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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZ
ROK XXXI LISTOPAD—GRUDZIEŃ 1979

JAN BURAKOWSKI
OLSZTYN — WBP

W 30-lecie powstania 

bibliotek gminnych

30 lat temu (16 stycznia 1949 r.) rozpo
częły działalność w całym kraju biblioteki 
gminne Fakt ten stanowi ważny etap re
alizacji postanowień dekretu o bibliotekach 
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 
17 kwietnia 1946 r. i w ogóle rozwoju dzia
łań w zakresie upowszechniania kultury w 
Polsce. Organizacja bibliotek gminnych za
pewniła — po raz pierwszy w naszym kra
ju — warunki systematycznego i dynami
cznego rozwoju czytelnictwa na wsi. O tym, 
jak wielką wagę przywiązywały ówczesne 
władze do organizacji i rozwoju bibliotek 
wiejskich, świadczy fakt, że w akcji sym
bolicznego otwierania bibliotek w poszcze
gólnych województwach brali udział czoło
wi przedstawiciele władz centralnych i wo
jewódzkich (np. w uroczystości otwarcia 
biblioteki gminnej w Lamkowie, w woj. ol
sztyńskim, uczestniczyli przewodniczący 
WRN inż. Jan Koss i wojewoda gen. Mie
czysław Moczar 2.

Jak ocenić dziś — po 30 latach — rozwój 
i stan bibliotek wiejskich?

* 16 styczn ia  1949 r. p rzy jm u ję  jako  um ow ną 
d atę  pow stan ia  b ib lio tek  gm innych, gdyż d ata  
ta  w iąże się z o rgan izacją  podstaw ow ej g rupy  
1600 b ib lio tek  gm innych  w  k ra ju . P ierw sze b i
b lio tek i gm inne zorganizow ano w  w oj. k ielec
kim  już w  r. 1947, a ak c ja  uzupełn ian ia  te j sieci 
w ydłużyła się do końca 1950 r.

2 Zob.: J a n  W r ó b l e w s k i :  P ubliczne  bi-- 
b lio tek i pow szechne w o jew ództw a  olsztyńskiego  
w  latach 1946—1959. W: 20 lat pracy pub licznych  
b ib lio tek  pow szechnych  w o jew ództw a  o lszyń 
skiego. O lsztyn 1966,

Tego, że biblioteki na wsi nieźle sobie 
radzą z upowszechnianiem czytelnictwa — 
mimo wielu dokuczliwych problemów — 
najlepiej chyba dowodzi fakt, że podsta
wowe wskaźniki (odsetek czytelników i ilo
ść wypożyczeń), obrazujące rozwój czytel
nictwa na wsi nie odbiegają obecnie od 
wskaźników dla miast, a często je prze
wyższają. Ciekawym zjawiskiem jest też 
szybszy w ostatnich latach rozwój czytel
nictwa na wsi niż w miastach. Obrazują 
ten proces „odrabiania dystansu” poniższe 
liczby dotyczące woj. olsztyńskiego (a mo
gą one być, w tym przypadku, dość wierną 
ilustracją sytuacji w kraju):

Wyszczególnienie 1968 1978

% mieszkańców wsi 
korzystających z bi
bliotek 18,7 23,5

% mieszkańców miast 
korzystających z biblio
tek 28,2 22,8

ilość wypożyczeń na 100 
mieszkańców wsi 332 460

ilość wypożyczeń na 100 
mieszkańców miast 536 432

(Powyższe dane m ogą być ilu strac ją  dyna
m izm u k u ltu ra ln eg o  w si, ja k  i k ry ty czn e j sy 
tu a c ji czy te ln ic tw a w  m iastach , w yw ołanej 
głów nie, ja k  się w ydaje , n ienadążan iem  rozw oju  
sieci b ib lio tecznej za rozw ojem  przestrzennym  
m iast i n ienajlepszym  stanem  zbiorów  spow o
dow anym  Sytuacją  na ry n k u  w ydaw niczym ).

Biblioteki wiejskie po 30 latach istnienia 
stały się trwałym czynnikiem działalności 
kulturalnej i oświatowej na wsi, cenionym
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partnerem wszystkich instytucji i organi
zacji zainteresowanych rozwojem kultural
nym i cywilizacyjnym wsi. Nie do pomy
ślenia jest dziś gmina bez własnej biblio
teki, coraz rzadsze są też „eksperymenty” 
zmierzające do kwestionowania autono
micznej pozycji biblioteki wiejskiej w ca
łokształcie ruchu kulturalno-oświatowego. 
I to też świadczy o dojrzałości naszych bi
bliotek wiejskich.

W 30-letnim okresie rozwoju bibliotek 
wiejskich przełomową cezurą były nie

wątpliwie lata 1973—1975 — okres zmian 
w zarządzaniu krajem (organizacja gmin, 
a następnie zniesienie powiatów i wprowa
dzenie 2-stopniowej organizacji admini
stracji terenowej) oraz zasadniczej reorga
nizacji szkolnictwa na wsi. Od r. 1973 bi
blioteki zlokalizowane we wsiach gmin
nych stanęły przed zadaniami, których nie 
znały dawne biblioteki gromadzkie, takimi 
jak zarządzanie siecią biblioteczną na roz
ległym terytorium oraz usługi instruktażo
we i administracyjno-gospodarcze na rzecz 
podporządkowanych placówek filialnych.

Równolegle ze zmianami administracyj
nymi zachodziły — i zachodzą w dalszym 
ciągu — istotne i szybkie przemiany w ge
ografii i strukturze czytelnictwa na wsi. 
Przemiany te, które biblioteki muszą 
uwzględnić w swojej pracy, wiążą się 
głównie z likwidacją części szkół wiejskich 
i koncentracją uczniów w szkołach zbior
czych, a także z koncentracją inteligencji 
miejskiej oraz wiejskiej ludności nierolni
czej we wsiach gminnych. Konsekwencje 
biblioteczne tych zmian to przede wszyst
kim szybki wzrost liczby czytelników w bi
bliotekach gminnych, wiążący się z postę
pującym różnicowaniem się zainteresowań 
czytelników, przy równoległym odpływie 
części czytelników korzystających z filii i 
punktów bibliotecznych. Zmiany te rzutują 
poważnie na stopień wykorzystania zbio
rów bibliotecznych i na obciążenie pracow
ników poszczególnych typów wiejskich 
placówek bibliotecznych.

Wymienione wyżej okoliczności zmusza
ją do podejmowania zdecydowanych kro
ków zmierzających do adaptacji bibliotek 
wiejskich stosownie do potrzeb społecz
nych.

Kroków tym bardziej niezbędnych, że 
zmiany w administracji terenowej i w or
ganizacji szkolnictwa obnażyły i wyjaskra
wiły istniejące od dawna i pogłębiające się 
słabości naszego bibliotekarstwa wiejskie
go. Do podstawowych z tych słabości zali
czyć trzeba schematyzm organizacyjny 
oraz rozdrobnienie personelu, księgozbio
rów i bazy materialnej (jednakowy typ 
placówek bibliotecznych przy daleko po
suniętym zróżnicowaniu sieci osadniczej, 
jednoosobowa obsada kadrowa we wszyst
kich placówkach wiejskich.

Przypatrzmy się tym zmianom i aktual
nym węzłowym, problemom sieci biblio
tecznej na wsi na indywidualnym przykła
dzie województwa olsztyńskiego.

Sieć biblioteczna

Rozdrobnienie podziału administracyjne
go kraju w latach pięćdziesiątych pozosta
wiło nam kłopotliwy spadek w postaci nie
racjonalnego rozmieszczenia sieci biblio
tecznej na wsi. W końcu 1971 r. w woj. 
olsztyńskim (w starych granicach) aż 88 fi
lii na wsi działało w miejscowościach li
czących mniej niż 400 mieszkańców (często 
100—200), podczas gdy nie posiadało pla
cówek bibliotecznych aż 240 miejscowości 
liczących powyżej 400 mieszkańców (w tym 
34 — powyżej 500).

Powstanie dużych gmin ułatwiło zapo
czątkowany już wcześniej proces korekty 
sieci bibliotecznej. W latach 1973—1978 w 
27 przypadkach zmieniono lokalizację filii, 
przenosząc je do miejscowości większych i 
zapewniających lepsze warunki lokalowe 
(rozwijające się PGR-y i największe wsie 
indywidualne). Równocześnie zlikwidowa
no kilkanaście karłowatych filii istnieją
cych w gminach, w których nie było po
trzeby organizowania nowych placówek 
filialnych. Księgozbiory likwidowanych fi
lii przeważnie wykorzystywano, zasilając 
nimi biblioteki gminne, ale w przypadkach 
gdy był nadmiar książek w gminach lub 
niemożliwe okazywało się zagospodarowa-

Sesja z okazji' 30-lecia b ib lio tek  gm innych w 
w ojew ództw ie olsztyńskim . P rzedstaw icielka 
M inisterstw a K u ltu ry  i Sztuki m gr H alina 
K am ińska w ręcza dyplom  M inistra W iktorii 
G rabow skiej z Naw iad (gm. Piecki).
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nie tam zbiorów z uwagi na złe warunki 
lokalowe bibliotek, książki przekazywano 
— za zgodą naczelników — do innych jed
nostek administracyjnych. I tak np. księgo
zbiory ze zlikwidowanych filii w gminie 
Barciany przekazano do nowo organizowa
nych filii w Iławie i Szczytnie, a z gminy 
Jonkowo — do filii w Jedzbarku, gmina 
Barczewo. Środki na płace ze zlikwidowa
nych filii pozwoliły zwiększyć zatrudnienie 
w niektórych bibliotekach gminnych.

Ogólnie rzecz biorąc, placówek biblio
tecznych na wsi w naszym województwie 
jest dużo i nie ma potrzeby zwiększać ich 
liczby (we wszystkich wsiach liczących po
wyżej 700 mieszkańców są filie, wsi liczą
cych 500—700 mieszkańców bez bibliotek 
jest niewiele). Nowe filie w następnych la
tach będą powstawać tylko sporadycznię 
w „miejscowościach rozwojowych” (nie
które PGR-y i miejscowości wczasowe), 
równocześnie — również sporadycznie — 
będą „wypadać z sieci” filie działające w 
miejscowościach małych, nie posiadających 
szkół.

Trudna natomiast sytuacja rysuje się w 
sieci punktów bibliotecznych, istotnej dla 
rozwoju czytelnictwa na wsi. Z różnych 
przyczyn, znanych dobrze środowisku bi
bliotekarskiemu, tradycyjny punkt biblio
teczny nie w pełni zdaje aktualnie egzamin, 
a gęstą sieć tych punktów coraz trudniej 
bibliotekarzom utrzymać. W latach 1975— 
—1979 liczba punktów na wsi zmniejszyła 
się w województwie z 918 do 834. Wydaje 
się, że sytuacja w pełni dojrzała do rady
kalnej i kompleksowej zmiany systemu ob
sługi czytelniczej wsi poniżej gminy (bi- 
bliobusy?).

Racjonalizacja działalności bibliotecznej 
w gminie

W chwili organizacji gmin niemal wszy
stkie nowo powołane biblioteki gminne po
siadały personel 1-osobowy (przy tym w 
znacznym odsetku byli to pracownicy nie- 
pełnozatrudnieni). Wszystkie też w zasa
dzie placówki biblioteczne na wsi (tak bi
blioteki, jak i filie) prowadziły punky bi
blioteczne w rejonach swego działania. 
Stan ten miał wiele stron ujemnych, a 
szczególnie:

•  przy jednoosobowej obsadzie bibliote
ki gminnej nadzór organizacyjno-instruk- 
tażowy nad filiami i punktami bibliotecz
nymi w gminie można było sprawować tyl
ko w minimalnym zakresie, niemożliwe 
było zapewnienie zastępstw w przypadku 
braku pracownika w jednej z placówek na 
terenie gminy (np. w związku z urlopem, 
wakatem itp.);

•  stwierdzono bardzo zły — na ogół ■— 
stan działalności punktów bibliotecznych 
w rejonach obsługiwanych przez bibliote
karzy ryczałtowych, dla których obsługa 
punktów była zadaniem trzeciorzędnym. 
Stwierdzono również, że perspektywa pra

cy z punktami w wielu przypadkach od
stręczała potencjalnych kandydatów od po
dejmowania pracy w filiach.

W związku z powyższym WBP w r. 1973 
zaleciła koncentrację obsługi punktów bi
bliotecznych w bibliotekach gminnych 
(miejsko-gminnych) i w etatowych filiach 
bibliotecznych, działających we wsiach du
żych, odległych od siedzib gmin, i odcią
żenie od tego obowiązku filii ryczałtowych. 
Zalecono równolegle stopniowe umacnia
nie kadry i księgozbiorów bibliotek gmin
nych, umożliwiające im zwiększenie rejo
nów obsługi punktów, a także przejęcie z 
ówczesnych bibliotek powiatowych zadań 
w zakresie podstawowej opieki instrukta
żowej oraz nadzoru organizacyjnego nad 
pracą filii -w gminach.

Księgozbiory

Królujący przez wiele lat schemat w or
ganizacji bibliotek na wsi pozostawił naj
trwalsze ślady w księgozbiorach. Już w la
tach sześćdziesiątych uwidoczniły się za
sadnicze różnice w wykorzystaniu zbiorów 
bibliotek gromadzkich i filii — utworzenie 
gmin różnice te jeszcze podkreśliło. Gene
ralnie rzecz ujmując, biblioteki gminne w 
chwili powstania posiadały zbyt małe zbio
ry, aby móc w sposób zadowalający obsłu
giwać mieszkańców wsi gminnej oraz licz
ną sieć punktów, zaś filie dysponowały 
księgozbiorami zbyt rozbudowanymi i sła
bo wykorzystywanymi (średnio w biblio
tece gminnej ok. 2,5 wypożyczenia rocznie 
na 1 woł., w filii ok. 1,2). Biorąc pod uwagę 
ten stan, WBP zaleciła radykalne zróżnico
wanie wielkości zakupu dla bibliotek i filii 
(jak 3 : 1) oraz przerzuty nadwyżek zbiorów 
z filii do GBP. O ile zróżnicowanie zakupu 
zostało na ogół wszędzie wprowadzone w 
życie (np. w r. 1978 przeciętny zakup dla 
biblioteki gminnej wyniósł 680 woL, a dla 
filii 239 woł.), to w zakresie przerzutów z 
filii do bibliotek zrobiono znacznie mniej. 
Poczynania takie często uniemożliwiają 
ciasne lokale bibliotek gminnych, ale w 
większości przypadków także schematyzm 
działania i zwyczajna niechęć biblioteka
rzy, instruktorów i pracowników groma
dzenia w bibliotekach miejskich do żmud
nych i pracochłonnych operacji. Zdarzały 
się nawet i takie fakty, że przeznaczano na 
makulaturę książki nie czytane w filiach
— z uwagi na niewielką' ilość czytelników
— przy równoczesnym zakupie identycz
nych tytułów do bibliotek gminnych, w 
których były one poszukiwane.

Ogólnie stwierdzić można, że rozwój 
księgozbiorów gbp przebiega zgodnie z 
przyjętymi planami. W latach 1972—1978 
przeciętny księgozbiór wzrósł z ok. 6,5 tys. 
wol. do 10,2 tys. (na koniec r. 1980 plano
wano osiągnąć ok. 12 tysięcy wol.). Naj
większe problemy w tym zakresie to nie
dostateczne zaopatrzenie gbp w książki dla 
dzieci oraz zakup w zasadzie 1-egzempla-
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rzowy, 'uniemożliwiający szybki dopływ 
ciekawych nowości do punktów bibliotecz
nych.

Kadra

W chwili powstania gmin niemal wszyst
kie nowo kreowane biblioteki gminne (poza 
czterem.a: w Miłakowie, Miłomłynie, Sro
kowie, i Wielbarku) posiadały personel 
1-osobowy, przy tym aż pięciu kierowni
ków było zatrudnionych w niepełnym wy
miarze godzin. Tymczasem zalecenie Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki oraz własne 
szacunki WBP wskazywały, że personel 
biblioteki gminnej — o ile ma on wypeł
niać wszystkie założone zadania — powi
nien liczyć — w zależności od wielkości 
gminy i wsi gminnej 1,5—3 etatów.

W ostatnim dziesięcioleciu nie ihożna 
było oczekiwać, że zwiększy się zatrud
nienie drogą dopływu nowych etatów z 
zewnątrz, przeanalizowaliśmy więc przede 
wszystkim możliwości korekty zatrudnie
nia w niektórych filiach (zmiana etatu na 
ryczałt lub ograniczenie wielkości ryczał
tu), likwidacji karłowatych filii i ograni- 
czenist zatrudnienia w niektórych mniej
szych bibliotekach miejskich po likwidacji 
powiatów. Konsekwentne działania w tym 
zakresie, szczególnie aktywne w latach 
1976—1978, zmieniły dość zasadniczo stan 
zatrudnienia w bibliotekach. Zwiększono 
poważnie zatrudnienie we wszystkich bi
bliotekach miejsko-gminnych (w miastach 
nie będących dawniej siedzibami władz 
powiatowych) — obecnie tylko w dwu naj
mniejszych bibliotekach tego typu (Biszty
nek i Jeziorany) pracuje po dwóch etato
wych bibliotekarzy, we wszystkich innych 
jest co najmniej trzech.

Stworzono więc kadrowe podstawy pra
widłowej rozbudowy tych bardzo ważnych

dla rozwoju czytelnictwa na wsi placówek 
(obsługują one — poza odpowiednimi mia
stami — liczną sieć filii i punktów na wsi). 
Zwiększono też zatrudnienie w 18 biblio
tekach gminnych do 2 lub 1,5 etatu. Ak
tualnie jednoosobową obsadę posiada jesz
cze 6 bibliotek gminnych (Dąbrówno, Gie
trzwałd, Łukta, Purda, Sorkwity i Świę
tajno); 'Wzrost zatrudnienia może nastąpić 
tam tylko drogą ogólnego zwiększenia eta
tów. Należy zaznaczyć, że zgodnie z nor
mami ustalonymi zarządzeniem nr 13 mi
nistra kultury i sztuki z marca 1978 r. 
obsada kadrowa bibliotek w naszym wo- . 
jewództwie powinna być zwiększona o ok. 
22%, przy czym „normatywne” niedobory 
dotyczą głównie miasta Olsztyna i niektó
rych gmin (ok. 1/4 ich ogólnej ilości).
‘ Zapewnienie wszystkim bibliotekom 
gminnym personelu etatowego, zwiększe
nie — wprawdzie połowiczne ich persone
lu, wzrost uposażeń bibliotekarzy wiej
skich — to czynniki sprzyjające ustabili
zowaniu kadry bibliotekarzy wiejskich. 
Kadrę tę, szczególnie pełnozatrudnionych 
pracowników bibliotek gminnych, należy 
ocenić bardzo pozytywnie. Na miejsce we
teranów — organizatorów pierwszych bi
bliotek przychodzą następcy o wyższych 
-kwalifikacjach formalnych, a często nie 
ustępujący tamtym w zapale i pasji spo
łecznikowskiej.

Z chwilą likwidacji powiatów 'WBP uzy
skała bezpośredni wpływ na/podział środ
ków budżetowych między poszczególne 
gminy i miasta. Uprawnienia te starano 
się wykorzystać do usunięcia nie zawsze 
uzasadnionych dysproporcji między pła
cami bibliotekarzy wiejskich i miejskich 
oraz dysproporcji między poszczególnymi 
bibliotekami i bibliotekarzami. W  tej dzie
dzinie spadek po powiatach był naprawdę 
kłopotliwy, o czym świadczy fakt, że w 
ciągu 3 lat (1976—1978) fundusz płac w nie

P raw ie połowa czy teln ików  biblicrtek na wsi — to dzieci i m łodzież. L ekcja  b ib lio teczna 
w filii GBP w  W arpunach, (gm. Sorkw ity).
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których gminach wzrósł o ponad 70%, a 
płace te wciąż nie są zbyt wysokie. W 
pierwszym rzędzie starano się zapewnić 
godziwe wynagrodzenie dla pracowników 
bibliotek gminnych i miejsko-gminnych.

Mimo tych zabiegów uposażenie biblio
tekarzy wiejskich wciąż nie należy do wy
sokich, szczególnie w odniesieniu do osób 
krócej pracujących (przeważnie zarabiają
cych na etatach 2100—2300 zł), co ułatwia 
kaperowanie lepiej zapowiadających się 
młodych bibliotekarzy do innych instytucji 
(PGR-y, urzędy gmin).

Lokale

O ile dorobek 30-lecia w rozwoju księ
gozbiorów, kształtowaniu się personelu bi
bliotek i upowszechnieniu czytelnictwa jest 
bezsporny, to znacznie skromniej przed
stawia się ten dorobek w budownictwie 
bibliotecznym na wsi. Tylko 7% ogółu bi
bliotek i filii mieści się tam w lokalach 
zbudowanych po wojnie na potrzeby bi
bliotek w obrębie GOK, remiz itp., przy 
tym żaden z tych obiektów nie odpowiada 
w pełni wymogom stawianym współcześnie 
przed lokalem bibliotecznym. Aż 93% pla
cówek działa więc w lokalach przystoso
wanych, przeważnie bardzo prowizorycz
nie, do potrzeb bibliotecznych. Wiele z lo
kali adaptowanych spełnia swoje funkcje 
zupełnie nieźle, ale znaczny ich odsetek 
(ok. 30%) nie kwalifikuje się zupełnie na 
placówki kulturalne z uwagi na złą lokali
zację, niewłaściwe oświetlenie, ciasnotę, a 
także ogrzewanie piecowe, powodujące 
szybkie niszczenie zbiorów bibliotecznych.

Szczególnie niepomyślnie rysuje się sy
tuacja lokalowa bibliotek gminnych. Prze
ciętnie lokal gbp w woj. olsztyńskim liczy 
49 m2 powierzchni użytkowej, tj. co naj
mniej 3-krotnie mniej, niż by wynikało z 
norm i potrzeb. Ale w poszczególnych wy
padkach sytuacja bywa i znacznie bardziej 
krytyczna (np. GBP w Pieckach — 18 m2, 
GBP w Małdytach — 23 m2). Na 28 bi
bliotek gminnych tylko w 5 przypadkach 
lokale można uznać za wystarczające na 
dziś (gbp w Dąbrównie, Jonkowie, Kozło- 
wie, Łukcie i Purdzie). A więc aż 23 bi
blioteki pracują w nieodpowiednich wa
runkach lokalowych, z nich zaś tylko 2 
(Janowo i Piecki) mają realne szanse szyb
kiej i zdecydowanej poprawy tych wa
runków w bliskim terminie. W stosunku do 
7 dalszych bibliotek władze lokalne mają 
wstępne koncepcje korzystnych zmian, ale 
droga do zrealizowania tych koncepcji jest 
przeważnie długa i trudna. Tak więc w 
połowie gmin (14) sytuacja jest zła, często 
wręcz tragiczna (wspomniana GBP w Mał
dytach) i brak aktualnie jakichkolwiek 
realnych perspektyw zmian. Bibliotekarze 
województwa duże nadzieje wiążą z po
stanowieniami ostatniego posiedzenia Eg
zekutywy KW PZPR, poświęconego dzia
łalności bibliotek (sytuacja lokalowa bi-

W bibliotece zakładow o-szkolno-publicznej w
Słoneczniku (gm. Morąg)

bliotek będzie m.in. omawiana na posie
dzeniach egzekutyw wszystkich tereno
wych komitetów partii w województwie).

Problemy
na początek następnego 30-lecia

Ostatnie lata potwierdziły dobitnie wagę 
produkcji żywności w całokształcie gospo
darki kraju. Nie ulega wątpliwości, że w 
związku z tym rozwój gospodarczy i spo
łeczny wsi — a szczególnie racjonalizacja 
i modernizacja produkcji rolnej — będzie 
postępować coraz szybciej. Szybko więc 
rozwijać się muszą i modernizować także 
biblioteki, o ile mają dotrzymać kroku 
zmianom swojego środowiska i współdzia
łać w realizacji tych zmian.

Zastanówmy się nad punktami węzło
wymi w rozwoju bibliotek wiejskich w 
najbliższych latach. Niewątpliwie zadaniem 
najważniejszym jest przyspieszenie rozwo
ju bibliotek gminnych — podstawowych 
ogniw systemu bibliotecznego na wsi. Bi
blioteki te muszą zaspokajać coraz więk
sze i bardziej zróżnicowane zapotrzebowa
nie mieszkańców wsi gminnej oraz pełnić 
niełatwe zadania związane z organizacją, 
nadzorem i opieką nad siecią biblioteczną 
w gminie. Muszą w związku z'tym  mieć 
duże księgozbiory i właściwie dobrane lo
kale, sposobne do pomieszczenia zbiorów 
i jch  należytej ekspozycji, oraz właściwą 
kadrę. Kwestia księgozbiorów nie jest — 
moim zdaniem — beznadziejna. Przeciętne
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zbiory biblioteki gminnej są po 30 latach 
rozwoju dużą i cenną kolekcją, która — 
przy jej uzupełnieniu częścią mało wyko
rzystywanych zbiorów filii i kompetent
nym bieżącym zakupie — może sprostać 
potrzebom środowiska. Natomiast podję
cia istotnych decyzji wymaga kwestia lo
kali bibliotek gminnych. Biblioteki te sta
ły się już placówkami na tyle dużymi i o 
takim zakresie działalności, że nie mogą 
dłużej działać w lokalach zastępczych o 
kilkudziesięciu metrach kwadratowych po
wierzchni. W tej sytuacji szybkie opraco
wanie tanich i łatwych w realizacji pro
jektów typowych bibliotek (ewentualnie w 
ośrodkach kultury) i równie szybkie zre
alizowanie inwestycji należy uznać za 
pierwszoplanowe zadanie początków nad
chodzącego dziesięciolecia. Równolegle na
leży zrealizować postulaty w zakresie od
powiedniego ilościowo i jakościowo perso
nelu bibliotek, zdolnego sprawnie udo
stępniać zbiory i popularyzować czytel
nictwo.

Następnym zadaniem do zrealizowania w 
najbliższych latach (chyba trudniejszym od 
umocnienia bibliotek gminnych) jest prze
budowa systemu obsługi czytelniczej mie
szkańców miejscowości „poniżej wsi gmin
nej”. Alternatywą dla chwiejącej się sieci 
punktów bibliotecznych oraz stosunkowo 
gęstej sieci mało efektywnych i drogich 
filii może być tylko wprowadzenie do po
wszechnego użytku bibliobusów, uzupełnio
nych rozbudowaną siecią księgozbiorów 
stacjonarnych przy ośrodkach kultury, w 
gospodarstwach państwowych i spółdziel
czych oraz sprawnym pocztowym wypoży
czaniem książek (z bibliotek publicznych 
wszystkich stopni) na życzenie listowne lub 
telefoniczne.

Wszystko wskazuje na to, że biblioteki 
wiejskie w Polsce końca lat osiemdziesią
tych niewiele przypominać powinny bi
blioteki dzisiejsze.

Kolega S. (z 30-letnim stażem) po przeczyta
niu  ostatniego zdania w estchnął ciężko i po
wiedział: „Dożyjem y — zobaczymy” .

ZDZISŁAW DARAŻ
RZESZÓW — WBP

Wykorzystanie dokumentów
organów administracji wojewódzkiej
w służbie informacyjnej WBP
Z doświadczeń WBP w Rzeszowie

w  Ustawie o bibliotekach i w statutach 
wojewódzkich bibliotek "publicznych pod
kreślono dobitnie, że wbp mają obowiązek 
służyć regionowi. Funkcję tę biblioteki ak
centują we wszystkich przejawach pracy, 
a więc w gromadzeniu zbiorów, przecho
wywaniu, opracowywaniu i udostępnianiu. 
Najpełniej wyraża się ona w działalności 
służby informacyjno-bibliograficznej bi
bliotek publicznych, w której rolę szcze
gólną odgrywają regionalne dokumenty ży
cia społecznego, a wśród nich uchwały 
władz wojewódzkich, jako materiały o og
romnym znaczeniu dla rozwoju poszcze
gólnych regionów.

Funkcja dokumentów władz wojewódz
kich w służbie informacyjnej nie zawsze 
w przeszłości była doceniana. Pełnej ich 
roli w warsztacie informacyjnym biblio
teki przyjrzeliśmy się przystępując do re
alizacji programu modernizacji służby in
formacyjnej WBP w Rzeszowie.

Układ terenowy krajowego systemu in
formacji wyznacza szczególnie ważne za
dania i otwiera duże perspektywy rozwo

ju przed bibliotekami publicznymi. Istotną 
rolę mają tutaj do spełnienia biblioteki 
wojewódzkie. W Programie rozwoju biblio
tek zakłada się dałsze powiązanie zadań 
wojewódzkich bibliotek z WOINTE, które 
— jak wiadomo ■— w pierwszym rzędzie 
mają obowiązek obsługi informacyjnej 
władz terenowych, a więc środowisk kie
rowniczych i decyzyjnych, oraz prowadze- 

•nia koordynacji działalności informacyj
nej w terenie.

W województwie rzeszowskim nie po
wołano WOINTE, stąd też WBP przejmuje 
w pewnej mierze jego rolę w dziedzinie 
informacji. W odróżnieniu jednak od za
dań WOINTE służba informacyjna WBP 
nie podejmuje działalności na rzecz infor
macji dotyczącej kierowania przemysłem, 
technołogii, ekonomii i organizacji pro
dukcji, w tym również zagadnień związa
nych z postępem rolniczym, ponieważ w 
naszym województwie funkcje te spełnia
ją biblioteki: Politechniki Rzeszowskiej, 
NOT-u oraz Wojewódzkiego Ośrodka Po
stępu Rolniczego w Boguchwale.

Służba informacyjna WBP stara się wy
specjalizować w dziedzinach, w których 
jej funkcja informacyjna — z uwagi na 
posiadane materiały i zbiory — jest nieza
stąpiona. Założyliśmy w programie dzia
łalności informacyjnej wojewódzkich bi
bliotek publicznych, że potencjalnymi użyt
kownikami instytucjonalnymi są szeroko 
pojęte organy administracji województwa 
oraz organizatorzy oświaty partyjnej. Mają 
oni zasadniczy wpływ na ocenę całokształ
tu działalności informacyjnej bibliotek i w 
coraz większym stopniu określają kieru
nek funkcjonowania służby informacyjnej 
wbp. Nie tylko dlatego, że pytania po
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chodzą od ogniw kierowniczych w woje
wództwie, ale również dlatego, że udzie
lone informacje mogą mieć poważny 
wpływ na decyzje podejmowane w zakre
sie realizacji programu rozwoju wojewódz
twa. Jeśli użyteczność udzielanych infor
macji będzie coraz wyższa, wzrastać też 
będzie użyteczność i autorytet informacyj
nych służb wbp.

Z tego punktu widzenia w klasycznych 
zasobach biblioteki coraz większego zna
czenia nabierają zbiory gromadzone w Od
dziale „Resoviana” Dokumentów Życia 
Społecznego. WBP w Rzeszowie aktualnie 
posiada ponad 26 tys. pozycji tych doku
mentów. Jest to jedyny zbiór o takim cha
rakterze w bibliotekach woj. rzeszowskie
go. I to już wyznacza jego miejsce i po
zycję w informacji dla władz województwa.

Obecny stan zbioru i katalogów doku
mentów życia społecznego osiągnięty zo
stał w wyniku kilkuletniej pracy. Rozpo
częliśmy ją w r. 1971 od próby zdefinio
wania funkcji tego zbioru oraz ustalenia 
zakresu treściowego gromadzenia druków 
ulotnych, akcydensów i broszur. Referując 
na posiedzeniu Rady Biblioteki Wojewódz
kiej sprawę powołania komórki Dokumen
tów Życia Społecznego, spotkałem się z 
zastrzeżeniami ze strony Archiwum Rze
szowskiego, że jedynie Archiwum powoła
ne jest do gromadzenia materiałów o cha
rakterze archiwalnym. Wyjaśniliśmy sobie, 
że gromadzenie przez WBP dokumentów 
życia społecznego w niczym nie narusza 
uprawnień Archiwum.

Było to gaszę regionalne ustalenie, są
dzę jednak, że obecnie sytuacja dojrzała 
do tego, by Ministerstwo Kultury i Sztuki 
odpowiednim dokumentem ostatecznie roz
wiązało tę sprawę dla uniknięcia podobnej 
sytuacji w innych województwach.

W trakcie zbierania dokumentów zrodził 
się jeszcze jeden problem, mianowicie py
tanie, jaki powinien być zakres gromadze
nia dokumentów według podziału na: ściś- 
le-tajne, poufne, do użytku służbowego, do 
użytku wewnętrznego. Jest rzeczą oczywis
tą, że nie gromadzimy - dokumentów uzna
nych za ściśle tajne, tajne i poufne, gro
madzimy natomiast dokumenty powielane 
i drukowane z nadrukiem; do użytku służ
bowego i wewnętrznego. Formuła ta ozna
cza, że dokument jest przeznaczony dla 
określonego grona odbiorców i w formie 
oryginału może być udostępniony tylko 
tym odbiorcom, np. lektorom KW PŻPR, 
dyrektorom gminnych szkół zbiorczych, 
pracownikom Urzędu Wojewódzkiej Rady 
Narodowej. Wszystkim innym użytkowni
kom dokumenty te udostępnia się na za
sadzie prohibitów, tzn. za zgodą dyrektora 
WBP, w oparciu o uzasadnione wnioski.

W r. 1972 na podstawie schematu Biblio
teki Narodowej opracowany został sche
mat klasyfikacji dokumentów, obejmujący 
22 działy. Każdy dział dzieli się na pod
działy zestawione zgodnie z potrzebami 
(tutaj uwaga — w każdym województwie

poddziały mogą być różne, ponieważ uw
zględniać muszą specyfikę społeczno-go
spodarczą województwa). Dotarcie do do
kumentów jako do źródła informacji dla 
bibliotekarza i czytelnika ułatwia katalog 
przedmiotowy, obejmujący opisy według 
haseł, którymi są nazwy poszczególnych 
miejscowości czy instytucji.

Opracowana przez nas instrukcja ewi
dencji i katalogowania dokumentów życia 
społecznego w sposób zasadniczy polepszy
ła informacyjną użyteczność tych materia
łów. Byłoby jednak dużym uproszczeniem 
sądzić, że już obecnie w naszym wojewódz
twie istnieje powszechna praktyka prze
kazywania do biblioteki poszczególnych 
dokumentów przez instytucje i organizacje 
objęte naszym zainteresowaniem. Decydu
jący wpływ na gromadzenie ich ma głów
nie operatywność pracowników Oddziału 
„Resoviana” oraz współdziałanie WBP z 
różnymi instytucjami, poprzez wytwarza
nie zrozumienia dla naszej pracy. Niektóre 
instytucje już dzisiaj bardzo aktywnie 
współpracują z Biblioteką i są żywotnie 
zainteresowane przekazywaniem swoich 
dokumentów do jej zbiorów.

Biorąc pod uwagę potrzeby związane z 
koniecznością dostarczenia właściwej ja
kościowo informacji, najbardziej zabiega
my o dokumenty i materiały związane z:

•  prognozami rozwoju społeczno-gospo
darczego (w zasadzie mamy zgromadzone 
wszystkie prognozy ogólne i cząstkowe dla 
województwa rzeszowskiego z różnych 
dziedzin. Były to materiały szeroko upow
szechniane);

•  planami rozwoju społeczno-gospodar
czego nie tylko w poszczególnych dziedzi
nach, ale i planami instytucji (głównie 
chodzi tu o plany roczne);

•  ocenami aktualnego stanu gospodar
ki, nauki i techniki (oceny te wskazywały 
na osiągnięcia naszego województwa w 
stosunku do różnych punktów odniesie
nia);

•  ocenami funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych, publikowanymi np. z o- 
kazji jubileuszu tych jednostek lub nada
nia im odznaczeń państwowych i wyróż
nień,

•  koordynacją rozwoju różnych dzie
dzin życia społeczno-gospodarczego i kul
turalnego (dokumenty publikowane głów
nie w „Dzienniku Urzędu Wojewódzkiego” 
lub też z upoważnienia wojewody rze
szowskiego); . ■’

•  działalnością związaną z podnosze
niem poziomu życia ludności, np. estety- 
zacją miast i osiedli.

Dokumenty te gromadzone są zgodnie 
z przyjętą klasyfikacją i warto przykła
dowo wymienić niektóre z nich.

W dziale I — „Polska Ludowa”, pod
dział 2a — „Partie Polityczne” posiadamy 
dokumenty: Dokonania województwa rze
szowskiego w latach 1976—1977 i zadania 
na rok 1978,^0 dalszą poprawę efektyw
ności pracy w przemyśle i budownictwie
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województwa rzeszowskiego w latach 1977 
do 1978 oraz O dalszą poprawę stanu zdro
wia ludności województwa rzeszowskiego.

W dziale I, pąddział 6a — „Rady Naro
dowe”" dyspdnujemy dokumentem Woje
wódzkiej Rady Narodowej Uchwała w 
sprawie dalszego rozwoju kultury fizycznej, 
sportu i turystyki w województwie rze
szowskim do 1985 roku.

W dziale II — „Sprawy Gospodarcze 
Polski Ludowej”, poddział 2b — „Plany 
Gospodarcze” mamy dokument wojewody 
rzeszowskiego Program rozwoju miast Le
żajska, Łańcuta, Ropczyc i Strzyżowa. W 
tym samym dziale znajduje się dokument 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR Dane sta
tystyczne dotyczące rozwoju społeczno-go
spodarczego województwa rzeszowskiego w 
latach 1971—1975.

W dziale XV — „Gospodarstwo Wiejs
kie”, poddział If — „Zakłady Doświadczal
ne” dysponujemy kompletem „Biuletynów 
Doświadczalnictwa Terenowego”, wydawa
nych przez Wojewódzki Ośrodek Postępu 
Rolniczego w Boguchwale. Tu także znaj
dują się dokumenty: Działalność i wyniki 
prac Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rol
niczego w Boguchwale w roku 1975—1976 
oraz Plan upowszechniania postępu rolni
czego w województwie rzeszowskim na rok 
1976, wydany również przez Ośrodek w Bo
guchwale.
. W dziale XVII — „Kultura, Nauka, Oś
wiata i Wychowanie”, poddział la  jest do
kument Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Rzeszowie — Uchwała w sprawie rozwoju 
kultury w województwie rzeszowskim na 
lata 1976—1980 oraz Program działalności 
kulturalno-wychowawczej na. rok 1978— 
—1979, wydany przez Urząd Wojewódzki w 
Rzeszowie, Wydział Kultury i Sztuki.

W dziale XVII, poddział 4c mamy Pro
gram rozwoju szkół wyższych w Rzeszowie 
w latach 1976—1980 oraz prognozy do roku 
1990.

W praktyce bibliotecznej dokumenty. or
ganów władz wojewódzkich mają wpływ 
na tematyczny program kartotek zagad- 
nieniowych informatorium WBP.

Znajomość tych dokumentów jest nie
zbędna w pracy bibliotekarza — na ich 
podstawie może on udzielać dokładnych 
informacji w określonej grupie pytań, 
związanych z osiągnięciami i perspekty
wami regionu.

Mechanizm informowania w oparciu o 
dokumenty można zilustrować następują
cym przykładem: pozyskaliśmy Uchwałę 
Rady Miejskiej o rozwoju miasta Rzeszo
wa do roku 1990. Ponieważ zainteresowanie 
sprawą było ogromne (szkoły, odbiorcy in
dywidualni), odnotowaliśmy do kartoteki 
zagadnieniowej artykuły prasowe doty
czące tematu „Rozwój miasta Rzeszowa do 
roku 1990”. Z najlepszego artykułu doty
czącego uchwały (z czasopisma „Architek
tura”) wykonaliśmy odbitki kserograficzne, 
które następnie zostały szeroko rozkolpor
towane wśród naszych użytkowników. Ar
tykuł był objętościowo mniejszy od do
kumentu i napisany bardziej przystępnie.

Jednak nie tylko same uchwały orga
nów administracyjnych województwa są 
przedmiotem zainteresowania użytkowni
ków biblioteki. Komentowana i oceniana 
jest również realizacja uchwał. Toteż z 
artykułów zawierających krytyczne oceny 
tej realizacji uczyniliśmy także przedmiot 
informacji adresowanej.

Najbardziej reprezentatywnym przykła
dem tej formy może być wydawnictwo 
przygotowywane przez Oddział „Resovia- 
na” pt. Rzeszowskie w prasie. Zamieszczone 
tam będą artykuły z czasopism pozaregio- 
nalnych, dotyczące krytycznych ocen dzia
łalności organizacji i instytucji oraz po
zytywnych ocen doświadczeń "naszego re
gionu, głównie na użytek najwyższych 
władz województwa (nakład około 15 eg
zemplarzy). Otrzymują je osoby według 
określonego rozdzielnika.

Pragnę podkreślić, że w tych poczyna
niach jesteśmy na początku drogi. Nie mo
żemy jeszcze poszczycić się ich efektami 
liczbowymi ani pozytywnymi ocenami na
szych użytkowników w skali masowej. Po 
upływie pewnego czasu mamy zamiar 
przeprowadzić w środowisku sondaż na 
temat tej działalności.



ZOFIA SOKÓŁ
KRAKOW — WSP

Kształcenie kadr dla bibliotek szkolnych i publicznych 

w Samodzielnym Zakładzie Bibliotekoznawstwa 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie

Kształcenie bibliotekarzy w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edu
kacji Narodowej w Krakowie ma już wie
loletnie tradycje — w latach 1959—1972 
funkcjonowało tu 2-letnie Studium Biblio
tekarskie przy Bibliotece Głównej WSP, w 
którym wykładali pracownicy bibliotek pu
blicznych i naukowych Krakowa; w latach 
1971—1973 w ramach Instytutu Filologii 
Polskiej kierowanego przez prof. dr. Win
centego Danka istniała ukierunkowana fi
lologia polska z bibliotekoznawstwem, jako 
jedna z wielu podejmowanych wówczas 
prób rozwiązania problemu kształcenia bi
bliotekarzy na poziomie wyższym. W r. 
1973 w miejsce Studium, jak również i u- 
kierunkowanej filologii, utworzono 4-letnie 
bibliotekarskie studia magisterskie. Pierw
sza rekrutacja na studia zaoczne odbyła 
się w r. 1973, na studia stacjonarne — w 
rok później. Przyjęto wówczas 34 osoby na 
kierunek zaoczny i 60 na studia dzienne.

W początkowym okresie istnienia kie
runku bibliotekoznawstwa najpilniejszą 
sprawą była sama koncepcja studiów, ok- 
•reślenie programów nauczania i profilu ab
solwenta. W związku z tym w Między
uczelnianym Ośrodku Metodycznym Stu
diów dla Pracujących, kierowanym przez 
doc. dr. hab. Jerzego Jarowieckiego, po
wołano Zespół Kierunkowy Bibliotekozna
wstwa; przewodniczył mu dr Edward Cheł
stowski, wówczas dyrektor Biblioteki 
Głównej WSP. Celem tegoż Zespołu było 
opracowanie programów nauczania, kon
cepcji przewodników metodycznych i in
strukcji programowych oraz skryptów dla 
studentów h Międzyuczelniany Ośrodek 
Metodyczny i jego Zespół Kierunkowy Bi
bliotekoznawstwa były organizatorami 
ogólnokrajowej konferencji metodologicz
nej nt. roli i funkcji biblioteki uczelnianej 
w procesie kształcenia nauczycieli, która

* w  efekcie pow stały  następ u jące  przew odni
k i m etodyczne: J: C z e r n i :  W arszta t in fo r
m a cy jn y  s tuden ta  b ib lio tekoznaw stw a. P oradnik  
m eto d yczn y . K raków  1974; J. Z a j ą c :  C zyte l
n ictw o  i m e to d yka  pracy z czy te ln ik iem . P rze
w odn ik  m eto d yczn y  dla słuchaczy s tud iów  za
ocznych. K raków  i975; I. C z e r n i :  B ibliogra
fia  i d okum en tacja . P rzew odn ik  m eto d yczn y  dla  
słuchaczy s tud iów  dla pracujących. K raków  
1975; I. B a r - S w i ę c h o  w a , J. Ż a j ą c: N au
ka o książce. P rzew odn ik  m eto d yczn y  dla słu 
chaczy s tud iów  zaocznych. K raków  1975, E. 
C h e ł s t o w s k i ,  J. J a k u b o w s k i ,  A. T a 

b a k o w a :  B ib lio tekoznaw stw o  i b ib lio tekars
two. P rzew odn ik  m e to d yczn y  dla słuchaczy s tu 
diów  dla pracu jących . K raków  1975 i inné.

odbyła się w dniach 9—10 kwietnia 1972 r. 2. 
Zespół Kierunkowy Bibliotekoznawstwa, w 
wyniku wielu narad i dyskusji z udziałem 
dyrektorów bibliotek, ustalił, że nowo po
wstały kierunek studiów w krakowskiej 
WSP będzie specjalizował się w kształce
niu kadr dla bibliotek szkolnych, pedago
gicznych i publicznych”; toteż zarówno 
opracowany program studiów, jak specja
lizacje oraz profil absolwenta uwzględnia
ły przede wszystkim problematykę tych 
sieci bibliotecznych.

W r. 1976 wszedł w życie jednolity ogól
nokrajowy program studiów biblioteko
znawstwa opracowany przez Ministerstwo 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 
realizowany we wszystkich 14 ośrodkach 
kształcenia bibliotekarzy w Polecę 3. Pro
gram resortowy w niczym nie przekreślał 
ustaleń przyjętych w uczelni krakowskiej, 
gdyż specjalizacje nastawione na kształce
nie kadr bibliotekarskich dla bibliotek 
szkolnych, pedagogicznych i publicznych 
pozostały bez zmiany, podobnie jak wy
pracowany wcześniej profil absolwenta.

W pierwszym okresie istnienia kierunku 
pojawił się też problem właściwej obsady 
kadrowej. Dotąd zajęcia dydaktyczne pro
wadzili nauczyciele akademiccy z Instytutu 
Filologii Polskiej oraz specjaliści z kra
kowskich bibliotek naukowych, uczelnia
nych, publicznych i pedagogicznych. Spe
cyfika studiów wymagała łączenia do
świadczeń pracowników bibliotek, zatrud
nionych na godzinach zleconych, z umie
jętnościami i wiedzą teoretyczną osób zaj
mujących się naukowo problemami litera
tury, kultury, dziejów książki i jej obie
giem, komunikacją masową itp. Na kie
runku bibliotekoznawstwa zatrudnionych 
było początkowo 5 pracowników na eta
tach i 23 na umowie-zleceniu. W tym 
okresie obowiązki kierownika pełnił dr Jan 
Okoń.

Jako samodzielna jednostka organizacyj
na Zakład Bibliotekoznawstwa powołany 
został w ramach Instytutu Filologii Pols-

8 M ateriały  z k o n feren c ji opublikow ane zo
sta ły  w oddzielnym  zbiorze pt. Rola i fu n k c je  
b ib lio tek i u cze ln ianej w  procesie kszta łcenia  
nauczycieli. Pod red. J, Ja row ickiego. K raków  
1974. O środek M etodyczny S tudiów  dla P ra c u 
jący ch  WSP. M ateriały  i spraw ozdania N r 2.

3 S tud ia  bibliotekoznaw cze są w 8 u n iw ersy 
te tach  (W arszawa, K raków , W rocław, Poznań, 
Lublin , Łódź, G dańsk i K atow ice) oraz w  6 w yż
szych szkołach pedagogicznych (K raków , B yd
goszcz, Olsztyn, K ielce, Szczecin i Z ielona Góra).
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kiej w listopadzie 1975 r., natomiast z po
czątkiem 1978 r. dźiałał już jako Samo
dzielny Zakład Bibliotekoznawstwa, na 
prawach instytutu, wchodząc w skład Wy
działu Humanistycznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie. W tym też 
czasie kierownictwo Zakładu objął doc. dr 
hab. Jerzy Jarowiecki — humanista, histo
ryk prasy i czasopiśmiennictwa. Swój szyb
ki rozwój Zakład zawdzięcza w głównej 
mierze trosce, opiece i pomocy ze strony 
władz Uczelni i organizacji partyjnej. Z 
końcem roku szkolnego 1978/79 w SZB za
trudnionych już było 15 osób na etatach, 
5 — na półetatach -i 13 — na umowie-zle- 
ceniu. Wśród zatrudnionych jest 2 do
centów — doktorów habilitowanych, 11 
adiunktów z tytułem naukowym doktora, 
12 magistrów bibliotekoznawstwa, wielu 
dyplomowanych bibliotekarzy i dokumen
talistów, śą także wieloletni praktycy, ma
jący na swoim koncie poważny dorobek 
naukowy i organizacyjny oraz doświadcze
nie zawodowe.

Kierunek badań naukowych nadają po
wołane w kwietniu 1979 r. cztery zespoły 
naukowo-dydaktyczne: 1. książki i czytel
nictwa; 2. czasopiśmiennictwa, historii pra
sy i zagadnień wydawniczych; 3. historii 
i funkcjonowania bibliotek; 4. bibliografii 
i informacji naukowej; \  Zespoły w swoich 
planach naukowych i dydaktycznych na
stawione są w  głównej mierze na proble
matykę bibliotek szkolnych, pedagogicz
nych i publicznych. One też nadają kie
runek seminariom magisterskim, które są 
monotematyczne i koncentrują się wokół 
problematyki historii książki polskiej 
XVI—XIX-wiecznej, historii prasy, i. cza
sopiśmiennictwa polskiego — głównie pra
sy konspiracyjnej okresu okupacji hitle
rowskiej, czasopism dla dzieci i młodzieży, 
prasy kobiecej i dla kobiet, regionalnej, 
społeczno-kulturalnej itp. Drugim ważnym 
problemem, wokół- którego skupiają się 
badania naukowe, jest funkcjonowanie bi
bliotek szkolnych, pedagogicznych, publi
cznych, zę szczególnym uwzględnieniem 
okr-esu Polski Ludowej. Trzecią grupę za
gadnień naukowych stanowi czytelnictwo 
i obieg społeczny książki, z nastawieniem 
również na badania rozmiarów czytelnic- 
twą w bibliotekach publicznych i szkol
nych. Nie mniej ważne w problematyce 
badawczej są zagadnienia służby biblio
graficznej i informacji naukowej, łącznie z 
obiegiem informacji naukowej we współ
czesnym systemie oświaty. Wreszcie czwar
ta — ostatnia grupa zagadnień — to pro
blematyka edytorstwa oraz zagadnienia 
wydawnicze i księgarskie drugiej połowy 
XIX wieku i współczesne, skoncentrowane 
wokół firm wydawniczych Polski połud
niowo-wschodniej i krakowskich, ze szcze
gólnym uwzględnieniem polityki wydawni
czej, produkcji wydawniczej, oddziaływa
nia kulturalnotwórczego itp.

‘ Zarządzenie re k to ra  W SP -w Krako-wie Nr 
R-4/79 z 10 kw ietn ia  1979.

Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa 
pełni również zadania badawcze w za
kresie problemów węzłowych; „Polska kul
tura narodowa — jej tendencje rozwojo
we i percepcja” (2.05 Poezja lat wojny 
i okupacji) oraz „Życie literackie i kultu
ralne Podhala w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego”, „Książka w procesach 
komunikacji społecznej”, „Modernizacja 
systemu oświaty w rozwiniętym społe
czeństwie socjalistycznym (XIII: Kadra pe
dagogiczna, temat 1,2 : Studia dla pracu
jących) itp.

Ogółem w SZB studiuje 470 słuchaczy, w 
tym 350 na studiach stacjonarnych i 120 
na zaocznych. Od'trzech lat odbywają się 
egzaminy magisterskie — z tytułem ma
gistra bibliotekoznawstwa i informacji na
ukowej wyszło już na kierunkach dzien
nych i zaocznych około 200 absolwentów.

W czasie studiów studenci po I, II i III 
roku odbywają praktyki wakacyjne w du
żych bibliotekach naukowych, publicznych, 
pedagogicznych i szkolnych. Celem prak
tyki jest poszerzenie i pogłębienie wiado
mości teoretycznych oraz zdobycie umie
jętności praktycznych z zakresu techniki 
bibliotecznej^ Studenci uczelni krakowskiej 
odbywają praktyki w 60 placówkach, m.in. 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w 
Bibliotece Jagiellońskiej, niemal we wszy
stkich bibliotekach szkół wyższych w Pols
ce, a także w bibliotekach miejskich (np. 
w Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Szczecinie, 
Lublinie, Zielonej (lórze itp.). Praktyki po 
I i II roku mają charakter ogólny, zwią
zany z funkcjonowaniem biblioteki, jej 
strukturą organizacyjną, gromadzeniem, 
opracowywaniem i kontrolą zbiorów, kia-« 
syfikacją,, katalogami, kartotekami po
mocniczymi i in. Praktyki po III roku są 
ukierunkowane i wiążą się z wybraną spe
cjalizacją; biblioteki szkolne, pedagogiczne, 
biblioteki publiczne, informacja naukowa, 
zagadnienia wydawnicze i księgarskie, czy
telnictwo itp. Na studiach zaocznych są 
trzy stałe specjalizacje wynikające ze spe
cyfiki miejsca zatrudnienia studentów, 
mianowicie; biblioteki szkolne, biblioteki 
publiczne i zagadnienia wydawnicze wraz 
z polityką wydawniczą w PRL.

Życie naukowe studentów skupia się 
Kole Naukowym „Bibliolog”, którego ce
lem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej 
i jej poszerzanie o inne, zazębiające się 
dyscypliny, nie objęte programem studiów, 
jak również wyzwolenie w studentach pasji 
badawczej i poszukiwawczej, tak potrzeb
nej w pracy bibliotekarskiej. Z czterech 
komisji Koła Naukowego najbardziej ak
tywna jest Komisja Historii Książki z se
kcją badań dziejów książki podczas oku
pacji hitlerowskiej 1939—1945. Komisja ta 
wraz z Zakładem Bibliotekoznawstwa w 
maju 1979 r. zorganizowała seminarium 
naukowe nt. „Księgarstwo i działalność 
wydawnicza Krakowa w latach 1939— 
—1945”, z udziałem przedstawicieli kół 
naukowych wszystkich ośrodków kształce-
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nia bibliotekarzy w Polsce. Koło organizuje 
wycieczki do dużych bibliotek naukowych, 
fabryki papieru, drukarń i wydawnictw. 
Na zebraniach naukowych Koła studenci 
prezentują swój dorobek naukowy — opra
cowują referaty, biorą udział w dyskusjach.

recenzują najnowsze publikacje z dziedziny 
historii książki i bibliotekoznawstwa.

Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa 
WSP w Krakowie ma dobre warunki by
towe, dysponuje własnym budynkiem przy 
ulicy Grodzkiej 60.

DOROTA PODGÓRSKA 
INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
I INFORMACJI NAUKOWEJ U.W.

Publiczna Biblioteka Informacyjna 
Narodowego Centrum Sztuki i Kultury 
im. G. Pompidoui w Paryżu*

Pierwszy projekt utworzenia w Paryżu 
dużej biblioteki, dostępnej dla wszystkich 
obywateli, wysunęła Biblioteka Narodowa 
w r. 1863. Skonkretyzował się on dopiero 
w sto lat późńiej, kiedy to Departament 
Bibliotek i Czytelnictwa Publicznego oraz 
dyrekcja Biblioteki Narodowej ustaliły lo
kalizację nowej biblioteki w jednej z cen
tralnych dzielnic Paryża, na miejs'cu daw
nych hal targowych. W grudniu 1969 r. 
prezydent Republiki, Georges Pompidou, 
zaproponował utworzenie publicznego cen
trum kulturalnego stolicy, którego częścią 
stałaby się nowoczesna biblioteka. Ogło
szono konkurs na najciekawszy projekt 
architektoniczny tego obiektu. Pierwszą 
nagrodę otrzymało biuro architektów an- 
giełsko-włoskich M.M. Rènzo Piano i Ri
chard Rogers. Inauguracja działalności Na
rodowego Centrum Sztuki I Kultury im. 
G. Pompidou odbyła się 31 stycznia 1977 r.

Nietypowa i bardzo nowoczesna kon
strukcja budynku Centrum od początku 
budowy bulwersowała mieszkańców Pary
ża. Powierzchnia całkowita obiektu wyno
si 100 000 m2; ma on 8 pięter, z których 
3 znajdują się pod ziemią. Projekt archi
tektoniczny pozwala na pełne wykorzysta
nie powierzchni poprzez brak konstrukcji 
nośnych wewnątrz, co umożliwia swobodę 
zagospodarowywania wnętrza według ak
tualnych potrzeb. Nowością również jest 
umieszczenie wszelkich koniecznych dla 
korzystanie z budynku urządzeń, jak np. 
klimatyzacji wodociągów, wentylacji oraz 
komunikacji, między działami Centrum, na 
zewnątrz budynku. Wrażenie odmienności 
potęguje wielobarwny wystrój zewnętrzny.

Narodowe Centrum Sztuki i Kultury za
wiera następujące działy:

Publiczną Bibliotekę Informacyjną, mu
zeum sztuki nowoczesnej, wystawę osiąg
nięć przemysłu francuskiego, ośrodek ba-

'* B ibliothèque P ublique d ’in fo rm ation , Cen
tre  G eorges Pom pidou — Paris.

dań akustyczno-muzycznych oraz- ośrodek 
organizacyjno-informacyjny.

Biblioteka zajmuje 15% powierzchni bu
dynku (15 445 m2), * zaś poszczególne jej 
działy, zlokałizowane na czterech piętrach 
obiektu, ściśle korespondują z różnymi 
aspektami działalności biblioteki. Tak więc 
wyróżnia się tu: dział aktualności z czytel
nią (850 m2), bibliotekę dla dzieci (260 m2), 
bibliotekę informacyjną (14 460 m2) zawie
rającą główny zrąb księgozbioru, który 
udostępniany jest w dwóch czytelniach: 
dużej na 600 miejsc oraz małej na 200 
miejsc, a także dział wystaw.

W bibliotece obowiązuje zasada wolnego 
dostępu do półek. Nie prowadzi się oficjal
nej rejestracji czytelników, a ich kontakt, 
ze służbą informacyjną ma jedynie cha
rakter merytoryczny. Warto zaznaczyć, że 
w bardzo wielu punktach biblioteki znaj
dują się telefony służące porozumiewaniu 
się czytelnika z perspnelem bibliotecznym, 
co ułatwia poszukiwanie odpowiednich do
kumentów. Niezależnie od tego użytkow
nicy biblioteki zaopatrzeni są w przewod
niki wyjaśniające podstawowe zasady 
UKD, według której uporządkowany zo
stał księgozbiór. Podstawę poszukiwań in
formacji o dokumentach stanowią nastę
pujące katalogi biblioteczne: autorsko-ty- 
tułowy, przedmiotowy oraz topograficzny. 
Ponadto biblioteka Centrum corocznie pu
blikuje swoje katalogi w formie drukowa
nej. Ostatnia edycja z grudnia 1978 r. za
wiera 185 000 opisów.

Księgozbiór biblioteki liczy obecnie 1 
min woluminów. Obejmuje on trzy pod
stawowe grupy dokumentów: wydawnic
twa zfwarte w liczbie 340 000 wol., 2750 ty
tułów czasopism oraz 450 000 jednostek 
materiałów audiowizuałnych. Nosi on ce
chy księgozbioru uniwersałnego, z pewną 
preferencją dokumentów z dziedziny hu
manistyki. Biblioteka gromadzi w zasadzie 
jedynie dokumenty współczesne, ze szcze
gólnym uwzględnieniem aktualności i no
wości. Czasami zakupuje książki starsze, 
pod warunkiem że nie pochodzą sprzed 
XIX wieku i nie mają wartości bibliofil
skiej.

Specjalnie ważne i cenne teksty histo
ryczne udostępniane są czytelnikom biblio
teki Centrum w postaci reprintów lub mi- 
krofisz, sporządzonych na podstawie zbio

* W szystkie przytoczone w  a rty k u le  liczby 
pochodzą z opracow ania: B ibliothèque P ublique 

d ’in fo rm ation . C entre G eorges Pom pidou. P aris 
1979.
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rów specjalnych Biblioteki Narodowej. Pu
bliczna Biblioteka Informacyjna gromadzi 
ponadto osobną kolekcję encyklopedii ze 
wszystkich dziedzin wiedzy oraz dział naj
ciekawszych druków spoza terenu Francji.

Dużą część zasobów biblioteki stanowią 
dokumenty audiowizualne. Dla potrzeb 
czytelników zakupiono we Francji i za gra
nicą 15 000 szpul mikrofilmów o szerokości 
16 i 35 mm. Pracownia reprograficzna bi
blioteki mikrofilmuje przede wszystkim 
stare druki i rękopisy, dzieła o dużym for
macie oraz kolejne roczniki czasopism. Bi
blioteka Centrum posiada ponadto 50 000 
mikrofisz, przedstawiających m.in. katalo
gi wielkich bibliotek, a także zespoły archi
walne dokumentujące historię Francji.

Szczególnie interesujący jest bogaty 
zbiór barwnych diapozytywów, stanowiący 
serwis ikonograficzny biblioteki. Nosi on 
nazwę „banku obrazów” i zawiera prze
zrocza typu faktograficznego oraz doku
mentalnego, uszeregowane według tema
tów. Kolekcja ta powstała drogą zakupu 
diapozytywów oficjalnie publikowanych, a 
także trudniej dostępnych materiałów or
ganizacji publicznych, zbiorów prywatnych 
i archiwów fotograficznych. Obecnie bi
blioteka zamawia u fotografików serie te
matyczne przezroczy, uzupełniające do
tychczasową kołekcję. W czytelniach dia
pozytywy pogrupowane są w kasetach te
matycznych, zawierających 60—80 zdjęć, 
zaopatrzonych w odpowiedni komentarz. 
Znajdują się one na półkach, obok innych 
typów materiałów traktujących o danym 
przedmiocie. Personel „banku obrazów” 
przeprowadza na życzenie czytelnika po
szukiwania diapozytywów na interesujący 
go temat.

W bibliotece Centrum znajduje się rów
nież obszerny zbiór dokumentów słucho
wych. Składa się na niego ponad 11000 
płyt, których treść nagrywa się na kasety 
magnetofonowe, aby zmniejszyć ich zuży
cie i ułatwić obsługę. Dział dokumentów 
audiowizualnych posiada ponadto kolekcję

1 000 filmów dokumentalnych na video- 
kasetach.

Szczególnie interesującą częścią biblio
teki jest pracownia nauki języków obcych, 
dysponująca wieloma metodami i materia
łami koniecznymi dla studiowania 69 języ
ków. Biblioteka zaopatrzona jest w apa
raturę umożliwiającą indywidualne korzy
stanie ze wszystkich typów dokumentów 
audiowizualnych.

Obok dorosłych czytelników z księgo
zbioru biblioteki Centrum korzystają rów
nież dzieci w wieku 4—14 lat. Dla ich po
trzeb wydzielono specjalny zbiór, składa
jący się z 30 000 książek i czasopism, 12 000 
diapozytów oraz 1500 płyt i videokaset. 
Materiał pogrupowano w działy: aktual
ności, przygód i fantastyki oraz piśmien
nictwa popularnonaukowego. Biblioteka 
dziecięca Centrum pełni rolę łącznika po
między światem zabawy i Afiedzy, czemu 
sprzyja panująca tam atmosfera swobody 
i rozrywki.

Publiczna Biblioteka Informacyjna, obok 
gromadzenia, opracowywania i udostępnia
nia dokumentów, przeprowadza również 
szereg badań naukowych, zleconych jej 
przez Dyrekcję Generalną Badań Nauko
wych i Technicznych (Direction Générale 
de la recherche scientifique et technique). 
Polegają one na śledzeniu ewolucji książki 
oraz analizowaniu roli biblioteki we współ
czesnym świecie. Bada się również czytel
nictwo w różnych kręgach społecznych, 
zawodowych i kulturowych. Bardziej prak
tyczną stroną działalności biblioteki jest 
telefoniczna i korespondencyjna służba in
formacyjna o charakterze bibliograficzno- 
-faktograficznym.

O popularności i celowości działania bi
blioteki Centrum Sztuki i Kultury świad
czy jej frekwencja, dochodząca do 10 000 
czytelników dziennie. Stało się to dzięki 
atrakcyjności starannie dobranego i różno
rodnego księgozbioru oraz wprowadzeniu 
na szeroką skalę nowoczesnych form udo
stępniania dokumentów.

TERESA SZORNEL
KRAKÓW — PEDAGOGICZNA 
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

Praca z czytelnikiem 

w dziale audiowizualnym 

biblioteki pedagogicznej

Jednym ze znamiennych zjawisk współ
czesności jest niezwykle szybki rozwój 
środków masowego przekazu. Nowoczesne 
środki utrwalania i gromadzenia reproduk
cji obrazu, tekstu, dźwięku znajdują akcep

tację i zastosowanie także w bibliotekar
stwie.

Zgodnie z instrukcją do Zarządzenia Nr 
26 Ministra Kultury i Sztuki z r. 1900 zbio
ry audiowizualne obejmują: materiały 
dźwiękowe (płyty, taśmy), wizualne (filmy, 
przezrocza, fotografie, grafika), materiały 
łączące zapis i dźwięk (film) oraz druki 
towarzyszące (dodatki tekstowe).

Środki audiowizualne mają do spełnie
nia szczególnie doniosłą rolę w szkolhic- 
twie, które zawdzięcza im m.in. nowo
czesność w nauczaniu. Stosuje się je teź 
coraz powszechniej w procesie samokształ
cenia. Uczącym i dokształcającym się przy
chodzą z pomocą biblioteki pedagogiczne. 
Prawie wszystkie gromadzą zbiory audio
wizualne. Zasoby ich w r. 1977 wynosiły 
ogółem 52 tys. jednostek.
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Często wysuwa się słuszny postulat, aby 
biblioteki pedagogiczne, a więc i w dużej 
mierze ich działy audiowizualne, były 
terenem, w którym nauczyciel znajdzie' 
potrzebne mu do pracy środki dydaktycz
ne, a także miejsce dla ich przygotowania 
przed zastosowaniem na lekcji. Faktycznie 
jednak możliwe to jest dotychczas tylko w 
niewielu bibliotekach pedagogicznych, któ
re dysponując odpowiednimi warunkami 
lokalowymi i odpowiednią ilością etatów 
mogły stworzyć działy audiowizualne.

W bibliotekach, w których nie ma pra
cowni audiowizualnych, udostępnianie 
zbiorów odbywa się w wypożyczalniach lub 
czytelniach. - Warunki te nie zapewniają 
jednak korzystającym możliwości odpo
wiedniego przygotowania materiałów, po
trzebnych np. na lekcje.

Wobec różnych trudności (np. lokalo
wych) i ograniczeń (np. finansowych), ja
kie występują przed organizatorem pra
cowni audiowizualnej, niełatwo jest zgro
madzić wszystkie nowoczesne pomoce i 
środki. Na ogół jednak te niezbędne, sta
nowiące sprzęt podstawowy, znajdują się 
w każdej pracowni audiowizualnej. Należą 
do nich przede wszystkim rzutniki prze
zroczy, nadające się do wykorzystania w 
różny sposób. Często dokonuje się sprzę
żenia rzutnika z magnetofonem, a przezro
czy z dźwiękiem, aby otrzymać statyczny 
film dźwiękowy. Sprzyja to silniejszemu 
oddziaływaniu emocjonalnemu na odbior
cę, a także umożliwia sprawne przekazy
wanie szerszego zakresu informacji.

Przezrocza, obejmujące obszerny mate
riał dydaktyczny, znajdują zastosowanie w 
nauczaniu większości przedmiotów w szko
le podstawowej, w liceum, w szkołach za
wodowych. W przyszłości będą tu również 
wykorzystywane inne środki wizualne, jak 
np. mikrofilmy czy mikrofisze. W dobrze 
wyposażonych bibliotekach są już dostęp
ne czytniki, służące do odtwarzania ich tre
ści.

Do zbiorów pracowni audiowizualnej na
leży również materiał dydaktyczny, groma
dzony w postaci fazogramów i foliogramów. 
Jest on chętnie wykorzystywany przez na
uczycieli, bowiem najczęściej obejmuje go
towe wykresy, rysunki i schematy, który
mi można się posłużyć, nie tracąc czasu na 
ich żmudne wykonanie. Poczesne miejsce 
w zbiorach audiowizualnych zajmuje pły
toteka oraz taśmoteka muzyczna, literacka 
i językowa.

Jeżeli biblioteka ma stanowić istotną 
pomoc w przygotowywaniu się nauczyciela 
do zajęć w szkole, szczególne zadanie musi 
przypaść bibliotekarzowi zajmującemu się 
pracownią audiowizualną. Korzystający z 
tej pracowni oczekują jego życzliwej po
mocy, rady, a często i instruktażu. Pomoc, 
najogólniej rzecz wziąwszy, może dotyczyć 
głównie wyboru odpowiednich pozycji, naj
bardziej przydatnych przy realizacji okreś
lonego zadania. Z takim właśnie zapotrze
bowaniem przychodzą czytelnicy również

do działu audiowizualnego Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, 
gdzie korzystają z pomocy w doborze ma
teriału (np. wyszukanie odpowiedniego tła 
muzycznego do montażów literackich), w 
uzyskaniu pozycji trudnych do zdobycia 
(np. taśma z głosem Żeromskiego, płyta z 
nagraniem pieśni z gett żydowskich — eks
ponaty unikalne, zdobyte z okazji wystaw 
organizowanych w PBW w Krakowie).

W doborze odpowiednich materiałów po
maga katalog zbiorów audiowizualnych. 
Jednakże korzystanie z niego wiąże się z 
rzeczową i praktyczną orientacją w zakre
sie materiału dźwiękowego na płytach i 
taśmach, a także ze znajomością serii 
przezroczy.

Bardzo często użytkownicy oczekują in
formacji dotyczących możliwości i sposo
bów wykorzystania materiałów audiowizu
alnych na zajęciach pozalekcyjnych. Bi
bliotekarz dysponujący obszernym i boga
tym materiałem, mający pewną praktykę 
we współpracy z nauczycielem może po
dzielić się własnymi refleksjami na ten te
mat i wykorzystując doświadczenie, pro
wadzić poradnictwo w zakresie form im
prez dla młodzieży (np. wieczór przy pły
tach z recytacjami tekstów literackich, 
wieczory bajek z wykorzystaniem przezro
czy, montaże artystyczne z wykorzysta
niem materiałów dźwiękowych i wizual
nych, wieczory pieśni z towarzyszeniem 
muzyki nagranej na płytach, traktow’anej 
jako akompaniament instrumentalny).

Tego rodzaju instruktaż udzielany jest 
zwłaszcza nauczycielom początkującym. 
Niejednokrotnie wiąże się z nim wykona
nie szeregu zamówień, wymagających 
znacznej ilości czasu i pracy, np. nagrań 
szkolnych audycji radiowych, montaży mu- 
zyczno-poetyckich, udźwiękowiania przez
roczy.

W całokształcie pracy bibliotekarza z 
czytelnikiem indywidualnym ważne miej
sce zajmuje informowanie o nowościach 
działu audiowizualnego i o sposobach ich 
wykorzystania. Stałą czynnością pracow
nika tego działu jest więc opracowywanie 
informatora o nabytkach. Informacje do
tyczące nowości zgrupowanych w działach: 
przezrocza, taśmy, płyty zamieszczane są 
też w  „Kwartalnym Poradniku Bibliogra
ficznym dla Przedszkola”, wydawanym 
przez PBW w Krakowie. W podobny spo
sób informacje o nowościach przekazuje 
PBW w Lublinie, która wydaje kwartalny 
„Wykaz Nabytków Audiowizualnych dla 
Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowaw
czych”.

propagowaniu nowości audiowizualnych 
służą również wystawy. Np; jedna z wy
staw tematycznych w PBW w Krakowie 
w r. 1977, poświęcona zajęciom fakulta
tywnym, eksponowała wśród innych ma
teriałów sporą ilość zbiorów audiowizual
nych, zarówno najnowszych, jak i gro
madzonych dawniej.

/
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Formy pracy z użytkownikami materia
łów audiowizualnych mogą być w biblio
tece różnorodne. Określa je najlepiej kon
kretna sytuacja i problem, z jakim czytel
nik przychodzi.

Biblioteka dysponująca odpowiednim za
pleczem lokalowym, sprzętem dobrej ja
kości oraz fachowym i chętnie dzielącym 
się swoją wiedzą pracownikiem może pro
wadzić działalność w zakresie udostępnia
nia materiałów audiowizualnych tak, aby 
skuteczność dydaktyczna audiowizualnych 
środków i metod nauczania uwydatniła się 
w sposób najpełniejszy. Dlatego słuszne 
wydaje się wysunięcie postulatu, aby mimo 
istniejących trudności tworzyć w biblio
tekach pedagogicznych odrębne działy au
diowizualne i systematycznie poprawiać

warunki ich pracy przez modernizację po
mieszczeń, nabywanie nowoczes.negó sprzę
tu i wzbogacanie zbiorów.

Należałoby też upowszechnić szkolenie 
nauczycieli w zakresie technicznej obsługi 
aparatów i urządzeń, ponieważ często brak 
umiejętności w tym zakresie powoduje nie
chęć do stosowania pomocy audiowizual
nych. A przede wszystkim należy rozpro
pagować wśród nauczycieli szerokie możli
wości korzystania z materiałów audiowi
zualnych, z pomocą, jaką w tym zakresie 
świadczyć może biblioteka.

Intencją tego artykułu jest właśnie za
chęcenie nauczycieli i bibliotekarzy szkol
nych do jak najczęstszych odwiedzin pra
cowni audiowizualnych bibliotek pedago
gicznych.

’i.

WERONIKA PŁOCKA
GDYNIA — MBP

„Kultura w życiu dziecka”
Sympozjum młodzieżowe

Sympozjum pod tym hasłem zorganizo
wała dla dzieci w Międzynarodowym Roku 
Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna w 
Gdyni, w celu poznania stosunku mło
dzieży do -różnych przejawów życia kul
turalnego. Organizatorzy mieli także na 
uwadze stworzenie uczestnikom warunków 
do zaprezentowania ich własnych ocen, 
sądów, a także doznań związanych z okre
ślonym dziełem.

Przygotowania do sympozjum trwały 
pół roku. Ze względu na dosyć trudną te
matykę, do udziału zaproszeni zostali czy
telnicy z klas VI—VIII. Warunkiem uczes
tnictwa było napisanie pracy na temat 
(do wyboru) filmu, telewizji, muzeum, te
atru, biblioteki, ilustracji w książkach dla 
dzieci, kultury życia codziennego. Najcie
kawsze prace miały być odczytane w cza
sie obrad. Przewidziano nagrody rzeczowe 
za najciekawsze prace oraz nagrody sym
boliczne' za sam udział w sympozjum. Re
zultat przeszedł oczekiwania — wpłynęło 
47 ciekawych prac. Całością spraw zwią
zanych z przygotowaniem i przeprowadze
niem sympozjum zajął się Młodzieżowy 
Komitet Organizacyjny, powołany spośród 
czytelników kilku filii bibliotecznych.

Wyłoniono przewodniczącego sympo
zjum, konferansjera i porządkowych. Ko
mitet wysłał zaproszenia do oficjalnych 
gości oraz do uczestników sympozjum, 
ustalił również program całej imprezy. 
Wspólnie z instruktorem oceniono i wyty
powano do odczytania prace nadesłane 
przez uczestników.

Członkowie Komitetu przygotowali salę 
„obrad” i „poczęstunek”, częścią artystycz
ną zajął się zespół recytatorski działający 
przy jednej z filii biblioteęznych oraz dzie
ci z Pałacu Młodzieży w Gdyni. W pla
cówce, w której miały się toczyć obrady, 
zorganizowana została wystawa tematycz
na — „Kultura w życiu dziecka”.

Pr o g r a m  s y m p o z ju m :
1. Powitanie i zapoznanie z programem.

O brady Sym pozjum  F ilu  n r 15 MBP w G dym  
(fragm en t sali)
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2. Odczytanie fragmentów wybranych 
prac.

3., Przerwa — poczęstunek.
4. Dalsze czytanie prac.
5. Część artystyczna, taniec i śpiew, w 

wykonaniu dzieci z Pałacu Młodzieży.
6. Rozdanj^e nagród.
7. Zakończenie sympozjum..
Sympozjum prowadziła uczennica klasy 
VIII Szkoły Podstawowej, czytelniczka Fi
lii nr 9, konferansjerem była uczennica 
Liceum, czytelniczka Filii nr 3 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Przewodnicząca:
Otwieram sympozjum poświęcone kul

turze w ’życiu dziecka. Serdecznie witam 
wszystkich uczestników — naszych miłych 
gości oraz koleżanki i kolegów, którzy 
przez napisanie prac na temat kultury 
włączyli się czynnie w nasze dzisiejsze ob
rady. Wpłynęło 47 prac — wszystkie bar
dzo interesujące. Do odczytania zostały wy
typowane tylko niektóre, dotyczące róż
nych zagadnień kultury.

Konferansjer:
Spotkanie nasze rozpoczniemy wierszem 

o książce w wykonaniu koleżanek z Filii 
nr 2 przy ul. Starowiejskiej.

Na temat ilustracji — ważnego elemen
tu każdej książki, a szczególnie książki dla 
młodzieży, wpłynęło kilka ciekawych prac. 
Pragniemy zaprezentować dwie. Jedną z 
nich, o wybitnych ilustratorach książek 
dla dzieci, odczyta kol. Anna S.

...Z książką każdy człowiek spotyka 
się bardzo wcześnie, w dzieciństwie.
I w tym okresie ma ona dla niego chy
ba największe znaczenie. Cóż jest cie
kawszego od wesołej, wabiącej koloro
wymi ilustracjami książki?... Tak, na 
pewno każdy człowiek, mały i duży, 
chętniej sięgnie po książkę z ciekawy
mi ilustracjami, niż po taką, w której 
są tylko małe, czarne ryciny. Książka 
o niezwykle interesującej treści nagle. 
staje fię nudna, gdy zabraknie kilku 
barwnych obrazków. Wystarczy wejść' 
do jednej z wielu bibliotek, aby zoba
czyć, że rączki małych dzieci wyciągają 
się zawsze do tych najbardziej koloro
wych, najbardziej żywych książek... 
Rozbawione, bezbronne kociaki — ilu
strator Jan Grabiański — zdaje się, że 
wyskoczą z kartek, kosmate, łaciate, 
poczciwe zwierzęta. Jakże nie kochać 
tak pięknych książek, w których jest tak 
wiele radości i piękna?

Tak popularne baśnie jak Kot w bu
tach czy Brzydkie kaczątko — czy są 
czytane ze względu na treść, czy też ze 
względu na ilustracje?... Bardzo często 
w^ książkach spotkać można rysunki 
uproszczone. Tak jest np. u Bohdana 
Butenki. Jego ilustracje są proste, nie 
kolorowe. Nie wiem czemu, ale zawsze 
kojarzą mi się one z obrazkami ryso-

Przew odnicząca Sym pozjum  W czasie obrad

wanymi przez dzieci kredą na parka
nach i na asfalcie. Może to ułatwia ich 
odbiór, ale niekiedy może spowodować 
złe ich zrozumienie. Trudno też sobie 
wyobrazić, aby Bohdan Butenko ilu
strował bajki lub książki, w których 
ważną rolę odgrywa opis przyrody. Te 
przekomiczne, groteskowe kreskówki są 
wspaniałe tylko w książkach o szybko 
toczącej się akcji...

Autorka drugiej pracy, Joąnna L., zasto
sowała bardzo ciekawą metodę wywiadu 
celem udokumentowania swoich wnios
ków:

Wywiad z Jolą, la£'8.
— Jolu, co najbardziej podoba ci się 

w książkach?
— No, jasne, że obrazki.
— Jakie obrazki najbardziej ci się 

podobają?
— No, jasne, że te, co są kolorowe, 

duże, ładne, żeby królewny były prze
cudne, a czarownice brzydkie.

Wywiad z Anią, lat 10.
— Aniu, jakie lubisz książki?

' — Hm,... no oczywiście, ładnie opra
wione, to znaczy żeby okładka przy
ciągała wzrok, żeby kusiła. '

— Czy według ciebie dużą rolę w 
książce odgrywają ilustracje?

— No, oczywiście. Gdy byłam jesz
cze mała i nie umiałam dobrze czy
tać, oglądałam obrazki i w zależności 
od tego, czy obrazki były wyraźne, ro
zumiałam, lub nie, treść książki. Opo
wiadając sobie ilustracje sama tvzorzy- 
łam bajki.
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— A jakie powinny być ilustracje?
— Oczywiście duże, kolorowe; kiedy

miałam siedem lat bardzo też lubiłam 
ilustracje Bohdana Butenki, bo były 
bardzo wesołe. Teraz jego ilustracje de
nerwują mnie, sama nie wiem dlacze
go.

Nad tą wypowiedzią trzeba się zastano
wić. Każdy z nas ma inny gust. Każdemu 
podoba się co innego i kto inny.

Wywiad ze Zbyszkiem, lat 14.
— Po jaką książkę najczęściej i naj

chętniej sięgasz?
— Może moja odpowiedź wyda ci się 

śmieszna, ale odpowiem szczerze. Chociaż 
mam 14 lat, chętnie czytam książki z du
żymi, kolorowymi ilustracjami. Na przy
kład chyba już siedem razy czytałem Baś
nie Andersena, a jeszcze chętniej oglądam 
ilustracje w tej książce. Bardzo lubię ilu
stracje Jana Marcina Szancera. Czasem 
żałuję, że ilustrował tak mało książek dla 
młodzieży; zapewne zdobyłby wielką po
pularność wśród nastolatków. Moim zda
niem każdy ilustrator ma swój styl, każdy 
po swojemu wyraża postacie, przedmioty 

’ martwe i swoje uczucia...
(Joasia w punktach podsumowała efekt 
swoich wywiadów)

„1. Wszyscy, bez względu na wiek i płeć, 
lubią ilustracje duże, barwne, ładne i cie
kawe.

2. Wszyscy uważają, że ilustracje są w 
książkach potrzebne.

3. Ilustracje to ozdoba książki.
4. Każdy widzi ilustracje inaczej i każdy 

ma inny gust...”
Miejsce książki jest przede wszystkim w 

bibliotece, która jest jej głównym propa
gatorem. Na temat biblioteki, jaka jest i 
jaka powinna być, można napisać całe to
my. Posłuchajmy pracy kol. Aleksandra H. 
Jak powinna wyglądać biblioteka przy
szłości?

Jedną z najbardziej przyjemnych form 
spędzania wolnego czasu jest czytanie ksią
żek. Lecz nie każdy ma dostęp do tego ro
dzaju książek, który najbardziej mu odpo
wiada. Dlatego budowane są biblioteki, 
które spełniają rolę łącznika między czło
wiekiem a książką. Ale nie wszystkie bi- 
bioteki zachęcają do ich odwiedzania. Już 
sam budynek może człowieka przygnębić, 
jeżeli jest szary, brudny i od dawna nie 
malowany, gdy książki ułożone są niezbyt 
równo na półkach, obłożone w szary pa
pier, często poplamiony i poobdzierany, 
gdy kartki wysypują się ze środka,- a zda
rza się często, że kilka z nich brakuje, a w 
czytelni znajdują się stoliki z laminatu jak 
w barze mlecznym.

Według mnie bibłioteka powinna być 
estetyczna zarówno na zewnątrz, jak i 
wewnątrz. Wyobrażam ją sobie jako bu
dynek w formie pałacyku w środku parku. 
Wzdłuż alejek powinny stać zielone ławki, 
żeby można było spokojnie usiąść i czytać 
na świeżym powietrzu wybraną książkę.

Budynek powinien być podzielony na trzy 
części: dla najmłodszych, dla młodzieży i 
dla dorosłych. Każdy dział powinien skła
dać się z kilku sal i posiadać własną czy
telnię. Ściany powinny być pomalowane 
kolorami pastelowymi, a umeblowanie każ
dej sali dostosowane do wieku czytelnika. 
W dziale dla najmłodszych znajdowałyby 
się baśnie, bajki i historyjki obrazkowe dla 
tych dzieci, które nie umieją jeszcze czytać. 
Półki z książkami mogłyby być w jakichś 
fantastycznych kształtach, np. zwierząt.

W każdej czytelni powinny być wygodne 
fotele. Na ścianach mogłyby się znajdować 
kolorowe obrazy, albo namalowane posta
cie z baśni. Powinny stać bujne, zielone 
rośliny, starannie utrzymane, a nie, jak to 
się zdarza, poobłamywane kikuty. Książki 
powinny być obłożone w kolorowe okładki, 
żeby sam ich wygląd zachęcał do czytania.

Personel w biblidtece powinien być miły, 
uprzejmy" dla czytelników, umiejący dora
dzić odpowiednią lekturę.

Oprócz czytelń w bibliotece powinien 
znajdować się klub, w którym można by 
podyskutować o przeczytanych książkach. 
Klub ten mógłby organizować ciekawe im
prezy, konkursy, zabawy związane z książ
kami. Imprezy mogłyby być organizowane 
dla dzieci, a nawet dla dorosłych.

Uważam, że taka biblioteka zachęciłaby 
każdego do częstych odwiedzin.

Wpłynęło kilka prac na temat muzeum 
i jego znaczenia. Kol. Jarosław M. opisał 
jedno z muzeów. Muzeum Sztuki Dale
kiego Wschodu.

...„Czasami lubię zaglądać do muzeum, 
zwłaszcza gdy jest to muzeum o cha
rakterze militarnym. Propozycję zwie
dzenia Muzeum Sztuki Dalekiego 
Wschodu przyjąłem dosyć ozięble. Zgo
dziłem się jednak, ponieważ nie mia
łem w tym czasie nic do roboty i po 
prostu nudziłem się. Jak się okazało. 
Muzeum to mieści się w samym sercu 
Starego Miasta w Toruniu. Siedzibą jest 
bardzo piękna kamienica należąca nie
gdyś do nauczyciela synów Kazimierza 
Jagiellończyka. Muzeum liczy sobie 
obecnie 18 lat, a zbiory posiada bogate 
i unikalne. Najlepiej reprezentowana 
jest chińska i japońska porcelana. Naj
starszy zabytek to naczynie do wina da
towane na ok. 1600 lat p.n.e. Chodząc 
tak po wszystkich salach i oglądając 
wspaniałości tam zgromadzone, można 
pogłębić, swoje wiadomości o kulturze 
Dalekiego Wschodu... W sumie odwie
dziny tego muzeum były dla mnie nie
zapomnianym przeżyciem. Wszyscy 
zwiedzający chwalą bogate zbiory i 
umiejętności ich wystawienia.

Myślę, że przy okazji pobytu w To
runiu warto odwiedzić to muzeum. A 
nawet trzeba, bo to naprawdę coś pięk
nego i niepowtarzalnego...

Najbardziej znaną i łubianą przez mło
dszych kolegów placówką jest teatr lalek. 
Kol. Małgorzata O. odczyta nam pracę
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„Dać lalce duszę” na temat przedstawienia 
Złoty kluczyk w teatrze „Miniatura” w 
Gdańsku.

...Na sali jest jeszcze gwar. Głośne 
śmiechy, nawoływania. Gong, robi się 
ciszej, potem dźwięk drugi i trzeci. Ga
sną światła. Salę ogarnia tajemnicza 
ciemność. Zapalają się światła na sce
nie i oto zaczyna się przedstawienie... 
Pewnego razu dowiedział się zły król, 
że stary majster robi z drewna ku
kiełki i pokazuje ludziom na jarmar
kach wesołe przedstawienia. Nie podo
bało się to złemu królowi. Kazał więc 
zamknąć starego majstra w więzieniu. 
Ale od czego jest Bajka, ten wspaniały 
świat marzeń, radości i wzruszeń w te
atrze lalek? Jeszcze chwila i już bardzo 
ciepłym, przyjaznym głosem zaprasza 
nas do siebie dobry i ' wesoły mistrz 
Karlo. Siedzi biedny Karlo, zabawia się 
z gromadką swoich ulubieńców. I nam 
i jemu jest od razu weselej i raźniej...

Wychodzimy zadowoleni i szczęśliwi 
z gorącym postanowieniem, że wróci
my tu jeszcze i jeszcze raz. Oglądając 
przedstawienie zapominamy, gdzie je
steśmy. Aktorzy — lalkarze tak wspa
niale podają nam treść, że jesteśmy w 
samym środku tego królestwa i szcze
rze życzymy Buratinowi sukcesów w 
jego przedsięwzięciu. Przedstawienie 
jest świetne. Piękne są dekoracje, któ
re ku naszemu zdziwieniu zmieniają 
się błyskawicznie. Bardzo prawdziwie

poruszają się lałki ożywione ręką akto
ra...”

Kol. Anna F. bardzo pięknie opisała 
przedstawienie w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni. Posłuchajmy jej pracy, która na 
pewno potrafi zachęcić wszystkićh do ko
rzystania z tej ważnej placówki kultural
nej.

...Kiedy byłam pierwszy raz w teatrze, 
nie pamiętam, ale musiałam być wtedy 
bardzo mała. Najczęściej chodzę do 
Teatru Muzycznego w Gdyni. Pierwszą 
sztuką, jak pamiętam, była sztuka Czte
rej pancerni i pies. Przedstawienie to 
było zupełnie inne niż odcinkowy serial 
w telewizji, ria scenie nie było zbyt 
dużych możliwości, no i przecież mu- 
siało być bardzo skrócone. Chyba naj
bardziej podobało mi się to, że po przed
stawieniu weszłam na prawdziwą scenę, 
głaskałam prawdziwego Szarika, a tak
że to, że można było wejść za kulisy...

Utkwiło mi też w pamięci przepiękne 
widowisko baletowe Pinokio.

Słowa w tym przedstawieniu były za
stąpione ' muzyką, gestami i tańcem. 
Przedstawienie to wywarło na mnie og
romne wrażenie. Scenografia była wspa
niała, były piękne kolory, cudowna gra 
świateł, bardzo dobry balet... Bardzo 
lubię teatr. Zatknięcie z aktorami, mu
zyką, grą świateł, robi na mnie duże 
wrażenie i pobudza moją wyobraźnię... 

Film znają wszyscy i korzystają z niego 
od najmłodszych lat. Oglądamy filmy w

L au rea t I nagrody podczas p rzerw y w obradach.
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kinie, telewizji. O filmie napisała kol. 
Izabella J. Tytuł pracy: „Ze Stasiem Tar
kowskim i Nel Rawlison przez pustynie 
i puszcze Afryki”.

...Z radością przyjęliśmy zaproszenie 
dyrekcji kina i z wszystkimi koleżan
kami i kolegami udałam się na pro
jekcję filmu W pustyni i w puszczy.

Od pierwszej chwili film porwał nas 
wszystkich. Staś i Nel, główni bohate
rowie, to prawie nasi rówieśnicy. Z 
napięciem i uwagą podążaliśrny ich śla
dami przez piaski pustyni. Gorąco ży
czyliśmy im szczęścia i wyrwania się z 
rąk porywaczy. Chociaż wolność uzys
kali w tragiczny sposób, odczuliśmy 
ulgę i radość. Wędrując z dziećmi mo
gliśmy podziwiać wspaniałą przyrodę 
afrykańską, burzę piaskową i zjawisko 
fata morgany. Te obrazy, których może 
nigdy nie zobaczymy osobiście, dzięki 
filmowi zostały nam przybliżone... Ze 
wzruszeniem oglądaliśmy troskę dzieci 
o zwierzęta (King). Radość i duma roz
pierała nas wszystkich, że nasz rodak 
Staś Tarkowski potrafił w trudnych sy- 

. tuacjach zachować się jak prawdziwy 
mężczyzna. Nasi koledzy powinni brać 
przykład ze Stasia... Wiele jego cech — 
szlachetność, wyrozumiałość, dobroć, od
waga, troska o zwierzęta, może być 
udziałem nas wszystkich... Dzięki filmo
wi poznaliśmy nie tylko egzotykę Afry
ki, poznaliśmy też życie i obyczaje jej 
mieszkańców. Film nawiązuje również 
do momentów historycznych: budowy 
Kanału Sueskiego, walk wyzwoleńczych
ludów Afryki pod wodzą Mahdiego.

Ogromnie cieszymy się, że ten film 
został zrealizowany. Jest naprawdę pię
kny, bajecznie kolorowy, ciekawy i bo
gaty. Piękna jest też muzyka, która 
stwarza odpowiedni nastrój... Film ten 
na zawsze pozostanie w naszej pamięci 
i na pewno będziemy oglądać go przy 
każdej sposobności z wielką przyjem
nością...

Seryjny film telewizyjny dla najmłod
szych spełnia też ogromną rolę. ]\a temat 
serialu Reksio napisała Agnieszka W.

...Filmami „dobranockowymi” rozwi
jającymi kulturę dzieci będą z pew
nością filmy z serii Reksio... Bardzo cie
kawe są ostrzeżenia tego mądrego psi
ny np. przed wrzucaniem do kosza na 
śmieci palących się niedopałków oraz 
przed kąpielą w miejscach niedozwo
lonych. Ostrzeżenia te są zawsze połą
czone z humorem i wesołymi pomysła
mi bohatera, i to jest bardzo ważne

(pozwala ostrzeżenie zapamiętać). Poza 
tym wesoła bajka z morałem, nauką i 
ulubiońym bohaterem na pewno jest 
bardzo dobrze odbierana przez dzieci. 
Bardzo korzystną rzeczą w dobranoc
kach tej serii jest to, że bohaterem jest 
zwierzątko z pewnością łubiane przez 
wszystkie dzieci... Mimo że z pewnością 
nie wszystkie filmy z tym dziecięcym 
bohaterem oglądałam, sądzę, że można 
wyciągnąć z tych odcinków przykłady 
wiernej, dobrej i życzliwej przyjaźni 
oraz niezawodnej pomocy. Film ten 
uczy dzieci kultury życia codziennego, 
która jest tak bardzo potrzebna w okre
sie dzieciństwa i młodości...

Wszystkie nasze odczytane prace świad
czą o tym, jak ważna jest rola placówek 
upowszechniania kultury i ich repertuaru. 
Teraz na pewno chętnie obejrzymy występ 
zespołu koleżanek i kolegów z Pałacu Mło
dzieży pod kierunkiem p. Henryki Pa- 
biańczyk.
(Część artystyczna)

Przystępujemy do wręczenia nagród za 
najciekawsze prace. Prace ocenione były 
przez instruktora MBP i Komitet Organi
zacyjny złożony z przedstawicieli Filii Bi
bliotecznych Gdyni.
(Rozdanie nagród)

Zamykam nasze sympozjum poświęcone 
zagadnieniom kultury. Dziękuję wszystkim 
za czynny w nim udział. Do zobaczenia 
przy okazji uczestnictwa w innych kon
kursach organizowanych przez Miejską Bi
bliotekę Publiczną w Gdyni.
Uwagi

Przebieg sympozjum spełnił oczekiwa
nia organizatorów.

W czasie półrocznego okresu przygoto
wań — filie organizowały wystawy i prze
glądy książek związanych z różnymi dzie
dzinami kultury. Opracowane zostały dwa 
konkursy na mózg elektronowy — „Obycie 
umila życie” oraz konkurs „Znani ilustra
torzy książek dla dzieci”. Przy jednej z 
filii bibliotecznych powstał dyskusyjny 
klub filmowy. Odbywały się dyskusje na 
temat filmów — adaptacji znanych po
wieści dla dzieci i młodzieży (fragmenty, 
seriali telewizyjnych Minkowskiego Gruby 
i Nienackiego Pan samochodzik i templa
riusze). Organizowane też były wycieczki 
do muzeów, zwiedzano Stare Miasto w 
Gdańsku, katedrę i park w Oliwie.

Trwałym efektem były interesujące pra
ce złożone przez uczestników a przede 
wszystkim znaczne wzmożenie się aktyw- 
riości kulturalnej dużego grona młodzieży.
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MARIA ANDRÉS, TERESA SZORNEL
KRAKÓW — PEDAGOGICZNA 
BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

Międzynarodowy Rok Dziecka 
w bibliotekach krakowskich

„Ludzkość powinna dać dziecku wszyst
ko to, co ma najlepszego”.

Realizacją tej Zasady zawartej w Dekla
racji Praw Dziecka ONZ są inicjatywy 
podjęte w naszym kraju w Międzynarodo
wym Roku Dziecka. Mieści się w nich 
budowa Szpitala Centrum Zdrowia Dziec
ka, projekt deklaracji w sprawie wycho
wania społeczeństw w duchu pokoju, umię
dzynarodowienie Orderu Uśmiechu i cały 
szereg przedsięwzięć zmierzających do za
pewnienia wszystkim polskim dzieciom — 
ze szczególnym uwzględnieniem osieroco
nych i upośledzonych — odpowiednich 
warunków życia i rozwoju. Mieszczą się 
w nich starania związane z wychowaniem 
najmłodszych obywateli Polski i świata 
dla pokoju i sprawiedliwości.

Przewodniczący Rady Państwa, Henryk 
Jabłoński, na pierwszym posiedzeniu Ko
mitetu Obchodów Roku Dziecka powie
dział: „To przede wszystkim o dzieci wal
czymy chcąc zapewnić ludzkości pokój (...), 
gdy znieść pragniemy w całym świecie 
ucisk narodowy i społeczny”.

Podejmując inicjatywę Ogólnopolskiego 
Komitetu Obchodów Międzynarodowego 
Roku Dziecka, Krakowski Komitet Obcho
dów opracował program działania na rzecz 
dzieci w miejskim województwie krakow
skim. Program ten zakładał m.in. pełne 
wykorzystanie środowiska twórczego Kra
kowa, jego zasobów kulturalnych dla po
trzeb dzieci. Czytamy w nim: „Chcieli- 
byśmy, aby ten Rok pozostawił dzieciom 
niezapomniane wrażenia, dał okazję do głę-r 
bokich przeżyć (...). Zwrącamy się do serc, 
umysłów, wyobraźni i umiejętności wszy
stkich tych, którym drogie są sprawy dzie
cka, na wrażliwość których można liczyć. 
Program ten jest otwarty dla wartościo
wych inicjatyw, dla pomysłów, dla spraw
nych dłoni”.

Wśród instytucji, które odpowiedziały na 
ten apel, znalazły się biblioteki krakowskie 
różnych typów.

I tak np. Biblioteka Główna Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorgani
zowała wystawę pt. „Międzynarodowy Rok

Dziecka”. Informował o niej afisz z emble
matem MRD, zaprojektowanym przez Eri
ka Jerichana. Zaprezentowane na niej ar
tykuły oraz komentarz organizatorów re
lacjonowały działalność UNICEF oraz Pol
skiego Komitetu Obchodów MRD. O losie 
polskich dzieci w latach minionej wojny 
przypomniały liczne publikacje i doku
menty. Znalazło się wśród nich zdjęcie 
Korczaka z grupą sierot, wskazujące na 
zgotowaną przez okupanta tragedię doros
łych i małych obywateli polskich żydow
skiego pochodzenia. Eksponaty te zesta
wiono z artykułami obrazującymi aktualną 
sytuację dzieci w krajach ogarniętych woj
ną. Były - na wystawie działy poświęcone 
dzieciom osieroconym i trudnym. Zapre
zentowano również bogaty zestaw najpo
pularniejszych książek dla dzieci autor
stwa polskich pisarzy dawnych i współ
czesnych.

komentarzu przypomniano o działa
jącej pod auspicjami UNESCO organizacji 
IBBY, której celem jest kształcenie po
staw zbliżających narody poprzez popiera
nie literatury dziecięcej o walorach hu
manistycznych. Oprawę plastyczną wysta
wy stanowiły rozwieszone na planszach re
produkcje portretów dziecięcych Wyspiań
skiego. Korespondowały z nimi umieszczo
ne w gablotach prace malarskie dwuna- 
stóletniej Aleksandry Wagner z Krakowa, 
nagrodzone na Międzynarodowym Konkur
sie Rysunku Dziecięcego, który odbył się 
w NRD w r. 1973.

Wystawę poświęconą literaturze dziecię
cej i młodzieżowej zorganizowąno w Bi
bliotece. Głównej Wyższej Szkoły Peda
gogicznej w Krakowie. Obok książek dla 
dzieci i młodzieży znalazły się na niej cza
sopisma dziecięce i młodzieżowe, a także 
publikacje dotyczące teorii literatury prze
znaczonej dla małego i młodego odbiorcy.

Inną formę popularyzowania literatury 
dziecięcej podjęła Biblioteka Pałacu Mło
dzieży przy ul. Krowoderskiej w Krakowie, 
organizując kiermasz książek dla dzieci.

Bogaty program z okazji Międzynarodo
wego Roku Dziecka opracowały biblioteki 
publiczne krakowskiego województwa 
mięjskiego. Zaplanowano zorganizowanie 
wystaw o różnorodnej tematyce, np.:_ 
„Książka w życiu dziecka” — w Bibliotece’ 
Głównej w Krakowie, „Rola książki w wy
chowaniu, nauce i zabawie” oraz „Postać 
dziecka w literaturze i malarstwie” — w 
filiach i oddziałach dla dzieci, „Książka ja
ko pomoc w wychowaniu i kształceniu • 
dziecka” — w filiach i oddziałach dla do
rosłych. Biblioteka Główna w Krakowie 
przewidziała zorganizowanie międzywoje
wódzkiego seminarium na temat: „Rola 
wychowawcza książki” oraz sesji: „O wpły
wie ilustracji na kształtowanie czytelnic
twa dzieci”.

Odbyła się już i jeszcze odbędzie się 
wiele okolicznościowych imprez dla dzieci, 
oprócz tych, które urządza się co roku, 
mianowicie: „bale książki”, „wieczory an
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drzejkowe”, „wieczory pod choinką”, wy
cieczki i konkursy o tematyce związanej 
z Międzynarodowym Rokiem Dziecka. Dla 
rodziców przygotowano cykl prelekcji na 
temat roli książki w wychowaniu dziecka.

Na uwagę zasługuje również opracowanie 
i powielenie folderu informacyjnego „Bi
blioteki dla dzieci w Krakowie i krakows
kim województwie miejskim”, biuletynu 
poświęconego pracy z czytelnikiem — dzie
ckiem oraz sceniariuszy i ulotek tematycz
nie związanych z MRD, a także przygoto
wanie wzoru odznaki czytelników biblio
tek dla dzieci wyróżniających się pracą 
społeczną na rzecz bibłiotek oraz wzoro
wym czytełnictwem.

Pedagogiczna Bibłioteka Wojewódzka w 
Krakowie również podjęła inicjatywy słu
żące dziecku w jego Międzynarodowym 
Roku. Zorganizowano szereg wystaw. W 
łatwo dostępnych dla czytelników gablo
tach, umieszczonych przed wypożyczalnią, 
znalazły się ekspozycje o następującej te
matyce: „Literatura dziecięca”, „Plastyczna 
twórczość dzieci”, „Wojna i dziecko”, 
„Opieka nad dzieckiem w Polsce Ludowej”, 
„Kajtuś Czarodziej” i „Król Maciuś Pierw
szy w teatrze i filmie”.

W sali wystawowej PBW zorganizowano 
długotrwałą wystawę wiążącą się zarówno 
z Rokiem Dziecka, jak i z Rokiem Kor
czaka: „W stułecie urodzin Janusza Kor- 
czaką”. Przypomniała ona wojenną trage
dię dzieci, zgodnie z postulatami Minister
stwa Oświaty i Wychowania, aby w Mię
dzynarodowym Roku Dziecka „szerzej eks
ponowane były materiały i dokumenty do
tyczące martyrologii dzieci polskich w ok
resie II wojny światowej” h Była protestem 
przeciw ideołogii faszyzmu i zbrodniczej 
działalności okupanta. Będąc ilustrowaną 
wieloma eksponatami opowieścią o życiu 
Korczaka i jego pięknej służbie dzieciom, 
przemawiała tym mocniej, że zestawfono ją 
z dokumentami obrazującymi hitlerowskie 
ludobójstwo i dzieciobójstwo.

Wychowawcze oddziaływanie wystawy 
na młodocianych odbiorców wiązało się z 
10 zasadą Deklaracji Praw Dziecka: „Dzie
cko należy choonić przed praktykami, ja
kie mogą prowadzić do rasowej, religijnej 
•lub wszelkiej innej dyskryminacji. Należy 
je wychowywać w duchu zrozumienia in
nych, tolerancji, przyjaźni między naro
dami, pokoju i powszechnego braterstwa. 
Należy wpajać w nie przekonanie, że po
winno poświęcić swoją energię i swoje 
uzdolnienia dla dobra bliźnich”.

Zgodnie z programem obchodów MRD 
w miejskim województwie, krakowskim, 
zakładającym m. in. „organizowanie wa
runków do eksponowania różnych form 
twórczości artystycznej dzieci’/, wystawa 
stała się ekspozycją prac plastycznych ma
łych artystów obrazujących życie Korcza-

* Tadeusz M oraw ski: P rog ram  obchodów  MRD 
w resorcie  ośw iaty i w ychow ania. ,.P roblem y 
O piekuńczo-W ychow aw cze” 1979 n r  1 s. 11.

ka i jego sierot. Ekspozycja ta, której bo
haterami i współtwórcami były dzieci, cie
szyła się ogromnym powodzeniem. Oprócz 
dzieci i młodzieży zwiedzałi ją nauczyciele, 
studenci, bibliotekarze, pielęgniarki, leka
rze, plastycy, rodzice, dziadkowie. Korczak 
uczył ich — jak pisali w księdze pamiątko
wej — prawdy, bezinteresowności, uczci
wości, dobroci — tego wszystkiego, co 
określić można mianem pięknego człowie
czeństwa. A przede wszystkim uczył do
rosłych, jak kochać dziecko. Wystawa stała 
się więc formą upowszechnienia kultury 
pedagogicznej, co odpowiadało postulatowi 
wysuniętemu przez ministra oświaty i wy
chowania na pierwszym posiedzeniu Pols
kiego Komitetu Obchodów MRD: „W roku 
tym dążyć będziemy do pogłębienia kultury 
pedagogicznej rodziców, do szerzenia wie
dzy o obowiązkach starszego pokolenia 
wobec dzieci”.

Temu samemu celowi służyło zestawienie 
bibliograficzne opracowane w PBW w Kra
kowie: Kultura pedagogiczna w rodzinie. 
Natomiast opracowanie takich zestawień 
jak: Domy dziecka, Opieka nad dzieckiem 
w PRL, Adopcja, rodzinne domy dziecka 
było formą- realizacji jednego z postulatów 
Polskiego Komitetu Obchodów MRD, wska
zującego na konieczność prezentowania na
szych 35-letnich osiągnięć w zakresie sze
roko pojętej opieki nad dzieckiem.

Krakowski Komitet Obchodów apelował, 
aby „ludzie dobrej woli zjednoczyli się w 
działaniu na rzecz dzieci”. I tak właśnie 
było — nie tylko w województwie krakow
skim.

Dla harcerzy z Zielonej Góry duża od
ległość od Krakowa nie stanowiła prze
szkody, kiedy na zaproszenie PBW przyje
żdżali z montażem poetycko-muzycznym 
poświęconym Korczakowi i dzieciom. Pe
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kra
kowie nie tylko zebrała wiele materiałów 
z Polski i ze świata na wystawę o Korcza
ku i jego wychowankach, ale także przeka
zywała eksponaty na imprezy związane z 
Rokiem Dziecka i Rokiem Korczaka wielu 
instytucjom w Polsce i świecie, m.in. Cen
tralnym Bibliotekom Pedagogicznym w 
Budapeszcie i Bukareszcie, Muzeum Bojo
wników Getta w Izraelu, Uniwersytetowi 
w Giessen w RFN, Bibliotece Uszyńskiego 
przy Akademii Nauk Pedagogicznych w 
Moskwie, a także wielu osobom prywat
nym różnych narodowości.

We wrześniu br. nastąpiło w Pedagogi
cznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie 
otwarcie wystawy: „...O Wrześniu, kto cie
bie widział w naszym kraju...” (Materiały 
do lekcji o polskim Wrześniu). Jeden z 
działów tej wystawy został nazwany: 
„Wrzesień i dziecko”,

Przygotowywana jest również ekspozyc
ja: „Polskie czasopisma dziecięce i mło
dzieżowe w historycznym przekroju”. Zes
tawienie bibliograficzne na ten temat zos
tało już opracowane, powielone i rozesłane
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do bibliotek szkolnych województwa kra
kowskiego.

Wiele bibliotek szkolnych miejskiego 
województwa krakowskiego włączyło się 
do obchodów Międzynarodowego Roku 
Dziecka, organizując okolicznościowe wy
stawki (także przy pomocy publikacji i 
materiałów ilustracyjnych wypożyczonych

w PBW), apele, wieczorki poetyckie, kon
kursy plastyczne i literackie itp.

Międzynarodowy Rok Dziecka trwa. 
Działania na rzecz dziecka będą jeszcze po
dejmowane. Te, które zaprezentowano w 
artykule, świadczą o tym, że biblioteki 
krakowskie chcą „dać dziecku wszystko, to 
co mają najlepszego”.

C Z Y T A N I E  L I T E R A T U R Y

JACEK WOJCIECHOWSKI
KRAKÓW — MBP/UJ

0 GZYMS INNYM
Przypuszczam, że w każdej wypożyczal

ni — skoro już czytelnik musi określić 
swoje zainteresowania, a często innego 
wyjścia nie ma — rozmowa z biblioteka
rzem rozpoczyna się zazwyczaj stereotypo
wo

— Szukam powieści o ...
I tu następuje zróżnicowana litania. No 

więc szuka się powieści o: wojnie, miłości,' 
obyczajach, historii, podróżach albo na
wet... o zwierzętach. Zresztą rozmaitość ta 
ma określone granice, w rzeczywistości 
wcale nie takie znowu rozległe.

Powiedzmy od razu, że nie mà rnowy o 
żadnym przejęzyczeniu. Czytelnicy istotnie 
żądają i oczekują nie k s i ą ż k i  np. pod
różniczej (tj. reportażu) lub historycznej 
(więc tekstu historiograficznego), lecz właś
nie: p o w ie ś c i .  A są to oczekiwania tak 
powszechne, że w rezultacie powstała obie
gowa „klasyfikacja” literatury, sankcjono
wana Idcz zastrzeżeń nawet przez niektó
rych (mniej zorientowanych) badaczy kul
tury literackiej.

Efekty bywają opłakane. W myśl tak 
pojmowanej klasyfikacji należałoby bo
wiem do literatury np. podróżniczej za
kwalifikować wszystkie teksty Conrada, 
etykietką^„wiejskości” (?!) opatrzyć nato
miast Wesele Wyspiańskiego oraz Wście
kłość i wrzask Faulknera, a także Kobietę 
z wydm  K.Abe. Z kolei twórca typowych 
moralitetów, W. Byków, przedstawi się 
naturalnie jako autor powieści „o wojnie”. 
Ba, w końcu również Dziady Mickiewicza 
mogą okazać się tekstem... obyczajowym.

Zjawisko ma charakter zasadniczego nie
porozumienia, polega zaś na stawianiu zna
ku równości między problematyką dzieła 
literackiego, tematem oraz fabułą. Tym
czasem różnice są istotne, aczkolwiek być 
może nie zawsze przejrzyste, i stąd pomie
szanie pojęć przez osoby niezorientowane.

Otóż przez problematykę, czyli zawar
tość ideową dzieła łiterackiego, rozumie się

główną myśl, a więc podstawowy sens 
dzieła — przy świadomości, że sens ten 
ulega modyfikacjom, a nawet poważnym 
zmianom w kolejnych odczytaniach- Temat 
natomiast jest zbiorem motywów, ośrod
kiem świata przedstawionego* i często: 
w y k ł a d n i k i e m  idei, lecz przecież nie 
— jej ilustracją. Z kolei fabuła to zespół 
wątków, czyli układ zdarzeń w świecie 
przedstawionym. Nawiasem mówiąc, Ros
janie odróżniają jeszcze „sjużet” (a więc 
zdarzenie przedstawione, tj. „wymyślone”, 
w dziele) od fabuły, pojmowanej jako opo
wieść o tym zdarzeniu.

W pewnym uproszczeniu można powie
dzieć, że na zawartośę ideową np. Urzędu 
Brezy składa się „morfologiczna” analiza 
mechanizmu biurokracji (w spoleczno-fi- 
lozoficznym znaczeniu tego pojęcia), tema
tem jest samo funcjonowanie idealnego 
aparatu urzędniczego, a więc określonego 
systemu władzy, podczas gdy fabułę wy
znaczają perypetie anonimowego petenta, 
który bezskutecznie usiłuje załatwić-w Wa
tykanie kilka spraw osobistych.

Naturalnie, w praktyce wszystko jest 
bardziej skomplikowane, niż to wynikałoby 
z niniejszego wywodu, który celowo ope
ruje skrajnościami dla przejrzystego udo
kumentowania t e n d e n c j i  oraz ź r ó d e ł  
nieporozumień lekturowych. Rzeczywistość, 
zwłaszcza literacka, źle natomiast znosi ka
tegoryczne podziały i sztywne granice.

Wydaje się, że zwłaszcza w przeszłości 
rozbieżność między tematem a problema
tyką dzieła literackiego nie zawsze bywała 
dostatecznie wyraźna, toteż teksty klasycz
ne — nadal pozostają one w społecznym 
obiegu — wymagają niekiedy innej „tech
niki” odbioru. Z kolei również współcześnie 
zdarza się nierzadko, zwłaszcza w tekstach 
drugorzędnych, iż temat właśnie ilustruje 
ideę, w tych przypadkach trudno jednak 
mówić o lekturze refleksyjnej, twórczej. 
Atoli nawet utwory o charakterze rozryw
kowym już coraz częściej wykorzystują ar
senał środków literatury poważnej.

Generalnie biorąc, tekst literacki zawsze 
traktuje „o czymś innym”, niż by to wyni
kało z samej otoczki tematyczno-fabular- 
nej; jego sens rzadko ujawnia się bezpo
średnio i wprost. Jest więc — jak powiada

* Przez ..św iat p rzedstaw iony” rozum ie się 
rzeczyw istość skonstruow aną w dziele, a więc 
w ym yśloną — zbudow aną w edług au torsk iej 
koncepcji.
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Janusz Lalewicz — swego rodzaju zagadką, 
do której (posługując się tekstową hipote
zą) czytelnik musi samodzielnie wymyślić 
i uzasadnić rozwiązanie.

Z czego to wynika? Przyczyn należałoby 
zapewme szukać w samej naturze literac
kiego tworzywa, a więc w specyfice języ
ków: mowy i pisma. Języki te mianowicie, 
same w sobie, mają charakter abstrakcyj
ny, tj. znaczą cokolwiek dopiero po przy
pisaniu im, przyporządkowaniu zespołu od
powiednich odniesień (desygnatów) — co 
zresztą miało miejsce w trakcie historycz
nego rozwoju społeczeństw i nadal nastę
puje nieustannie, stąd ustawiczne wzboga
canie języków. Atoli odniesienia określają 
tylko graniczne ramy znaczeń, natomiast 
szczegółowa ' konkretyzacja realizuje się 
zgodnie ze specyfiką świadomości każdego, 
kto posługuje się danym językiem.

Tak więc, języki mowy i pisma — cho
ciaż używając ich, porozumiewamy się 
przecież wcale precyzyjnie — nigdy nie są 
w pełni jednoznaczne. To zaś stwarza 
możliwość różnego „zabarwiania” znacze
niowego oraz zmiany znaczeń, a także 
piętrowych układów znaczeniowych: bez
pośrednich i pośrednich. I właśnie litera
tura wykorzystuje tę specyficzną cechę 
języka, tworząc złożone konstrukcje zna
czeniowe, tzw. wtórne systemy modelujące, 
a nade wszystko — w sposób wzmożony 
rozwijając sferę znaczeń pośrednich.

Nietrudno zatem o nieporozumienia, je
żeli czytelnik doszukuje się sensu dzieła 
literackiego li tylko wśród znaczeń bez
pośrednich, a więc niejako zewnętrznych. 
To trochę tak, jakby o wartości i zastoso
waniu produktu wnosić wyłącznie na pod
stawie... opakowania.

Rzecz jasna, lektura „zewnętrzna”, fabu
larna, jest nieporównanie łatwiejsza, nie 
wymaga bowiem żadnych przekładni, a 
zaś odniesienia (sensy) narzucają się auto
matycznie, np. w rzeczywistości konkret
nej lub w strefie myślowych stereotypów. 
Atoli takie czytanie ma charakter bierny: 
w najmniejszym stopniu nie uzupełnia 
świadomości czytającego, ewentualnie 
utwierdza go jeszcze w dotychczasowych 
schematach myślowych. Tymczasem pod
stawowa funkcja literatury polega na 
wzbogacaniu społecznej świadomości po
przez swoistą prowokację intelektualną, tj. 
stawianie takich pytań, które każdego 
„zmuszą” do samodzielnej refleksji.

Tak więc bez świadomości, że dzieło li
terackie zawsze (lub prawie zawsze) trak
tuje „o czymś innym” — czyli: bez zasto
sowania w czytaniu niezbędnej przekładni 
— społeczne funkcje literatury ulegają za
sadniczemu spłyceniu. Kto wie zatem, czy 
akurat pomoc w odnajdywaniu (atoli nie: 
narzucaniu) tych alternatywnych przekład
ni nie jest aktualnie jednym z najważniej
szych zadań bibliotekarza.

odpowiedzi redakcji

K W ALIFIKACJE PO UKOÏ4CZENIU K U R SU .PO K K B

Ukończenie korespondencyjnego kursu bibliotekarskiego w Państwowym Ośrodku 
Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie (dla bibliotek publicz
nych, szkolnych lub fachowych) uznane jest za uzyskanie przez pracownika biblioteki 
w y k s z t a ł c e n i a  ś r e d n i e g o  b i b l i o t e k a r ś k i e g o .

Określają to przepisy Zarządzenia nr 115 Ministerstwa Kultury i Sztuki z 24 X  
1970 r. (Dz. Urz. MKiS 1970 nr 11 poz. 75) w sprawie określenia wykształcenia, uzna
nego za bibliotekarskie, oraz rodzajów pracy, które można uznać za bibliotekarskie 
dla ustalenia stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk w służbie biblio
tecznej:

§ 1. Ś rednie w ykształcenie  b ib lio tekarsk ie  (w ykształcenie rów norzędne) posiadają  osoby, 
k tó re  spe łn ia ją  jed en  z n as tęp u jący ch  w arunków :

1. m ając w ykształcenie  średn ie , up raw n ia jące  do stud iów  w yższych, ukończyły:
a) . . . —
b) . . .
c) kw alifikacy jne  ku rsy  korespondency jne  prow adzone przez P aństw ow y O środek K ształ

cenia K orespondencyjnego B ib lio tekarzy  w  W arszaw ie.
Zarządzenie to dotyczy bibliotek wszystkich resortów, było uzgodnione z wszy

stkimi resortami i obowiązuje nadal.
K.K.



L IT E R A T U R A  P O L S K A  L A T  S IE D E M D Z IE S IĄ T Y C H

J E R Z Y  P U T R A M E N T

ur. 14 X I1910 r. w Mińsku Białoruskini

p o e ta ,  p r o z a i k ,  e s e i s t a ,  
f e l i e t o n i s t a  

r e d a k t o r  n a c z e l n y  
„ L i t e r a t u r y ”

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE;

W ojna i w iosna — poezje. L ublin  1944 
Św ięta kulo — opow iadania. Wwa 1946 
Rzeczywistość — powieść. Wwa 1948 
Wiersze w ybrane 1932—1949. Wwa 1951 "
W rzesień — powieść. W wa, 1952
N otatn ik  chiński — reportaże. Wwa 1952
Od Wołgi do W isły — w spom nienia i reportaże.

W wa 1953
Na lite rack im  froncie — szkice. Wwa 1953
Rozstaje — powieść. Wwa 1954
Trzy pow roty — arty k u ły , reportaże, felietony.

Wwa 1955
Dwa łyk i A m eryki — reportaże. Wwa 1956 
N otatk i polemiczne — arty k u ły  i felietony.

W wa 1956
W akacje — powieść dla młodzieży. Wwa 1956 
T rzynasty  z wesołka. O pow iadania o rybach,

ludziach i zw ierzętach. Wwa 1957 
W ypadek w K rasnym staw ie — opow iadania.

Wwa 1957 1
S trachy  w B iesalu — powieść sensacyjna. Wwa

1958
K ronika obyczajów  — felietony. Wwa 1959 
F iołki w N eapolu — w rażenia z podróży. Wwa

1959
A rka Noego — powieść. Wwa 1961
A rkadia. Opowieści znad jezior i rzek. Wwa 

1961
Chińszczyzna — reportaż . Wwa 1961.

Pół w ieku — wspom nienia.
T. 1: Młodość. Wwa 1961 
T. 2: w o jn a . Wwa 1962 
T. 3: Zagranica. W wa 1965 
T. 4: L iteraci. Wwa 1969 
T. 5: R apanui. W wa 1975

T.6; Natasza. Nowa w ersja  ,,R apanui” . Wwa 
1978

Pasierbow ie — powieść. Wwa 1963
Cztery strony św iata — w rażenia z podróży. 

Wwa 1963
F abryka śm ierci — reportaże. Lublin 1963
K ącik la ika  — felietony. W wa 1964
Odyniec — powieść. Wwa 1964
Czarne sosny — opow iadania. Wwa 1965
Puszcza — powieść. Wwa 1966
M ałow ierni — powieść. Wwa 1967
Puste oczy — trzy  opow iadania. Poznań 1967
Na drogach ' Ind ii — reportaże. Wwa 1967-
Z w ędką przez trzy  kon tynen ty  — opow iadania.

Poznan 1968
Boldyn — powieść. Wwa 1969
K rajobrazy — opow iadania. Wwa 1969 
Szkarłatny  krzew  — opow iadania. W wa 1969 
W stylu dowolnym . W ybór felietonów  z la t

1966—1970. Wwa 1971
Z w ędką przez cztery kon tynen ty  — w spom nie

nia. Poznań 1971
W ybór opow iadań. Wwa 1972
20 lipca — powieść dokum entarna. Wwa 1974 
Początek eposu i inne opow iadania. W wa 1974 
Balet Boleni i inne opow iadanią, O lsztyn 1974 
P iaski — opow iadania. Wwa 1975
Akropol — powieść. Wwa 1975
Hiszpańska szkoła jazdy — felietony. Olsztyn 

1977
U rbi e t Orbis — felietony. Olsztyn 1977

OPRACOWANIA:

Żołnierskie dni. Wwa 1953 (przedmowa...) 
Opowieści z różnych dróg. W wa 1968 (przed

mowa...)
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WŁADYSŁAW BRONIEWSKI: Nike. Wwa 1973 
(wybór i wstęp...)

PONADTO POSZCZEGÓLNE UTWORY W NIE
KTÓRYCH ANTOLOGIACH, ALMANACHACH 
I WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH; M.IN. W:

W yzwolenie Polski w latach  1944-45. Wwa 1951, 
W iersze o b ra terstw ie . Wwa 1951, Sucasni pol’- 
s’k i opovidannja K yiv  1951, Lenku novelès. V il
n ius 1951, Lengyel kö ltok  antologiàja. Budapest 
1951, Serce narodu . Wwa 1952, N ew isandegane 
lehestan . T eheran  1952, Pages polonaises. Paris 
1953, Polska now ela współczesna. Wwa 1961, 
A ntologia polskiego reportażu  w ojennego 1939, 
IMS. Wwa 1962, A ntologia pam ięci 1939—1945. 
Wwa 1964, W ejście w k ra j. Wwa 1965, N uvela 
polona con tem porana. B ucuresti 1965, Mai len
gyel elbeszelök. B udapest 1965, M oderne pol
nische Prosa. B erlin  1964, Zbor tvorou u caty- 
roch tam ach. M insk 1967, Ż ołnierskim  szlakiem . 
Wwa 1967, Spotkania ze Zw iązkiem  Radziec
kim . Wwa 1967, Deset polskych novel. P raha 
1967, Z w rześniow ych dni. Poznań 1969, Sovre- 
m ennye poPskie rasskazy. Moskva 1969, Ad 
Buga da Odry. Minsk 1969, A to Polska właśnie. 
Wwa 1969, Zachodem  poszły dzieje. Poznań 
1970, Z lasu  szła wolność. Wwa 1971, Pam ięć

w arszaw skiej odbudow y 1945—1949. Wwa 1972, 
W czoraj i dziś, Wwa 1973, S”vrem enni polski 
razkazi. Sofija 1973.

W AŻNIEJSZE PRZEDMIOTÓWE PRACE KRY
TYCZNE:

BARTELSKI L. M.: Od M arkiewicza do Bol
dyna. W: Sylw etki polskich pisarzy w spół
czesnych. Wwa 1975

BUJNICKI T.: Je rzy  P u tram en t. W: A utorzy 
naszych lek tu r. Wwa 1967

MACIĄG W.: Py tan ie  jedenaste: Je rzy  P u tra 
m ent. W: 16 pytań . P o rtre ty  polskich proza
ików współczesnych. K raków  1961

MACIĄG W,: Je rzy  P u tram en t. W: L ite ra tu ra  
Polski Ludowej 11944—1964. Wwa 1974

NIECIKOW SKI J.: Je rzy  P u tram en t. ,,L ite ra tu 
ra ” 1974 n r  27

SADKOWSKI W.: Jerzego P u tram en ta  wspom 
nienia z teraźniejszości. W: P enetrac je  i ko
m entarze. Wwa 1965 *

WISŁOWSKA M.: P u tram en t. Wwa 1966 
WYKA K.: Gdzie leży Awlssa? ,,Twórczość”

1969 n r U

K rysty n a  C w ożdziow ska, E lżbieta Szary

T A D E U S Z  R Ó Ż E W IC Z

ur. 9 X 1921 w Radomsku

p o e ta ,  p r o z a i k ,  d r a m a t u r g ,  
e s e i s t a ,  s c e n a r z y s t a  f i l m o w y

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

1944Echa leśne (jako Satyr) — poezje. B.
W łyżce wody — satyry . Częstochowa 1946 
N iepokój — poezje. K raków  1947
Czerwona rękaw iczka — poezje. K raków  1948 
Pięć poem atów . W w a11950 
Czas, k tó ry  idzie — poezje. Wwa 1951 
W iersze i obrazy — poezje. Wwa 1952 
K artk i z W ęgier — proza artystyczna. Wwa 

1953

W ybór w ierszy. Wwa 1953
Rów nina — poezje. K raków  1954
Uśmiechy — sa ty ry  i hum oreski. Wwa 1955 
Opadły liście z drzew — opow iadania. Wwa

1955
S rebrny  kłos — poezje. Wwa 1955
Poem at o tw arty  — poezje. K raków  1956 
Poezje zebrane. K raków  1957 
Form y — poezje. Wwa 1958
P rzerw any  egzam in — opow iadania. Wwa 1960 
Rozmowa z księciem  — poezje. Wwa 1969
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Głos anonim a — poezje. Katowice 1961
Zielona róża. K arto teka — poezje i dram at. 

Wwa 1961
Nic w płaszczu prospéra — poezje i dram aty , 

w w a 1962
N iepokój — poezje. Wwa 1963
Twarz — poezje. Wwa 1964
W ycieczka do m uzeum  — opow iadania. Wwa 

1966
U tw ory dram atyczne. K raków  1966
W iersze i poem aty. Wwa 1967
Poezje w ybrane. Wwa 1967
O pow iadania w ybrane. Wwa 1968
Tw arz trzecia  — poezje. Wwa 1968
W ybór poezji. Wwa 1969
Regio — poezje i opow iadania. Wwa 1969 
T eatr n iekonsekw encji — d ram aty  i szkice o

teatrze. Wwa 1970
Śm ierć w sta rych  dekoracjach  — opowiadanie, 

w w a 1970
Przygotow anie do w ieczoru autorskiego — szki

ce. Wwa 1971
Poezje zebrane. W rocław 1971
Sztuki tea tra ln e . W rocław  1972
Poezja, d ram at, proza. W rocław 1973
Proza. W rocław 1973
K arto teka  — dram at. W rocław 1973
W iersze. Wwa 1974
Białe m ałżeństw o i inne u tw ory  sceniczne. 

K raków  1975
Duszyczka — m in ia tu ra  lite racka . K raków  1977

OPRACOWANIA:

STAFF L. Kim jes t ten  dziwny nieznajom y? — 
poezje. W ybór i p rzedm .......  Wwa 1964

CZECHOWICZ J.: W iersze w ybrane. W ybór i 
przedm .......  Wwa 1967

PONADTO POSZCZEGÓLNE UTWORY W NIE
KTÓRYCH ANTOLOGIACH, ALMANACHACH 
I WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH:

Pieśń ujdzie cało ... . Wwa 1947, Pochodne. Vy- 
bor z polske poesie 1938—1945. P raga 1947, 
O gw ardii i arm ii ludow ej. Wwa 1949, Polska 
poezja saty ryczna 1919—1949. Wwa 1950, Sztafe

ta  pokoju. Wwa 1950, Zgrzebłem  po kołtunie. 
Wwa 1950, Lengyel kö ltök  antologiaja. b. m. 1951, 
N ajw ybitn iejsi poeci em igracji współczesnej. 
Paryż 1951, Antologia lite ra tu ry  polskiej. Wwa
1953, Lesebuch der polnischen L itera tu r. B erlin
1954, Antologia sa ty ry  polskiej 1944-1954. Wwa 1955, 
Poezja Polski Ludow ej. Wwa 1955, Z iem ia ro 
dzinna. Wwa 1955, Kocha, lubi, szanuje... Wwa 
1956, Souviens — toi. Wwa 1956, W ierszu, rodzo
na m oja mowo. Wwa 1956, Antologia lite ra tu ry  
polskiej 1918—1956. Wwa 1957, Nike ze spalonych 
m iast. Wwa 1960, Polska nowela współczesna. 
Wwa 1961, Polnische Lyrik , W iedeń 1963, Czy
tam y w iersze. Wwa 1970, The penguin book of 
socialist verse. M iddlesex 1970, Poeci żołnierzom 
1410—1945. Wwa 1970, Czytanki jeleniogórskie. 
Jelenia Góra 1971, Dla ciebie Ewo. Wwa 1971, 
K am er mes vel dzivi. Riga 1971, Naszym n au 
czycielom. Wwa 1971, Przez św iat idące w oła
nie. Wwa 1971, Sovrem ennaja pol’skaja  poezija. 
M oskva 1971, Chant de la Pologne. P aris  1972, 
Dehiuty poetyckie 1944—1960. Wwa 1972, Poezi- 
jos Pavasaris. Vilnius 1972, Polska d ik ter fran  
Mickiewicz till H erbert. S tockholm  1972, P o r
tre t Ewy. Wwa 1972, Slov’jan s’ke nebo. L’viv 
1972, S tre tn u tia . B ratislava 1972, Z przem ian 
w iersza polskiego. K raków  1972, Z orja nad svi- 
tom . Kyiv 1972, F o rd ito tt vilag. Budapest 1973, 
Głosy m orza. G dańsk 1973, S’vrem enni polski 
razkazi. Sofija 1973, W czoraj i dziś. Wwa 1973, 
Poezja Polski w alczącej. Wwa 1974, Kolum bo
wie i współcześni. Wwa 1976, Antologia d ram a
tu . Wwa 1976, Za każdy tw ój uśm iech. Olsz
tyn  1977, Do m atk i. Wwa 1977.

WAŻNIEJSZE PRZEDMIOTOWE PRACE KRY
TYCZNE:

b ł o ń s k i  J .: Poeci i inni. K raków  1956 s. 221—
264

Vogler H.: Różewicz. Wwa 1969
Vogler H. : Tadeusz Różewicz. Wwa 1972 
MACIĄG W.: L ite ra tu ra  Polski Ludowej 1944 —

1964. W wa 1974 S. 220—233 
WYKA K.: Różewicz parokro tn ie . Wwa 1977 
GĘBALA S.: T eatr Różewicza. W rocław 1978

Jadw iga Nagły, Joanna N iedzielska



ZJAZD SBP W  KALISZU
W dniach 28—29 września odbył się w 

Kaliszu Krajowy Zjazd Delegatów Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uczestni
czyło w nim 132 delegatów z całego kra
ju, Zarząd Główny w pełnym składzie 
oraz zaproszeni goście, w tym przedsta
wiciele władz partyjnych, państwowych, 
wojewódzkich i miejskich.

W czasie zjazdu przemówienia wygłosi
li: sekretarz KW PZPR, wojewoda kaliski 
Andrzej Wasilewski, oraz podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
dr Józef Fajkowski. ''

Z obszernym referatem programowym 
na temat stanu i potrzeb bibliotekarstwa 
polskiego wystąpił przewodniczący ZG 
SBP, prof. Witold Stankiewicz. Podjął on 
próbę określenia przesłanek funkcjonowa
nia bibliotek i ich miejsca w życiu kul
turalnym i naukowym kraju w 35-leciu 
PRL oraz roli Stowarzyszenia Biblioteka- • 
rzy Polskich, które w tym czasie znacznie 
poszerzyło swoje szeregi, stało się terenem 
integracji środowiska zawodowego oraz 
rozwinęło wielokierunkową działalność. 
Stowarzyszenie było inicjatorem ważnych 
w skali kraju przedsięwzięć, m. in. rapor
tu o stanie bibliotek polskich oraz pro
gramu ich rozwoju, w nim też zrodziły- się 
koncepcje dalszej modernizacji bibliotek 
jako placówek służących kulturze, nauce, 
technice i oświacie, a więc czynnikom 
rozstrzygającym o szansach rozwoju 
państw i narodów.

Mówca wiele uwagi poświęcił sprawie 
jednolitej polityki bibliootecznej, ujmu
jącej wszechstronnie problemy całej sieci 
bibliotek w kraju, z czym wiąże się jed
nak konieczność powołania w możliwie 
rychłym czasie centralnego organu zarzą
dzania. Z troską wypowiedział się na te
mat sytuacji na rynku wydawniczym, 
trudności zaopatrywania się bibliotek w 
nowości, zwłaszcza w literaturę dla dzie
ci i młodzieży, a także w niezbędne dla 
edukacji czytelniczej dzieła ogólnoinfor
macyjne — encyklopedie, słowniki, kom
pendia z różnych dziedzin wiedzy.. Ten 
kompleks spraw wymaga szybkich środ
ków zaradczych zarówno w zakresie pla
nowania produkcji, jak i stworzenia bi
bliotekom właściwszego systemu dystry
bucji.

W dalszej części wystąpienia prof. Stan
kiewicz poruszył trudności, z jakimi bo
rykają się jeszcze m.in. biblioteki publi
czne i szkolne, obejmujące zakresem swej 
działalności najszersze kręgi społeczeń
stwa. Zwrócił uwagę na potrzebę wzmoc
nienia i rozbudowy bazy materialnej bi
bliotek w związku z coraz szybszym roz
wojem i komplikowaniem się ich zadań 
na niezbędność stałego podnoszenia po
ziomu kadry. Apełował też o organizo
wanie przez biblioteki szeroko pojętej in
formacji o zbiorach oraz o zacieśnianie 
współpracy międzybibliotecznej we wszel
kich dziedzinach, w których jest ona mo
żliwa.

Przewodniczący stwierdził, iż środowi
sko bibliotekarskie aktywnie sprzyja no
woczesności i postępowi. Dawało temu 
wyraz wielokrotnie. Obecnie angażuje się 
w sprawę tworzenia Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego, który będzie ośrodkiem 
integrującym bibliotekarzy, idea jego wy
maga jednak jeszcze doprowadzenia do 
końca szeregu istotnych spraw organiza
cyjnych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
które wniosło poważny wkład w zespo
lenie środowiska zawodowego wokół ce
lów o wysokiej randze społecznej, zamie
rza nadal, lecz w większym jeszcze stop
nia niż dotąd, inicjować dążenia do po
prawy gospodarności, do wykorzystania 
wszelkich rezerw dla dalszego rozwoju 
bibliotek — będzie to „cegiełka we wzmo
żonym wysiłku całego społeczeństwa”.

Także w wypowiedziach dyskutantów 
przewijały się problemy najistotniejsze. 
Skupiono uwagę wokół spraw, które wy
magają szybkich rozwiązań, m.in. organi
zacyjnych, mających na celu maksymal
ne wykorzystanie kadr i środków. Postu
lowano jako sprawę pierwszorzędnego 
znaczenia podjęcie przez władze uchwały 
wprowadzającej w stadium realizacji pro
gram rozwoju bibliotekarstwa polskiego. 
Z aktem takim, pociągającym za sobą 
skutki także natury ekonomicznej, środo
wisko zawodowe łączy nadzieje na zwięk
szenie społecznej rangi bibliptek i ich 
działalności w służbie nauki, oświaty i 
kultury.

Powracano parokrotnie do problemów 
organizacji bibliotek wiejskich w nowym 
układzie .administracyjnym, jako podsta
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wy zaspokojenia potrzeb najszerszych 
kręgów społecznych.
* Wiele uwagi poświęcono w dyskusji 

sprawom bytowym i socjalnym bibliote
karzy, szczególnie potrzebie zniwelowania 
dysproporcji, jakie występują obecnie 
między płacami pracowników służby bi
bliotecznej a płacami w zawodach po
krewnych. Postulowano, aby wskaźnik 
wzrostu • płac bibliotekarzy dorównywał 
średniej krajowej. Za niezwykle ważną 
dla zatrzymania w zawodzie młodzieży 
bibliotekarskiej i dla stabilizacji kadry 
uznano potrzebę zweryfikowania przepi
sów dotyczących stażu na stanowisku 
młodszego bibliotekarza, obecnie nad
miernie wydłużających ten okres, a co 
za tym idzie odsuwających w daleką 
przyszłość możliwość awansu.

Problemy dyskutowane na zjeździe, po
glądy wyrażane przez szeroką reprezen
tację polskiego bibliotekarstwa znalazły 
wyraz w uchwale, która stanowić będzie 
podstawę do wytyczenia głównych kie
runków pracy Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich w nowej kadencji. Podkre
śla ona istotną rolę bibliotekarstwa w 
dokonującym się dynamicznym rozwoju 
kultury, w kształtowaniu świadomości 
społeczeństwa o coraz bardziej wzrasta
jących potrzebach w zakresie nauki; oś
wiaty i kultury oraz deklaruje gotowość 
bibliotekarzy do wypełniania zadań zwią
zanych z wszechstronną modernizacją 
warsztatów pracy oraz zwiększenia wkła
du bibliotek w ogólnonarodowy postęp we 
wszystkich dziedzinach wiedzy i prakty
ki społecznej. Uchwała zobowiązuje Za
rząd Główny do nieustawania w stara

niach o powołanie samodzielnego organu 
koordynującego ^działalność ogólnokrajo
wej sieci bibliotecznej do włączenia się 
w prace mające na celu doskonalenie po
lityki wydawniczej i poprawę rynku 
książki w Polsce, do aktywnego współ
działania w zakresie kształcenia i do
kształcania bibliotekarzy, do dalszych 
energicznych poczynań w kierunku pod
noszenia statusu zawody bibliotekarza i 
służb pomocniczych, wreszcie do podej
mowania wszelkich inicjatyw w celu 
wzmocnienia i zwiększenia szeregów SBP 
oraz integracji środowiska zawodowego.

Zjazd dokonał wyboru nowych władz 
na okres 3-letniej kadencji. W skład Za
rządu Głównego weszli; przewodniczący 
— Witold Stankiewicz, I wiceprzewodni
czący — Janina Cygańska, wiceprzewod
niczący — Józef Czerni, Stanisław Kor- 
man, Franciszek Łozowski, Hanna Unie- 
jewska, sekretarz generalny — Leon Łoś, 
zastępca sekretarza generalnego — Elżbie
ta Dudzińska, skarbnik ■— Andrzej Jop
kiewicz, zastępca skarbnika — Jan Bu
rakowski, członkowie — Janusz Albin, 
Cecylia Duninowa, Stefania Jarzębowska, 
Tadeusz Kozanecki, Stanisław Krzywicki, 
Karol Musioł, Elżbieta Sawicka. Do Głów
nej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 
Edward Assbury, Stanisław Badoń, Zbig
niew Dobrowolski, Zofia Jasińska, Anna 
Lech, Józef Zając Hanna Zasadowa, do 
Główego Sądu Koleżeńskiego: Maria Bra- 
nicka, Maria Hudymowa, Andrzej Palu- 
chowski, Jan Wróblewski, Konrad Za
wadzki. Nowo wybrany zarząd jest repre
zentacją ''Wszystkich sieci bibliotecznych.

W.W.



DANUTA GIEWARTOWSKA
SIEDLCE — SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

Program nauczania_ _ _ _ _ _
pomocą w planowaniu zajęć
z czytelnikami

Analiza programu nauczania języka pol
skiego — działu „czytelnictwo i postawy 
samokształcenia” może w dużym stopniu 
pomóc bibliotekarzowi szkolnemu w plano
waniu zajęć uzupełniających z czytelnika
mi.

Wiadomo, że nauczyciel nie zawsze dys
ponuje na lekcjach czasem na zagłębianie 
się w szczegóły, na merytoryczne posze
rzanie tenąatu, przeciwnie, niejednokrotnie 
musi ograniczać się tylko do zasygnalizo
wania problemu.

W sukurs polonistom (ewentualnie nau
czycielom innych specjalności) w uzupeł
nianiu materiału programowego może 
przyjść bibliotekarz jako organizator kół 
zainteresowań o charakterze czytelniczo- 
-bibliotecznym. Pracując z młodzieżą może 
swobodnie preferować pewne tematy i po
święcać im cykle zajęć. Wypada tu zazna
czyć, że kompleksowe ujmowanie wybra
nych zagadnień ma również ten pozytywny 
aspekt, że skłania bibliotekarza do samo
dzielnych przemyśleń, a także do uatrak
cyjnienia, niekiedy do upoglądowienia 
spotkań z młodzieżą.

Przygotowanie się bibliotekarza do 
owych „pseudofakultetów” staje się często
kroć inspiracją do projektowania i wyko
nywania pomocy naukowych, których 
próżno szukać w CeZaS-ach.

Pisząc o sprawach powszechnie znanych, 
pragnę zwrócić uwagę na fascynujący te
mat: „Książki pięknie wydane” (kl. VIII), 
który pozwala wciągnąć uczestników w 
orbitę wielu paraprogramowych spraw. 
Wyszczególniony wyżej temat pozwolił mi 
na wyakcentowanie w pracy z uczniami 
następujących problemów;

— działalność rodziny Plantinów w dzie
dzinie upowszechniania pięknych, książek, 
ze szczególnym uwzględnieniem materia
łów zamieszczonych w bieżących czasopis
mach 1. Wiadomości zawarte w artykułach 
stały się okazją do zwrócenia uwagi na 
możliwość zdobycia zawodu poligrafa. 
Współczesna poligrafia czeka bowiem na 
nowych adeptów, wiernych książce i roz
miłowanych w jej pięknie.

— Stanisław Wyspiański — polski refor
mator grafiki i zdobnictwa książkowego.

* B. T y l i c k a :  Pod znak iem  ,,Z łotego c y r 
k la ”, czyli o tym , ja k  w y trw a łym  szczęście  
sprzy ja . ,,Św iat M łodych” 1979 n r 37, 38.

— Znaczenie „Chimery” jako periodyku 
wyróżniającego się wysokim poziomem 
graficznym. Podkreślono działalność biblio
filską, literacką, edytorską Zenona Przes
myckiego „Miriama”. Chodziło między in
nymi o ukazanie wkładu Podlasia do kul
tury ogólnonarodowej (Zenon Przesmycki 
urodził się w Radzyniu Podlaskim).

— Los książek podczas okupacji i wojny 
w oparciu o fragment autentycznego lis
tu, w którym autorka zamieściła opis jed
nej z ulic popowstaniowej Warszawy, za
słanej cennymi książkami.

Przykładowo podaję konspekty zajęć 
przeprowadzonych w oparciu o książki 
pięknie wydane.
Temat 1. ,,Bibliofilem może zostać każdy 
z nas”

— Swobodna rozmowa z uczestnikami 
Koła Przyjaciół Książki zmierzająca do 
scharakteryzowania naszych czasów (roz
wój techniki, podbój kosmosu, hegemonia 
środków masowego przekazu, zagrożenie 
bronią nuklearną i neutronową, powszech
ny pośpiech, nerwowe tempo życia, szerze
nie się chorób społecznych) oraz określenia 
środków zaradczych, które mogą zniwelo
wać istniejące trudności i stresy współ
czesności (potrzeba pełnego i wszechstron
nego rozwoju osobowości człowieka: inte
lektu, sfery emocjonalnej, wrażliwości na 
piękno, dobro, sprawy społeczne, rodzin
ne, humanitarne itp.).

•— Próby samodzielnego definiowania 
pojęcia piękna przez uczestników.

— Konfrontacja z definicją zamieszczo
ną w encyklopedii bądź słownikach.

— Wyróżnienie rodzajów piękna (piękno 
przyrody, wytworów ludzkiego geniuszu i 
wysiłku, sztuka: muzyka, poezja, choreo
grafia, malarstwo, rzeźba, architektura, 
sztuka użytkowa, książka, piękno szlachet
nych uczuć, czynów — heroizm, poświęce
nie, altruizm).

— Spośród tych wszystkich wymienio
nych rodzajów wybór jednego — piękna 
książki.

— Krótka historia książki, najważniej
sze wydarzenia z jej dziejów (książki ręko
piśmienne, wynalazek Gutenberga, inkuna
buły, wprowadzenie i udoskonalenie ma
szyn drukarskich itp.) na podstawie publi
kacji ogólnoinformacyjnych 2.

— Dokładne oglądanie przez uczestni
ków książek pięknych, zgromadzonych w 
bibliotece podręcznej, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na różnice między wy
daniem masowym a wydaniem artystycz
nym.

— Wspólna refleksja rekapitulacyjna na 
temat właściwości książek pięknie wyda
nych, wypunktowanie tych cech (format, 
oprawa, obwoluta, futerał, kapitałka, ro
dzaj papieru, krój — wielkość — rodzaj 
czcionek, kompozycja kolumny druku, 
marginesy, ilustracje itp.).

2 E ncyklopedia  w iedzy  o książce. W rocław  1971
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— Wypowiedzi uczniów upoważniają do 
sformułowania wniosku: „Do rozwoju 
uczuć estetycznych mogą przyczyniać się 
książki pięknie wydane”.

— Wspólne rozwiązywanie krzyżówki, 
której hasłem jest wyraz bibliofilstwo.

H-K~'p-ł—i—’

— Na zakończenie wysłuchanie nagranej 
recytacji fragmentu prozy — Oziminy Wa
cława Berenta
Temat 2. „Kolekcjonerzy — to ludzie 
szczęśliwi” (J- W. Goethe)

Zajęcia przeprowadzono metodą swo
bodnej rozmowy z uczestnikami (klasa VI) 
w oparciu o księgozbiór podręczny biblio
teki, według następującego planu:

— Wspólne rozwiązywanie krzyżówki — 
hasło: „kolekcjoner”.

——ir— —f

--- ----«----L_L.T ! li T -ą —
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A ntonim  słowa czarny 
(biały)

N iekiedy pow stają z tego widły 
(igły)

P rzysparza cierpień 
(ból)

B yw ają też książkow e '
(mole)

Złudzenie
(miraż)

Zaim ek rzeczow ny 
(kto)

Im ię w ładcy polskiego '
(Stefan)

Szałas daw nych Indian 
(wigwam)

Spójnik
(lecz)

B oha te r m itologiczny 
(Herakles)

Deszczowa pogoda 
(słota)

M alarz kw iatów  i dzieci 
(W yspiański)

Opis w łasnego życia 
(autobiografia)

— Wyjaśnienie znaczenia wyrazu „bi
bliofilstwo” w oparciu o dostępne słow
niki księgozbioru podręcznego ®.

— Pogadanka kierownika zajęć poświę
cona idei kolekcjonowania książek, zwłasz
cza pięknie wydanych.

3 Słow n ik  w yrazów  obcych. W arszawa 1972 
inne.
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L egendarny w ładca Polski 
(Krak)

,,G eom etryczna” dzielnica W arszawy 
(Koło)

Papierow a okładka książki 
(obwoluta)

Imię au to ra ' poczytnych książek przygodow ych ■ 
(Alfred)

Osoba, k tó ra  na obrazie M atejki ,,B itw a pod 
G runw aldem ” w yróżnia się w spaniałą zbroją

(żiżka)
Ozdobna lite ra  początkow a 

(inicjał)
S taw ianie w piśm ie znaków  przestankow ych 

(in te rpunkcja)
S ław ny rzeźbiarz polski 

(Dunikowski)
A ntonim  słowa daw ny 

(obecny)
B ohate r u tw orów  J. Brzechw y 

(Kleks).
Malowidło małego fo rm atu  

(m iniatura)

— Szukanie słownikowej' definicji wy
razu kolekcjoner. (Podejdź do księgozbioru 
podręcznego, odszukaj potrzebny słownik, 
odczytaj hasło).

— Wspólne dociekanie, jakich znamy ko
lekcjonerów — państwo: muzea, biblioteki. 
Biblioteka Narodowa; instytucje kultural-

< Kto m iłu je  księgi. Antologia tekstów  o książ
ce. Zebrał i opracow ał M. Poznański. W arszawa 
1958 s. 78.
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no-oświatowe: szkoły — Izby Pamięci Na
rodowej, klasy — pracownie gromadzące 
pomoce naukowe itp., kolekcjonerzy in
dywidualni.

— Swobodna pogawędka z uczestnikami 
na temat — co zbieramy sami i kiedy?

— Co można jeszcze gromadzić? (po
cztówki, podpisy znakomitych osób, znacz
ki, płyty, plakietki, nalepki zapałczane i 
inne, minerały, pieniądze, książki, itp.).

— Szukanie w słownikach ewentualnie 
w innych edycjach pomocniczych « znaczeń 
następujących wyrazów; hobby, ekslibris, 
autograf, numizmatyka, filumenistyka, 
sfragistyka, filatelistyka, bibliofilstwo, la- 
belistyka, deltiologia, analogofilia, sema- 
tofilia (konkurs sprawnego posługiwania 
się wydawnictwem ogólnoinformacyjnym 
— praca w grupach).

— Swobodne wypowiadanie się na temat 
istoty zbieractwa: co znaczy być zbiera
czem? (znać dobrze przedmiot swoich za
interesowań, zamiłowań, wiedzieć co i jak 
zbierać, szukać książek, artykułów na ten 
temat w bibliotekach, księgarniach, anty
kwariatach, bibliografiach, systematycznie 
uzupełniać swoją wiedz.ę w tym zakresie, 
w sposób uczciwy i rzetelny pomnażać swe 
zbiory przez zakup, wymianę, szukanie i 
nawiązywanie kontaktów z innymi zbiera
czami i prowadzenie korespondencji, sto
sować zasady porządkowania i konserwacji 
zbiorów, troszczyć się o nie, organizować 
warsztat własnej pracy, zachęcać innych

5 J . G. F a l ,  A. S w i e s z c z a k o w s k i :  
T w oje  hobby. P ropozycje . R ady. W skazów ki. 
W arszaw a 1966; S lo w n jk  w yra zó w  b liskoznacz
nych. Pod  recT. S. S korupk i. W arszaw a 1957.

do kolekcjonowania przez udostępnianie, 
eksponowanie swoich zbiorów).

— Próba uzasadnienia myśli przewod
niej spotkania: „Kolekcjonerzy to ludzie 
szczęśliwi” (kolekcjonerstwo jest terapią, 
lekarstwem przeciw nudzie życia, poży
tecznym wypełnieniem wolnego czasu, sta
nowi kulturalną rozrywkę, zaspokaja uczu
cia estetyczne, pogłębia wiedzę, zachęca do 
samokształcenia, zbliża ludzi o podobnych 
zainteresowaniach, stwarza więzi interper
sonalne, pogłębia przyjaźń, wyrabia uczci
wość, systematyczność itp.).

— Podsumowanie treści zajęć przez pro
wadzącego (lub przewodniczącego koła za
interesowań, upoważnionego ucznia) — 
z podkreśleniem znaczenia kolekcjoners
twa, zachęta do zbierania, propozycja zor
ganizowania dla całej szkoły lub klasy wy
stawy indywidualnych zbiorów, zaplano
wanie wycieczki do miejscowego muzeum. 
Znaczenie książki pięknie wydanej w ko
lekcjonerstwie.

Atmosfera kultu dla książki wpływa w 
sposób zasadniczy na kształtowanie się po
zytywnych cech charakteru, toteż powinna 
towarzyszyć dziecku od najwcześniejszych 
lat i od najmłodszych klas. Świadomość, że 
książka w sposób niebagatelny partycy
puje w procesie dojrzewania i dorastania 
małego czytelnika do pełnego człowieczeń
stwa, daje bibliotekarzowi wiele osobis
tych radości oraz pobudza go do szukania 
nowych dróg oraz twórczych metod oddzia
ływania na psychikę dziecka.

W pracy pozalekcyjnej i lekcyjnej po
sługuję się tablicami wykonanymi samo
dzielnie (mam ich kilkanaście).

BARBARA JAROSZ
LUBLIN — SZKOŁA PODSTAWOWA

CZASOPISMA BIBLIOGRAFICZNE 

W PRACY INFORMACYJNEJ 

BIBLIOTEKI

Najczęściej spotykanymi fornaami wyko
rzystywania czasopism w bibliotecznej 
służbie informacyjnej są kartoteki zagad- 
nieniowe gromadzące opisy opublikowa
nych artykułów, zestawienia tematyczne, 
teczki wycinków prasowych. Nie wszyscy 
bibliotekarze jednak dostatecznie, orien
tują się, co można i co należy zrobić z ta
kimi czasopismami sensu stricto informa
cyjnymi, jak np. „Zapowiedzi Wydawni
cze” czy „Przewodnik Bibliograficzny”. 
Zdarza się więc, że stos często nawet nie 
rozciętych numerów obu periodyków za
lega bez pożytku półki biblioteczne.

Poniżej przedstawiam propozycję wyko

rzystania wspomnianych czasopism w bi
bliotece szkoły podstawowej.

„Zapowiedzi Wydawnicze” ukazują się w 
mutacji jedno- oraz dwustronnej. Wygod
niejsze do yrykorzystania jest wydanie jed
nostronnie drukowane. Każdy przychodzą
cy do biblioteki numer na bieżąco skrupu
latnie przeglądam, zaznaczając ołówkiem 
na marginesie te pozycje, którymi powinni 
by zainteresować się czytelnicy biblioteki 
szkolnej (uczniowie i nauczyciele). Zazna
czone opisy wycina następnie jeden z ucz
niów należących do aktywu bibliotecznego. 
Kartki z opisami gromadzimy w specjal
nie na ten cel przeznaczonym pudełku z 
etykietką; „Zapowiedzi Wydawnicze”.

Wycinki można kwalifikować do róż
nych działów, zależnie od charakteru i po
trzeb szkoły czy biblioteki, a zarazem od 
potrzeb czytelników. W naszej szkole spra
wdził się już w praktyce następujący po
dział:

1. Słowniki. Encyklopedie. Kalendarze. 
Informatory.

2. Pedagogika — Zagadnienia ogólne.
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3. Nauczanie poszczególnych przedmio
tów. Tu znajdują się osobne, karty roz
dzielcze dla metodyki każdego przedmiotu 
nauczania, a także karty z hasłami: Klasy 
zerowe, Półinternat, Biblioteka.

4. Przyroda. Fizyka. Chemia.
5. Technika.
6. Zdrowie. Wyżywienie. Higiena. Sport.
7. Sztuki piękne. Rozrywki.
8. Historia literatury. Beletrystyka dla 

dorosłych.
9. Literatura dziecięca.

10. Literatura młodzieżowa.
11. Geografia.
12. Historia.
13. Wybitne postacie. "
Wycięte opisy ułożone są w pudełku lu

zem w porządku alfabetycznyni nazwisk 
autorów, po odpowiedniej karcie rozdziel
czej. Wyjątek stanowi dział „Wybitne po
stacie” — tutaj układ jest taki sam jak w 
katalogowym dziale biografii, tj. według 
kolejności alfabetycznej nazwisk osób, 
przedstawionych w książkach.

Co jakiś czas przeglądam zgromadzone 
w kartotece opisy bibliograficzne, wyjmu
ję te, które dotyczą książek już zakupio
nych do biblioteki i włączam je (również 
alfabetycznie) do specjalnego działu, który 
znajduje się na końcu, zatytułowanego: 14. 
Książki, które są u nas. W zasadzie umiesz
czam tu jedynie opisy z adnotacjami do
tyczącymi treści książek. Adnotacje te bo
wiem mogą się z czasem przydać w dal
szej pracy bibliotecznej (np. do różnego 
rodzaju katalogów i do różnych form pro
pagandy książki).

Nie każdy bibliotekarz zapewne zgodzi 
się z podanym przeze mnie wyborem dzia
łów. Nie uwzględniłam bowiem szeregu 
dość istotnych zagadnień, jak np. organi
zacje uczniowskie, rodzina, psychologia, fi
lozofia, itd. Być może, że w miarę napły
wu kartek dojdą jeszcze takie właśnie oraz 
inne działy.

Kto korzysta ze zgromadzonych w ten 
sposób opisów bibliograficznych? Przede 
wszystkim ci, którzy odpowiedzialni są za 
rozwój czytelnictwa w szkole, tj. sam bi
bliotekarz oraz nauczyciele, rzadziej ucz- 
niowiej Zebrane opisy pełnią-rolę podręcz
nego informatora: co można, a nawet po
winno się zakupić do biblioteki oraz ja
kie pozycje z danej dziedziny ukazały się 
w druku.

„Przewodnik Bibliograficzny” prenume
rowany jest przez szkołę również w wersji 
jednostronnie drukowanej. Przeglądam 
każdy przychodzący numer i wybieram po
szczególne pozycje pod kątem potrzeb czy
telników, gdyż im właśnie służyć będą spo
rządzone z wyciętych opisów zestawienia 
tematyczni!

Ze względu na rozmiar opisu oraz jego 
przeznaczenie wycinam jedynie górną jego 
część, do roku wydania włącznie. Następnie 
na arkuszach papieru rysunkowego, wiel
kości zeszytu, naklejam wycięte opisy we
dług tematów, np. wszystkie pozycje doty
czące Mickiewicza zestawiam kolejno na 
jednym arkuszu. U góry wypisuję więk
szymi literami hasło.

W miarę gromadzenia opisów stale przy
bywają arkusze z nowymi hasłami. Poriie- 
waż arkusze te są luźne, z łatwością można 
je ułożyć w kolejności alfabetycznej i stale 
ten zbiór uzupełniać.

Dla przykładu podaję kilka kolejnych 
haseł:

Afryka
Alkoholizm
Bakterie
Biblioteka
Broniewski Władysław
Chełmoński Józef
Chopin Fryderyk
Hasła te można w razie potrzeby — lub 

korzystając z okazji ukazania się odpo
wiednich publikacji — rozszerzyć, dodać 
nowe, np. Ameryka, Atom, Bezpieczeństwo 
i higiena pracy, itd., i włączyć w szereg al
fabetyczny. Z czasem, gdy kart zgromadzi 
się dużo, przydatne może okazać się zgru
powanie w oddzielnej kartotece haseł oso
bowych.

Kartoniki z nalepionymi opisami biblio
graficznymi uzupełniam dopisując na nich 
pozycje, które znajdują się w bibliotece, 
a nie figurują w bieżących numerach 
„Przewodnika Bibliograficznego”. W ten 
sposób powstają zestawienia tematyczne, 
które służyć mogą zarówno nauczycielom, 
jak i starszym uczniom przy poszukiwaniu 
materiału na jakiś określony temat.

Sposobów wykorzystywania w służbie in
formacyjnej „Zapowiedzi Wydawniczych” 
i „Przewodnika Bibliograficznego” jest 
więcej — opisałam te, które zdały egza
min w bibliotece szkoły podstawowej.



DANIELA SMOLAK
WWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94

Konspekt lekcji bibliotecznej 

dla klasy III*

T e m a t :  Poszukiwanie książek w biblio
tece.
Cele:
poznawczy — zapoznanie dzieci z ustawie

niem iŁSiążek na półkach oraz podzia
łem kart katalogowych w skrzynkach, 

kształcący — uczenie wyszukiwania po
trzebnych pozycji z działów: lektury,
Bw, B, Ob, H, Prz.

wychowawczy — wyrabianie nawyku u- 
trzymywania ładu i porządku.

Wprowadzenie — nauczymy się dzisiaj 
szybko, sprawnie, cicho i samodzielnie wy
szukiwać na półkach potrzebne książki. 
Zagadka — Jest taka księga, po którą każ

dy, kto myśli, sięga. Gruba, bo wszy
stkie rozumy zjadła, a hasła ma wed
ług abecadła (Encyklopedia)

Gdzie szukać tej książki? — Księgozbiór 
podręczny.

Wyszukać w encyklopedii hasło „biblio
teka”, odczytać.
Część główna lekcji
Jakie mamy w bibliotece źródła informacji 
o książkach?

— Napisy na regałach
— Spis lektury
— Czasopisma „Świerszczyk” i „Płomy

czek” informują o książkach
— Katalożki z obwolut książek
— Katalog alfabetyczny 

Ćwiczenia w poszukiwaniu książek.
1. Spis lektur — odszukać regał kl. III 

z lekturą. Wybrać trzy książki ze spisu, 
wyszukać je na półce, podać autora i tytuł.

2. Napisy na regałach — podać pełne 
nazwy skrótów: Bw, B, H, OB, P, Prz.

* L ekcja  została p rzeprow adzona na zebran iu  
zespołu b ib lio tekarzy .

3. Wybrać po jednej książce z każdego 
działu na półce, podać autora i tytuł.

4. Wziąć katalożki z obwolut, np.: „Klub 
Siedmiu Przygód”, wybrać z niego książkę, 
wyszukać na półce.

5. Czasopisma — dowiedzieć się, jakie 
informacje o książkach podają „Świersz
czyk” i „Płomyczek”. Wymienić nazwę 
działu, w którym zamieszczane są infor
macje o książkach (Nasze lektury — 
„Świerszczyk”, kącik ciekawej książki — 
„Płomyczek”).

Ze starych „Płomyczków” można wcześ
niej sporządzić katalożek pod nazwą „Cie
kawe książki”, a na lekcji polecić dzie
ciom, aby wyszukały książki na podstawie 
tego katalożku.

6. Katalog alfabetyczny — określić, w 
jakim porządku ułożone są karty katalo
gowe. Podać, jakie informacje zawiera kar
ta katalogowa? (Czytanie karty katalogo
wej, omawianie elementów. Szczególne 
podkreślenie sygnatury — miejsca książki 
na półce).

W dalszym ciągu lekcji bibliotekarz po- 
daje dzieciom kolejno nazwiska autorów 
i poleca wyszukać ich książki w katalogu 
i na półce. Dzieci odczytują z katalogu 
tytuły książek np. Korczaka, Tuwima, Po- 
razińskiej, Januszewskiej, Broniewskiej, 
ewentualnie innych pisarzy, jeśli czas na 
to pozwoli. Wymieniając tytuł książki dzie
ci podają znak miejsca na półce, a na
stępnie wyszukują książkę.

Podsumowanie i zapis w zeszytach.
W szukaniu książki w bibliotece pomagają 
nam

1. napisy na regałach,
2. spis lektur,
3. czasopisma „Płomyczek” i „Świersz

czyk”,
4. katalożki z obwolut książek,
5. katalog alfabetyczny.
Karty w katalogu ułożone są w kolej

ności alfabetycznej nazwisk autorów. Z 
katalogu dowiadujemy się, jakie książki 
danego autora znajdują się w bibliotece.

INFORMACJA DLA AUTORÓW

Redakcja uprzejmie prosi o przysyłanie prac w maszynopisie oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania materiałów.

Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca.



JADWIGA GROMADZKA
POLKOWICE — SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

Przygotowanie uczniów klasy IV 

do czytania literatury 

popularnonaukowej

w  r. 1977 pisałam na temat zaintereso
wań czytelniczych dzieci z klasy III.

Obecnie pragnę przedstawić formy pracy 
z' tymi samymi czytelnikami, którzy już 
jako uczniowie klasy czwartej korzystali 
z biblioteki szkolnej indywidualnie.

Po założeniu nowych kart czytelnika 
skontaktowałam się z nauczycielami — po
lonistami w celu ustalenia terminu pierw
szej lekcji bibliotecznej. W oznaczonym 
dniu klasa pod opieką polonisty zgłosiła się 
do wypożyczalni. Lekcja wprowadzająca 
w indywidualne korzystanie z biblioteki 
miała następujący przebieg:

1. Po zajęciu miejsc — powitanie, wy
jaśnienie słowa „biblioteka”.

2. Zapoznanie z regulaminem biblioteki 
— czytanie regulaminu, analiza zawartych 
w nim praw i obowiązków czytelnika, 
właściwa ich interpretacja, zwrócenie 
uwagi na higienę czytania, na przechowy-

^wanie i poszanowanie książek.
3. Wypowiedzi uczniów na temat regu

laminu, zobowiązanie ich do przestrzega
nia jego postanowień.

4. Wskazanie regałów z odpowiednią dla 
wieku literaturą (baśnie, fantastyka, opo
wiadania historyczne, obyczajowe i przy
rodnicze oraz lektury).

5. Wskazanie miejsca wymienionych 
działów w katalogu rzeczowym. Czytanie 
kart katalogowych.

6. Pierwsze samodzielne wybranie ksią
żek, ocena wyboru przez bibliotekarza, wy
pożyczenie.

7. Podsumowanie zajęć, wyciągnięcie 
wniosków, pożegnanie.

Jeśli istnieją k;u temu sprzyjające wa
runki, należy klasę podzielić na dwie częś
ci, by grupa na zajęciach wstępnych nie 
była zbyt liczna. Ułatwi to nawiązanie 
kontaktu i umożliwi sprawdzenie poziomu 
Opanowania tak istotnych dla ucznia wia
domości. Najważniejsze jest, by pierwszy 
kontakt z biblioteką dzieci głęboko prze
żyły, by podziałał na ich uczucia piękny 
wystrój, a przede wszystkim ład i porzą
dek panujący na każdym miejscu. Na za

jęciach dzieci powinny nauczyć się właś
ciwego poruszania się po wypożyczalni i 
wdrożyć do przestrzegania ciszy.

Mniej więcej po miesiącu zorganizowa
łam dla tych samych klas następne za
jęcia. Odbyły się one po godzinach lek
cyjnych, już bez udziału polonisty. Ich ce
lem były ćwiczenia w szybkim orientowa
niu się w treści książki.

Klasę podzieliłam na zespoły 2-osobowe, 
z których każdy otrzymał książkę o su
gestywnym tytule, zawierającą wstęp, 
przedmowę lub posłowie, spis treści albo 
krótkie omówienie utworu umieszczone na 
obwolucie czy też okładce. Praca samo
dzielna przebiegała na zasadzie konkursu, 
który zespół najszybciej przedstawi w kil
ku zdaniach treść swojej książki. Były 
przypadki, że uczniowie próbowali dokład
nie czytać fragmenty książek, ale sami 
stwierdzili, że to pochłania zbyt wiele cza
su. Większość zespołów, po jeszcze jednej 
próbie przeprowadzonej już według wska
zówek wypływających z wniosków' dzieci, 
dała właściwą odpowiedź. Pozostały czas 
poświęciłam na odczytywanie sygnatur 
umieszczonych na skrzynkach katalogo
wych i na planszy.

Kolejne grupowe zajęcia poświęciłam 
orientacji w katalogu rzeczowym, odnaj
dywaniu książki na półce według infor
macji zawartej na karcie katalogowej oraz 
wyszukiwaniu utworów poszerzających 
wiadomości związane z tematami lekcji. 
Zajęcia te były niejako wstępem do syste
matycznej pracy młodzieży w bibliotece.

Klasy te były poprzednio objęte czytel
nictwem kierowanym, toteż większość ucz
niów miała już w pewnej mierze sprecy
zowany sąd na temat literatury chętnie 
czytanej. W związku z tym należało zwró
cić uwagę na proporcję między tym, co 
czyta się dla rozrywki^ a tym, co wzbo
gaca wiadomości.

Na początku roku szkolnego część czy
telników powróciła w krainy baśni, a na
wet bajeczek. Tym polecałam łatwą lite
raturę fantastyczną, później fantastyczno- 
-ńaukową, następnie przygodową i w koń
cu podróżniczą.

W drugim semestrze wkroczyliśmy już 
w dziedzinę literatury popularnonaukowej. 
Do pozycji najbardziej poczytnych nale
żały książki traktujące o świecie przyrody, 
o majsterkowaniu i cudach techniki, o ko
smosie oraz historyczne, mówiące o dzie
jach Polski średniowiecznej. Czytelnictwo 
literatury popularnonaukowej kształtowało 
się w granicach 30—32% wypożyczeń. Prze
konana jestem, że w klasie piątej, w któ
rej rodzaj ten traktowany jest jako obo
wiązkowy, będzie nie mniej atrakcyjny dla 
uczniów niż w tej chwili.
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ANIELA NIEMCZURA
ŁOMŻA — KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA

*Świat z książek wyczytany
Konkurs miał charakter masowy, obej

mował uczniów klas V—VIII (wiek 11—14 
lat).- Trwał od 15 marca do 15 maja br. 
Polegał na napisaniu pracy na temat jed
nej z książek autora polskiego, wydanej w 
latach 1977—1978. Organizatorom szczegól
nie zależało na tym, aby wzięły w nim 
udział dzieci ze środowisk wiejskich i ocze
kiwaniu temu stało się zadość. Do komisji 
wojewódzkiej wpłynęło ponad 500 prac, z 
czego 50 zostało wyróżnionych i nagro
dzonych.

Na podstawie nadesłanych prac można 
powiedzieć, że temat konkursu sformuło
wany był trafnie, gdyż dawał uczestnikom 
swobodę w wyborze zarówno formy, jak 
i treści wypowiedzi.

Lektura prac konkursowych utwierdziła 
nas w przekonaniu o potrzebie literatury 
umownie nazywanej „młodzieżową”. Mło
dzież szkolna- chce książek o tematyce 
współczesnej, mówiących o jej życiu i pro
blemach, książek, w których czytelnik 
mógłby odnaleźć siebie i swoje sprawy, 
swój świat. A oto wypowiedź uczennicy 
klasy VIII w związku z lekturą książki 
Siesickiej Ludzie jak wiatr:

Ś w iat z książek w yczy tany  to św ia t nasz, 
św iat, w  k tó ry m  m y żyjem y. Czasam i ludzie 
w  ty m  książkow ym  św iecie postęp u ją  inaczej 
niż m y, ale trzeb a  to zrozum ieć, Tyle je s t 
sposobów  ludzkiego postępow ania, ty le  róż
nych  zachow ań, ilu je s t ludzi,. K siążka p rzed 
staw ia życie codzienne ze w szystk im i jego 
urokam i, b laskam i i cieniam i. Ludzie są w  
tym  św iecie p raw dziw i, w  p iersiach  m ają 
nasze serca .

Czytelnicy w wieku 11—14 lat są bardzo 
wrażliwi, na ogół bezbłędnie wychwytują 
problemy eksponowane przez autora. Jest 
to przecież okres dojrzewania, wchodzenia 
w życie, okres zawiązywania głębszych 
przyjaźni i budzenia się pierwszej miłości. 
Toteż książka podejmująca te problemy 
znajduje grono zainteresowanych czytelni
ków. Tym też należy tłumaczyć powodze
nie niektórych tytułów.

Opinie czytelników zadziwiają czasami 
swoją dojrzałością.

ży c ie  je s t pew ną sz tuką  — pisze uczennica 
v n i  k lasy  szkoły gm innej — a u to rk a  chce, 
abyśm y, m ając  już  la t p iętnaście , zdaw ali so
bie z tego całkow icie spraw ę, abyśm y nie do
znali w  przyszłości — ki.edy w kroczym y w 
św iat ludzi dorosłych — pew nych  życiow ych

’ P lon k o n k u rsu  czytelniczego zorganizow a
nego w  szkołach podstaw ow ych w oj. łom żyń
skiego z okazji I B iennale W ydaw ców  K siążek 
dla Dzieci, k tó re  odbyło się w Łomży w  dniach 
15—15 czerw ca 1979 r.

rozczarow ań (wypowiedź ta  dotyczy książki 
Z iółkow skiej T y  pó jdziesz górą).

Sprawy, na które zwrócili uwagę uczes
tnicy konkursu, pogrupować można w kil
ka zagadnień — miłość i przyjaźń, ocena 
moralna postaci, konflikt pokoleń, poczu
cie samotności, problem dzieci osieroco
nych albo zaniedbanych przez rodziców za
jętych wyłącznie swoimi sprawami itp. 
Młodzież dostrzega walory dydaktyczno- 
-wychowawcze literatury i stanowi po
datny grunt dla jej oddziaływania, a za
tem pisarze mogą wiele uczynić na rzecz 
wychowania młodego piokolenia. I tak np. 
na temat książki Zającówny Bilet do raju 
14-letnia dziewczynka napisała:

Młodzi ludzie żyjący  w n o rm alnym  dom u 
mogą porów nać w aru n k i sw oje i m łodzieży 
osieroconej. I ty m  sam ym  m ają  możliwość 
docenienia  w agi i znaczenia rodziny, z k tó rą  
tak  często popadam y w  k onflik ty .

Inna książka — Miasteczko pod wiatra
kiem  Wadeckiej — wzbudziła podobne re
fleksje:

K siążkę tę  poleciłabym  do p rzeczy tan ia  in 
nym , zw łaszcza tym , k tó rzy  w  sw oim  gronie 
rodzinnym  nie mogą znaleźć w spólnego ję 
zyka.

Podobnie o książce Tadeusza Zimeckiego 
Mister Nikt pisze chłopiec, uczeń klasy 
VII:

T ernatyka książki je s t w spółczesna, dotyczy 
dzisiejszych k onflik tów  m łodzieży z ich ro 
dzinam i. D ziew częta i chłopcy pow inni ją  
p rzeczy tać i głęboko zastanow ić się nad  je j 
treścią .

Przyjaźń i miłość to dwie sprawy bardzcT 
ważne w. życiu dorastającej młodzieży. 
W opiniach o książkach zajmują one naj
więcej miejsca. Uwidacznia się w nich zna
mienna dla tego wieku silna potrzeba 
przyjaźni wiernej, oddanej, prawdziwej, 
trwałej :

M ając dobrego przy jac ie la , m ożna staw iać 
czoło każdem u złu i nie załam yw ać się po 
drodze — pisze uczeń k lasy  VII — po p rze
czy tan iu  książki Bogusław skiej i T a ta rk iew i
cza Nasza w yspa  bezludna  każdy zrozum ie, 
że p rzy jaźń  je s t rzeczą p iękną, że p raw dzi
w ym  szczęściem  je s t m ieć dużo przy jació ł.

Temat przyjaźni i miłości i ich wzajem
nych relacji podjęło wielu czytelników 
w związku z lekturą książki Niziurskiego 
Ta zdradziecka Julita Wynos. Niestety, są 
to wypowiedzi zbyt długie, aby je można 
było cytować.

Miłość to tem at, k tó ry  w spółczesna m ło- • 
dzież łap ie  ja k  angina — pisze dziew czynka 
la t 14 po przeczy tan iu  Śp iew a jących  sk rzyd e ł 
Bogusław skiej i T atark iew icza. — Uczucie m i
łości pozw ala m łodym  ludziom  rozw ijać się nie 
ty lko  uczuciow o. M łody człow iek zgłębia t a j 
n ik i ludzkiego życia i m ałym i k ro k am i za
czyna w kraczać w  życie dorosłe.

O walorach dydaktyczno-wychowaw
czych literatury dla młodzieży, dostrzeżo
nych przez odbiorców, niech zaświadczą 
inne opinie czytelników:
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K siążki uczą k ry tycznego  spo jrzen ia  n a - 
pierw sze sw oje uczucie (N iziurski — Adelo, 
zrozum  mnie);

L ek tu ra  książki, S tan isław a B iskupskiego 
Boso w śród gw iazd  zm usiła m nie do an a li
zy sw ojej osobowości. P róbow ałam  postaw ić 
się w  sy tu a c ji każdej z ty ch  osób, k tó re  z n a j
dow ały się w  otoczeniu  Joasi.

Lubię książki, po p rzeczy tan iu  k tó ry c h  m o
gę zastanow ić si,ę nad  sensem  u tw oru , co on 
mi dał i czy mogę b rać  p rzyk ład  z bohaterów .

D zięki te j książce (O bieżyśw iat Kuczyńskie^ 
go) poznałam  ludzi, ich  c h a rak te ry , obyczaje, 
uśw iadom iłam  sobie, ja k  n iek tó re  m arzen ia  są 
n ie rea ln e  i n iem ądre.

W książce au to r pisząc o zw ykłym  codzien
nym  życiu uczniów  pozw ala nam  w idzieć o ta 
czający  nas św ia t w  różnych  sy tu ac jach . Czę
sto nie zdajem y sobie spraw y, że b lisk i nam  
kolega czy ko leżanka po trzeb u je  pom ocy czy 
przy jaznego  słowa. K siążka ta  pobudzając n a 
sze uczucia, uczy ko leżeństw a i n iesien ia  po
m ocy innym  (Nosalski Prawdę w  oczy);

K siążka N ienackiego P an  Sam ochodzik  i 
N iew idzia ln i pozw oliła m i ła tw ie j poznać h i
sto rię  ziem i, na k tó re j rozgryw a się akcja . 
J e s t to p rzy jem n a  n au k a  h isto rii, k’tô re j nie 
każdy lub i się uczyć. L ek tu ra  ta  nauczyła 
m nie rów nież, ja k i należy m ieć s tosunek  do 
k u ltu ry  i h isto rii.

Nie zapominajmy jednak, że książka ma 
dostarczyć czytelnikowi przede wszystkim 
rozrywki, gdyż w tym celu po nią najpierw 
sięga. Jeśli czytelnik czyta ją z zaangażo
waniem czy z tzw. zapartym tchem, to jest 
to dobra książka, taka jak np. Wielki mecz 
Sławomira Kryski, o k tórej,jeden z czytel
ników napisał:

P rzy  czy tan iu  te j książki czułem  się sw oj
sko, jak b y m  był w gronie  kolegów ; drżałem  
w  obaw ie -o los S zpunta, sk radającego  się do 
ta jem niczyćh  b u te lek  z lem oniadą; potępi,a- 
łem  in ic ja ty w ę K atarzyny ; k tó ra  zam knęła 
S zpun ta  w  areszcie dom ow ym . W reszcie p rze
żyw ałem  w ielk i zw ycięski m e c ^  pakułow ięzan. 
A utor opisa ł zalety  b ohaterów ; am bicje , wolę 
w alki. Podczas czy tan ia  m arzy łem  o ro li k tó 
regoś z ty ch  bojow ych chłopców .

Książka musi przenieść czytelnika choć 
na chwilę w inny świat — tego po niej on 
oczekuje — stworzyć „nówy mikroświat, 
w którym żyjemy tylko my i nasze wielkie 
marzenia, do którego nie mają wstępu 
obcy, przede wszystkim dorośli” (cytat z 
pracy dziewczynki lat 14); inna czytelnicz
ka stwierdza:

Poza tym  p rzy jem nie  je s t być obserw ato rką  
życia jakiegoś człówi.eka. Zycie czasam i uw a
żane je s t za m onotonne, s z a re , , ale w ysta rczy  
przeczy tać książkę K ry sty n y  D ąbrow skiej (Po
słuchaj, K atarzyno), żeby p rzekonać się, że 
w cale tak  nie jest.

JMłodzież zaakcentowała też problem ulu- 
bioYiego bohatera literackiego. W świetle 
materiałów konkursowych można zaryzy
kować stwierdzenie, że czytelnicy odczuwa
ją potrzebę utożsamiania się z bohaterami 
książek, rozważają, czy można i w jakim

względzie naśladować daną postać, surowo 
oceniają postępowanie prezentowanych po
staci:

Młodzież XX w ieku  zam roczona alkoholem  
i n iko tyną  porzuca szkołę, pracę, ta k  jak  W a
le rian  — (chłopiec la t 15, książka D ańkow skiej 
Jeszcże, o m nie usłyszysz).

Albo inna wypowiedź (dziewczynka, kl. 
VII):

Bardzo po tęp iam  Adelę. Ja k  ona m ogła ta k  
postąpić? Swi.adomie rozkochała w sobie Tom 
ka. aby się mścić na C ypku. Przez n ią  To
masz u trac ił w iarę w praw dziw ość ludzk ich  
uczuć.

Widać też pewien dystans w stosunku do 
postaci sympatycznych:

Podoba m i się postać M arka, chociaż jego 
zw ariow ane pom ysły nie zawsze były  na 
m iejscu.

Część czytelników wybrała do konkursu 
literaturę popularnonaukową. Sprawa ta 
wymaga oddzielnego potraktowania, gdyż 
książki te mają mniejsze powodzenie niż 
literatura piękna, ale ze względu na ich 
szczególne wartości są zalecane młódzieży. 
Jak bardzo są one potrzebne, niech powie
dzą sami czytelnicy:

Jestem za tę książkę autorowi bardzo 
wdzięczna (Rafał Witkowski Westerplatte 
i dzień dzisiejszy).

O książce Czy umiecie się dziwić (praca 
zbiorowa):

Ci, co ją  p rzeczy ta ją , dostrzegają  w  niej 
piękno św iata , w  k tó ry m  się poruszają . .A 
może ta  książka pomoże im  w ybrać zaw ód i 
drogę do przyszłości.

O książkach popularnonaukowych inny 
czytelnik (chłopiec lat 14) wyraził opinię, 
iż „potrafią one rozbudzić wyobraźnię i 
-zmusić czytelnika do myślenia kategoriami 
naukowymi”. Interesująco wypowiedział 
się o książce Szymona Kobylińskiego Krót
ka o orłach i barwach gawęda uczeń ze 
szkoły w Perlejewie, ale tę pracę należa
łoby przytoczyć w całości, na co tutaj nie 
ma miejsca.

Młodzi czytelnicy zwracają również uwa
gę na tytuł i szatę graficzną książki. 
Okładka zachęca lub zniechęca do książki; 
Tytuł także nie jest bez znaczenia. O wy
borze książki Niziurskiego Ta zdradziecka 
Julita Wynos zdecydował tytuł, gdyż był 
„jakiś inny, tajemniczy i bardzo śmiały, 
bowiem w sposób bezwzględny oskarżał 
człowieka”. Książka Dzika Mrówka i tam- 
-tamy zainteresowała egzotycznie brzmią
cym tytułem.

Ilustracje to także element, na który czy
telnicy zwracają uwagę. O książce Wielki 
mecz S. Kryski pisze chłopiec, że jej jedy
ną wadą są ilustracje — „wśzystkie jedna
kowe, jak karykatury. (Jhcielibyśmy mieć 
coś ładniejszego i delikatniejszego”.

I sprawa zakończenia książki. Okazuje 
się, że młodzi czytelnicy nie zawsze chcą 
książek z tzw. dobrym "końcem. Dziewczyn
ka (lat 13) pisze:

G dyby książka skończyła się dobrze, by ła-
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by za słodka, nie byłoby w niej sm utków , k tó 
rych  tak  w iele w  życiu.

A więc jaki jest ten świat z książek wy
czytany? Jeden z czytelników zadaje sobie 
pytanie:

Czy lepszy od naszego, chyba nie — odpo
w iada zaraz — a jed n ak  wolę go, poniew aż 
p rzeb ija  z niego pew na n u tk a  optym izm u, 
p od trzym uje  nas i nasze m arzen ia  sa tysfakcja ,

że dobro zw ycięża zło, bo w życiu często dzie
je  się odw rotnie.

Wypływałby stąd wniosek, że optymizm, 
wiara w życie i w człowieka to idee, który
mi powinna być przeniknięta literatura dla 
dzieci i dorastającej młodzieży, a tematyka 
przedstawiona w wypowiedziach młodych 
czytelników nadał powinna być obecna na 
kartach książek dla nich przeznaczonych.

WIESŁAWA WIĘCKOWSKA
BYSTRZYCA KŁODZKA — BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNAEgzekwowanie zwrotów książek od dłużników

Definiując pojęcie biblioteki określa się 
ją zazwyczaj jako instytucję, której zada
niem jest gromadzenie, opracowywanie i 
udostępnianie księgozbioru. Sądzę, że nale
ży przypomnieć w tym miejscu o jeszcze 
jednej sprawie niezmiernej wagi, ściśle 
wiążącej się z wymienionymi funkcjami, 
mianowicie o obowiązku strzeżenia powie
rzonego bibliotece mienia społecznego oraz 
mądrego, troskliwego gospodarowania 
zbiorami. Łączy się to bezpośrednio z ko
niecznością ściągania od dłużników zaleg
łych książek.

Placówka nasza borykała się od lat z 
tym trudnym problemem. Wielokrotnie pi
sane upomnienia nie dawały zadowalają
cego rezultatu. Z każdym rokiem wzrastała 
liczba niesumiennych czytelników, a także 
liczba nie zwróconych książek, częstokroć 
trudno osiągalnych a bardzo poszukiwa
nych. Toteż ucieszyłam się niezmiernie, 
gdy wertując prasę fachową trafiłam na 
artykuł p. Wandy Dąbrowskiej z Olsztyna, 
pt. Przykre, ale konieczne, czyli: jak egze
kwować zwrot książek od zalegających 
czytelników, zamieszczony w „Poradniku 
Bibliotekarza” (1975 nr 1/2). Koleżanka po- 
daje w nim podstawę prawną h omawia 
sposób postępowania oraz zamieszcza wzo
ry odpowiednich druków. W oparciu o tę 
normę prawną przystąpiliśmy do general
nej rozprawy z dłużnikami.

Ponieważ wiele bibliotek pedagogicznych 
ma podobne kłopoty, postaram się przed
stawić, jak realizujemy proces ściągania 
zaległości w naszej placówce.

Rozpoczęliśmy od przygotowania odpo
wiedniej ilości zmodyfikowanych stosownie 
do naszych potrzeb egzemplarzy „upomnie
nia ostatecznego” (wzór 1) i „pozwu o po
stępowaniu upominawczym” (wzór 2). Na
stępnie ustaliliśmy kolejność wysyłania

’ W ytyczne w spraw ie zabezpieczenia w arto 
ści społecznej w publicznych b ib lio tekach  po
w szechnych Min. K ult, i S ztuki z 31 XII 1960 r.

upomnień ostatecznych, poczynając od czy
telników, którzy zalegają najdłużej. Zgod
nie z „wytycznymi” druki te wysyłamy li
stem poleconym, wyznaczając dwutygod
niowy termin załatwienia sprawy. Więk
szość dłużników po otrzymaniu upomnienia 
zwraca książki bądź kupuje wskazane 
przez nas pozycje o trzykrotnej wartości 
książki zgubionej (§ 5 regulaminu bibliote
ki pedagogicznej). Są jednak i tacy, którzy 
na upomnienie nie reagują. Przeciwko tym 
wnosimy do Państwowego Biura Notarial
nego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku 
pozew o postępowaniu upominawczym. 
Tekst takiego pozwu wysyłamy w dwóch 
egzemplarzach, dołączając jako dowód, rze
czowy zobowiązanie, kartę czytelnika, ko
pię upomnienia ostatecznego wraz z po
twierdzeniem jego nadania oraz karty nie 
zwróconych książek. Część listów poleco
nych z upomnieniami wraca do biblioteki 
z adnotacją: „nie podjęte w terminie”. 
Wtedy piszemy ponownie.

Może się zdarzyć i tak, że czytelnik ce
lowo unika podjęcia kierowanych do niego 
upomnień. W takim przypadku mamy rów
nież prawo skierowania sprawy do sądu, 
oczywiście z odpowiednim uzasadnieniem. 
Przeważnie jednak adnotacje na zwróco
nych listach informują o wyjeździe adre
sata lub o zmianie miejsca zamieszkania. 
Wówczas rozpoczynamy poszukiwanie 
aktualnego adresu dłużnika. Jest to naj
bardziej czasochłonny i kłopotliwy odcinek 
pracy. Poszukujemy wszystkimi możliwymi 
sposobami: przez Biuro Meldunkowe w 
Bystrzycy, Wydział Oświaty, dyrekcje 
szkół i zakładów pracy, znajomych i zna
jomych znajomych.

W sprawie kilku osób, których adresów 
nie udało się nam jeszcze ustalić, zwróci
my się do Głównego Biura Adresowego w 
Warszawie (specjalne formularze można 
otrzymać w miejscowym Biurze Meldun
kowym). Jeśli czytelnicy odnalezieni przez 
nas nie zareagują na wysłane im na aktu
alny adres upomnienie ostateczne, skieru
jemy pozew o postępowaniu upominaw
czym do najbliższego ich miesiąca zamie
szkania biura notarialnego. Sąd świadczy 
usługi bibliotece bezpłatnie, obciążając ko
sztami (100 zł.) dłużnika.

Mamy już pierwsze rezultaty naszej ak
cji. Dłużnicy po otrzymaniu pozwu nie
zwłocznie wpłacają wykazane w nim kwo
ty do Kasy Administracyjno-Ekonomicz
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nego Zespołu Szkół. Pieniądze te przełewa- 
ne są następnie na konto bibłioteki, wzbo
gacając część budżetu przeznaczoną na za
kup książek i pomocy naukowych.

Nie doświadczyłiśmy tego jeszcze, aie by
wają wypadki, że nawet postępowanie 
upominawcze nie skłania opornego dłużni
ka do uregułowania nałeżności czy do 
zwrotu książek. Wówczas — tu odwołam 
się do artykułu koł. Dąbrowskiej — „pisze- 
my znowu do Biura Notariałnego, prosząc 
o tzw. kłauzulę wykonałności (wzór nr 3). 
Biuro po wystawieniu kłauzułi zwraca nam 
sprawę, a my z kołei przekazujemy ją ko
mornikowi Sądu Powiatowego z prośbą o 
wszczęcie egzekucji (wzór nr 4)”.

Aby w przyszłości uniknąć tego rodzaju 
probłemów, postanowiłiśmy energicznie 
zapobiegać gromadzeniu się zaległości w 
ściąganiu zwrotów. Staramy się to osiąg
nąć stosując następujące działania: ograni
czamy korespondencję z czytelnikiem przez 
skrócenie cyklu upomnień (2 upomnienia 
zwykłe — upomnienie ostateczne — pozew

o postępowaniu upominawczym). Na nasz 
wniosek dyrekcje szkół średnich wpisały 
Bibliotekę Pedagogiczną do kart obiego
wych dla abiturientów. W okresie ruchu 
służbowego wysyłamy do dyrekcji szkół 
pisma z prośbą o informację, którzy nau
czyciele zmieniają miejsce pracy łub za
mieszkania. Od takich egzekwujemy zwrot 
książek w pierwszej kolejności. Czytelni
kom, w stosunku do których byliśmy zmu
szeni wnieść pozew, odmawiamy prawa 
dalszego korzystania z usług naszej pla
cówki.

Doświadczenia Bibłioteki Publicznej w 
Olsztynie, stosującej od dawna omawiany 
tu sposób ściągania zaległości, oraz nasze 
spostrzeżenia wskazują, że choć wymaga 
to dużego wkładu żmudnej, nieprzyjem
nej pracy, rygorystyczne postępowanie da- 
je bardzo pozytywne rezultaty: zapobiega 
stratom, wychowuje czytelników, podnosi 
prestiż bibłioteki.

Załączam przystosowane do potrzeb bi
bliotek pedagogicznych wzory druków.

WZÓR 1

W ezw anie ostateczne

Ob. .....

Pedagogiczna B ib lio teka W ojew ódzka w  .....................................................................  F ilia w ....................

............................................................................  w zyw a O byw atela(kę) do zw ro tu  w ypożyczonych książek.

T erm in  zw ro tu  u p ły n ą ł dn ia  ................................................  197..........

Bp. AUTOR — TYTUŁ N r D ata „  NależnośćCena ,inw ent. wypożycz. (3 X cena)

Ogółem do zap ła ty  ................................................

W p rzy p ad k u  gdy w ykazane książki zostały zagubione lub zniszczone, należy w płacić w y k a

zaną kw otę w  osta tecznym  te rm in ie  do dn ia  ................................... i.............  gdyż po term in ie  sp raw a
zostanie sk ie row ana na drogę postępow ania sądowego, co pociągnie za sobą duży w ydatek  w 
postaci op ła t sądow ych i kom orniczych. S p raw y-zw iązane z op łatam i i zw rotem  książek p ro 
sim y załatw iać w lokalu  B ib lio tek i w każdym  dniu  tygodnia (oprócz n iedziel i św iąt) w godzi

nach .....................................................................

K ierow nik  B iblio tek i
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WZOR
N r ................................................
(W olne od op ła t na zasadzie a r t. 4, u s ta 
w y z dn. 30.12.1950 r. — przep isy  o kosz
tach  sądow ych w spraw ach  cyw ilnych)

dnia ...........................  197..

Państw ow ego B iu ra  N otarialnego 
p rzy  Sądzie R ejonow ym

W artość pozw u zł................................................
Pow ód: S karb  P aństw a: U rząd M iasta
(i Gm iny) w  .......................................................
Pedagogiczna B ib lio teka W ojew ódzka
w .................................... .1......................................
F ilia  w  ..................................................................

, ' Pozw any:
O b.......................................................................... .
zam. w ...............................................................

POZEW O POSTĘPOW ANIU UPOMINAWCZYM

I .....................................................................  B ib lio teka Pedagogiczna w  ..............................................................
w nosi: orzeczenie nakazem  w  postępow aniu  upom inaw czym  po m yśli a r t. 465 i nast. kpc.
a) s tro n a  pozw ana pow inna w płacić powodowi za w ypożyczoną (a nie zw róconą) książkę:

Lp. A utor T y tu ł N r
inw en tarza

W artość
zł. gr

§ 5 R egulam inu  B ib lio tek i trz y k ro tn ą  w artość książki

Razem

II.

z ustaw ow ym i odsetkam i od dn ia  ............................................................................  do dn ia  zap łaty ,
b) p rzyznaje  się powodowi od pozw anego koszty  postępow ania wg no rm  przep isanych .
Na w ypadek  w niesien ia  sprzeciw u ....................................................... ....... B ib lio teka Pedagogiczna
w .....................................................................  w nosi o orzeczenie w yrokiem :
a) s tro n a  pozw ana pow inna zapłacić pow odow i kw otę .........................................  zł. z ustaw ow y- .

m i odse tkam i od d n i a ................................................  do dn ia  zap łaty ,
b) pow odow i p rzyznaje  się od pozwanego koszty  spo ru  wg norm  przep isanych ,
c) w yrokow i n ad a je  się rygor natychm iastow ej w ykonalności.
P onad to  ..................................  B ib lio teka Pedagogiczna F ilia  w  ......................... ....................................
w nosi o p rzeprow adzen ie rozpraw y także w  nieobecności pow oda, a w  razie n ies taw ien 
n ic tw a stro n y  pozw anej o w ydanie w yroku  zaocznegd.

III. N a w ypadek  odm ow y w ydan ia  n akazu  zajrfaty B ib lio teka  Pedagogiczna w nosi:
a) o sk ierow anie sp raw y  na  drogę zw ykłego procesu ,
b) o orzeczenie w yrok iem  stosow nie do w niosków  w  pk t. II.

U zasadnienie:

S tro n a  pozw ana w ypożyczyła w dn iu  ................................................  197......  r. w .w. książki i m iała
zgodnie z § 4 R egulam inu  B iblio teki zw rócić je  do dn ia  ................................................  197......  r. Mimo
pisem nych  upom nień  i ostatecznego w ezw ania pisem nego, w ysłanego listem  poleconym  w  dniu  
.........................................  197...... r., książek n ie  zw róciła i n a  w ezw anie nie staw iła  się w  bib lio tece.

Dowody:
K arta  czy te ln ika  i k a r ta  książki 
Zobow iązanie czy te ln ika  
Odpis w ezw ania

(pieczęć)

(K ierow nik  B iblio teki)
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WZÛR 3

dn.

B ib lio teka

Pedagogiczna w

Filia w ............
pow ódka 
przeciw ko oto. 

o zap ła tę  zł. ...

Do Państw ow ego B iura N otarialnego

W im ien iu  s tro n y  powodowej przedstaw iam  .........................................

............................................................................ w  spraw ie ...........................

pieczęc

wnoszę o zaopatrzen ie  go w k lauzu lę  w ykonalności

K ierow nik  B iblio teki

WZÛR 4

dn. 197..

Pedagogiczna B iblio teka W ojew ódzka

Filia 
w .....

K om ornik Sądu Rejonow ego

w ................................................

Z ałączając nakaz zap łaty  zaopatrzony  w  k lauzu lę w ykonalności proszę o wszczęcie egzekucji

przeciw ko dłużnikow i .....................................................................................................................................................

zam ieszkałem u w .......................................................  u l .................................... , .....  n r  ....................  m .............

1. przez zajęcie i sprzedaż ruchom ości,
2. przez zajęcie w ynagrodzenia za p racę.
M iejsce p racy  proszę usta lić  p rzy  w ykonyw aniu  zajęcia ruchom ości. Od d łużnika należy 

w yegzekw ow ać należność:
a) należność zgodnie z nakazem  zapłaty ,
b) w ynagrodzenie za n in iejszy  w niosek egzekucyjny.

1. N ależność proszę p rzekazać na K onto:

N r i......................................................  K lasyfikacja  budżetow a

Cz............................................  Dz.....................................  Rozdz..... § w NBP
(zagubione książki)

zł.

2. N r ........................... .............. .......... . K lasyfikacja  budżetow a:

Cz........ ...................................  Dz............................................  Rozdz.
(karty  +  zw rot za w łasne m onity)

zł.

Razem  zf.

(K ierow nik B iblioteki)
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JANINA MALARZ. MARIA STEPNOWSKA 
SZCZYTNO — MBP. DŹWIERZUTY — GBP

ROZWÓJ I AKTUALNY STAU BIBLIOTEK W GMINIE DŻWIERZHTY
W LATACH 1 9 4 8 — 1 9 7 8

Wśród 75 pierwszych bibliotek gminnÿch, 
które zostały uroczyście otwarte w dniu 16 
stycznia 1949 r. w województwie olsztyń
skim, znajdowała się także Gminna Biblio
teka Publiczna w Dźwierzutach. Na pod
stawie zachowanego sprawozdania GUS za 
rok 1949 ustalono, że pracę na stanowisku 
kierownika tej biblioteki podjęła na krót
ko nauczycielka miejscowej szkoły, Janina 
Pociecha-Bieniecka, która opiekowała się 
także niewielkim księgozbiorem biblioteki 
szkolnej. Nowa placówka biblioteczna 
otrzymała łącznie 516 wol., z czego 444 
przydzieliło Ministerstwo Oświaty, zaś 72 
— Komitet Upowszechniania Książki (ze 
specjalnym przeznaczeniem dla punktów 
bibliotecznych). Placówki te we wsiach 
gminy zorganizowano już w lutym 1949 r., 
czyli wkrótce po uruchomieniu Gminnej 
Biblioteki. Na kierowników wybrano nau
czycieli, którzy zostali do tej pracy przy
gotowani na 2-dniowej konferencji zorga
nizowanej przez Inspektorat Szkolny w 
Szczytnie.

W p»oczątkowym okresie skromny księgo
zbiór biblioteki i podstawowe meble: 2 
szafy na książki, 1 stół i 2 krzesła uloko
wano w budynku nauczycielskim w jed
nym pokoju na piętrze. Jednak wkrótce 
wygospodarowano w tym samym obiekcie 
na parterze dwa małe pomieszczenia o 
łącznej powierzchni 26 m  ̂ i tam umie
szczono majątek biblioteki. Wyposażenie 
lokalu było niedostateczne — we wspom
nianym sprawozdaniu jest notatka, że jed
no pomieszczenie nie może być użytkowa
ne z uwagi na brak mebli.

Działalność biblioteki w r. 1949 ograni
czała się do uruchomienia punktów biblio
tecznych oraz do zarejestrowania w końcu 
grudnia 131 czytelników i 335 wypożyczeń. 
Księgozbiór był udostępniany na miejscu 
2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Pod koniec 1949 r. kierownictwo Gmin
nej Biblioteki objęła Alicja Glogier, kie
rowniczka miejscowej szkoły, przygotowa
na do pracy w bibliotece na 9-dniowym 
kursie zorganizowanym przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Olsztynie. Pod jej 
kierownictwem działalność placówki nieco 
się ożywiła, o czym świadczy wykazany w 
sprawozdaniu GUS za rok 1950 wzrost 
liczby czytelników i wypożyczeń (223 czy- 
.telników, którzy wypożyczyli bezpośrednio 
w bibliotece i punktach bibliotecznych 
łącznie 2989 tomów). Według sprawozda
nia J. Wilczyńskiej, ówczesnej kierownicz
ki Powiatowej Biblioteki w Szczytnie, czy
telnikami były przeważnie dzieci i mło

dzież do lat 18 (73% ogólnej liczby korzy
stających) oraz nauczyciele i urzędnicy. 
Stosunkowo mało czytelników rekrutowało 
się spośród dorosłych, mało wyrobionych 
czytelnicze mieszkańców, co w pewnej 
mierze tłumaczyć się może faktem, że w 
księgozbiorze brak było łatwych, krótkich, 
dużym drukiem napisanych książek.

Pewnym hamulcem w szerzeniu czytel
nictwa w gminie było w tym czasie zarzą
dzenie dotyczące opłat za korzystanie z 
księgozbioru biblioteki i punktów biblio
tecznych (w wysokości 10 zł miesięcznie 
dla dorosłych i 5 zł dla dzieci), a także sto
sunkowo słaba praca punktów bibliotecz
nych, prowadzonych społecznie przez obcią
żonych nadmiernymi obowiązkami zawo
dowymi nauczycieli. W tych latach migra
cja ludności była bardzo duża, więc i na
uczyciele często zmieniali miejsce pracy, 
pozostawiając książki bez opieki, niekiedy 
nawet nie zgłaszając tego faktu kierownic
twu biblioteki gminnej. W gminie Dźwie
rzuty w ciągu niespełna półtora roku 
zmieniło się trzech kierowników punktów 
na pięciu wykazanych w sprawozdaniach. 
W tych warunkach praca pozostawiała 
wiele do życzenia, o czym w czerwcu 
1950 r. informowała Alicja Glogier kierow
nictwo PBP w Szczytnie, wyliczając zanie
dbania: w trzech punktach nie wymieniono 
kompletów książek od lutego 1949 r., żaden 
punkt nie przesłał statystyk, nie odprowa
dzono kwot pobranych tytułem abonamen
tu od czytelników, na zwołaną naradę nie 
zgłosił się ani jeden kierownik. Kierow
niczka biblioteki sama nie mogła dotrzeć 
do podopiecznych placówek, bowiem nie 
dysponowała żadnym środkiem lokomocji, 
a poza tym zatrudniona była tylko w nie
pełnym wymiarze — 9 godz. tygodniowo, 
z wynagrodzeniem miesięcznym 180 zł. 
Niemal cały czas poświęcała obsłudze czy
telników na miejscu oraz opracowaniu 
technicznemu szybko powiększającego się 
księgozbioru.

Następne lata (1951—1954) nie zapisały 
się niczym szczególnym w historii biblio
teki. W dalszym ciągu przybywało książek, 
wzrastał także krąg użytkowników i świad
czonych dla nich usług. Warto jedynie 
zasygnalizować, że w r. 1952 lub 1953 (do
kładnej daty nie udało się ustalić) przenie
siono bibliotekę na ul. Pasymską do wspól
nego lokalu ze świetlicą oraz że coraz słab
szą pracą wykazywały się — istniejące na 
papierze — punkty biblioteczne.

W r. 1955 rozpoczął się długi okres „ka
ruzeli kadrowej”. Pracę z dniem 1 kwiet-
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nia podjął Jan Jankowski, dziś już nie
żyjący, który zwolnił się w czerwcu 1958 r. 
ze względu na zły stan zdrowia. Po nim 
biblioteką kierowały: Czesława Gałązkie- 
wicz (1 rok), Gabriela Gałązkiewicz (5 lat), 
Jadwiga Artwińska-Jęka (1,5 roku). Wresz
cie we wrześniu 1966 roku zatrudniono na 
tym stanowisku Marię Stepnowską, pracu
jącą do obecnej chwili. Od 1 stycznia 1967 
roku biblioteka uzyskała etat.

Analizując dane statystyczne obrazujące 
rozwój czytelnictwa w gminie, gromadzie 
i znowu w gminie Dźwierzuty w latach 
1949—1978 można zaryzykówać twierdze
nie, że w tym środowisku aż do początku 
lat sześćdziesiątych biblioteki znajdowały 
się w sytuacji, która nie zapewniała dyna
micznego rozwoju czytelnictwa. Decydowa
ło o tym bardzo wiele czynników, ale za 
najważniejsze należałoby uznać: stosunko
wo słabe zaopatrzenie w dobre, ciekawe 
książki, podejmowanie pracy w bibliote
kach przez ludzi słabo przygotowanych do 
zawodu, minimalną propagandę książki i 
biblioteki w środowisku, nieodpowiednie 
warunki lokalowe placówek, niedostatecz
ne wyposażenie w podstawowe meble bi
blioteczne i biurowe. Sytuacja biblioteki 
zmieniła się na korzyść dopiero w następ
nym 15-leciu.

Na szybki rozwój czytelnictwa po roku 
1960 (13 tys. wypożyczeń w r. 1961, 36 tys. 
— w r. 1977) miały wpływ takie zjawiska 
jak wzrost poziomu wykształcenia miesz
kańców oraz permanentne dokształcanie 
się dużej części społeczeństwa, ale przede 
wszystkim warunki lokalne: poprawa sta
nu jakościowego i ilościowego księgozbioru, 
wzrost kwalifikacji zatrudnionych pracow
ników i wzrost liczby punktów bibliotecz
nych. Nie bez wpływu na wzrost aktywno
ści biblioteki w środowisku był fakt, że 
pod koniec 1972 r. w bibliotece zatrudniono 
na ryczałcie drugiego pracownika, który 
przejął od kierowniczki część obowiązków 
związanych z opracowaniem księgozbioru 
i obsługą czytelników. Odciążenie kol. 
Stepnowskiej od prac typowo technicznych 
pozwoliło jej zająć się w większym stopniu 
niż dotychczas propagandą książki w śro
dowisku i doskonaleniem pracy z punkta
mi bibliotecznymi.

Usiłowania pracowników biblioteki, 
zmierzające do objęcia czytelnictwem 
większej liczby mieszkańców, były hamo
wane aż. do r. 1975 przez nieodpowiednie 
warunki lokalowe. Pomieszczenie, w któ
rym mieściła się biblioteka w latach 1958— 
—1975 było stosunkowo duże, ale wyjątko
wo zimne i wilgotne. W miesiącach jesien
no-zimowych, a więc w okresie wzmożone
go czytelnictwa, temperatura spadała na
wet poniżej 0°, co nie zachęcało czytelni
ków do odwiedzin, a szczególnie do korzy
stania z księgozbioru podręcznego i. z cza
sopism, zaś pracownicy narażeni byli na 
częste przeziębienia.

Znaczna poprawa warunków lokalowych 
biblioteki nastąpiła dopiero w maju 1975 r.,

kiedy objęła ona w posiadanie pomieszcze
nia w Gminnym Ośrodku Kultury, wyre
montowane i wyposażone z funduszów 
przyznanych przez Wydział Kultury i Sztu- • 
ki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
Zmiana ta dodatnio wpłynęła na dalszy 
rozwój czytelnictwa w gminie (25 tys. wy
pożyczeń w r. 1975, 38. tys. — w r. 1978), a 
przede wszystkim przyczyniła się do umoc
nienia dotychczasowej współpracy ze śro
dowiskiem. Dzięki systematycznym, zaży
łym kontaktom z takimi instytucjami i 
organizacjami jak Urząd Gminy, szkoła 
podstawowa. Technikum Rolnicze, Komi
tet Gminny PZPR, Spółdzielnia „Samopo
moc Chłopska”, Spółdzielnia Kółek Rolni
czych, Zarząd - Gminny ZSMP, PGR-y i 
wiele innych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwie
rzutach spełnia dziś w środowisku rolę, 
jaką wymarzyła dla biblioteki publicznej 
wiele lat temu Wanda Dąbrowska:

„Musimy raz wreszcie zrozumieć, pojąć 
myślą i sercem, że biblioteka publiczna to 
nie składnica książek i czasopism i nié 
tylko wypożyczalnia lub lokal do ich czy
tania na miejscu. To ognisko żywej myśli, 
wielostronnej pomocy, punkt, w którym 
zbiegają się liczne drogi różnorodnego 
działania, nadwątlonego w swych wyni
kach bez należytego oparcia o książkę i 
czasopismo względnie inne materiały bi
blioteczne.

Biblioteki gminy dzisiaj

A oto konturowy portret biblioteki i czy
telnictwa w gminie Dźwierzuty w roku 
30-lecia powołania Biblioteki Gminne.i.

Sieć biblioteczna to GBP, 2 filie — eta
towa w Orżynach i ryczałtowa w Rumach, 
oraz 24 punkty biblioteczne (w tym 8 zlo
kalizowanych w klubach wiejskich, 3 w 
świetlicach PGR-ów, 2 w szkołach i 11 w 
mieszkaniach prywatnych). 14 punktów 
obsługiwanych jest bezpośrednio przez 
GBP, a 10 — przez etatową filię w Orży
nach. Z uwagi na brak większych wsi nie 
planuje się organizacji nowych filii, rów
nież sieć punktów jest wystarczająca.

W ciągu 3-lecia zgromadzono w biblio
tekach pokaźny księgozbiór — liczy on ogó
łem ponad 22 tys. woluminów, w tym 10,5 
tys. w samej GBP. Na 1 mieszkańca wy
pada przeciętnie 4,6 wol., na 1 czytelnika — 
15,5 wol. Nie ma potrzeby dalszego zwięk
szania księgozbiorów w filiach, natomiast 
potrzeba taka występuje w samej GBP 
(do ok. 12 tys. wol.) z uwagi na wielkość 
wsi gminnej i dużą ilość obsługiwanych 
punktów, 'struktura zbiorów (30,5% — li
teratura dla dzieci, 35,7% — piękna, dla 
dorosłych, 33,6% — z innych działów, 
0,2% — czasopisma) odpowiada potrzebom 
czytelników, zaś wielkość zakupów (1575 
wol. w r. 1978) zapewnia wystarczający 
dopływ nowości czytelniczych.

W ostatnich latach polepszyły się wa
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runki lokalowe wszystkich placówek bi
bliotecznych w gminie. Filie biblioteczne 
dysponują wystarczającymi pod względem 
wielkości pomieszczeniami (filia w Orży- 
nach zajmuje 3-izbowy lokal z czytelnią o 
powierzchni 62 m ,̂ w Rumach — 1-izbowy 
o powierzchni 40 m )̂ z centralnym ogrze
waniem. Natomiast z trudnościami loka
lowymi boryka się nadal GBP, gdyż po
wierzchnia 54 m2, którą zajmuje, nie po
zwala na dogodne udostępnianie zbiorów i 
ich popularyzację. Dotkliwym mankamen
tem jest też brak czytelni (jako prowizo
ryczna czytelnia wykorzystywana jest są
siednia salka Gminnego Ośrodka Pracy 
Ideowo-Wychowawczej).

Z usług GBP oraz jej filii i 'punktów w 
r. 1978 korzystało 1925 czytelników tj. 
24,3% ogółu mieszkańców (z czego 43% 
stanowiły dzieci do lat 14). Czytelnicy wy
pożyczyli ogółem 37 903 książki; daje to 
wskaźniki: 491 wypożyczeń na 100 miesz
kańców oraz 19,6 na 1 czytelnika. Ponad 
połowa wypożyczeń przypada na łiteraturę 
dla dzieci (53,8%), 34,2% na literaturę pięk
ną dla dorosłych i 12% na- książki z róż
nych działów wiedzy. Wypożyczeń książek 
popularnonaukowych nie jest więc zbyt 
dużo, ale warto pamiętać, że w liczbach 
bezwzględnych (4450) było ich w r. 1978 
dwukrotnie więcej niż wszystkich wypo

życzeń w r. 1953 (2152). Wypożyczeń na 
miejscu zanotowano 8872 — najwięcej w 
filii w Orżynach, która dysponuje dobrze 
urządzoną czytelnią.

Kadra biblioteczna w gminie to 2 pra
cowników pełnozatrudnionych i 2 ryczałto
wych (w GBP 1,5 etatu). Na stanowiskach 
etatowych nastąpiła stabilizacja kadry, co 
znalazło odbicie w jakości pracy bibliotek 
i w wynikach czytelnictwa. Płynność ka
dry natomiast notuje się w dalszym ciągu 
na stanowiskach praco'Cvnikôw niepełnoza- 
trudnionych, szczególnie w filii w Rumach. 
Bibliotekarze dokładają starań, by biblio
teki i czytelnictwo spopularyzować wśród 
mieszkańców wszystkich miejscowości 
gminy. Temu celowi służą m.in. imprezy 
czytelnicze, których w r. 1978 zorganizo
wano 82 (lekcje biblioteczne i wycieczki do 
bibliotek, spotkania z pisarzami, z przo
dującymi rolnikami, wieczory baśni, po
gadanki, odczyty i konkursy). Biblioteka 
ściśle współpracuje z Gminną Spółdzielnią, 
SKR-em i lokalnymi instytucjami, od któ
rych otrzymuje konkretną pomoc, m.in. 
w zakresie dowozu książek do punktów. 
GBP ma ułatwione kontakty ze środowis
kiem pisarskim, gdyż na terenie gminy 
ma swoje letnie siedziby dwóch członków 
Związku Literatów Polskich', blisko zwią
zanych z naszą społecznością.

Czy w małym mieście 

potrzebne sq 

punkty biblioteczne?

Zwykło się uważać, że punkty biblio
teczne w małych miastach nie mają racji 
bytu z tego względu, że do biblioteki zew
sząd jest blisko i każdy chętny bez więk
szego trudu może do niej dotrzeć. Że nie 
zawsze jednak to przekonanie jest praw
dziwe, świadczy przykład Barczewa.

Barczewo to niewielkie, -bo liczące ok. 
5000 mieszkańców, miasteczko położone w 
odległości 17 km od Olsztyna. Jest ono 
siedzibą biblioteki miej^sko-gminnej, która 
sprawuje pieczę nad 4 filiami oraz obsłu
guje 8 punktów bibliotecznych na wsi i 7 
punktów w samym Barczewie.

Znaczną grupę miejskich punktów bi
bliotecznych stanowią punkty usytuowane 
w środowiskach tzw. „zamkniętych”: w 
hotelu robotniczym Spółdzielni Inwalidów, 
w Domu Opieki Społecznej, Klubie Se
niora. Obsługują one 129 czytelników. Speł

niają niewątpliwie pozytywną rolę, bo
wiem działają w specyficznym środowisku 
(ludzie chorzy, ułomni, starsi), które ma 
ograniczoną możłiwość nawiązywania kon
taktów społecznych. Książka pełni tu nie 
tylko funkcje poznawcze czy rozrywkowe; 
jest przede wszystkim łącznikiem zarówno 
ze światem zewnętrznym, jak i wewnątrz 
grupy, która ją czyta. Przypuszczać należy, 
że ludzie ci możliwość kontaktu z książką 
mają jedynie dzięki istniejącym niemal 
w zasięgu ręki punktom.

Inna grupa punktów to te, które znajdują 
się w zakładach pracy: w SKR, w Przed
siębiorstwie Transportowym Wodno-Melio
racyjnym, na dworcu PKP. Punkty te zor
ganizowano na wniosek kierownictwa za
kładów pracy, a więc ich istnienie jest 
wynikiem autentycznej potrzeby społecz
nej. Funkcjonują sprawnie, działając we 
właściwych warunkach, mają bowiem od
dzielne pomieszczenia i prowadzone są 
przez pracowników kulturalno-oświato
wych, opłacanych przez dyrekcję. W każ
dym z nich znajduje się stały księgozbiór 
podręczny. Wymiany kompletów książek 
dokonywane są często (średnio co 1,5 mie
siąca); obserwuje się duże zapotrzebowanie 
na literaturę fachową. Wspomnieć w tym 
miejscu wypada, że dyrekcja Przedsiębior
stwa Transportowego Wodno-Melioracyj
nego zabiega o utworzenie na terenie swe
go zakładu pracy biblioteki publiczno-za
kładowej.

Na uwagę zasługuje nieco odmienny od
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omówionych wyżej punkt biblioteczny na 
stacji PKP, prowadzony przez jej zawia
dowcę, a obsługujący głównie kolejarzy, 
chociaż korzystają z niego także okoliczni 
mieszkańcy. Kolejarze wypożyczający w 
nim książki to nie tylko pracownicy stacji 
w Barczewie, ale także przez Barczewo 
przejeżdżający. Mimo iż książki z tego 
punktu często wędrują daleko, wracają 
jednak do miejsca swego przeznaczenia.

Punkty te obsługują razem 136 czytelni
ków.

I wreszcie jeden punkt działa w świe
tlicy na osiedlu Słonecznym. Jest to nowo 
budowane osiedle spółdzielcze, dość od
ległe od tzw. „starego” miasta. Punkt pro
wadzi pracownik kulturalno-oświatowy, 
opłacany przez Spółdzielnię „Pojezierze”.

Korzysta z niego 82 czytelników. Komplet;^ 
książek są często wymieniane. Organizuje 
się tu także imprezy czytelnicze — spo
tkania autorskie, konkursy, wieczory lite
rackie.

Reasumując stwierdzić należy, że punk
ty biblioteczne w Barczewie zdają egzamin, 
są w tym mieście naprawdę potrzebne. 
Obsługują 347 czytelników, z których więk
szość, gdyby nie owe punkty, nigdy nié 
stałaby się czytelnikami biblioteki.

Biblioteka miejsko-gminna doceniając 
rolę tych punktów w środowisku, stara się 
wspomagać je i utrzymuje z nimi ścisły 
kontakt głównie poprzez wspólną organi
zację różnego typu imprez czytelniczych.

Krystyna Szypowicz

IZABELLA STACHELSKA

N o w e  k s ią ż k i 
d la  d z ie c i 
i m ło d z ie ż y

Wśród nowości beletrystycznych wrześ
nia 1979 r. dla najmłodszych dzieci uka
zała się książeczka WANDY CHOTOMS- 
KIEJ Dzień dobry, biały ptaku! (1979 NK, 
zł 8), kolorowo ilustrowany przez M. To
karczyka łatwy wierszyk o białym orle, 
o ptaku, którego wizerunek jest naszym 
godłem narodowym. Do tekstu dołączone 
są nuty, więc wierszyk może być też pio
senką. Poziom I, dział N.

Tysiąc rymów JANUSZA MINKIEWI
CZA (1979 NK, zł 45) to duży zbiorek 
przeważnie żartobliwych wierszy; 12 wła
snych wierszyków autora oraz 32 utwory 
spolszczone, wybrane z „Nursery rhymes”, 
z twórczości Rodariego, Michałkowa i 
Marszaka. Barwne ilustracje Z. Witwic-

kiego, staranne edytorstwo. Poziom I, 
dział N.

Tłumaczona ze szwedzkiego książka 
MARITY LINDQUIST Jak ty piszesz Ko
tten? (1979 NK, zł 20) to łatwa powieść 
obyczajowa o małej Szwedce mieszkają
cej z ojcem w Helsinkach, uczennicy II 
klasy, jej kłopotach z czytaniem i pisa
niem, występach w telewizji, przyjaźniach, 
które nie skończyły się wraz ze zmianą 
szkoły. Poziom II, dział Op.

Akcja powieści MARKLA NOWAKOW
SKIEGO Lepszy (1979 NK, zł 16) rozpo
czyna się w r. 1939, ale wydarzeniom 
związanym z wojną i okupacją autor po
święca niewiele miejsca. Większa część 
treści to opisy psot i zabaw chłopców z 
małego miasteczka 1 ich przeżyć szkol
nych. Ukończenie przez chłopców w r. 
1947 szkoły powszechnej jest zarazem za
kończeniem powieści. Nowakowski to zna
ny autor wielu interesujących utworów 
dla dorosłych, ałe ta jego książka, prze
znaczona dla dzieci,- nie jest specjalnie 
udana, a edytorsko — na niskim pozio
mie. Może być czytana przez dzieci oko
ło 10—12-letnie, głównie chłopców. Po
ziom III łatwy, dźiał P.

Tłumaczona z angielskiego książka 
JOAN LINGARD Dwunasty lipca (1979 
NK, zł 20) to współczesna powieść oby
czajowa, której akcja rozgrywa się w Ir
landii Północnej, a głównym problemem 
,są konflikty między katolikami a protes
tantami, tym razem rozgrywające się 
wśród dzieci. Przed protestanckim świę
tem 12 lipca, obchodzonym uroczyście i 
poprzedzanym wielu przygotowaniami, 
dzieci z dwu dzielnic — katolickiej i pro
testanckiej wyżywają się we wzajemnych 
zaczepkach (jak np. nocne malowanie swo
ich haseł na murach „wrogich” domów), a 
kończy isię to bijatyką, obrzucaniem kamie
niami i ciężkim poranieniem jednej dzie
wczynki, najmniej zresztą ,,bojowej” i naj
sympatyczniejszej. Dopiero to wydarzenie 
wstrząsa dziećmi, następuje zawieszenie
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broni i pierwsze nawiązanie przyjaznych 
kontaktów. Dzieci obu grup są w różnym 
wieku, bohaterowie główni mają około 14 
lat. Powieść ciekawa, dobrze napisaną, za
interesuje czytelników około 12—14-let- 
nich, zwłaszcza dziewczęta. Poziom III, 
dział P.

Nowa książka EUGENIUSZA KABATCA 
Autostrada słońca (1979 KAW, zł 25) to 
opis podróży dwu Polaków — ojca i do
rastającego syna po •■Włoszech. Zbeletry
zowana forma służyć ma zapewne lep
szemu przekazaniu wartości poznawczych, 
wiadomości krajoznawczych, zadania tego 
książka jednak nie spełnia, bo autor nie 
zachował umiaru, obdarzając czytelnika 
tak wielką liczbą informacji z wszelkich 
dziedzin związanych z historią i współczes
nością Włoch, informacji krótkich, poda
nych chaotycznie i gubiących się w licz
nych dygresjach, że w efekcie trudno zapa
miętać cokolwiek, a 'nawet zorientować się, 
gdzie w  danym momencie- bohaterowie 
przebywają. Czytać książkę mogą czytelni
cy około 13—15-letni, a najlepiej ci, którzy 
osobiście byli już we Włoszech. Edytorsko 
książka bardzo dobra, ozdobiona ilustra
cjami, szyta. Poziom III—IV, dział Prz.

Z nowych książek popularnonaukowych 
i naukowych do bibliotek dla dzieci i 
młodzieży warto zakupić następujące po
zycje:
— EDWARD RĄCZKA Rady Narodowe 
(1979 KAW, zł 15) — wydana w serii „Na
sza Ojczyzna — Polska Ludowa” zwięźle 
lecz wyczerpująco opracowana książka na 
temat historii oraz rozwoju i obecnego 
stanu, roli i funkcji Rad Narodowych. Kla
syfikacja 35(438).
— BOLESŁAW PRUS Górnictwo (1979 
WSiP, zł 12) — kolejna pozycja serii „Poz- 
najemy zawody”, ukazuje dzieje polskiego 
górnictwa i jego rozwój, organizację ko
palnictwa, pracę nowoczesnej kopalni oraz 
system szkolenia w zawodach górniczych. 
Książka przyda się nie tylko dla wybie
rających zawód, ale także jako pozycja 
informacyjna o górnictwie w ogóle. Kla
syfikacja 37 : 622.
— FILIP TRZASKA Przemysł poligraficz
ny (1979 WSiP, zł 10) — również pozycja 
z serii „Poznajemy zawody”. Autor przed
stawia liczne dziedziny 'działania współ
czesnego przemysłu poligraficznego, oma
wia techniki, technologie, materiały, po
wiązania z wydawnictwami oraz organi
zację szkolenia pracowników dla prze
mysłu poligraficznego. Liczne wiadomoś
ci zawarte w książce przydać się mogą

nie tylko wybierającym zawód, ale także 
zainteresowanym w ogóle tematem, moż
na też książkę włączyć do programu le
kcji bibliotecznej o powstawaniu książki 
współczesnej. Klasyfikacja 37 : 65.
— WITOLD RYCHTER Dzieje samocho
du (1979 WKiŁ, zł 220) — drugie, ale roz
szerzone i uzupełnione wydanie (pierwsze 
było w 1962 r.) książki na temat historii 
konstrukcji samochodu, rozwoju przemy
słu samochodowego oraz na temat sportu 
samochodowego. Wiadomości o konstruk
torach, samochodach, rajdowcach itd., w 
Polsce i na świecie, podaje autor w for
mie chronologicznego opisu, obfitującego 
w szczegóły,- ale opracowanego przystęp
nie, żywo. Tekst uzupełniony jest dosko
nałymi ilustracjami, indeksem i biblio
grafią, książka bardzo starannie wydana, 
wartościowa, zainteresuje i usatysfakcjo
nuje wszystkich miłośników motoryzacji. 
Klasyfikacja 629.1(091).
— KRZYSZTOF GUTORSKI Świat sztu
cznych tworzyw (1979 KAW, zł 28) — 
wydana w serii „Niezwykłe sprawy zwy
kłego świata” łatwa książka popularno
naukowa na temat tworzyw sztucznych 
półsyntetycznych i syntetycznych: ich wy
nalazców, produkcji, udoskonaleń i wy
korzystania. Ilustracje — dobre. Klasyfi
kacja 678 : 54, dział 66/69.
— KAZIMIERA ŁUBKOWSKA, IRENA 
ZGRYCHOWA Zrobimy to sami (1979 
WSiP, zł 42) — podręcznik na temat łat
wych zajęć plastycznych z małymi dzieć
mi i majsterkowania z ogólnie dostępnych 
materiałó-w, z licznymi wzorami zabawek, 
ozdób choinkowych, masek, strojów, la
tawców itp. Książka napisana jest wpraw
dzie dla wychowawczyń przedszkoli, mo
że jednak także znaleźć się w bibliote
kach dla dzieci jako pozycja do działu 
majsterkowania. Klasyfikacja 689.
— JAN TOKARSKI Traktat o ortografii 
polskiej (1979 WSiP, zł 23) — rozprawka 
historyczno-krytyczno-polemiczna na te
mat norm i przepisów ortografii polskiej, 
napisana interesująco, lekko, chwilami 
dowcipnie, świetna lektura dla niektórych 
starszych czytelników, zamiłowanych po
lonistów. Klasyfikacja 80.
— WŁADYSŁAW KOPALIŃSKI Drugi 
kot w worku, czyli z dziejów nazw i rze
czy (1979 KAW, zł 22) — kontynuacja 
wznowionej w r. 1977 książki „Kot w 
worku, czyli z dziejów powiedzeń i nazw”, 
zbiór 73 gawęd i esejów, obfitujących w 
ciekawostki, na tematy związane z języ
koznawstwem, historią, obyczajami i in., 
dla szerokiego kręgu młodszych i star
szych czytelników. Klasyfikacja 80:93/99.
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Pism o grunt

O  dawnych kawiarniach 

i ich bywalcach

Zastanawiam się, czy taki temat, koja
rzący się — na pierwsze odczucie — z nie
róbstwem i smakoszostwem, pasuje do pis
ma nader serio, jakim jest-„Poradftik”. Ja
kąś rację bytu chyba jednak ma, skoro, 
odkąd kawiarnie i cukiernię istnieją, lumi
narze wszystkich twórczych profesji tra
wili w nich długie godziny.

A czy wiecie Państwo odkąd istnieją? 
Zanim to ustalimy, cofnijmy się na chwilę 
do historii picia kawy w Środkowej Euro
pie, gdyż wiąże się ona z polskim nazwis
kiem, co możemy policzyć za dodatkowy 
punkt na rzecz narodowych uzdolnień. Otóż 
Jan III Sobieski, po sławnej wiedeńskiej 
wiktorii w r. 1683, zdobyte na Turkach za
pasy kawy ofiarował niejakiemu Francisz
kowi Kulczyckiemu, o którym donosił swo
jej ukochanej Marysieńce jako o arcymi- 
strzu w wypieku ciast, słodzących mu tru
dy obozowego życia.

Kulczycki miał jednak nie tylko kuli
narne zasługi (podobno przedzierał się pa
rokrotnie w przebraniu przez turecki obóz 
z wiadomościami od króla do dowódcy 
wojsk austriackich), za co władze miejskie 
Wiednia obdarzyły go przywilejem zało
żenia tam pierwszej kawiarni. Otwarta w 
r. 1683 i nazwana „Pod niebieską butelką”, 
musiała dobrze zapisać się w pamięci mie
szkańców . naddunajskiej stolicy, skoro do 
dziś w rocznicę bitewnego wydarzenia wńe- 
lu tamtejszych cukierników zdobi witryny 
swoich lokali podobizną Kulczyckiego.

Mimo sukcesu na austriackim gruncie, 
w Polsce kawa przyjmowała się z oporami, 
żeby przypomnieć tylko opinię Stanisława 
Trembeckiego,- który tak o niej pisał:

K ahne czyli kaw ę ' Gdy A rabom  szkodzących 
zakazano napojów , te n  sobie w ym yślili dekokt. 
E uropejczykow ie , k tó rzy  radzi by  w szystko 
zjeść i w szystko w ypić, co ty lko  je s t n a  ziem i, 
zaraz p rzy ję li tę  modę. A gdy się bardzo m ię
dzy n im i rozszerzyła, dopiero zaczęto się rozglą
dać, n a  co to je s t p rzydatne . P rzyznano, że an i 
k rew , an i ciało nasze od te j (jak  zw iem y kaffy) 
n ie  pow iększa sił i n ie polepsza. Nie je s t jed n ak  
rzeczą zupełn ie próżną, m a przym io t w ysusza
jący .

„Wysuszający przymiot” nie byłby wy
starczającym argumentem dla rozsmako

wania się w kawie. Musiano odkryć jakieś 
inne jej zalety, skoro w II księdze Pana 
Tadeusza znalazło się autorytatywne świa
dectwo, iż „Takiej kawy jak w Polszczę nie 
ma w żadnym kraju”. Swoją drogą już sam 
ówczesny sposób jej przyrządzania i po
dawania był nielada rozkoszą. Proszę wy
obrazić sobie owe:

Tace ogrom ne, w  kw iaty  ślicznie m alow ane,
Na nich  kurzące w onne im bryk i blaszane
I z po rcelany  saskiej złote ’filiżanki;
P rzy  każdej garnuszeczek m ały  do śm ietank i.

Można powiedzieć, że co wiek, to nowy 
obyczaj, i popijać kawę parzoną wedle 
„biurowego” przepisu (łyżeczka ekstraktu 
na szklankę wrzątku), ale trudno się przy 
tym rozmarzyć.

Pierwsza polska kawiarnia powstała 
oczywiście w łasej na wszelkie nowinki 
Warszawie, w r. 1724. Mieściła się na te
renie jurydyki Wielopole (przy później
szym placu Żelaznej Bramy) i prezentowa
ła raczej skromnie. Zasłużony historyk i 
etnograf, Łukasz Gołębiowski (od ok. 1831 r. 
hył bibliotekarzem Warszawskiej Biblio
teki Publicznej), w swoim Opisaniu histo
rycznym, statystycznym miasta Warszawy 
(wyd. 1826) podaje: „Sami tylko dworscy 
Sasi tam uczęszczali, innej publiczności 
• ochoczej nie było”.

Wystarczyło jednak kilku dziesięcioleci, 
aby kawiarniane lokale rozmnożyły się jak 
grzyby po deszczu — w końcu XVIII w. 
ich liczba w Warszawie sięgała już setki. 
Kto chciałby się więcej dowiedzieć, jakie 
one były, kogo gromadziły i czym przywa- 
"biały, niech sięgnie do Opowiadań o starej 
Warszawie (PIW 1960 „Biblioteka Syren
ki”) i doWarszawy wczorajszej („Czytelnik” 
1961) Wiktora Gomulickiego. Nawiasem 
mówiąc, niezależnie od „kawiarnianego te
matu” każdego ńamawiam, aby do tych 
książek od czasu do czasu zaglądał, bo 
warto sobie odświeżyć w pamięci dawne 
dzieje, utrwalone z kompetencją, senty
mentem i talentem.

Na przestrzeni trzech blisko stuleci wie
le kawiarni i cukierni zyskało renomę i 
popularność wartą szerszego omówienia. 
Tutaj mogę jednak wspomnieć zaledwie o 
kilku, i to jedynie warszawskich, które w 
latach przedwojennych zapisały się szcze
gólnie trwale w pamięci nie tylko samych 
warszawiaków. Przewinęły się przez nie 
tysiące ludzi, zaś one trafiły na karty licz
nych książek, weszły do historii kultury 
i obyczaju jako miejsca nie tylko wymiany 
towarzystkich nowinek, ale i formowania 
nowych programów literackich, artystycz
nych, nawet politycznych. '

Zaczynając od polityki, zajrzyjmy na 
chwilę do słynnej „Honoratki”, założonej 
w r. 1825 przez Honoratę Cymermanową u 
zbiegu ulic Miodowej i Kapitulnej. W na
strój niech wprowadzi zwrotka z ' wiersza 
Or-Ota pt. Honoratka: t
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Goście się zachow ują fig la rn ie  lecz dw ornie,
A kadem ik — poeta  — oficerek  dzielny;
Um ie być ,,H onoratka” , zgiełkliw a pozornie, 
Cichą ja k  sp isek  nocny lub ja k  szept kościelny.

Stali bywalcy, do których należeli m. in. 
Mochnacki, Lelewel, Nabielak, Wysocki, 
wypracowywali w „Honoratce” powstańcze 
hasła i programy. Franciszek Galiński w 
Gawędach o Warszawie (PIW 1960 „Biblio
teka Syrenki”) pisze:

w ,,H onoratce” , w k tó re j m łodzież w ieczorem  
29 listopada zaaresztow ała nic nie w iedzących 

■o w ybuchu  pow stan ia  o ficerów  rosyjskich , 
u k n u to  później sp isek  pod hasłem  ,,P recz z 
C hłopickim , n iech  żyje L elew el” . W ywołało to 
k ilkudniow e p rzyaresztow anie Lelew ela.

Z ,,H onoratk i” wyszło w  r. 1831 hasło rzezi 
sierpn iow ej w  W arszaw ie, k iedy  to  w  św ięto 
M atki Boskiej Z ielnej dn ia  15 sie rpn ia  w ybuch
ły  rozruchy . Pow ieszono wówczas 35 w ięźniów , 
obw inionych o zdradę lub  szpiegostw o, m iędzy 
innym i generałów : Bukow skiego, H u rtig a  i J a n 
kow skiego, oraz daw niejszych  szpiegów ro sy j
skich: Szleja, M akrota, Szym anow skiego (...).

A hasłem  do te j m asak ry  by ł w zniesiony przy  
w yjśc iu  z ,,H onoratk i” okrzyk : „Do Zam ku, dp 
Zam ku, szubienice dla zdrajców !.

Zmieniamy scenerię i nastrój. Oto dwa 
słynne „salony” Warszawy — cukiernia 
Lourse’a (założona w r. 1791) w gmachu 
Hotelu Europejskiego na Krakowskim 
Przedmieściu i cukiernia Semadeniego „Pod 
Filarami” (od 1859 r.), mieszcząca się w 
bocznym skrzydle Teatru Wielkiego. U 
Lourse’a dominowali przedstawiciele sfer 
prawniczych, naukowych, literackich,, 
dziennikarskich, co było wystarczającym 
magnesem dla reszty tzw. „lepszego towa
rzystwa”, aby zaglądać tam od czasu do 
czasu albo i codziennie. A warto było, bo 
poza słynną czarną kawą częstowano gratis 
najnowszymi ploteczkami i dowcipami.

Słynna rozmówka z Rodziny Połaniec
kich pomiędzy Marynią a ojcem: „Dokąd 
idziesz ojcze? — Idę tam, gdzie każda łza 
starca będzie policzona! — i poszedł na 
górkę do Lourse’a, warta jest więcej niż 
setki przymiotników wychwalających zna
ną cukiernię.

Atmosferę, jaka w niej panowała, niech 
opisze ktoś, kto zna ją z autopsji. Przy
taczam odpowiedni fragment z książki Ja
dwigi Waydel-Dmochowskiej Jeszcze o 
dawnej Warszawie (PIW 1960 „Biblioteka 
Syrenki”):

L au rse’a na p rzyk ład  nazyw ano ,.giełdą p lo 
te k ” . B yły czasy, k iedy  p lo tk i te  ob racały  się w 
dziedzinie, k tó rą  ,.K urier W arszaw ski” nazyw ał 
,,z m ias ta” ( tea tr, rozw ody, k ariery ...), nasta ły  
jed n ak  okresy , k iedy  um ysły  w szystk ich  zap rzą
tać zaczęły coraz groźniejsze chm ury  zaw isłe na 
horyzoncie eu ropejsk im . P rzed  pierw szą w ojną 
św iatow ą L ourse z cu k ie rn i przeksz ta łc ił się w 
kaw iarn ię  — ,.giełdę p lo tek  po litycznych” . W ło
dzim ierz P erzyńsk i w  jed n y m  ze sw oich fe lie

tonów  określił to w  te n  sposób: ,,Cicho, bez 
hałasu , otw orzono u  L ourse’a now e b iuro  p ar- 
ce lacy jne  E u ro p y ” .

W kawiarni tej utworzyło się kilka „klu
bów”, m.in. „Klub Pierników”, tak opisa
ny przez Waydel-Dmochowską:

F ilaram i jego byli W ładysław  R eym ont, k tó ry  
z czasem  z pow odu n ękające j go choroby rza
dziej tam  byw ał, i A ndrzej N iem ojew ski. Poza 
tym  sta łym i gośćm i by li M ieczysław F renk iel, 
K azim ierz K am iński, A leksander K arszo-S ie- 
dlew ski, dok to r K saw ery  W atraszew ski, znany 
lekarz-derm ato log , K onstan ty  i S tan isław  Len- 
cowie, adw okat Czesław Brzeziński. Ignacy 
Chrzanow ski, ilekroć by ł w  W arszaw ie, p rzy 
łączał się rów nież do tego grona (...).

W okresie  pierw szej o kupacji niem ieckiej 
p rzy  stole ,.K lubu P ie rn ik ó w ” zasiadał n iekiedy 
sta le  p rzed  w ojną zam ieszkały w  P aryżu  p ro fe 
sor S te fan  Czarnow ski, au to r dzieła o św iętym  
P a try k u  (...). W idocznie dobry  żart, k tó rego  
,,Klub P ie rn ik ó w ” by ł kuźnią, n ie  ty lko  je s t 
ty n fa  w art, lecz łagodzi n aw et różnice poglądów  
politycznych.

Z czasem  pow stał tak  zw any ,,K lub P ickw i- 
c k a” , w  k tó ry m  g rupow ali się dawni, koledzy z 
G im nazjum  C hrzanow skiego. Z b ierali się co 
m iesiąc, najczęściej u  L ourse’a, pod przew od
nictw em  prezesa A leksandra Sledzińskiego, któ.- 
rem u w iern ie  sekundow ał S tan isław  Łoza, pod
trzy m u jąc  trad y c je  so lidarności koleżeńskiej i 
n iew yczerpanego hum oru , daw nych chrzanow ia- 
ków.

Schodziła się tu  red ak c ja  ,,K u rie ra  W arszaw 
skiego” , ,.k ap itu ła” E ncykloped ii T rzaski, E ver- 
ta  i M ichalskiego i w ielu  p rzedstaw icie li pale- 
stry .

U L ourse’a podaw ano znakom itą  kaw ę we 
w szelkich postaciach , i czarną, i ze śm ietanką , 
a la tem  m azagran  z lodem  i kaw ę m rożoną. 
B yły  tu  najlepsze w  św iecie c iastka  pó łfrancus- 
kie, tu  zam aw iało się n a  p rzy jęc ia  słynny  to r t 
hiszpański, a także w span iałą  zim ną legum inę, 
zw aną „bom ba h ra b sk a ” . O lbrzym ia ku la  lodów 
w aniliow ych otoczona pow łoką k rem u  m rożo
nego i to w szystko oblane czekoladą.- Jakże n ie 
w inne sk ładn ik i zaw ierały  bom by w  daw nych, 
dobrych  czasach!

U Semadeniego gromadził się przede 
wszystkim świat aktorski, ludzie związani 
nawet pośrednio z teatrem, znajomi i przy
jaciele artystów. Oczywiście nie brakło ta
kże literatów, dziennikarzy i przedstawicie
li innych zawodów. Stałym gościem bywał 
m. in. słynący z dowcipu doktor Stanisław 
Słonimski — ojciec poety Antoniego. Po 
latach syn tak wspominał skutki ojcow
skiego przywiązania do ulubiońej cukierni:

Pew nego dnia ojciec zapy ta ł się m atk i, w 
k tó re j jes tem  k lasie (...). Okazało się, że nie 
jes tem  w  żadnej k lasie i w  dom u pow sta ła w iel
k a  aw an tu ra . O jciec zaniedbał p ra k ty k ę  le k a r
ską i Sem adeniego i w  ciągu p a ru  m iesięcy 
przygotow ał m nie do pierw szej k lasy  g im naz
ja ln e j. (A ntoni S łonim ski W spom nienia  war- 
szavjskie, ,,C zy te ln ik” 1957).
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Edukacja syna wróciła więc na właściwe 
tory, a ojciec mógł dalej brylować u Se- 
madeniego, skąd jego dowcipy rozchodziły 
się lotem błyskawicy po całej Warszawie. 
Wygląd, bywalców i przysmaki cukierni 
„Pod Filarami” znów przedstawię korzy
stając z poprzednio wymienionej książki 
Jadwigi Waydel-Dmochowskiej:

Od w iosny do jesien i było nie ty lko  miło 
w ejść i zasiąść u  Sem adeniego, ale naw et 
p rzejść  się w zdłuż zielonych, oplecionych b lu 
szczem  skrzynek . Coś n iby  ram pa, zam iast k in 
k ietów  — słońce, a po tam te j śtron ie  — p arada  
gwiazd. S potykały  się tu  opera, d ram at, kom e
dia, opere tka , farsa , balet, spo tyka li się ci, co 
piszą n a  scenę i o scenie, redak to rzy , m alarze, 
w reszcie ci, k tó ry ch  W arszaw a określała  ogól
nym  m ianem  ,,theaterm enschów ” (...). W tej 
cu k ie rn i Sem adeniego, założonej podobno przez 
Lessla za k ró la  Sasa, schodzili się na jw y b itn ie js i 
przedstaw icie le  li te ra tu ry  i sztuki. B yw ał tu  
P rus, nazyw ając ją  w  listach  do narzeczonej 
,.giełdą lite ra c k ą ” . W iele pow iedzeń P ru sa  p rzy 
jęło  się tak  pow szechnie, że pow tarzano je , t r a 
w estow ano, zaporm nając często, k to  je s t ich 
au torem .

Dzieje firmy Blikle utrwalone zostały w 
książce Sto lat na Nowym Swiecie („Sport 
i Turystyka” 1969). Olgierd Budrewicz, Je
rzy Hryniewiecki, Stanisław Lorentz, An
drzej Nowicki, Ludwik Sempoliński, Jerzy 
Waldorff i Stefan Wiechecki — piórem, a 
Feliks Topolski — sztychami wystawili 
piękne świadectwo zasłużonej cukierni, 
która istniejąc od r. 1869 do dziś, „stanowi 
jeden z tych nielicznych uczuciowych ak
centów, które wiążą nićmi wspomnień sta
rego warszawiaka ze starą Warszawą”.

„Szumiały mu echa kawiarni ... całunem 
się kładły na skroń ...”, ta popularna w 
międzywojennych latach piosenka Jerzego 
Boczkowskiego powstała podobno w sław
nej kawiarni „Udziałowej”, istniejącej od 
1903 r. na rogu Nowego Światu i Alej Je
rozolimskich. Sławnej, bo — jak potwier
dza to również sławny „Lopek”, czyli Ka
zimierz Krukowski, w Mojej Warszawce 
(Filmowa Agencja Wydawnicza 1957);

Tam  przecież do roku  1918, a może i później, 
grom adziła się cała bohem a w arszaw ska, tam  
pow staw ały  najlepsze kaw ały , pow iedzonka, a 
naw et złote m yśli u trw alone na  pap ierow ych  
se rw etkach  lub  rek lam ow ych  (H aberbusch i 
Schiele) tek tu ro w y ch  podstaw kach  do k u fli z 
piw em .

Tam  g run tow ała  się p rzy jaźń  K saw erego D u
nikow skiego z Feliksem  Jabłczyńskim , Leśm iena 
i S łońskiego z Jan em  Lem ańskim , K aro la  Szus- 
tr a  z Franciszk iem  Fiszerem  i w ielu, w ielu  in 
nych.

Tam Jerzy Zaruba po przyjeździe z Ki
jowa do Warszawy nawiązywał pierwsze 
artystyczne znajomości, co barwnie opisał 
w Warszawie nąszej młodości („Iskry” 
1955). Zarubie wtórują autorzy wielu in
nych wspomnieniowych książek, w czym

nie ma nic dziwnego, gdyż było to ulubio
ne miejsce spotkań i wymiany poglądów 
moderny literackiej i artystycznej. „Udzia
łowa” wychowała też własnego monogra- 
fistę w osobie Władysława Grzelaka. Za
trudniony tam jako kilkunastolatek przy 
podawaniu gościom gazet do stolików, 
Grzelak przeszedł z kolei do wydawniczej 
firmy Jakuba Mortkowicza, gdzie przez 
dwanaście lat pracował przy sprzedaży 
książek, aby z czasem awansować na kie
rownika oficyny drukarskiej. Zachęcony 
przez Janinę Mortkowiczową, swoje wspo
mnienia z czasu chłopięcych spotkań z li- 
teracko-artystyczną Warszawą spisał i wy
dał w książce Cyganeria z Udziałowej. 
1908—1913 („Czytelnik” 1964).

Brać artystyczna zmienia upodobania 
szybko i z sobie tylko wiadomych powo
dów. Tak też postąpiła część bywalców 
„Udziałowej” przenosząc się do „Małej Zie
miańskiej” na ulicę Mazowiecką. Ton na
dawał lokalowi od początku Franz Fiszer 
— artysta słowa, myśli, dowcipu i smako- 
szostwa — którego już od wejścia witały 
ze wszystkich stron okrzyki; „Jak się masz, 
drogi... przyjacielu... filozofie... mistrzu...”. 
Łatwiej chyba powiedzieć, kto w „Ziemiań
skiej” nie bywał niż kto bywał, jako że 
tutaj właśnie nastąpiło zbratanie starszej 
literackiej generacji z pokoleniem Skaman- 
drytów. „Reporterem” z odbywających się 
tam spotkań będzie tym razem Magdalena 
Samozwaniec, która opisała je w szkicu 
zawartym w zbiorze wspomnień Jeszcze 
o Warszawie („Iskry” 1958);

P an ie  są panny  K ossaków ny z dom u, p raw 
da? — m ów i p rzysto jny  m łodzieniec z ,,m yszką” 
(...). — Ja  jes tem  Ju lian  Tuwim , a to Lechoń, 
au to r K arm azynow ego poem atu , oraz A ntoni 
Słonim ski, znakom ity  poeta, sa ty ry k  i k a ry k a 
tu rzy sta . Czy m ożna się do pań  przysiąść? (...)

Po ty m  pierw szym  poznaniu  całe tow arzy 
stw o zdaje sobie spraw ę, że stan ie  się n ierozer
w alną paczką zaprzysiężonych przy jac ió ł (...). 
Z grana paczka spo tyka  się od tąd  co dzień w  
,,Małej Z iem iańsk ie j” , a w ieczorem  często w 
arty sty czn e j k n a jp ie  ,,P icad o r” n a  Nowym  
Swiecie.

Jacy  oni w szyscy zdolni, a każdy stanow i 
odrębną indyw idualność! P rzy  Tuw im ie siada 
nieduży, k ręp y  p an  ze szpakow atą czupryną, 
ta jem niczy  i trochę  sm utny  — to rów nie w iel
k i poeta  ja k  on — Bolesław  Leśm ian. Koło Sło
nim skiego zasiadł jego zacięty  w róg — nie ty lko  
na polu lite rack im  — też w span iały  sa ty ry k , 
Adolf N ow aczyński (...). Koło Parandow skiego, 
k tó ry  p raw ie ta k  samo w yglądał ja k  dzisiaj, 
siada ukochanie w szystk ich  — S tefan  Ż erom 
ski (...). Ale to jeszcze nie wszyscy, bo oto z ja 
w ia się Ja rosław  Iw aszkiew icz, k tó ry  m a już 
k ilk a  książkow ych pozycji za sobą, w pada 
am an t ówczesnej poezji polskiej Kazio W ie
rzyński, au to r tom ika beztrosk ich , try sk a jący ch  
radością życia w ierszy pod ty tu łem  W iosna i 
w ino. Je s t bardzo przysto jnym  chłopcem  i ma 
n a tu ra ln ą  ,,w ieczną ondu lac ję” . P rzychodzi 
m łodszy rocznik: A natol S te rn , Ja s tru n , W ładek 
B roniew ski i najm łodszy, K onstan ty  Gałczyński.
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Kończę przypomnieniem dwóch jeszcze, 
powstałych przed wrześniem 1939 r., ka
wiarni artystyczno-literackich, znanych 
pod skrótowymi nazwami „IPS” (Instytut 
Propagandy Sztuki) i ,^SiM” (Sztuka i Mo
da). ,

„IPS-owi” ciętą literacką cenzurkę wy
stawił sam Karol Irzykowski w szkicu pt. 
Vademecum wśród warszawskiej kniei li
terackiej (praca zbiorowa Jesteśmy w War
szawie. Przewodnik literacki po stolicy, 
wyd. 1938):

Je s t n iedaleko, w  Ipsie (ul. K rólew ska), s to 
lik  „S k am ad ra” . W edług rozległości w pływ ów  to 
je s t praw dziw a akadem ia lite ra tu ry . Tu p rzy 
chodzi — sam  Tuw im , zbroczony słow am i we 
krw i, — sam  Słonim ski, u lub iony  h u m orysta , — 
sam  W ierzyński, w span iałe  skok i o tyczce op ie
w ający  jeszcze w spanialszym i skokam i o piórze, 
pacyficzny hom eryda W ittlin , — podpalacz n ie 
ba P arandow ski, tu  zaw ita  czasem  legendarny , 
lecz n ap raw dę is tn ie jący  B oy-Ż eleński oraz p re 
zes byłej A kadem ii N iezależnych G oetel, p rze
n iesiony te raz  do PA L-u, tu  czasem  przyjeżdża 
na gościnne prestiżow e w ystępy  L echoń z P a 
ryża, tu  czarną kaw ę p iją  także skam andryci 
d rug ie j i trzeciej k lasy , różni kibice i — po
tężny  p. G rydzew ski, w łaściciel pism a m ającego 
m urow anych  i m orow ych 8000 abonentów . Żebyś 
się tam  m ógł dostać! Żeby cię ,,W iadom ości L i

te ra c k ie ” w ydrukow ały , od razu  chodziłbyś, z 
zad artą  głową, jak o  k a p ra l li te ra tu ry .

„SiM” wyrósł „IPS-owi” dosłownie pod 
bokiem, przy ul. Królewskiej, w lokalu 
urządzonym i prowadzonym przez Zofię 
Arciszewską.

I znów  — cy tu ję  za A ntonim  U niechow skim  
— h isto ria  pow tórzy ła  się: w szyscy bardzo p rę d 
ko p rzen ieśli się z IPS -u  do SiM -u, k tó ry  trw a ł 
w iele la t, zanim  przerodził się w  re s tau rac ję  
„Z łota K aczka” . W SiM-ie odbyw ały się w y
stępy  a rty styczne . Tam  w łaśnie L eśm ian czytał 
sw oje przedziw ne w iersze, a K onstan ty  Ilde
fons G ałczyński deklam ow ał cudow nie swój 
K oniec św ia ta . (K rystyna  U niechow ska: Unie- 
chow ski opowiada, czy li ta jem n ice  m a fii a n ty -  
kw a rsk ie j, ,,C zy te ln ik” 1975).

Tyle na dziś — kilka nazw popularnych 
lokali, trochę znanych nazwisk i gorąca 
zachęta do poszperania we wspomnieniach 
na własną rękę. Tylko tam uchował się w 
jakiejś mierze prawdziwy smak niegdy
siejszych spotkań, odblask autentycznego 
humoru, temperamentu zajadłych sporów, 
wdzięk powtarzanych z ust do ust plote
czek — wszystkiego, co najmniej uchwytne 
i zarazem najważniejsze dla aury kawiarni 
wartej wspominania przez długie lata.

abe

25 LAT „INFORMATORA BIBLIOTEKARZA I KSIĘGARZA”

Z okazji w ydania 25 rocznika „Inform atora B ibliotekarza 
i K sięgarza” składam y Zespołowi R edakcyjnem u i Autorom  
serdeczne g ratu lacje  oraz życzenia owocnej, dającej satysfakcję 
pracy w następnym  25-leciu.

Redakcja i Czytelnicy 
„Poradnika B ibliotekarza”
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Cena zł 16.-

OSTATNIA strona
*

n ,E  s t o w a r z y s z o n a

PARADOKSY
31 g ru d n ia  1979. Od początku  roku  m inęło 365 dni, w  ty m  306 roboczych. Im ien iny  obchodzili 

w szyscy z w y ją tk iem  bezim iennych  i zapom nianych . M iniony ro k  oprócz tego, że by ł jak  
zw ykle przełom ow y i w y ją tkow o  w ażny dla  rozw oju  różnych  przedsięw zięć dziejow ych, ch a
rak te ry zo w ał się rów nież znacznym  p rzy rostem  sklepów  ag ency jnych  ty p u  b o u û q u e  i dalszą 
red u k c ją  p laców ek ty p u  b ib lio teka.

P roces zan ikan ia  b ib lio tek  trw a  od k ilk u  la t i je s t spow odow any refo rm ą ad m in istracy jn ą , 
refo rm ą szkolnic tw a i innym i nie m niej pożytecznym i reform am i. W ciągu osta tn ich  siedm iu 
la t zn iknęło  w Polsce ponad 10 tysięcy  b ib lio tek  (ok. 2O’/o). B yły to z regu ły  prow izoryczne 
i ubogie, m ałe w ypożyczalnie lub  p u n k ty  b ib lio teczne, k tó re  ze w zględu na b ra k  szk lanych  
drzw i, dźw iękochłonnych ścian, w łasnych ekslibrisów , lu strzanych  toa le t, a lum iniow ych k rze
sełek  i reko rdow ych  osiągnięć n ie  nadaw ały  się do pokazyw ania w te lew izji, co je s t w y s ta r
czającym  pow odem  do likw idacji. A duże b ib lio tek i są zach łanne i pod różnym i p re tek stam i 
łapczyw ie pożera ją  słabszych. ,

C iekaw y p rzypadek  tak iego  pożarcia w ydarzy ł się na U niw ersy tec ie  W arszaw skim , gdzie 
b ib lio teka W ydziału R usycystyk i, k o rzy sta jąc  z okazji zam ieszania spow odow anego p rzep ro 
w adzkam i innych  w ydziałów , energ iczn ie  w essała, przeniosła  do sw ojego b u dynku , u m ieję tn ie  
zb iu rok ra tyzow ała  i w p rak ty ce  całkow icie ,,zabezp ieczy ła” , p rzed  s tu d en tam i specjalistyczne 
księgozbiory fu n k c jo n a ln y ch  i — w ydaw ałoby się — n iezbędnych  do praw idłow ego realizow ania 
p rogram u nauczania b ib lio tek  In s ty tu tu  Filologii S łow iańskiej i K ated ry  Filologii W ęgierskiej. 
S praw a je s t in te re su ją c a  nie ty lko  z obyczajow ego, ale też z naukow ego p u n k tu  w idzenia, bo 
o ile język i: czeski, słow acki, bu łgarsk i, se rbsk i czy chorw acki łączy  z ro sy jsk im  w spólny 
słow iański rodow ód, to w ęgiersk i je s t język iem  z zupełn ie innej p ara fii. Być może jesteśm y  
więc m im ow olnym i św iadkam i pow staw ania W ydziału F ilo logii K rajów  D em okracji L udo
w ej...? P raw dópodobnie skończy się jed n ak  na tym , że studenci filologii czeskiej i w ęgiersk iej 
będą kończyć stud ia  bez czy tan ia  specja listycznych  książek, co w przyszłości doprow adzi do 
m odern izacji p rog ram u  nauczan ia , a — być może — n aw et do znacznego sk rócen ia  toku  s tu 
diów, a więc szybszego nap ływ u w ykształconych  k ad r do p racy  n a  pocztach , w  k ioskach 
z gazetam i i w ,,b u tik a c h ” .

Z anikan ie  b ib lio tek  w tzw . te ren ie  byw a bardziej n iepokojące. Dla m ieszkańców  w ielu 
m iejscow ości, wsi i innych  osad ludzk ich  jed y n ą  dostępną l i te ra tu rą  s ta ją  się w  zasadzie elo- 
kw en tne  dyskusje  red ak to ró w  telew izy jnego  m agazynu „D zień dobry  w  k ręg u  rod z in y ” , w y
m yślone przez A m erykanów  sta ropo lsk ie  przysłow ia polskiego em ig ran ta  o czeskim  nazw isku 
B anaczek, dow cipy trzeciego g a rn itu ru  polskiego k a b a re tu  w p rog ram ie  Studio G am a itp . 
Bo ja k a  je s t inna  możliwość? Dla u ła tw ien ia  dodam , że b ib liobusy to m rzonka bez szans re a li
zacji, w k tó rą  zresz tą  w ierzy  chyba jeszcze ty lko  najw iększy  op ty m ista  w k ra ju  — p an  Ja n  
B urakow ski z O lsztyna.

Mówi się czasem, że skup ian ie  księgozbiorów  m ałych  p laców ek n a  pó łkach  w iększych b i
b lio tek  pub licznych  podyktow ane je s t tro sk ą  o lepsze w aru n k i przechow yw ania książek i b a r 
dziej fachow y personel. Na te j zasadzie m ożna by rozw ijać ko lejn ictw o m etodą kasow ania 
tru d n y c h  odcinków , na k tó ry ch  b yw ają  rekordow e opóźnienia, a lepszej obsługi ty lko  k ilk u  
w ybran y ch  lini. Można by zadbać o s tan  zdrow ia społeczeństw a b u d u jąc  jed en  w ielki cm en
ta rz  zam iast gęstej sieci szp ita li itp . Oczyw iście różne byw ają  paradoksy , k tó ry ch  nie zau 
w ażam y. P aradoksem  je s t rów nież to, że m ały  „ b u tik ” p o tra fi sku teczn ie  konkurow ać z w ielką 
m achiną w ielkiego dom u tow arow ego, i też nikogo to n ie  dziwi.

(J.W.)


