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VIII ZJAZD
BIBLIOTEKARZY POLSKICH

W Poznaniu w dniach 25—26 wrze
śnia obradował ósmy z kolei, a 
czwarty w okresie powojennym nau
kowy zjazd 'bibliotekarzy polskich, 
zorganizowany w 100-lecie powstania 
na Ziemi Wielkopolskiej Towarzy
stwa Czytelni Ludowych, szczególnie 
zasłużonego w podnoszeniu kultury 
i umacnianiu poczucia narodowego 
Polaków pod zaborem pruskim. To
warzystwo to było jednym z najważ
niejszych 'Ogniw rozwijającego się w 
czasie zaborów ruchu oświatowego, 
który poprzez zakładanie bibliotek i 
akcje odczytowe ogarniał swym od
działywaniem szerokie masy społe
czeństwa polskiego.

Zjazd odbył się z inicjatywy, a tak
że nakładem sił i środków Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich, które 
w ciągu wieloletniej działalności, 
zrzeszając w swoich szeregach wy
bitnych specjalistów różnych dzie
dzin ’bibliotekarstwa, stanowiło i sta
nowi ośrodek współpracy i integracji 
wszystkich kręgów środowiska za
wodowego, skupionych wokół spra
wy rozwoju bibliotek polskich, pod
noszenia poziomu ich pracy, w tym 
szczególnie organizowania skutecz
nych form wszechstronnego zaspoka
jania rosnących i wciąż różnicujących 
się potrzeb czytelników.

Warto tu przypomnieć, że kolejne 
zjazdy naukowe poświęcone były 
problemom w danym okresie najważ
niejszym. Pierwszy powojenny zjazd 
(1956) obradował nad sprawami roz
woju czytelnictwa w kraju, który 
ogromnym ‘wysiłkiem dźwigał się z 
ruin i sposobił najszersze warstwy 
narodu do pełnego korzystania z dóbr 
kultury. Następny (1968) zajmował 
się zagadnieniami współpracy biblio
tek w zakresie gromadzenia i udos
tępniania zbiorów oraz działalności 
informacyjnej jako służby pierwszo
planowej w nowoczesnym bibliote
karstwie, podnoszącej sprawność wy

korzystywania bogatych źródeł wie
dzy dla postępu nauki, kultury i go
spodarki narodowej.

Przed pięciu laty (1975) tematyka 
zjazdu obejmowała sprawy wszech
stronnej modernizacji bibliotek, uj
mowanej w całokształcie ich działal
ności i funkcji.

Zjazd ostatni obradował w ubieg
łym miesiącu pod hasłem ,,Biblioteki 
dla wszystkich”, nawiązującym do 
tradycji ruchu oświatowego na zie
miach polskich końca XIX w. i ujmu
jącym w syntetycznym skrócie pod
stawowe zadania bibliotekarstwa tak
że z punktu widzenia współczesnych 
potrzeb społecznych, zwłaszcza wo
bec zagrożenia powszechnej dostęp
ności książki.

Przygotowywany przez blisko rok 
w sytuacji pogłębiających się trudno
ści bibliotek i prawdziwego kryzysu 
na rynku książki, zjazd ukazał skom
plikowane współzależności sfery kul
tury i gospodarki, dał przegląd za
równo najważniejszych funkcji bi
bliotekarstwa w nowoczesnym pań
stwie i w nowoczesnym społeczeń
stwie, jak i warunków ich realizacji. 
Na czoło wysunęły się problemy c z y 
t e l n i c t w a  p o w s z e c h n e g o ,  
którego rozwój leży w zakresie dzia
łalności bibliotek publicznych, szkol
nych i związkowych, problemy i n- 
f o r m a c j i ,  wyspecjalizowanej, słu
żącej wszelkim dziedzinom nauki i 
techniki oraz organom zarządzania, i 
wreszcie probleimy właściwego przy
gotowania do zawodu kadry bibliotek 
wszystkich sieci, co w zasadniczy spo
sób przesądza o jakości świadczonych 
przez biblioteki usług.

Tym trzem głównym tematom po
święcono obrady w sekcjach. Osobna 
sekcja powołana została dla przedsta
wienia problematyki historycznej — 
funkcjonowania bibliotek ludowych 
w okresie zaborów oraz ich roli w 
utrwalaniu świadomości narodowej.

Zjazd rozpoczęły obrady plenarne, 
podczas których zebrani wysłuchali 
następujących referatów: przewod
niczącego SBP Witolda Stankiewicza 
— Biblioteki dla wszystkich, prof. 
Stanisława Kubiaka — Bibliotekar
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stwo wielkopolskie oraz prof. Witol
da Jakóbczyka — Historyczna rola 
bibliotek ludowych pod zaborem pru
skim. Referaty te stanowiły wprowa
dzenie w całość zagadnień prezento
wanych na zjeżdzie.

Szerszej informacji wymaga refe
rat pierwszy, gdyż miał on charakter 
programowy. Referent zarysował 
ogólną sytuację bibliotekarstwa w 
Polsce, podkreślając jego niedostatki, 
nienadążanie za awansem kultural
nym społeczeństwa, braki w bazie 
materialnej oraz niebezpieczne skut
ki społeczne permanentnego niedoce
niania pełnionych przez biblioteki 
funkcji. Na wiele z tych spraw prze
wodniczący SBP zwracał uwagę już 
podczas obrad VII zjazdu, poświęco
nego sprawom modernizacji biblio
tek, obecnie, nawiązując do wyda
rzeń ostatnich tygodni, do wielkiego 
kryzysu społeczno-politycznego i po
wszechnego wrzenia umysłów i serc, 
sformułował je z przekonaniem, że 
rodzący się ogólnospołeczny ruch od
nowy otworzy większe szanse także 
dla bibliotekarstwa, dla pełniejszej i 
sprawniejszej realizacji jego zadań, 
zgodnie z powtarzanymi już wielo
krotnie przez środowisko postulata
mi.

Obrady toczyły się następnie w 
sekcjach, co trochę komplikowało 
sprawę tym uczestnikom, którzy wy
bierając określoną problematykę ra
dzi by byli wysłuchać też niektórych 
referatów innej sekcji. Jednakże pro
blem taki staje przed uczestnikami 
wszelkich większych zjazdów i kon
gresów.

Spora grupa osób uczestniczyła w 
pracach sekcji historycznej, która 
obradowała pod roboczym hasłem; 
,,Idea bibliotek ludowych na ziemiach 
polskich”. Ukazano tam w referatach 
opartych na bogatych źródłach sytu
ację w Królestwie Polskim (mgr Ja
nusz Kostecki), w Galicji (dr Janusz 
Albin, dr Maria Kocójowa), na Gór
nym Śląsku (dr Otylia Słomczyńska), 
na terenach Warmii i Mazur (doc. Jan 
Wróblewski). Obszerną pracę na te
mat polskich bibliotek na emigracji 
przygotował prof. Andrzej Brożek.

Rzeczą zrozumiałą jest jednak, że 
znacznie żywsze zainteresowanie 
uczestników zjazdu, licznie przyby
łych do Poznania (ok. 400 osób), wy
wołała współczesność bibliotek. 
Obradujące nad nią sekcje cieszyły 
się bardzo wysoką frekwencją, poru
szano bowiem i poddawano krytycz
nej ocenie sprawy tak istotne jak 
m.in. sytuacja bibliotek jako instytu
cji kultury (doc. Jadwiga Kołodziej
ska), udostępnianie książek w latach 
ostatnich (mgr Witold Adamiec), in
formacja i popularyzacja wiedzy o 
książce, a w gruncie rzeczy rażące 
braki w tym zakresie (doc. Stanisław 
Siekierski).

W sekcji poświęconej bibliotekom 
jako placówkom informacyjnym ob
szernie omówiono współczesne ten
dencje rozwoju bibliotek naukowych 
(doc. Adam Wysocki), problematykę 
obsługi użytkowników (dr Hanna 
Uniejewska, mgr Cecylia Duninowa) 
oraz zapotrzebowania na informację 
w różnych gałęziach wiedzy.

Ostatnia sekcja obradowała nad 
systemami oraz programami kształ
cenia i doskonalenia zawodowego bi
bliotekarzy (doc. Krzysztof Migoń, 
dr Zofia Gaca-Dąbrowska, mgr Kry
styna Kuźmińska), a także nad 
współpracą różnych kręgów zawodo
wo związanych z książką (doc. Hen
ryk Dubowik).

Dyskusja w sekcjach oraz na obra
dach plenarnych dowiodła, jak żywo 
i gorąco przedstawiciele bibliotekar
stwa polskiego reagują na wszystko, 
co wiąże się z sytuacją kraju, co do
tyczy kultury, nauki, książki. Wy
głoszone opinie — niekiedy dość 
skrajnie i kontrowersyjne — cecho
wał niepokój o losy bibliotek, a głę
biej — o zagrożenie kultury narodo
wej, płynący z gorzkich doświadczeń, 
ze świadomości rozziewu między de
klaracjami i rzeczywistością.

Domagano się m. in. niezwłocznego 
podjęcia kroków, które by powstrzy
mały degradację bibliotek, zwiększe
nia nakładów na kulturę z budżetu 
państwa, przywrócenia właściwej po
zycji książce, podniesienia rangi za
wodu, który obecnie znajduje się na
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najniższym szczeblu drabiny społecz
nej i płacowej.

I Wiele wypowiedzi, mimo że nie był 
to zjazd organizacyjny, dotyczyło 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pols
kich, jego struktury, a także możli
wości i skuteczności działania. Zna
lazło w nich wyraz niezadowolenie 
z istniejącego stanu rzeczy, z niedo
statecznej „siły przebicia” dla forso
wania spraw bibliotekarstwa. Padały 
więc głosy przesadne, a nawet nie
sprawiedliwe, bo izolujące możliwości 
SBP od ogólnej sytuacji społeczno- 
-gospodarczej kraju — próby zrzu
cenia na stowarzyszenie części od
powiedzialności za brak oddźwięku 
na wielokrotnie ponawiane postulaty 
bibliotekarzy.

Gdy wie je wiatr historii trudno 
może o wyważone opinie. Trudno też 
powstrzymać się od relacji, że nie
które zarzuty, z całą mocą przeko
nania, nagle odważnie i szczerze, for
mułowali nawet wieloletni czołowi 
działacze SBP, którzy współtworzyli 
dobre przecież i uwzględniające realia 
programy działania i wiele razy sta
wali bezsilnie wobec różnych niemoż
ności zarówno na gruncie stowarzy
szenia, jak i prowadzonych przez sie
bie placówek. Wszystko to było jed
nak przed Gdańskim Latem. Gdy ro
botnicy wystąpili z protestem bro
niąc najistotniejszych praw narodu, 
życia w warunkach prawdy, spra
wiedliwości i uczciwości, już łatwiej 
pociągać za nimi, tyle że można to 
zrobić bardziej demonstracyjnie i 
bezpieczniej.

Stanowiska zaprezentowano więc w 
dyskusji dość krańcowe, poruszono 
jednak bardzo dużo spraw niezmier
nie dużej wagi dla rozwoju bibliote
karstwa i wysunięto wnioski, które 
zapewne w nowych warunkach znaj
dą szanse realizacji. Zjazd ukazał du
ży potencjał intelektualny środowis
ka, jego gotowość ponoszenia odpo
wiedzialności za pracę placówek, któ
re powinny stać się rzeczywiście, w 
pełnym tego hasła rozumieniu, bi
bliotekami dla wszystkich. Był to 
zarazem pierwszy, niepełny jeszcze 
wprawdzie, ale ważny, głos bibliote

karzy w ogólnonarodowej dyskusji 
nad odnową.

Wzorowa strona organizacyjna 
zjazdu była zasługą wieloosobowego 
zespołu powołanego w poznańskim 
Okręgu SBP, kierowanego przez prof. 
Kubiaka.

Pytania do przewodniczącego 
Zarządu Głównego SBP, 

Witolda Stankiewicza

Po VIII zjeździe bibliotekarzy polskich, 
który stanowił realizację jednego z punk
tów programu obecnej kadencji władz 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a 
przypadł nieoczekiwanie na okres zmian 
społecznych i ruchu odnowy, słuszne wy- 
daje się uzyskanie od Pana, jako prze
wodniczącego, odpowiedzi na pytania bądź, 
wyraźnie formułowane na zjeździe, bądź 
przwijające się w rozmowach kuluaro
wych, a dotyczące spraw organizacyjnych. 
A więc przede wszystkim; Jak określa się 
SBP wobec zmian zachodzących w struk
turach związkowych? Były głosy, z któ
rych można by wnosić, że środowisko ocze
kuje przekształcenia się stowarzyszenia w 
związek zawodowy bibliotekarzy.

Sprawę tę dyskutowaliśmy długo 
i z różnych punktów widzenia jesz
cze przed zjazdem poznańskim, na 
posiedzeniu Prezydium — i ścisłego, 
i rozszerzonego. Zasięgaliśmy wcześ
niej opinii grup bibliotekarzy róż
nych sieci. Ten wstępny sondaż po
zwolił na zorientowanie się, że np. 
pracownicy bibliotek naukowych cią
żą raczej ku związkom — nowym czy 
starym, ale skupiającym całą kadrę 
placówki. Podobnie jest w bibliote
kach fachowych, nic też nie wska
zuje na to, aby bibliotekarze szkolni, 
których członkostwo w SBP zwięk
szyło się bardzo wydatnie, wybrali 
związek bibliotekarzy, a nie ten, w 
którym zrzeszone jest grono pedago
giczne szkoły. Tak więc przynależ
ność do związku bibliotekarzy siłą 
rzeczy ograniczałaby się do pracow
ników bibliotek funkcjonujących ja
ko instytucje samodzielne, czyli głów
nie bibliotek publicznych. Przekształ
cenie Stowarzyszenia w związek ró
wnałoby się rezygnacji z bardzo waż
nej dla środowiska funkcji integra
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cyjnej SBP, które w sytuacji po
działu bibliotek na sieci resortowe 
stwarza warunki sprzyjające współ
pracy pracowników wszystkich ty
pów bibliotek i łączy ich siły dla roz
wiązywania wspólnych problemów. 
W takim stanie rzeczy opowiadamy 
się za utrzymaniem dotychczasowego 
statusu Stowarzyszenia jako organi
zacji o charakterze fachowym i nau
kowym, nie pretendującej do pełnie
nia roli związku zawodowego.

Większość bibliotekarzy opowie
działa się za ,,Solidarnośęią”, są też 
grupy bibliotekarzy, którzy należą 
do dawnych związków, ulegających 
obecnie odnowie. Stowarzyszenie ja
ko organizacja samorządna, o wielo
letniej tradycji pracy społecznej, de
klaruje wolę współpracy ze wszy
stkimi związkami zrzeszającymi bi
bliotekarzy. Współdziałanie na zasa
dach partnerstwa spotęguje możli
wości realizacji postulatów wysuwa
nych przez środowisko bibliotekar
skie.

Powstał ostatnio Komitet Porozumie
wawczy Stowarzyszeń Twórczych i Nau
kowych. Jaki będzie udział Stowarzysze
nia Bibliotekarzy w jego pracach?

Stowarzyszenie Bibliotekarzy jest 
stałym członkiem tego Komitetu. 
Wiążemy z tym duże nadzieje, że 
rozwinie się systematyczna współ
praca organizacji i stowarzyszeń w 
sprawach najbardziej istotnych dla 
przyszłości naszej kultury narodo
wej. Komitet już przedstawił wła
dzom swe stanowislęo w sprawie cen
zury. Obecnie przystąpiono do opra
cowania raportu o stanie kultury. 
Stowarzyszenie nasze przedstawi sy
tuację bibliotek i ich najpilniejsze po
trzeby, wskaże sposoby przezwycię
żenia istniejących zahamowań w roz
woju bibliotek i niebezpiecznego w 
skutkach społecznych spadku czytel
nictwa powszechnego.

W czasie zjazdu poznańskiego wielu 
uczestników wyrażało niezadowolenie, że 
problematyka naukowa, której był on po

święcony, uniemożliwiła szerszą dyskusję 
na najbardziej aktualne tematy dnia dzi
siejszego, tak gorąco przeżywane przez 
cały naród. Czy władze Stowarzyszenia 
planują w najbliższym czasie stworzenie 
jakiejś platformy dla omówienia tych 
spraw?

Przede wszystkim zwróciliśmy się 
do okręgów z prośbą o możliwie szyb
kie nadesłanie postulatów środowis
ka, Będą one stanowić podstawę dla 
opracowania założeń programowych 
na najbliższą przyszłość. Po zakoń
czeniu tych prac zwołane zostanie 
posiedzenie plenarne Zarządu Głów
nego, który ustali termin zjazdu 
SBP.

Czy jest Pan optymistą, jeśli idzie o 
szybkie przezwyciężenie obecnego kryzy
su bibliotek?

Sądzę, że dużo zależy od samego 
środowiska, jego aktywności i inicja
tywy. Wiążę duże nadzieje z odnową 
ruchu związkowego, w którym w wy
sokim procencie udział biorą młodzi 
bibliotekarze. Bliska współpraca ze 
związkami może dać nam większą 
siłę w stawianiu spraw kultury, a 
więc i bibliotekarstwa, na należnym 
im miejscu. Możliwość szerszego 
wpływu na rozwój kultury uzyska
my również przez współdziałanie z 
organizacjami skupionymi we wspo
mnianym już Komitecie Porozumie
wawczym Stowarzyszeń Twórczych 
i Naukowych. Wiele, a może wszy
stko, zależy od tego, jak szybko, jak 
mądrze, i jak głęboko my sami jako 
społeczeństwo będziemy umieli do
konać procesów odnowy. To jest 
szansa, której nie możemy utracić. 
A dla bibliotek i dla książki zaistnie
je pomyślna sytuacja, gdy zrealizo
wane zostaną zobowiązania dotyczące 
kultury, gdy uzyska Oina warunki dla 
swobodnego rozwoju. O tym, że bi
bliotekarze dołożą się uczciwą, rze
telną pracą, nie wątpię.

Władysława W âsiłewska
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MARIA GUTRY
WARSZAWA

Wspomnienie o Helenie Radlińskiej

Prof. Helena Radlińska i jej zasługi w 
zakresie kształcenia bibliotekarzy oraz 
badania i szerzenia czytelnictwa są ma
ło znane młodym kadrom bibliotekar
skim.

Wiadomości o osiągnięciach Heleny 
Radlińskiej na polu dydaktycznym, spo
łecznym i naukowym znaleźć można m.in. 
w pracach prof. Heleny Brodowskiej-Ku- 
bicz, prof. Ireny Lepalczyk i in.

Jako słuchaczka Sekcji Bibliotecznej 
Studium Pracy Społeczno-Oświatowej 
Wolnej Wszechnicy Polskiej (WWP) pra
gnę dorzucić kilka wspomnień, które 'są 
wyrazem stosunku Heleny Radlińskiej do 
wychowanków, roli, jaką odegrała w ich 
życiu, i wpływie, jaki wywarła na ich 
działalność.

Wyjątkowa indywidualność Heleny Ra
dlińskiej, szerokie horyzonty, dostrzega
nie niewidocznych dla ogółu przejawów 
życia i jego potrzeb były wsparte zdol
nościami organizacyjnymi przy równo
czesnej umiejętności jednania jednostek 
oraz instytucji do współpracy. Cechy te 
ułatwiły Radlińskiej stworzenie Studium 
Pracy Społeczno-Oświatowej przy WWP 
(1925/26) — była jego inicjatorem, orga
nizatorem i kierownikiem do II wojny 
światowej. Jej osobowość wpłynęła za
równo na program i metody pracy, jak 
na dobór wykładowców i rekrutację słu
chaczy.

Studium składało się z czterech sekcji;
1. Oświata dorosłych
2. Organizacja życia kulturalnego
3. Bibliotekarstwo
4. Opieka nad matką i dzieckiem (od 

r. 1927/28).
Ograniczę się do przedstawienia progra

mu Sekcji 3 — Bibliotekarskiej.
Słuchaczy obowiązywały:

— przedmioty zawodowe: bibliografia, 
bibliotekarstwo, teoria czytelnictwa;
— praktyka w trzech typach bibliotek;
— przedmioty ogólne z zakresu historii 
pracy oświatowej, polityki społecznej, pe
dagogiki, psychologii, literatury (z wy
odrębnioną literaturą dla dzieci) i techni
ki pracy umysłowej.

Wybór przedmiotów był uzależniony od 
przewidywanej w przyszłości pracy stu
denta. Nowość w programie stanowiła 
technika pracy umysłowej (jakże wszy

stkim potrzebna). Również po raz pierw
szy w Polsce podjęto wykłady z zakresu 
teorii czytelnictwa. Uwzględniono zespół 
zagadnień związanych ze stosunkiem czy
telnika do książki. Referowano prace Ni
kołaja Aleksandrowicza Rubakina, Hofma
na, Washboma oraz szkoły amerykańskiej; 
omawiano związki zachodzące między spo
sobem wydania książki a biegłością czy
tania. Słuchacza Studium, H. Dobrowolska, 
przetłumaczyła książkę G. Lowe Andreson 
Ciche czytanie w świetle badań psycholo
gicznych i pedagogicznych. Zarówno tech
nikę pracy umysłowej (na pierwszych rocz
nikach), jak i teorię czytelnictwa prowa
dziła prof. Radlińska.

Dobór wykładowców był zróżnicowany. 
Poza profesorami WWP, jak Ludwik Krzy
wicki, Konstanty Krzeczkowski, Jan Mu- 
szkowski, w myśl zasady wiązania teorii 
z praktyką wykłady i ćwiczenia prowa
dzili niezapomniany nasz przyjaciel — 
dyrektor Biblioteki Publicznej Faustyn 
Czerwijowski oraz wicedyrektor Wiktoria 
Muklanowicz, która imponowała umiejęt
nością operowania „Estreicherem” i zna
jomością języków.

Uzupełnieniem wykładów były spotka
nia z działaczami społecznymi, organiza
torami lub kierownikami różnych insty
tucji, jak np. K. Jeżewski, twórca gniazd 
sierocych, czy dyrektor polskiej YMCA. 
Cykl pogadanek wygłosił Janusz Korczak. 
Zakończył go pokazem Domu Sierot Ży
dowskich przy ul. Krochmalnej. Dykcji 
uczył nas Tadeusz Bocheński, pierwszy 
spiker Polskiego Radia, po wspaniałym 
przemówieniu samego Zelwerowicza.

Poza wykładami i ćwiczeniami dużą 
wagę przywiązywano do zwiedzania zakła
dów pracy i instytucji społecznych. Nie 
ograniczano się do terenu Warszawy; dwa 
razy do roku odbywały się wycieczki do 
różnych regionów i miast Polski (Łódź, 
Kraków, woj. lubelskie, Śląsk itp.).

Wszystkich słuchaczy, niezależnie od 
specjalności, obowiązywało poznanie za
planowanych instytucji; od żłobka do do
mu starców, od przedszkola do kursów 
dla dorosłych, od biblioteki dla dzieci i 
młodzieży do Książnicy Sejmu Śląskiego. 
Nie pominięto również ośrodków najcięż
szej pracy, jak huta .żelaza, kopalnia wę
gla (w Ostrawie), warsztaty przędzalnicze 
Widzewskiej Manufaktury.
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Helena Radlińska tą drogą zapoznawa
ła nas z różnymi dziedzinami życia, zwra
cała uwagę na warunki pracy, podkreś
lała niezbędność zmian. Zaznaczała, że 
naszym obowiązkiem jest nie tylko zaspo
kajanie, ale i budzenie potrzeb.

Finałem każdej wycieczki było jej omó
wienie przez z góry wyznaczonych refe
rentów. Cykl zwiedzania obiektów koń
czyła dyskusja, której wartość zasadzała 
się nie tylko na ciekawej problematyce, 
umiejętnym kierownictwie, ale i na twór
czym wkładzie samych dyskutantów.

Warto podkreślić, że słuchacze docierali 
na Studium trzema drogami, składali się 
z trzech kategorii. Pierwsza.— to delega
ci różnych instytucji społecznych, jak Kół
ka Rolnicze, „Wici”, „Siew”, „Społem”, 
Koło Polek, Towarzystwo Teatrów Ludo
wych itp. Druga grupa to młodzi działa
cze „wypatrzeni” przez Helenę Radlińską 
na różnych krótkoterminowych kursach. 
Trzecią stanowili kandydaci, którzy o Stu
dium dowiedzieli się z prospektów i bro
szur. Tę grupę obowiązywał egzamin. Jak
że niepodobny do egzaminów współczes
nych! Nie suma wiadomości, ale stosunek 
do społeczeństwa decydował o przyjęciu 
na Studium.

Słuchacze, zwłaszcza pierwszych rocz
ników, składali się z ludzi różnego wieku 
(od 18 do 61 roku życia), należeli do róż
nych grup zawodowych (pielęgniarki, le
karze, nauczyciele, aktorki, urzędnicy, 
m.in. burmistrz m. Praszki itp.). Niejedna
kowe było także ich wykształcenie — od 
samouków do absolwentów wyższych 
uczelni z doktoratami włącznie. Słucha
cze reprezentowali różne środowiska, mie
li też odmienne światopoglądy; były sio
stry zakonne, teozofki, marksiści itd.

Wszystkich słuchaczy według opinii 
Ludwika Krzywickiego „łączyło jedno — 
zapał do pracy ku korzyści wspólności 
społecznej”. Dodam jeszcze: bezinteresow
ność.

Prof. Radlińska była znakomitym wy
chowawcą. Każdego słuchacza znała, śle
dziła przebieg jego studiów, interesowała 
się poziomem prac seminaryjnych i udzia
łem w życiu koleżeńskim. Zwracała bacz
ną uwagę także na warunki bytowe, trud
ności słuchaczy i starała się im zapobiec. 
Pomagała w sposób niezwykle subtelny, 
np. zwracając się do kierowniczki świetli
cy czy biblioteki z prośbą o czasowe za
trudnienie koleżanki, asygnując na ten cel 
pieniądze z własnych zasobów.

Helena Radlińska cieszyła się również 
każdą naszą radością. Urządziła wesele 
parze skojarzonej na pierwszym roczniku, 
obdarzała prezentami własnej roboty no
wo narodzone dzieci swych wychowanek.

Kontakt ze słuchaczami nie kończył się 
z chwilą uzyskania absolutorium czy dy
plomu. Przyjazd zagranicznego prelegenta 
(np. prof. Piageta z Genewy), planowana 
wycieczka, organizowany zjazd były oka
zją do zawiadomienia o tym wychowan
ków, niejednokrotnie z propozycją współ
pracy lub udziału. Jakże często zwracała 
się do nas z prośbą o wygłoszenie refera
tu, przygotowanie się do zabrania głosu 
na zjeździe, niekiedy cedowała na nas 
część swych wykładów. Chodziły słuchy, 
że prowadzi kartotekę absolwentów uło
żoną według specjalności, żeby o nikim 
nie zapomnieć.

Helena Radlińska w umiejętny sposób 
propagowała problemy, którym służyła. 
Nie przeoczyła żadnej okazji, żeby uza
sadnić potrzebę badań nad czytelnictwem 
czy konieczność kształcenia bibliotekarzy. 
Nie było zjazdu Związku Bibliotekarzy 
Polskich, na którym by zarówno Radliń- 
sa, jak i Czerwijowski nie walczyli o 
wprowadzenie ustawy bibliotecznej.

Na I Kongresie Pedagogicznym w Wil
nie w r. 1932 Helena Radlińska prowadzi
ła Sekcję Biblioteczną, miała referat na 
plenum. Na obradach sekcji dwa referaty 
wygłosiły jej wychowanki.

Na III Kongresie Wszechświatowej Fe
deracji Stowarzyszeń w Genewie w r. 1929 
była przewodniczącą sekcji poświęconej 
bibliotekarstwu i czytelnictwu młodzieży. 
I tutaj nie zabrakło referatów opracowa
nych przez polskich prelegentów.

Wychowanki Radlińskiej brały udział 
w organizacji Międzynarodowego Kongre
su Wychowania Moralnego, który odbył 
się w r. 1934 w Krakowie, uczestniczyły 
w przygotowaniu wystawy książki dla 
dzieci i w obsłudze cudzoziemców.

Międzynarodowa Konferencja Służby 
Społecznej w Paryżu w r. 1928 była okaz
ją do zorganizowania wycieczki dla absol
wentów Studium oraz zainteresowanych 
problematyką społeczną. Wśród uczestni
ków m.in. były Wanda Dąbrowska, Jani
na Kelles-Krauz, Helena Boguszewska. 
Trasa wycieczki prowadziła przez Pragę, 
Wiedeń, Insbruck, w drodze powrotnej — 
przez Brukselę i Berlin.

Z wycieczki każdy uczestnik wyniósł 
bogactwo przeżyć, pogłębił swe wiadomo
ści fachowe. Bibliotekarze zwiedzili w Pa
ryżu bibliotekę Sorbony, byli również w 
L’heure joyeuse — bibliotece dla dzieci. 
Zwiedzanie instytucji nie przeszkodziło 
w obejrzeniu Luwru i muzeum Rodina, 
wzięciu udziału w zabawie na Praterze 
i wyjeździe do Wersalu.

Dla najzdolniejszych słuchaczy H. Ra
dlińska zdobywała stypendia zagraniczne 
do Danii, Belgii, Austrii, Szwajcarii.
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Prof. Radlińska miała zwyczaj czytania 
swym wychowankom referatów przed wy
głoszeniem. Prosiła o uwagi, zachęcała do 
dyskusji. Za wypowiedzi dziękowała, za
znaczając, że dają jej wiele do myślenia, 
ułatwiają pracę. Często cytowała nasze 
zdania, nigdy nie pomijając nazwisk.

Okres' okupacji to ciężki i jeszcze nie 
opracowany okres jej życia. Poważnie 
chora, nie tylko nadal prowadziła Studium 
i kontynuowała, wykłady, ale także pisa
ła broszury oraz konstruowała plany wy
dawnicze na okres powojenny. Równocze
śnie troską jej byli jeńcy wojenni i więź
niowie obozów koncentracyjnych, obmy
ślanie sposobów, które ułatwiłyby im po 
wojnie powrót do normalnego życia. W 
rozlicznych okupacyjnych trudnościach 
służyła radą, dostarczała adresów, starała 
się dopomóc w momentach krytycznych.

Na zakończenie nasuwa się pytanie, czy 
wychowankowie Studium zdali egzamin 
w życiu. Trudno na to w chwili obecnej 
w pełni odpowiedzieć. Wspomnę jedynie 
o tych, którzy już odeszli. Do tej pory 
można było doliczyć się 56 osób, które 
zginęły w okresie okupacji: w czasie bom
bardowania (6), w obozie oficerskim (1), 
w obozach koncentracyjnych (7), w gettcie 
(6), rozstrzelanych (14), w Katyniu (3), w 
czasie Powstania Warszawskiego (6), w 
więzieniu (2), poległa (1), wywiezionych 
(2); losy pozostałych 8 osób są nieznane.

Wśród ofiar okupacji było 8 biblioteka
rzy — wychowanków Studium.
1. Zofia Charszewska (z domu Uziemb-

ło).— zabita w czasie bombardowa
nia we Lwowie w r. 1941,

2. Wiesława Banaszewska — zabita w 
czasie bombardowania w Warszawie 
w r. 1942,

3. Genowefa Janiakówna — rozstrzela
na w r. 1940,

4. Zofia Wędrychowska — rozstrzelana 
na Pawiaku w r. 1944,

Oświęcimiu w r. 1941,
6. Józef Pękalski — zaginął w czasie 

powstania 1944 r.,
7. Kazimierz Modrzejewski — wywie

ziony,
8. Marta Lewówna — los nieznany, za

pewne stracona w r. 1944.
Muszę zaznaczyć, że dwojgu naszym ko

legom los wyznaczył dużą rolę społeczną. 
Mam na myśli Janinę Karasiównę (Bron
ka, HaKa), jedyną kobietę, która była 
członkiem Komendy Głównej Armii Kra
jowej, oraz Jana Domańskiego, wiciowca, 
działacza „Społem”, członka Delegatury 
Rządu w okresie okupacji, a po wojnie 
członka Rady Państwa i wiceministra.

Po wojnie wychowankowie Radlińskiej 
powrócili do pracy. Dziewięcioro bibliote
karzy przystąpiło do opracowania ustawy 
o bibliotekach kolejno w Naczelnej Dy
rekcji Bibliotek, Centralnym Zarządzie 
Bibliotek i Departamencie Bibliotek MKiS, 
pełniąc odpowiedzialne funkcje od wizy
tatorów do dyrektora i wicedyrektora 
włącznie.

Przytoczone fakty są dowodem stosun
ku i wpływu, jaki miała Helena Radlińska 
na swych wychowanków. Stworzyła at
mosferę, która zachęcała do pracy i jej 
systematycznego doskonalenia, przywiązy
wała słuchaczy do obranej problematyki, 
dodawała im wiary we własne siły. Dzię
ki talentowi pedagogicznemu umiała z 
każdego wychowanka wydobyć wszystkie 
jego możliwości dla dobra ogólnego.

I za to wszystko, cośmy od niej otrzy
mali i co w nas wpoiła, pragnę złożyć wy
razy wdzięczności.

ZDZISŁAW CZYŻ
TCZEW — ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH CZSR

CYKL LEKCJI BIBLIOTECZNYCH 
JAKO FORMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO

Wyróżnić możemy trzy zasadnicze for
my przysposobienia bibliotecznego ucz
niów:

— praca z czytelnikiem indywidualnym 
w trakcie udostępniania księgozbioru.

wdrażająca do samodzielnych poszukiwań 
bibliotecznych i bibliograficznych,

— praca z celowo dobraną grupą ucz
niów, np. aktywem bibliotecznym, przy
gotowująca do korzystania ze zbiorów bi
bliotecznych i różnych źródeł informacji 
w oparciu o specjalne szkolenie i prakty
kę bibliotekarską,

— cykl lekcji bibliotecznych stanowiący 
zamkniętą całość, podporządkowany pew
nej ogólnej koncepcji, obejmujący wszy
stkich uczniów.

Dwie pierwsze formy od dawna z po
wodzeniem realizowane są w większości 
bibliotek szkolnych. Forma trzecia, z pun
ktu widzenia wymagań współczesnej szko
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ły najważniejsza, z pewnym trudem toru
je sobie drogę do świadomości nauczycieli 
-bibliotekarzy. W myśl przepisów zajęcia 
tego typu powinien prowadzić w zasadzie 
polonista w ramach działu „Podstawy sa
mokształcenia”. Poloniści jednak, na ogół 
nie przygotowani do prowadzenia tego 
typu zajęć, probłemy związane z bibliote
ką i czytelnictwem traktują po macosze
mu lub całkowicie pomijają.

Sprawa nabrała szczególnej aktualności 
w związku z dyskusją nad koncepcją i 
programem szkoły dziesięcioletniej. Z 
uwagi na rozbudowany do monstrualnych 
rozmiarów program języka polskiego 
(oprócz zagadnień historycznoliterackich 
i językoznawczych — kompleksy spraw 
związanych z teatrem, filmem, telewizją 
i bieżącym życiem literackim), a przy tym 
niewielki wymiar godzin przewidziany 
na jego realizację, uwzględnienie jakiej
kolwiek, nawet najskromniejszej, tematy
ki bibliotekarskiej przez polonistę będzie 
absolutnie niemożliwe. Zajęcia z tej dzie
dziny, jeśli mają przynieść oczekiwane 
rezultaty, muszą być prowadzone przez 
nauczyciela-bibliotekarza w oparciu o do
brze zorganizowany warsztat bibliotecz
ny.

Sprawą dyskusyjną pozostaje natomiast 
zakres tematyczny przysposobienia oraz 
kwestia wygospodarowania czasu na jego 
realizację. Program zajęć powinien być 
przede wszystkim realny, dostosowany do 
możliwości zarówno bibliotekarza (z re
guły bardzo zapracowanego), jak i ucz
niów.

P la n  i z a ło ż e n i a

Zaprezentowany poniżej program przy
sposobienia składa się z sześciu lekcji bi
bliotecznych. Trzonem cyklu są cztery 
2-godzinne jednostki lekcyjne stanowiące 
zamkniętą, logiczną całość.

Wydaje się oczywiste, że jakąkolwiek 
przyjmie się formę szkolnego przysposo
bienia bibliotecznego, powinna ona dawać 
młodzieży dwie zasadnicze umiejętności. 
Są to: s p r a w n e  docieranie do określo
nych źródeł informacji oraz s k u t e c z n e  
korzystanie z nich. Ten ceł wyznacza rów
nocześnie zakres przysposobienia. Obejmu
je ono zapoznanie uczniów z najważniej
szymi źródłami informacji oraz sposobem 
ich wykorzystywania.

W planie wyróżnione zostały cztery 
podstawowe rodzaje źródeł informacji: 
dwa najbardziej charakterystyczne źró
dła pośrednie informacji oraz dwie wiel
kie grupy informatorów bezpośrednich. 
Cykl poprzedza lekcja wstępna (1 godz.), 
na której uczniowie zapoznają się z kon
kretną biblioteką. Lekcje takie prowadzo
ne są od lat przez wszystkich biblioteka
rzy bez względu na stan organizacyjny 
biblioteki szkolnej. Zajęcia podsumowuje 
sprawdzian wiadomości (1 godz.) w postaci

testu lub ćwiczeń wykazujących stopień 
opanowania przerobionego materiału.

Zakres tematyczny tak pomyślanego 
cyklu pokrywa się mniej więcej z wytycz
nymi programowymi w zakresie przygo
towania uczniów szkół średnich do korzy
stania z informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej i oraz z opublikowanymi 
dotychczas programami przysposobienia 
dla zreformowanej szkoły dziesięciołet- 
niej.

Cykl przeznaczony jest w zasadzie dla 
szkół średnich o profilu humanistycznym, 
lecz przy niewielkich modyfikacjach moż
na go z powodzeniem realizować we wszy
stkich typach szkół. W szkołach podsta
wowych wystarczy plan rozczłonować na 
szereg bardziej szczegółowych zagadnień, 
a realizację cyklu rozciągnąć na okres kil
kuletni, rozpoczynając od problemów naj
łatwiejszych, od książki i czasopisma, i 
stopniowo przechodząc do zagadnień bar
dziej skomplikowanych (odwrócenie ko
lejności planu — tabeli). Cykl można po
przedzić omówieniem niepiśmienniczych 
źródeł informacji.

W szkołach średnich o profilu techni
cznym cykl zasadniczy uzupełnia lekcja 
dodatkowa, poświęcona specjalnym rodza
jom wydawnictw technicznych (normy, 
patenty, literatura firmowa), którą w za
sadzie prowadzi zainteresowany nauczy
ciel przedmiotu. Jako zagadnienie szcze
gółowe omawia się w takim przypadku 
kartę dokumentacyjną, a uzupełnieniem 
lekcji jest charakterystyka sieci INTE w 
Polsce.

W s k a z ó w k i  m e to d y c z n e

Każda jednostka cyklu składa się z 
dwóch części: teoretycznej wprowadzają
cej oraz praktycznej, ćwiczeniowej. Wszy
stkie lekcje odbywają się według tego 
samego schematu i obejmują następujące 
zagadnienia:

1. ' rodzaj źródła (typ źródła, forma, isto
ta i specyfika, zakres informacyjny, war
tość informacyjna itp),

2. podział (kryteria podziału, charakte
rystyka poszczególnych rodzajów i od
mian, wzajemny stosunek, przeznaczenie 
itp.),

3. struktura (budowa jednostki infor
macyjnej, układ jednostek, materiały po
mocnicze ułatwiające orientację w układzie 
— indeksy itp.),

4. zagadnienia szczegółowe i uzupełnia
jące (wiążące się z praktyką szkolną, z 
omawianą problematyką, sytuujące oma
wiany temat w szerszym kontekście pro
blemowym),

5. ćwiczenia praktyczne.
Omawiając kolejne zagadnienia szczegól-

* „D ziennik U rzędow y M in isterstw a Oświaty 
i Szkolnictw a W yższego” 1971 n r  B-13 poz. 84.
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Podsum ow anie — sp raw dzian  w iadom ości

ną uwagę należy zwrócić na problemy, z 
którymi uczniowie spotykają się po raz 
pierwszy i których zrozumienie może na
stręczać pewne trudności:

— forma katalogu bibliotecznego,
— katalog biblioteczny a bibliografia,
— katalog rzeczowy a kartoteka zagad- 

nieniowa,
— sygnatura,
— biografia a bibliografia (zwłaszcza 

osobowa),
— formy bibliografii,
— układ przedmiotowy encyklopedii,
— pojęcie dokumentu i wydawnictwa,
— wydawnictwo zwarte a ciągłe,
— pośrednie a bezpośrednie źródła in

formacji itp.
Ćwiczenia następują, bezpośrednio po 

wprowadzeniu teoretycznym. Należy je 
poprzedzić krótkim omówieniem metod 
poszukiwań w określonym źródle. Prakty
ka wykazuje, że poszukiwania w grupach 
nie zdają egzaminu toteż każdy uczeń 
powinien otrzymać zestaw problemowy do 
indywidualnego rozwiązania.

s W yegzekw ow anie w iadom ości od poszcze
gólnych  g ru p  je s t bardzo czasochłonne, a  dla 
uczn iów  po p ro s tu  nudne. Poza ty m  zajęcia  
grupow e angażu ją  zw ykle je d n o s tk i n a jb a r 
dziej ak ty w n e , sp rzy ja jąc  b ie rn e j postaw ie po
zostałych  członków  g rupy .

Zestaw ten nie może zawierać żadnych 
wskazówek ani pouczeń. Za wszelką cenę 
powinniśmy unikać schematu w rodzaju: 
podejdź do półki..., weź książkę pod ty
tułem..., otwórz na stronie..., przeczytaj 
fragment od..., itd. Jest to bowiem goto
wa instrukcja rozwiązania, a chodzi prze
cież o to, aby uczeń rozwiązał zadania sa
modzielnie. Zestawy-instrukcje można 
stosować w młodszych klasach szkoły pod
stawowej, lecz posługiwanie się nimi w 
klasach starszych i w szkołach średnich 
jest niedopuszczalne, sprzeczne z samą 
istotą przysposobienia.

Często na różnego rodzaju zebraniach 
i sesjach bibliotekarskich prezentuje się 
bardzo starannie, dużym nakładem sił i 
środków przygotowane lekcje typowo po
lonistyczne, historycznoliterackie. Przed
miotom roztrząsań jest np. życie i twór
czość Prusa, podczas gdy realizowany te
mat dotyczy korzystania z książki popu
larnonaukowej. Lekcja taka z punktu wi
dzenia przysposobienia bibliotecznego jest 
oczywistym nieporozumieniem. Środek do 
celu (życie i twórczość Prusa) staje się 
tutaj celem samym w sobie, natomiast ele
menty przysposobienia (jak dotrzeć do 
konkretnych opracowań o Prusie i jak 
skutecznie z nich skorzystać) zostają w 
toku lekcji kompletnie zagubione. Nie 
znaczy to oczywiście, że lekcji tego typu
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w ogóle w bibliotece przeprowadzać nie 
należy. Realizuje je jednak nauczyciel po
lonista; rola bibliotekarza ogranicza się do 
dostarczenia odpowiednich materiałów i 
czuwania nad tym, by pewne elementy 
przysposobienia bibliotecznego były w to
ku lekcji uwzględnione.

W a r u n k i  r e a l i z a c j i

W szkole średniej cykl należy przepro
wadzić w klasie I w semestrze pierwszym, 
najlepiej w październiku lub listopadzie. 
W miarę możliwości powinno się zadbać 
o to, aby między poszczególnymi lekcja
mi nie było dłuższych przerw i aby zo
stała zachowana ciągłość realizacji cyklu. 
Sprawdzian wiadomości powinien nastą
pić bezpośrednio po realizowaniu progra
mu.

Pozostaje kwestia wygospodarowania 
10 godzin lekcyjnych. Część ich udostępni 
polonista (zobowiązany do omówienia wy
branych problemów związanych z książ
ką i biblioteką w ramach programu języ
ka polskiego) tym bardziej że o sprawach 
bibliotekarskich nie ma najczęściej zielo
nego pojęcia.

Na każdy temat potrzebne są w zasa
dzie dwie godziny bezpośrednio następu
jące po sobie (1 godz. — wprowadzenie, 
1 godz. — ćwiczenia). Można jednak zaję
cia skrócić do lekcji jednogodzinnych, 
rezygnując z pełnego przeprowadzenia 
ćwiczeń ( w takim przypadku uczniowie 
opracowują na lekcji jedno zagadnienie, 
pozostałe rozwiązują po zajęciach w for
mie zadania domowego). Taki skrócony 
cykl realizacji trwa 6 godzin.

Jeżeli bibliotekarz może dysponować 
większą ilością czasu, nic nie stoi na prze
szkodzie, aby z ogólnego planu-schematu 
wyodrębnił zagadnienia bardziej szczegó
łowe i omówił je dokładniej na oddziel
nych lekcjach.

MATERIAŁY I WZORY (SWICZEŃ
M ateriały  rzeczowe do lekcji oparto  przede 

w szystkim  na pub likacjach  w ym ienionych po
niżej w  b ib iiografii. Do każdej lekcji opraco
w ano p rzyk łady  zestaw ów  ćw iczeniow ych.

LEKCJA I
Rodzaje katalogów i sposób korzystania 

z nich
1. Pojęcie katalogu

a) katalog — gr. katalogos — spis, 
lista

b) katalog biblioteczny — spis ksią
żek znajdujących się w określonej 
bibliotece

2. Elementy opisu katalogowego
a) hasło (autorskie lub tytułowe)
b) tytuł, podtytuł
c) współpracownicy (redaktor, tłu

macz, ilustrator)

d) oznaczenie wydania (z wyjątkiem 
pierwszego)

e) adres wydawniczy (miejsce i rok 
wydania, wydawca)

f) format (16° — do 20 cm, 8° — 20 
—25cm, 4° — 25—35 cm, 2° ponad 
35 cm)

g) objętość (liczba stron, tablic, map)
h) uwagi bibliograficzne i bibliotecz

ne
i) • sygnatura (znak miejsca książki

na półce =  symbol UKD)
3. Katalogi główne

a) katalog alfabetyczny — informu
je, czy poszukiwana książka jest 
w bibliotece oraz jakimi książka
mi danego autora dysponuje.

b) katalog rzeczowy — informuje, 
jakie książki z danej dziedziny 
lub o danym zagadnieniu znajdu
ją się w bibliotece.

4. Katalogi pomocnicze
a) katalog czasopism
b) katalogi zbiorów specjalnych
c) kartoteka zagadnieniowa

5. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesięt
na (UKD) — schemat

ĆWICZENIA

— Jakie książki Aleksandra Krawczu
ka znajdują się w bibliotece szkolnej

— Wybierasz się na rajd pieszy w Bes
kidy, Czy w bibliotece jest jakiś przewod
nik po tym regionie?

— W którym roku i w jakiej serii uka
zało się drugie wydanie „Krzyżaków” 
J.I. Kraszewskiego? Podaj podtytuł po
wieści.
(źró d ła : szufladka katalogu  alfabetycznego z 
lite rą  K., szufladka katalogu  rzeczowego z 
działem  908 K rajoznaw stw o)

II

— Piszesz pracę dyplomową z zakresu 
towaroznawstwa — o środkach piorących. 
Czy w bibliotece są jakieś opracowania 
na ten temat?

— Czy w bibliotece znajduje się po
wieść Jarzego Putramenta pt. „Wakacje”?

— Urządzasz laboratorium fotografi
czne. Wyszukaj materiały, które ci w tym 
pomogą.
(źród ła : szufladka katalogu  alfabetycznego z 
lite rą  P, szufladka kata logu  rzeczowego-dzie- 
się tnego z działam i 6 i 7)

LEKCJA II
Poszukiwania bibliograficzne

1. Pojęcie bibliografii
a) spis dokumentów
b) metodyka sporządzania spisów bi

bliograficznych
2. Formy wydawnicze bibliografii
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a) druk ulotny
b) czasopismo
c) książka jedno- i wielotomowa
d) dodatek do książki i czasopisma
e) załącznik

3. Rodzaje bibliografii
a) ogólne (rejestrują całą produkcję 

wydawniczą narodu lub państwa)
b) specjalne (dziedzin i zagadnień)
c) bieżące (rejestrują ukazujące się 

aktualnie publikacje)
d) retrospektywne (rejestrują publi

kacje wydane w oznaczonym, 
zamkniętym okresie przeszłości)

e) osobowe (rejestrują prace danego 
autora — bibliografia osobowa 
podmiotowa, lub prace o danym 
autorze — bibliografia osobowa 
przedmiotowa)

f) kryptobibliografia (bibliografia 
załącznikowa)

4. Opis bibliograficzny — niezbędne 
elementy
a) opis wydawnictwa zwartego 

(książki):
Garczyński Stefan: Współżycie 
łatwe i trudne. Warszawa: Iskry 
1973, 256 s.

b) opis artykułu z czasopisma: 
Kuklińska Ewa: Cera sucha. „Je
stem” 1979 nr 4 s. 5.

c) opis artykułu z książki:
Gołąb Andrzej: Problemy psycho
logii moralności. W: Etyka. War
szawa: PWN 1975 s. 123—178.

5. Układ bibliografii
a) alfabetyczny (wg haseł autorskich 

i tytułowych)
b) chronologiczny (wg dat opubliko

wania dokumentów)
c) działowy (wg działów piśmien

nictwa)
d) systematyczny (wg działów i pod

działów)
6. Polska bieżąca bibliografia naro

dowa
a) „Przewodnik Bibliograficzny” — 

tygodnik
b) „Bibliografia Zawartości Czaso

pism” — miesiięcznik
c) „Bibliografia Czasopism i Wyda- 

wnictw Zbiorowych” — rocznik
d) „Polonica Zagraniczne”. Bibliogra

fia — rocznik
e) „Bibliografia Bibliografii i Nauki 

o Książce”.
7. Polska retrospektywna bibliografia 

narodowa „Bibliografia polska” Ka
rola Estreichera — rejestruje i opi
suje druki polskie i Polski dotyczą
ce od początków drukarstwa do koń
ca XIX w.

Ćw iczenia

— Sporządź opis bibliograficzny otrzy
manej książki i dowolnego artykułu z 
„Życia Literackiego”

— Określ rodzaj otrzymanej bibliogra
fii (ogólna czy specjalna? bieżąca czy re
trospektywna? rejestracyjna czy adnoto- 
wana? osobowa przedmiotowa czy pod
miotowa?)
(M ateriały : dow olny n u m er „Życia L ite ra c k ie 
go” , dow olna książka, po jedynczy  n u m er ,,P rz e 
w odnika B ib liog raficznego” ’ lub dow olnej b i
b liografii)

LEKCJA III 
Korzystanie ze słowników 

i encyklopedii
1. Rodzaje słowników i encyklopedii

a) encyklopedie ogólne
b) encyklopedie specjalne
c) słowniki rzeczowe
d) słowniki językowe

2. Struktura wydawnictwa encyklope
dycznego
a) hasło i przyporządkowany mu 

artykuł jako podstawowa jednost
ka informacyjna encyklopedii

b) rodzaje haseł (jedno- i wielowy- 
razowe, artykuły przeglądowe)

c) układ haseł (żywa pagina, odsy
łacze, indeksy)

Ćw iczenia

— Ile km szerokości wynosi pas drogi 
granicznej w Polsce?

— Podaj przykład zbioru pustego.
— Ile państw wzięło udział w II woj

nie światowej?
(źród ło : L e k sy k o n  PW N)

II

— Najważniejsze bogactwa mineralne 
Francji.

— Najstarsza dzielnica Londynu.
— Główna rzeka Hiszpanii.

(źró d ło : S ło w n ik  geografii Europy. Wwa 
1976)

LEKCJA IV 
Jak korzystać z książek 

i czasopism
1- Typy wydawnictw

a) wydawnictwa zwarte (dzieła sta
nowiące zamkniętą całość)

’ B ib lio tek i szkolne z regu ły  nie posiadają  
,,P rzew odn ika  B ib liograficznego” i ,,B ib lio
g ra fii Z aw artości Czasopism ” . M ożna jed n ak  
zap renum erow ać oba w ydaw nictw a na okres 
roczny  lub  dw u le tn i i w ykorzystyw ać następ n ie  
przez szereg  la t po jedyncze sk ład k i do ćw iczeń 
b ib liograficznych .
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b) wydawnictwa seryjne (szereg 
dzieł zwartych o podobnej tema
tyce, połączonych wspólnym tytu
łem lub znakiem serii)

c) wydawnictwa zbiorowe (dzieła 
ukazujące się częściami, które 
łączy wspólny tytuł, różnorodność 
treści oraz podobna szata graficz
na)

d) wydawnictwa periodyczne (czaso
pisma i gazety)

2. Rodzaje piśmiennicze
a) dzieła naukowe (monografie, za

rysy, przyczynki, recenzje)
b) podręczniki dla szkół wyższych
c) podręczniki szkolne
d) książki popularnonaukowe
e) poradniki i przewodniki
f) wydawnictwa informacyjne (słow

niki, encyklopedie)
g) beletrystyka (literatura piękna)

3. Układ treści książki współczesnej
a) tytulatura (autor, tytuł, podtytuł, 

oznaczenie wydania, adres wyda
wniczy)

b) teksty wprowadzające (przedmo
wa, wstęp, posłowie, motto, dedy
kacja)

c) tekst główny
d) aparat naukowy książki (przepi

sy, materiały ilustracyjne, anek
sy, bibliografia załącznikowa)

e) elementy informacyjno-pomocni- 
cze (wykaz tablic i ilusLi-acji, wy
kaz skrótów, spis treści, skorowi
dze)

4. Ćwiczenia

— Szkodniki żerujące na kaktusach.
— Zasadnicze kształty cierni kaktusów.
— Jak dzielimy kaktusy pod względem 

kształtu?
(źród ło : F leischer Z., Schütz B. K a k tu sy . 
Wwa 1978)

II

— W którym roku odbył się I Między
narodowy Konkurs Pianistyczny im. Fry
deryka Chopina?

— Najwybitniejsze dzieło Mikołaja Go
mółki.

— Główni przedstawiciele pokolenia 
„Młodej Polski” w muzyce.

(źród ło : D zieje m u zy k i p o lsk ie j w  za ry 
sie. W wa 1977)

. III
— Nadmorskie parki narodowe.
— Gatunki fok żyjące w Bałtyku.
— Główne baseny Morza Bałtyckiego, 

(źród ło : D em el K. Nasz B a łtyk . Wyd. 2. 
W arszaw a 1976)

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI

Najlepszą formą dla sprawdzenia, w ja
kim stopniu uczniowie opanowali przero
biony materiał, jest 20-pytaniowy test, 
przeprowadzony bezpośrednio po zrealizo
waniu całego programu. Sprawdzian trwa 
ok. 20 min. Na postawione pytania ucznio
wie dają krótkie odpowiedzi pisemne. 
Odpowiedzi punktuje się (1 punkt, 1/2, 0) 
numerując je kolejno zgodnie z numera
cją pytań i ocenia. Zastosowano system 
testowy, gdyż wymaga on od uczniów 
większego wysiłku myślowego. Wprawdzie 
nie ma on właściwości systematyzujących 
i porządkujących, lecz skutecznie zapobie
ga mechanicznej reprodukcji przyswojo
nych definicji i formułek.

1. Sporządź opis bibliograficzny do
wolnego artykułu z czasopisma.

2. Co to jest sygnatura?
3. Z jakiego katalogu skorzystasz po

szukując;
a) książek dotyczących historii te

atru polskiego,
b) materiałów o „Kodeksie ucznia”,
c) książki Henryka Sienkiewicza 

„Quo vadis”?.
4. Jaka jest podstawowa różnica mię

dzy katalogiem bibliotecznym a bibliogra
fią?

5. Co to jest żywa pagina i do czego 
służy?

6. Wymień najczęściej stosowane w 
bibliografiach układy opisów.

7. Kiedy korzystamy z katalogu rze
czowego (dziesiętnego)?

8. Podaj oznaczenie cyfrowe działów 
głównych wg UKD, w których znajdują 
się książki dotyczące:

a) krajoznawstwa,
b) architektury,
c) rolnictwa.

9. Czy w opisie katalogowym zazna
cza się kolejne wydanie książki?

10. Jaka jest różnica między bibliogra
fią osobową a biografią?

11. Wymień zasadnicze elementy apa
ratu naukowego książki.

12. Podaj tytuły dwóch wydawnictw 
bibliograficznych, które stanowią człony 
polskiej bieżącej bibliografii narodowej.

13. Określ rodzaj piśmienniczy nastę
pujących publikacji:

a) L. Staff — „Poezje wybrane”,
b) M. Ossowska — „Podstawy nau

ki o moralności”,
c) L. Ludwikowski — „Kraków i 

okolice”.
14. Jaka jest różnica między bibliogra

fią ogólną a specjalną? , -
15. Kiedy w opisie katalogowym wy

stępuje hasło tytułowe?
16. W jaki sposób zaznacza się odsyła

cze w słownikach i encyklopediach i do 
czego one służą?
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17. Jakie słowniki językowe umożli
wiają rozwiązanie następujących kwestii:

a) podaj synonimy wyrazu „lęk”,
b) co to jest kaboszon?
c) czy zwrot „stożyć siano” jest po

prawny?
18. Czym różni się kartoteka zagadnie- 

niowa od katalogu rzeczowego?
19. Wymień główne rodzaje wydaw

nictw ciągłych.
20. Na jakim schemacie klasyfikacyj

nym oparty jest katalog rzeczowy biblio
teki szkolnej? Podaj pełną nazwę.

Bardzo dobrą formą podsumowania cy
klu mogą być też ćwiczenia praktyczne. 
Uczeń otrzymuje w takim przypadku kil
ka zadań, które musi rozwiązać samodziel
nie, wykorzystując poznane na lekcjach 
informatory pośrednie i bezpośrednie. Na 
przykład:

1. Jakie książki o życiu i twórczości 
Elizy Orzeszkowej są w bibliotece szkol
nej? (katalog rzeczowy)

2. Od którego roku biblioteka prenu
meruje miesięcznik „Dialog”? (katalog 
czasopism).

3. Jakie powieści Mariana Brandysa 
znajdują się w bibliotece szkolnej? (ka
talog alfabetyczny).

4. Wyszukaj materiały dotyczące aktual
nej sytuacji politycznej w Iranie (karto
teka zagadnieniowa).

5. Podaj synonimy wyrazu „choleryk” 
(księgozbiór podręczny — słownik języ
kowy).

6. Ile symfonii skomponował W.A. Mo
zart? (księgozbiór podręczny — encyklo
pedia).

7. Podaj przepis na dobry sernik (ka
talog rzeczowy — książka kucharska).

Po zakończeniu cyklu zajęć nauczyciele 
poloniści powinni otrzymać od bibliote
karza krótkie streszczenia poszczególnych 
lekcji i przerobiony materiał — w celu 
utrwalenia go — powtarzać co pewien czas 
z uczniami w semestrze II oraz w klasach 
starszych. Także wzory opisów bibliogra
ficznych warto rozpisać na planszy i po
wiesić w pracowni polonistycznej. Wzory 
te powinni również mieć nauczyciele tych 
przedmiotów, z których uczniowie piszą 
różnego rodzaju prace (dyplomowe, ma
turalne) oraz referaty. Chodzi o kontrolę 
poprawności sporządzanych bibliografii 
załącznikowych.
B IB L IO G R A F IA  (W Y BÓ R )

Andrzejewska Jadwiga: Sprawdziany 
przygotowania uczniów szkoły średniej 
do korzystania z informacji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej. „Poradnik 
Bibliotekarza” 1977 nr 7/8 s. 190.

Encyklopedia wiedzy o książce. Wroc
ław: Ossolineum 1971.

Encyklopedia współczesnego bibliotekar
stwa polskiego. Wrocław: Ossolineum 1976.

Poradnik pracownika informacji nauko
wej, technicznej i ekonomicznej. Wwa: 
PWN 1977.

Swierkowski Ksawery; Zarys wiedzy o 
książce dla bibliotekarza.-Wyd. 3. Wwa: 
SBP 1966.

Wasilewska Władysława: Wiedza o 
książce. Wwa: PZWS 1966.

DANIELA SMOLAK
WARSZAWA — SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94

LEKCJA BIBLIOTECZNA 

DLA KLASY III___________
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
KONSPEKT

T e m a t:
Poszukiwanie materiałów tekstowych 

na uroczystości szkolne.
C el:

Rozwijanie sprawności myślenia, obser
wacji i wnioskowania przez samodzielne 
poszukiwanie niateriałów w czasopismach 
„Świerszczyk”  ̂i „Płomyczek”.

Utrwalenie umiejętności głośnego i ci
chego czytania ze zrozumieniem. 
P o m o c e :

Odpowiednio dobrane numery „Świer
szczyka” i „Płomyka” zawierające mate
riały na uroczystości szkolne (po jednym

dla każdego ucznia), oprawione roczniki 
tych czasopism, karty katalogowe, karto
teka uroczystości.
T o k  l e k c j i ;

Część wstępna
Rozdanie numerów „Świerszczyka” i 

„Płomyczka”. Omówienie strony tytuło
wej „Świerszczyka”:

— dla kogo to czasopismo jest przezna
czone?

— jak często ukazuje się „Świerszczyk”?
— co zawiera strona tytułowa „Świer

szczyka”?
Wewnętrzna zawartość czasopisma;

— jakie stałe działy zawiera „Świer
szczyk”?

— nazwiska autorów, którzy w nim 
piszą,

— nazwiska ilustratorów.
Omówienie strony przedostatniej (redak
tor, wydawca, sygnet wydawniczy). Nu
meracja stron — pokazać rocznik (system 
ciągły numerowania w ramach rocznika).

Część główna
Nauczyciel podaje daty ważniejszych 

uroczystości, uczniowie ich nazwę, np.
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8 marca, 1 maja, 12 października itp. W 
numerach „Świerszczyka” i „Płomyczka” 
uczniowie wyszukują wiersze i insceniza
cje, czytają je zastanawiając się, do ja
kiej uroczystości mogą im się one przy
dać. Następnie odczytują głośno tytuł oraz 
część utworu i podają, do której uroczy
stości go wybrały.

Kolejną czynnością jest sformułowanie 
notatki bibliograficznej, pozwalającej od
szukać wybrany utwór. Zwracamy uczniom 
uwagę, że obowiązuje tu przestrzeganie 
ustalonego porządku: autor, tytuł utworu, 
nazwa czasopisma, rocznik, numer, stro
na. Po wstępnym ćwiczeniu rozdajemy 
wszystkim karty katalogowe i polecamy, 
aby każde z dzieci zapisało według po
danej już reguły wybrany przez siebie 
utwór.

Zapoznajemy następnie uczniów z kar
toteką uroczystości. Po omówieniu jej 
wręczamy grupom dobrane uprzednio 
karty, zawierające opis wierszy lub in
scenizacji. Polecamy dzieciom, aby wy
mienione na kartach utwory wyszukały 
w rozłożonych na stole numerach „Świer
szczyka” i „Płomyczka”.

Część końcowa
Zbieramy od uczniów kartki z zapisami 

(okazuje się, że większość dzieci wykona
ła je poprawnie) i włączamy do kartote
ki uroczystości, aby wykazać uczniom ce
lowość i pożytek ich pracy. Na zakończe
nie doprowadzamy do stwierdzenia, że 
czasopisma uczą i pomagają. Zwracamy 
uwagę na znaczenie prasy i na koniecz
ność szanowania jej przez uczniów.

JAN FLASZA
BOCHNIA — MBP

P IS A R Z E O K S IĄ Ż C E
Wystawa
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Jana Wiktora
w Bochni (V-VI 1980)

stało się już niemal tradycją w Miej
skiej Bibliotece Publicznej w Bochni, że 
w czasie majowych Dni Kultury, Oświa
ty, Książki i Prasy są organizowane ekspo
zycje poświęcone książce, bibliotece i czy
telnictwu. Dość wspomnieć takie wystawy 
jak „Z historii książki polskiej”, „O książ
ce w Bochni”, „Z życia naszej Biblioteki 
w 35-leciu Polski Ludowej”.

W roku bieżącym postanowiliśmy po
kazać książkę jako zjawisko kulturalne i 
społeczne, widzianą oczami jej twórców 
— pisarzy. Nadrzędnym zaś celem tej 
ekspozycji była próba przedstawienia sto
sunku Polaków do książki, bibliotek, czy
telnictwa i bibliofilstwa. Na wystawie 
znalazły się więc w układzie chronolo
gicznym najciekawsze naszym zdaniem 
poglądy pisarzy polskich na wymienione 
tematy.

Dobierając cytaty, poszukując tekstów 
pełnych powagi i wzniosłości, nie unikaliś
my także fragmentów osobistych, zarówno 
wzruszających, jak i zabawnych. Chcie- 
liśmy bowiem choć w pewnym stopniu 
odejść od powtarzanych nazbyt często 
aforyzmów i powszechnie znanych zwro
tów zamieszczanych w rozmaitych wy

borach tekstów o książce. Staraliśmy się 
jednocześnie budować wątki, stawiać i 
łączyć pewne problemy, zderzać rozbież
ności i przeciwieństwa.

Wspomnianym cytatom towarzyszyły 
fotografie oraz reprodukcje obrazów, 
sztychów i rysunków, w których jednym 
z elementów była książka pojawiająca się 
w rozmaitym kontekście dziejowym i sy
tuacyjnym, w zależności od epoki zmie
niająca swój kształt, przeznaczenie i za
sięg oddziaływania.

Jest rzeczą niezmiernie ciekawą, a za
razem charakterystyczną, że ci sami dum
ni Polacy, którzy z takim upodobaniem 
portretowali się z . karabelą, przyznawali 
książce wartość rekwizytu niemal równo
rzędnego. Nie może więc dziwić, że tak 
często w malarstwie i w literaturze po
jawia się motyw książki — jest ona źró
dłem naukowych dociekań bohaterów 
utworów Biernata z Lublina czy Marci
na Bielskiego, a potem wielu pokoleń 
wiernych Rejowemu apelowi „A to miej 
na pilnej pieczy, abyś czytał kiedy mo
żesz”.

Dużo uwagi poświęcono okresowi 
Oświecenia, w którym rola książki wzro
sła w stopniu dotychczas nieznanym. Wte
dy to T. K. Węgierski wołał ze zdumie
niem: „Co się toczy na me oczy — książ
kę czyta Sarmata!” Przy tym cytacie ze
stawiono daty wielkich wydarzeń epoki 
stanisławowsikiej: 1740 — założenie Col
legium Nobilium, 1747 — otwarcie Biblio
teki Załuskich, 1765 — powstanie Szkoły 
Rycerskiej, 1765 — pierwszy numer „Mo
nitora”, 1773 — Komisja Edukacji Naro
dowej, 1791 — uchwalenie Konstytucji 3 
Maja.

Staraliśmy się ukazać stosunek do 
książki nie tylko oświeconej stolicy, lecz 
także głębokiej prowincji, której repre
zentanci wyrażali go może mniej udol- 
nie, ale jakże autentycznie. Jeden z nich.
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Michał Szostowicz, tak pisał o urokach 
wiejskiego życia:

„Szczęśliwy, kto wzgardziwszy wielkich 
miast chimerą, 

z książeczką, przyjacielem i kochanką 
szczerą,

Swobodne życie wiedzie na wsi oddalo
ne”.

W późniejszym okresie wiele wspania
łych słów powiedzieli o książce Sienkie
wicz, Orzeszkowa, Reymont, Żeromski. 
Zastanawiające jest, że tyle uwagi po
święcili czytelnictwu swych bohaterów. 
W niektórych okresach dziejów naszego 
narodu (okresie zaborów, okupacji hitle
rowskiej) można powiedzieć o książce sło
wami Heleny Radlińskiej, że należy do 
pojęcia Ojczyzna.

Jest w tej wystawie o polskiej książce 
także miejsce na uszczypliwy wierszyk 
Makuszyńskiego Sto razy już mówiłem..., 
na pełne miłości słowa Kasprowicza, na 
rozpaczliwe wołanie Zuzanny Rabskiej o 
ratunek dla palonych w r. 1939 bezcen
nych skarbów kultury narodowej. Nie 
brak urzekających prostotą i pełnych 
optymizmu wierszy Tadeusza Kubiaka, 
wyrażających tak bardzo ważne miejsce 
książki w powojennym dziele odbudowy 
kraju. W tym samym mniej więcej czasie 
Jan Parandowski pisał, że „książka jest 
prawdziwym symbolem pokoju, bardziej 
niż jakikolwiek z tych, które upragnio
nemu ideałowi towarzyszą w wyobraźni 
ludzkiej”.

Wcześniej o „pociesze książeczce” mó
wił Wyspiański, a o książce najwierniej
szej towarzyszce życia — Jarosław Iwasz
kiewicz. Pełne zachwytu i podziwu dla
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niezwykłej roli książki są słowa Marii 
Dąbrowskiej: „Książka i możność czyta
nia to jeden z największych cudów cy
wilizacji”, pełne wzruszenia — słowa

Władysława Broniewskiego o niepojętym 
znaczeniu poezji dła ludzkich przeżyć.

Wystawę zamykają myśli Gustawa Mor
cinka i Jerzego Andrzejewskiego oraz 
zabawne fotografie przedstawiające książ
kę czytaną na wiosennym spacerze, pod 
parasolem, czy podczas wędkowania.

Są to tylko nieliczne przykłady wyjęte 
z tej obszernej ekspozycji. Wystawa zo
stała bowiem urządzona we wszystkich 
udostępnianych czytelnikom pomieszcze
niach Biblioteki (6 sal), z założeniem, by 
wykorzystać znajdujące się tam już ele
menty stałego wystroju (obrazy, portre
ty, ryciny, np. portrety Lelewela, Mickie
wicza, Wyspiańskiego, wiszący w hallu 
Biblioteki obraz „Martwa natura z książ
ką itp.). Jednocześnie staraliśmy się, aby 
kolejne ciągi tematyczne odpowiadały 
charakterowi poszczególnych wnętrz. I 
tak np. w Izbie Jana Wiktora znalazły się 
właśnie myśli patrona Biblioteki. W od
dziale dla dzieci wykorzystano natomiast 
związane z tematem ilustracje z bajek i 
innych książek dla najmłodszych czytel
ników oraz urzekającą poezję Gałczyń
skiego i Kubiaka.

Szczególnie wiele uwagi poświęcono 
stronie graficznej. Starano się też, by 
pokazać zwiedzającym jak największą 
liczbę atrakcyjnie wydanych poezji ze 
zbiorów Biblioteki, związanych ściśle z 
tematem. W sumie wykonano 60 cytatów 
wyrażających myśli o książce 50 autorów. 
Wykorzystano szereg interesujących re
produkcji najstarszych zabytków piś
miennictwa polskiego, krakowskich dru
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ków doby Renesansu, kart tytułowych 
oficyn wydawniczych XIX i XX w. (foto- 
i kserokopie), ilustracje z albumów oraz 
liczne druki bibliofilskie oddziałów Śląs
kiego, Krakowskiego, Wrocławskiego i 
Bocheńskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Książki (ok. 350 jednostek).

Staraliśmy się, by zaprezentować jak 
najwięcej szczegółów wprowadzających 
zwiedzającego w atmosferę danej epoki, 
wskazujących niejako kontekst, w którym 
funkcjonowały poszczególne opinie.

Wystawa cieszyła się dużym powodze
niem wśród czytelników. Zwiedziło ją 
także kilka zorganizowanych grup ucz
niów ze szkół bocheńskich.

Wspomniana ekspozycja może z powo
dzeniem spełnić jeszcze jedną rolę —

może być efektowną a zarazem kształcącą, 
stałą dekoracją pomieszczeń każdej bi
blioteki.

Nie przytaczam w tym opisie wszyst
kich wykorzystanych cytatów, bo niece
lowe jest sporządzanie jeszcze jednej an
tologii tekstów o książce (dobór ten miał 
zresztą charakter subiektywny). Nie po
da ję również bibliografii wykorzystanych 
pozycji książkowych oraz materiałów iko
nograficznych, gdyż jestem przekonany, 
że wystawa „Pisarze o książce” w każdej 
bibliotece może mieć odmienny zakres i 
inną formę w zależności od charakteru 
posiadanych zbiorów, wystroju i wielko
ści lokalu itp. Sygnalizuję wyłącznie sam 
problem, wierząc, że może się to przy
czynić do innych ciekawych rozwiązań.

L lT E flA T U H * POLSKA LAT S IE D E M D Z IE S IĄ T Y C H
m n m

JERZY K W IA TK O W SK I
ur. 3 czerwca 1927 roku w Warszawie 

k r y t y k  l i t e r a c k i ,  e s e i s t a  
I. TEKSTY KRYTYCZNO-LITERACKIE

PU BLIK A CJE KSIĄŻKOW E:

Szkice do p o rtre tó w  — szkice k ry tyczne. Wwa 
z 1960

D aniel Mróz — m onografia. K raków  1961 
Klucze do w yobraźn i — szkice k ry tyczne. W wa

1964
E leu te r — szkice k ry ty czn e . W wa 1966 
U podstaw  liry k i Leopolda S taffa  — stud ium .

W wa 1966
Poezje bez granic — szkice k ry ty czn e . K raków

1967
R em ont pegazów — szkice i fe lie tony . W wa

1969
Św iat poetyck i Ju lian a  P rzybosia  — stud ium .

W wa 1972
N ata tk i o poezji i k ry ty ce  — felie tony. K ra 

ków  1975
P oezja Ja ros ław a Iw aszkiew icza n a  tle  dw u

dziestolecia m iędzyw ojennego — szkice. Wwa 
1975.

PONADTO POSZCZEGÓLNE UTWORY W AN
TOLOGIACH, ALMANACHACH I WYDAWNI
CTWACH ZBIOROWYCH:

Z problem ów  lite ra tu ry  polskiej XX w ieku. 
W wa 1965

L iryka  polska, in te rp re ta c je . K raków  1966
Ja rosław  Iw aszkiew icz. W wa 1968
Obraz l i te ra tu ry  polskiej XIX i XX w ieku.

W wa 1968

Stan isław  Pigoń, człow iek i dzieło. K raków  
1972

D ebiuty poetyckie 1944—1960. W wa 1972

OPRACOW ANIA:

ORKAN W. W ybór pism . K raków  1953 (przy
gotow anie te k s tu  i p rzypisy: ... 1 inni)

KORZENIOW SKI J. Nowe w ędrów ki o ryg ina
ła. K raków  1954 (opracow anie te k s tu  i p rzy 
pisów : ...)

Poeci pom orscy. G dynia 1962 (w stęp: ...)
Poeci pom orscy. G dynia 1964 (w ybór tekstów : ... 
ZAW ODZIŃSKI K. W. Z pism ... W śród poetów .

K raków  1964 (w stęp: ...)
Z problem ów  lite ra tu ry  polskiej XX w ieku. 

W wa 1965 (redakcja : ... i inni)
OŻOG J. B. Poezje w ybrane. K raków  1965 (wy

bór i opracow anie: ...)
SUPERVIELLE J. O rfeusz i inne opow iadania. 

W wa 1966 (w ybór i w stęp: ...)
PAW LIKOW SKA-JASNORZEW SKA M. W ybór 

poezji. W rocław  1967 (opracow anie: ...)
ORKAN W. Dzieła. K raków  1968 (opracow anie 

i kom en tarz : ...)
SZYMBORSKA W. Poezje. W wa 1970 (przed

m ow a: ...)
CZERKAWSKA M. Jałow cow e żniw a. K raków  

1972 (w ybór i w stęp: ...)
Polski S łow nik B iograficzny. W rocław  1972 (no

ty  o au to rach : ... i inni)
DEDECIUS K. N o ta tn ik  tłum acza. K raków  1974 

(w stęp: ...)

W AŻNIEJSZE PRACE KRYTYCZNE O TWÓR
CZOŚCI AUTORA
MACIĄG W. L ite ra tu ra  Polski Ludow ej 1944— 

—1964. W wa 1974 PIW  s. 543—544: Je rzy  K w iat
kow ski
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W ŁO DZIM IERZ M ACIĄG

ur. 3 stycznia 1925 roku w Brześciu 
n/Bugiem

k r y t y k  l i t e r a c k i ,  e s e i s t a ,  
a u t o r  p o d r ę c z n ik ó w

I. TEKSTY KRYTYCZNO-LITERACKIE

PU BLIK A CJE KSIĄŻKOW E:

S ztuka p isa rska  M arii p ąb ro w sk ie j — szkic 
m onograficzny. W wa 1955

IG p y tań . P o r tre ty  polskich  p isarzy  w spółczes
nych . W wa 1961

Opinie i w różby. P roza i k ry ty k a  polska dnia 
bieżącego. W wa 1963

W spółczesne życie lite rack ie  — podręcznik . 
W wa 1965

Żerom ski. Opowieść o w ierności. K atow ice 1965 
Nasz Chleb pow szedni. Szkice o prozie i k ry ty 

ce w spółczesnej. W wa 1966 
S praw a lite ra tu ry  — szkice k ry ty czn e . Poznań

1970
W spółczesna lite ra tu ra  polska. 1939—1969 — za

rys podręcznikow y. W wa 1970
Filipow icz — szkic k ry tyczny . W wa 1972 
Żyw i i w spółcześni. Szkice k ry ty czn e . W wa

1972
Z arys dziejów  lite ra tu ry  polskiej. W rocław  1972 

(J. K le iner: cz, I i II, cz. III: ...)
L ite ra tu ra  Po lsk i Ludow ej 1944—1964 — podręcz

n ik . W wa 1974

PONADTO POSZCZEGÓLNE UTWORY W AN
TOLOGIACH, ALMANACHACH I WYDAWNI
CTWACH ZBIOROWYCH:

Na szlakach w ielkich p rzem ian. K raków  1954 
R ozkw it k u ltu ry  ziem i k rakow sk ie j. K raków

1954
Z problem ów  lite ra tu ry  polskiej XX w'ieku. 

W wa 1965
Proza, poezja 1964. W wa 1965
Rocznik lite ra ck i 1964. W wa 1966
Proza, poezja. W wa 1966
A utorzy  naszych le k tu r . W rocław  1967
Proza, poezja 1966. W wa 1967
L ite ra tu ra  na  rozdcożu. K raków  1968
Unión. R evista  de la  union de escrito res y

artis to s de Cuba. N um ero E special dedicado 
a la  l i te ra tu ra  polaca con tem poranea. La 
H abana 1969

L ite ra tu ra  polska wobec rew olucji. W wa 1971 
O lite ra tu rze  polsk iej. Wwa 1971 
W k ręg u  lite ra tu ry  Polski Ludow ej. K raków

1975

OPRACOWANIA:

KUREK J. G rypa szaleje w' N apraw ie. K ra 
ków  1954 (posłowie: ...)

NIEMOJEW SKI A. W ybór poezji. K raków  1955 
(przedm ow a: ...)

A utorzy naszych lek tu r . W rocław  1965 (redak 
c ja: ...)

M ACHEJEK W. Miłość i krew . Poznań  1967 
(słowo w stępne: ...)

P ierw sze w idzenie. A lm anach opow iadań au 
to rów  koszalińskich . P oznań 1967 (w ybór i 
przedm ow a: ..,)

P roza, poezja 1967. W wa 1968 (słowo w stępne: ...)

ADAMCZEWSKI Z. T ragiczny pro test. Wwa 
1969 (posłowie: ...)

Z w rześniow ych dni. A ntologia opow iadań o 
w ojnie  1939 roku . Poznań 1969 (w ybór i 
w stęp: ...)

DĄBROWSKA M. O pow iadania. W rocław  1972 
(opracow anie: ...)

L ek tu ry  obow iązkow e. W rocław  1973 (redakcja : 
... i S. Balbus)

W czoraj i dziś. W wa 1973 (w ybór i opracow a
nie: ...)

STAFF L. W iersze w ybrane. W wa 1973 (w ybór 
i posłow ie: ...)

B udujem y drugą Polskę. M ateriały  re p e r tu a ro 
we. W wa 1974 (w ybór poezji: ...)

NAŁKOWSKA Z. G ranica. W wa 1974 (posło
w ie: ...)

GOJAW ICZYNSKA P. Szybko zapom niane. 
U tw ory z ła t 1945—1963 drukow ane w  czaso
pism ach. W wa 1974 (w stęp: ...)

Podróż w dalekie la ta . W wa 1976 (posłowie: ...)

WIKTOR J. W ierzby nad Sekw aną. W wa 1976 
(słowo w stępne: ...)

WYKA K. O pow iadania. K raków  1978 (słowo 
w stępne: ...) »

II. INNE UTWORY

PUBLIK ACJE KSIĄŻKOW E:

K onfederacja  albo p róba M akronow skiego — 
pow ieść. W wa 1973

Deszcze jesienne — pow ieść. W wa 1975

Krystyna Gwoździowska 
Anna Kosakowska
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BARBARA OCHRANOWICZ
OLSZTYN — AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA

WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW
DYDAKTYCZNYCH w BIBLIOTECE 

GŁÓWNEJ AKADEMII 
ROLNICZO-TECHNICZNEJ w OLSZTYNIE

Problem wykorzystania księgozbioru w 
bibliotece uczelnianej jest zagadnieniem 
niezmiernie ważnym i powinien byc w 
niej przedmiotem badań choćby z tej 
przyczyny, że dane, jakie wynikają z ana
liz, mogą być użyteczne przy doborze 
właściwych materiałów dydaktycznych, 
.wskażą też, w jakiej ilości egzemplarzy 
materiały te powinny być — w ramach 
określanych obowiązującymi normatywa
mi — zgromadzone.

Powszechnie wiadomo, że z księgozbio
rów prezentacyjnych studenci korzystają 
przeważnie wówczas, gdy poszukiwanej 
literatury nie mogą ani zakupić w księgar
ni, ani wypożyczyć w bibliotece uczelnia
nej. W takiej sytuacji zasoby czytelń sta
nowią główne źródło zaopatrzenia w pod
ręczniki i skrypty.

Stopień wykorzystania poszczególnych 
tytułów zmienia się w zależności od sta
nu podaży na rynku księgarskim. Zawsze 
preferowane są w czytelni te tytuły, któ
re z takich czy innych powodów nie do
czekały się kolejnych wznowień, nato
miast niższy wskaźnik aktywności osiąga
ją książki ogólnie dostępne. Ten aspekt 
bibliotekarz powinien mieć zawsze na 
względzie przy aktualizowaniu czytelnia- 
nych zasobów i ustalaniu ich proporcji.

Przypatrzmy się, jak rysuje się obraz 
poczytności lektur obowiązkowych i zale
canych, zlokalizowanych w Czytelni Ogól
nej Biblioteki Głównej Akademii Rolni
czo-Technicznej w Olsztynie. Analiza 
przeprowadzona została za okres od 
1 X 1973 do 10 II 1974, a więc już dość od
legły, lecz wyniki jej pokrywają się w 
zasadzie także z praktyką późniejszą. 
Analizą zostali objęci studenci stacjonarni 
Wydziału Rolniczego. Metodę badań opar
to na materiałach źródłowych w postaci 
rewersów czytelników, deklaracji, księgi 
odwiedzin, danych statystycznych frek
wencji i w’ypoźyczeń, listy podręczników. 
Na podstawie księgi odwiedzin ustalono 
liczbę czytelników, deklaracje były po
mocne do określenia roku studiów bada
nych czytelników, dane statystyczne frek
wencji i wypożyczeń posłużyły do okreś
lenia liczby odwiedzin i wykorzystanych 
woluminów w kolejnych miesiącach. Re
wersy stanowiły podstawę do zbadania, 
jakie tytuły były udostępniane w tym 
czasie i ile razy. Tytuły te — w oparciu

o wykazy lektur — posegregowano we
dług poszczególnych przedmiotów naucza
nia.

Na Wydziale Rolniczym w r. akad. 
1973/1974 studiowało 1247 osób, w tym na 
I roku — 343, na II — 281, na III — 259, 
na IV — 195, na V — 169. Z ogólnej licz
by studentów zanotowano 641 czytelików, 
tj ponad 50%. Liczba odwiedzin i udo
stępnień w poszczególnych miesiącach 
przedstawiała się następująco:

liczba liczba
odw iedzin udostępn ień  

826 1314
1034 2420
684 1864
832 1065
145 164

m iesiąc

październik
listopad
grudzień
styczeń
do 10 lutego
Razem 3521 6827

Studenci korzystali łącznie z 292 tytu
łów opracowań z różnych dziedzin wie
dzy, w tym w największej liczbie z mark
sistowskiej filozofii i socjologii — 17 ty
tułów, które łącznie udostępniono czytel
nikom 1207 razy. Następne kolejne miej
sca zajęły:
dziedziny liczba

ty tu łó w
liczba

udostępn ień

chemia 15 137
fizyka 13 406
zagadnienia społeczno-

-pedagogiczne 12 431
190ekonomia polityczna 

statystyka matematyczna 
z elementami matema
tyki wyższej 

biochemia
ekonomika rolnictwa 
genetyka, hodowla roślin

nasiennictwo
botanika
agrometeorologia
zoologia
ogólna uprawa roślin 
podstawy żywienia

zwierząt 
fizjologia roślin 
zoohigiena z elementami

weterynarii
towaroznawstwo i prze

chowywanie produktów 
rolnych

rachunkowość rolna

27
127
59

39
126
46
33
24

46
34

29

26
25
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fitopatologia i środki
ochrony roślin 5 24

ekologia
(wybrane zagadnienia) 4 65

eksploatacja sprzętu
rolniczego 3 54

chów zwierząt 3 41
mikrobiologia 3 20
polityka agrarna i usta

wodawstwo rolnicze 3 14
gleboznawstwo

z elementami geologii 3 13
A oto dzieła, które znajdowały się w

obiegu najwięcej razy:
Filozofia marksistowska 211
Z. Cackowski: Główne zagadnienia

i kierunki filozofii 189
K. Marks: Kapitał . 162
W.I. Lenin: Dzieła wybrane 158
R.I. Grabowski: Fizyka 150
J. Lewandowski: Renta gruntowa,

rozwój rolnictwa w  kapitaliźmie 143 
M. Maruszewski, J. Reykowski,

T. Tomaszewski: Psychologia 
jako nauka o człowieku 135

Ekonomika polityczna socjalizmu 
pod red. St. Szeflera 129

Z. Hull, J. Starańczuk, W. Tulibacki:
Elementarne pojęcia filozofii
(skrypt uczelniany) 125

F. Urbańczyk: Dydaktyka dorosłych 101
W przedziale 50—100 udostępnień znaj

dowały się 4 tytuły, m.in. Botanika pod 
red. K. Steckiego (78), 10—50 wypożyczeń 
odnotowano przy 54 tytułach m.in. A. Sze- 
nikowa Ekologii roślin (44). Najwięcej — 
224 tytuły, tj. ok. 75 publikacji wykorzy
stywanych w czytelni było w obiegu 
1—10 razy.

Z przedstawionej analizy wynika, że 
w ciągu I semestru: w okresie sesji zi
mowej studenci sięgali nie tylko po lek
tury obowiązkowe, ale i po różnorodne 
monografie oraz opracowania będące uzu
pełnieniem podstawowych podręczników 
i skryptów. Ta droga pogłębiania wiado
mości świadczy o ich poważnym, dojrza
łym stosunku do własnej nauki i o po
trzebie konfrontowania zdobytej wiedzy 
z różnymi dostępnymi źródłami.

Dla bibliotekarzy płynie stąd wskazów
ka, aby temu aspektowi kształcenia i 
samokształcenia poświęcić szczególnie 
dużo uwagi.

IRENA NOWAK
BYTOM

„Rocznik Literacki”
„Rocznik Literacki” podsumowuje do

robek literacki oraz najważniejsze wy
darzenia kulturalne w danym roku. Uka
zywał się w latach 1933—1939 (pod red. Zy
gmunta Szweykowskiego, a następnie Zofii 
Szmydtowej). W r. 1955 Państwowy Insty
tut Wydawniczy wznowił jego wydawanie 
(pod red. Z. Szmydtowej). Dotychczas 
ukazały się tomy za lata 1955—1975.

„Rocznik Literacki” obejmuje w całości 
literaturę piękną oryginalną i przekłado
wą oraz piśmiennictwo z zakresu teorii 
i historii literatury polskiej i powszech
nej. Z tekstów literackich pomija wydaw
nictwa o charakterze oświatowym oraz 
książeczki przeznaczone dla najmłodszych 
czytelników.

„Rocznik” ma układ działowy. W obrę
bie literatury polskiej (nowości wydane 
w danym roku) przyjęto podział na ro
dzaje literackie, w obrębie historii litera
tury-— na epoki literackie, a dalej — na 
rodzaje literackie. Uwzględnia się podział 
na nowości (utwory opublikowane w da
nym roku po raz pierwszy) i wznowienia. 
W związku z tym książki pisarzy współ
czesnych mogą się znaleźć w „Roczniku” 
w różnych działach. I tak np. książkę Sta
nisławy Fleszarowej-Muskat Tak trzymać 
T. 1 Wiatr od lądu, wydaną w r. 1974, 
znajdziemy w dziale: Powieść. Opowiada
nie. Reportaż. Literatura faktu (1974), na

tomiast tej samej autorki Dwie ścieżki 
czasu i Wizytę (wznowienia) — w dziale: 
Literatura polska po roku 1918. Powieść. 
Opowiadanie.

W obrębie przekładów przyjęto podział 
według krajów, a następnie według ro
dzajów literackich.

W poszczególnych działach znajdujemy 
w układzie alfabetycznym bibliografię za 
dany rok, a następnie syntetycznie arty
kuły pióra wybitnych specjalistów, oce
niające dorobek piśmienniczy w danym 
dziale.

Układ tomu.
Literatura polska.

Poezja.
Powieść. Opowiadanie.
Reportaż.
Dramat.
Teatralia.
Pamiętniki. Wspomnienia.
Listy.
Biografia. Powieść biograficzna.
Esej. Szkic. Krytyka literacka. Felieton. 
Teoria literatury.
Historia literatury polskiej.

Dzieła treści ogólnej.
Literatura nowołacińska w Polsce.
Literatura staropolska.
Oświecenie.
Romantyzm.
Literatura polska 1864—1918.
Literatura polska po r. 1918.
Antologie.

Literatura ludowa.
Historia literatury powszechnej.
Z rusycystyki polskiej (w poszczególnych 
latach również inne dyscypliny, np. Z ger- 
manistyki polskiej).
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Wiedza o książce. Bibliografia. Encyklo
pedie. Słowniki.
Literatura obca w przekładach polskich. 
Alfabetycznie według krajów.

Literatura polska i o Polsce za granicą 
Diariusz życia literackiego.
Z materiałów bibliograficznych dotyczą

cych pisarzy zmarłych w danym roku.
Na końcu umieszczono indeks nazwisk.

„Rocznik Literacki” jest wydawnictwem 
bibliograficznym zawierającym również 
krytyczną ocenę omawianego dorobku 
piśmienniczego. Cennym źródłem infor
macji są materiały bibliograficzne doty
czące pisarzy zmarłych w danym roku. 
Na podstawie tych materiałów warto spo
rządzić kartotekę stanowiącą aktualne 
uzupełnienie słownika pisarzy.

Rocznik, przydatny w pracy biblioteka
rza, warto również spopularyzować wśród 
czytelników, zwłaszcza nauczycieli polo
nistów, studentów, uczniów starszych klas 
szkół średnich (humanistyczne grupy 
fakultatywne) oraz osób interesujących 
się literaturą.

ĆWICZENIA
Wszystkie ćwiczenia opracowano na 

podstawie: „Rocznik Literacki” 1974. War
szawa 1977. Treść pytań odnosi się rów
nież wyłącznie do roku 1974.

1. Które tomiki poezji Ryszard Matu
szewski uważa za szczególnie inte
resujące? (s. 27).

2. Jak został oceniony zbiór wierszy 
Urszuli Kozioł pt. W rytmie Słońca?

(s. 27).

3. Jak zostały ocenione Ogrody Jaro
sława Iwaszkiewicza? (s. 55—57).

4. Jakie zbiory reportaży wydali:
a. Andrzej Bilik
b. Monika Warneńska
c. Janusz Wolniewicz (s. 50—51).

5. Które dramaty autorów polskich 
zasługują na szczególną uwagę?

(s. 80—93).
6. Dlaczego książka Fredro i Fredru-

sie Bogdana Zakrzewskiego uznana 
została za najlepszą książkę biogra
ficzną roku? (s. 235—236.)

7. Jakie utwory pisarzy polskich zo
stały przetłumaczone na język:
a. hiszpański
b. duński
c. turecki (s. 595, 612, 615).

8. Jakie wydarzenia kulturalne z listo
pada 1974 r. zasługują na uwagę?

(s. 649—651)
9. Przedstawić informację o życiu i 

twórczości Jana Żabińskiego?
(s. 691—692).

10. Jakie prace zamieszczono w publi
kacji Z dziejów kultury i literatury 
ziemi przemyskiej? (s. 204).

11. Jakie wznowienia ukazały się z za
kresu historii literatury polskiej?

(s. 204).
12. Jak została oceniona książka Hele

ny Hleb-Koszańskiej O bibliografii 
dla niewtajemniczonych? (s. 355).

13. W czyim przekładzie ukazała się
Droga przez mąkę Aleksego Tołsto
ja? (s. 547).

14. Które przekłady z literatury skan
dynawskiej zasługują na szczegól
ną uwagę? (s. 516—528).

ZOFIA ŁUKOWSKA
OPOLE

W OBRONIE
PRAW 1 OBOWIĄZKOW 
NAUCZYCIELA-BIBLIOTEKARZA 
(głos w dyskusji)

w  numerze 11/12 „Poradnika Bibliote
karza” z r. 1978 ukazał się artykuł p. Je
rzego Czarnieckiego z Łodzi pt. Lekcje 
biblioteczne w przepisach i życiu szkoły. 
Aczkolwiek drukowany był już dosyć da
wno, wydaje się, iż problemy w nim po
ruszone są nadal aktualne i prowokują 
do dyskusji w związku z przygotowywa
niem i stopniowym wdrażaniem reformy

szkolnej dotyczącej również tego wycinka 
pracy, jakim jest działalność biblioteki 
szkolnej oraz jej miejsce w systemie 
kształcenia młodzieży.

Artykuł ów ukazuje m.in. rozbieżności 
pomiędzy zarządzeniem Ministerstwa 
Oświaty i Wychowania w odniesieniu do 
obowiązków pedagogicznych nauczycieli- 
-bibliotekarzy a ich rzeczywistą, wynika
jącą z codziennych potrzeb szkoły, pracą 
w postaci prowadzenia zajęć lekcyjnych 
z tzw. przysposobienia czytelniczego.

Autor, znając realia życia szkolnego, 
słusznie zauważył, że „lekcje te nie tylko 
w praktyce szkolnej istnieją, ale dorobi
ły się już pewnej tradycji, form i metod 
pracy, zostały zaakceptowane w codzien
nym życiu szkoły”. Oczywiście nasuwa się 
zastrzeżenie, iż nie w każdej szkole, bo nie 
w każdej istnieją określone warunki i 
możliwości, aby tego typu zajęcia w ogóle 
się odbywały, bez względu na to, kto je 
powinien realizować.
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Istnieje jednak pewne ale..., którego p. 
Czarniecki nie wysuwa, najpewniej dla
tego, iż osobiście nie pracuje jako nau- 
czyciel-bibliotekarz szkolny i nie zna tej 
pracy z osobistego doświadczenia.

Już podane w artykule różnorodne oko
liczności realizowania w praktyce szkol
nej lekcji bibliotecznych świadczą, iż lek
cje te mają charakter żywiołowy, będący 
właśnie z tego względu bardzo uciążliwą 
formą działalności nauczyciela-bibliote
karza.

Nie wytrzymuje więc krytyki aprobata 
autora dotycząca m.in. rozwiązania lek
cjami bibliotecznymi zastępstw w czasie 
wzmożonej absencji nauczycieli różnych 
przedmiotów. Tym samym bowiem autor 
podważa rolę biblioteki szkolnej w cało
kształcie pracy dydaktycznej szkoły, prze
kreśla jej funkcjonalność jako komórki 
interdyscyplinarnej, pracującej według 
własnego, ciągle rozwijającego się wew
nętrznego planu działania, który zgodny 
jest z typem szkoły, jej profilem kształ
cenia oraz z rosnącymi wymaganiami 
programowymi, uwzględniającymi specja
listyczne zajęcia fakultatywne ze znacz
nie rozszerzonym programem z różnych 
przedmiotów (wypowiadam się ze stano
wiska nauczyciela-bibliotekarza liceum 
ogólnokształcącego).

Biblioteka to przecież specyficzny ga
binet szkolny, współuczestniczący w pracy 
dydaktycznej w zakresie różnych przed
miotów, a w sposób szczególny w reali
zacji materiału z języka polskiego. Do
brze zorganizowana biblioteka warunkuje 
zarówno aktywność młodzieży na lek
cjach, jak i wyniki nauczania. Na jej 
działalność składają się cztery zasadnicze 
rodzaje czynności:

•  gromadzenie księgozbioru;
•  dokumentacja księgozbioru (mała 

księgowość);
•  opracowanie informacji w postaci 

katalogów, wymagających ciągłej moder
nizacji w związku ze wzrostem księgo
zbioru i różnorodnymi potrzebami szkoły 
(katalog alfabetyczny, rzeczowy i zagad
nień! owy);

•  praca dydaktyczna — porady biblio
graficzne z różnych dziedzin wiedzy 
udzielane indywidualnym czytelnikom, 
prowadzenie zaplanowanych w poszcze
gólnych klasach lekcji bibliotecznych, 
uzgadnianych dotąd najczęściej z nauczy
cielami języka polskiego lub wychowaw
cami klas (oraz propaganda wizualna ga
zetki, obwoluty, notki, zestawy książek, 
spotkania itp.).

W szkole średniej o dużej ilości klas 
równoległych, z reguły ze zróżnicowanym 
profilem kształcenia, przy działaniu kół 
zainteresowań, uczestnictwie młodzieży 
w olimpiadach przedmiotowych, przy ist
nieniu czynnej czytelni z wydzielonym 
księgozbiorem absolutnie nie widzę możli
wości odbywania przez bibliotekarzy

szkolnych lekcji za nieobecnych nauczy
cieli i zdecydowanie wypowiadam się 
przeciw oddelegowywaniu ich na żywioło
we zastępstwa.

W praktyce szkolnej jest to zjawisko 
nagminne, niezgodne z przepisami, a w 
stosunku do bibliotekarzy nawet niehu
manitarne, zmuszające ich do nerwowej 
aktywności, gdy chcą nadrobić pozosta
wioną bieżącą pracę biblioteczną (reje
strowanie wypożyczeń, uporządkowanie 
zwróconych książek na półkach itp.), po
wodujące powstawanie bałaganu i całego 
szeregu pomyłek w zapisach, nie mówiąc 
już o niewykonywaniu innych czynności 
związanych z funkcjonowaniem biblioteki. 
Uniemożliwia się również młodzieży w 
takiej sytuacji korzystanie z czytelni, a 
także dezorganizuje plan działania ujęty 
w wewnętrznym tygodniowym rozkładzie.

Wątpliwe wydają mi się być wartości 
dydaktyczno-wychowawcze lekcji zastęp
czej z nieznanym zespołem, psychicznie 
nie nastawionym na zastępstwo, przy 
braku odpowiednich warunków do zreali
zowania sensownej lekcji bibliotecznej czy 
przedmiotowej. Jest to tylko „łatanie 
dziury dydaktycznej” ze szkodą dla pra
cy biblioteki i „wyrzuconych” z czytelni 
uczniów, pomijając już psychiczne samo
poczucie bibliotekarza, który sili się, aby 
zainteresować uczniów, a najczęściej speł
nia tylko funkcję opiekuńczą.

Na podstawie długoletniej praktyki 
stwierdzam natomiast, że w szkole śred
niej dysponującej dwoma etatami biblio
tecznymi nie jest się w stanie bez pomo
cy aktywu młodzieżowego wykonać w 
pełni łańcucha różnego rodzaju czynności 
związanych z całokształtem pracy biblio
tecznej, zwłaszcza gdy nadto dochodzi 
realizacja lekcji bibliotecznych o nie
określonej przez przepisy normie ilościo
wej i tematycznej.

Także na podstawie długoletniej prak
tyki w zawodzie bibliotekarza i w funk
cji przewodniczącej zespołu samokształ
ceniowego bibliotekarzy ośmielam się wy
razić pogląd, że bardzo wielu dyrektorów 
szkół nie docenia roli biblioteki, nie zna 
zakresu jej działalności, nie wnika w 
istotę jej pracy i nie interesuje się nią. 
Nie dostrzega również trudności, z któ
rymi musi borykać się nauczyciel-biblio- 
tekarz, tworząc i doskonaląc warsztat 
pracy z książką często w pomieszczeniu 
nieodpowiednim, o mało funkcjonalnym 
wyposażeniu, przy braku takich pomocy 
jak:

— maszyna do pisania,
— maszyna do liczenia (obliczanie sald, 

sumowanie wartości książek wpisanych 
do księgi inwentarzowej, sumowanie ra
chunków, sumowanie w protokołach uby
tków wartości wycofanych książek, szu
kanie pomyłek itp.),

— centralnie drukowane karty katalo
gowe uwzględniające klasyfikację książek.

239



stąd też najpewniej wypływa pochop- 
ność decyzji dyrektorów, odrywającej bi
bliotekarza na zastępstwa.

Tym bardziej więc prawne usankcjono
wanie lekcji bibliotecznych w ramach za
stępstw stałoby się zmorą dla tej grupy 
nauczycieli. Wiadomo przecież, że lekcje 
biblioteczne powinny odbywać się w czy
telni dysponującej odpowiednią ilością 
miejsc (stosownie do liczby uczniów), z 
tej to przyczyny, iż tu zgromadzone są 
potrzebne pomoce metodyczne i rzeczo
we, zaś tematy lekcji winny się na siebie 
nakładać według określonego planu, a nie 
wynikać z przypadku.

W związku z aktualną nadal dyskusją 
na temat reformy edukacji młodzieży oraz 
programów nauczania poszczególnych 
przedmiotów uważam, że wprowadzenie 
w nowoczesnej szkole średniej zajęć z 
przysposobienia czytelniczego w ramach 
lekcji języka polskiego w dziale „czytel
nictwo i podstawy samokształcenia” jest 
decyzją nie w pełni przemyślaną i uza
sadnioną. Moim zdaniem dział ten, a 
szczególnie pkt A, powinien być realizo
wany przez nauczyciela bibliotekarza, 
bowiem on ma właściwe przygotowanie 
do prowadzenia tego typu zajęć. Jest to 
pedagog o wykształceniu przedmiotowym 
(najczęściej polonistycznym), przeszkolony 
w zakresie prac bibliotecznych, co gwa
rantuje merytoryczne i formalne opano
wanie przez niego zadań programowych.

Byłoby zatem najbardziej wskazane za
planowanie w nowoczesnej szkole śred
niej zajęć z przysposobienia czytelniczego 
jako odrębnego przedmiotu nauczania w 
wybranych klasach (np. VII—VIII), po 
jednej godzinie tygodniowo w ramach

pracy dydaktycznej nauczyciela-bibliote
karza, uprawniającej go do sprawdzania, 
egzekwowania i oceniania wiadomości 
uczniów. Byłaby to forma bezpośredniego 
uczestnictwa bibliotekarzy w procesie dy
daktycznym na równi z innymi nauczy
cielami przedmiotów (podobnie jak obec
nie prowadzone są zajęcia z wychowania 
w rodzinie socjalistycznej w I i II kl. 
szkoły średniej).

Realizacja powyższego postulatu ma 
ogromne znaczenie psychologiczne, zwią
zane z miejscem bibliotekarza w szkole 
zarówno w relacji bibliotekarz — nau
czyciel przedmiotu, jak i bibliotekarz — 
uczeń.

W takim ujęciu roli bibliotekarza szkol
nego nie widzę też powodu, dlaczego nie 
miałby mu przysługiwać honorowy tytuł 
profesora szkoły średniej, tym bardziej że 
często w ramach godzin ponadwymiaro
wych realizuje materiał lekcyjny z zakre
su swej specjalności, a także bezpośred
nio organizując pracę aktywu bibliotecz
nego uczestniczy w oddziaływaniu na wy
bór przez absolwentów kierunku studiów 
bibliotekarskich.

Wprowadzenie lekcji przysposobienia 
czytelniczego jako obowiązujących zajęć 
szkolnych zagwarantow’aloby przygotowa
nie absolwentów szkoły średniej do samo
dzielnej pracy z książką, do umiejętnego 
poszukiwania potrzebnych . materiałów 
zarówno podczas pracy zawodowej, jak 
i w czasie studiów.

Realizacja powyższej propozycji wyma
ga wnikliwego przemyślenia, zwłaszcza że 
wiąże się z zagadnieniem układu godzin 
bibliotekarzy etatowych oraz opracowa
niem nowej instrukcji o pracy bibliotek 
szkolnych w zreformowanej szkole.

PIOTR CHORYŃSKI
POZNAŃ — PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA

Z  b a d a ń  nad 
c z a s e m  w o ln y m  
m ło d z ie ż y

Hilda Holinowâ: Kapitoly o mlâdezi a jej 
wolnom case (Rozważania o młodzieży i jej 
wolnym czasie). Bratislava: Smena 1979, 
212 s.

We współczesnych badaniach nauko
wych oraz w polityce społecznej proble
matyka zachowań ludzi w czasie wolnym

zajmuje ważne miejsce, bowiem głęboko 
wiąże się z postulatami wzrostu sfery 
wolności człowieka oraz demokratyzacji 
życia społecznego. Badania nad zachowa
niem jednostek i grup społecznych, wol
nym od różnego rodzaju przymusów i 
ograniczeń, stanowić mogą źródło infor
macji o systemie wartości ludzi i ich po
stawach wobec wartości naczelnych.

Uświadamiając sobie powyższe fakty 
nie dziwimy się, że zagadnienie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży oraz sposo
bów wykorzystywania go jest przedmio
tem zainteresowania nie tylko socjologów, 
ale,także pedagogów, psychologów, przed- 
staA^icieli nauk medycznych i wielu in
nych dziedzin wiedzy. Uzyskane wyniki 
badań dopomóc mogą w odpowiednim 
zaprogramowaniu działań wychowaw’- 
czych sprzyjających kształtowaniu kultu
ry spędzania wolnego czasu, aspiracji 
kulturalnych, umiejętności wyboru zajęć 
i zainteresowań, umiejętności korzystania 
z istniejących możliwości proponowanych 
na wolne godziny.
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Badania nad czasem wolnym dzieci i 
młodzieży oraz zagadnienia pedagogiki 
czasu wolnego powinny także stać się 
przedmiotem szerszego niż do tej pory 
zainteresowania środowiska bibliotekar
skiego, zwłaszcza że w racjonalnie i właś
ciwie zagospodarowanym czasie wolnym 
czytelnictwo książek i czasopism zajmu
je istotne miejsce. Dlatego też należy są
dzić, że opublikowane w ostatnim czasie 
prace zbiorowe Czas wolny dzieci i mło
dzieży w Polsce (Warszawa: WSiP 1978), 
Po pracy i nauce. Wzory zachowań mło
dzieży w czasie wolnym (Warszawa: IW 
CRZZ 1979) oraz książka Wiesławy Piela- 
sińskiej Młodzież szkolna wobec proble
mów kultury (Warszawa: WSiP 1979) nie 
tylko znajdą się w bibliotekach szkolnych 
i publicznych, ale staną się również przed
miotem głębszej refleksji i dopomogą w 
ukierunkowaniu pracy z młodzieżą. -

Równie cenne i kształcące może być 
także zapoznanie się z badaniami prowa
dzonymi w innych krajach socjalistycz
nych. Szczególnie godna polecenia jest 
praca Hildy Holinovej Kapitoly o mlń- 
deżi a jej wolnom case (Rozważania o 
młodzieży i jej wolnym czasie) opubliko
wana w Bratysławie w r. 1979. Autorka 
książki jest pracownikiem naukowym In
stytutu Badań Prasoznawczych w Braty
sławie, a także wykłada metodologię i 
metodykę badań czytelniczych na Uni
wersytecie Komeńskiego. Rolą i funkcjo
nowaniem środków masowego przekazu 
oraz problematyką czasu wolnego dzieci 
i młodzieży zajmuje się od dziesięciu lat. 
W okresie tym powstały żywo przyjęte i 
szeroko dyskutowane w Słowacji jej pra
ce Vplyv televizie na détského divâka 
(Wpływ telewizji na dziecko) — 1975. Mla- 
deż a masové komunikacne prostriedky 
(Młodzeż a środki masowego przekazu) — 
1976 oraz szereg artykułów drukowanych 
w słowackich czasopismach naukowych i 
społeczno-kulturalnych.

Omawiana praca zasługuje na szczegól
ną uwagę ze względu na podjętą przez 
autorkę próbę kompleksowego ukazania 
zagadnień związanych z organizacją i wy
korzystaniem czasu wolnego przez mło
dzież słowacką. W dziewięciu rozdziałach 
Hilda Holinovâ przedstawiła specyficzne 
cechy środowiska młodzieżowego, stosu
nek młodzieży do socjalistycznego modelu 
życia i preferowanych sposobów spędza
nia czasu wolnego, rolę środków masowe
go przekazu w życiu uczniów szkół śred
nich, czytelnictwo książek i czasopism, 
stosunek do filmu, radia i telewizji.

Wyniki przedstawione w pracy Kapito
ly o mladeżi a jej volnom case są pod
sumowaniem badań przeprowadzonych 
przez Instytut Badań Prasoznawczych w 
Bratysławie nad czasem wolnym młodzie
ży w wieku od 15 do 18 lat, uczęszczają
cej do średnich szkół ogólnokształcących

i zawodowych. Objęta badaniami grupa 
uczniów reprezentuje niemal całą mło
dzież słowacką, gdyż tylko 6% uczniów 
po skończeniu szkoły podstawowej nie 
kontynuuje nauki, lecz rozpoczyna pracę 
zawodową.

Rozdziały wstępne książki Holinovej 
poświęcone są analizie specyficznych cech 
młodzieży 15—18-letniej oraz wskazaniu 
podstawowych problemów związanych z 
kształtowaniem socjalistycznego sposobu 
życia.

Kolejny rozdział zawiera analizę budże
tu czasu młodzieży. Z analizy tej wynika, 
że młodzież słowacka rozporządza tygod
niowo 32,2 godz. (19,2%) czasu wolnego. 
Badania potwierdziły istnienie niewiel
kich dysproporcji w ilości czasu, jakim 
dysponuje młodzież szkół zawodowych 
(34,1 godz.) i ogólnokształcących (34,9 
godz.), oraz znacznych różnic w ilości wol
nego czasu chłopców (34,9 godz.) i dziew
cząt (29,9 godz.).

Cechą charakterystyczną jest wyraźne 
wyrównywanie się bilansu wolnego cza
su młodzieży miejskiej i wiejskiej. Zja
wisko to jest rezultatem postępującego 
procesu urbanizacji i uprzemysłowienia 
wsi słowackiej, a pewne, występujące je
szcze różnice wynikają nie tyle z przecią
żenia uczniów pracą na roli, co z czaso
chłonnych dojazdów do szkół i pracy w 
mieście. Młodzież wiejska ma też mniej
sze możliwości zorganizowania sobie za
jęć zgodnie z własnymi potrzebami.

Równie istotne jak określenie ilości 
wolnego czasu młodzieży jest wskazanie, 
w jaki sposób jest on wykorzystywany. 
Przyjrzyjmy się wykazowi preferowanych 
przez młodzież słowacką sposobów spę
dzania wolnego czasu:

godz. tygodn. %

oglądanie telewizji
i filmów 9,5 — 29,5
spacery i wycieczki 5,07 — 15,7
czytanie 3,35 — 10,4
sport 3,12 — 9,7
zajęcia towarzyskie
i kulturalne 2,86 — 8,9
muzyka 2,35 — 7,2
inne 5,98 — 18,6

Jak z zestawienia tego wynika, w śro
dowisku młodzieży słowackiej, podobnie 
jak polskiej, dominuje spędzanie czasu 
wolnego w sposób bierny. Na wypoczynek 
czynny (spacery, wycieczki, sport) przez
nacza się tylko 25,4% całości czasu. Nie
pokoi także nikła (10,4%) ilość czasu wol
nego przeznaczona na czytelnictwo ksią
żek i czasopism. Młodzież poświęca na nie 
tylko nieco więcej niż 1/3 czasu spędza
nego na oglądaniu telewizji lub filmów 
w kinie.

Charakteryzując przedstawione sposoby 
spędzania czasu Hilda Holinowa słusznie 
zauważyła, że powyższy wykaz zajęć, pre
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ferowanych przez młodzież w czasie wol
nym, powinien stać się przedmiotem głęb
szej analizy nauczycieli szkół średnich 
oraz działaczy SZM, gdyż na sposób nie- 
najwłaściwszego spędzania przez uczniów 
czasu wpływa także fakt, że po ukończe
niu szkoły podstawowej, w której mieli 
czas w pełni zorganizowany (zajmowała 
się nimi organizacja pionierska, brali 
udział w zebraniach kół zainteresowań, 
zajęciach w Domu Pioniera), zostali po
zostawieni sami sobie i nie bardzo wie
dzą, co zrobić z tą nagle uzyskaną ilością 
wolnego czasu.

Kolejny rozdział publikacji poświęcony 
został roli środków masowego przekazu w 
życiu młodzieży. Do problemu tego przy
wiązuje się tak duże znaczenie z dwóch 
powodów. Po pierwsze, korzystanie ze 
środków masowego przekazu (radio, tele
wizja, film, prasa) zajmuje co najmniej 
40,3% czasu wolnego młodzieży. Po dru
gie, moss media mają do spełnienia w 
społeczeństwie socjalistycznym określone 
funkcje: informacyjną, oświatową, wy
chowawczą i adaptacyjno-socjalizacyjną. 
Dlatego istotne jest określenie, w ja
ki sposób funkcje te są realizowane oraz 
jaka jest efektywność oddziaływania środ
ków masiowego przekazu.

Autorka zajęła się zbadaniem, z jakich 
środków masowej komunikacji uczniowie 
korzystają najczęściej i najchętniej, czego 
od nich oczekują oraz w jakim stopniu 
środki te spełniają ich oczekiwania. Oka
zało się, że młodzież słowacka najbardziej 
lubi chodzić do kina (42,2%), następne 
miejsca zajmują: czytelnictwo książek 
(31,9%), oglądanie telewizji (10,2%), czy
telnictwo czasopism (7,7%), słuchanie ra
dia (5,7%) i czytelnictwo gazet (2,3%). 
Odpowiedzi te autorka zestawiła z infor
macjami uzyskanymi w czasie analogicz
nych badań od uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej (11—15 lat). Dzieci na 
pierwszym miejscu wymieniły czytelnic
two książek (35,7%), a potem kolejno 
oglądanie telewizji (26,9%), pójście do ki
na (24,8%), słuchanie radia (5,7%), czytel
nictwo czasopism (4,3%) i prasy codzien
nej (2,6%). Różnice te, aczkolwiek niewiel
kie, wskazują na widoczny spadek zainte
resowania młodzieży książką i telewizją. 
Tłumaczy się to charakterystyczną dla 
wieku młodzieńczego „ucieczką z domu” 
i pragnieniem jak najdłuższego przeby
wania w grupie rówieśniczej.

Badając, czego młodzież oczekuje od 
środków masowego przekazu, autorka 
zadawała uczniom pytanie, które z tych 
środków wykorzystują przede wszystkim 
jako źródło informacji, które — jako źró
dło wiedzy, które — rozrywki. Z odpo
wiedzi wynika, że funkcje informacyjne 
pełnią przede wszystkim gazety, a następ
nie radio, telewizja i czasopisma, zaba
wową — telewizja i czasopisma, w mniej
szym stopniu radio i dzienniki. Ciekawe 
jest stwierdzenie badanej młodzieży, że

środki masowego przekazu tylko w mini
malnym stopniu pełnią funkcję kształcą
cą i że najlepiej wywiązują się z realizo
wania tej funkcji czasopisma, znacznie 
wyprzedzają radio, telewizję i gazety.

W kolejnych rozdziałach publikacji Hil
da Holinovâ szczegółowo rozpatrzyła za
gadnienie stosunku młodzieży do literatu
ry, czasopism, filmu, radia i telewizji. Nas 
zainteresuje przede wszystkim problem 
stosunku do książki i czasopism. Autorka 
próbowała w rozdziałach tych odpowie
dzieć na pytania: jakie miejsce zajmuje 
czytelnictwo w wolnym czasie młodzieży, 
jakie zmiany wystąpiły w aktywności 
czytelniczej w okresie od dzieciństwa do 
młodości, jakie miejsce zajmuje czytelnic
two książek i czasopism w kontekście in
nych środków masowego przekazu oraz 
w jaki sposób rozwój fizyczny i psychicz
ny młodzieży przyczynił się do zmiany 
zainteresowań czytelniczych.

Badania Holinowej wykazały znaczne 
podobieństwo między czytelnictwem mło
dzieży polskiej i słowackiej. Podobnie wy
glądają uwarunkowania czytelnictwa, po
dobne jest zestawienie problematyki ksią
żek czytanych najchętniej. Sporo daje do 
myślenia przedstawione przez autorkę po
równanie tematyki książek przeczytanych 
w ciągu ostatniego mięsiąca z deklarowa
nymi przez młodzież zainteresowaniami 
czytelniczymi.
T em atyka p rzeczy tan y ch  książek

1. Powieści historyczne
2. Powieści przygodowe
3. Powieści biograficzne
4. Powieści „dla dziewcząt”
5. Powieści dedektywistyczno-kryminal- 

ne
6. Powieści fantastyczno-naukowe
7. Poezja
8. Literatura faktu
D eklarow ane za in teresow an ia  czyteln icze

1. Powieści przygodowe
2. Powieści „dla dziewcząt”
3. Powieści historyczne
4. Powieści dedektywistyczno-kryminal- 

ne
5. Powieści biograficzne
6. Powieści fantastyczno-naukowe
7. Poezja
8. Literatura faktu

Zestawienie w widoczny sposób wska
zuje, że u uczniów należy odróżniać de
klarowane zainteresowania czytelnicze od 
realnego czytelnictwa nie tylko w czasie 
badań czytelnictwa młodzieży szkolnej, 
ale podczas codziennej pracy w bibliote
kach.

Przedstawiona praca Hildy Holinowej 
zasługuje na szczególną uwagę biblioteka
rzy z kilku powodów:

— rozpatruje w sposób kompleksowy 
problematykę czasu wolnego młodzieży, 
wskazując jednocześnie sposób, w jaki jest 
wykorzystywany;
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— ukazuje miejsce czytelnictwa książek 
i czasopism w kontekście innych zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym, okreś
lając tym samym kierunki działalności 
popularyzatorskiej podejmowanej przez 
bibliotekarzy;

— poprzez wskazanie deklarowanych i 
rzeczywistych zainteresowań młodzieży 
umożliwia podjęcie określonych działań 
przez pedagogów i rodziców;

—• umożliwia przeprowadzenie porów
nań między wykorzystywaniem czasu wol
nego przez młodzież słowacką i polską;

— zapoznaje z metodologią badań nad 
czasem wolnym młodzieży Słowacji (au

torka wielokrotnie odwołuje się do prac 
W. Adamskiego, S. Czajki, J. Koblewskiej, 
J. Steszewskiego, K. Żygulskiego i wielu 
innych).

Książka Hildy Holinowej zasługuję na 
polecenie i z tego względu, że pośrednio 
wskazać może kierunki działań populary
zujących czytelnictwo wśród młodzieży 
szkół średnich, może też — szerzej trak
tując sprawę — przyczynić się do podej
mowania działań wychowawczych w celu 
wyposażenia młodego pokolenia, w umie
jętność właściwego organizowania wypo
czynku.

IZABELLA STACHELSKA

N o w e  ks ią żk i 
d ia  d z iec i 
i m ło d z ie ż y

Z nowości rynku wydawniczego, które 
ukazały się w sierpniu 1980 r., warto wy
mienić realistyczno-fantastyczną opowieść 
JADWIGI OSTAPOWICZ pt. Ali Gator 
(Wwa 1980 „Czytelnik”, zł 57). Ali był ali
gatorem z królewskiego rodu Gatorów 
znad Missouri. Uciekł z polskiego ZOO i 
razem z małym Wojtkiem, niewidzialny 
dla ludzi dorosłych, spędził wakacje nad 
jeziorem. Starannie wydana, interesująca 
i wesoła historyjka, z dobrymi, barwny
mi ilustracjami Waldemara Swierzego, 
spodoba się dzieciom około 8—10-letnim. 
Poziom II, dział Op.

Poziomkowe lato DOROTY LUBOMIR- 
SKIEJ-HOSOWICZ (Wwa 1980 NK, zł 25) 
to opowiadanie o wakacjach miejskiej ro
dziny, spędzanych na wsi w pobliżu gra
nicy z Litewską Republiką Radziecką. 
Siedmioletni Jerzyk i dwuletni Piotruś,

przebywając wśród bujnej, nie zniszczo
nej jeszcze przyrody, zbliżają się do na
tury, zapoznają się też z pracą i życiem 
codziennym miejscowej ludności, uczest
niczą w jej obrzędach obyczajowych. Po
godna ta opowieść, ładnie zilustrowana 
przez Marię Mackiewicz, może być lekturą 
dzieci około 9—11-letnich. Poziom II, 
dział Op.

Tłumaczona z rosyjskiego powieść JU
RIJA TOMINA Borka, ja i ktoś jeszcze 
(Wwa 1980 NK, zł 23) przedstawia w for
mie nieco satyrycznej przygody grupki 
uczniów VI klasy, a zwłaszcza pewnego 
Kostii, chłopca inteligentnego i dobrego, 
ale niesfornego, popadającego często w 
konflikty z otoczeniem. Szkoda, że ilu
stracje (ładne zresztą) ukazują dzieci chy
ba 7—9-letnie, a nie VI-klasistów, może 
jednak nie odstraszy to dzieci około 10— 
—13-letnich od lektury tej zabawnej i nie 
pozbawionej wartości wychowawczych 
powieści. Poziom III, dział P.

Debiut książkowy WANDY WITTER, 
powieść sportowa Przebiegniesz przez la
to (Wwa 1980 „Czytelnik”, zł 20), to bele- 
tryzacja tezy, że sport jest piękny, ale 
wymaga pracy. Historia 15-letniej Anki, 
początkującej lekkoatletki, która odnosi
ła sukcesy po pilnym treningu a porażki 
po leniuchowaniu, zainteresuje może mi
łośników lektury o tematyce sportowej. 
Literacko książka jest raczej słaba. Re
dakcja przeoczyła trochę usterek styli- 
styczno-gramatycznych (np. str. 20; „Wy
siadając z autobusu wchłaniała ją cisza 
ulicy...”), a edytorsko książka skromniut- 
ka, klejona. Poziom III, dział P.

W wiele lat po opublikowaniu powieś
ci „Wyspa Robinsona” (1954) i tomu dru
giego pt. „Orinoko” (1957) — ARKADY 
FIEDLER napisał tom trzeci pt. Biały Ja
guar (Poznań 1980 Wyd. Po^n., zł 38). 
Akcja rozgrywa się w r. 1728 na terenie 
pogranicza obecnej Gujany i Wenezueli, 
a Biały Jaguar, czyli znany z tamtych to
mów waleczny i szlachetny Jan Bober, 
walczy (z powodzeniem) z Holendrami w
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obronie ciemiężonych przez nich niewol
ników, Murzynów i Indian. Obfitująca w 
opisy krwawych potyczek i dramatyczne 
momenty powieść jest ciekawa, ale do
stępna dla starszej młodzieży, powyżej 
14, 15 lat. Książka starannie wydana, zilu
strowana przez Stanisława Rozwadowskie
go. Poziom IV, dział Prz.

Książka PAOLA GIANI Załoga czarne
go kutra (Wwa 1980 NK, zł 30) to tłuma
czona z włoskiego współczesna powieść z 
życia rybaków wypływających na łowis
ka Adriatyku. 14-letni Domenico ciężko 
pracuje jako pełnoprawny członek zało
gi ojcowskiego kutra. Akcja powieści po
czątkowo toczy się dość leniwie, treść to 
głównie opisy żeglowania i połowów, po
tem nabiera tempa, a Domenico przeży
wa bardzo niebezpieczne, przygody zwią
zane z rywalizacją rybaków i z zagroże
niem ze strony gangsterów-przemytników. 
Książka wartościowa poznawczo i cieka
wa dla młodzieży 13—16-letniej, zwłasz
cza dla miłośników marynistyki. Poziom 
IV, dział Prz.

Nowa współczesna powieść psycholo- 
giczno-obyczajowa MARII KRÜGER pt. 
Po prostu Lucynka P. (Wwa 1980 „Iskry”, 
zł 30) to opowiedziana na wesoło historia 
świeżo upieczonej maturzystki, która 
dzielnie zmaga się z trudami opieki nad 
niemowlakiem-podrzutkiem. Powieść u- 
trzymana jest w tonie komediowym, ale 
porusza także poważne problemy, nie wy
stępujące powszechnie w literaturze dla 
młodzieży szkolnej, autorka umiała jed
nak przedstawić je w sposób powściągli
wy, dzięki czemu książka może być lek
turą czytelników od około 14, 15 lat. Po
ziom IV, dział P.

Z kolei omówienie nowości popularno
naukowych:
— HENRYK JABŁONOWSKI i ERNEST 
SKALSKI Kraj niedobrej nadziei (Wwa 
1980 MA W, zł 27) — ciekawa i dostarcza
jąca wielu wiadomości książka dla mło
dzieży na temat Republiki Południowej

Afryki, jej historii, gospodarki, polityki 
zagranicznej i stosunków wewnętrznych, 
a szczególnie nieludzkich zasad i celów 
apartheidu. Klasyfikacja 32 ; 916.
— TADEUSZ NIEWIEROWICZ Świat al
gorytmów (Wwa 1980 NK, zł 53) — dobrze 
opracowana, dostępna dla uczniów od 
około 13 lat książka na temat algorytmów, 
czyli metody rozwiązywania zagadnień 
(nie tylko matematycznych) i podstawy 
programów dla maszyn cyfrowych. Kla
syfikacja 51.
— MIKOŁAJ KORZUN Kariera wybu
chu (Wwa 1980 MON, zł 35) — książka 
popularnonaukowa dla dorosłych, dostęp
na dla młodzieży od 14, 15 lat, na temat 
wybuchów chemicznych, elektrycznych, 
jądrowych i innych, wywoływanych 
sztucznie bądź samoistnych, ich przebie
gu i skutków niszczących lub pożytecz
nych, wykorzystywanych w wielu dzie
dzinach techniki. Klasyfikacja 54 : 53 :55 ;
: 62.

— ALEKSANDER MARIAN ROSTOC- 
KI Poczet twórców motoryzacji (Wwa 
1980 NK, zł 45) — kolejny z serii pocztów 
wielkich ludzi, opracowany jak poprze
dnie. Zawiera 157 sylwetek wyznalazców 
zasłużonych w dziejach konstrukcji sa
mochodów, od początków do dziś, w ukła
dzie chronologicznym. Klasyfikacja 629.1 :
; 929.

— WIESŁAW SCHIER Pionierzy lot
nictwa i ich maszyny. Samoloty w his
torii i miniaturze (Wwa 1980 WKiŁ, zł 59)
— krótka historia lotnictwa (samolotów, 
sławnych lotników i lotów) od początków 
do lotu Blériota w r. 1909 oraz szczegółowy 
poradnik dla majsterkowiczów na temat 
budowy modeli samolotów z tamtych cza
sów. Klasyfikacja 629.7(091) : 689.
— STANISŁAW LEDÔCHOWSKI Polskie 
szable paradne (Wwa 1980 KAW, zł 20) — 
ilustrowana książeczka przedstawiająca 
ozdobne szable wytwarzane i używane w 
Polsce od XV do XVIII wieku, interesu
jąca dla miłośników historii barwy i bro
ni oraz historii sztuki zdobniczej. Klasy
fikacja 943.8 : 73.

Pismo grunt

Zanim powstanie
Muzeum chleba

Przed paru miesiącami prasa powiado
miła o projekcie utworzenia na Kielec- 
czyźnie Muzeum Chleba. Ponieważ mają 
tam być zgromadzone głównie przedmioty 
ilustrujące długi ciąg przemian w sposo
bie przygotowywania i wypiekania chle
bowego ciasta, projektowana nazwa może 
i nie oddaje w pełni zasięgu tematu. Do 
mnie jednak skrót ten nie tylko przema
wia, ale też budzi sporo skojarzeń, niekie
dy — przyznaję — dość luźno powiąza
nych z podstawowym wątkiem.

Pierwszą myślą, jaka po przeczytaniu 
wspomnianej nazwy nasunie się chyba
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niejednemu z czytelników, będzie znana 
zwrotka z wiersza Norwida:

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...

Tęskno mi Panie...
Szacunek, jakim z dawien dawna ota

czano Chleb w Polsce, ma aspekty i bu
dujące, i bolesne, a zahaczające się na
wzajem o siebie. Nad pierwszymi nie ma 
co się rozwodzić, bo ich wymowa zna
mionująca poważanie dla ciężkiej ludzkiej 
pracy, której rezultatem był ów bochen 
Chleba — symbol sytości, jest jednoznacz
na. Drugą natomiast stronę „medalu” do
skonale zinterpretował Mieczysław Róg- 
-Swiostek, redaktor naczelny „Chłopskiej 
Drogi”, poseł na Sejm PRL,' w wywiadzie 
dla tygodnika „Kultura” zatytułowanym 
Wedle stawu grobla (nr 27 z 6 VII 1980 r.). 
Przytaczam dwa urywki z jego obszernej 
wypowiedzi:

P rzed  w ojną było tak ; mój ojciec m iał 5 
m orgów  ziem i, a dzieci było czworo — to n a 
w et m ało — bo k ob ie ty  w iejsk ie  rodziły  w te 
dy po dziesięcioro, w jed n e j izbie bez podłogi, 
na gli.nie. Nie było butów , rzem iennych  trz e 
w ików , ludzie na p rzednów ku nie m ieli Chle
ba, najzw yczajn ie jszego  chleba. Ja k  moi o jco
wie szli na ja rm a rk , to tam  k iełbasy  było w 
b ród , lecz oni je j nie kupow ali.

B ędąc dzieckiem  podejrzew ałem  ich naw et 
o skąpstw o, a w tedy  m atk a  m ów iła: m oje 
dziecko, gdybyśm y tak  zaczęli tę  k iełbasę jeść, 
k tó rą  w idzisz u rzeźników , to byśm y później 
z głodu poum ierali. O czywiście m oja dobra i 
m ąd ra  m atk a  m iała rac ję , m ów iła praw dę, 
lecz ja  tę  praw dę po jąłem  znacznie później, 
gdy zrozum iałem  podstaw ow e regu ły  ów czes
nego ry n k u  żywnościowego.

A oto kolejny fragment, na który chcę 
zwrócić uwagę:

Moi rodzice ciężko pracow ali przez całe ży
cie, by  m nie i mego rodzeństw a nie zostaw ić 
w  ch a rak te rze  parobków , ,,zbędnych” ludzi 
bez ziem i. O jciec m ój, choć bez w ykształcenia , 
by ł m ądrym , bardzo m ądrym  człow iekiem . 
N ienaw idził lekkoduchów , wysoko cenił gospo
darność i oszczędność, m ów iąc, iż k to  grosza 
nie szanu je, ten  szeląga nie w art. W podobny 
sposób k w alifikow ał słowo, gospodarskie zobo
w iązanie , k tó re  p rzy rów nyw ał do w eksla.

Ogromnie nie lubię szermowania porów
naniami czasów przed i powojennych. Za 
wiele narosło wokół tego nieporozumień, 
wypaczeń, naciąganych wniosków i emo
cji, nie zawsze zgodnych z faktami. Jed
nakże zacytowane fragmenty wywiadu 
nie wzbudzają chyba niczyich zastrzeżeń. 
Powszechnie wiadomo, że wprawdzie żyw
ność była wówczas, tj. przed wojną, ta
nia, lecz złotówka — „droga”, gdyż uzy
skiwało się ją za pracę nie tak znów łat
wo i powszechnie dostępną, o którą zabie
gano w warunkach mocnej konkurencji. 
Sytuacja w wielodzietnych wiejskich ro
dzinach, zwłaszcza we wsiach o niskiej

kulturze rolnej, wcale nie została przez 
redaktora Rog-Swiostka przeczerniona. 
Gdybyśmy jednak przez ostrożność po
traktowali ten przykład jako typowy tyl
ko dla niewielkiego procentu ludności, to 
i tak pozostaje faktem, że przebycie dro
gi wiodącej do ustabilizowania się, zdoby
cia życiowej pozycji, wreszcie do dobro
bytu szło tamtymi laty w parze z koniecz
nością długotrwałego zaciskania pasa i na
bywania kwalifikacji umożliwiających 
wspinanie się na kolejne szczeble awansu. 
Podstawą awansu i jego gwarancją była 
solidna, kompetentna, odpowiedzialnie 
wykonywana praca. Jeżeli istniały wy
jątki, stanowiły one marginesowe odstęp
stwo od ogólnie przyjętej i akceptowanej 
reguły.

Nie znam, na szczęście, z własnego do
świadczenia takiej sytuacji, żeby komuś 
z moich bliskich brakowało chleba. Było 
go zawsze w domu pod dostatkiem, a jed
nak do dziś pozostało mi żywe wspomnie
nie pierwszego wsuwanego do pieca bo
chenka (tak, piekło się chleb, prawdziwy 
razowiec, w domu), na którym kreślono 
znak krzyża. Było to echo bardzo dawnego 
i bardzo chyba pięknego zwyczaju. Pa
miętam, w jakim poszanowaniu był na 
zapadłej poleskiej wsi czarny żytni chleb. 
Gdy gospodyni piekła chleb z nowego 
żyta, zanosiła w prezencie sąsiadkom i 
bliskim ludziom małe bocheneczki. Nie
którym, szczególnie godnym szacunku, da
rowywano razowiec owinięty w białe 
lniane płótno. Można by tak długo wspo
minać — to zapewne z racji niegdysiej
szych resentymentów trudno mi zachować 
obojętność wobec dzisiejszego podejścia 
do tego najpowszedniejszego i najniezbęd
niejszego pokarmu, jakim jest chleb.

Norwidowskie słowa o podnoszonej z 
ziemi „kruszynie chleba” zakrawają na 
farsę w zestawieniu z widokiem całych 
pajd wyrzucanych do zsypów i do pojem
ników na śmiecie, z niekończącymi się 
dyskusjami o ustawianiu pojemników na 
suche pieczywo, z marnotrawieniem tego 
i wielu innych produktów żywnościowych. 
Ich (często) zła jakość jest niestety bez
dyskusyjna i można na nią złożyć sporą 
część winy, faktycznie jednak i ci, którzy 
„partolą”, i ci, którzy „partolone” bez 
protestu kupują, a potem lekką ręką wy
rzucają, dokładają się do wydłużania i tak 
już zastraszająco długiego łańcucha mar
notrawstwa.

Jednym żyje się u nas dobrze, innym 
średnio, jeszcze innym bardzo skromnie, 
w przytłaczającej wszakże większości nie 
aż tak skromnie, żeby poważnie zastana
wiać się nad każdą straconą złotówką i 
każdym zmarnowanym kęsem jedzenia. 
Niewykluczone, że wielu czytelników po
myśli w tym miejscu: „I o czym tu w 
ogóle mowa, marnują się nie grosze i okru
szyny, ale dobra znacznie cenniejsze”. Sły
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szymy raz po raz o spowodowanych bez
myślnością i brakiem poczucia odpowie
dzialności stratach idących w setki tysię
cy złotych. Jakiż więc sens rozdzierać sza
ty z racji drobiazgów błahych jak kropla 
w morzu.

Jestem innego zdania, zanim jednak do 
tego wrócę, proponuję:

Wyjrzenie poza własne opłotki

W jednym z artykułów prasowych na
pisano bez ogródek:

Każdego dnia na św iecie u m iera  z głodu 
dziesięć tysięcy  ludzi. Czy z tego fak tu  w y
n ika  cokolw iek dla naszej św iadom ości? W brew 
obiegow ym  sądom  głód tego rodzaju  nie w y
stępow ał zawsze i wszędzie przed erą  p rze
m ysłow ej konsum pcji m asow ej. Przez czas 
dłuższy fascynacja  w zrostem  gospodarczym  
jako  rem edium  na  przejściow e trudności spy 
chała w cień zan iepokojenie specjalistów  od 
zasobów żyw nościow ych. W brew optym izm ow i 
sy tych  sy tu ac ja  w skali globalnej ulega po
gorszeniu, w skali lokalnej p rzyb iera  postać 
tragiczną.

Notatkę tę wypada uzupełnić danymi 
ustalanymi przez ekspertów i ujmowany
mi w statystyki, które mówią, że — poza 
skrajnymi przypadkami śmierci głodowej 
— setki tysięcy ludzi stale na świecie nie 
dojadają, co pociąga za sobą daleko idące 
konsekwencje natury fizycznej i socjolo
gicznej. Niedawne podróże papieża Jana 
Pawła II do Afryki i Brazylii nawet dla 
największego laika i zupełnie obojętnego 
obserwatora procesów rozgrywających się 
w odległych regionach były gorzkim wpro
wadzeniem w bezmiar skrajnej nędzy i 
niedoli. Poruszony był do głębi papież, 
a każdy, kto śledził jego spotkanie z tłu
mami biedaków, musiał poczuć co najm
niej litość i wzruszenie. Czy to jednak 
wystarczy? Emocja mija, rzeczywistość 
szybko osusza łzę w oku i każę wrócić do 
zwyczajnego trybu życia, być może z we
stchnieniem ulgi, że nas to bezpośrednio 
nie dotyczy. Czy aby na pewno?

Współczesny świat jest tak urządzony, że 
ważne procesy ekonomiczne i socjologicz
ne nie rozgrywają się w hermetycznie 
zamkniętych enklawach, lecz odbitą falą 
dają o sobie znać na bardzo odległych i 
rozległych obszarach. Melchior Wańko
wicz pisał już kilkanaście lat temu:

Ten św iat cyw ilizow any, św iat bogaty, możny, 
w epchnął się w n iesłychanie skom plikow any 
układ  społeczny ziemi, roślin  i zw ierząt, • św ia t 
pow iązany odw iecznym i praw am i w spółzależ
ności pożerających  i pożeranych, przym ierza
mi odw iecznym i zaczępno-odpornym i wody i 
p iasku, w ody i drzew a, roślin  i insektów , od
m ierzający  w szystkim  po rów no pożyw ienie, 
po rów no w szystkim  dający  pomoc, po równo 
karcący  p rzerosty , św ia t skom plikow anej sym 
biozy roślin , owadów, b ak te rii i zw ierząt. W 
ten  św ia t w epchnął się człowiek ze sw ym i d rw a

lam i, 2 bron ią  ognistą, z łapkam i na zw ie
rzęta , ze sw ym i regu lac jam i niedorzecznym i, 
niszczącym i odw ieczne regu lacje  n a tu ra ln e , 
zm ieniającym i uśm iechnię te  oblicze ziem i w 
pustyn ię  bez wody, k iedy tona zboża niez
m iennie i przez w ieki w ym aga sw oich trzystu  
ton  wody. A tu  co dzień p rzybyw a św iatu  po
nad 60 000 gąb do żyw ienia. Co za rozbieg tra 
giczny w rozbieżne strony  z n iszczejącą ziem ią.

Nie tu miejsce na tego rodzaju analizy. 
Wystarczy, jeśli ograniczymy się do na
pomknięcia o poczuciu zwyczajnej ludz
kiej solidarności z głodującymi i bezdom
nymi, do wzbudzenia refleksji, że coś o 
małym czy wręcz znikomym dla nas zna
czeniu ma w innych układach bezcenną 
wartość, i wreszcie do przypomnienia, iż 
nasze dzisiejsze zabezpieczenie ani nie 
wzięło się znikąd, ani nie dano go nam za 
darmo. Budowane wielowiekowym wysił
kiem, często pod prąd historycznych mo
żliwości, przygięte niemal do ziemi w la
tach wojny i okupacji, dźwigało się na 
naszych oczach i naszymi rękami, dzięki 
wspólnym wysiłkom, których nikomu nie 
wolno lekceważyć i marnować. Może nie 
od rzeczy będzie cofnąć się na chwilę w 
pierwsze powojenne miesiące, najwyraź
niej ukazujące nasz ówczesny stan po
siadania oraz postawy ludzi, dla których 
był on punktem startu. Cytuję za książką 
Jana Górskiego Drugie narodziny miasta. 
Warszawa 1945 (PIW 1976):

o  odbudow ie W arszaw y zdecydow ały jako 
czynniki sprzężone — m asowy pow rót ludności 
i decyzje władz, k tó re  w ytyczały  odbudow ie 
k ierunk i, daw ały sankcje  planom  u rb an istycz
nym , dostarczały  na odbudow ę środków . W; ływ 
czynnika publicznego był od początku znaczny, 
w m iarę la t rosnący, w reszcie dom inujący  (...).

Przychodzący tu  w yzbyci dobytku , w ynisz
czeni ludzie zastaw ali an ty w aru n k i życia i — 
przew ażnie mimo to — pozostaw ali (...). Czło
w iek w yrzucony ze sw ojej siedziby pow raca 
do n ie j, dostosow ując się do n a jtru d n ie jszy ch  
w arunków , bo nie m a innej m ożliwości bądź 
nie po tra fi je j dostrzec i przysw oić.

N iepom iernie w ażniejsze zdają się tu  jednak  
postaw y inne. Trw ałość w ięzi in sty tucjonalnych , 
zw iązku człow ieka z jego daw nym  m iejscem  
pracy, w k tó ry m  na czoło w ysuw ają się w 
m om entach granicznych spraw y, k tó ry ch  nie 
sposób zaliczyć do fo rm alnych  i m ateria lnych . 
Ew akuow ano po pow staniu  szpitale i sierociń
ce. I oto po jak im ś czasie te  szpitale w racają  
naw et w tedy , k iedy  ich siedliska są całkow i
cie zniszczone. Bo szpitale to nie m ury . łóżka 
i narzędzia chirurgiczne , ale zespoły ludzkie. 
Podobnych w niosków  dostarcza obserw acja  ro 
botników  w arszaw skich , k tó rzy  w racają  do cał
kow icie zniszczonych fab ry k  i p róbu ją  jakoś 
u ruchom ić produkcję . Z darza się, że po jak im ś 
czasie m uszą zrezygnow ać. Ale w w ielu w y
padkach  ten  pierw szy im puls nadaje  pog ięte
m u żelastw u życie p rodukcyjne , k tó re  jest 
sku tk iem  więzi społecznej, nie zaś ka lku lac ji 
ekonom icznej na chłodno przeprow adzonej. W 
podobny sposób możemy egzam inow ać życie
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w ielu  innych  in s ty tu c ji czy placów ek. W racają 
m uzealn icy  i b ib lio tekarze . Ich p ierw sze po
czynan ia to ciężkie p race  fizyczne, przenoszenie 
w  bezpieczne m iejsca książek i przedm iotów , 
po tem  im prow izow ane w ypraw y  po w yw iezio
ne m ienie, zwożenie książek z ocalałych b ib lio 
te k  p ry w atn y ch , aby  je  uchron ić p rzed  g ra 
bieżą. Podobnie zachow ują się nauczycie le (...).

Nie je s t m oim  zam iarem  rozw ijać na tym  
m iejscu  tego, co nazyw am y nieraz m item  albo 
legendą w arszaw ską, nie m a chyba po trzeby  
rew idow ania legend, k tó re  są odzw iercied le
n iem  rzeczyw istości. Zm ierzam  ty lko  do tego, 
aby podkreślić , że siła ty ch  w ięzi nadaw ała  od 
razu  po jęciu  odbudow y szerszy w ym iar. Nfe 
chodziło tu ta j o odbudow ę m urów , lecz ty ch  
sk ładn ików  życia, k tó re  decydu ją  o tw órczej 
i k u ltu ra in e j roli stolicy.

Proszę wybaczyć tasiemcowy cytat, ale 
dla wielu młodych osób takie postawy są 
już chyba rzeczywiście bliskie „legendzie”. 
Znacznie- powszechniejsze stają się przy
kłady o zgoła innej wymowie.

We własnym interesie
Jeszcze raz powołam się na Melchiora 

Wańkowicza. W książce Przez cztery kli
maty 1912—1972 (PIW 1972) odnajduję 
rozdział o znamiennym tytułe Lewą ręką 
przez prawą nogę, mówiący o spostrzeże
niach pisarza z jego pierwszego po woj
nie — w r. 1956 — spotkania z krajem. 
Są to jedynie migawki, jakże jednak cha
rakterystyczne, np.:

Pojechałem  też wów czas kajak iem , w pew 
nym  m iejscu  lądow ałem  w m a ją tk u  należącym  
do R ady Zakładow ej pew nej fab ry k i. Zoba
czyłem  w  m dłym  k apuśn iaczku  siedem  sm ę t
nych  sy lw etek  ospale łażących po polu. Była 
to kom isja  m ająca  stw ierdzić , czem u nie obro
dził chm iel. Po dw u z w ojew ództw a, z po
w iatu , R ady Zakładow ej i jed en  z R ady G ro
m adzkiej. Nie jes tem  pew ien, czy do tąd  m ię
dzy szanow nym i in stan c jam i zain teresow anym i 
nie trw a  k o respondenc ja  na tem at u sta len ia  
w iny. P rzestraszy łem  się, że je d n a k  straszn ie  
drogo p ro d u k u je  się ten  chm iel.

Dalsze przykłady datują się już z nieco 
późniejszego pobytu pisarza w Polsce, są 
wszakże w swojej wymowie bardzo zbli
żone: raz chodziło o wydanie pasażerom na 
polskim statku niewłaściwych nalepek na 
bagaż, co spowodowało gigantyczny bała
gan, drugim razem o wykonanie „napra
wy” elektrycznej maszyki do golenia, co 
skończyło się tym, że wszystkie poszczegól
ne części były w porządku, natomiast całość 
przestała nadawać się do użytku, „bo w 
środku spuchła”.

Pomiędzy stylem pracy a postawami 
przedstawionymi w książkach Górskiego 
i Wańkowicza istnieje różnica zaledwie 
około dziesięciu lat. Byłoby jaskrawą nie
sprawiedliwością twierdzić, że w tym cza
sie pracę „romantyczną” generalnie zastą

piło działanie typu „lewą ręką przez pra
wą nogę”. Najpewniej oba typy zachowań 
sąs-iadowały i wciąż ze sobą sąsiadują, 
chodzi jedynie o ich proporcje, a ponie
waż objawy należące do drugiej kategorii 
są i jaskrawsze, i — jak tego na własnej 
skórze doświadczamy — coraz liczniejsze, 
nie sposób przechodzić nad nimi do po
rządku dzienpego. Zresztą tenże sam Wań
kowicz konkluduje jak najsłuszniej:

Nie m a drobnej w ady w życiu społecznym . 
K ażda d robna a pow szechna w ada sub lim uje 
się w  s ty l życia, w yp ię trza  w n arost, pod k tó 
rym  żyć trudno .

Jak trudno bywa żyć z racji owych rze
komo drobnych wad, każdy z nas wie aż 
nadto dobrze, o tym zaś, czego nie do
świadczy na własnej skórze, poinformuje 
go prasa. Wystarczy wziąć jakąkolwiek 
gazetę, żeby dowiedzieć się o kupionych 
za ciężkie pieniądze maszynach, które tu 
i ówdzie rdzewieją w zapomnieniu, o po
ciągach przerzucających surowce z jedne
go krańca Polski w drugi, podczas gdy 
źródła zaopatrzenia istnieją pod bokiem, 
o „śmietnisku” książek przeznaczonych na 
przemiał, podczas gdy panuje katastrofalny 
brak podręczników, lektur, klasyki, itp., 
itd.

Po co wreszcie wertować prasę, kiedy 
wystarczająco bogata w przykłady jest 
penetracja własnego domu, podwórka, uli
cy, środka miejskiej komunikacji czy naj
bliższego skwerku. Dziś administracja 
wymieni stłuczone lustro w windzie, a 
jutro ktoś wyskrobie na nim własne ini
cjały; świeżo odmalowana klatka schodo
wa będzie znów po miesiącu straszyć bru
dem, odpryskującą farbą, wyrwanymi kon
taktami elektrycznymi; stłuczona szyba na 
przystanku autobusowym, strzaskane szkło 
elektrycznej latarni, połamana ławka, po
cięte scyzorykiem siedzenie w tramwaju 
padły ofiarą nadmiaru czyjejś energii, 
której jedynym ujściem stał się wanda
lizm. Poobłamywane gałęzie drzew to już 
taka powszedniość, że nie zwraca się na nie 
uwagi. A przecież każdego roku ekspen- 
suje się ogromne sumy na uzupełnienie 
zieleni miejskiej. Część z tego szczęśliwie 
przetrwa, część zginie — zabetonowana, 
zasolona, niedopilnowana, okaleczona, a 
za to wszystko płaci się z jednej^ i tej sa
mej — naszej wspólnej kieszeni.

'Bardzo pobieżnie dotykając rozmaitych 
zjawisk, które dostrzegamy, znamy i — 
każdy po swojemu — oceniamy, mogą 
tylko zasygnalizować ważny i nabrzmiały 
temat, który redaktor naczelny tygodnika 
„Polityka”, Mieczysław F. Rakowski pod
jął w problemowym artykule Ludzie i 
gospodarka („Polityka” nr 27 z 5 VII 1980). 
Pisze on m. in.:

S toim y przed w ielk im  w yzw aniem  la t osiem 
dziesiątych  (...). Zbyt w iele w ysiłków  i środ 
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ków  m ateria ln y ch  włożyliśm y w rozwój Polski 
w  la tach  siedem dziesiątych, ahyśm y m ogli so
bie te raz  pozwolić na luksus system atycznego 
w yzbyw ania się a tu tów , z k tó ry ch  pow inniś
m y być dum ni.

Na taki „luksus” ani nie możemy, ani 
nie chcemy się zgodzić, tyle że od samego 
niechcenia nic się nie zmieni. Potrzebne 
jest działanie. I tu z miejsca nasuwa się 
pytanie; czy i co każdy z nas może zdzia
łać?

Niestety, gotowej i jednoznacznej odpo
wiedzi nie ma, jest wszakże realna mo
żliwość i paląca potrzeba podejmowania 
prób indywidualnego szukania odpowie
dzi na pytanie, jaki każdy dzień stawia 
przed nami. Narastanie niechlujstwa, by- 
lejakości, partactwa, niesolidności, cham
stwa, marnotrawstwa ciąży wszystkim ka
mieniem u nogi. Zwalczyć ich w poje
dynkę nikt nie da rady, ale nazwać rzecz 
po imieniu, samemu się od tego nie tylko 
słowem, ale i czynem odżegnać, otwarcie 
wytknąć szkodliwość takiego postępowa
nia, można, jeśli nawet nie zawsze, to 
wielokro'tnie. Gdyby ktoś wątpił, niech 
dobrze poszuka w pamięci, a z pewnością 
odnajdzie przykłady wciąż jeszcze istnie
jących „maniaków” dobrej roboty, spo
łeczników z prawdziwego zdarzenia, ludzi 
uczynnych i życzliwych innym, którzy nie 
zrażając się idą swoją kamienistą ścieżką 
i bywa nawet, że osiągają sukcesy. Chodzi

o to, aby było ich coraz więcej, aby dzia
łali solidarnie i nie czuli się odosobnieni.

Bibliotekarze mogą z pewnością zna
leźć wspólny język przynajmniej z częścią 
czytelników, mogą w słusznych inicjaty
wach odwołać się do młodzieży, która 
bezbłędnie odróżnia działania pozorowane 
od istotnie pożytecznych i wbrew krytycz
nym opiniom wcale się od pracy nie od
żegnuje.

Efekty materialne tych poczynań mogą 
być zrazu znikome, ale też nie tylko o 
stronę materialną tu chodzi. Bodaj naj
ważniejsza jest w tej chwili sfera warto
ści moralnych, obumierających pod sko
rupą zobojętnienia, cynizmu, dojutrko- 
wości. Cokolwiek zaczniemy robić, będzie 
połączone z wielkim wysiłkiem, na który 
można się zdobyć jedynie przy pełnej 
świadomości, iż absolutnie wszyscy je
steśmy współodpowiedzialni za to, jak 
się nam żyje dziś i jak będzie się żyło 
jutro.

Kończę słowami wyjętymi z napisanej 
przez niemieckiego autora J. Wielanda i 
wydanej w Düsseldorfie monografii o Jó
zefie Conradzie;

Człowiek je s t stróżem  duchow ego dobra, k tó 
rego u tra ta  s ta je  się dla niego przekleństw em , 
ale k tó rego  zachow anie i ocalenie nie zosta
nie nigdy nagrodzone, poniew aż m usi on dbać 
o te  dobra jedynie z w łasnej woli i d la samego 
siebie.

abe

UWAGA!
DO SZANOWNYCH PRENUMERATORÓW CZASOPISM SBP

Administracja Wydawnictw SBP informuje uprzejmie, że począwszy od roku 
bieżącego zmieniony zostaje tryb przyjmowania zgłoszeń na prenumeratę czasopism 
„Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza”. Lista * Instytucji, które złożyły -namó
wienia na rok 1980, stanowić będzie podstawową listę stałych prenumeratorów. 
Zgodnie z nią odbiorcy otrzymają w ciągu października i listopada potwierdzenia, 
bez konieczności zgłaszania prenumeraty na rok następny. Wpłaty prosimy doko
nywać po otrzymaniu potwierdzenia.

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



INFORMACJA DLA AUTORÓW

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

/
Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

(Dokończenie z IV str. okładki)
Aby było jeszcze trudniej, trzeba dodać, że istnieje dosyć liczna i znacząca grupa czy

telników (często bardzo aktywnych), którzy w ogóle lub prawie w  ogóle z usług księgarni 
nie korzystają. Należą do niej bywalcy bibliotek (nie będę o nich pisał, bo czytelnicy 
„Poradnika” znają ich lepiej ode mnie), a także ludzie, k tórzy naw et nie próbują pytać o 
książkę w księgarni, lecz od razu idą ją  ukraść (obecnie książki kradnle się w bibliotekach 
i u  znajomych, bo w księgarniach nie ma co) lub kupić na  dosyć kosztownym, ale dobrze 
zaopatrzonym  czarnym  rynku.

Badając profil polskiego czytelnictwa i oblicze polskiego bestselleru należałoby zwrócić 
uwagę na jeszcze jedno zagadnienie — coraz żywszą o b e c n o ś ć  książek spoza kręgu oficjal
nych wydawnictw polskich. Nie można już nie zauważyć i nie docenić roli tego zjawiska, 
wypełniającego coraz skuteczniej luki oficjalnego rynku  książki. Pouczająca i znacząca była 
tu  sytuacja, jaka  powstała po przyznaniu Czesławowi Miłoszowi nagrody Nobla, kiedy to 
okazało się, że laureatow i, niczym dobrze zapowiadającemu się początkującem u poecie, 
państwowe oficyny wydrukow ały dotychczas trochę porozrzucanych po antologiach wierszy, 
a kiedyś naw et samodzielny tomik. O jakichś poważniejszych pracach krytycznych na razie 
się nie mówi, bo były to głównie paszkwile. A przecież mimo takiego potraktow ania poezja 
Miłosza przeciekała do polskich czytelników, nie była zupełnie odcięta od swojej naturalnej 
publiczności. Dzięki tym  przeciekom naw et telew izyjni lum inarze od lite ra tu ry  mogą teraz 
pochwalić się niezłą znajomością twórczości poety i publicznie poubolewać nad błędami 
polityki ku ltu ra lnej, k tó rą  sami w jakim ś stopniu kształtowali 1 kształtu ją. Obecna sytuacja 
każę przypuszczać, że poezja Miłosza zostanie wreszcie zwrócona polskiej publiczności, ale 
przecież nie wszyscy polscy pisarze zostaną laureatam i nagrody Nobla....

Wróćmy więc do wielkiej niewiadomej naszych czasów — do badań nad profilem  czytelnic
twa w Polsce i obliczem polskiego bestselleru. 2adna ze wspomnianych „grup” czytelników 
nie występuje w  stanie idealnym. W szystkie są wymieszane 1 splątane jak  mięso, kapusta 1 
śliwki w  bigosie. W yjadanie lepszych kawałków nic o sm aku całości nie powie, a dłubanie 
palcem w bigosie w ogóle jest niepotrzebne. Dlatego bardziej pożyteczna byłaby zmiana nazwy 
wspomnianej rubryki w „K ulturze” z „Bestsellery” na „W orstsellery’4 (z angielskiego worst — 
najgorszy: scU — sprzedawać — analogicznie do słowa bestseller) i podawanie tytułów  książek, 
k tórych w księgarniach n ik t nie ma zam iaru kupować. Może byłoby to niezłą wskazówką dla 
ludzi decydujących o wysokości nakładów i o wznowieniach.

(J .W .)
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WIELKIE NIEW IADOME
Od k ilk u  m iesięcy  w  ty g o d n ik u  „ K u ltu ra ” u k azu je  się  lis ta  książkow ych  b estse llerów , k tó ra  

po up ływ ie  dłuższego czasu m a dosta rczyć  m a te r ia łu  do „sfo rm ułow an ia  bardzie j ogólnych  w n io 
sków  o p ro filu  czy te ln ic tw a  w  P olsce, rezonansie , ja k i w yw ołu je  p ra c a  w ydaw ców , w reszcie 
o obliczu polskiego b e s tse lle ru ” . R edagow anie lis ty  po lega n a  za te lefonow an iu  do cz te rech  
różnych  k sięg arń  w  k ra ju  z p rośbą  o podan ie trz e c h  ty tu łó w  książek  au to ró w  po lsk ich  oraz 
trzech  pozycji p rzek ładow ych , k tó re  w  o sta tn im  czasie m ożna było  nazw ać bestse lle ram i. 
O dpow iedzi k sięgarzy  d ru k o w an e  są co m iesiąc w  sp ec ja ln e j ru b ry ce . N ie um iem  p rzew i
dzieć, ja k ie  ogó ln iejsze w niosk i w spółp racow nicy  „ K u ltu ry ” zechcą k iedyś n a  podstaw ie 
u zy skanych  in fo rm ac ji sfo rm ułow ać. O baw iam  się, że w niosk i te  (jeżeli w  ogóle zrodzą 
się jak ie ś  w nioski) o rzeczyw istym  p ro filu  czy te ln ic tw a  w  Polsce i o obliczu polskiego b es tse l
le ru  n ic  nam  n ie  pow iedzą. S p raw a je s t  bow iem  bardzie j skom plikow ana, n iż m ogłoby się 
w ydaw ać.

B estse ller (z angielsk iego b es t-’n a jlep szy ’; seU-’sp rzed aw ać’) to — ja k  sam a nazw a w skazu je 
— książka, k tó ra  „sp rzed a je  s ię” n a jlep ie j, k tó ra  w  o k reślonym  czasie została  sp rzed an a  w 
n a jw iększej ilości .egzem plarzy, w  naszych  w a ru n k ach  ob liczenia tak ie  n ie m ają  sensu , gdyż 
zaw sze pew n a  część now ości zn ika  n a ty ch m ias t i bez śladu  (często n ie u k azu jąc  się n aw e t 
w  księg arsk ich  w itry n ach ), a o ilości sp rzed an y ch  egzem plarzy  d ecydu je  ty lk o  i w yłącznie 
w ysokość nak ład u . B estse llerem  s ta je  się w ięc au to m aty czn ie  n ie k siążka n a jlepsza , n a jb a r 
dziej poszukiw ana itp ., lecz ta , k tó re j w  w ydaw nictw ie  „p rzy zn an o ” nak ład  najw yższy, a 
w szyscy w iem y, ja k  sp raw a nak ład ó w  w ygląda. D opiero p rzy  p ełnym  n asycen iu  ry n k u , w 
sy tu a c ji gdy każdy  bez tru d u  k u p u je  książk i, na  k tó re  m a ochotę, lis ta  bestse llerów  może być 
jak im ś w yk ład n ik iem  gustów , m iern ik iem  popu larności itp . Szkoda, że od ta k ie j sy tu a c ji je s 
teśm y  n a  razie  dalej niż od  s ta n u  całkow itego zan iku  p ro d u k c ji w ydaw niczej.

Nie w iem , czy p rzy  zgłaszaniu  sw oich p ropozycji k sięgarze b io rący  udział w  redagow an iu  
lis ty  bestse lle ró w  w  ,,K u ltu rz e ” zaw sze k ie ru ją  się bezsensow ną zasadą podaw ania ty tu łó w  
w yprzed an y ch  w  n ajw iększych  ilościach. P rzypuszczam , że n iek tó rzy  ta k  (stąd ta k  często 
n a  lis tach  w ysokie pozycje g ó ru jący ch  n ak ład am i słow ników , encyk loped ii itp .). N iekiedy 
je d n a k  zestaw  zaproponow anych  ty tu łó w  pozw ala dom niem yw ać, że p róbow ano  podać ty tu ły  
będące zdan iem  księgarza  n a jb a rd z ie j poszukiw ane, cieszące się n a jw iększym  zain te reso w a
niem , tj. te , k tó ry c h  p o ten c ja ln ie  m ożna by łoby  sp rzedać  n a jw ięce j. W tak ich  p rzy p ad k ach  
księgarze  k ie ru ją  się zapew ne w łasną w iedzą, dośw iadczeniem  i znajom ością p o trzeb  ry n k u  
w ydaw niczego a n ie  jego  stanem  fak tycznym . M etoda ta  je s t z pew nością bliższa p raw dy . 
U osabia je d n a k  opin ie  dosyć p rzypadkow e, a  p rzede  w szystk im  zby t su b iek ty w n e  i n iepełne , 
by  _ m ogła stać  się bazą ob iek ty w n y ch  w niosków . T rud n o  w ątp ić  w  w iedzę, fachow ość i do
św iadczenie księgarzy , ale w iadom o, że w  polu  ich  obserw acji z n a jd u je  się ty lk o  część z ja 
w isk  zw iązanych  z czy te ln ic tw em  i d y stry b u c ją  książki.

K lien te lę  k sięg arń  m ożna — w  pew nym  uproszczen iu  — podzielić n a  dw ie zasadnicze g rupy . 
Je d n a  to stosunkow o n iew ielk ie  grono sta ły c h  byw alców ; ludzi, k tó rzy  z różnych  p rzyczyn  
i d la  różnych  celów  planow o, system aty czn ie  i obficie z a o p a tru ją  się w  in te re su ją c e  ich  
now ości. G rono to  w yróżn ia  się dobrą , a n iek ied y  w ręcz zadziw iającą o rien tac ją  w  ru ch u  
(a raczej spazm ie) w ydaw niczym , zdecydow aniem , w y trw ałością  i całym  arsena łem  sku tecznych  
sposobów  n a  zdobycie każdej po trzeb n e j książki. O kreślen ie  za in teresow ań  czy teln iczych  i p ro 
f ilu  te j g ru p y  n ie  n as tręczałoby  w ielu  tru d n o śc i, zw łaszcza że są to  za in teresow an ia  z re g u 
ły  u g ru n to w an e  i św iadom e. B ardzie j ta jem n icza  i w ew nętrzn ie  zróżnicow ana je s t d ruga  g ru 
pa k lien tó w  księg arń  — ta  ogrom na i w ie lobarw na rzesza „ p rze lo tn y ch ” nabyw ców  książki, 
k tó rzy  (już, jeszcze, ew en tu a ln ie  w ciąż) nie m ają  albo czasu, albo m ożliw ości, albo po p rostu  
ocho ty  na  ciągłe w ęszenie, p roszenie, s tan ie  w  dodatkow ej k o le jce  itp ., słow em  — nie k o n 
tro lu ją  sy tu a c ji przez 24 godziny n a  dobę, a  w ięc w y p ad a ją  z tzw . uk ład u , są n iedo in fo rm ow an i 
lu b  zd ezo rien tow an i (co p rzy  ogólnym  b ałagan ie  in fo rm acy jn y m , różnych  w strzy m an iach  
nak ładów , nag łych  ak c jach  w ydaw niczych , k siążkach  — „b łysk aw icach ” , opóźn ien iach , p rzy 
sp ieszen iach , pom yłkach  itd . n ie pow inno nikogo dziwić) i zdan i w łaściw ie na  p rzy p ad ek , 
łu t  szczęścia, n iespodziew aną okazję  „z łap an ia” czegoś w  k sięgarn i. P rz e lo tn y  k lie n t rzadko 
o rgan izu je  polow anie na  z góry  u p a trzo n ą  zw ierzynę, a jeszcze rzadziej oddaje  do n iej ce lny  
strza ł. N ajczęściej w  ogóle n ie  w ie gdzie, k iedy i na co m ożna się zaczaić, je s t odbiorcą o m n ie j
szej św iadom ości w łasnych  za in teresow ań  i po trzeb , ła tw ie j u lega  w pływ ow i m ody, snobiz- 
m ów  i spow odow anej b rak iem  rów now agi rynkow ej atm osferze  nerw ow ości lub  w ręcz pan ik i. 
W szystko to  rz u tu je  na  rodzaj i sposób dokonyw ania zakupów , k tó ry c h  m oty w acja  n ik iedy  
po lega n a  zasadzie: „bo w szyscy k u p u ją ” . I tu  dopiero  w y łan ia ją  się w ielk ie  n iew iadom e 
p ro filu  polskiego czy te ln ic tw a; na ile dokonyw ane w ybory  są au ten ty czn e , a na  ile p rzy p ad 
kow e? Ja k ie  są p ro p o rc je  i w spółzależności m iędzy przypadkow ością  a św iadom ym  w y
borem ? Ja k ie  są p ro p o rc je  i w spółzależności m iędzy rodzajem  zakupów  a rodzajem  le k tu r  
(bo to  przecież dw a zupełn ie  różne zagadnienia)? itp . — p rob lem ów  w yłan ia  się w ięcej i żadna 
an k ie ta , n aw e t w  10 księg arn iach , nie zdoła dać na n ie  odpow iedzi.

(c.d. v e rte )


