą jako podmiotem i przedm iotem  działań 
praw nych. Książka dla wychowawców i 
opiekunów, może jednak także przydać 
się starszej młodzieży. K lasyfikacja 34(438).
— WIKTOR PAWŁOWSKI W ędrówki 
wśród ptaków  (1978 KAW, zł 30) — ilu 
strow any fotografiami, ciekawie ukazany 
św iat ptaków  żyjących w mieście i jego 
poibliżu. K lasyfikacja 59.
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— BOHDAN SWIĄTKIEWICZ Polak w 
Kosmosie (1978 NK, zł 50) — reportaż do
kum entalny z przygotow ań naszych lo tn i
ków do roli kosmonautów. K lasyfikacja 
629.7.
— ZOFIA HANUS N astolatka szyje sama 
(1978 MAW, zł 35) — dobry, praktyczny 
samouczek dla dziewcząt, które dotychczas 
niczego sobie sam e nie szyły, ze sporym 
zestawem modnych młodzieżowych mode
li. K lasyfikacja 64.
— JERZY PIETRZYK Księga spraw nych 
rąk  (1978 NK, zł 40) — poradnik-sam ou
czek dla kandydatów  na majsterkowiczów: 
rysunek techniczny, technologia obróbki 
różnych m ateriałów  itd. K lasyfikacja 689.
— RYSZARD BADOWSKI Lechici znad

Tereku (1977 KAW, zł 26) — ciekawa 
książka z serii krajoznawczej, ilustrow a
nej znaczkami pocztowymi. Terenem  opi
sywanym jest Osetia w Gruzji. K lasyfi
kacja 914.7, dział 91.

Na zakończenie w arto zwrócić uwagę 
na nowe, zmienione wydanie tablic UKD, 
które powinni kupić do swego księgozbio
ru podręcznego wszyscy bibliotekarze: 
Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna. Wy
danie skrócone dla potrzeb bieżącej bi
bliografii narodowej i bibliotek publicz
nych. FID 546. A ktualne wg Extensions 
and Corrections to the UDO. Series 9 No 3. 
1977 (Warszawa: Stowarzyszenie Bibliote
karzy Polskich 1978, 180 s, 109 zł.).

O d p o w ie d z i R e d a k c ji
Odpowiadamy na k ilka listów łącznie, 

skierowanych do redakcji w spraw ie w y
sokości uposażenia młodszego biblioteka
rza oraz możliwości zdobycia w ykształce
nia bibliotekarskiego.

1. Staw ki uposażenia zasadniczego dla 
młodszego bibliotekarza ze średnim  w y
kształceniem  po wstępnym  stażu pracy 
wynoszą 1700—2500 zł, a dodatek funkcyj
ny dla kierownika gminnej biblioteki pu
blicznej — 200—400 zł. Do 1 stycznia 
1976 r. pracow nik biblioteki mógł być za
szeregowany o jedną grupę uposażenia 
zasadniczego i staw ki dodatku funkcyjnego 
niżej niż przew iduje to dla danego stano
w iska tabela uposażeń i dodatków. Nato
m iast po tym  term inie staw ka uposażenia 
zasadniczego powinna odpowiadać stawce 
ustalonej dla danego stanowiska, a więc 
wynosić co najm niej 1700 zł. W przypad
kach spornych należy interweniować w 
Wydziale K ultury  Urzędu Wojewódzkiego.

2. Osoby zainteresowane mogą podjąć 
naukę w Policealnym  Studium  Bibliote
karskim  Zaocznym od września przyszłego 
roku. Nauka w Studium  trw a 1 i 1/2 roku 
(3 semestry) i opiera się głównie na p ra 
cy samokształceniowej (samodzielnej) słu
chacza. Częstotliwość spotkań słuchaczy 
w Studium  i zajęć stacjonarnych jest róż
na (zazwyczaj 2 razy w miesiącu). Należa
łoby skontaktować się z kierownictwem  
filii, zlokalizowanej najbliżej miejsca za
mieszkania, w celu zdobycia szczegółowych 
inform acji o w arunkach przyjęcia i prze
biegu kształcenia.
Uwaga: W corocznie w ydawanym  przez 
SBP „Inform atorze Bibliotekarza i Księ
garza’ zamieszczony jest oddzielny roz
dział dotyczący kształcenia i dokształcania 
pracowników bibliotek. Podaje on także 
wykaz wszystkich szkół i placówek pro
wadzących szkolenie.

K.K.

Pism o grunt

O zawodzie pisarza 

— historycznie

Ignacy Chrzanowski w  zakończeniu 
swojej Historii literatury niepodległej 
Polski. 965— 1795 (Wyd. 11, PIW  1971) pi-' 
sze, że do czasu rozbiorów lite ra tu ra  —■ 
z m ałym i w yjątkam i —

... była n ie  ty lk o  zw ierciadłem  życia, ale także 
jego m ąd rą  i uczciw ą m is trzy n ią : usiłow ała je 
podnieść na  sw oje w yżyny — na w yżyny idea łu  
chrześc ijańsk iego  w  ogóle, a patrio tycznego  w 
szczególności, n ie psuła i n ie gorszyła narodu , 
ale p ragnęła  go popraw ić  i usz lachetn ić, w pa
ja jąc  w serca  uczucia chrześc ijańsk ie  i p a tr io 
tyczne (...). A k iedy  zatonął o k rę t, wzbiła się 
l ite ra tu ra  nasza na  tak ie  w yżyny, jak ich  n igdy
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za czasów niepodległości n ie  dosięgła, odegrała 
w  życiu  n a ro d u  ta k  w ielką rolę, ja k  nigdzie in 
dziej na  św iecie, i stw ierdziła , ile  to p raw d y  
m ieści się  w słow ach B rodzińskiego: ,,L ite ra 
tu ra  każdego n a ro d u  je s t jego n iepodległym  
bytem , bezpieczną w sw oich g ran icach , żadne
m u zniszczeniu n iepod leg łą” .

Stefan Żeromski w odczycie pt. Litera
tura a życie polskie, wygłoszonym 28 VIII 
1915 r. w Zakopanem, powiada:

A bnegacja  l ite ra tu ry  polskiej z p raw  do swo
body tw orzen ia, zarazem  przym usow a i dobro 
w olna, uczyniła  z n iej w  zam ian  za to  w prost 
m otor życia społecznego, a n aw et gospodarczego. 
L ite ra tu ra  s ta ła  się  cem en tem  sp a ja jący m  ro 
zerw ane  części n a ro d u . W A m eryce, w  głębiach  
az ja ty ck ie j Rosji, w  rozproszen iu  po E uropie  
i po lądach  je s t  ona tym  czym ś, co zastępu je  
polski ko n su la t, polskiego doradcę  praw nego, 
polską szkołę i w szelk i u rząd  (...). G dyby za 
czasów porozbiorow ego trw a n ia  naszego w ym a
zać i u sunąć to, co zdziałała  poezja polska i no 
w oczesna tw órczość lite rack a , n ie  by libyśm y już 
ży jącą  i św iadom ą sieb ie  rzecząpospolitą , lecz 
strw ożonym  „stadem , rozb itym  przez w ilk i” 
(,..). Nie będzie p rzesady , jeś li pow iem , że 
poezja polska, sz tuka i l i te ra tu ra  są to  w olne 
p ta k i n ieb iesk ie, k tó re  w ciąż na  siłę ciągną 
i znoszą jed n ę  k u  d rug iej poszarpane, obum ie
ra ją ce  z w ytoczen ia  k rw i, części o jczyzny.„

W kontekście tych cytatów  wyraźnie ry 
suje się specyficzna, przez całe wieki, rola 
polskiej lite ra tu ry  i polskiego pisarza. 
W ybitny tw órca, od Kochanowskiego — 
przez rom antycznych wieszczów — po 
Sienkiewicza i Żeromskiego, był narodu 
duchowym przewodnikiem, pokrzepicie- 
lem, nauczycielem, rozum iał ciążące na 
nim obowiązki i s tara ł się im jak  n a jle 
piej sprostać, a doceniali , go zazwyczaj... 
potomni. Ze współczesnymi rozmaicie by
wało. Drastyczną ilustracją rozbieżności 
pomiędzy cokołem, na którym  historia 
plasow ała m istrza, a jego dniem  zwyczaj
nym  może być znana anegdota o Stefanie 
Żeromskim, zamieszczona w  r. 1923 w 
„Kurierze Polskim ”, a przedrukow ana w 
książce Tadeusza Hiża pt. Talent, dziwac
tw o i coś jeszcze (Wwa 1937):

S te fan  Ż erom ski jech a ł tram w ajem  i w sk u tek  
tło k u  zbił szybę. N ie m ia ł p rzy  sobie p ieniędzy, 
żeby za szybę n a ty ch m iast zapłacić. P a n  kon
d u k to r za trzy m ał tram w aj i zaw ołał pan a  po
sterunkow ego , a p an  poste ru n k o w y  zap row a
dził n ie jak iego  S te fan a  Żerom skiego do kom i
sa ria tu , gdzie p an  dyżu rn y  przep row adził odpo
w iednią  in d agację , zap isa ł nazw isko, ad res, za
wód, p rzy  czym  dok ładn ie  się  w ypy ta ł, jak iego  
to  ro d za ju  Ż erom ski je s t „p isarzem ” — czy 
sądow ym , czy m ag istrack im , czy jak im ś in 
nym . Bo na p y tan ie  o zaw ód o trzym ał n ie jasn ą  
odpow iedź: pisarz...

No i pewnie! Przecież jeszcze w  połowie 
la t trzydziestych M aria Dąbrowska jednej 
ze swoich rozpraw ek dała ty tu ł Zawód  
literacki jako służba społeczna, w ykłada

jąc w  tekście, iż pisarstw o nie posiada ty 
powych cech czynności zawodowych u p ra 
wianych systematycznie, nie może więc 
być klasyfikow ane identycznie jak inne 
profesje.

Nie był to zresztą pogląd odosobniony, 
tyle tylko, że miało tu  miejsce poplątanie 
pojęć: kwestie talentu  i szczególniejszych 
predyspozycji psychicznych, nieodzownych 
dla upraw iania twórczości literackiej, m ie
szano z bezdyskusyjną potrzebą łączenia 
się ludzi parających się podobną działal
nością w zintegrowane grupy, które w 
ważnych okolicznościach w ystępują jako 
solidarna zbiorowość oraz m ają własne 
przedstawicielstwo, troszczące się o praw a 
i interesy poszczególnych członków.

To ostatnie wcale nie było błahostką, 
gdyż sytuacja bytowa większości pisarzy 
daleka była od świetności. Przykładem  
niech znowu będzie Żeromski. Hanna 
Mortkowicz-Olczakowa w  książce pt. Bunt 
wspom nień  (PIW 1959) kreśli tak i oto ob
razek:

T rudno  sobie dzisiaj, w zupełn ie  odm iennych  
w aru n k ach , w yobrazić  sy tu ac ję , w  k tó re j znalazł 
się  ta k  w ielk i p isarz, p rzy jechaw szy  na sta łe  
do sto licy  z żoną, m ałym  dzieckiem  i ciężko 
chorą  teściow ą. Nie is tn ia ła  żadna opieka p ań 
stw ow a an i społeczna nad  tw órcam i (...). Że
rom ski, zm ęczony w arszaw skim i stosunkam i, n ie 
przyzw yczajony  do życia w  m ieście, z as tan a
w iał się, czy w obec tru d n o śc i m ieszkaniow ych 
nie osiedlić się  na Pom orzu  (...). W rezu ltac ie  
w y n a ję ty  został na łato  1920 ro k u  dom  A dlera 
w O rłow ie (...). A jednocześn ie  n ab y ta  na  w łas
ność jak o  m iejsce stałego zam ieszkania  w illa 
„Św it” w  K o nstanc in ie  pod W arszaw ą od a r
ty s ty  m alarza  Z dzisław a Jasińsk iego  za sum ę 
500 tysięcy  m arek  polskich, pob ran ą  jak o  za
liczka n a  przyszłe h o n o ra ria  au to rsk ie  (...).

(...) Je sien ią  ro k u  1921, po n astęp n y m  poby
cie nad  m orzem , ty m  razem  w G dyni, w  dom u 
P lich ty , Ż erom ski zachorow ał nagle w K on
stan cin ie  n a  s ilny  k rw o to k  z nosa, k tó ry  go 
m ęczył po tem  przez trzy  tygodnie . T rzeba go 
było na ty ch m iast, nocą, przew ieźć do W arsza
wy, do lecznicy  ,,O m ega” .

T eraz  dopiero  okazało się, ja k  m ałym i w zglę
dam i i zn ikom ym i m ożliw ościam i pom ocy cie
szy się p isarz, n aw et ta k  w ielk i ja k  Żerom ski, 
w  odrodzonym  p ań stw ie  polskim . Nie m ożna 
było nigdzie zdobyć au ta . Z tru d em , po d ługich  
poszukiw aniach  i s ta ran iac h  w y n a ję to  za d ro 
gie p ien iądze  jed n ą  z trzech  is tn ie jący ch  w  W ar
szaw ie taksów ek...

Pow stanie w r. 1918 niepodległego pań
stw a polskiego otworzyło przed pisarzam i 
nowe możliwości i potrzeby. Tłumione w 
czasie zaborów legalne życie ku lturalne 
teraz eksplodowało. Społeczeństwo, w y
zwolone z kompleksów czasu niewoli, usi
łowało nadrobić w ieloletnie zaniedbania, 
rósł głód książki, wiedzy, aktualnej in for
macji. Aby sprostać tym  zadaniom pisar
stwo — w jakim ś przynajm niej stopniu 
— musiało być traktow ane jako profesja
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o zagwarantowanej prawnej ochronie n a j
ważniejszych interesów. Cofając się więc 
ku początkom rozmaitych przedsięwzięć, 
inicjowanych i rozwijanych w kraju  zjed
noczonym po 123 latach niewoli, przypom- 
nijmy po krótce historię powstania dwóch 
stowarzyszeń, które do dziś dobrze służą 
upraw ianiu pisarskiego zawodu, służąc 
tym samym naszej kulturze.

Związek Zawodowy Literatów  Polskich 
w Warszawie

— od 1949 r. Związek L iteratów  Polskich
— powstał z inicjatywy Stefana Żerom
skiego, na Wszechdzielnicowym Zjeździe 
L iteratów  Polskich w Warszawie, w maju 
1920 r. Żeromski został pierwszym preze
sem i piastował to stanowisko przez kilka 
miesięcy. W październiku tegoż, roku zre
zygnował z prezesury z powodu złego sta 
nu zdrowia. Zastąpił go W acław Sierosze
wski, potem Andrzej Strug, Juliusz Ka- 
den-Bandrowski (przez cztery kolejne ka
dencje) i inni.

Do czasu utworzenia Związku większość 
literatów  należała już do różnych organi
zacji 4 stowarzyszeń, takich np. jak: w 
Warszawie — Kasa Przezorności i Pomocy 
dla L iteratów  i Dziennikarzy Polskich (od 
r. 1900), Towarzystwo L iteratów  i Dzien
nikarzy Polskich (od 1909); we Lwowie — 
Koło Literacko-Artystyczne (od 1881, sku
piało również przedstawicieli innych wol
nych zawodów), Towarzystwo L iteratów  
im. Adama Mickiewicza; w Krakowie — 
Zrzeszenie Literatów  Polskich oraz Towa
rzystwo Pracowników Pióra; w Poznaniu
— Towarzystwo Literatów  i Dziennikarzy 
Polskich.

Były to wszakże instytucje bądź o cha
rakterze samopomocowym, bądź towarzy- 
sko-reprezentacyjnym , ani dostatecznie 
przygotowane, ani wystarczająco aktyw 
ne, aby skutecznie bić się o upraw nienia 
swoich członków. A bić się było o co, że 
powołamy się tylko na parę faktów za
czerpniętych z książki Stefana Żółkiewskie
go Kultura literacka 1918— 1932 (Ossoli
neum 1973).

H onoraria  au to rsk ie  stanow iły  od 5 do 15, b a r
dzo rzadko 2OVo ceny sprzedażnej książki. Obli
czanie honorarium  w ten  sposób było jed n ak  
w yrazem  unow ocześnienia i p rofesjonalizacji 
f>tosunków m iędzy au torem  i w ydaw cą. W XIX 
w ieku płacono zasadniczo za nak ład  od arkusza 
lub kupow ano dzieło. W ystarczy w yobrazić so
bie ,.zakup na ’w iek i” przez w ydaw cę rękopisu  
np. Żerom skiego w okresie, gdy był on jeszcze 
mało znany. S tanow iło to  jaw ny  i b ru ta ln y  w y
zysk p isarza  (...).

Albo;

Jed en  z isto tnych  w arunków  pow odzenia za
wodowego stanow iła solidność ry n k u  w ydaw ni
czego. Nie była ona w ow ych czasach w ielka. 
Ciążyła ciągle duża ilość -m ałych, niesolidnych

w ydawców. R espondenci ankiety* ty lko  w n ie 
co więcej niż połowie przypadków  tw ierdzą, że 
ko n trah en ci p isarzy  do trzym ują  umów. Praw ie

1 jedną  trzecią  stanow ią w ypadki w ątpliw e, gdy 
I zależnie od okoliczności — um ow y byw ały lub 
; nie byw ały dotrzym yw ane. W nieco w ięcej niż 
; 15% um ów zdecydow anie nie dotrzym yw ano.

Jednak mimo ewidentnej potrzeby soli
darnego działania, pisarze z większych 

. pozawarszawskich ośrodków niezbyt chęt- 
• nie garnęli się do połączenia w jedną or- 
! ganizację. W efekcie powstały prowincjo- 
; nałne oddziały związku warszawskiego — 

w Poznaniu (1921) i w Wilnie (1925) —
' oraz autonomiczne Związki Zawodowe Li- 
■ teratów  w Krakowie i Lwowie (1920). 
i Zjazd delegatów wszystkich ośrodków w 
' r. 1922 upoważnił Związek Warszawski 
; do pełnienia funkcji Zarządu Głównego,
I lecz decyzja ta  nie przez wszystkie oddzia-
: ły była honorowana.

Ostateczne uregulowanie spraw  organi- 
i zacyjnych nastąpiło dopiero w r. 1935, po

przez form alne wyodrębnienie Zarządu 
Głównego i stworzenie osobnego, równo
rzędnego innym. Oddziału Warszawskiego, 
z własnym zarządem, nie tożsamym z Za
rządem Głównym. Swoje najistotniejsze 
problemy pisarze omawiali na ogólnych 
zjazdach literatów  polskich; Oddział W ar
szawski rozwijał najwyższą działalność z 
tej prostej przyczyny, że w stolicy sku
piało się najwięcej pisarzy, najw ybitniej
szych i najbardziej wpływowych. W cy
towanej już książce Bunt wspomnień  H an
na Mortkowicz-Olczakowa tak np. pisze 
o kilkakrotnie prezesującym Juliuszu K a-
denie-Bandrowskim:

Kłócił się, walczył, żądał, broniąc p raw  p i
sarza, jego budżetu , jego rep rezen tac ji, jego 
m iejsca w program ie szkolnym , propagując 
czytelnictw o, bijąc się zaciekle i w  sposób pe
łen  tem p eram en tu  i ta le n tu  z u rzędnikam i, z 
k ry tykam i, z w ydaw cam i.

Historię ośrodka warszawskiego w pier
wszym dziesięcioleciu istnienia spisał Ed
ward KozikoWski, zasłużony działacz 
ZZLP, pierwszy jego historyk, długoletni 
sekretarz Zarządu, w książce Pamiętnik 
Zw iązku Zawodowego Literatów Polskich 
w  Warszawie. 1920— 1930 (Wyd. 1931). Z 
zebranych przez niego faktów wynika, że 
mimo trudności spowodowanych tyleż 
obiektywnie ciężkimi w arunkam i, w jakich 
znajdował się wtedy k raj, co niedostate
cznym zrozumieniem życiowych potrzeb 
ludzi pióra, zdołano uporządkować albo 
co najm niej uświadomić potrzebę roz
strzygnięcia (np. kwestia em erytur dla pi
sarzy doczekała się pozytywnego rozwią
zania dopiero przed paru  laty) szeregu 
spraw  o fundam entalnym  znaczeniu dla 
normalnego upraw iania zawodu.

* A nkieta rozpisana w śród lite ra tó w  w 1929 r. 
przez zarząd Zw iązku W arszaw skiego ZZLP w 
kw estii ich w arunków  bytow ych.
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I tak  w r. 1926 została uchwalona przez 
sejm  i weszła w życie ustaw a o praw ie 
autorskim , zabezpieczająca praw o w łasno
ści literackiej: w tym  samym roku na 
międzynarodowym kongresie praw a au 
torskiego, który odbył się w Warszawie, 
powołano do życia Polskie Towarzystwo 
Ochrony P raw a Autorskiego, z Oddziałem 
W arszawskim ZZLP jako członkiem-zało- 
życiełem; w r. 1929 ZZLP w Warszawie, 
jako, przedstawiciel wszystkich literatów, 
oraz PEN-Cłub Polski podpisały z zarzą
dem Polskiego Radia w W arszawie umowę 
regulującą wysokość honorariów au to r
skich za utw ory literackie wygłaszane 
przez radio.

Wobec niemożności załatw ienia wówczas 
ustawowych em erytur, w yjednano Ustawę 
o Darze z łaski (em erytury państwowe dla 
niektórych pisarzy i wdów po nich), za
stąpioną w r. 1930 Ustawą o zaopatrzeniu  
osób szczególnie zasłużonych oraz o w y 
ją tkow ym  zaopatrzeniu, nie opartym  na 
innych tytułach prawnych. Związek roz
dzielał zapomogi publiczne lub pośredni
czył w  ich rozdzielaniu pisarzom oraz ro
dzinom po nich, sfarał się o utworzenie 
Domu L itera tu ry  i schroniska dla lite ra 
tów, ułatw iał kontakty z zagranicą, po
średniczył w przyznaw aniu przez Mini
sterstw o Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego stypendiów na w yjazdy za
graniczne dla młodych literatów , spowo
dował ustanowienie przez Radę M iejską 
m. st. W arszawy fundacji dorocznej Na
grody Literackiej m. st. W arszawy i in.

Z ważniejszych poczynań innej już n a 
tu ry  trzeba odnotować w ielokrotne w y
stąpienia ZZLP w spraw ie utworzenia 
Akademii L iteratury  według projektu ' 
Stefana Żeromskiego, organizowanie kon
kursów literackich, odczytów i wieczorów 
autorskich na prowincji, obchody wielkich 
rocznic literackich itd. A wszystko to ro
bili ludzie bardzo zapracowani, działający 
społecznie i dysponujący nader skrom ny
mi funduszami.

W beznamiętnej relacji Edw arda Kozi- 
kowskiego nie brakuje gorzkich słów pod 
adresem  władz i społeczeństwa, które by
najm niej nie rozpieszczało swoich ,,du
chowych przewodników”. Może i bolesne, 
ale nie pozbawione obiektywnych racji 
jest m otto książki; w yrażają się w nim 
dwa zasadnicze problemy: rola literatu ry  
w naszych dziejach i postawa samych 
twórców, którzy nie odcinali za darmo 
kuponów od zasług położonych dla pod
trzym ania narodowego ducha. Motto brzmi:

Celem te j książki, w ydanej w dziesięciolecie 
istn ien ia  organ izacji. Jest p rzedstaw ić  w  sposób 
ob iek tyw ny  re zu lta ty  dążeń i dorobek pracy, 
dokonanej w najcięższym  dla w szelkich poczy
nań in te lek tu a ln y ch  czasie, k iedy  odrodzona 
Polska, z a ję ta  um acn ian iem  sw ych podstaw  p ań 
stw ow ych, n ie m ogła otoczyć na leży tą  opieką 
l ite ra tu ry , k tó re j zasługi położone dla Idei

N iepodległości w okresie  niew oli są na  ogól nie 
docenione.

Po ostatniej wojnie charak ter i zakres 
działania Związku wyszedł znacznie poza 
zakres spraw  czysto bytowych, co znala
zło też odbicie w zmianie nazwy. 'Według 
sta tu tu  z r. 1957: „celem Związku jest re
alizacja ideałów dem okracji i postępu w 
dziedzinie twórczości literackiej, obrona 
wolności słowa, swobody twórczości lite
rackiej oraz ochrona m oralnych i m ate
rialnych interesów pisarzy”.

Pen-Club polski

— czyli Polski Klub L iteracki — w swo
ich założeniach daleko wykraczał poza za
sięg spraw  zawodowych. Jego idea, sfor
m ułowana w Międzynarodowej Karcie 
PEN określającej cele i zadania całej or
ganizacji, głosi w punkcie 1:

L ite ra tu ra , Jakkolw iek narodow a w sw ej ge
nezie, n ie zna g ran ic  i w inna pozostać e lem en
tem  sta łe j w ym iany  m iędzy narodam i, bez 
względu na polityczne czy m iędzynarodow e za
burzenia.

Chodziło więc tu ta j o znalezienie w spól
nego języka ku obronie najważniejszych 
wartości humanistycznych.

PEN (litery są inicjałam i angielskich 
wyrazów oznaczających różne rodzaje 
twórczości literackiej: poeci, dram aturdzy, 
eseiści, powieściopisarze), powstał w r. 
1922 w Anglii i znalazł szybko oddźwięk 
w innych krajach, gdzie tworzono narodo
we centra ogólnej Federacji. M iędzynaro
dowym prezesem od początku aż do śm ier
ci w r. 1933 by łautor Sagi rodu Forsytów  
John Galsworthy, który swoją Nagrodę 
Nobla przeznaczył na fundusz Federacji.

Inicjatorem  utworzenia polskiego ośrod
ka był — tak jak  w przypadku ZZLP i 
Akadem ii L iteratu ry  — Stefan Żeromski. 
Ponieważ dokum entacja polskiego centrum  
uległa podczas ostatniej wojny całkowi
tem u zniszczeniu, za punkt wyjścia zwy- 
kło się przyjmować wywiad z autorem  
Popiołów  zamieszczony w num erze 51 
„Wiadomości L iterackich” z grudnia 1924 
r. Oto parę wyjątków  z tego wywiadu:

— P rzy stęp u ję  w najb liższej przyszłości — 
m ówi nam  Ż erom ski — do u tw orzen ia  nowego 
u nas lite rack iego  ośrodka. Będzie to  polski 
odłam  głośnej in s ty tu c ji ,,PEN -C lub” w L on
dynie  (P layw rights, E sseyists, Novelist). Je s t 
to m iędzynarodow y k lub  pisarzy  sto jący  z dala 
od w szelkiej po lityk i i za jm u jący  się w yłącznie 
l ite ra tu rą . Należą doń na jw y b itn ie js i p isarze 
Anglii, F ran c ji, Włoch, Belgii, Norw egii, Ho
landii, S tanów  Z jednoczonych itd .

— Je s t p an  członkiem  honorow ym  tego k lubu.
— K ilka m iesięcy tem u  okazano m i ten  zasz

czyt. Ja k o  członek honorow y ,,PE N -C iubu” 
o trzym ałem  szereg listów , dom agających się 
założenia filii polskiej. M usim y to zrobić. B ę
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dzie to  jedno  z naszych okien na  Europę, człon
kowie k lubu  we w szystkich k ra jach  w yśw iad
czają sobie w zajem nie usługi, m ają w podró
żach zapew nioną pomoc i opiekę ze stro n y  od
działów  klubu, do k tórego zgłaszają się przede 
w szystkim  po przybyciu  do  danego k ra ju . Każ
dy w ybitn ie jszy  pisarz przybyw ający  do Polski 
będzie w iedział, do kogo się zwrócić. T ak sam o 
nasi pisarze, członkowie ,,PEN -Clubu” będą m ie
li wszędzie szereg udogodnień. W Londynie 
k lub zapew nia naw et k ilkudniow y bezpłatny  
pobyt swoim  członkom  cudzoziem skim . Można 
więc tw orzyć tak  nam  potrzebny  k o n tak t ze 
św iatem  lite ra tu ry  za granicą.

— I zbliżenie ludzi pióra w ew nątrz  k ra ju .
— W łaśnie. Dobrego zbliżenia jeszcze n ie ma. 

A skutek? M ieliśm y p a rę  p rzykrych  dośw iad
czeń, jak  się u nas tra k tu je  literatów .

— Ja k  pan  sobie w yobraża organizację no
wego klubu?

— M usimy m ieć w łasny lokal, gdzie m ogli
byśm y się z przyjem nością spotykać. Będziem y 
tam  m ieli b ib lio tekę i w łasne archiw um . Takie 
arch iw um  jes t bardzo potrzebne. Gdzie np. po- 
dziew ają się rękopisy  naszych n a jw y b itn ie j
szych pisarzy? Giną w red ak c jach  i d rukarn iach . 
W szędzie na św iecie rękopis jes t bardzo cen
nym  dokum entem . T ylko nie u  nas. Poza tym  
w yłoni się szereg sp raw  zawodowych, k tó re  ty l
ko w klubie ściśle lite rack im  mogą znaleźć na 
leżytą opiekę.

— K iedy odbędzie się pierw sze zebranie  o r
ganizacyjne?

— Zam ierzam  je  zwołać jeszcze w  ro k u  b ie
żącym . Przew iduję , że to  nie pójdzie łatwo, bo 
nasi p isarze z krzyw dą dla sam ych sobie lubią 
chodzić sam opas. Wiedzą naw et, ile na tym  
tracą , ale n ie mogą przezwyciężyć sw ych sa
m otniczych usposobień. W ierzę jednak , że po
tra fim y  się  w reszcie zorganizować.

Po kilku miesiącach, w czerwcowym 
num erze tychże „Wiadomości L iterackich”, 
ukazała się notatka rozpoczynająca się od 
słów:

W zacnie przez pana p rezydenta  Rzplitej uży
czonych salach Zam ku W arszawskiego odbyła 
się  zeszłej n iedzieli in au g u racja  Polskiego K lu
bu L iterackiego, k tó ry  ma propagow ać i re 
prezentow ać naszą lite ra tu rę ...

Żeromski, inicjator i założyciel polskiego 
ośrodka, zmarł w listopadzie 1925 r., ale 
jego myśl przyoblekła się w kształt, ja 
kiego sobie życzył: polski PEN niemal od 
początku należał do najczynniejszych oś
rodków. Prezesowali mu kolejno: Jan Lo- 
rentowicz (do r. 1926), Ferdynand Goetel 
(do r. 1933), Jan  Parandowski do końca 
swego życia. W pracy poświęcano od po
czątku pilną uwagę sprawie poziomu prze
kładów literackich, jako najskuteczniej
szej formy międzynarodowej „rozmowy”. 
Ufundowano dwie nagrody: — dla tłum a
czy polskich za wybitną pracę przekłado
wą (pierwszą laureatką w r. 1929 była 
Aniela Zagórska za tłumaczenie Zw ycię
stwa  Conrada, z uwzględnieniem całej

działalności przekładowej); — dla tłum a
czy zagranicznych szczególnie zasłużonych 
w propagowaniu literatury  polskiej za 
granicą (pierwszy otrzymał ją w r. 1930 
znakomity pisarz i stylista francuski, 
znawca literatury  polskiej, Paul Cazin, za 
przekład Pana Tadeusza).

W m iarę upływu lat organizacja konso
lidowała się i działała z pełną świadomo
ścią stojących przed nią zadań. Akcje od
czytowe, wieczory literackie, interwencje 
u wydawców i władz szły w parze ze 
wzmacnianiem powiązań z zagranicą. Głos 
polski liczył się na kongresach międzyna
rodowych, m.in. na kongresie w Dubrow
niku w r. 1933 nasza delegacja walnie 
przyczyniła się do uchwalenia wniosku 
wyrażającego veto PEN przeciw hitlerow 
skiej polityce kulturalnej (w listopadzie 
tegoż roku niemieckie centrum  wystąpiło 
z Federacji).

W czerwcu 1930 r. w  Warszawie odbył 
się VIII międzynarodowy kongres PEN, z 
udziałem przedstawicieli 27 krajów. John 
Galsworthy, w angielskim piśmie „Obser
ver”, wystawił mu taką ocenę:

Przed  dwom a la ty  opow iadał mi jeden  z pod
różników , że Polska, a specjaln ie W arszawa, 
stoi ogrom nie nisko pod względem  organizacji. 
Tymczasem  przeciw nie, o rganizacja K ongresu 
w Polsce przewyższała wszystko, czego dotąd  
byliśm y św iadkam i, bo do tego potrzeba więcej 
naw et niż ta len tu , by zorganizow ać tygodniow y 
Kongres dla blisko 200 pisarzy  z 27 krajów . O 
wszystkim  pom yślano, w szystko szło doskonale, 
w ieży Babel przeciw staw iono doskonałe tłu m a
czenie, gościnność w ykazano ogrom ną, grzecz
ność i uprzejm ość n iem al tru d n ą  do w ierzenia.

Przerw aną na czas wojny pracę polskie
go oddziału PEN wznowiono już w r. 1945. 
Lata powojenne przyniosły szereg nowych 
inicjatyw, np. kursy dla tłumaczy; przy
gotowanie międzynarodowego spotkania 
tłumaczy literackich latem  1958 r. w W ar
szawie; przygotowanie unikalnych w skali 
światowej publikacji, wydanych nakładem 
„Ossolineum”: w r. 1955 — O sztuce tłu 
maczenia, w r. 1975 — Przekład artysty
czny. O sztuce tłumaczenia. (Księga 2).

Nie wyliczając z braku miejsca innych 
poczynań, jedno wszakże trzeba zaakcen
tować: od chwili powstania do dnia dzi
siejszego polski PEN-Club wierny jest 
sformułowanym w Karcie Federacji zasa
dom, które głoszą m.in., iż:

Członkowie PEN pow inni stale  używać swo
jego wpływ u na rzecz porozum ienia i w zajem 
nego szacunku m iędzy narodam i. Zobowiązują 
się czynić wszystko, co jes t w ich mocy, ażeby 
rozpraszać n ienaw iści rasow e, klasow e i n a ro 
dowe i bronić ideału  ludzkości żyjącej w  po-; 
ko ju  na jednym  świecie.

abe
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UPADEK PELAGII GŁADKO 
(z ikroniki w ydarzeń w Bibliotece Publicznej w  N.)

O tym, że Pelagia Gładko jest nałogową narkom anką, dowiedzieliśmy się z n ie
omylnych ust szatniarki. W pierwszej chwili n ik t nie uwierzył. Nawet pani M arta
— pom agająca nam  społecznie em erytka — która przeżyła tyle, że w ie wszystko 
i  nic nie może jej zaskoczyć, powiedziała ze zdziwieniem: — Bibliotekarz narko
manem...? Nie, to niemożliwe.

Nawet pan  Zdzisław z działu katalogów, k tóry  od dwóch lat duchowo i m a
terialnie przygotowuje się do wycieczki na Lazurowe Wybrzeże i w związku z tym  
jeśt uodporniony psychicznie na  spotkanie naw et z narkom anem , nie mógł stłumić 
zaskoczenia.

— Narkom ania jest co praw da współczesną chorobą zbłąkanej cywilizacji, ale 
żeby nasza pani Pelagia...? Nie chce m i się wierzyć.

W końcu jednak musieliśmy uwierzyć, bo kto jak kto, ale nasza szatniarka na 
pewno nie podważyłaby wypracowanego przez kilka la t autorytetu jakąś nie spraw 
dzoną plotką.

Pelagia Gładko stanęła więc nieświadomie w centrum  zainteresowania całego 
personelu biblioteki. Patrzyliśm y na nią żarłocznie, jak  pan  Zdzisław na kolorowe 
zdjęcia tych opalonych dziewczyn z prospektów  reklamowych Lazurowego W ybrze
ża. Analizowaliśmy każdy jej odruch i grymas, komisyjnie — ale oczywiście z pełną 
dyskrecją — sprawdzaliśmy, co je, co pije,. co pali. Z zapartym  tchem obserwowa
liśmy wszystkie jej zbliżenia do czytelników, 'bo każde mogło przecież być konspira
cyjnym spotkaniem  z dostawcą środka odurzającego — tego nie wolno nam  było 
przegapić. Podstępem próbowaliśm y zmusić ją  do podwinięcia rękawów, co — 
według pana Zdzisława, który z racji wspomnianych przygotowań do miłej wycieczki 
był w  różnych anomaliach zorientowany — powinno było odsłonić niezliczoną ilość 
śladów po zastrzykach.

Największe zainteresowanie emocjonalne spraw ą Pelagii Gładko wykazywał 
w łaśnie pan Zdzisław. Opalone dziewczyny z Lazurowego Wybrzeża póki co po
wędrowały do szuflady, a ich dotychczasowy platoniczny kochanek skoncertował 
się na półoficjalnym adorowaniu naszej narkom anki. Podobno naw et zakochał się 
w  Pelagii, ale nie wiadomo, czy to prawda.

Tylko pan W iktor z czytelni czasopism miał do spraw y Pelagii Gładko stosunek 
jeżeli nie sceptyczny, to na pewno zupełnie obojętny. Na nasze — zrozumiałe prze
cież — podniecenie patrzył bezpłciowo jak stary hipopotam zmuszony do obcowania 
z rozkrzyczanym tłum em  bywalców ogrodu zoologicznego. Nie była to koleżeńska 
postawa. Czasem, tu  i ówdzie, padały naw et krytyczne uwagi o odizolowaniu się, 
nielojalności i znieczulicy pana W iktora, ale to nic nie pomagało.

— Tak się składa — m aw iał ze spokojem niegodnym powagi wydarzeń — że 
zarabiam  dokładnie tyle co pani Pelagia... a narkom ania to kosztowna rozrywka.
— A potem dodawał tonem wyniosłym, zamykającym rozmowę. — Bądźmy choć cza
sem realistam i.

Ale Pelagia Gładko była już i tak  sławna. Nasi stali czytelnicy szybko dowie
dzieli się o wszystkim i zwykłą koleją rzeczy spraw a wyszła na miasto...

* * *
Odpowiednie badania lekarskie i dochodzenia wykazały, że Pelagia Gładko od 

dłuższego czasu nałogowo narkotyzuje się wierszami pewnego poety. I to jakiego... 
aż wstyd powiedzieć! Tego się nikt nie spodziewał. Co praw da szatniarka twierdzi, 
że pisała o nim  pracę m aturalną i że to dobry poeta, ale kto by tam  wierzył szat
niarce...

(J.W.)


