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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXXII KWIECIEŃ 1980

ELŻBIETA KITLIŃSKA
WARSZAWA

BIBLIOTEKI A DZIECI 
SPECJALNEJ TBOSKI

Coraz częściej użytkownikami naszych 
bibliotek są dzieci niepełnosprawne tak 
pod względem fizycznym, jak  i umysło
wym. Warto więc i obecnie, nie tylko w 
Międzynarodowym Roku Dziecka, zasta
nowić się, jakie formy działalności już 
się realizuje i jakie jeszcze można za
stosować z myślą o dzieciach specjalnej 
troski. Prace te mogą być prowadzone 
na terenie bibliotek publicznych, szkol
nych czy też w zakładach specjalnych, 
takich jak  szpitale, zakłady opiekuńczo- 
-wychowawcze czy szkoły dla upośledzo
nych.

Każde dziecko odłączone od rodziny lub 
kalekie charakteryzuje niepokój i roz
drażnienie. Bibliotekarz musi być w sta
nie komunikować się z tym specjalnym 
użytkownikiem. Współdziałanie z nim wy
maga od bibliotekarza zdolności do ak
ceptacji i indywidualizacji użytkowników 
oraz rozpoznania ich potrzeb wewnętrz
nych. Jeśli bibliotekarz zaakceptuje taką 
jednostkę jako człowieka, przyjmie rów
nież jej ułomność. Kiedy to nastąpi, dzie
cko będzie traktow ane jako osoba, która 
ma płeć, imię, osobowość. Bibłiotekarz 
chcąc rozwinąć działalność biblioteczną 
dla niepełnosprawnych użytkowników, 
musi jednak wpierw poznać rozwój nor
malnego dziecka, a dopiero potem w ej
rzeć w problemy odnoszące się do dzie
ci otoczonych opieką specjalną.

Na podstawie badań przeprowadzonych 
przez amerykańskiego psychologa A. Ma- 
słowa możemy stworzyć model psycholo
gicznych potrzeb dziecka przebywającego

w różnych typach zakładów. Są to po
trzeby fiżyczne, potrzeba miłości i po
trzeba samookreślenia lub innymi sło
wy: zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, 
akceptacja przez innych, z którymi dziec
ko może nawiązać kontakt, możliwość 
wyrażania i odczuwania miłości, znale
zienie własnego miejsca w życiu. Zada
niem bibliotekarza jest dostarczenie od
powiednich lektur i stworzenie w arun
ków umożliwiających kształtowanie tych 
potrzeb. Często podkreśla się rolę książ
ki i biblioteki jako czynnika kompensu
jącego. Dziecko niepełnosprawne kontak
tujące- się z biblioteką, samodzielnie 
wybierające książki z katalogu i półek, 
tak jak  to robią dzieci zdrowe, nie od
czuwa swojej inności i chętnie zjawia się 
w bibliotece. Ważne jest, aby nawet jed
nym gestem, jednym nierozważnym czy 
nietaktownym słowem nie zniechęcić go 
do bibłioteki i książki.

Wśród specjalnych użytkowników na
szych bibliotek mogą znaleźć się dzieci, 
których zmysły uległy zaburzeniu. Bibłio- 
tekarze kontaktujący się z tymi dziećmi 
powinni aktywnie uczestniczyć w proce
sie rew alidacji i rozwijać te analizatory, 
które nie zostały uszkodzone, usprawniać 
zaburzone. '

Bibliotekarz poprzez odpowiednio do
brany m ateriał pomaga dziecku odbu
dować i kształtować perspektyw y życio
we. W związku z tym konieczne jest 
stworzenie warunków  sprzyjających re
alizacji tych zadań. Duże znaczenie przy
pisuje się między innymi zewnętrznemu 
otoczeniu biblioteki, jej wielkości, roz
kładowi, funkcjonalności i wyposażeniu. 
Idealna biblioteka stworzona z myślą o 
użytkowniku specjalnym powinna mieć 
centralną lokalizację, być łatw a do zna
lezienia. Na jej wyposażenie powinny 
składać się meble wygodne, funkcjonalnie 
ustawione i umożliwiające poruszanie się 
osobom na wózkach inwalidzkich. Ważny 
element stanowi odpowiednie oświetle
nie. Wskazane jest też wygospodarowanie
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pomieszczeń, w których można korzystać 
ze sprzętu audiowizualnego. Inform acja o 
bibliotece i jej zbiorach powinna znajdo
wać się w miejscu widocznym, podana za 
pomocą kolorowych oznaczeń, a nawet, 
jeśli zaistnieje taka potrzeba, pisana al
fabetem  B raille’a.

Wszystkie formy, działalności podejmo
wane przez biblioteki zakładów specjal
nych, a tak-że przez biblioteki publiczne, 
w których użytkownicy niepełnosprawni 
stanowią mniejszość, powinny być zapła- 
nowane z myśłą o zaktywizowaniu śro
dowiska, w którym funkcjonują. Nie mo
gą ograniczać się tylko do udostępniania 
książek, muszą je także propagować. Po
winny rozwijać działalność profilaktycz- 

, ną — poprzez wypełnianie czasu wolnego 
zapobiegać pow staw aniu i szerzeniu się
chuligaństwa.

Z myślą o młodzieży nieprzystosowanej 
społecznie bibłioteki w wielu krajach or
ganizują spotkania z ciekawymi łudżmi, 
prowadzą dyskusje o książkach, filmach, 
często zapraszają piosenkarzy młodzieżo
wych. W wyniku nawiązania kontaktów 
z pobliskimi szkołami stało się możliwe 
rozszerzenie czytelnictwa lek tur szkol
nych.

Jak  wynika z licznych prac, jednostki 
niedostosowane społecznie, przebywające 
w zakładach, łub nie, w znacznym stop
niu wykazują b rak  w prawy w czytaniu, 
m ają ograniczone słownictwo. Toteż by
łoby dobrze, gdyby bibłioteki w tych za
kładach posiadały różnego rodzaju wy
dawnictwa. informacyjne, słowniki, ency
klopedie, a także książki umożliwiające 
zdobycie wiadomości z zakresu szkoły 
podstawowej, średniej czy wyższej.

Badania przeprowadzone w zakładach 
profilaktyki społecznej dła dzieci i mło
dzieży za granicą wykazały rozbieżność 
w poglądach na funkcje biblioteki w ta 
kiej placówce. Zdaniem bibliotekarzy 
programy korekcyjne powinny sprzyjać 
rehabilitacji jako bardzo szerokiemu 
przedmiotowi działania, uwzględniające
mu obok resocjalizacji także oświatę i 
wychowanie. N atomiast uwaga władz 
koncentrowała się na resocjałizacji w 
bardzo wąskim zakresie. Oczywiście róż
nice te nie sprzyjają rozwojowi bibliotek 
i pełnej realizacji zadań.

Wiele miejsca w zagranicznej lite ra tu 
rze bibliotekarskiej poświęca się młode
mu użytkownikowi, niepełnosprawnem u 
pod względem umysłowym. Także prak
tyka dowodzi, że problem ten jednoczy 
wysiłki różnych płacówek. Np. w CSRS 
biblioteki publiczne, odwiedzane przez 
dzieci upośledzone i ich rodziców, naw ią
zują kontakty z przychodniami zdrowia 
i szkołami specjalnymi. Dzięki tem u dy
sponują pełną listą osób wymagających 
specjalnej opieki, znają też określone mo

żliwości umysłowe dzieci i ich potrzeby. 
W pracy tych bibliotek wydatną pomo
cą służą także lekarze różnych specjal
ności. Są oni co jakiś czas zapraszani do 
biblioteki i tam  mogą się też z nimi kon
taktować rodzice. Ponieważ opiekunowie 
dzieci niepełnosprawnych, zwłaszcza nie
pełnosprawnych umysłowo, nie znajdują 
zrozumienia w społeczeństwie i często sa
mi unikają rozmów na ten tem at, biblio
teki stworzyły dła nich tę dogodną pła
szczyznę kontaktów. Ponadto na miejscu, 
w bibłiotece, rodzice mogą zaopatrzyć się 
w fachową ^literaturę, przydatną w pro
cesie wychowywania dziecka.

Osobny problem stanowią niewidomi 
użytkownicy bibliotek. Z myślą o nich 
tworzy się biblioteki zwane tyflologiczny- 
mi, bogato zaopatrzone w książki druko- 

• wane alfabetem  B raille’a oraz „książki 
mówione” — nagrane na taśm y magneto
fonowe czy płyty. Nowością są „mówione 
gazety” umożłiwiające orientację w wy
darzeniach bieżących. Wśród polskich 
czasopism drukowanych alfabetem  B rail
le’a dla dzieci niewidomych można wy
mienić „Promyczek” i „Światełko”. Bi
blioteki dla niewidomych to przede wszy
stkim placówki udostępniające zbiory na 
zewnątrz, ale pomyślano także o wyko
rzystaniu ich na miejscu. Niezbędne w 
tym celu są oddzielne pomieszczenia wy
posażone w sprzęt odtwarzający: magne
tofony,- gramofony. Mimo dużej popular
ności książek mówionych panuje jednak 
przekonanie, że nie należy odrywać dzie
ci od książek tradycyjnych, drukowanych 
Braillem, gdyż zapewniają one aktyw ny 
kontakt z utworem i dostarczają innych 
przeżyć.

Wiele uwagi wymagają także dzieci 
głuche i niedosłyszące, które korzystają 
ze zbiorów bibliotek. Nie wszyscy zdaje- 
my sob ie . sprawę z tego, że zaburzenia 
słuchu utrudniają  przyswajanie języka 
słownego, a co z tym się wiąże, mogą 
wpływać hamująco na procesy poznawcze. 
W arunkują więc rozwój intelektualny. 
Dzieci te m ają kłopot ze zrozumieniem 
wielu słów, nie zawsze właściwie przy
porządkowują nazwę do obrazu. Tym 
właśnie użytkownikom zaleca się książki 
z dużą ilością ilustracji i niezbyt obszer
nym tekstem. W kształceniu wyobraźni 
i myśłenia pomocne są m ateriały  wizual
ne.

W odniesieniu do wszystkich kategorii 
niepełnosprawnych młodych użytkowni
ków pam iętajm y, że zadaniem biblioteka
rza jest w alka z frustracją, ze stanam i 
depresji i wyzwalanie energii ułatw iającej 
pracę. Już sama biblioteka powinna być 
miejscem gw arantującym  miłą, życzliwą 
atmosferę, powinna pomagać w oderwa
niu się od codziennych kłopotów i dole
gliwości.
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MARIA ANDRES, DANUTA ZBROJA
KRAKÓW — PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA

W YSTAW Y JAKO FORMA  
W SPÓ ŁPRACY BIBLIOTEKI 
PEDAGOGICZNEJ 
ZE SZKOŁAMI

Jest już w Krakowie tradycją stała 
współpraca Pedagogicznej Biblioteki Wo
jewódzkiej ze szkołami i jej żywy udział 
w wychowywaniu młodzieży. Jedną ze 
sprawdzonych form, cieszących się uzna
niem pedagogów, są różnego rodzaju 
ekspozycje. ,

Tzw. „małe w ystaw y”, często zmienia
ne, umieszczane w miejscu łatwo dostęp
nym dla czytelników, przypom inają o ak
tualnych wydarzeniach politycznych i ob
chodzonych rocznicach (np. „W 60 rocz
nicę odzyskania' niepodległości”, „W 35 
rocznicę wyzwolenia”, „Na 80 urodziny 
Marii Kuncewiczowej”, „Sonderaktion 
K rakau”, „Pisarze ziemi krakowskiej w 
35-leciu PRL”), propagują zagadnienia in
teresujące bibliotekarzy (np. „Model 
współczesnej biblioteki szkolnej”, „Ilu
stracje w książkach dla dzieci”, „Polskie 
podręczniki w latach II wojny św iato
w ej”), prezentują lite ra tu rę  z dziedziny 
psychologii, pedagogiki i dydaktyki (np. 
,,Przestępczość nieletnich, profilaktyka, 
resocjalizacja”, „Opieka nad dzieckiem w 
PRL”, „Postęp pedagogiczny”, „Preorien
tacja zawodowa”, „Uczymy się języków 
obcych”, „Plastyczna twórczość dzieci”).

„Duże w ystaw y”, organizowane w sali 
wystawowej, pomagają nauczycielom w 
realizowaniu określonych haseł progra
mów nauczania.

Maria Bielawska, omawiając przed kil
kunastu laty  ekspozycję poświęconą Sło
wackiemu, zorganizowaną przez jedną z 
bibliotek powszechnych, napisała:

D yskusja  na  ten  te m a t u tw ierdz iła  w szy
s tk ich  pedagogów  i b ib lio tek a rzy  w prześw iad
czeniu, że zw iedzanie dobrze zorganizow anych 
w ystaw  książek  da je  bardzo w iele: je st nie 
ty lk o  pow tórzen iem  m a te ria łu  p rogram ow ego, 
ale ła tw o  p rzy sw a ja ln y m  p u n k tem  w y jścia  dla 
p rzyszłych  le k c ji l i te ra tu ry , i żę godzina p rze
znaczona na zw iedzanie w ystaw y w  żadnym  
w y padku  dla m łodzieży nie będzie s traco - 
nai.

1 M. B i e l a w s k a :  W spółpraca b ib lio tek i 
s zk o ln e j z b ib lio teką  pow szechną  w  środow is
ku . W: B ib lio tek i szko lne  w  Polsce L u d o w ej 
1944—1984. Pod red . F. Pop ław skiego . W arsza
w a 1966 s. 344.

Na to samo wskazuje wieloletnie do
świadczenie PBW w Krakowie. Poucza 
ono, że największym zainteresowaniem 
cieszą się te ekspozycje, które wiążą się 
z określonymi przedmiotami nauczania, 
pomagają nauczycielom' w realizowaniu 
zadań wychowawczych, oraz te, których 
tem atykę podyktowały aktualnie obcho
dzone rocznice.

Oto tem aty niektórych z wystaw w 
PBW:

— „Polska szkoła w czasie okupacji i 
po wyzwoleniu” (1975),

— „Żeromski ciągle żywy” (1975),
— „Sienkiewicz dawniej i" dzisiaj” 

(1976),
— „W* stulecie urodzin Janusza Kor-
; czaka” (1978/1979),
— „... O Wrześniu, kto ciebie widział w 

naszypi kraju...” (1979).
Każda z nich była nie tylko wystawą 

książek, ale także różnorodnych ekspona
tów korespondujących z publikacjami.

I tak np. na wystawie ;,Polska szkoła w 
czasie okupacji i po wyzwoleniu” o ta j
nym nauczaniu informowały liczne książ
ki i artykuły, a ilustrowały je zdjęcia 
kompletów uczniowskich, nauczycieli w ię
zionych i mordowanych za działalność o- 
światową, świadectwa, wydawane przez 
komisje w eryfikacyjne po wojnie oraz za
świadczenia pisane szyfrem w latach oku
pacji, zeszyty, notatki z wykładów, kata
logi szkolne i podręczniki pisane odręcz
nie. Zwiedzający mieli możność obejrzeć 
także książki drukowane konspiracyjnie 
w kraju  i te, które ukazywały się za gra
nicą, listy i fotografie z obozów jeniec
kich, będące dowodem, że i tam uczono 
się wtedy, gdy oficjalnie w Polsce istnia
ły jedynie szkoły kształcące robotników.

Wystawy poświęcone Żeromskiemu i 
Sienkiewiczowi prezentowały przede 
wszystkim ich dzieła. Były wśród nich 
także pierwsze wydania, dzieła, które 
ukazywały się w czasie wojny i okupacji 
za granicą w języku polskim oraz prze
kłady na języki obce. Portret pierwszej 
żony Sienkiewicza, wizytówka z odręcz
ną notatką pisarza, fragm ent brudnopisu 
Potopu przybliżały postać twórcy, który 
znany jest młodym na ogół jedynie z 
książek. List Żeromskiego do Sienkiewi
cza, listy Jadwigi Sienkiewiczówny do 
Oktawii i Adasia, głos Żeromskiego na
grany w r. 1924 ożywiały postać tego, 
który sklasyczniał w podręcznikach szkol
nych i lekturach.

Liczne zdjęcia, odbitki rękopisów oraz 
różnorodnych dokumentów ilustrowały 
wielostronną działalność Starego Doktora. 
O trw aniu  jego dzieła w Polsce i na świę
cie mówiły m ateriały przekazane na wy
stawę przez instytucje noszące imię K or
czaka’ w kraju  oraz przez ośrodki inte
resujące się nim za grSnicą. Płyta z na
granymi pieśniami z gett żydowskich 
stwarzała nastrój, pozwalała zwiedzają
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cym lepiej zrozumieć atm osferę tam tych 
la t — nienawiści i pogardy.

W ydarzenia sprzed 40 la t przybliżyła 
młodym wystawa o Wrześniu — książki, 
zdjęcia, mapy, listy, pamiętniki, odznaki 
pułkowe, odznaczenia wojskowe, elemen- 
ty um undurowania i uzbrojenia wojska 
polskiego w r. 1939. Archiwalne nagrania 
polskiego rad ia  pozwoliły usłyszeć głos 
walczącej Warszawy.

Eksponaty, które czyniły każdą z oma
wianych wystaw ciekawszą i żywszą, by
ły wypożyczane od wielu instytucji oraz 
osób pryw atnych. I tak  np. szereg do
kumentów dotyczących tajnego naucza
nia wypożyczyli byli uczniowie tajnych 
kompletów, a także Zespół Badawczy do 
Dziejów Oświaty w Latach Okupacji H it
lerowskiej, działający przy krakowskim 
oddziale PAN. Eksponaty na wystawę o 
Żeromskim przekazały nie tylko Biblio
teka Jagiellońska i Muzeum Historyczne 
w Krakowie, ale także Muzeum Teatralne 
w W arszawie oraz muzea Żeromskiego w 
Kielcach i Nałęczowie.

Dokument budzący największe zainte
resowanie zwiedzających — płytę z nagra
nym głosem Żeromskiego udostępnił je
dyny jej posiadacz w Polsce, em erytow a
ny dyrektor Technikum Ekonomicznego w 
Rzeszowie, Czeslav^ Jaśkiewicz.

W ystawę o Sienkiewiczu ilustrowały pa
m iątki wypożyczone przez muzeum w Ob- 
lęgorku oraz przez wiele osób pryw at
nych. Portret pierwszej żony pisarza, Ma
rii z Szetkiewiczów, został przekazany 
przez wnuczkę, Marię Korniłowicz.

W ystawa poświęcona Korczakowi stała 
się z konieczności ekspozycją międzynaro
dową, gdyż pam iątki po tym polskim pe
dagogu żydowskiego pochodzenia pochło
nęła wojna i getto. Obok wspomnień jego 
byłych współpracowników i wychowan
ków mieszkających w Polsce leżały w 
gablotach wystawowych listy tych, którzy 
żyją dzisiaj v/ różnych krajach i na róż
nych kontynentach. Obok m ateriałów  wy
pożyczonych przez Pracownię Korczakow
ską w W arszawie znajdowały się ekspo
naty przysłane z Izraela, Moskwy, Buda
pesztu i RFN.

Bliskie sercu pam iątki rodzinne oraz 
ciekawe dokumenty z pryw atnych zbio
rów, eksponowane na niedawnej w ysta
wie o Wrześniu, ożywiły pamięć wydarzeń 
sprzed lat czterdziestu.

Groźnym krzykiem wojny była plansza 
centralna przedstaw iająca płonące gruzy. 
Paprocie i wrzosy, którym i ozdobiono sa
lę wystawową, przywołały wspomnienia 
polskiego krajobrazu wrześniowego w ro
ku, o którym  poeta napisał:

A la to  było p iękne  tego roku , ... A na ziem i 
tego  ro k u  było ty le  w rzosu  n a  b u k ie ty .

W ystawę poświęconą Korczakowi ude
korowano dużą ilością zieleni, gdyż zieleń 
była jego ulubionym kolorem, zielony był 
sztandar Domu Sierot, z którym  jego m a

li wychowankowie szli na śmierć. Zieleń
— symbol życia spleciono z kolcami — 
symbolem cierpienia.

Ekspozycję poświęconą Żeromskiemu 
zdobiły gałęzie sosny.

Tego rodzaju elementy dekoracyjne nie 
są bez znaczenia dla odbiorców wystaw
— wywołują pożądany nastrój.

Ogromnie cenną częścią^ dekoracji są
prace wykonywane przez użytkownikóty 
wystaw — dzieci i młodzież. Ekspozycję- 
poświęconą Sienkiewiczowi zdobiły pro
jekty obwolut do jego książek, wykonane 
przez uczniów z Nowej Huty. Obrazki i 
rzeźby uczniów różnych typów szkół K ra
kowa, Jarosław ia, Nowego Wiśnicza sta
nowiły istotną część oprawy plastycznej 
wystawy urządzonej w Roku Korczaka.

S tarannie opracowanym uzupełnieniem 
elementów dekoracyjnych i eksponatów 
każdej wystawy jest umieszczony w ga
blotach kom entarz pisemny, towarzyszący 
zwiedzającym indywidualnie.

Wycieczki zbiorowe oprowadzają orga
nizatorzy wystaw  — pracownicy wydzia
łu instrukcyjno-metodycznego. Najczęściej 
są to wycieczki uczniów szkół podstawo
wych i średnich, z którym i przychodzą 
nauczyciele lub bibliotekarze. Sala wy
stawowa zamienia się wtedy w pięknie 
wyposażoną klasę — pracownię, w której 
odbywa się lekcja na określony temat. 
Oprowadzanie zaś ma formę nie tylko 
wykładu, ale także swobodnej rozmowy ze 
zwiedzającymi.

W komentarzu oprowadzający podają 
również informacje o przeprowadzonych 
przez organizatorów wystawy wywiadach 
(np. z Moniką Żeromską — córką pisa
rza, lub z Idą Merżan, którą Korczak 
uczył, jak kochać dziecko).

Użytkownicy w ystaw  niejednokrotnie 
podkreślają znaczenie komentarza. Świad
czą o Jym  ich zapisy w księdze pam iątko
wej:

Nie ty lk o  p am ią tk i i ek sp o n a ty  p rzybliżyły  
nam  jakże pełną człow ieczeństw a postać  Że
rom skiego, ałe tak że  sposób i fo rm a p rzek a
zania  nam  w iadom ości o nim . Bez tego ciep łe
go p rzekazu  w ystaw a s tra c iłab y  połow ę sw o
je j w arto ści.

U w ażam , że p isem ny i u s tn y  k o m en ta rz  je st 
w span ia łą  pom ocą dła uczniów , nauczycie li i 
b ib lio tekarzy .

Wystawy poszerzają wiadomości naby
wane przez uczniów w szkole, przybliżają 
i ożywiają sprawy znane im z podręczni
ka, budzą refleksje. Znajduje to również 
wyraz w księdze pamiątkowej: z

W ystaw a o ta jn y m  nauczan iu  um ożliw iła 
nam  poznanie  i zrozum ien ie  fak tów , o k tó ry ch  
na ogół m am y blade pojęcie.

Po zw iedzeniu  w ystaw y  o szkole w  k o n sp ira 
c ji p rzychodzi nam  do głow y jed n a  m yśl: 
czy p o tra fim y  docenić fak t, że m ożem y spo
k o jn ie  i n o rm aln ie  uczyć się.
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T a S ienk iew iczow ska w ystaw a — to  p rze
szłość d an a  teraźn iejszośc i. J a k  ją  zachow ać 
dla przyszłości?

S po tkan ie  z K orczak iem  dostarcza  w ielu  re 
f lek s ji n a  te m a t w yboru  d rog i w  życiu.

Godziny spędzone w sali wystawowej 
są nie tylko lekcjam i języka polskiego czy 
historii, ale także godzinami wychowaw
czymi. Młodzi uczą się tu ta j szacunku dla 
postaw życiowych charakteryzujących się 
otwarciem na świat i człowieka, bezinte
resownością i społecznym zaangażowa
niem. Uczą się tego, co można określić 
mianem współczesnego humanizmu. Uczą 
się także patriotyzmu.

„Lekcjami patriotyzm u” nazywali ucz
niowie gódziny spędzone przy wystawie 
o tajnym  szkolnictwie. Tak samo pisali o 
nich nauczyciele. Anna Jenke, nauczyciel
ka z Jarosław ia, k tóra zwiedziła wystawę 
„Polska szkoła w czasie okupacji i po 
wyzwoleniu” napisała:

P rag n ę ło b y  się tu  p rzyprow adzić  całą  P o l
skę, żeby się p rzypom nia ło  m ęstw o i w y trw a 
ła m ądrość  ta m ty c h  ludzi i dni. Ze w zrusze
n iem  odnalazłam  ,,ś lad y ” z B łażow ej, J a ro 
sław ia, Rzeszowa — m iejscow ości b lisk ich  m i. 
W te j  sali, w  je j k lim acie  o d n a jd u je  się na  
now o sens pow ołan ia  nauczycielsk iego  — zaw 
sze, dziś także. H isto ryczne czasy w ym agają  
h isto ry czn y ch  m ia r.

Uczniowie notowali:
N igdy tego n ie  zapom nim y. H is to ria  n ap raw 

dę uczy  nas żyć.

Lekcjam i patriotyzm u były dla mło
dych wystawy poświęcone Sienkiewiczo
wi i Żeromskiemu. Wiązały one przesz
łość z teraźniejszością. Przypominały, że 
w trudnych dla naszego narodu okresach 
z dzieł Sienkiewicza spływała siła krze
piąca, że bohaterowie Trylogii staw ali się 
niejednokrotnie wzorami dla młodych, że 
Kmicice, Wołodyjowscy i Skrzetuscy w al
czyli także w powstaniu warszawskim. 
Syzyfow e prace leżące obok Kamieni na 
szaniec zachęcały do porównania dwóch 
różnych pokoleń młodzieży — z la t roz
biorów i z la t okupacji — walczących 
o zachowanie polskości.

Głos Żeromskiego rozlegający się z szu
m u starej płyty pouczał:

N aród  je s t tern, co w  zb iorow iskach  ludzi 
n a  globie ziem skim  je s t n a jb a rd z ie j isto tnego, 
n a jśc iś le j praw dziw ego  (...).

Uczucie m iłości dla n a ro d u  je s t  n iep o ję te  a 
n iespoży te  ta k  sam o ja k  uczucie  m iłości dla 
rodziców  i rodziców  dla dzieci Podobnie
ja k  d rży  serce  w obec g robu  rodziców , drży  
serce  w obec n iezg łęb ionej przeszłości narodu .

W ystawa o W rześniu przedstaw iała pol
ską wojnę obronną w  r. 1939 nie jako 
bezprzykładną klęskę, ale jako bezprzy
kładne męstwo i bohaterstw o naszego na
rodu — zgodnie z tym, o czym pisał gen. 
Józef Kuropieska we wstępie do książki

Apoloniusza Zawilskiego B itw y polskie
go Września:

M ęstw o naszego żołn ierza, jego n ieu stęp li
wość w  w alce s tanow i dziś na jw ięk szy  k a p i
ta ł m ora ln y  i tego k a p ita łu  m usim y s trzec  ja k  
źren icy  oka, bo na  ty m  m ęstw ie  sto i P o l
ska...

Qprowadzający po wystawie uczą mło
dych szacunku dla bohaterstw a, nie. na
zywając go pogardliwie „bohaterszczyz- 
ną”, mówią o rzeczywistych cierpieniach 
narodu, nie odgradzając się od nich nie
chętną nazwą „cierpiętnictwa”.

A młodzi piszą:
T ak im  ja k  m y — m łodym  po trzebne  są 

chw ile w spom nień  o tem a ty ce  w rześniow ej.

Wspomnienia te uczą ich cenić takie 
wartości jak honor, godność, miłość, w ier
ność, oddanie idei, wartości, bez których 
nie może istnieć naród i k ra j szczęśliwy. 
O ich znaczeniu mówił w  udzielonym w y
wiadzie prof. Henryk Samsonowicz, p re
zes Polskiego Towarzystwa Historyczne
go:

... jedyn ie  ludzie  p rzyw iązan i do w łasne j 
przeszłości, zw iązani z ty m  w szystk im , co da- 
je  im  m e try k a  u rodzen ia , n ie  ta  in d y w id u a l
na, ale społeczna — jed y n ie  ci w  sposób n a 
leży ty  zapew nić  m ogą rozw ój P o lsk i X X I w ie
k u  (...). Bo p rzecież n am  n ie  ty lk o  pow inno 
o to  chodzić, by  każd y  m ia ł dom  w yposażony 
w d obra  m a te ria ln e , ale o to , b y  każd y  m iesz
k an iec  dom u b y ł m ożliw ie w ysok iej p róby . A 
bez ty ch  w arto ści in te le k tu a ln y ch  i uczucio
w ych, jak ie  niesie  ze sobą w iedza h isto ryczna, 
tego  n ie  uzyskam y  2.

Bibliotekarze szkolni po zwiedzeniu wy
stawy o Wrześniu stwierdzili, że będzie 
ona dla nich wskazówką, jak podobne 
wystawy organizować i jak ważny jest 
komentarz.
. Pomocą dla bibliotekarzy są powielane 
komentarze do wystaw, które wysyła pla
cówka nasza do bibliotek szkolnych. Sta
nowią one m ateriał przydatny dla organi
zatorów wystaw  w szkołach, dla nauczy
cieli prowadzących zajęcia zespołów czy
telniczych, przygotowujących apele, wie
czorki literackie itp.

Biblioteki szkolne nie mogą sobie po
zwolić na organizowanie dużych ekspozy
cji. Jednakże naw et te małe, urządzane 
„w w arunkach szkolnych”, mogą spełnić 
zadanie, jeżeli będą właściwie przygoto
wane. A tego właśnie — metodyki i tech
niki organizowania wystaw  uczą się bi
bliotekarze na zajęciach zespołów samo
kształceniowych przeprowadzanych w sali 
wystawowej biblioteki pedagogicznej. W 
każdym roku jedno z zebrań odbywa się 
przy aktualnej ekspozycji. Pomocą dla bi
bliotekarzy są nie tylko wskazówki pra-

’ K.Z. K o ł o d z i e j c z y k :  R ozm ow a  o po 
ży tk a c h  h is to rii. „S to lich” 1979 n r  46 s. 6
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cowników PBW, ale także zestawy ksią
żek oraz materiałów  ilustracyjnych, które 
można wypożyczyć w bibliotece pedago
gicznej. ■ -

M ateriały z wystaw  biblioteka przeka
zuje zainteresowanym instytucjom. I tak 
np. eksponaty zgromadzone na wystawie 
„W stulecie urodzin Janusza Korczaka” 
po jej zamknięciu ofiarowano Zespołowi 
Szkół Samochodowych w Zielonej Górze, 
celem zorganizowania tam  stałej ekspozy
cji. Została ona otw arta 15 IX  1979 r., w 
dniu odsłonięcia pomnika patrona przed 
budynkiem szkoły. M ateriały z wystawy 
o Sienkiewiczu przekazano szkole podsta
wowej w Lublinie noszącej imię pisarza. 
Eksponaty dotyczące Żeromskiego otrzy
mała szkoła krakowska, której pisarz pa
tronuje.

Niektórzy z współtwórców wystawy o

tajnym  nauczaniu wypożyczone na nią 
dokumenty i pam iątki osobiste przekazali 
za pośrednictwem PBW Zespołowi Ba
dawczemu do Dziejów Oświaty w Latach 
Okupacji Hitlerowskiej przy krakowskim 
oddziale PAN. Podobnie dyr. Czesław 
Jaśkiewicz ofiarował do Muzeum Lat 
Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kiel
cach płytę z głosem pisarza, jedyną, jaka 
ocalała w Polsce po wojnie. Obecnie zwie
dzający muzeum w Kielcach mogą słu
chać głosu Żeromskiego.

W Zielonej Górze, Lublinie i Krakowie 
istnieją stałe ekspozycje poświęcone K or
czakowi, Sienkiewiczowi i Żeromskiemu. 
A przyczyniły się do tego w jakimś stop
niu wystawy organizowane przez PBW w 
Krakowie.

Czyż nie można zatem mówić o „wie
czności” okresowych wystaw?

BARBARA OLSZANIECKA
WARSZAWA -

Biblioteka-

pracownia uniwersalna
Powszechne jest dziś przeświadczenie, 

że biblioteka staje się w  szkole jedną z 
najważniejszych pracowni, że pełni w niej 
funkcję centrum  inform acji naukowej. 
Musi jednak być do tego należycie przy
gotowana. Odpowiednio urządzony lokal, 
prawidłowo opracowane katalogi i karto
teki, dobrane i wyselekcjonowane źródła 
inform acji — to podstawowe w arunki 
działalności inform acyjnej biblioteki.

żespół szkół, w którym pracuję, posiada 
czytelnię o powierzchni 51 m^, wyposażo^ 
ną w bogaty księgozbiór podręczny (1500 
woluminów), oraz wypożyczalnię o podob
nej powierzchni, gromadzącą 17 000 ksią
żek. Z biblioteki korzysta ponad 900 czy
telników. Do prac związanych z uzupeł
nianiem i selekcją księgozbioru włączają 
się wszyscy nauczyciele, oni też dbają 
o właściwy dobór prenum erowanych cza
sopism. Co pewien czas zapraszani 
reprezentanci poszczególnych przed
miotów nauczania dokonują przeglądu 
książek i decydują o ich dalszym prze
znaczeniu. Przyw iązujem y ogromną wagę 
do aktualizow ania księgozbioru, z tego 
też względu książki wycofane (zdezaktua
lizowane, zaczytane, nieprzydatne ze 
względu na zmianę profilu szkoły) sta
ram y się zastąpić nabytkam i nowymi, po
trzebnymi. Systematyczną selekcją objęte 
są również księgozbiory pracowni szkol
nych, zwłaszcza propedeutyki nauki o 
społeczeństwie, geografii gospodarczej, e- 
konomiki przedsiębiorstw  przemysłowych

i in. Wzbogacamy je nowymi publikacja
mi, eliminując egzemplarze zbędne, nie
aktualne.

Bezpośredni kontakt z książką przy se
lekcji i zakupach pozwala nauczycielom 
bliżej poznać księgozbiór i lepiej popu
laryzować go wśród młodzieży, zwłaszcza 
że wszyscy czują się współodpowiedzialni 
za właściwe wykorzystanie książek i cza
sopism. Z tego też względu na początku 
roku szkolnego nauczyciele omawiają w 
klasach pierwszych problem atykę zaw ar
tą w prasie technicznej, a w klasach 
trzecich w pracowni włókienniczej refe
ru je się raz w miesiącu artykuły z bie
żących czasopism zawodowych. W ykorzy
staniu czasopism w procesie dydaktycz
no-wychowawczym szkoły poświęcone 
jest również rozszerzone zebranie zespo
łu kierowniczego, organizowane przy koń
cu każdego roku szkolnego.

Znaczenie, jakie w szkole przywiązuje 
się do pracy młodzieży z czasopismem, 
znajduje wyraz w tworzeniu i system aty
cznym uzupełnianiu kartotek zagadnie- 
niowych — źródeł inform acji o a rtyku 
łach.

Biblioteka nasza opracowuje je od sze
regu lat, włączając w obieg czytelniczy 
prenum erow ane czasopisma. Tak np. kar
toteka pt. „Polska i św iat współczesny” 
zawiera m ateriały z „Nowych Dróg”, 
„Spraw M iędzynarodowych”, „Ideologii i 
Polityki” oraz „Zagadnień i M ateriałów”. 
K artoteka ta jest bogatym narzędziem 
inform acji o źródłach omawiających bie
żące w ydarzenia w kraju  i na świecie. 
Przy jej pomocy czytelnik znajduje szyb
ko m ateriały do różnych referatów , olim
piad, lekcji wychowania obywatelskiego, 
np. do tem atu  „Wychowanie społe
czeństw dla pokoju”, „Współczesna rodzi
na” itp.

Pod hasłem „Nauczanie i wychowanie” 
— znajdują się opisy artykułów  z czaso
pism pedagogicznych, takich jak  „Nowa
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Szkoła”, „Oświata i W ychowanie”, „Szko
ła Zawodowa”. Dzięki tem atycznem u 
uszeregowaniu kart bez trudu znaleźć 
można inform acje przydatne zarówno na
uczycielom, jak  i uczniom (np. audiowi- 
zja, biblioteka, nauczanie, prace dyplo
mowe, rada pedagogiczna, samorząd i in.).

Spraw ą bezdyskusyjną wydaje się pro
wadzenie karto tek  do przedmiotów za
wodowych, związanych z profilem szko
ły. Nasza biblioteka dysponuje zasobnymi 
zbiorami opisów bibliograficznych, opar
tych na artykułach z czasopism: „Infor
m acja Ekspresowa — Włókiennictwo i 
Odzieżownictwo”, „Przegląd Inform acyj
ny — Pralnictw o”, „Przegląd W łókien
niczy”, „Technik Włókienniczy”.

„Inform acja Ekspresowa” — dwutygod
nik z zakresu inform acji naukowej, tećh- 
nicznej i ekonomicznej — zawiera sele
ktywne wiadomości o bieżących osiąg
nięciach krajowych i zagranicznych, po
dawane w literaturze czasopiśmienniczej, 
pracach naukowo-badawczych, wnioskach 
racjonalizatorskich i innych źródłach. Po
zostałe czasopisma to miesięczniki, obfitu
jące również w bardzo cenne m ateriały 
wiążące się z profilem naszej szkoły.

Podczas gdy na ogół opisy do kartotek 
sporządzamy odręcznie lub na maszynie, 
w przypadku „Przeglądu Włókienniczego” 
wycinamy z prenum erowanego w tym 
celu egzemplarza streszczenia, a aktyw  
nakleja je na karty  katalogowe.

K artoteki pochłaniają sporo czasu, ale 
prowadzenie ich jest niezbędne, zwłaszcza 
gdy idzie o specjalności, do których opra
cowania są raczej rzadkością na rynku 
księgarskim (pralnictwo, włókiennictwo). 
Toteż źródłem wiedzy o przedmiocie sta
je się wtedy głównie czasopismo.

Organizacja prac bibliograficznych w 
naszej szkole sprawdziła się już w p rak
tyce. Niewielki zespół uczennic (3—4) po 
krótkim  przeszkoleniu dokonuje praw i
dłowych opisów. Bibliotekarzowi pozosta- 
je przygotowanie czasopism, zaznaczenie 
artykułów , które przeznaczone są do kar
toteki, i kierowanie pracą młodych bi
bliografów.

Dużej pomocy przy tworzeniu kartotek 
zagadnieniowych udzielają nauczyciele 
głównych przedmiotów zawodowych. Ko
m isja Przedmiotów Technologiczn_ych kie
ruje ich do biblioteki, gdzie ustala się 
hasła i klasyfikuje opisy do poszczegól
nych działów. Czasopisma zawodowe sto
sują w łasną klasyfikację, nie zawsze jed
nak pokrywa się ona z programem nau
czania i potrzebami szkoły, toteż niezbęd
na jest tu taj pomoc odpowiednich specja
listów.

Korzystamy z niej również w celu

przygotowania młodzieży do sprawnego 
posługiwania się kartotekam i. Praktyka 
wykazuje, że nawet po szeregu lekcji 
związanych z problem atyką inte ucznio
wie nie potrafią robić tego w sposób p ra 
widłowy. Z tych względów nauczyciele 
przedmiotów zawodowych od czasu do 
czasu przeprowadzają w bibliotece ćwi
czenia z młodzieżą w poszukiwaniu odpo
wiednich źródeł inform acji na podsta
wie opisów bibliograficznych. Wydaje się, 
że przyczyni się to do sprawnego korzy
stania z kartotek.

Z satysfakcją stwierdzamy, że karto te
ki dotyczące zagadnień fachowych budzą 
duże zainteresowanie. Oblegane są zwła
szcza przez uczniów ostatnich klas tech
nikum, piszących obowiązkowe prace dy
plomowe z przygotowania zawodowego.

K artotekę „Polska i świat współczesny” 
wykorzystuje się m.in. do „Olimpiady 
Wiedzy o Polsce i Swiecie Współczes
nym ”, do lekcji z wychowania obywatel
skiego, propedeutyki nauki o społeczeń
stwie czy też do konferencji teoretyczno- 
-pedagogicznych. Nie można tu ta j pomi
nąć kartotek o II Rzeczypospolitej, W ar
szawie, II  wojnie światowej czy wreszcie 
kartotek osobowych, do których młodzież 
kierują głównie nauczyciele historii i ję 
zyka polskiego.

Nam, bibliotekarzom, zależy przede 
wszystkim na tym, aby zainteresować 
książką i czasopismem grono pedagogi
czne, a za jego pośrednictwem również 
uczniów.

Źródła inform acji, które prowadzi bi
blioteka, są dobrze znane zespołowi nau 
czycieli w naszej szkole, ponieważ biorą 
oni czynny udział w aktualizow aniu i se
lekcji księgozbioru, a więc orientują się 
też w jego bieżącej zawartości. O nabyt
kach inform uje także gablota nowości w 
pokoju nauczycielskim oraz kącik prasy, 
prowadzony przez bibliotekę przy współ
udziale polonisty. Tam również umiesz
czony jest wykaz prenum erowanych cza
sopism z podaniem miejsca ich przecho
wywania.

Dla zacieśnienia współpracy z gronem 
pedagogicznym biblioteka prowadzi lek
cje koleżeńskie w Komisji Przedmiotów 
Ogólnokształcących. Jedna odbyła się z 
klasą I technikum  na tem at wydawnictw 
inform acyjnych i sposobu korzystania-z 
nich, druga w klasie II technikum o spi
sie bibliograficznym wybranych doku
mentów.

Jeśli więc biblioteka nasza osiąga b a r
dzo dobre wyniki w czytelnictwie, za
wdzięcza to wspólnym w.ysiłkom grona 
pedagogicznego oraz szczególnemu zainte
resowaniu, jakie pracy młodzieży z książ
ką okazuje dyrekcja szkoły.
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WANDA KOZAKIEWICZ
WROCŁAW — DZIELNICOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KSIĄŻKI DLA CHORYCH

Ewidencja czytelników

I wypożyczeń

Specyficzne w arunki, w jakich pracuje 
biblioteka szpitalna, zmuszają do poszu
kiw ania optym alnych rozwiązań w zakre
sie technicznych prac bibliotekarskich. 
Spraw ą najw ażniejszą jest dotarcie do 
chorego z książką, i to książką odpowia
dającą jego potrzebom oraz możliwościom 
odbioru. Toteż wszelkie m anipulacje zwią
zane z wypożyczaniem powinny być jak 
najbardziej uproszczone, aby nie obcią
żać chorego, a zarazem zapewnić służ
bie bibliotecznej dostateczną orientację 
w obiegu książek.

W dużych zakładach lecznictwa, miesz
czących się niejednokrotnie w kilku bu
dynkach oraz na wielu kondygnacjach, 
najlepiej zdaje egzamin karto teka topo
graficzna. Taki właśnie system ewideńcji 
wprowadziliśmy w filiach szpitalnych 
Dzielnicowej Biblioteki Publicznej — 
W rocław-Krzyki.

Każdy oddział posiada osobną karto
tekę składającą się z kopert oznaczonych 
num eram i sal, w których leżą pacjenci. 
Do kopert w kładam y karty  książek wy
pożyczonych ■ przez chorych, wpisawszy 
na nich nazwisko chorego i datę wypo
życzenia. W trakcie każdorazowej obsłu
gi chorych bibliotekarka ma możność 
zorientowania się, kto i jakie książki ma 

m a sali. W razie przeniesienia chorego na 
inny oddział, co zdarza się nierzadko, lub 
wypisania go ze szpitala, bibliotekarka 
przenosi karty  książek do odpowiedniej 
koperty, ew entualnie rozpoczyna in te r
w encję w celu odzyskania książek.

Pacjenci wiedzą, że są odpowiedzial
ni za książki, nie tylko dbają o wypo
życzone przez siebie, ale i pilnują ksią
żek sąsiadów, biorą je pod opiekę w ra 
zie wypisania się lub przeniesienia któ
regoś z sali.

Przy wypożyczaniu nie żądam y od pa
cjentów żadnych dokumentów. Często 
zresztą nie m ają ich przy sobie lub też 
nie są w stanie wydostać ich z torebki 
czy szafki. Nie stosujem y żadnych zasta
wów, nie żądam y dowodów ani podpisów. 
Również rejestracja ' czytelników będących 
pacjentam i szpitala zmierza do prostoty, 
do jak  najmniejszego obciążania chorych, 
do dyskrecji i taktu. Zdarza się, że cho
rzy z trudem  mogą sobie przypomnieć

dane dotyczące w łasnej osoby, zapomina
ją, jaki jest ich adres domowy, krępują 
się mówić o swoim zawodzie lub z przy
krością określają swój wiek. Jednak 
wszystkie te szczegóły są nam  potrzebne 
nie tylko do statystyki bibliotecznej — 
rzutują one w dużym stopniu na dobór li
te ra tu ry  proponowanej przez nas chorym. 
Dlatego nie poprzestajem y na przyjętym  
powszechnie podziale czytelników na ro
botników, pracowników umysłowych oraz 
nie zatrudnionych. Pytam y o wykonywa
ny aktualnie lub w przeszłości zawód, 
nie pomijając rencistów  i emerytów. W 
ich przypadku w rubryce zawód piszemy: 
nauczyciel-em eryt, kierowca-renta. Czy
telników  rejestru jem y w zeszytach od
działowych kolejno pod określoną datą. 
Daje to nam obraz aktywności czytelni
czej na poszczególnych oddziałach, poma
ga odnaleźć czytelnika w razie _zagubie- 
nia książki.

Inform ację o chorym czerpiemy częś
ciowo z karty  chorobowej (nazwisko, 
wiek), częściowo z jego relacji osobistej. 
Niekiedy inform acji udzielają inne osoby 
leżące na sali lub personel medyczny.

Pomimo skrupulatnego ewidencjonowa
nia wypożyczeń zdarzają się przypadki 
zagubienia książek. Najwięcej stra t w 
księgozbiorze w ynika na skutek niesyste- 
matyczności odwiedzin w szpitalach, spo
wodowanej absencją chorobową bibliote
karza lub zmianami personalnymi, urlo
pami i lukam i w zastępst^wie. Sporo kło
potów przysparzają nam osoby zatrud
nione w szpitalu. Biorą one książki od 
chorych do dyżurek, skąd z kolei inni 
pracownicy, nie poczuwając się do odpo
wiedzialności, pożyczają je sobie z rąk  do 
rąk  aż do zupełnego zagubienia śladu. 
Są to jednak stra ty  nie przekraczające 
w sposób rażący braków  w bibliotekach 
publicznych.

Inne rygory stosujem y względem p ra
cowników szpitala — trak tu jem y ich tak  
samo jak  czytelników w bibliotekach pu
blicznych. W ypełniają oni zobowiązania, 
legitym ując się dowodami osobistymi.

Czytelnicy wchodzący w skład perso
nelu oraz pacjenci, którzy korzystają z 
biblioteki na wszystkich oddziałach, sta
nowią ogół czytelnrkó-w/ obsługiwanych 
przez nasze filie w  szpitalach. Jest to li
czba niemała. W szpitalu liczącym 300 
łóżek rejestru jem y rocznie około 2000 czy
telników, co dla jednej zatrudnionej na 
pełnym etacie bibliotekarki stwarza duże 
pole pracy.

Posiadamy dwie filie w zakładach le
cznictwa. Jedna z nich, działająca w szpi
talu  klinicznym, rozporządza osobnym 
pomieszczeniem, do którego docierają pa
cjenci o własnych siłach lub na wózkach. 
Nie zwalnia to bibliotekarki od osobiste
go stawienia się z książkami dwa razy 
w tygodniu na każdym oddziale. Druga 
filia, mieszcząca się w m iejskim szpitalu
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specjalistycznym, dzieli pomieszczenie w 
budynku adm inistracyjnym  z fachową bi
blioteką medyczną. Chorzy m ają możli
wość odwiedzania jej tylko w okresie le t
nim, i to przy dobrej pogodzie. Praca tej 
biblioteki, opiera się głównie na małych 
księgozbiorach mieszczących się w szaf
kach na korytarzach poszczególnych od
działów. Księgozbiory te są nieustannie 
wymieniane i uzupełniane z podstawowe
go zasobu biblioteki. B ibliotekarka roz
porządza na każdym oddziale lekkim  wóz
kiem, dzięki czemu może prezentować 
chorym po kilkadziesiąt książek do wybo
ru  oraz bieżące czasopisma. Po zakończo
nym obchodzie sal wpisuje do statystyki

dziennej ilość wypożyczeń oraz obsłużo
nych czytelników.

Zastosowane przez nas rozwiązania do
tyczące ewidencji czytelników i wypoży
czeń w bibliotekach szpitalnych mogą o- 
kazać się przydatne w innych placówkach 
tego typu. Z relacji szeregu osób wiado
mo, iż sprawy te byw ają często zaniedby
wane lub spraw iają wiele kłopotu. Na
czelnym kryterium  w pracy z książką 
wśród -chorych powinno być: jak  n a j
mniej barier i przeszkód na drodze cho
rego do książki. Osobnym zagadnieniem, 
o wiele trudniejszym , jest dobór odpo
wiedniej literatury. Jest to jednak tem at 
do oddzielnego rozważenia.

URSZULA KWIATKI EWICZ
GÓRA — LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SERDECZNE KONTAKTY

Są ludzie i wydarzenia, których wpływ 
kreuje rysy naszej osobowości, zostawia 
trw ały ślad w rozwoju naszej wiedzy, da- 
je głębokie wzruszenia, odżywające przy 
każdym wspomnieniu.

Takim  ludziom — Ossolińczykom z 
Wrocławia oraz " koętaktom  z Nimi po
święcam ten artykuł, by ukazać, ile pięk
na, szacunku i życzliwości |noże być w 
więzi, k tórej wspólną płaszczyzną jest o- 
fiarna służba czytelnikowi.

Klub Miłośników Książki pracujący 
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Ada
ma Mickiewicza w Górze, będący przed
tem drużyną bibliotekarską, w ybrał so
bie jako patrona Józefa M aksymiliana 
Ossolińskiego — fundatora Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich. Wybór ten nie 
był przypadkowy — chodziło o wzorzec 
Polaka, gorącego patrioty i człowieka; w 
którego życiu miłość książek splotła się. 
na zawsze z ideą służenia narodowi.

Za wyborem patrona nastąpiło naw ią
zanie kontaktów  z Biblioteką Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocła
wiu. Pierwsze spotkanie odbyło się w 
m arcu 1972 r. w czasie wycieczki druży
ny bibliotekarskiej do Biblioteki „Ossoli
neum ”. Wycieczka umożliwiła dziewczyn
kom obejrzenie skarbów ossolińskich, 
poznanie panującej tam  niepowtarzalnej 
atmosfery. Pani kustosz, dr K rystyna Ko
rzon, wpisała potem w naszym zeszycie;.

Miło było m i poznać g rupę  m łodzieży ta k  
o fia rn ie  i z zapałem  p e łn iącą  służbę społecz
ną. W szystkiego dobrego!

Urzeczone ideą Ossolineum, dziewczyn
ki gorliwie przygotowywały uroczystość 
nadania imienia J. M. Ossolińskiego d ru 
żynie bibliotekarskiej. Napisały naw et list 
do Jana Parandowskiego — również Os-

solińczyka — z prośbą o wspomnienie 
wyrażające jego związek z fundacją. Była 
to prośba bardzo odważna. Pisąyz mło
dzieży nie zawiódł. Drużyna B ibliotekar
ska przy Liceum Ogólnokształcącym w 
Górze otrzymała od niego list następują
cej treści:

z  radością  i w zruszeniem  czy tałem  Wasz 
lis t, gdzie m ów icie o W aszym  serdecznym  sto 
su n k u  do szlache tnej postac i Józefa  M aksym i
lian a  O ssolińskiego i do jego f*undacji is tn ie 
ją ce j ód p ó łto ra  w ieku  — ta k  b lisk iem u  m o
jem u  życiu  i m oim  p racom  Ossolineum .

Pośw ięciłem  te j w span ia łe j in s ty tu c ji n ie 
jed n ą  k a r tę  sw ojej tw órczości, jak  to  w spom i
nacie  w  W aszym  liście. Dziś, w  n a tło k u  p rac  
i zajęć  nie m ógłbym  W am  przesłać  obszern ie j
szego tek stu , ale serce  m i każę w yrazić 
szczerą radośp, że oto w  do lnośląsk iej Górze 
d ru ży n a  b ib lio tek a rsk a  p rzy  L iceum  im. A da
m a M ickiew icza w  podniosłym  dn iu  3 m a ja  
o trzym a o fic ja ln ie  im ię Józefa  M aksym iliana 
Ossolińskiego i pod jego p a tro n a te m  służyć 
będzie sp raw om  k u ltu ry  po lsk ie j.

Na tę  d rogę przesy łam  W am  m oje  n a jse r
deczniejsze życzenia.

J a n  P a ran d o w sk i
W arszaw a, 30 k w ie tn ia  1972

Uroczystość odbyła się 3 m aja 1972 r. 
w  auli szkolnej. Zaszczycili ją obecnością 
liczni goście, także w icedyrektor Ossoli
neum, dr Józef Szczepaniec.

Przed postawionym na postumencie 
portretem  fundatora Ossolineum umiesz
czono proporce drużyn harcerskich szcze
pu licealnego. Przygotowano wcześniej o- 
kolicznościową wystawę. Po wejściu pocz
tu  sztandarowego harcerze odśpiewali 
pieśń: W szystko, co nasze, Polsce odda
m y. Drużynowa Jola, wzruszona, powitała 
gości, a druhna Ela nakreśliła historię 
Harcerskiej Służby Bibliotecznej. Następ
nie odczytano list Jana  Parandowskiego. 
W części oficjalnej przemawiali dr J. 
Szczepaniec i dyrektor naszej szkoły, mgr 
J. Cichowicz. Drużyna bibliotekarska za
prezentowała montaż o życiu i działalnoś
ci fundatora „Ossolineum”.
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Od tego dnia szczycimy się patronatem  
J. M. Ossolińskiego. Zdajem y sobie spra
wę, że zobowiązuje to i do solidnej p ra
cy, i do zaangażowania w działalności 
społecznej, i wreszcie do popularyzowa
nia zasług wielkiego Polaka w naszym 
środowisku szkolnym. Najlepiej służą te
m u sesje naukowe, organizowane co roku 
17 m arca w rocznicę śmierci Fundatora. 
Ich^ myślą przewodnią jest hasło: Pozna
jąc dzieje Ossolineum, uczymy się pa
triotyzmu.

Na poszczególnych sesjach dziewczęta 
wystąpiły z następującym i referatam i:

— Życie i działalność J. M. Ossoliń
skiego.

— Tajne druki ossolińskie szkołą kształ
towania poglądów i politycznych postaw 
Polaków w czasie niewoli. *

— Ossolineum w walce o polskość.
— Wojciech Kętrzyński — symbol w al

ki o polskość.
— Myśl narodowa i społeczna w dzia

łalności Ossolineum;
— Tajne druki wydaWane w czasie II 

wojny światowej przejawem patriotycz
nej postawy Zakładu Narodowego.

— Ossolineum w okresie II Rzeczypo
spolitej ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności jego ówczesnego dyrektora — 
Ludwika Bernackiego.

— Ossolineum w XXX-leciu PRL.
R eferaty przygotowano bardzo staran 

nie na podstawie literatury  z Biblioteki 
Ossolineum. Dyskusja po nich była zaw
sze żywa, a wieńczył ją  wniosek stw ier
dzający, że przykład Patrona oraz ludzi 
związanych z jego Zakładem może nam 
pomóc w kształtowaniu cech potrzebnych 
w życiu współczesnym, uczyć, by podob
nie jak oni pracować dla Polski z peł
nym oddaniem.

Inną formą popularyzacji „Ossolineum” 
w naszej szkole są okolicznościowe w y
stawy. Jedna z nich przedstaw iała roz
wój Biblioteki w trzech zasadniczych eta
pach: początkach, okresie lwowskim i o- 
kresie wrocławskim. ,
’ Wystawa pod hasłem: „Nasze kontakty 
z Biblioteką Ossolineum” była dowodem, 
że więź wciąż żyje, a dokum entują ją li
sty, spotkania, wycieczki, a także liczne 
dary od Ossolińczyków.

Każdego roku przyjm ujem y do Klubu 
Miłośników Książki nowe ochotniczki. 
Organizujemy dla nich specjalne spotka
nie poświęcone poznaniu życia i działal
ności Ossolińskiego, pragnąc, aby nazwi
sko patrona klubu nie było dla nich pu
stym dźwiękiem, lecz symbolem wiedzy, 
miłości Ojczyzny i wielkiej szlachetności.

Więzi z Ossolineum to nie tylko for
malne kontakty z instytucją naukową, 
w ynikające z nadania im ienia drużynie, 
lecz także zainicjowane przez dr. Józefa 
Szczepańca serdeczne związki z ludźmi. 
Co roku na nazwisko w icedyrektora wy
syłamy sprawozdanie z rocznej działal
ności klubu, czasem także listy okolicz

nościowe, jak np. o uroczystości obchodów 
XXX-lecia liceum górowskiego. W ciągu 
kilku la t Klub nasz otrzymał też k ilka
naście listów od pracowników nauko
wych Biblioteki. Przechowujem y je z 
szacunkiem w teczce: Korespondencja z 
Ossolineum. Dziewczęta odpisują, wdzię
czne za poświęcony im czas, za zaintere
sowanie pracam i klubu.

W jednym z listów dr Szczepaniec 
zaproponował przyjazd do Góry z odczy
tem na posiedzenie K lubu Miłośników 
Książki. Radość dziewczynek była nie
kłam ana. W oznaczonym dniu — z długo
pisem i notatnikiem  w ręku — wysłu
chały interesującej prelekcji o roli d ru 
karstw a w życiu literackim  polskiego 
Oświecenia.

Niecodziennym przeżyciem dla dziew
cząt było zaproszenie ich przez dyrekto
ra  Biblioteki, dr. Albina, na otwarcie w y
stawy ph.: „Komisja Edukacji Narodowej 
na tle epoki”, eksponowanej w auli Bi
blioteki Ossolineum. Na 'tej uroczystości, 
k tóra zgromadziła przedstawicieli św iata 
nauki i kultury, władz, młodzieży studiu
jącej, jedyną delegacją szkół średnich 
były reprezentantki naszego klubu.

Obok listów, pamiątek, gromadzimy 
także m ateriały historyczne i współcze
sne dotyczące rozwoju Ossolineum. Wśród 
pam iątek przechowujemy piękny m eda
lion wybity z okazji 150-lecia istnienia 
Zakładu Narodowego, a wręczony nam w 
czasie jednej z wycieczek.

Z książek, które dostajemy w darze od 
ossolińskich przyjaciół, utworzył się już 
spory zbiór w naszej bibliotece szkol
nej. Osobno opracowuje się tam  karto te
kę zagadnieniową ph. J. M. Ossoliński i 
jego dzieło. Jest to chyba najbogatsze 
źródło wiedzy o Ossolineum w naszym 
mieście.

Co dwa lata organizuję wycieczkę K lu
bu Miłośników Książki z Góry do Wroc
ławia, by każda nowa członkini mogła 
poznać Bibliotekę Zakładu Narodowego. 
Dyrekcja Liceum trak tu je  to jako formę 
nagrody za pracę w Klubie i pokrywa 
wszystkie koszty.

W uzgodnionym term inie przybywamy 
do wielkiego gmachu Biblioteki przy ul. 
Szewskiej 37 we Wrocławiu, gdzie czeka 
nas zawsze przewodnik po tym  królestwie 
Jcsiążek. Na wstępie zapoznajemy się z 
działalnością Zakładu Narodowego, na
stępnie w dziale rękopisów oglądamy ory
ginalne, bogato iluminowane księgi ręko
piśmienne pisane na pergaminie, opra
wione w deski i skórę." Z szacunkiem f za
dumą pochylają się nasze głowy nad rę 
kopisami J. M. Ossolińskiego, Mićkiewi- 
cza, Chopina, Słowackiego, Fredry, Sien
kiewicza, Żeromskiego, Reymonta.

Dział starych druków prezentuje nam 
przepiękne, oryginały pierwszych druko
wanych książek, do złudzenia przypom i
nających rękopisy. Oglądamy mszały i 
modlitewniki z XV w. i ślicznie opra-
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wionę księgi z biblioteki królewskiej, mo
dlitewnik K ara Mustafy zdobyty w bitwie 
pod Wiedniem, I wydanie Boskiej ko
m edii Dantego, norym berskie wydanie 
dzieła Kopernika De revolutionibus...

Odwiedzamy czytelnię główną, w której 
poznajemy sposób korzystania ze zbio
rów Biblioteki, w dziale kartografii oglą
damy XV-wieczne wydanie m apy świata 
starożytnego, opracowanej przez Ptolem e
usza.

W czasie jednej z wycieczek ogromnie 
miłym akcentem życzliwości Biblioteki 
dla naszego zespołu było spotkanie w klu
bie ossolińskim z wicedyrektorem dr. Mi
chałem Sewerskim przy herbacie i cia
stkach. Bardzo ożywiona w ym iana zdań 
dotyczyła wspólnych kontaktów, a także

szerszych problemów pracy bibliotekar
skiej i pedagogicznej.

Cieszy nas ogromnie bliski kontakt z 
Biblioteką Ossolineum, serdeczność dy
rekcji i pracowników. Dziewczęta, urze
czone, za każdym razem przeżywają nie
codzienną przygodę intelektualną. Pozna
ją wartości, które pociągają ich umysły 
i serca i które pragną przeszczepiać w 
żjmie naszej szkolnej biblioteki.

Czy udaje się to choć częściowo?
Niech odpowiedzią będą słowa jednej 

z osób studiujących zaocznie, k tóra ko
rzysta z usług naszej służby inform acyj
no-bibliograficznej :

B ib lio teka  L iceum  O gólnokształcącego w  Gó
rze to  nasze m ałe  Ossolineum !

ALICJA DEMBOWSKA, 
TERESA KUTYBA
ŻYRARDÓW  
FILIA NR 4

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,

Działalność filii z literaturą
społeczno-polityczną
w latach 1 9 7 4 -1 9 1 9

Utworzenie specjalistycznej filii z lite
ra tu rą  społeczno-polityczną w sieci bi
bliotek publicznych w Żyrardowie było 
wynikiem realizacji zadań zawartych w 
zarządzeniu KC PZPR z listopada 1972 r. 
w sprawie przekazania księgozbiorów o- 
środków propagandy partyjnej bibliote
kom publicznym. Z uwagi na to, że księ
gozbiór ten, ogólnodostępny, nądal miał 
służyć aktywowi partyjnem u, umieszczo
ny został w samodzielnej placówce w są
siedztwie Miejskiego Ośrodka Pracy Ide- 
owo-Wychowawczej.

Główne kierunki działania nowej pla
cówki podporządkowano funkcjom, które 
m usiała ona spełniać na terenie m iasta:

•  zaopatrzenie w aktualną literaturę

aktyw u partyjnego oraz czytelników za
interesowanych sprawam i polityki i go
spodarki współczesnej,

•  udostępnianie książek z zakresu na
uk społecznych uczącym się i studiują
cym mieszkańcom miasta,

•  gromadzenie literatury  z zakresu 
praw a i adm inistracji w celu udostępnia
nia jej pracownikom Urzędu Miasta, Są
du, P rokuratury, Komendy MO.

Dla prawidłowej realizacji wymienio
nych zadań niezbędne było skupienie 
uwagi przede wszystkim na gromadzeniu 
księgozbioru. Skorzystano tu taj z do
świadczeń Miejskiego Ośrodka Propagan
dy Party jnej. Analiza struk tury  otrzyma
nego zbioru (3800 wol.) wykazała, że ok. 
50®/o to książki z zakresu nauk społecz
nych, głównie polityki, ekonomii, gospo
darki, prawa, oświaty; ok. 15®/o — dzieła 
z historii, tyleż samo — z filozofii i reli
gioznawstwa; na pozostałe ok. 20®/o zło
żyły się wydawnictwa słownikowe i ency
klopedyczne oraz książki z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych i techniki.

W naszej placówce przyjęta została po
dobna struk tu ra  zakupów bieżących. W 
ciągu minionych pięciu la t księgozbiór 
podwoił się — przybyło ok. 4000 książek, 
głównie wydawnictw  słownikowych i en
cyklopedycznych, wydawnictw  ogólnych 
i szczegółowych z zakresu nauk społecz
nych, historii filozofii i religioznawstwa.

Struktura zbiorów Filii nr 4 w Żyrardowie

Rok Z akup

D ział UKD Stan
k s ię 
go

zb ioru
0 1 2 3 5 6 7 8 9

1974
1975
1976
1977
1978
1979

1241
625
783
641
776

100
119
134
151
175
189

272
306
323
369
407
431

138
144
141
136
143
132

2948
3234
2973
3141
3473
3410

142
175
234
283
325
375

272
331

’409
506
642
673

76
92

119
152
178
213

213
389
387
382
426
465

841
937
863
966

1094
1183

5 002
5 727
5 583
6 086
6 863
7 071
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w  w ielu egzemplarzach zakupowane by
ły w ydawnictwa przeznaczone do szkole
nia partyjnego. W ram ach współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Pracy Ideowo-Wy- 
chowawczej otrzymujemy broszury i m a
teriały  opracowywane w W ydziałach Pro
pagandy KW i KC.

Szczególnie ważnym uzupełnieniem 
księgozbioru są wydawnictwa periodycz
ne. Prenum erujem y 36 tytułów  czasopism, 
z których sporządza się kartoteki zagad- 
nieniowe. Wybór tem atów  do kartoteki 
uzależniony jest od zapotrzebowań czy
telników. Zawiera ona głównie opisy a r
tykułów dotyczących ważnych wydarzeń 
politycznych, problemów gospodarczych i 
społecznych oraz rocznic państwowych.

Ze zbiorów Filii w ciągu 6 la t korzy
stało ok. 1500 czytelników. Są wśród nich 
tacy, którzy bibliotekę odwiedzają syste
matycznie, są i tacy, którzy po napisaniu 
referatu  czy uzyskaniu potrzebnej infor
m acji więcej nie przychodzą, udostęp
nienie księgozbioru ogółowi mieszkańców 
wpłynęło na zwiąkszenię się liczby czy
telników  ze 100 do 626 w r. 1979. Najlicz
niejszą grupę stanowią wśród nich p ra 
cownicy umysłowi, w drugiej kolejności 
— młodzież ucząca się i studiująca; n a j
mniej liczna grupa to emeryci i pracow 
nicy fizyczni.

Trudno zbadać stopień i jakość przeo
brażeń zachodzących w świadomości czy-- 
telników pod wpływem lite ra tu ry  społe
czno-politycznej. Toteż przy podsumowy
w aniu wyników pracy możemy posługi
wać się jedynie wskaźnikam i w ym ierny
mi, takim i jak  liczba czytelników i liczba 
wypożyczeń literatury  pozabeletrystycznej. 
A te zwiększają się stale.

I w jednym, i w drugim zakresie w i
doczny jest systematyczny wzrost: czytel
ników w r. 1974 było 275, obecnie jest 
626. W tym samym czasie lista wypoży
czeń z 884 wzrosła do 5 146. Znacznie rów 
nież zwiększają się wypożyczenia lite ra tu 
ry pozabeletrystycznej w pozostałych pla
cówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
(z ŻÔ /o do 27% ogólnej liczby wypoży
czeń).

Sieć bibliotek publicznych w Żyrardo
wie składa się z pięciu placówek zlokali
zowanych w różnych (dość odległych od 
siebie) punktach miasta. Filia nr 4 z li
te ra tu rą  społeczno-polityczną znajduje się 
w punkcie centralnym  i z tego głównie 
względu pełni funkcje koordynacyjne w 
zakresie udostępniania książek naukowych 
i popularnonaukowych. Od r. 1974 pro
wadzi centralny katalog książek pozabele- 
trystycznych z~akupowanych do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, tak  że czytelnicy

Czytelnicy Filii nr 4 w Żyrardowie

Rok Liczba

W iek Z ajęcie

15—19 20—29 pow yżej
30 uczący się um ysłow i inn i

1974
1975
1976
1977
1978
1979

275
485
512
582
589
626

29
85
82

116
115
108

119
215
248
255
259
311

127
185
182
211
215
207

31
- 97

180
211
215
259

218
327
273
279
311
300

26
61
59
92
66
67

W zakresie upowszechniania czytelni
ctwa wypracowane zostały stałe formy 
pracy:

— przeglądy zakupionych nowości do
konywane przez pracownika biblioteki co 
miesiąc w Ośrodku Pracy Ideowo-Wycho- 
wawczej, na naradach sekretarzy podsta
wowych organizacji partyjnych,

— sporządzanie w MOPIW tem atycz
nych wystaw  książek z okazji rocznic 
ważnych wydarzeń politycznych,

— organizowanie dużych wystaw  z oka
zji imprez miejskich odbywających się w 
domach kultury  w ram ach obchodów ro
cznic państwowych,

— prowadzenie, we współpracy, z Za
rządem Miejskim TWP, K lubu Wiedzy i 
Myśli, którego celem jest organizowanie 
spotkań szkoleniowych dla wykładowców 
TWP i czytelników.

mogą nie tylko korzystać z księgozbioru 
gromadzonego na miejscu, lecz również 
uzyskać informację, w jakiej placówce 
poszukiwaną książkę otrzymają. K ieruje
my ich także do innych bibliotek specja
listycznych na terenie m iasta — Miejskiej 
Biblioteki Pedagogicznej, biblioteki Mu
zeum H istorii Ruchu Robotniczego, Miej
skiej Poradni Instrukcyjno-M etodycznej 
Pracy Kulturalno-O św iatowej, Centralne
go Laboratorium  Przem ysłu Lniarskiego.

Filia nasza usilnie stara  się, aby w 
świadomości mieszkańców miasta wytwo
rzyło się przekonanie, że biblioteka jest 
punktem  rzetelnej inform acji w sprawie 
poszukiwanej literatury , i aby każdy 
mógł w niej znaleźć odpowiedź na nu r
tujące go pytania z zakresu polityki i 
gospodarki naszego kraju. Czynnikiem 
mobilizującym w działalności jest wzrost 
poziomu wiedzy czytelników oraz ich róż
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norodne potrzeby, które zmuszają ich do 
perm anentnego kształcenia się, do korzy
stania w coraz większym zakresie z księ
gozbiorów bibliotek publicznych.

K SIĄ ŻK I N A JC ZĘŚC IEJ WYPOŻYCZANE 
W F IL II NR 4 W ŻYRARDOWIE

CACKOW SKI Z. G łów ne zagadn ien ia  i k ie 
ru n k i filozofii.

EHRLICH S. W stęp do n a u k i o państw ie  i 
p raw ie .

E konom ia polityczna socjalizm u. Red. J. G ór
ski.

ENGELS F. L udw ik  F eu e rb ach  i zm ierzch  
k lasycznej filozofii n iem ieck iej.

FEDOROW ICZ Z. F inanse  w  gospodarce so
c ja listycznej,

FULLER B. A. G. H isto ria  filozofii. 
GEBETHNER S., JAROSZ Z., BOBKOWSKI

W. S ystem  o rganów  państw ow ych  w  PRL. 
GÓRA W. P o lska  R zeczpospolita  Ludow a

1944—1971.
JA SZU Ń SK I G. P rezy d en ci i zam achow cy. 
JUREK  M., SKRZYPKOW SKI E. U kład  W ar

szaw ski.
K A RPIŃ SK I A. G ospodarcza pozycja  Polsk i 

w  św iecie.
KASPRZYK L., W ĘGRZYCKI A. W prow a

dzenie do filozofii.
K odeks .pracy . P rzep isy  w prow adzające. 
K o n sty tu c ja  PRL.
KOSESKI A. R ozw inięte  społeczeństw o so

c ja listyczne.
KOW ALSKI J . W stęp do n a u k i o p aństw ie  i 

p raw ie .
KOW ALSKI Wł. T. W ielka k o a lic ja  1941—1945. 
KOZYR-KOW ALSKI S., ŁADOSZ J . D ialek-

ty k a  a społeczeństw o.
KUCHARSKI M. P ien iądz , dochód, p ro p o r

c je  w zrostu .
LEN IN  Wł. I. D zieła T. 1.
LEN IN  Wł. I. P aństw o  a rew o luc ja . 
ŁOBODZIŃSKA B. R odzina w  Polsce. 
MARKS K., ENGELS F. Dzieła w ybrane .

M ATEJKO A. Socjologia p racy .
NOW ICKI J. E konom ia polityczna. 
OLSZEW SKA-ŁADYKA A. Rodzina. 
O rgan izacja  społeczeństw a socjalistycznego  w

Polsce. Red. A. Dobieszew ski.
Odgłosy R ew olucji P aździern ikow ej n a  M a

zowszu i Pod lasiu .
OSSOWSKA M. N orm y m oralne.
OSSOWSKA M. P odstaw y  n a u k i o m o ra l

ności.
P lanow an ie  gospodark i narodow ej. A ut. W.

BAKA i in.
t ’o lity k a  gospodarcza PRL. A ut. J . GÓRSKI 

i i n . .
P o lska  — P rzy ro d a  — Człowiek — G ospodar

k a . A ut. B. AUGUSTOWSKI i in.
p rzem ian y  rodz iny  po lsk ie j. R ed. J . K om o

row ska.
Po lsk i ru ch  robo tn iczy . Z a ty s  h is to rii. Red.

A. C zubiński.
Socja lis tyczny  m odel konsum pcji. Red. n auk .

J. P isany .
Socja lis tyczny  w zór osobowy pracow nika.

Red. M. M ichalik .
SUCHODOLSKI B. K im  je st człowiek? 

SWEEZY P. T eoria  rozw oju  kap ita lizm u . Za
sady m ark sisto w sk ie j ekonom ii po litycznej. 

SW IENKO H. P odstaw y  filozofii m ark sisto w 
sk iej. W ybór tekstów  źródłow ych i opracow ań. 

VII Z jazd PZPR.
ŚW IECKI A. O św iata  i szkoln ictw o w  XXX-

-lec iu  PRL.
TATARKIEW ICZ. W. H is to ria  filozofii. 
T eh e ran  — J a łta  — Poczdam .
XXX la t gospodark i Po lsk i L udow ej. Red.

n auk . K. Secom ski.
TYSZKA Z. Socjologia rodziny .
W ACŁAWEK J. O p a rtii. S tud ia  i szkice. 
W IATR J. Społeczeństw o.
W IATR J. W spółistn ienie  i ideologia. 
W ISZNIEW SKI J . Z arys p raw a  cyw ilnego. 
W ybrane zagadn ien ia  ideologii i p o lity k i

PZ PR . A ut. E. DURACZYNSKI i in.
Z w alk  robo tn ików  Ż yrardow a 1883—1919. 
ZIENKOW SKI L. Dochód narodow y. W ytw a

rzan ie , podział.

WIESŁAWA DZIECHCIOWSKA
SZCZECIN —  WiMBP

Kurs dla pracowników
działów muzycznych
w bibliotekach'publicznych

w  dniach 19—24 października 1979 r. w 
Państwowym Ośrodku Kształcenia Biblio
tekarzy w Jarocinie odbył się, zorganizo
wany z inicjatywy Sekcji Bibliotek Mu
zycznych SBP, kurs dla pracowników

działów muzycznych bibliotek publicz
nych.

Działy te w ostatnich latach powstały 
już w niektórych' bibliotekach publicz
nych, a wiele placówek planuje w naj
bliższym czasie ich uruchomienie. Wśród 
muzykaliów obecnie przez nie gromadzo
nych przeważają nagrania, co potw ier
dziła ankieta przeprowadzona wśród u- 
czestników kursu, jednak coraz więcej bi
bliotek widzi potrzebę rozszerzenia swych 
zbiorów o nuty i księgozbiór muzyczny. 
Zagadnienia związane ze struk turą  i or
ganizacją pracy działu muzycznego sta
ją się więc ostatnio przedmiotem coraz 
większego zainteresowania. Przy braku 
bowiem podręczników czy poradników 
specjalistycznych wielu bibliotekarzy, 
zwłaszcza młodszych stażem, napotyka
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szereg trudności w arsztatowych, których 
nie może rozwiązać we własnym zakre
sie. Przybliżenie tej problem atyki było 
głównym celem kursu.

W jego programie ujęto następujące za
gadnienia:

— ogólne wiadomości z zakresu nauki 
o muzyce i historii muzyki,

— wiadomości o bibliotecznych m ate
riałach muzycznych,

— zasady gromadzenia, opracowania, 
przechowywania i udostępniania muzyka- 
liów,

— formy popularyzacji muzyki stoso
wane przez bibliotekę.

Na realizację program u przeznaczono 34 
godz. lekcyjne. Zorganizowano również 
wycieczkę do działu muzycznego M iej
skiej Biblioteki Publicznej im. E. Raczyń
skiego w Poznaniu.

Mimo stosunkowo krótkiego okresu 
przeznaczonego na rekrutację, w kursie 
uczestniczyły 23 osoby: pracujące w 
WiMBP (3), WBP (11) i MBP (9). Byli 
to przeważnie bibliotekarze młodzi o nie
zbyt długim stażu, który w przypadku 
18 uczestników nie przekraczał 5 lat; ty l
ko 2 osoby legitymowały się 10-letnim 
okresem pracy w bibliotekarstwie. Mło
dy wiek uczestników i stosunkowo w y
soki poziom przygotowania ogólnego i bi
bliotekarskiego (10 osób ukończyło studia 
wyższe, w tym  4 — bibliotekoznawcze) 
pozwalają myśleć optymistycznie o roz
woju tej nowej w polskich bibliotekach 
publicznych specjalizacji.

Zarówno program kursu, jak i jego 
realizacja spotkały się z dużym zaintere

sowaniem, zwłaszcza zajęcia dotyczące te 
matów czysto muzycznych. Uczestnicy 
zgłaszali jeszcze większe zapotrzebowa
nie w tym zakresie, ponieważ ich wiedza 
w dziedzinie muzyki była w zasadzie mi
nimalna. Tylko jedna z obecnych na k u r
sie osób posiadała pewne przygotowanie 
muzyczne w postaci ukończonej szkoły 
muzycznej I stopnia. Niestety, ogranicze
nia czasowe program u nie pozwoliły na 
zwiększenie ilości takich zajęć.

Ogólnie przeważała wśród uczestników 
opinia, że kurs był za krótki. Postulowa
no m.in. wprowadzenie większej liczby 
godzin przeznaczonych na ćwiczenia, 
głębsze rozwinięcie zagadnień dotyczą
cych spraw  typu organizacyjnego (regula
miny, wyposażenie pomieszczeń itp.) oraz 
wprowadzenie zajęć związanych z techni-n 
ką obsługi sprzętu audiowizualnego.

Dość powszechne było zdanie, że kurs 
taki powinien odbywać się w bibliote
kach, które posiadają dobrze zorganizowa
ne działy muzyczne i legitym ują się wy
sokimi osiągnięciami w pracy. Stw arza
łoby to uczestnikom możliwość poznania 
rozwiązań modelowych, które mogłyby 
stanowić wzór do naśladowania na grun
cie własnej biblioteki.

Oceniając ogólnie przebieg kursu można 
stwierdzić, że okazał się on bardzo poży
teczny, wzbudził zainteresowanie i wy
kazał potrzebę szerszego podejmowania 
problem atyki zbiorów muzycznych w bi
bliotekach publicznych. Należy również 
wyrazić nadzieję, że zagadnienia te w ej
dą na stałe do program u podnoszenia 
kw alifikacji -i rozwijania specjalizacji ka
dry bibliotekarskiej.

IRENA NOWAK

Polonistyczne poradniki
liihliograficzne w działalności
infotmacyjnej bibliotekarza

o  sprawności, służby inform acyjno-bi
bliograficznej, o zaspokajaniu rosnących 
potrzeb czytelników w jej zakresie decy
duje nie tylko zasobność księgozbioru 
podręcznego, wiedza bibliotekarza, ale 
również jego operatywność, umiejętność 
szybkiego docierania do informacji.

Działalność inform acyjna prowadzona 
jest dziś praktycznie we wszystkich bi
bliotekach. Praca ta jest szczególnie tru d 
na w placówkach małych, w których nie 
ma odrębnych, wyspecjalizowanych dzia

łów informacyjno-bibliograficznych, a po
trzeby czytelników m ają stałą tendencję 
zwyżkową. Bibliotekarz nie ogranicza się 
tam  do inform acji ściśle bibliograficznych, 
coraz częściej udziela inform acji rzeczo
wych, tekstowych, ukierunkowuje pracę 
samokształceniową oraz wdraża czytelni
ków do samodzielnego wyszukiwania in
formacji.

Z tego względu pożyteczne zapewne bę
dzie przekazanie mu niezbędnych wiado
mości o różnych wydawnictwach biblio
graficznych oraz o poradnikach, które 
mogą w tej pracy pomóc. Wskazówkę po
średnią, jak z nich kórzystać, stanowią 
zamieszczone na końcu ćwiczenia. Ukazu
ją one możliwości posługiwania się okre- 
śłonym wydawnictwem jako źródłem róż
norodnych informacji, mogą też być spra
wdzianem, w jakim stopniu opanowane 
zostały umiejętności docierania do tych 
informacji. Ćwiczenia można również wy
korzystać w pracy zespołów samokształ
ceniowych bibliotekarzy lub w zajęciach 
z młodzieżą, np. z humanistycznymi gru
pami fakultatyw nym i w  liceach.
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JERZY STARNAWSKI: Warsztat bi
bliograficzny historyka literatury polskiej 
na tle dyscyplin pokrewnych. Wyd. 2. 
W arszawa 1971.

Praca adresowana jest do studentów 
filologii polskiej. Autor omawia niektóre 
problemy bibliografii oraz dokonuje prze
glądu bibliografii i innych wydawnictw 
według następującego podziału:

1. Teoria bibliografii w zarysie.
2. Podstawowe zagadnienia opisu bi

bliograficznego (uwaga; opisy według sta
rych norm).

3. Biblięfgrafia ogólna na warsztacie 
historyka literatury  polskiej.

4. Bibliografia literacka polska.
5. Bibliografia obca ogólna i litera

cka.
6. Bibliografie literackie.
7. Bibliografia bibliografii.
8. Encyklopedie. Słowniki.
9. Syntezy. Podręczniki. Antologie.

10. Monografie. Studia. Przyczynki.
11. Biblioteki i inne zbiory jako w ar

sztat pracy historyka literatury  polskiej.

Praca jest równocześnie poradnikiem i 
przeglądem bibliograficznym. Załączono 
indeks rzeczowy. Ćwiczenia dotyczące 
metodyki sporządzania opisu bibliografi
cznego (s. 62—68), korzystania z Biblio
grafii polskiej Karola Estreichera (s. 99— 
—100 i 124—125), Bibliografii literatury  
polskiej „Nowy K orbut” (s. 136—137) oraz 
bibliografii bibliografii (s. 298).

JADWIGA CZACHOWSKA, ROMAN 
LOTH; Bibliografia i biblioteka w  pracy 
polonisty. Wrocław 1977. Vademecum po
lonisty.

Praca, • adresowana do środowiska stu
denckiego, w zamierzeniu autorskim  ma 
służyć potrzebom dydaktyki uniw ersytec
kiej. Może być wykorzystana w pracy sa
mokształceniowej i działalności inform a
cyjnej bibliotekarza.

W części I omówiono metodę bibliogra
fii, zarys rozwoju spisów bibliograficznych 
w Polsce oraz bibliografie szczególnie w a
żne dla badań literackich.

Część II zawiera informacje na tem at 
funkcji bibliotek, ważniejszych bibliotek 
w Polsce, podstawowych kategorii m ate
riałów bibliotecznych, wewnętrznej struk
tury  biblioteki, rodzajów katalogów, wy
dawnictw  informacyjnych, ogólnej organi- 
za tji kwerendy, pracy z książką, czaso
pismem, rękopisem, mikrofilmem i foto
kopią, a także dokum entacji i informacji 
naukowej w nauce o literaturze. Poszuki
wania ułatw iają indeksy — osobowy i 
rzeczowy.

Załączone tablice zaw ierają szereg m a
teriałów, przydatnych zwłaszcza w bibłio- 
tekach nie dysponujących normami i ta 
blicami UKD:

1. Systemy alfabetyczne. Przykład sze
regowania haseł na podstawie alfabetów 
łacińskiego i polskiego.

2. Alfabetyczny układ haseł. Przykład 
alfabetycznego szeregowania haseł w uk
ładach: wyrazowym i literowym.

3. Transliteracja słowiańskich alfabe
tów cyrylickich.

4. Skróty częściej używane w opisach 
bibliograficznych i katalogowych.

5. Wzory opisów katalogowych.
6. Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna. 

Działy główne (do drugiego miejsca).
7. Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna. 

Dział 8: Językoznawstwo. L iteratura.
8. Normy bibliograficzne i bibliotecz

ne.
9. Polska bibliografia literacka 1944/45 

—1973 — zestawienie za poszczególne la
ta  zawierające zakres, zasięg, zasady do
boru m ateriału, układ, opis, indeksy.

10. Ważniejsze biblioteki krajowe. Po
dano w wykazie adresy 27 bibliotek o za
sobach szczególnie przydatnych w pracy 
historyka literatury  polskiej.

JADWIGA CZACHOWSKA, ROMAN 
LOTH: Przewodnik polonisty. Bibliogra
fie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie. 
Wrocław 1974. Vademecum polonisty.

Przewodnik jest adnotowanym spisem 
bibliograficznym zawierającym inform a
cje o bibliografiach, słownikach oraz in
nych opracowaniach dokumentacyjnych 
dotyczących literatury  polskiej i literatur 
obcych w Polsce, szeroko rozumianego 
polskiego życia literackiego oraz nauki o 
literaturze. Uwzględniono również polskie 
encyklopedie powszechne, słowniki języ
kowe, onomastyczne, bibliograficzne, pse
udonimów, przysłów itp., bibliografie 
ogólne i regionalne oraz wydawnictwa in
form acyjne z zakresu pokrewnych dzie
dzin humanistycznych.

W części I poświęconej bibliografiom, 
słownikom oraz innym opracowaniom do
kum entacyjnym  m ateriał zgrupowano w 
sześciu działach:

1. Słowniki.
2. Bibliografie bibliografii.
3. Bibliografie ogólne.
4. Bibliografie regionalne i lokalne.
5. Bibliografie, słowniki, kroniki z za

kresu literatury  i nauki o literaturze 
(uwzględniono podział na epoki).

6. Ważniejsze bibliografie, słowniki i 
inne wydawnictwa informacyjne z zakre
su pokrewnych dziedzin humanistycz
nych.

W części II omówiono informatory 
zbiorcze i katalogi centralne, biblioteki w 
układzie alfabetycznym m iast oraz m u
zea literackie. W opisie poszczególnych 
bibliotek podano adres, krótką historię, 
zbiory, katalogi, bibliografię przedmioto- 
wo-podmiotową.

M ateriały w części pierwszej uporząd
kowano według stopnia ważności bądź 
chronologicznie, począwszy od pozycji na j
nowszych.

Korzystanie z tego nieco skomplikowa
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nego układu ułatw iają indeksy: 1. auto
rów oraz tytułów  dzieł zbiorowych i ano
nimowych, 2. przedmiotowy.

Poniżej podane tem aty ćwiczeń ułatw ia
ją nabycie pewnej w prawy w  korzysta
niu z Przewodnika  oraz wskażą, jak sze
roki jest zakres jego informacji. Prze
wodnik  jest szczególnie przydatny w p ra 
cy inform acyjnej bibliotek, niezbędny w 
placówkach oddalonych od większych 
ośrodków naukowych.

ĆWICZENIA

- 1. Podać recenzje Słownika gwary w ar
szawskiej X IX  w ieku  Bronisława Wie
czorkiewicza

(s. 33 poz. 55).
2. Wymienić słowniki wyrazów obcych 

wydane w Polsce Ludowej
(s. 33 poz. 49—51).

3. Gdzie możemy znaleźć inform acje na 
tem at nazwisk śląskich?

(s. 38 poz. 73).
4. Czyje życiorysy obejm uje Polski sło

wnik biograficzny?
(s. 39 poz. 76).

5. Przy pomocy jakich w ydawnictw  mo
żemy rozwiązać pseudonim współcze
snego pisarza polskiego?

(s. 46 poz. 112),
6. Wymienić ważniejsze zbiory polskich 

przysłów
(s. 46 poz. 114; s. 47 poz. 115—118).

7. Omówić zawartość i układ Bibliogra
fii polskiej K arola Estreichera

(s. 51 poz. 135).
8. W jakiej bibliografii znajdziemy wy

kaz druków konspiracyjnych w yda
nych w latach 1939—1945?

(s. 61 poz. 107).
9. Omówić ogólnie zawartość „Nowych 

Książek”. Od kiedy to czasopismo 
ukazuje się i czy jego charakter u le-,

_ gał zmianom?
(s. 62 poz. 211).

10. W jaki sposób można zorientować się, 
czy w r. 1968 opracowano rozprawy 
doktorskie lub habilitacyjne na te 
m at rom antyzm u w Polsce oraz me
todyki nauczania języka polskiego

(s. 62 poz. 212).
11. Gdzie można znaleźć m ateriały b i

bliograficzne na tem at:
a. Częstochowy

(s. 90 poz. 386, 387);

b. Warszawy
(s. 105—108 poz. 478—483).

12. Podać treść pracy H enryka M arkie
wicza: Główne problemy w iedzy o li
teraturze. Kraków  1970.

(s. 115 poz. 516).
13. Omówić zakres treści następujących 

wydawnictw:
a. W iek X IX . Sto lat m yśli polskiej. 

W arszawa 1906—1923
(s. 120—121 poz. 539);

b. Obraz literatury polskiej X IX  i 
X X  w ieku. W arszawa 1965

(s. 121—122 poz. 540).

14. Gdzie szukać inform acji na tem at pi
sarzy śląskich?

(s. 122—123 poz. 541—543).
15. Wymienić ważniejsze bibliografie d ra

m atu polskiego
(s. 131—132 poz. 565—569).

16. Sprawdzić, jakie i kiedy wydano ka
lendarze życia i twórczości:
a. Juliusza Słowackiego

(s. 180 poz. 940);
b. H enryka Sienkiewicza

(s. 195 poz. 1057).
17. Wymienić ważniejsze prace Juliana 

Krzyżanowskiego na tem at literatury  
ludowej

(s. 267 poz. 1600; s. 271 poz. 1637).
18. Gdzie można znaleźć informację, ja 

kie filmy polskie zostały w yproduko
wane w r. 1963

(s. 308 poz. 1919).
19. Gdzie szukać m ateriałów  na tem at 

tea tru  w czasie II wojny światowej?
(s. 338 poz. 2076).

20. Podać bliższe szczegóły na tem at Bi
bliografii Z iem i G liwickiej

(s. 91 poz. 390).
21. Jakie katalogi posiądą Biblioteka Ślą

ska?
(s. 410).

22. Jakie katalogi znajdują się w zabyt
kowych zbiorach bibliotecznych. Mu
zeum Narodowego w Krakowie?

(s. 496, 498).
23. Scharakteryzować zbiory Muzeum Li

tera tu ry  im. Adama Mickiewicza w 
Warszawie

(s. 499—5Ó0).
24. Gdzie znajdują się muzea poświęcone 

Janowi Kasprowiczowi? Jak i jest cha
rak ter ich zbiorów?

(s. 502).
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JADWIGA ANDRZEJEWSKA
WROCŁAW

EWA KARNKOWSKA
POLKOWICE

Obozy czytelnicze
dla młodzieży na Węgrzech

Langer’ junych ćitatelej. Eksperim ent v 
oblasti prosvescenija Vengrii. ^ost. i red. 
P. Banlaky, I. Kam aras, C. Varga. Buda
pest: Izdatel’stvo Ućebnoj L iteratury  1979, 
116 s.i.

Książka, wydana w kilku językach, za
w iera opis eksperymentów pedagogicz
nych zapoczątkowanych u progu la t sie
demdziesiątych przez pracowników Cen
tralnego Ośrodka Teorii i Metodyki Bi
bliotekoznawstwa przy Bibliotece Narodo
wej im. Széchenyiego w Budapeszcie oraz 
przez kilku młodych pisarzy węgierskich. 
Na zlecenie Biblioteki Okręgowej w Vesz- 
prém, wspólnie z pedagogami powołali oni 
do życia „obóz młodych czytelników”. J a 
ko nowa, niezwykle interesująca forma 
pracy wakacyjnej z młodzieżą zyskał on 
wielu zwolenników. Obecnie organizuje 
się przy pomocy władz państwowych co 
roku około 100 takich turnusów. Uczestni
czy w nich około 5 tysięcy dziewcząt i 
chłopców pod opieką 250—300 młodych 
pracowników nauki, sztuki i oświaty.

Omawiana publikacja składa się z 
trzech części. W pierwszej Pal Banlaky
— socjolog, Istvân K am aras — socjolog 
i badacz czytelnictwa oraz Csaba Varga
— pisarz i socjograf charakteryzują w 
formie dyskusji panelowej zadania speł
niane przez osoby młodych czytelników. 
Jednym  z najważniejszych jest „objaśnia
nie”, „tłumaczenie św iata”, nadawanie 
mu sensu i udzielanie pomocy w okre
ślaniu przez młodzież własnego miejsca 
W życiu. Drugi ważny cel to włączenie 
jednostki w działalność grupy, spowodo
wanie, by czuła się „u siebie” zarówno w 
rodzinie, wśród przyjaciół, jak i w  spo
łeczeństwie. Przewodnim hasłem obozów 
jest motto:

B łędem  je s t b ra k  u m ie ję tn o śc i znajdow an ia  
odpow iedzi n a  py tan ie , w iększym  b łędem  — 
jeśli sądzim y, że znaleźliśm y raz  na zawsze

1 W ykorzystano  także  a r ty k u ł is tv â n a  K a- 
m arasa : C ita te l’s k ÿ  tabor v  M ad’arsku . ,,C ita- 
te l” 1979 n r  3 s. 90—91.

\  .

tr a fn ą  odpow iedź, jeśli n ie  w ą tp im y  w  je j 
zasadność, n a jw ię k sz y m -je d n a k  b łędem  — nie  
um ieć py tać .

Środkam i poznania, św iata i siebie są 
m. in. nauka i sztuka. Są nimi choćby 
dlatego, że uogólniają często diam etralnie 
różne 'pojęcia o rzeczywistości. Stąd bie- 
rze się ogromne znaczenie szeroko rozu
mianego czytania. Autorzy twierdzą, że 
„czytanie jest myśleniem” (I. K amaras: 
ludzie nie czytają dla samego czytania, 
ale zawsze d l a  c z e g o ś ,  z a m i a s t  
c z e g o ś  lub ■ p r z e c i w  c z e m u ś ) .  
Dlatego obóz powinien uczyć „rozumnego 
czytania”, które nie będzie ucieczką od 
świata, lecz pozwoli poznać rządzące nim 
praw a, lepiej orientować się w grupie, 
dokładniej oceniać siebie i innych. Obóz 
spełnią swoją rolę tylko wtedy, gdy prze
bywający na nim młody człowiek uzyska 
impuls do stawiania pytań i do szukania 
na nie o’dpowiedzi m.in. w literaturze, do 

-ciągłego rozw ijania swej osobowości, do 
ulepszania własnego życia i gdy po po
wrocie do swego środowiska zaczyna żyć 
troszeczkę inaczej. Ale musi to wynikać 
z własnego przekonania, nie może być 
narzucone z góry. Sprzyja tem u panująca 
na obozach młodych czytelników demo
kracja. I wychowawcy, i młodzież ucze
stniczą w nich na równych prawach. O- 
znacza to podział zadań ii wspólną odpo
wiedzialność. Np. młodzież może śmia
ło skrytykować wychowawcę za nudny 
przebieg zajęć, może go' posłać za k arę  
na trzy m inuty za drzwi, jak  każdego 
uczestnika dyskusji za przerwanie komuś 
wypowiedzi.

Opiekunowie nie narzucają swoich po
glądów, pomagają tylko zrozumieć nie
które sprawy, inicjują dyskusje, podpo
w iadają lekturę. Mówią o sobie, że są 
podobni do katalizatorów  przyspieszają
cych reakcje chemiczne. Sprzyjająca 
szczerym rozmowom atmosfera, np. wie
czorem przed zaśnięciem, gdy wszyscy są 
w łóżkach, po zgaszeniu światła, powodu
je, że młodzi ludzie zadają pytania nawet 
natury osobistej (dlaczego ojciec ma ko
chankę, jeśli moja m atka • jest piękną i 
pociągającą kobietą?), angażują się w 
spory, w yrażają swoje opinie, przytaczają 
odpowiednie argumenty.

A zatem obozy czytelnicze, ucząc for
mułować pytania, wyrażać myśli i uczu
cia, rozszerzając zasób używanych słów, 
są nie tylko szkołami aktywnej lektury 
i kultury  języka, ale i szkołami dem okra
cji, współżycia w grupie i grupowej psy
choterapii.

Druga część książki odpowiada na py
tania, dla kogo i jak są organizowane 
obozy młodych czytelników. Autorzy 
twierdzą, że są one potrzebne całej mło
dzieży, lecz względy finansowe, organiza
cyjne oraz trudności ze skompletowaniem 
kadry wychowawców ograniczają możli
wości ich masowego upowszechnienia. W
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związku z tym zaprasza się na obozy w 
pierwszej kolejności młodzież pochodźącą 
z małych, zaniedbanych kulturalnie m iej
scowości, znajdującą się w niekorzystnych 
w arunkach wychowawczych, nie um iejącą 
łatwo nawiązywać kontaktów  z otocze
niem, m. in. młodzież z grup mniejszości 
narodowych. Są to przede wszystkim ucz
niowie starszych klas szkoły podstawowej, 
szkół zawodowych i średnich ogólno
kształcących, ale także i młodzież pracu
jąca. Wiek uczestników obozów w aha się 
od 12 do 25 lat.

Sporo wysiłku wymaga wyszukanie 
miejsca, w którym  mogłyby odbywać się 
zajęcia. Musi ono znajdować się w cieka
wym otoczeniu, wśród pięknej, nieska
żonej przyrody, ale posiadać równocześ
nie bogatą otoczkę cywilizacyjną: dobrze 
wyposażoną bibliotekę, prasę, sprzęt au
diowizualny, płyty i taśmy.

W każdym okręgu (województwie) Wę
gierskiej Republiki Ludowej istnieją już 
robocze grupy, organizujące obozy czytel
nicze dla młodzieży. W ich skład wchodzą 
przedstawiciele wielu organizacji i insty
tucji, zapewniających środki m aterialne 
i pomoc organizacyjną — rady narodowej. 
Frontu Narodowego, Komunistycznego 
Związku Młodzieży, związków zawodo
wych, biblioteki, domu kultury. C entral
ny nadzór merytoryczny i funkcje koor
dynacyjne spraw ują: wspomniany już 
Centralny Ośrodek Bibliotekoznawstwa, 
Związek Pisarzy W ęgierskich i Klub Mło
dych Twórców.

Obóz trw a 10—14 dni. Uczestnicy w 
liczbie 50—60 podzieleni są na cztery lub 
pięć zespołów (8—12) osób), którym i opie
kują się wychowawcy. Organizują oni za
jęcia i dyskusje w grupach. Następnie 
najciekawsze problemy są przenoszone na 
forum całej społeczności obozu, najczęś
ciej z udziałem kompetentnych w okre
ślonej problematyce osób: pisarzy, dzia
łaczy politycznych, krytyków, naukowców, 
dziennikarzy, artystów, zapraszanych do 
dyskusji z młodzieżą na jednorazowe spot
kanie lub — co daje optymalne korzyści 
— na wspólny z uczestnikam i obozu kil
kudniowy pobyt i udział w ich zajęciach. 
Oto przykładowe tem aty dyskusji, wysu
wane przez młodzież: miłość, rodzina, 
małżeństwo. Dlaczego małżeństwa rozwo
dzą się? Dlaczego mój w ujek popełnił sa
mobójstwo? Dlaczego zdradziła mnie dzie
wczyna, k tórą bardzo kochałem? Drugi 
tem at to szkoła i praca. Szkolne konflik
ty, dem okracja w zakładzie pracy, sto
sunki między przełożonymi i podwładny
mi, sens pracy i działalności społecznej. 
Trzeci krąg tem atyczny — problemy 
światopoglądowe, polityczne: kim jest 
człowiek, co to jest w iara, co to jest so
cjalizm, terroryzm , czy jest Bóg, czy go 
nie ma, co to jest nacjonalizm, patrio
tyzm, jak zapatrywać się na ucieczkę nie
których obywateli do krajów  kapitalisty
cznych. Czwarty typ pytań dotyczy za

gadnienia: człowiek i wszechświat. Gdzie 
kończy się świat? Kiedy ulegnie zagła
dzie system słoneczny? Jakie będzie m ia
sto w roku 3000? Wszelkie tem aty dy
skusji — życie i śmierć, miłość i przy
jaźń, ubiór i moda, samotność człowieka, 
alkohol i przestępczość, ku ltu ra  i sztuka, 
folklor, znaczenie przysłów — sprowa
dzają się do głównego w ątku: j a k  ż y- 
j e m y ,  a j a k  ż y ć  p o w i n n i ś m y ,  
na czym polega sens życia. Idei tej pod
porządkowane są również dyskusje nad 
książkami, filmami, obrazami, muzyką, 
piosenką. Jeden z obozów był w całości 
poświęcony zaprojektow aniu społeczeń
stwa przyszłości — jego konstytucji, go
spodarki, oświaty, kultury  i życia rodzin
nego.

Oprócz dyskusji młodzież przy pomocy 
wychowawców organizuje różne formy 
zajęć kreatywnych: sądy nad bohatera
mi literackim i i postaciami historycznymi, 
inscenizacje, uczenie się piosenek, prace 
plastyczne, np. rzeźby z korzeni, hapenin- 
gi, jak np. przybycie M arsjan i ich spot
kanie z uczestnikami obozu.

Ogromne znaczenie dla efektów pracy '  
wychowawczej na obozie ma dobór opie
kunów grup. Pożądane jest, by reprezen
towali oni możliwie szeroki w achlarz za
wodów. Na podstawie kilkuletnich obser
wacji stwierdzono, że dla zainicjowania 
wszechstronnego rozwoju osobowości ucze
stników  obozów niezbędna jest działał-, 
ność plastyka, pisarza, muzyka, astrono
ma, fizyka, pedagoga, bibliotekarza itp. 
Ważne jest również to, by nie byli oni 
tzw. „wąskimi specjalistam i”, by potrafili 
łatwo nawiązywać kontakty z dziećmi i 
rnłodzieżą, umieli pobudzać do dyskusji, 
nie dawali gotowych recept, lecz prowo
kowali do samodzielnych poszukiwań.

W trzeciej części omawianej pozycji ze
brano czternaście wypowiedzi osób pro
wadzących zajęcia na obozach młodych 
czytelników. Wśród autorów  relacji prze
w ażają ludzie młodzi. Opisują oni szcze
gółowo swoją działalność, organizowane 
zajęcia, podkreślając ogromną ciekawość, 
nienasyconą żądzę wiedzy uczestników 
obozów, mówią także o przyjemności ob
serwowania w młodzieży zmian, prow a
dzących do tego, że myślenie staje się* 
dla niej źródłem radości. Podsumowując v 
siedmioletnie doświadczenia obozów mło
dych czytelników, pisarz Zoltan Fabian 
widzi ich szczególną rolę wychowawczą w 
daw aniu młodzieży tego, czego nie może 
lub nie chce dać szkoła i rodzina: mo
żliwości wypowiedzenia własnego zdania, 
ujaw nienia swej osobowości i im pulsu do 
wszechstronnego jej rozwoju.

Pragniem y zwrócić szczególną uwagę* 
naszych Czytelników n a ' to, że inicjato
rzy obozów w swej pracy kierują się tr a 
fnym rozumieniem najgłębszej i s t o t y  
„ p o w o ł a ń  c z y t e l n i c z y c h ”: do 
czytania prowadzi młodego człowieka 
przede wszystkim g ł ó d  w i e d z y .
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pragnienie poznania siebie, innych i 
świata. Gdybyż tę zasadę chciały uwzględ
nić nasze (i nie tylko nasze) instytucje 
edukacji, czytelniczej — szkoły i biblio
teki, które dla pobudzania aktywności 
czytelniczej wychowanków zamiast m ą
drej, ciekawej pracy z książką, udowad
niającej, że czytanie c o ś  człowiekowi 
d a j e, zamiast rozbudzania pasji poz
nawczych stosują s f o r m a l i z o w a n e  
s y s t e m y  współzawodnictwa o najw yż
szą, średnią wypożyczeń na klasę, ponie
waż władze szkolne czynią z niej narzę
dzie oceny bibliotekarza i szkoły. W tro
sce o tęże „średnią” stosuje się nagrody, 
ba! naw et kary, moralizuje, nakazuje, a 
nawet zakazuje korzystania z innych bi
bliotek! Jakże często poloniści obrzydzają 
lekturę, „przerabiając” ją w sposob sche
matyczny, sztampowy, każąc wkuwać go
towe formułki, nie troszcząc się o w łaś
ciwe przygotowanie uczniów do jej indy
widualnego, twórczego odbioru, tak  by 
młody czytełnik u Homera i Szekspira 
znalazł bliskie sobie sprawy i podnietę 
do szukania odpowiedzi na nurtu jące go 
pytania 2.

Wydaje się, że węgierski eksperyment 
można by przenieść na nasz grunt, wprzó
dy zapoznawszy się z nim przez autopsję. 
Czy kilkunastodniowy „rozruch” umysło-

* Por. W. P a s te rn ia k : P rzygo tow an ie  do od
bioru  dzieła  literack iego . W rocław  1977.

wy jest dostatecznym bodźcem do dalszej 
aktywności poznawczo-czytelniczej? Czy 
dyskusje i rozmowy w małej grupie staną 
się zaczynem tworzenia podobnych grup 
w swoim codziennym środowisku? Warto 
więc efekty obozów poddać badaniom na
ukowym.

Być może, idea obozów czytelniczych 
wzbudzi zainteresowanie członków na
szych studenckich kół naukowych róż
nych specjalności, organizacji młodzieży 
i ich opiekunów, kół młodych twórców, 
a może i bibliotek publicznych (w Cze
chosłowacji niektóre biblioteki próbują 
podobne obozy organizować, a przynaj
mniej docierają do wakacyjnych zgrupo
wań dzieci i młodzieży z różnymi form a
mi pracy z książką). Wartości wycho
wawcze i społeczne tak  pomyślanego le t
niego wypoczynku młodzieży w arte są 
wysiłku pokonania wszelkich trudności 
organizacyjnych i finansowych.

Trzeba jednak mocno podkreślić, że po
wodzenie akcji będzie zależało od zapału 
i autentycznej potrzeby społecznego dzia
łania organizatorów i ich sojuszników w 
kręgach twórców, od miłości do młodzie
ży, nieprzeliczalnej na pieniądze, od ta 
lentu pedagogicznego, od pomysłowości i 
fantazji, dalekiej od sztampy i drylu nie
których kolonii letnich. I takiej grupy 
niewątpliwych zapaleńców, jakim i są au
torzy omawianej książki, można Węgrom 
pozazdrościć!

W numerze 1/1980 „Poradnika Bibliotekarza” w artykule dra Jacka Wojcie
chowskiego — Lektura refleksyjna (s. 13 w. 21 od góry) przez błąd korekty zmie
nione zostało imię pisarza radzieckiego; powinno być Czingis Ajtmatow. Przepra
szamy A utora i Czytelników.

Redakcja

UWAGA!

DO SZANOWNYCH PRENUMERATORÓW CZASOPISM SBP
A dm inistracja W ydawnictw SBP inform uje uprzejmie, że począwszy od roku 

bieżącego zmieniony zostaje tryb  przyjmowania zgłoszeń na prenum eratę czasopism 
„Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza”. Lista Instytucji, które złożyły zamó
wienia na rok 1980, stanowić będzie podstawową listę stałych prenum eratorów. 
Zgodnie z nią odbiorcy otrzym ają w ciągu października i listopada potwierdzenia, 
bez konieczności zgłaszania prenum eraty na rok, następny. W płaty prosimy doko
nywać po otrzymaniu potwierdzenia.

Osoby i instytucje, które zechcą wnieść poprawki bądź zrezygnować z zamówie
nia proszone są o wcześniejsze powiadomienie.
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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

W lutym  1980 r. nie wydano żadnych 
nowości dla dzieci najmłodszych, 7—8- 
letnich, ukazało się natom iast kilka po
zycji dla dzieci około 9—11-letnich. P ierw 
szą z nich jest krótka, łatwa, wartościowa 
wychowawczo i bardzo dobra literacko 
powieść EWY MARII LETKI Ju tro  znów 
pójdę w św iat (1979 NK, zł 15). Jej boha
ter, chłopczyk 11-letni, upośledzony fi
zycznie, izolujący się od środowiska, dzię
ki życzliwej pomocy zdobywa się na za
jęcie swego m iejsca wśród kolegów i zy
skuje ich przyjaźń. Poziom II, dział Op.

Mała książeczka IGORA SIKIRYCKIE- 
GO Ogród szkolnych fraszek (1979 NK, 
zł 15), zilustrowana dowcipnie przez Szy
mona Kobylińskiego, zawiera 60 krótkich 
fraszek wykpiw ających różne przyw ary 
dzieci, zwłaszcza lenistwo i w ybryki szko
lne. Poziom II, dział Op.

K anonier Wojciech JANUSZA PRZY- 
MANOWSKIEGO (1979 Wyd. Pozn., zł 10) 
to szósta pozycja serii opowiadań o fron
towych przygodach ludzi i zwierząt w 
czasie II wojny światowej. Tym razem 
bohaterem  jest niedźwiedź irański, przy
garnięty jako mały miś przez kompanię 
polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie 
i dzielnie dotrzym ujący im towarzystwa 
w różnych opresjach. Opowiadanie za
bawne i interesujące. Poziom II, dział Op.

Tłumaczona z rosyjskiego książka JU 
RIJA KOWALA Uciekł Napoleon Trzeci 
(1979 NK, zł 19) to wesoła i łatw a po
wieść o małym piesku, k tóry uciekł z 
państwowej lisiej farm y hodowlanej, a

po wielu przygodach dostał się w ręce 
grupy dzieciaków z w iejskiej szkółki. Po-, 
ziom II, dział Op.

BOHUMIL filH A  jest autorem  przeło
żonej z czeskiego powieści Adam i Otka 
(1979 KAW, zł 35) o dwojgu dzieciach ze 
wsi, które spędzają kilka dni u w ujo
stwa w Pradze — poznają miasto, naw ią
zują znajomości i przyjaźnie. Kolorowe, 
humorystyczne ilustracje Edwarda Lut
czyna. Poziom II, dział Op.

Książka JERZEGO KOLANKOWSKIE- 
GO Narty! Narty! Opowieści z białego 
szlaku (1979 NK, zł 18) to utw ór beletry
styczny, ale o w alorach głównie poznaw
czych. N arrator snuje wspomnienia z dzie
ciństwa, opowiada o własnych pierwszych 
krokach narciarskich, przytacza opowieś
ci o przygodach innych narciarzy, w pla
ta w to wiadomości i ciekawostki o po
czątkach i dziejach narciarstw a, o sław
nych narciarzach i propagatorach nar
ciarstw a, o pierwszych podręcznikach 

stowarzyszeniach, klubach, 
itd. Książka zainteresuje 
11—14-letnie, poziom III,

narciarskich, 
schroniskach 
dzieci około 
dział P.

MARIA STENGERT, autorka dwu po
wieści dla młodszych dzieci („Ancymony, 
W iatraki i D rab” z' 1973 r. i „Zaprasza
my do SMOK-a” z 1977 r.) dała nam tym 
razem powieść dla dzieci starszych, około 
12—14-letnich, pt. Trzymaj wiatr (1979 
KAW, zł 30). T rójka rodzeństwa w wieku 
od 8 do 17 la t przeżywa rozm aite kłopoty 
i przygody, z których wychodzi zwycię
sko. L iteracko książka nie stoi zbyt wy
soko, porusza zbyt wiele różnych pro
blemów, a pomysły fabularne są banal
ne i „ograne”, ale dość w artka akcja 
zapewne zyska jej poczytność. Edytorsko 
— kiepska. Poziom III, dział P.

Indiańska trylogia KRYSTYNY i AL
FREDA SZKLARSKICH „Złoto Gór Czar
nych” doczekała się zakończenia, ukazał 
się tom 3 pt. Ostatnia, walka Dakotów 
(1979 ,,Śląsk”, zł 55). Akcja tego tomu 
rozgrywa się w drugiej połowie XIX w. 
Treścią są w alki Indian z wojskiem USA 
i życie w rezerwacie. W tok fabuły w plet
li autorzy bardzo wiele wiadomości rze
czowych, uzupełnionych jeszcze w obszer
nych przypisach. Dla młodzieży około 
12—15-letniej, poziom III, dział Prz.

W serii „Fantazja — Przygoda —- Roz
ryw ka” KAW ukazały się dwie nowe po
zycje beletrystyki fantastyczno-naukowej: 
ANDRZEJA KRZEPKOWSKIEGO i AN
DRZEJA WÓJCIKA Obszar nieciągłości 
(1979 KAW, zł 28) oraz ZBIGNIEWA 
PROSTAKA Kontakt (1979 KAW, zł 28). 
Pierwsza z nich to dobra i ciekawa po
wieść, która jednak raczej nie zaintere
suje młodzieży około 14-letniej, gdyż nie
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zawiera opisów kosmicznych przygód i 
aw antur, a jej głównym problemem są 
wypaczone stosunki społeczne w cywili
zacji, w której nadm ierny rozwój tech
nizacji i autom atyzacji życia zamiast pp- 
lepszyć, pogorszył w arunki bytowe. D ru
ga natom iast książka to zbiorek 13 no
wel fantastyczno-naukowych o różnorod
nej tematyce. Niektóre z nich są trochę 
humorystyczne, niektóre z ambicjam i fi
lozoficznymi, wszystkie m ają in teresują
cą fabułę, ale są na tyle naiwne, że na
dają się bardziej dla 14-latków niż dla 
dorosłych, dla których zapewne były 
przeznaczone. Poziom IV, dział F.

O

Przechodzimy do omówienia nowości 
popularnonaukowych.

— ANTONI MIER2EJEWSKI Zapisane 
na glinie (1979 ^,Iskry”, zł 37) — książka 
o rozwoju pisma i piśmiennictwa w sta
rożytnej Mezopotamii, dla młodzieży za
interesowanej historią kultury  m aterial
nej i do w ykorzystania przy lekcji b i
bliotecznej „Z dziejów pisma i książki”. 
Ilustracje. K lasyfikacja 00:935 (druga 
kartka w dziale 93/99).

- -  STEFAN WILKOSZ Co, jak, dlacze
go na świecie (1979 KAW, zł 28) — książ
ka wznowiona (1 wyd. w 1975 r.) w for
mie zaktualizowanej, w arto więc wymie
nić poprzednią pozycję na nową. Jest to 
rodzaj podręcznej encyklopedii politycz
nej, ułatw iającej percepcję^ wiadomości 
podawanych przez prasę, radio itd. K la
syfikacja 32 (03).

— Dwie nowe pozycje serii „Poznajemy 
zawody”, przeznaczonej dla nastolatków: 
LESZKA DATY Hutnictwo (1979 WSiP, 
zł 11), klasyfikacja 37:66, oraz JERZEGO 
PARTYKI Energetyka i przemysł elektro
techniczny (1979 WSiP, zł 10), klasyfika
cja 37:621. Obie pozycje, opracowane jak 
poprzednie tej serii, zaw ierają wiadomoś-- 
ci ogólne na tem at prezentowanej dzie
dziny działalności ludzkiej, wiadomości 
o zawodach związanych z tą działalnoś
cią, o drogach szkolenia zawodowego i 
perspektyw ach przyszłej pracy. Ilustro
wane.

— ILJA  JAKÓW Podróż w krainę bio
logii (1979 WSiP, zł 30) — tłumaczona z 
bułgarskiego, wartościowa książka na te 
m at różnych dziedzin i zagadnień biologii, 
napisana łatwo, lekko, w sposób nieco 
gawędziarski, dostępna dla młodszych 
dzieci (około 10—12-łetnich), ilustrow ana 
wesołymi, kolorowymi obrazkami. K lasy
fikacja 57.

— WALTER CERNŸ Jaki to ptak? (1979 
PWRiL, zł 220) —■ tłumaczony z czeskie
go, piękny albumowy przewodnik do roz

poznawania ptaków  Europy Środkowej, 
ułożony według systematyki zoologicznej, 
starannie opracowany, bogato i barw nie 
ilustrowany przez K arela Drchala. W ar
tościowa pozycja dla wszystkich zainte
resowanych tematem. K lasyfikacja 59.

— JOSEF MOUCHA Atlas motyli (1979 
PWRiL, zł 110) —■ przełożona z czeskiego, 
ilustrow ana przez Bohuslava Yancurę, 
piękna książka o motylach, wydana i 
opracowana podobnie jak  wyżej omówio
na (o ptakach), W r. 1978 ukazała się 1 
część książki Jerzego Heintze „Motyle 
Polski”, przedstaw iająca polskie motyle 
dzienne i nocne (ćmy), większe. Część 
druga będzie poświęcona motylom m niej
szym. Książka Mouchy różni się pod 
względem zawartości od książki Heintze- 
go tym, że poświęcona jest wyłącznie mo
tylom dziennym, ale mniejszym i więk
szym, a spotykanym nie tylko w Polsce, 
lecz na obszarze całej Europy. Jeśli więc 
w bibliotece mamy czytelników zaintere
sowanych lepidopterologią — w arto mieć 
obie te książki. K lasyfikacja 59.

— P. TOPIŃSKI Las żyje... (1979 NK, 
zł 22) — na tle w ątłej akcji fabularnej, 
autor przekazuje młodym czytelnikom 
(około 9—11-letnim) liczne wiadomości o 
wiosennym budzeniu się do życia fauny 
leśnej i zachęca dzieci do bacznej obser
wacji wszystkiego, co żyje w lesie i pod 
lasem: owadów, ptaków, jaszczurek itd. 
Ładne rysuneczki Heintzego. K lasyfika
cja 59 albo poziom II, dział Op.

— LUCIANO STERPELLONE Cudowna 
maszyna. Fantastyczne tajemnice ludz
kiego ciała (1979 KAW, zł 70) — tłum a
czona z włoskiego książka na tem at bu
dowy i czynności różnych organów ciała 
ludzkiego, nie pierwsza w naszych księ
gozbiorach na ten tem at, ale pierwsza tak 
łatwa, dostępna dla dzieci od około 9, 10 
lat, napisana lekko i jasno, wydana sta
rannie, z dobrymi ilustracjam i. K lasyfi
kacja 61.

— WŁODZIMIERZ STAROSTA Łyżwiar
stwo figurowe (1980 SiT, zł 18)' — kołej- 
na pozycja przeznaczonej dla dzieci star
szych dobrej sferii „I ty zostaniesz Olim
pijczykiem” Biblioteczki Olimpijskiej 
SiT, inform ator i poradnik dla chcących 
uprawiać łyżwiarstwo figurowe, obejm u
jący zagadnienia sprzętu, lodowiska, tre 
ningów i zawodów. K lasyfikacja 796, dział 
796/799.

— WIESŁAW FIJAŁKOWSKI Panama i 
znaczki (1979 KAW, zł 30) — kolejna po
zycja serii krajoznawczej, ilustrowanej 
w izerunkami znaczków pocztowych, prze
znaczonej dla miłośników geografii i fi
latelistyki. Autor przedstawia w sposób 
interesujący, żywy, niekiedy dowcipny.
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dzieje i dzień dzisiejszy Panamy. Klasy
fikacja 917.287:656, dział 91.

— O —

Księgozbiór bibliotekarza pracującego z 
dziećmi wzbogacić możemy o nową po
zycję, książkę JÓZEFA ZBIGNIEWA. 
BIAŁKA pt. Literatura dla dzieci i mło
dzieży w latach 1918—1939. Zarys mono
graficzny. Materiały (1979 WSiP, zł 82). 
Książka zawiera ogólne omówienie tem a
tu, następnie omówienie książek dla dzie
ci wydawanych w latach 1918—1939, w 
podziale na gatunki literackie, oraz cza
sopism dla dzieci, dalej 16 sylwetek wy

branych, najlepszych pisarzy polskich pi- 
szących dla dzieci i wreszcie wybór frag
mentów omawianych utworów oraz wy
bór ówczesnych prac krytycznych, im po-, 
święconych. Kończą książkę tabele, bi-/ 
biiografia i indeksy, a uzupełniają ilu
stracje. Przedmiotem zainteresowania au
tora jest głównie lite ra tu ra  polska, ale 
uwzględnia również tłumaczoną; Tak og
romny m ateriałj zaw arty w średniej ob
jętościowo książce, przedstawiony jest z 
konieczności dość zwięźle i lek tura  po
zostawia pewien niedosyt, w sumie jed
nak praca ta będzie cenną pozycją w na
szym księgozbiorze. W ydana . starannie. 
K lasyfikacja 82(091).

P is m o  g r u n t

Słowa — wspomnienia

Niedawno przy kartkow aniu „Czytelni- 
kowskiej”' edycji Nad Niem nem  z r. 1954 
uderzył mnie dobór przypisów, na pierw 
szy rzut oka budzący zdziwienie. Czy to 
aby nie przesada ob jaśn iać. takie słowa 
jak ko.czobryk czy kałamaszka? Zaraz jed
nak przyszła refleksja, że istotnie wielu 
młodym czytelnikom nazwy te nic już nie 
mówią. Cóż z tego, że iluś ludzi nie tylko 
pam ięta wygląd bryczki, linijki, czy ko- 
czyka, ale i kojarzy te pojazdy z kon
kretnym i krajobrazam i, z rozległością 
wiejskich przestrzeni, z jakąś wielekroć 
odbywaną drogą, wręcz z zapachem pola, 
łąki, lasu, kiedy dla innych są to już 
pojęcia historyczno-encyklopedyczne, wy
magające komentarza. Anegdotyczne py
tanie malucha, słuchającego bajki o kró
lewnie z pałacu: „... to ona mieszkała w 
Pałacu K ultury?” — nie pozostawia cie
nia wątpliwości, że kilka' żyjących obok 
siebie pokoleń posługuje się językiem ob
fitującym  w słowa, które stały się lub 
stają wspomnieniami.

Jest to zjawisko wskazujące z jednej 
strony na karkołomne wprost zmiany w 
obyczajowości, zaistniałe na przestrzeni 
ostatniego półwiecza, z drugiej — na w y
nikające stąd konsekwencje. Konsekwen
cją podstawową jest pilna potrzeba 
utrw alania za pomocą słów prawdziwej 
treści i barw y świata niezbyt jeszcze od
ległego a już zanurzonego w przeszłości. 
Odpowiedzialność spada w pierwszym 
rzędzie na ludzi pióra, którzy walory sło

wa najlepiej potrafią wykorzystać, w arto 
sobie jednak uświadomić, że nie m ają oni 
łatwego zadania, jako że słowo jest moc
ne — lecz nie wszechmocne. Stefan K i
sielewski w zbiorze esejów Z literackiego 
lamusa (wyd. „Znak”, Kraków 1979) na
stępująco rzecz ujm uje:

O gólnie ok reś liłbym  to  ta k , że ' fu n k c ją  sło
w a np . naukow ego  je s t zam ykanie , a fu n k c ją  
słow a lite rack ieg o  — o tw ieran ie . Z dan ia  n au 
kow e zam y k ają  w sobie pew ną ' ściśle o k re 
śloną zaw artość , am b ic ją  ich jest, żeby nie 
zaw ierać  n ic  w ięcej, ty lk o  w łaśn ie  to . Zdania  
lite rack ie  n a to m ia st m uszą pokazyw ać w ięcej 
niż zaw ie ra ją . M ówiąc, z konieczności, bo sło
w a są n iedoskonałe  i m a ją ''o g ran iczo n ą  p o jem 
ność znaczeniow ą), o pew nych  ty lk o  ok reś lo 
nych  tem atem  z jaw iskach  życia, m uszą one 
o tw orzyć nam  persp ek ty w ę  na inne  z jaw iska  
tego życia," p e rsp ek ty w ę  na m nogość, p e rsp ek 
tyw ę  w ym iarów , p rzestrzen i, głębi, czasu. Sło
wo lite rack ie  je s t ja k  fa rb a , za pom ocą k tó re j 
m alarz  stw orzyć m usi na p łask im  p łó tn ie  p e r
spek tyw ę głębi. Może to  być ta  sam a fa rb a , 
k tó rą  pom alow ana je s t śc iana  czy sam ochód, 
lecz fu n k c ja  je j je s t w  obu w y padkach  zu
pełn ie inna , ta k  w łaśnie, ja k  różne są fu n k 
cje słow a lite rack ieg o  i n ie lite rack iego . P i
sarz  d ic e  u jąć  w  słow a t o ,  c o  w y k r a 
c z a  poza tre ść  ty ch  słów , 1 w ty m  celu  po
sługu je  się szeregiem  sposobów  lite rack ich , 
czyn iących  słow a narzędziem  sugestii, za po- 
rnocą k tó re j w ytw arza  się w  psychice, w  um y- 
słow ości c zy teln ika  w izja  w ielow ym iarow a, za
o p atrzona  w  m nogość, w głębię, w  czas, w 
p rzestrzeń .

Sięgnijmy do przykładów, biorąc na 
pierwszy ogień obyczaj tak — zdawało 
by się — żywy, ciekav/y i wiele mówią
cy, jak — jarm ark. 'Wyznaję, że po za
poznaniu się z definicją jarm arku w 
Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, 
żywotność ta wydała mi się problem aty
czna. Pomijam część historyczną defini
cji, cytuję tylko końcowy fragm ent:

w  Polsce w  okresie  m iędzyw ojennym  ja r 
m a rk i zaliczano do tzw . ta rgów  w ielk ich .
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k tó re  różn iły  się od tzw . ta rgów  m ałych (zwy 
k łych  — tygodniow ych) zasięgiem  te ry to r ia l
nym  i, częściowo, aso rtym en tem . W spółcześnie 
is tn ie jące  nie liczne ja rm a rk i noszą tę  nazw ę 
jodynie  ze w zględu na tra d y c ję . Potocznie 
nazw y ta rg  i ja rm a rk  używ ane są zam iennie.

A więc i to już słowo — wspomnienie, 
naukowo wyjaśnione, ale konia z rzę
dem temu, kto na podstawie tej formuły 
będzie miał zielone pojęcie o treści, b ar
wie, nastroju całej imprezy. Jarm ark  był 
samym warem  życia, szumiał, huczał, 
mienił się kolorami, falował ogromną ga- . 
mą nastrojów  i tem peram entów. Gdzie 
tam  dzisiejszym uładzonym targom do 
prawdziwych jarm arków , takich jakie 
udało się utrwalić słowem literackim. Ilu 
stracją niech będą w yjątki opisu jarm ar
cznego dnia, wzięte ze Snu Azrila J,ulia- 
na Stryjkowskiego („Czytelnik” 1975).

Pod ko lorow ym i szyldam i, na  k ija c h  p rzy 
b itych  do o tw a rty ch  na zew nątrz  okiennic, w i- 
sialy  b u ty  z cholew am i, pow iew ały  ch u stk i .na 
głowę, p s tre  re sz tk i p e rk a lu . W ciem nych 
w n ę trzach  sk lepów  odbyw ały  się. głośne targ i. 
G otow e u b ran ia , obuw ie rozłożone na s tra g a 
n ach  w zdłuż chodnika . P rzed  sk lepem  żelaz
nym  s ta rs i ch łopi z a tarasow ali przejście . Je-, 
den po d rug im  b ra li do rę k i kosy, oglądali je 
ze w szystk ich  stron , uderzali ostrzem  o k a -\ 
m ienne p ły tk i, n asłuch iw ali dźw ięku stali, 
k rzem ien n y m  b rusem  próbow ali tw ardość  i 
giętkość m eta lu . Robili to  w m ilczeniu. Tylko 
w łaściciel, w y krzyk iw ał: ,,M ówię w am , s tu 
k a jc ie  do ju tra , żadnej dz iu ry  tu  n ie  m a, 
k ażda  ja k  z ło to” . Ale n ik t go n ie  w i
dział, n ik t go n ie  słyszał. S ta łi w okół rozrzu 
conych kos, b ra li je, i od k ład a li z pow ro
tem  (...)

H ałas w zm agał się w raz z- podnoszeniem  się 
słońca. P rzechodził w k rzy k , im  bliżej po
łudn ia . K iedy tw arze  p rzek u p n i i k ram arzy  
pociły  się, n ab iegały  k rw ią , głosy ch ryp ia ły . 
Głosy żydow skie i ch łopskie m ieszały  się. S ta 
w ały  się ta k ie  sam e. W yskak iw ały  k aw ałk i 
zakłęć, p rzek leństw . P rzek u p k i p rzysięgały  na 
zdrow ie w łasne i sw oich dzieci, h a n d la r ę  do- 
b ija łi  ta rg u  przez uderzen ie  w dłonie, m ocno 
trzy m ając  rę k ę  kupu jącego . Na ta rg u  końm i 
dochodziło do bójek , k ied y  n ie  udaw ały  się 
oszustw a. K onie p rychały , odw racały  łby, 
w ierzgały  kopy tam i, k ied y  przem ocą o tw ie ra 
no im pyski, m acano pęciny , k lepano  po k łę - 
bacli.

Malowniczy opis jarm arku pióra M ary
li Wolskiej, (Maryla Wolska, Beata Ober- 
tyńska Wspomnienia PIW 1974) zawiera 
passus:

N atu ra ln ie  by ły  n a  ja rm a rk u  wózlci dla la 
lek  m alow ane, spo tykane  jeszcze i dziś, za
przężone pa rą  kon ików  ja sk raw e j m aści, k o 
g u tk i, k tó ry m  gw izdało się w  ogonek, g lin ia 
ne ru m a k j-ce n ta u ry  z jeźdżcem  bez nóg, w roś
n ię ty m  w w ierzchow ca pasiastego ja k  zebra, 
sk arb o n k i, fu ja rk i , s ita , rogoże plecione, k ro 

p idła, łyżki s tru g an e  z lipow ego drzew a, ale 
nade w szystko; p ie rn ik i i garnk i! Co za g a rn 
ki!!! Zielone, brązow e, żółte, siw e — od n a j
w iększych do m a lu tk ich  dla la lek , dzbanuszki, 
kubeczki, m iseczki — tak że  w ym iarów , jak ie  
k to  chciał, a b łyszczących do słońca p iękną  
połew ą ja k  m okre. Św iat zagin iony już  niem al, 
w y p a rty  na zawsze przez alum iniow e now in
ki, n a  pew no k ru ch szy  od n ich , ale o ileż po
w abniejszy , bardz ie j fnalow niczy! W ytluk ł się 
razem  z p ieśnią  ludow ą, k tó re j — ja k  tw ie r
dzą badacze — nie  p rzy ra s ta  (...)

Rzeczywiście jest to świat zaginiony, 
którego koloryt utalentowany pisarz po
trafi wskrzesić słowami, natom iast zrozu
mienie jego głębszego sensu wykracza już 
znacznie poza sferę malowniczości. W 
owym rodzajowym obrazku mamy prze
cież do czynienia z zespołem głębokich 
zmian socjologiczno-ekonomicznych, które 
dokonały się na naszych oczach. Owe 
ciemne sklepiki, jarm ułki, chałaty — to 
wspomnienie przepadłej bez reszty w da
wnej strukturze społeczności żydowskiej 
skupionej w dziesiątkach i setkach pol
skich miast, owe chłopskie stukania ko
sami, wyrabianie glinianych garnków, ple
cionych mat, struganych łyżek — to echo 
wsi w postaci niemal skansenowej, wsi 
o własnych obyczajach, gustach i kun
sztach sterowanych nie przez TVP i „Ce
pelię”, lecz przez tradycję i naturalne 
w arunki środowiska.

Nie wdaję się w oceny, co jest lepsze, 
a co gorsze, zwłaszcza że każdy medal ma 
dwie strony. . Zwracam tylko uwagę na 
odmienności, rodzące się jak grzyby po 
deszczu na każdym niemal kroku. Nie 
szukając daleko zobaczmy, jak bardzo 
zmieniły się nasze g u sta . i obyczaje, gdy 
chodżi o najpospolitszy z krajowych owo
ców, czyli o jabłka. W każdym sklepie 
{ergo —  w każdym większym sadzie) kró
lują malinowe, jonatany, M cintoshe i 
boikeny. A gdzież podziały się rozliczne 
odmiany papierówek, wspaniała różanka 
wirgińska, wielkie, złociste pod różową 
skórką zorze, jędrne glogierówki, karm i
nowe kalwille, lśniące jak płomyki na 
tle zieleni choinkowych gałązek, których 
były ozdobą etc. Są to już także nazwy 
— wspomnienia, i przyznam — wspom
nienia wielce smakowite, których nie re 
kompensuje świadomość korzyści gospo
darczych płynących z ujednolicenia sa
downictwa. A skoro już o sadach mowa, 
to pohulam sobie jeszcze i przypomnę ta 
kie rarytasy, jak dorodne konfiturowe 
derenie i berberysy. Ciekawe, kto się je
szcze bawi w ich hodowanie no i w sma
żenie konfitur, na które jagody trzeba 
było wydrelować z drobnych pesteczek. 
Ten owocowo-jagodowy tem at nasunął mi 
się z racji samej m elancholii. wspomnień, 
ale też i dlatego, że mó;yvił mi ktoś nie
dawno, jak to w szczecińskich ogródkach 
wykarczowano niemal bez reszty drzewka 
pigwowe, nie wiedząc, do czego te tw ar-
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de, kwaskowate owoce służą. Szkoda — 
i wniosek, że w arto bawić się we wspo
minki, bo czasem chronią przed robieniem 
głupstw.

Przenieśmy się teraz na miejski grunt, 
do pierwszego lepszego nowoczesnego 
osiedla. Znajdziemy tu mnóstwo pożyte
cznych i estetycznych urządzeń: ławki na 
tle zieleni, place zabaw dla dzieci, spa
cerowe ścieżki, kwietne rabatki i dużo 
tabliczek informujących, gdzie i czego nie 
wolno robić. Słowem — ład, sym etria, ry 
gor, jak na obrazku. A czego nie znajdzie
my z pewnością? — „instytucji”, może 
trochę niechlujnej, bałaganiarskiej, ale 
jakoś tam pożytecznej i nawet socjolo
gicznie ciekawej — domokrążcy, kiedyś 
nieodłącznego atrybutu  każdego miasta. 
Wacław Rogowicz w Warszawie w ydartej 
niepamięci (Wyd. Literackie 1956) cały 
rozdział poświęcił Galerii domokrążców  
warszawskich, przewijających się przez 
podwórka od wczesnego ranka do zachodu 
słońca.

M ożna ich było — pisze — z grubsza podzie
lić na  cztery  k a teg o rie : hand la rze  różnycli 
a rty k u łó w  codziennej i n iecodziennej po trze 
by, rzem ieśłn icy  p ro p o n u jący  m ieszkańcom  do
m u doraźne usługi (dziś należałoby  dać im 
przyd ługą  nazw ę »łotnych sam odzielnych p u n k 
tów  usługow ych«), dostaw cy  w rażeń  roz ryw 
kow ych  p seudoarty s tycznych , w reszcie żeb ra
cy, m im o pozornej bezklasow ości m ocno zróż
n icow ani w  sw ym  składzie  socja łnym  oraz w 
sposobach w ydobyw ania  z b łiźn ich  objaw ów  
m iłosierdzia.

Sprzedawali, kupowali, co się dało — 
wiślany piasek, kości, gałgany, starą gar
derobę, wychodzono obuwie, jagody, drób, 
raki (!), lody etc.; drutowali garnki, ostrzy
li noże, kleili porcelanę, grali na kataryn
kach, wyśpiewywali modne szlagiery, 
krótko mówiąc „świadczyli usługi dla lud
ności” w najszerszym słowa znaczeniu, nie 
szczędząc gardła ani nóg i nie gardząc 
groszowymi zyskami. Na bram ach ele- 
gantszych domów widniały tabliczki z na-' 
pisem „domokrążcom i żebrakom wstęp 
wzbroniony”, ale były to nieliczne wyspy 
w oceanie dostępności.

Muszę przyznać, że trochę mi żal tego 
barwnego światka, tak  jak żal urwipołci- 
-gazeciarzy, których też zmiotło bez śla
du. I nie mam ponadto pewności, czy nie 
nazbyt łatwo zgodziliśmy się, aby ta  mini- 
-społeczność trafiła do świata i języka 
wspomnień. Punkty skupu i punkty usłu
gowe choć nazwy te brzmią nowocześnie 
— zazwyczaj są tak  odległe od punktów 
zamieszkania, że mało komu chce się fa
tygować do nich ze starociami, które jakoś 
się przecież komuś opłacały.

Nie tylko o zysk zresztą chodzi, ale i 
o rozmaitość, pomysłowość, odrębność, 
może i czasami prym itywną aż do w ul
garności, ale w ogólnym rachunku lepszą 
chyba od przenudnej uniformizacji.

Weźmy np. dawne szyldy, opisane przez 
Adama Słomczyńskiego w Warszawskim  
to i owo (PAX 1978):

Śm ieszna, czerw onooka gęś rek łam ow ała  
»pierze i puch« (!). W ytw orna dam a i gen tei- 
m an — »szyk paryski«. Jak iś  złocisty  rogal — 
p ieka rn ię . B łyszczały ślep iam i i szczerzyły k ły  
s traszliw e lw y lub  ty g ry sy  — k u śn ierzy  i 
kutrzarzy . Sztyw ni, u d a jący  dziarskość w ojacy  
zachw alali p racę  k raw ców  w ojskow ych. B arw 
ni k rak o w iacy  z w ielk im i głow am i cu k ru  pod 
pachą łub skośnoocy C hińczycy z w arkoczam i 
dźw igający  pak i z h e rb a tą  — kupców  ko lon ia l- ' 
nych  i ko rzennych . W ielkie, na jczęście j tę  sa
m ą godzinę w skazu jące zegary , jak ieś  p o k ra 
czne ry b y  z rozpaczliw ie w y łup iastym i ocza
mi, e leganckie  rękaw iczk i, lśn iące b u ty  z cho
lew am i, czapy, czapki, kapelusze, w stążki, a 
także  m alow ane b iało (panieńskie  i dziecinne) 
lub  czarno i brązow o, su to  srebrzone  bądź 
złocone... tru m n y .

Ohyda — prawda? W  zasadzie — tak, 
w szczegółach — nie. Tęczowy znak „Spo
łem ” jest z pewnością bez zarzutu, z wy
jątkiem uczucia lekkiej nudy, gdy się 
ogląda go setny raz z rzędu. Myślę, że 
krzyczącą brzydotę można wyelirhinować 
bez zarzynania tępym nożem przejawów 
oryginalności i indywidualizmu. Nawet 
dyktatorzy mody, sugerując nowe linie i 
style, zaznaczają z reguły, że „najw ażniej
szy jest własny sty l”.

Zahaczywszy o modę można by i tu od
naleźć setki słów-wspomnień, chociażby 
w nazwach tkanin, owych atłasów, tiu 
lów, batystów, crêpe de chin, itd., z czym 
znów kojarzy się wspomnienie o balowych 
toaletach, o balach z bardzo swego czasu 
modnymi m askaradam i, którym też sporo 
miejsca poświęca Adam Słomczyński:

Na m ask a rad y  — pisze — p rzybyw ało  zw y
kle  w iele osób. Prócz w ielu różno rodnych  do
m in  było w śród n ich  sporo pom ysłow ycli p rze
bierańców ...

A nieco dalej:

M imo dość w ysokiej oceny i tow arzyszących  
kosztów  m ask a rad y  m ożna by uw ażać za sw o
iście dem okra tyczne . K ażdy bowiem , k to  ty lko  
w ykup ił k a r tę  w stępu, m ia ł p raw o w stępu  i 
zabaw y. C hętn ie  w ięc z n ich  korzystano ...

Dziś zwyczaj maskaradowych zabaw 
kołacze się jeszcze w niektórych środo
wiskach studenckich i w... przedszkolach. 
Co .czas to obyczaj, a co zmiana obycza
ju — to rozstawanie się ze zjawiskami 
jednymi i oswajanie z innymi, wchodzą
cymi w codzienny obieg słowny. Ot, nor
m alna kolej rzeczy, byle tylko nazbyt 
wiele słów pełnych m ądrej i ciekawej tre 
ści nie przechodziło nader pochopnie w 
strefę cienia.

Skojarzenia, wspomnienia, przykłady ty-
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