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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
R O K  XXX III MAJ 1981

JADWIGA ANDRZEJEWSKA
INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Co usprawnić w zaopatrzeniu bibliotek 
resort oświaty i wychowania

Odpowiedź na postawione w tytu
le pytanie dotyczy zaspokajania po
trzeb dydaktycznych szkoły. Chciała- 
bym w niej przedstawić wnioski zgła
szane przez pracowników bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych na ze
braniach Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich i „Solidarności”.

Sądzę, że wyrazem opinii szerokich 
rzesz bibliotekarzy są postulaty pod 
adresem ministra oświaty i wycho
wania, uchwalone dnia 15 I I 1981 r. 
na ogólnokrajowej konferencji nau- 
czycieli-bibliotekarzy w Gdańsku, na 
której został wybrany Zespół Pro
blemowy d.s. Bibliotek Szkolnych i 
Pedagogicznych Krajowej Komisji 
Koordynacyjnej Pracowników O- 
światy i Wychowania NSZZ „Soli
darność”. Zespołowi temu przewod
niczy kol. Zdzisław Czyż z Tczewa. 
A oto fragmenty listy postulatów, 
dotyczące polepszenia zaopatrywania 
w książki bibliotek szkolnych i peda
gogicznych:

•  ,,Wprowadzić system central
nego zaopatrywania bibliotek szkol
nych w lekturę, wydawnictwa ogól
noinformacyjne (słowniki i encyklo
pedie) oraz druki biblioteczne (głów
nie karty katalogowe).

Uwagi o realizacji:
— uruchomić centralną księgarnię 

wysyłkową (względnie kilka 
wojewódzkich — okręgowych) 
do wyłącznej dyspozycji biblio
tek szkolnych,

— podnieść nakład wszystkich po
zycji lekturowych do 300 tys. 
egz.,

— zobowiązać poszczególne wy
dawnictwa do uwzględniania w 
rocznych planach wydawni
czych kilku (kilkunastu) pozy
cji lekturowych lub wytypo
wać okresowo jedno wydawnic
two do wyłącznej produkcji 
lektur (np. KiW lub KAW),

— zarezerwować pewien procent 
nakładu wszystkich encyklope
dii i słowników (oraz innych in
formatorów) dla potrzeb biblio
tek szkolnych (około 30 tys. 
egz.),

— zobowiązać zakłady poligrafi
czne do zszywania składek blo
ku książki i trwałej oprawy 
wszystkich pozycji lekturo
wych.

•  Przyznać Pedagogicznym Bi
bliotekom Wojewódzkim egzemplarz
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obowiązkowy w zakresie nauk peda
gogicznych.

•  Utworzyć wojewódzkie biblio
teki składowe, gromadzące druki 
zbędne z bibliotek szkolnych z tere
nu danego województwa.

Uwagi o realizacji:
— zapewnić trzyosobową obsadę 

etatową: kwalifikowany biblio
tekarz -j- dwóch pracowników 
pomocniczych,

— wyposażyć biblioteki składowe 
w sprzęt reprograficzny do 
szybkiego powielania materia
łów informacyjnych”.

Niektóre z tych postulatów wy
magają komentarza uzasadniającego 
ich słuszność.

Dane z ,.Rocznika Statystycznego 
Szkolnictwa 1978/79” pozwalają 
stwierdzić, żę w każdej klasie szkoły 
podstawowej uczy się ponad pół mi
liona uczniów (np. w k t I — 548 627, 
w kl. VIII — 521 980). Do szkół śred
nich ogólnokształcących i zawodo
wych, w tym dla pracujących, do 
klas młodszych uczęszcza również po 
pół miliona uczniów (np. do kl. I — 
447 139), do starszych — około ćwierć 
miliona (do kl. IV — 226 503). Dodaj
my do tego około 300 tys. uczniów 
w każdej klasie zasadniczej szkoły 
zawodowej (I kl. — 317 217, II kl. — 
283 200, III kl. — 177 602). A zatem 
trzystutysięczne nakłady lektur za
spokoiłyby potrzeby (1 egzemplarz 
na 2 uczniów) na kilka lat, a trwała 
oprawa zapewniłaby książkom dłuż
szy żywot. Książka rozlatująca się 
przy pierwszym wypożyczeniu_, a na
wet w momencie zakupu, to bezmyś
lne marnotrawstwo papieru i kosz
tów druku.

Lista lektur w szkole podstawowej 
(z uwzględnieniem nowego programu 
nauczania w kl. I—IV) zawiera 120 
tytułów wymagających wydań książ
kowych, w tym 36 tytułów lektury 
obowiązkowej. Spośród 84 lektur u- 
zupełniających nauczyciel wybiera 
również 36 pozycji obowiązujących 
wszystkich uczniów. W szkole śred
niej ogólnokształcącej wykaz lektur 
składa się z 92 pozycji, z czego 35 — 
to lektury obowiązkowe, 16 — to ty

tuły dowolnie wybierane przez nau
czycieli z zestawu lektur uzupełnia
jących (57 pozycji). Cały zatem re
pertuar lektur dla szkoły ogólno
kształcącej — podstawowej i śred
niej — wynosi 212 tytułów. „Prze
wodnik Bibliograficzny” z r. 1980 
notuje wydanie 18 tytułów lektur 
dla szkoły średniej, co stanowi 19,5%, 
czyli 1/5 całego zestawu. Powtarza
nie wydań w cyklach pięcioletnich 
przy odpowiedniej wysokości nakła
dów mogłoby zaspokoić potrzeby 
szkół ponadpodstawowych. Dla szko
ły podstawowej wydano również 18 
tytułów, jednak stanowi to już tylko 
15% ogólnej liczby lektur.

Nakłady lektur obowiązkowych 
dla szkoły średniej wahały się od 30 
tys. egz. {Kordian i cham) do 150 tys. 
(Na wsi wesele), przeważały jednak 
wydania w ilości 50 lub 100 tys. eg
zemplarzy, czyli stanowczo za małe 
w stosunku do potrzeb. Wysokość 
nakładów lektur dla szkoły podsta
wowej jest również niewystarczają
ca: sześć tytułów wydano w nakła
dzie do 50 tys. egz., sześć — od 50 do 
100 tys. egz., pięć tytułów osiągnęło 
nakłady od 100 tys. do 200 tys., jeden 
tytuł (Doktor Dolittle i jego zwierzę
ta) — 230 tys. egzemplarzy.

Lektury dla szkoły średniej stano
wiły zaledwie 1,7% liczby tytułów li
teratury pięknej dla dorosłych, a 
lektury dla szkoły podstawowej — 
6,4% wszystkich tytułów literatury 
dla dzieci i młodzieży do lat czterna
stu. Czy nie warto zmienić,tych pro
porcji, zważywszy że lektury szkol
ne są fundamentem literackiej edu
kacji społeczeństwa, a w wielu przy
padkach, co wykazują badania czy
telnictwa, owa edukacja kończy się 
na kanonie lektur.

Istnieje zatem pilna potrzeba opra
cowania przez resort oświaty planu 
wydawniczego lektur obowiązko
wych i uzupełniających po ewentu
alnej korekcie programu języka pol
skiego wobec wycofania się z reali
zacji dziesięciolatki. Przedtem jed
nak warto byłoby zbadać stan zao
patrzenia bibliotek szkolnych w po
szczególne tytuły lektur.
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Plan ten byłby łatwiejszy do zre
alizowania, gdyby resortowi oświa
ty oddać do dyspozycji obok Wy
dawnictw Szkolnych i Pedagogicz
nych którąś z instytucji wydawni
czych i zapewnić jej priorytet w 
przydziale papieru i drukarni. Pla
nowanie, produkcja i dystrybucja li
teratury niezbędnej w realizacji pro
gramu nauczania winna podlegać jed
nemu ośrodkowi dyspozycyjnemu. 
Wobec braku poszukiwanych ksią
żek, m.in. lektur, na rynku księgar
skim trzeba stworzyć system sprze
daży zamkniętej dla bibliotek szkol
nych jako instytucji zapewniających 
szerszy obieg książki.

Wychowanie czytelnicze powinno 
obejmować nie tylko edukację lite
racką, ale i przygotowanie ucznia do 
odbioru literatury popularnonauko
wej i fachowej. Wprowadzenie dó 
programów wszystkich przedmiotów 
nauczania bodaj skromnego wykazu 
lektur, które byłyby przez całą klasę 
czytane i omawiane, zobowiązywało
by wszystkich nauczycieli do udziału 
w edukacji czytelniczej. Wymagało
by to odpowiednich nakładów wy
branych pozycji. Obecnie książki po
pularnonaukowe dla młodzieży 10— 
14-letniej ukazują się przeważnie w 
nakładzie 20 tys. egzemplarzy, czyli 
na jedną bibliotekę przypada po jed
nym egzemplarzu!

Pamiętając o efektywności wycho
wania czytelniczego rozpoczynanego 
możliwie najwcześniej, trzeba w 
większym stopniu zatroszczyć się o 
wydawanie książek dla dzieci w wie
ku przedczytelniczym, opanowują
cych sztukę czytania. Są to książki 
obrazkowe, książki-zabawki (tzw. 
manipulantki), inspirujące aktyw
ność dzieci, zachęcające do rysowa
nia, malowania, wycinania, składa
nia, zabawy w teatr, do zgadywania 
i rozwiązywania gier umysłowych. 
W Czechosłowacji zawsze można w 
księgarni otrzymać do wyboru kilka 
„leporellów” z bogato ilustrowanymi 
bajkami, z kolorowymi wizerunkami 
ryb, ptaków, motyli, gadów itp. Wy
dawnictwo „Mladć leta” - w Braty
sławie wydaje serię kolorowych kie

szonkowych atlasów-albumików 
(„Atlasky”) z różnych dziedzin wie
dzy, stanowiących pomost do lektury 
popularnonaukowej. W wielu kra
jach (Czechosłowacja, NRD, ZSRR, 
Szwajcaria, Szwecja) biblioteki pu
bliczne organizują działy dla naj
młodszych czytelników, zaopatrzone 
w odpowiednie książki, przezrocza, 
nagrania i zabawki. Współpracują 
one z rodzicami i z przedszkolami w 
wytwarzaniu u dzieci nawyku korzy
stania z książki i z biblioteki. U nas 
pewne zasługi w wydawaniu ksią- 
żek-manipulantek ma Wydawnictwo 
Harcerskie i Krajowa Agencja Wy
dawnicza.

Biblioteki szkolne są bardzo słabo 
zaopatrzone w książki dla klas naj
młodszych z ogniskieip przedszkol
nym włącznie, m.in. na skutek in
strukcji z r. 1968, zalecającej obsłu
gę klas I—III za pomocą kompletów 
wypożyczanych przez wychowaw
ców do klas. Izoluje to dzieci od bi
blioteki, która powinna przyciągać 
do czytania zasobnym zbiorem kolo
rowych książek, współgrających z 
niezwykle żywą w tym wieku chęcią 
poznawania świata poprzez zabawę 
i ekspresję twórczych zdolności. Ta
ka biblioteka mogłaby rozbudzać mo
tywację do czytania u dzieci dyslek
tycznych, które częstokroć, zmuszo
ne do wielokrotnego dukania tekstu 
czy tanki, zniechęcają się do czytania 
na całe życie.

Sensownej gospodarce zasobami 
bibliotek szkolnych sprzyjałoby prze
prowadzenie powszechnej selekcji 
księgozbiorów i zorganizowanie w 
każdym województwie biblioteki 
składowej, która zajmowałaby się 
dalszym obiegiem książek wycofa
nych: zasilaniem bibliotek ubogich, 
wymianą nawet między wojewódz
twami, przekazywaniem druków ab
solutnie zbędnych na makulaturę. À 
propos makulatury: w dalszym cią
gu nic się nie robi dla sprawniejszej 
zbiórki niepotrzebnego papieru, o 
czym można przekonać się ńa po
dwórkowych śmietnikach. A wystar
czyłoby może przeznaczyć jeden po
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jemnik na ten cel i apelować do oby
watelskiej troski o odzyskanie cen
nego surowca. Zbiórka aluminium w 
niektórych sklepach Wrocławia prze
konuje, że apele podobne nie są bez
zasadne.

Reasumując: obecna trudna sytu
acja na rynku wydawniczo-księgar
skim wymaga niezwłocznego podję

cia scentralizowanych działań, mają
cych na celu zapewnienie właściwego 
zaplecza dydaktycznego dla uczniów 
i nauczycieli. Wymaga tego zwięk
szająca się rola książki i biblioteki w 
nauczaniu, wychowywaniu i przede 
wszystkim w samodzielnym uczeniu 
się na miarę potrzeb „społeczeństwa 
edukacyjnego”.

ALEKSANDRA NIEMCZYKOWA
WARSZAWA — UW IBilN

„Dziwne jest w tej materii 
rzeczy pomieszanie”

Artykuł p. Haliny Kamińskiej w „Po
radniku Bibliotekarza” (11/12 1980) jest 
żarliwym poparciem dla dawno lansowa
nej przez administrację bibliotek publi
cznych idei łączenia bibliotek szkolnych 
z bibliotekami publicznymi. ’ Rzecz jest 
niebezpieczna dla rozwoju kultury czytel
niczej w narodzie i dlatego wymaga do
datkowych wyjaśnień.

Artykuł Haliny Kamińskiej jest swobo
dną interpretacją podpisanych 18 czerwca 
1980 r. przez ministra kultury i sztuki 
lOraz ministra oświaty i wychowania Za
sad współpracy bibliotek publicznych z 
bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi. 
Wymienione Zasady podpisane zostały 
przez ministra oświaty i wychowania bez 
uprzedniego skonsultowania sprawy z ist
niejącą od roku 1978 Radą d.s. Bibliotek i 
Informacji przy Ministrze O i W, są rów
nież sprzeczne z wydanym kilka miesię
cy wcześniej przez to samo ministerstwo 
Raportem o stanie bibliotek resortu oświa
ty i wychowania zawierającym wnioski 
ukierunkowujące dalszą politykę biblio
teczną, wydawałoby się obowiązującą dla 
sprawcy Raportu, tj. Ministerstwa Oświa
ty i Wychowania.

Wnioski te są wynikiem dogłębnej ana
lizy stanu bibliotek szkolnych w Polsce, 
ich niezbędności w dydaktyce i wychowa
niu, i postulują generalne wzmocnienie 
stanu bibliotek szkolnych, szczególnie na 
wsi. We wnioskach wiele miejsca poświę
cono sprawie współpracy biblioteki szkol
nej z innymi bibliotekami i placówkami 
kulturalnymi, co w żadnym wypadku nie

* R aport o stanie b ib lio tek  resortu  ośw iaty  
i w ychow ania. W arszaw a 1980. Wyd. do u ży tku  
służbowego.

może być interpretowane jako wskazów
ka do łączenia biblioteki szkolnej z bi
blioteką publiczną, z kioskiem ruchu czy 
z remizą strażacką, mimo iż ze wszystkimi 
tymi placówkami biblioteka szkolna może 
i powinna mieć różne kontakty. Minister 
kultury i sztuki kładąc swój podpis pod 
w.w. Zasadami, spełniał dawne starania 
swej administracji z pionu zawiadują
cego bibliotekami publicznymi, inspiro
wane prawdopodobnie (tylko to mi przy
chodzi na myśl) dla ratowania statystyk 
bibliotek publicznych w gminach i małych 
miastach. Przejdźmy do wewnętrznej ana
lizy Zasad.

Sprawa współpracy pomiędzy poszcze
gólnymi sieciami bibliotek wymaga pil
nego opracowania i szybkiego wdrożenia 
w życie dla dobra czytelników. Jednakże 
akt prawny regulujący podstawy współ
pracy międzybibliotecznej winien przede 
wszystkim określić odrębności funkcjo
nalne i strukturalne poszczególnych ty
pów bibliotek, ponieważ tylko pełne roz
poznanie odmienności ich zadań może stać 
się podstawą do ustalenia zasad ich współ
pracy. Takiego rozpoznania, dającego uza
sadnienie dalszym wywodom w Zasadach, 
nie ma. Jest to tym dziwniejsze, iż są 
światowe normy, literatura jest bogata ® i 
wydawałoby się, że typizacja bibliotek 
dokonana przez UNESCO w porozumie
niu z IFLA nie powinna być obca w Pol
sce ®.

Wszelkie zalecenia wydane celem ich 
realizacji w terenie muszą być zredago
wane precyzyjnie, nie mogą dawać mo
żliwości całkowitej swobody w ich inter
pretacji. Nie może więc być takich sfor
mułowań jak; „niewielkich ośrodków 
wiejskich” (każdy z nas może mieć inny 
pogląd na to, co jest „wielkim”, a co „nie-

’ Zebranie norm  w: W ither’s F.N.: Normes 
pour l ’etab lissem ent des serv ices de b ib lio thè
que. P aris 1975. I inne.

’ W listopadzie 1970 r. na m iędzynarodow ej 
16 generalnej k onferencji UNESCO dokonano 
w porozum ieniu z IFLA i ISO k lasy fikacji b i
bliotek. B iblioteki szkolne stanow ią jedną z 
sześciu k a tegorii bibliotek.
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wielkim” ośrodkiem wiejskim), „dogod
niejszych”, nie mogą występować również 
takie przymiotniki jak: „lepsze”, „pełniej
sze” itd., które to przymiotniki bez poda
nia punktu odniesienia określającego, co 
jest gorsze i mniej pełne, są literaturą 
piękną a nie aktem prawnym.

Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa 
z adresatem. W Zasadach wiemy, kto jest 
nadawcą, domyślamy się, kto inspirato
rem, nie wiemy jednak, kto jest adresa
tem. Mówi się o „zachęcaniu” i „powoły
waniu”, ale nie wiadomo, kto kogo ma za
chęcać i powoływać. Stwarza to oczywiś
cie jeszcze większy zamęt w możliwoś
ciach interpretacyjnych tego aktu poro
zumienia międzyresortowego.

Po tych uwagach ogólnych przejdźmy 
do spraw istotnych. Punkt 1.1. Zasad 
przewiduje powoływanie \v niewielkich 
ośrodkach wiejskich połączonych biblio
tek publiczno-szkolnych (biblioteka publi
czno-szkolna jest to twór językowy ana
logiczny do tworu fryzjer damsko-męski, 
tępionego swego czasu przez prof. Doro
szewskiego). Wracając do meritum, pro
ponowane tu powołanie bibliotek publi
czno-szkolnych jest sprzeczne z:

•  wielowiekową tradycją historyczną 
bibliotek szkolnych w Polsce;

•  obowiązującym w Polsce ustawo
dawstwem bibliotecznym, powołującym 
odrębne sieci bibliotek szkolnych i biblio
tek publicznych;

•  dotychczasową polityką oświatową 
w Polsce, dążącą do zapewnienia szkole 
książki, nie tylko podręcznika;

•  wycofaniem się z łączenia bibliotek 
szkolnych z publicznymi w wielu krajach 
rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Dania i 
inne);

•  zasadami demokracji w jednolitym 
przygotowaniu uczniów z różnych środo
wisk, w którym to procesie wyrównaw
czym książka spełnia rolę podstawową, a 
biblioteka szkolna jest jedyną biblioteką, z 
której na zasadzie przymusu szkolnego ko
rzystają wszystkie dzieci i młodzież.

W szkole w bibliotece według obowią
zujących zarządzeń może pracować wy
łącznie nauczyciel-bibliotekarz, podczas 
gdy z kadrą w bibliotekach publicznych 
jest, ostrożnie mówiąc, bardzo rozmaicie. 
Przygotowani do pracy z dziećmi w bi
bliotekarstwie publicznym są w zasadzie 
bibliotekarze bibliotek dziecięcych, a we
dług danych z Ministerstwa Kultury i 
Sztuki w r. 1978 oddziałów i filii bibliotek 
dziecięcych było w Polsce 900, w tym na 
wsi 2 (słownie dwie) na ogólną liczbę dzie
ci i młodzieży 6 131 410 (dane z Minister
stwa Oświaty i Wychowania). Nie znaczy 
to, że dzieci i młodzież nie korzystają z 
bibliotek publicznych razem z dorosłymi i 
— jak pisze p. Halina Kamińska — bar
dziej niż dorośli. Jest to oczywiście objaw

Jak najbardziej pozytywny, ale nie będą
cy żadnym argumentem dla łączenia tych 
dwóch odrębnych typów bibliotek (szkol
nej i publicznej).

Połączenie biblioteki szkolnej z publi
czną, nawet w wypadku pozornie przeko
nywającej motywacji, stanowi poważne 
zagrożenie ,/wyprowadzenia” biblioteki ze 
szkoły, trudnego do odrobienia, szczegól
nie w świetle propozycji budowy wspól
nych bibliotek publiczno-szkolnych, nawet 
w lokalizacji przy szkole. Bowiem każde 
wyprowadzenie biblioteki, książki, czaso
pisma, nawet z szafy stojącej na koryta
rzu szkolnym, jest ze szkodą dla koniecz
nego, codziennego obcowania ucznia i na
uczyciela z książką. Zaś pokusa wyprowa
dzenia biblioteki szkolnej ze szkoły jest w 
obecnej sytuacji szkolnictwa polskiego dla 
dyrektora szkoły i dla kuratora ogromna. 
Trudności z dowożeniem dzieci, z dokar
mianiem, ze skompletowaniem kadry nau
czycielskiej tak absorbują dyrektora, iż 
pozbycie się jeszcze jednego „kłopotu”, ja
kim jest czuwanie nad rozwojem biblio
teki, stanowi ponętną propozycję. Podob
nie kuratorzy oświaty i wychowania, szar
piący się z etatami, chętnie pozbędą się 
trosk o etaty dla bibliotekarzy w szkole, 
nie bacząc na to, iż biblioteka poza szko
łą to co innego niż biblioteka w szkole.

Łączenie bibliotek szkolnych z publicz
nymi stanowi dodatkowe zagrożenie dla 
dalszego — i tak słabego — rozwoju czy
telnictwa dorosłych. Biblioteka szkolno- 
-publiczna będzie musiała przejąć na sie
bie obowiązki biblioteki szkolnej w zakre
sie pracy z aktywem, lekcji bibliotecznych 
itp. — okroi to niewątpliwie czas na pracę 
z czytelnikami dorosłymi.

Nie należy także lekceważyć trudności, 
które wyrosną w związku z kooperacją 
dwóch resortów; nie jesteśmy w Polsce 
specjalistami od sprawnego działania mię
dzyresortowego, a wszelkie niedokładnoś
ci w pracy instytucji zależnej od dwóch 
czy więcej resortów z reguły nie mają 
nikogo, kto by był odpowiedzialny. I tak 
w przypadku obciążenia jednej małej 
szkolno-publicznej biblioteki na wsi admi
nistracjami dwóch resortów: oświaty i 
kultury w praktyce zdejmie się odpowie
dzialność z obu resortów, pozostawiając 
ten dziwny twór powstały z nieprzemyś
lanych Zasad samemu sobie.

Jeszcze raz należy wrócić do odrębnego 
i pilnego zagadnienia współpracy między 
bibliotekami różnych typów. Tak jak to 
było powiedziane na początku tego arty
kułu, jest to sprawa bardzo słuszną, bar
dzo pilna, bardzo potrzebna obywatelom. 
Wydaje się też, że niezależnie od istnie
nia czy nieistnienia zarządzeń dotyczą
cych tej sprawy biblioteki same mogą i 
powinny nawiązywać między sobą współ
pracę, nie tylko w formach nakreślonych 
w omawianych Zasadach, ale i w różnych
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innych. Przede wszystkim biblioteki szkol
ne powinny korzystać z zasobów bibliotek 
publicznych przy prowadzeniu zajęć z za
kresu kształcenia użytkowników infor
macji. Pól współpracy między biblioteka

mi w mikroregionie jest bardzo wiele. Wy
maga to osobnego omówienia, a propozy
cje z terenu, oryginalne i wypróbowane, 
powinny trafić jak najszybciej do „Porad
nika Bibliotekarza”.

EWA PAWLIKOWSKA
WARSZAWA

Ankieta wydawnicza 

Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy 

Polskich
Edytorska działalność Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich ma już przeszło 
70-letnią tradycję, towarzyszy więc Sto
warzyszeniu niemal od początku jego ist
nienia. Jest to jedno z podstawowych za
dań tej organizacji, odpowiednio sformu
łowane w Statucie.

Wydawnictwo SBP jest jedną z więk
szych placówek prowadzonych przez orga
nizację społeczną, a produkcję swą prze
znacza dla wyraźnie określonej, licznej 
grupy zawodowej — dla bibliotekarzy. 
Jednocześnie, jak wykazała praktyka 
ostatnich kilkunastu lat, z wydawnictw 
SBP korzystają adepci średnich i wyż
szych szkół bibliotekarskich. W latach 
1950—1980 oficyna Stowarzyszenia wydała 
ponad 160 pozycji zwartych i prowadziła 
trzy czasopisma fachowe (od roku 1972 
jedno z nich współwydaje z Biblioteką 
PAN).

W toku wieloletniej działalności wy
dawniczej SBP niejednokrotnie analizo
wało wyniki tej pracy, badało opinię o 
niej, konfrontowało ją z zapotrzebowa
niem odbiorców. Sondaże takie dokony
wane były m.in. za pomocą ankiet na 
wniosek Komisji Wydawniczej Zarządu 
Głównego.

W roku 1973 ówczesny Referat Wydaw
niczy przy współpracy wspomnianej Ko
misji rozprowadził ankietę opracowaną 
przez Bernarda Olejniczaka i Witolda Pa
wlikowskiego 1. Dotyczyła ona wydaw
nictw zwartych, czasopism oraz systemu

i j .  C y g a ń s k a :  Spraw ozdanie z działalno
ści P rezyd ium  Zarządu Głównego S to w a rzy
szenia B ib lio tekarzy Polskich za okres 1 X II  
1973 — 15 V I 1974. ,.Przegląd B iblio teczny” 1975 
z. 1 s. 110; B. O l e j n i c z a k ,  W. P a w l i 
k o w s k i :  A n kie ta  w  sprawie działalności w y 
daw niczej S tow arzyszenia  B ib lio tekarzy Pol
skich . s. 19 (m aszynopis bez daty).

wydawniczego SBP. Zawierała kilkanaś
cie pytań.

Ankiecie tej zapewniono szeroki zasięg 
i możliwość dotarcia do wielu zaintereso
wanych, opublikowały ją bowiem w ca
łości: „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliote
karza” 2. Ponadto skierowano ją imiennie 
do działaczy Stowarzyszenia i do bibliote
karskiego aktywu kierowniczego, szczebla 
wojewódzkiego (400 osób). Wyniki ankiety, 
na którą odpowiedziało 77 respondentów, 
niestety nie zostały opublikowane.

Nieco inny charakter miała ankieta 
opracowana i rozprowadzona na wniosek 
Komisji Wydawniczej ZG SBP przez Dział 
Wydawniczy w połowie 1980 r. Anonimo
wa, tak jak i poprzednia, ograniczyła za
kres swych pięciu pytań do wydawnictw 
zwartych SBP oraz do innych wydawców 
literatury bibliotekoznawczej. Skierowa
na została do 85 określonych ewentual
nych respondentów.

Ankietę otrzymały wszystkie zarządy 
okręgów SBP, zakłady bibliotekoznawst
wa i informacji naukowej przy uniwersy
tetach i wyższych szkołach pedagogicz
nych, państwowe studia kulturalno-oświa
towe i bibliotekarskie, POKB w Jarocinie 
oraz Centrum Ustawicznego Kształcenia 
Bibliotekarzy w Warszawie i jego police
alne studia zaoczne.

Odpowiedzi nadeszło mniej niż się spo
dziewano, co być może ma związek z go
rącym Polskim Latem, ale i w tej ograni
czonej liczbie (31) stanowią one podstawę 
do wyciągnięcia wniosków.

Opinię swą przedstawiły Zarządy Okrę
gów w Chełmie, Jeleniej Górze, Koninie, 
Legnicy, Łomży, Pile, Płocku, Słupsku, 
Suwałkach, 'Szczecinie, Tarnowie, Toru
niu, Włocławku i w 'Warszawie; Zakłady 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej Uniwersytetu Gdańskiego i Śląskiego, 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w 
Toruniu, Zakłady Wyższych Szkół Peda
gogicznych w Krakowie i w Jeleniej Gó
rze oraz Policealne Studium Zaoczne w 
Zielonej Górze.

Odpowiadając na pytania: jakie pozycje 
wydane przez SBP są najprzydatniejsze, 
jakie należy tvznowić, jaką tematykę za
inicjować, respondenci zgłosili szereg pro
pozycji. Po przeanalizowaniu ich, zwery
fikowaniu tytułów oraz nazwisk autorów

’ A n k ie ta  w  sprawie w ydaw nic tw  S to w a rzy
szenia B ib lio tekarzy  Polskich. ,,B ib lio tekarz” 
1973 — 15 V 1974. „P rzegląd B iblio teczny” 1975 
1973 n r  9 w kładka s. 1—4.
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uzyskano obszerne zestawienie liczące 106 
pozycji, w tym 45 uznanych za najbardziej 
przydatne, 97 za wymagające wznowienia.

A oto tytuły najczęściej wymieniane ja
ko potrzebne w pracy: przepisy prawne 
dla bibliotek różnych typów (16), Grycz J., 
Borkowska W. — Skrócone przepisy kata
logowania alfabetycznego (12), Pelcowa J.
— Polskie normy bibliograficzne (12), „In
formator Bibliotekarza i Księgarza” (11), 
„Literatura Piękna” (adnotowany rocznik
— 11), Sawoniak H. — Uniwersalna kla
syfikacja dziesiętna FJD (10), W bibliote
ce dla dzieci — Poradnik pod red. J. Mie
czowej (8), Metodyka bibliograficzna — 
Poradnik dla autorów bibliografii specja
listycznych pod red. H. Hleb-Koszańskiej 
(6), Korpała J. — O bibliografiach i infor
matorach — Poradnik (5), Biblioteki po
wszechne. Pod red. E. Pawlikowskiej (4), 
Czarnecka J., Sawoniak H. — Uniwersal
na klasyfikacja dziesiętna. Wyd. skrócone 
(4), Żydanowicz Z. — Bibliografie narodo
we bieżące (4).

Wiele z tych publikacji, uznanych za 
potrzebne w pracy, respondenci zgłosili 
dó wznowienia, wśród nich przepisy praw
ne dla bibliotek. Skrócone przepisy kata
logowania alfabetycznego, Metodykę bi
bliograficzną, poradnik W bibliotece dla 
dzieci, Bibliografie narodowe bieżące. Su
gerowano, aby wznowić także Bibliotekar
stwo naukowe — pracę zbiorową pod red. 
Adama Łysakowskiego, M. Dembowskiej
— Metodykę „Bibliografii polskiej” K. 
Estreichera, J. Korpały — Dzieje biblio
grafii w Polsce, R. Przelaskowskiego — 
Zagadnienia teoretyczne organizacji bi
bliotek, pracę zbiorową pod red. B. Olej
niczaka — Organizacja i administracja bi
bliotek.

Przy tytułach wydanych w latach pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych dodawano 
zastrzeżenie, że przed wznowieniem prace 
powinny być zaktualizowane, uzupełnione 
nowymi danymi, poszerzone itp.

Zapewne interesujące będzie dla Czy
telników przypomnienie, że w ankiecie 
rozpisanej przed ośmiu laty zgłoszono do 
wydania co najmniej 80% tych samych 
książek, o które upominali się biblioteka
rze w r. 1980.

Wyniki ankiety potwierdziły raz jeszcze 
znaną na ogół pozycję naszego Stowarzy
szenia wśród innych wydawców literatury 
bibliotekoznawczej.

„Określenie miejsca i zadań wydaw
nictwa SBP na tle innych tego typu w 
Polsce nie jest zadaniem prostym. Wy
dawnictwo to — stwierdza Cecylia Duni
nowa — mimo swego typowo fachowego 
charakteru nie jest i nie może być mono
polistą tematyki bibliotekoznawczej na 
polskim rynku wydawniczym” Z anali

’ C. D u n i n o w a :  W ydaw nictw a  S to w a rzy
szenia B ib lio tekarzy  Polskich 1945—1979, K a ta 
log. Kalisz 1979 s. 6.

zy wynika jednak, że wśród 106 pozycji 
zgłoszonych przez respondentów ankiety 
znalazło się aż 50 tytułów wydanych przez 
SBP. Wydawcami pozostałych 56 tytułów 
są: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Ossolineum, Biblioteka Narodowa oraz (po 
kilka tytułów) wyższe uczelnie, dawny 
POKKB, CUKB.

Proponowane do wznowienia publikacje 
SBP jak i innych wydawców — łącznie 
90 — obejmują czasokres produkcji bar
dzo rozległy — z okresu międzywojenne
go: Wisłocki W.T. Przewodnik bibliotecz
ny (książnica Atlas 1925) S z lat czterdzie
stych dwie pozycje, w tym A. Łysakow
skiego Katalog przedmiotowy — Podręcz
nik PZWS 1946, z lat pięćdziesiątych — 
16 pozycji, w tym m.in. J. Kołodziejskiej 
ABC bibliotekarza. Tablice i objaśnienia 
(SBP 1956), Kto miłuje księgi — Antolo
gia tekstów o książce opracowana przez 
M. Poznańskiego (SBP 1958), R. Ciesiel
skiej, J. Kulpy Wiadomości o książce w 
szkole podstawowej (SBP 1958) * *. Z lat 
sześćdziesiątych zgłoszono 25 tytułów, w 
tym S. Dahla Dzieje książki (Ossolineum 
1965), M. Dembowskiej Bibliografia w Pol
sce Ludowej (SBP 1960), A. Wróblewskie
go Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
— Zarys informacyjny (SBP 1968). Naj
więcej, bo aż 41 tytułów proponowanych 
do wznowienia pochodzi z lat siedemdzie
siątych. Oto kilka przykładów uszerego
wanych według daty wydania: A. Sitar
ska — Nowe metody i techniki bibliogra
fii (PWN 1971), H. Skrobiszewska — Ksią
żki naszych dzieci (Wiedza Powszechna 
1971), M. Kocięcka — Służba informacyj
na w bibliotece — Zarys zagadnień (Bi
blioteka Narodowa 1972), A. Sitarska, H. 
Zasadowa — Specjalistyczne wydawnic
twa informacyjne — Problematyka i prze
gląd (PWN 1972), M. Burbianka — Wstęp 
do bibliografii. Wyd. 4 (PWN 1974) K. Mi- 
goń — Nauka o książce wśród innych 
nauk specjalnych (Ossolineum 1976), O. 
Ungurian — Wprowadzenie do uniwersal
nej klasyfikacji dziesiętnej. Wyd. 3 (Wy
dawnictwa Komunikacji i Łączności 1977), 
J. Kołodziejska — Biblioteki w Polsce i za 
granicą (Biblioteka Narodowa 1978), J. 
Czarnecka — Wykaz działów katalogu 
rzeczowego dla małych bibliotek publicz
nych (Biblioteka Narodowa 1979). I jesz
cze pozycja najświeższa — Heleny Więc
kowskiej Uniwersyteckie kształcenie bi
bliotekarzy. Zarys historyczny (SBP 1980).

Na wymienione tytuły oddano niewiele 
głosów (1—3). Ale nie to jest istotne. 
Książki wyszły stosunkowo niedawno, 
lecz wskutek szybkiego wyczerpania na

< Zapew ne chodzi o odbitkę pt. D ruki ko 
m un istyczne  polskie w ydane w  SSSR  (wspólnie 
z P.E. H ingerem ) z „P rzew odnika B ibliograficz
nego” .

* K. Sw ierkow skiego Z arys w iedzy o książce  
dla b ib lio tekarzy  (SBP 1958).
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kładu mogą być w mniejszych bibliote
kach w terenie trudno dostępne. Dlatego 
zapewne zostały zgłoszone w ankiecie.

Wiele materiału mówiącego o potrze
bach środowisk bibliotekarzy dostarczyły 
odpowiedzi na trzecie pytanie ankiety, do
tyczące tematyki, jaką w najbliższym 
czasie należy opracować i wydać. Respon
denci z różnych regionów kraju zgłosili 
ponad 100 propozycji, niejednokrotnie 
zbieżnych, sformułowanych przeważnie w 
formie lapidarnych haseł.

Dla jasności obrazu hasła pokrewne 
zgrupowano w dziesięciu blokach tema
tycznych obejmujących 1. historię książ
ki i bibliotek, 2. budownictwo i sprzęt bi
blioteczny, 3. organizację pracy bibliotek 
różnych rodzajów i pracy różnych grup 
bibliotekarzy (kierowników działów, in
struktorów, pracowników bibliotek gmin
nych, szkolnych), 4. zbiory biblioteczne, 
ich gromadzenie, opracowanie, magazyno
wanie i konserwację, zbiory specjalne, 5. 
bibliografię, jej historię i teorię, metodykę 
bibliograficzną, normy bibliograficzne, 6. 
informację naukową, służbę informacyj
no-bibliograficzną w różnego typu biblio
tekach, automatyzację procesów wyszuki
wania informacji, 7. czytelnictwo różnych 
środowisk i grup czytelniczych, metodykę 
udostępniania zbiorów, formy pracy z róż
nymi czytelnikami, badania czytelnictwa, 
8. szkolenie i kształcenie bibliotekarzy, 9. 
różne typy bibliotek krajowych i zagra
nicznych, 10. zagadnienia wydawnicze. 
Wszystkie te tematy czekają na opraco
wanie.

Pytanie czwarte sugerujące zgłaszanie 
własnych propozycji wydawniczych uzna
ne zostało przez respondentów za sformu
łowane nie dość jasno. Niektórzy pominę
li je, inni podali prace, które przewidziane 
są do publikacji z inicjatywy danego śro
dowiska.

Ostatnie — piąte pytanie wywołało od
powiedzi w formie postulatów i wniosków. 
Dotyczą one głównie systemu wydawni
czego SBP i spraw organizacyjnych zwią
zanych z informacją o wydawnictwach i 
ich dystrybucją.

Zdaniem respondentów SBP powinno:
— systematycznie badać opinię odbior

ców o przydatności wydawnictw, co w 
większym niż dotychczas stopniu pozwoli 
uwzględniać potrzeby różnych środowisk 
bibliotekarskich i ośrodków kształcenia 
bibliotekarzy.

— szybko i sprawnie informować od
biorców o drukowanych pozycjach (np. za 
pośrednictwem ofert wydawniczych), wy
syłać nowości wydawnicze (1—2 egz. od
płatnie), zobowiązać do tego również inne 
wydawnictwa,

— nawiązać współpracę ze wszystkimi 
zakładami kształcenia bibliotekarzy w 
kraju oraz z wydawnictwami, które pro
dukują literaturę fachową bibliotekoznaw- 
czą. Stwierdza się brak w Polsce centrum, 
które znałoby rynek wydawniczy w tym 
zakresie i mogło pełnić funkcję koordy
nacyjną,

— przystąpić do tłumaczenia i wydawa
nia wartościowej literatury zagranicznej. 
Uwzględnić zwłaszcza fachowe piśmien
nictwo angielskie i amerykańskie oraz 
wydawnictwa IFLA.

Podejmując próbę podsumowania wy
ników ankiety, żałować należy, że miała 
ona zbyt ograniczony zasięg reprezentacji 
respondentów. Mimo to przyniosła wiele 
ciekawego materiału, który Stowarzysze
nie będzie mogło wykorzystać przy spo
rządzaniu perspektywicznego planu wy
dawniczego. Dotyczy to zwłaszcza obszer
nego zestawu tytułów uznanych za przy
datne w pracy i rekomendowanych do 
wznowienia. Zwraca też uwagę powtarza
jące się wielokrotnie zapotrzebowanie na 
różnego rodżaju pomoce metodyczne, pod
ręczniki, a zwłaszcza poradniki, np. dla 
instruktorów, dla kierowników bibliotek 
miejskich, gminnych, dla bibliotek szkol
nych i pedagogicznych, dla pracowników 
informacji w bibliotekach publicznych, 
poradnik pracy kulturalno-oświatowej z 
czytelnikiem dziecięcym.

Wielu respondentów domaga się wzno
wienia skryptów na poziomie średnim i 
wyższym. Sięgnięto nawet do dawno wy
czerpanych i przestarzałych skryptów z 
lat pięćdziesiątych. Przede wszystkim 
jednak chodzi o skrypty byłego POKKB 
oraz aktualnie wydawane podręczniki 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Biblio
tekarzy.

Potrzeby są więc duże, znacznie więk
sze niż dotychczasowe możliwości ich za
spokojenia przez działalność wydawniczą 
SBP.

Przyp. red. — Rozlega się tym samym 
wielkie wołanie o Autorów i do Autorów 
— Piszcie, piszcie, piszcie.

Bez tekstów trudno marzyć o pubłi- 
kacjach.

SPROSTOWANIE
Fotografie zamieszczone w numerze 10 „Poradnika Bibliotekarza” z r. 1980, ilustru

jące artykuł Jana Flaszy „Pisarze o książce”, wykonane zostały przez Przemysława 
Koniecznego.

Informację tę pominięto w druku, za co Redakcja przeprasza Autorów i Czy
telników.
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CZESŁAW WRONKOWSKI
OLSZTYN — WSP

ŚRODKI TECHNICZNE

W  OPINII STUDENTÓW 

BIBLIO TEKQZNAWST W A 

OLSZTYŃSKIEJ WSP

z  inicjatywy kierownictwa Wydziału 
Humanistycznego Wyższej Szkoły Peda
gogicznej w Olsztynie, a zwłaszcza kie
rownika Zakładu Bibliotekoznawstwa, 
doc. dra hab. Jana Wróblewskiego, i stu
dentów tego kierunku, w roku akademic
kim 1978/79 wprowadzono w ramach za
jęć fakultatywnych na studiach stacjonar
nych przedmiot: techniczne środki nau
czania. Pozornie przedmiot ten ma mało 
wspólnego z tym kierunkiem studiów, lecz 
gdy skonfrontujemy potrzeby zawodowe 
współczesnych bibliotekarzy, to okaże się, 
że odczuwają oni brak wiedzy z pograni
cza techniki, wiedzy niezbędnej w ich 
działalności profesjonalnej.

Wiele bibliotek, zwłaszcza sprofilowa- 
nych, jak to wykazuje literatura fachowa 
(m.in. praca Czesława Kośniewskiego — 
Gabinet zbiorów specjalnych w Pedagogi
cznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lesznie, 
„Poradnik Bibliotekarza” 1980 nr 7,8), po
siada coraz więcej urządzeń technicznych 
umożliwiających korzystanie z niekonwen
cjonalnych zbiorów bibliotecznych. Nawet 
w bibliotekach publicznych przybywa 
zbiorów w postaci mikrofilmów, odbitek 
kserograficznych, płyt, taśm magnetofo- 
noAyych itp. Bibliotekarz musi więc nie 
tylko sam umieć posłużyć się czytnikiem 
mikrofilmów, różnymi typami magnetofo
nów, gramofonów, ale także nauczyć po
sługiwania się tym sprzętem użytkownika 
biblioteki. Stąd wynika potrzeba wyposa
żania bibliotekarzy w niezbędne minimum 
wiedzy z tej dziedziny. W przeciwnym ra
zie sprzęt ten, produkowany z myślą o bi
bliotece, będzie służył jedynie jako bez
użyteczna ozdoba, a zbiory specjalne nie 
będą nigdy w. pełni wykorzystane.

Że była to inicjatywa ze wszech miar 
słuszna, pierwsza w- skali kraju i wycho
dząca naprzeciw rzeczywistym potrzebom 
studentów, świadczą najlepiej wypowie
dzi ich na temat technicznych środków 
nauczania:

Studenci Bibliotekoznawstwa powinni 
zapoznać się z obsługą i wykorzystywa
niem technicznych środków nauczania, 
ponieważ stają się one coraz bardziej po
wszechne we wszystkich dziedzinach ży
cia, w tym także w bibliotekach.

Uważam, że przedmiot ten na kierunku 
Bibliotekoznawstwo i Informacja Nauko
wa jest potrzebny. Wskazany byłby więk

szy wymiar godzin przeznaczonych na ten 
przedmiot. Niektórzy z . nas na zajęciach 
z tego przedmiotu pierwszy raz widzieli 
mikrokartę, mikrofilm.

Jest to przedmiot bardzo przydatny 
przyszłym bibliotekarzom. W bibliotekach, 
archiwach i ośrodkach informacji przeby
wa coraz więcej sprzętu technicznego. Nie
stety, jest on nie wykorzystywany wsku
tek braku znajomości podstawowych za
sad jego działania i obsługi. Człowiek 
współczesny, bez względu na to, czy jest 
to humanista czy też przedstawiciel inne
go kierunku, powinien posiadać nieco 
wiedzy technicznej.

Zbędne jest uzasadnianie, że na obec
nym etapie technizacji życia umiejętność 
posługiwania się środkami technicznymi 
jest konieczna. Każdy żyjący dziś czło
wiek musi posiąść minimum wiedzy tech
nicznej, niezbędnej mu nie tylko w życiu 
zawodowym, ale również pozazawodo- 
wym.

Nie są to opinie dobrane pod kątem od
powiadającym intencjom prowadzącego 
zajęcia z tego przedmiotu. W podobnym 
duchu wypowiedziała się zdecydowana 
większość słuchaczy — jedynie dwie oso
by zajęły odmienne stanowisko.

Wypowiedzi studentów świadczą o do
strzeganiu przez nich potrzeby wykorzy
stywania zdobyczy techniki także w bi
bliotekarstwie, dotąd omijanym przez re
wolucję naukowo-techniczną. Stanowią 
też zachętę do dalszych inicjatyw w kie
runku wdrażania postępu technicznego do 
wszystkich dziedzin kultury i oświaty.

Sondaż dostarczył również dowodów 
podważających opinię o antytechnicznym 
nastawieniu humanistów. Wyniki, jakie 
uzyskała jedna grupa studentów bibliote
koznawstwa, dorównują wynikom studen
tów IV roku matematyki.

Czy nie warto pomyśleć o wprowadze
niu tej — jak wykazują to studenci stac
jonarni — niezbędnej bibliotekarzom 
dziedziny wiedzy także na studiach zaocz
nych olsztyńskiej WSP?
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CECYLIA GUGULSKA
WARSZAWA — XLII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Raport o stanie bibliotek
resortu oświaty i wychowania

w okresie gorącym, gdy w całym kraju 
rozbrzmiewa wielogłos na temat wszel- 
kich zmian, ulepszeń i reform, warto 
przypomnieć cenne, a mało znane opra
cowanie: Raport o stanie bibliotek resortu 
oświaty i wychowania. Dokument ten sta
nowić może istotną podstawę do wszel
kich propozycji i wniosków zgłaszanych 
do Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
przez środowisko naukowe i bibliotekar
skie w sprawie bibliotek szkolnych i pe
dagogicznych.

Raport, opracowany z inicjatywy MOiW 
przez zespół pod kierunkiem dr Aleksan
dry Niemczykowej, oparty został głównie 
na wynikach ankiety rozesłanej w r. 1978 
do wszystkich bibliotek resortu.

Zakładając normalny w takich przypad
kach margines błędu oraz czas, który 
upłynął od zebrania materiału, trzeba jed- 
.nak stwierdzić, iż Raport odzwierciedla w 
sposób wiarygodny stan i sytuację biblio
tek szkolnych, pedagogicznych i innych 
podległych resortowi oświaty, a w braku 
innych materiałów jest ciągle jeszcze jed- 
idynym poważnym źródłem wiedzy o sta
nie tych bibliotek.

Autorzy Raportu omawiają kolejno pod
stawowe elementy bazy bibliotek (orga
nizację i za'rządzanie, zbiory, budżet, loka
le, kadrę) oraz formy ich działania (war
sztat i działalność informacyjna, przyspo
sobienie czytelnicze, organizacja udostęp
niania, współpraca z innymi typami bi
bliotek). W partii końcowej przedstawiono 
problematykę badawczą oraz kierunki 
dalszego rozwoju omawianych bibliotek. 
Integralną część Raportu stanowi 28 tabel 
przedstawiających dane statystyczne.

W rozdziale I ( o r g a n i z a c j a  i z a 
r z ą d z a n i e )  omówiono podstawowe 
normy prawne regulujące aktualnie dzia
łalność bibliotek oraz system ich organi
zacji i nadzoru. Z lektury tego rozdziału 
nasuwa się generalny wniosek, że przepi
sy nie nadążają za życiem i należy je w 
związku z tym jak najprędzej znowelizo
wać, dostosowując do potrzeb dyktowa
nych oddolnie.

Z b io r y  w bibliotekach są tematem 
rozdziału II. We wszelkich dalszych roz
ważaniach na temat bibliotek szkolnych 
winno się brać pod uwagę fakt, iż ich 
zbiory stanowią 37% ogólnokrajowego za
sobu bibliotecznego. Aby ten majątek na
leżycie wykorzystać, trzeba stworzyć bi
bliotekom szkolnym odpowiedniejsze niż

dotychczas warunki, pamiętając o pow
szechności dostępu do ich zbiorów (każdy 
obywatel jest w swoim czasie uczniem).

Inny narzucający się postulat wynika z 
analizy rozmieszczenia zbiorów w po
szczególnych typach szkół. Uderzające 
jest, iż najmniej zasobne są biblioteki w 
szkołach podstawowych na wsi (przecięt
nie 3659 woluminów na bibliotekę), a naj
zasobniejsze — biblioteki liceów ogólno
kształcących w mieście (przeciętnie 12 477 
wol.). To samo zjawisko dotyczy zresztą 
czasopism, które w szkołach podstawo
wych na wsi reprezentowane są przecięt
nie przez 26, a w mieście przez 46 tytu
łów. Nasycenie zbiorami jest więc odwrot
nie proporcjonalne do potrzeb środowiska 
— oczywiste jest, iż właśnie w małych 
ośrodkach, przy braku innych bibliotek (a 
najczęściej i zbiorów domowych) zapo
trzebowanie jest większe. Potwierdzają to 
zresztą dane statystyczne z dalszych stron 
Raportu, obrazujące stopień wykorzysta
nia zbiorów i stan czytelnictwa. Jest on 
przy słabszym zaopatrzeniu wyraźnie 
wyższy w ośrodkach oddalonych od cen
trów kulturalnych. Pełniejsze dotarcie z 
książką do tych zaniedbanych terenów 
byłoby jednym z podstawowych wniosków 
wypływających z danych Raportu dla po
lityki społecznej.

Istotnym novum (w świetle opracowa
nia) jest pojawienie się w bibliotekach 
szkolnych zbiorów specjalnych (taśmy, 
płyty, folio- i fazogramy). Stanowią one 
wprawdzie w skali kraju na razie tylko 
0,36% zasobu, lecz wykazują tendencję 
zwyżkową i trzeba ten fakt brać również 
pod uwagę opracowując nowe przepisy o 
pracy bibliotek, ustalając normy lokalo
we, kadrowe i budżetowe.

Sprawy b u d ż e t u  omówiono w roz
dziale III Raportu. Zwraca tu uwagę fakt, 
że w budżecie szkoły nie ma osobnego pa
ragrafu ani na wydatki związane z zaku
pem książek i czasopism dła bibliotek, ani 
na ich konserwację. Brak też jakichkol
wiek norm ustalających wzrost kięgo- 
zbioru. Stąd duże różnice między poszcze
gólnymi szkołami w wydatkach przezna
czonych na ten cel. I znów z danych wy
nika, iż najniższą średnią mają szkoły 
podstawowe, podczas gdy one właśnie po
winny mieć rozbudowane księgozbiory 
podręczne, które składają się z najdroż
szych wydawnictw. Niedoborów tych nie 
wyrównuje się w szkołach podstawowych 
na wsi z funduszu komitetów rodzicieł- 
skich — tylko w liceach ogólnokształcą
cych dotacje komitetu rodziciełskiego ma
ją niewielki wpływ na wysokość budżetu 
biblioteki. Nie jest to więc obraz opty
mistyczny.

Dalsze studiowanie Raportu (rozdz. IV 
lo k a l e )  — nie poprawia również nasze
go samopoczucia. Okazuje się bowiem, iż 
nader skromne normy, obowiązujące od 
r. 1975 dla bibliotek w nowo wybudowa
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nych szkołach, są wyższe niż stan fakty
czny. I tak 28,9% ogółu bibliotek nie po
siada w ogóle samodzielnego pomieszcze
nia, a w pozostałych metraż waha się od 
4(!) m  ̂ do ponad 100 m \ Średnia krajowa 
wynosi 20,8 m ,̂ a poniżej niej znalazło się 
aż 31 województw. Osobne pomieszczenie 
na czytelnię posiada zaledwie 17% biblio
tek z tych, które mają samodzielny lokal. 
Na wsi tylko 6% (!) bibliotek dysponuje 
czytelnią. To już można pozostawić bez 
komentarza, jeżeli weźmie się pod uwagę 
również gminne szkoły zbiorcze, do któ
rych dzieci są dowożone m.in. ze względu 
na lepsze ich wyposażenie.

Niewesoło również przedstawia się ob
raz wyposażenia bibliotek w meble i 
sprzęt. Od dłuższego już czasu brak na 
rynku mebli przeznaczonych dla bibliotek 
(regałów, szaf, skrzynek ' katalogowych). 
Ciągle jeszcze rzadkością jest maszyna do 
pisania, nie mówiąc już o sprzęcie repro- 
graficznym, introligatorskim itp., który 
przynajmniej w bibliotekach pedagogicz
nych powinien być powszechny.

Bardziej złożone wnioski wynikają z 
analizy stanu k a d r y  bibliotekarskiej w 
rozdziale V Raportu. 35% to bibliotekarze 
etatowi, 48% jest zatrudnionych na ry
czałtach (3—6 godz.), pozostali pracują w 
wymiarze pół etatu. Średnia krajowa 
przypadająca na jeden etat wynosiła 997 
uczniów. Jak dotąd w żadnym wojewódz
twie nie udało się osiągnąć przewidzianej 
obowiązującymi normami liczby 450 ucz
niów na 1 etat bibliotekarski. I w tym za
kresie Raport podkreśla ogromną rozbież
ność między poszczególnymi typami szkół 
i województwami, np. procent zatrudnio
nych na pełnym etacie w bibliotekach 
szkół podstawowych miejskich wynosi 
45,3%, a w szkołach podstawowych wiejs
kich — zaledwie 15,02%.

Większym optymizmem napawa analiza 
kwalifikacji bibliotekarzy. Spośród biblio
tekarzy etatowych 48% posiada pełne 
kwalifikacje bibliotekarskie, 26% — nie
pełne, przy tym 44% ma wyższe wykształ
cenie niebibliotekarskie, i 26% — wyższe 
bibliotekarskie. Biorąc pod uwagę, że bi
bliotekarze szkolni, nawet zatrudnieni na 
półetatach i ryczałtach, są pedagogami z 
wykształcenia, trzeba stwierdzić, iż ogól
ny poziom kwalifikacji wyróżnia tę ka
drę spośród kadry bibliotek o podobnym 
stopniu organizacji a podlegającej innym 
resortom. Poziom kadry jest więc mocną 
stroną bibliotek resortu oświaty i wycho
wania i rzutuje zasadniczo na jakość ich 
działalności.

VI rozdział Raportu poświęcony jest 
w a r s z t a t o w i  i n f o r m a c y j n e m u ,  
działalności informacyjnej, udostępnianiu. 
Przy całym zaniedbaniu bazy omawianych 
bibliotek i złych warunkach ich egzystencji 
uderza bogactwo form pracy informacyj
nej oraz wysokie natężenie czytelnictwa, 
szczególnie w szkołach wiejskich. I tak

np. w szkołach podstawowych 81,11% dzie
ci objętych jest lekcjami bibliotecznymi, 
a w liceach — 55,66%. Tematyka lekcji 
jest niezmiernie bogata i obejmuje wiele 
zagadnień. Pamiętać przy tym trzeba, iż 
nie ma opracowanego programu tych lek
cji, nic też o obowiązku ich realizacji nie 
mówi obowiązująca dotychczas Instrukcja 
o prowadzeniu biblioteki szkolnej. Tak 
więc jest to jeszcze jeden przykład wy
przedzania aktów prawnych przez życie i 
konieczności korekty istniejących przepi
sów.

W bibliotekach resortu oświaty wysoki 
jest również stan czytelnictwa — w skali 
kraju wynosi 14,5. Pamiętając, iż przecięt
ną ustala się tu w odniesieniu do każdego 
ucznia (a nie tylko dobrowolnie zgłaszają
cego się czytelnika jak w bibliotekach pu
blicznych) oraz że nie bierze się pod u- 
wagę liczby książek udostępnianych na 
miejscu i w pracowniach przedmiotowych 
— jest to wskaźnik wysoki nawet w po
równaniu z 19,8 w bibliotekach publicz
nych.

I w tej dziedzinie zaobserwować można 
spore rozbieżności między poszczególnymi 
typami szkół. Oto opina zawarta w Ra
porcie:

Charakterystyczne jest, iż natężenie czy
telnictwa w szkołach podstawowych na 
wsi jest wyższe niż w liceach ogólnokształ
cących w mieście i znacznie wyższe niż 
w szkołach zawodowych. Szkoły podsta
wowe na wsi mają najmniejsze księgo- 
fzbiory, największe kłopoty z lokalami i 
najmniejszy procent etatowych bibliote
karzy. Zapotrzebowanie czytelnicze dzieci 
i młodzieży oddalonych od innych biblio
tek jest jednak decydujące i wskazuje na 
to, iż młodzież ta najbardziej potrzebuje 
usług biblioteki szkolnej. Zasięg czytelni
ctwa jest również w szkołach wiejskich 
(Większy niż w szkołach miejskich (odnosi 
się to do całego kraju).

Cytatem tym pragnę zakończyć bardzo 
zresztą fragmentaryczne omówienie Rapor
tu o stanie bibliotek resortu oświaty i wy
chowania. Skupiłam się wyłącznie na bi
bliotekach szkolnych, sygnalizując tylko, iż 
biblioteki pedagogiczne i inne resortowe 
zostały również w tym dokumencie ujęte. 
Nie sposób w krótkiej relacji podać cało
ści problematyki. Poprzestałam więc na 
tych punktach, które wydają się najistot
niejsze dla działań mających na celu po
prawę sytuacji. Z końcowej części Raportu 
cytuję również tylko wybrane wnioski, mia
nowicie te, które są zbieżne z dotychczas 
opracowanymi postulatami środowiska bi
bliotekarzy szkolnych, a zwłaszcza ze zgło
szonymi przez Krajową Komisję Bibliotek 
Szkolnych NSZZ „Solidarność”. Ta zbież
ność rodzi nadzieję na stopniową poprawę 
ßytuacji bibliotek szkolnych, szczególnie 
wobec stwierdzenia, iż Raport był tema
tem obrad Prezydium Kolegium Minister
stwa Oświaty i Wychowania w dniu 27
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grudnia 1979 r. Prezydium zaakceptowało 
w pełni wnioski wynikające z tego doku
mentu i postanowiło przyjąć kierunki dal
szych działań jako perspektywiczny i do
celowy program rozwoju bibliotek resor
tu oświaty i wychowania, zalecając jedno
cześnie systematyczną i stopniową reali
zację poszczególnych elementów progra
mu.

Kierunki dalszych działań (wybór 
z Raportu)

•  Podjęcie prac nad nowelizacją i upo
rządkowaniem aktów normatywnych o 
prowadzeniu bibliotek szkolnych.

•  Utworzenie w każdym województwie 
biblioteki składowej, umożliwiającej pra
widłową selekcję i wymianę księgozbio
rów między szkołami.

•  Utworzenie w resorcie sprawnego sy
stemu organizacyjnego, poczynając od bi
bliotek szkolnych i dyrektorów szkół po
przez nadzór wojewódzki do biblioteki 
centralnej, wzmocnienie i ustabilizowanie 
nadzoru Ministerstwa nad bibliotekami, 
m.in. poprzez wizytatorów metodyków bi
bliotek.

•  Ustalenie normy minimum na zakup 
książek, czasopism i innych dokumentów 
oraz zapewnienie środków na ich realiza
cję, a także co pewien czas aktualizowanie 
tych norm.

•  Dążenie d̂o poprawy lokalowej bi
bliotek szkolnych, zgodnie z nowymi nor
mami, tak aby każda szkoła (poza małymi 
filiami: I—III, I—VI) dysponowała pomie- 
gzczeniem na bibliotekę z odpowiednim 
magazynem i wypożyczalnią, czytelnią, 
miejscem do opracowywania zbiorów.

•  Wyposażenie bibliotek w funkcjonal
ne i estetyczne meble, sprzęt biblioteczny, 
w aparaturę niezbędną do korzystania ze 
zbiorów specjalnych, a ponadto bibliotek 
pedagogicznych i naukowych w sprzęt re- 
prograficzny.

•  Podjęcie szybkiego i skutecznego 
działania na rzecz poprawy księgozbiorów 
i wyposażenia rażąco zaniedbanych biblio
tek szkolnych, w szczególności na wsi i 
rejonach oddalonych od ośrodków kultu
ry, otoczenie ich szczególną i stałą opieką.

•  Kształtowanie polityki wydawniczej 
i zasad dystrybucji umożliwiających bi
bliotekom gromadzenie potrzebnych pod
ręczników, lektur, literatury naukowej i 
popularnonaukowej, fachowej, wydaw
nictw ogólnoinformacyjnych.

•  Opracowanie nowych norm zatrud
nienia bibliotekarzy szkolnych, przede 
wszystkim wprowadzenie pełnego etatu 
niezależnie od liczby dzieci w szkołach 
oddalonych od centrów kulturalnych i 
przynajmniej 2 etatów w zbiorczych szko
łach gminnych.

•  Zapewnienie w każdej w pełni zor
ganizowanej szkole czytelni z księgozbio
rem podręcznym, katalogami alfabetycz
nym i rzeczowym.

•  Zapewnienie bibliotekom szkolnym i 
pedagogicznym szybkiej i aktualnej infor
macji bibliograficznej o zapowiedziach 
wydawniczych, nowościach i wznowie
niach.

•  W nowo opracowanej instrukcji o 
pracy bibliotek szkolnych uwzględnienie 
kwestii lekcji bibliotecznych i przysposo
bienia do korzystania z informacji nauko
wej jako stałych godzin pracy biblioteka
rza szkolnego.

DAR DLA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 maja 1981 przekazałem na konto Stowarzy
szenia w NBP IV O/M w Warszawie nr 1049-4040-132 kwotę 5000 złotych na cele 
Stowarzyszenia. Jako długoletni członek i działacz Stowarzyszenia, a także jego czło
nek honorowy chciałem w ten sposób — jeszcze przed Nadzwyczajnym Zjazdem 
Delegatów Stowarzyszenia — wyrazić symbolicznie moje uznanie dla Prezydium 
Zarządu Głównego, w szczególności dla kol. Przewodniczącego W. Stankiewicza i kol. 
V-Prezesa Janiny Cygańskiej, dla Redaktorów Czasopism, a także *dla Pracowników 
Biura Stowarzyszenia za ich działalność w okresie ostatniej krótkiej kadencji, w 
czasie której Stowarzyszenie przejawiło wielką i owocną aktywność.

Nowemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia życzę powodzenia w jego zamie
rzeniach.

Łączę koleżeńskie pozdrowienia 
(Józef Korpała)
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NIKT NIE ZASTĄPI 
BIBLIOTEKARZA

(Głos w dyskusji)

Artykuły — Zofii Łukowskiej W obronie 
praw i obowiązków nauczyciela-bibliote
karza („Poradnik Bibliotekarza” 1980 nr 
10) oraz J. Czarnieckiego Lekcje biblio
teczne w przepisach i życiu szkoły („Po
radnik Bibliotekarza” 1978 nr 11/12) doty
kają newralgicznych problemów.

Zastępstwa, realizacja działu programo
wego „wiedza o książce i podstawy samo
kształcenia”, wszystkie implikacje tych 
spraw, nieustannie nurtują i prowokują 
do dyskusji. Bowiem dotąd nie wiadomo 
dokładnie, komu praktycznie została przy
pisana odpowiedzialność za prowadzenie 
lekcji w zakresie wymienionego działu — 
poloniście czy też bibliotekarzowi?

Wydają się słuszne i przekonujące re
fleksje autorki postulującej, aby zajęcia z 
przysposobienia czytelniczego powierzyć 
bibliotekarzowi.

Obok względów prestiżowych decydo
wać tu powinny przede wszystkim argu
menty dydaktyczno-wychowawcze. Dzia
łalność bibliotekarza szkolnego nie może 
zawężać się i sprowadzać jedynie do in
dywidualnych kontaktów z czytelnikami; 
o dobrym poziomie pracy biblioteki decy
duje w dużym stopniu właściwa integra
cja oddziaływań na jednostki oraz na ze
społy, a także na całe klasy.

Z treści artykułu wynika następny po
stulat, zasługujący na mocniejsze wyak
centowanie, mianowicie konieczność prze
redagowania członu programu „jpodstawy 
samokształcenia” oraz poszerzenia go mię
dzy innymi o problematykę związaną z 
psychologią uczenia się, umiejętnością per- 
cypowania dzieła literackiego i naukowe
go, z historią bibliotekarstwa — zawodu.

Przekonanie o celowości dokonania ta
kich uzupełnień wyniosłam ze spotkań z 
czytelnikami w klasach, często więc z 
owych lekcji pozaplanowych, odbywają
cych się niejednokrotnie z konieczności, a 
poświęconych niekiedy specyfice naszej 
pracy. Niewiele o niej wiedzą nasi czytel
nicy. Istnieją wprawdzie publikacje zawo- 
doznawcze przeznaczone dla dzieci i mło
dzieży, żenuje jednak brak w tych edy
cjach jakichkolwiek informacji na temat 
bibliotekarstwa. W opiniach młodych, "re
sztą nie tylko ich samych, bibliotekarstwo

to zawód o nie najwyższej randze społecz
nej.

Czy można jednak żywić pretensje, że 
pewne stereotypy myślowe tkwią nadal w 
świadomości ogółu, jeśli my, bibliotekarze, 
tak mało mówimy i piszemy o swojej 
pracy, zadaniach, obowiązkach?

Poczucie własnej w tym względzie winy 
skłoniło mnie do zainicjowania „ekspia- 
cyjnego” cyklu lekcji w ramach zastęp
stw, prowadzonego w formie gawędy, wy
wiadu na tematy bibliotekarskie. Przyzna- 
ję, że były to dla mnie osobiście lekcje nie 
tylko najprzyjemniejsze, ale również bar
dzo kształcące (w myśl hasła: uczymy się 
od naszych czytelników). Zniewalały do 
przemyśleń.

R ealnych m istrzów  w szystkich
zbież i nagle
zapy ta j, co je s t pracy
abecadłem ?...
zacząć od czego?

(C.K. Norwid)

Na pewno zacząć trzeba od uświadomie
nia sobie dwóch elementarnych nakazów 
etyki bibliotekarskiej — możliwie dokład
nej znajomości księgozbioru i stałego 
doskonalenia warsztatu pracy (mistrz Ran
ganathan) oraz Korczakowskiej postawy 
w traktowaniu wszystkich czytelników.

Baczna obserwacja współczesnego życia 
przekonuje, że przestajemy doceniać hu
manistyczne walory pracy jako stymula
tora rozwoju osobowości, że częstokroć 
traktujemy pracę jako przysłowiowe zło, 
pręgierz, że zapominamy o Norwidowskiej 
dewizie: „Heroizm będzie trwał, ' dopóki 
praca”.

W tej sytuacji rysuje się paląca potrze
ba, aby przypominać modzieży, a jeszcze 
właściwiej — aby uczyć ją przykładem 
własnej postawy, „że tylko praca miłością 
ulżona” chroni ludzką godność, przyspa
rza radości.

Wszystkie lekcje o charakterze zawodo- 
znawczym, również lekcje biblioteczne te
go typu, stwarzają naturalną okazję, aby 
mówić o doniosłości, o pięknie pracy, a 
taki właśnie, par excellence piękny — 
jest codzienny trud wszystkich bibliote
karzy.

Konkludując, opowiadam się za propo
zycją, aby dział „wiedzy o książce” reali- 
;zował profesjonalista bibliotekarz, pod 
warunkiem że zostaną rozwiązane wszy
stkie palące problemy etatyzacji biblio
tek.

Danuta Giewartowska



DANUTA ZIELIŃSKA
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI — ZBIORCZA 
SZKOŁA GMINNA

Zgaduj -  Zgadula dla ki. IV
(lektury szkolne)

C e le m  zgaduj-zgaduli jest:
— sprawdzenie znajomości lektur szkol

nych,
— zwrócenie uwagi uczniów na niektó

re elementy książki (grafika, informacja o 
autorze),

— uzupełnienie w atrakcyjny sposób 
informacji o lekturach,

— wyzwolenie w uczniach chęci współ
zawodnictwa,

— zaangażowanie, udział wszystkich 
uczniów (tych nieśmiałych także),

— uczenie logicznego myślenia, koncen
tracji uwagi.

S p o s ó b  p r o w a d z e n i a  zgoduj-zga- 
duli:

W imprezie uczestniczą wszyscy ucznio
wie klas IV. Przy wejściu na salę losują 
nazwy grup, do których będą należeć; ucz
niowie klasy IVa losują np. nazwy: Bąble. 
Uszatki, Pożyczalscy, Muminki, zaś ucznio
wie klasy IVb — nazwy: Cypiski, Lolki i 
Bolki, Puchatki, Tytusy. Następnie dzie
ci zajmują miejsca przy stolikach z odpo
wiednimi wizytówkami.

Każda grupa otrzymuje do każdego za
dania kartkę, na której pisemnie odpo
wiada na pytanie konkursowe. Po zebra
niu kartek odczytuje się prawidłową od

powiedź. Potem rozdaje się kartki do na
stępnego pytania. Prowadzący podaje treść 
każdego pytania, a w tym czasie komisja 
(nauczyciele, aktyw biblioteczny) ocenia 
rozwiązanie poprzedniego zadania. Uzys
kane punkty zapisuje się na tablicy lub 
dużej planszy. Dzieci z ogromną emocją 
śledzą ilość punktów.

Imprezę kończy podsumowanie i ogło
szenie wyników zgaduj-zgaduli oraz ■«.’rę 
czenie nagród.

Z uwagi na to, że liczba uczestników 
jest duża, nagrody są symboliczne, np. 
pocztówki z malarstwem o tematyce dzie
cięcej itp.

P o m o c e
•  karteczki do wylosowania nazwy 

grupy,
•  wizytówki na stoliki (na złożonym na 

pół kartonie formatu A4 obustronnie na
malowane są ilustracje i napisy odpowia
dające nazwom grup),

•  tabela punktów (pisane na tablicy 
lub planszy nazwy grup i numery zadań 
konkursowych),

•  kartki formatu pocztówki z nazwami 
grup i pytaniami konkursowymi. Każde 
pytanie na oddzielnej kartce:

1. Uzupełni] podaną listę lektur:
Tytuł Autor

Kichuś majstra Lepigliny ..................................-........
.............................................................................. A. Gajdar
Od Apeninów do Andó-w
.............................................................................  W. Żukrowski
.............................................................................  M. Kownacka
2. Wyjaśnij tytuł książki.
3. Z jakiej książki pochodzi kompozycja deszczu.

Autor ......................... ................................  Tytuł ...............................
Imię i nazwisko bohatera książki .........  ..................................

4. Z jakiej książki pochodzi przeczytany fragment?
5. Jakie znasz książki Marii Konopnickiej? 6. Czyj to życiorys?
7. Kto ilustrował „Baśnie” Andersena?
8. Przez jakie miasta wędrowała Przy dróżka?

Tekst z fragmentami książki „O flisaku 
i Przydróżce” do uzupełnienia nazw miast 
(tekst z wykropkowanymi nazwami miast 
wyświetla się przez epidiaskop lub przy-, 
goto-wuje się tekst dla każdej z grup).

Miasto się jawi z cieni, 
lśni wieża w blasku korony.
Budzą się maszkarony 
na dachu starych Sukiennic.

To figlarz! To bałamutka!

Tak przysiąść na mojej głowie 
Witaj, Przydróżko malutka 
Witam cię w pięknym ...

Spichrze ciemne, zbożowe 
spichrze Kazimierzowe, 
szumiące złocistym ziarnem.

Taki wianuszek sobie wyłowię
obok światełka się usadowię
Popłynę z wiankiem tam, gdzie on zmierza
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po siwej Wiśle — do ...........
Wypłynęła Syrena na wody Wisły

rankiem —
skinęła ku gołębiom, co się uniosły

wiankiem
i ponad miastem płyną. Coraz to

wyżej, wyżej
ponad spiżowym królem, ponad

mieczem i krzyżem.
— Flis już ........  minął.
Widziałam tratwę na fali,
zanim wschód zorze zapalił...
— Laboga — Fłis przepłynął!

Co za wzór malarski. Jarzy się
wspaniale!

Trzeba by go przenieść na ....  talerz!
A na pięknym kurze — maleńka

dziewuszka!
Tę namalujemy na szlaku dzbanuszka! 

Sama szła Przydróżka dalszej drogi
szukać,

ale się nie bała do twierdzy zastukać. 
Twierdza piernikowa, z piernika załoga — 
przy szpadach, muszkietach, w cukrowych

ostrogach.
Lejce w garstki wziąć 
i za flisem! Cwałem, cwałem!
By mnie nie wyprzedził śmiałek — 
na konika wsiąść!

Koń to ognisty, koń wspaniały,
.....konik piernikowy!

Przed Artusowym Dworem 
stoi z całym splendorem
Neptun nad ..... fontanną.
•  Książki z ilustracjami Jana Marcina

Szancera, np. Dziadek do orzechów. Rę
kopis pani Fabulickiej, Dom pod kasztana
mi, Cztery mile za piec. Królewna Śnież
ka, O Janku co psom szył buty. Szelmost
wa Lisa Witalisa, Konik Garbusek, je
dno z wydań O krasnoludkach i sierotce 
Marysi; można także pokazać ilustracje z 
wydawnictwa „Mój kalendarz 1980”.

ZADANIA KONKURSOWE

1. Uzupełnij podaną listę lektur:
(J. Porazińska, „Czuk i Hek”, E. Amicis 
„Mój przyjaciel słoń”, „Rogaś z Doliny 
Roztoki”)

po 2 punkty za każdą 
prawidłową odpowiedź

2. Wyjaśnij tytuł książki
Do wyboru „Tajemnica wzgórza 117” J. 
Przymanowskiego „Babcia na jabłoni” M. 
Lobe

3 punkty
3. W jednej z książek autor opisał, jak 

pada deszcz (pokazujemy kompozycję 
deszczu z książki Ferdynand Wspaniały). 
Z jakiej książki pochodzi kompozycja 
deszczu? Podaj autora, tytuł książki oraz 
imię i nazwisko bohatera książki (pytanie 
jest podchwytliwe, bo imię i nazwisko bo
hatera jest takie samo jak tytuł książki) 
(L.J. Kern — Ferdynand Wspaniały)

2 punkty za każdy element

4. Usłyszycie teraz fragment książki. 
Proszę podać tytuł książki, której frag
ment przedstawiamy.
Do wyboru;

H. Lofting — Doktor Dolitle i jego zwie
rzęta. Wwa 1968 s. 152—153 od słów „Wła
ściciele menażerii, dyrektorzy cyrkôvt 
przychodzili do doktora z prośbą, aby im 
sprzedał osobliwe zwierzę... do słów: „Po 
kilku tygodniach jednak znużyło ich bar
dzo to życie i zarówno doktor, jak i zwie
rzęta poczęli tęsknić ogromnie za domem”.

M. Kownacka — Rogaś z Doliny Rozto
ki. Wwa 1967 s. 9 od słów: „...Tak więc 
wreszcie czyści i odświeżeni dokonaną sta
rannie toaletą, szli coś przekąsić, czyli 
mówiąc w leśnym języku — udawali się na 
poszukiwanie żeru.” do słów: „Na dzienny 
wypoczynek matka przygotowała gdzieś w 
leśnych gąszczach legowisko...”

Cz. Niemyska-Rączaszkowa — Przyja
ciele. Wwa 1977 s. 50—51 od słów: „Mach
ną słuchała uważnie... do słów; „Będę pa
miętać, nie trap się zapewniała gorąco 
Krystyna”.

3 punkty
5. W tym roku poznaliście piękną książ

kę Marii Konopnickiej O krasnoludkach 
i sierotce Marysi. Znacie na pewno wiele 
książek dla dzieci tej autorki. Proszę wy
mienić tytuły. (Co sionko widziało. Jak to 
ze lnem było, Stefek Burczymucha, Na 
jagody, O Janku Wędrowniczku, Szkolne 
przygody Pimpusia Sadełko, opowiadania; 
Lalka Małgosi, Co Kurta robił w podwór
ku, Franek — weszły w skład zbioru 
Opowiadania babuni).

1 punkt za każdy tytuł

6. Czyj to życiorys?
Jest autorką poczytnej książki dla dzie

ci. Z zawodu była aktorką. W czasie oku
pacji nie wykonywała swojego zawodu, 
gdyż nie chciała grać w teatrach dla Niem
ców. Zajęła się natomiast ratowaniem z 
gett dzieci żydowskich. Także wielu jej 
przyjaciół znalazło u niej schronienie. 
Wysyłała listy i paczki do więzień i obo
zów koncentracyjnych. Wiosną 1943 r. zo
stała aresztowana. W obozie zaczęła pisać 
opowiadania, które zaraz po wojnie uka
zały się pt. Opowiadania oświęcimskie. 
Opowiadania te musiała pisać w ukryciu, 
na skrawkach papieru. W obozie nie zała
mała się, przeciwnie — dodawała współ- 
więźniarlcom otuchy. Wyczerpana, schoro
wana, po wojnie zdążyła tylko napisać 
opartą na prawdziwym wydarzeniu książ
kę dla dzieci. Zmarła w r. 1947. (Maria Za- 
rębińska) 5 punktów

7. Obejrzyjcie ilustracje książkowe jed
nego ze znakomitych polskich malarzy. 
Artysta ten ilustrował również Baśnie 
Andersena. Proszę podać nazwisko tego 
znanego ilustratora. (Jan Marcin Szancer)

5 punktów
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8. W podanych fragmentach książki O 
flisaku i Przydróżce brakuje nazw miast, 
przez które wędrowała Przydróżka Wisłą 
do Bałtyku. Uzupełnij brakujące w tekś
cie wyrazy. Grupa, która najwcześniej wy
kona prawidłowo to zadanie, otrzyma do
datkowo 4 punkty.

(Kraków, Sandomierz, Warszawa, Włoc

ławek, Toruń, Gdańsk). Uzupełniając wy- 
kropkowane miejsca dzieci powinny po
dać nazwy miast w odpowiedniej formie: 
Krakowie, Sandomierza, Warszawę, włoc
ławski, toruński, gdańską.

1 punkt 

za każdy element.

Nadanie imienia Jana Augustyniaka 

zespołomi rejonomych bibliotek w Łodzi

Zarząd Okręgu Łódzkiego Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich po uzgodnieniu 
z dyrekcją Publicznej Biblioteki Dzielni
cowej Łódź-Polesie wystąpił w r. 1980 do 
władz miejskich z wnioskiem o nadanie 
imienia Jana Augustyniaka zespołowi bi
bliotek publicznych w tej dzielnicy. Wy
bór padł na 2 Rejonową Bibliotekę Publi
czną dla Dzieci i Młodzieży i 12 Rejonową 
Bibliotekę Publiczną dla Dorosłych, zlo
kalizowane na parterze wieżowca przy ul. 
Wróblewskiego 67.

Ogólnie znane są zasługi prof. Augusty
niaka dla rozwoju czytelnictwa w Łodzi 
jako współorganizatora Biblioteki Publicz
nej, inicjatora budowy jej gmachu i twór
cy sieci bibliotek publicznych Łodzi w la
tach 1917—1939 oraz jako dyrektora MBP 
im. L. Waryńskiego w latach 1945—1963. 
W historii polskiego bibliotekarstwa pow
szechnego mają ustaloną pozycję takie

osiągnięcia jak otwarcie w r. 1922 dwóch 
pierwszych w kraju bibliotek publicznych 
dla dzieci, przykładowe ukształtowanie 
modelu łódzkiej sieci bibliotecznej, nowa
torskie formy w zakresie poszerzonej 
działalności kulturalno-^oświatowej i in
formacyjnej placówek bibliotecznych.

Na podkreślenie zasługuje wieloletnia 
praca pedagogiczna J. Augustyniaka w 
środowisku bibliotekarskim oraz jego wie
loletnia działalność w ruchu bibliofilskim 
i w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Pol
skich. Zorganizowawszy w r. 1919 Koło 
Łódzkie ówczesnego Związku Biblioteka
rzy Polskich, stał na jego czele do r. 1927 
jako sekretarz, a następnie do r. 1968 ja
ko przewodniczący. Był także czynnym 
działaczem Zarządu Głównego ZBP (po
tem SBP) oraz Towarzystwa Uniwersyte
tu Robotniczego PPS.

Inicjatywa Zarządu Okręgu Łódzkiego
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SBP spotkała się z przychylnym przyję
ciem. Uroczystość nadania imienia wy
znaczono na 5 lutego 198L r., w niespełna 
trzy tygodnie po 10 rocznicy śmierci Pro
fesora. Uroczystość zgromadziła przedsta
wicieli władz politycznych, administracyj
nych, organizacji związkowych oraz cały 
aktyw bibliotekarski miasta. Wzięli w niej 
udział; córka Jana Augustyniaka — mgr 
Danuta Kułakowska, przewodniczący Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich — 
prof. Witold Stankiewicz i wiceprzewodni
cząca Zarządu Głównego — mgr Janina 
Cygańska.

Po ‘Odsłonięciu przez prof. Stankiewicza 
tablicy pamiątkowej ufundowanej przez 
Dzielnicową Bibliotekę Publiczną Łódź- 
-Polesie i słowie wstępnym mgr Lucyny 
Sułkowskiej uczestnicy zwiedzili wystawę 
„Jan Augustyniak — bibliotekarz i dzia
łacz społeczny”. Następnie wygłoszone zo
stały referaty:

— mgr Izabela Nagórska: Organizacja 
bibliotekarstwa publicznego w Łodzi w

ujęciu J. Augustyniaka (Idea a rzeczywi
stość);

— dr Janusz Dunin: Jan Augustyniak 
wśród bibliofilów.

Z okazji uroczystości nadania imienia 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 
Łodzi wydało druk okolicznościowy (300 
egz.) zawierający kalendarium życia i 
działalności Jana Augustyniaka oraz gra
fikę Andrzeja Graczykowskiego. Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu m. Łodzi prze
kazał zespołowi bibliotek portret patrona, 
pędzla Bogumiła Łukaszewskiego. Wszy
stkie dzienniki łódzkie zamieściły artyku
ły. „Głos Robotniczy” — Pamięć o Janie 
Augustyniaku żywa i twórcza (IB), „Dzien
nik Łódzki” — W hołdzie Janowi Augu
styniakowi (Mieczysław Jagoszewski), 
„Express Ilustrowany” — Imię Jana Au
gustyniaka otrzymał zespół rejonowych 
bibliotek na Polesiu (Lucyna Heszowska).

Uroczystość odbiła się szerokim echem 
w środowisku łódzkim i na pewno przy
czyniła się do podniesienia prestiżu na- 
szego zawodu. Nagórska

KSIĄŻKI, MASZE KSIĄŻKI

Wszyscy mamy jakieś przeżycia 
związane z pierwszym kontaktem z 
książką, mamy wśród książek te swo
je najukochańsze. Jedne budziły w 
nas ciekawość i zachwyt, zanim je
szcze posiedliśmy sztukę czytania, 
inne — ze względu na treść, na war
tość literacką gromadziliśmy w swo
ich bibliotekach. Czasem próbujemy 
odtworzyć . specyficzny klimat tych 
pierwszych lektur.

Zupełnie nie pamiętam, kiedy nauczy
łam się czytać. Tak to jakoś przyszło samo 
z siebie, bez wysiłku. Główną przyczyną 
mej chęci nauczenia się czytać była cie
kawość, co też jest w tych książkach, któ
re leżą na stole w pokoju z balkonem. 
Były wielkie, ciężkie, ozdobne. Ach, wie
dzieć, co jest tam wydrukowane! Gdy już 
przestałam być analfabetką, dowiedzia
łam się, że była to Maria Malczewskiego 
z ilustracjami Andriollego, Antologia poe
zji polskiej oprawiona w okładkę szafiro
wą ze złotem i duże tomisko Bajek pisa
rza francuskiego La Fontaine’a.

Tak mówi Janina Porazińska w 
swej książce I w sto koni nie dogoni.

Bajki, baśnie — ten cudowny okres 
naszego dzieciństwa, kiedy zło było 
zawsze ukarane, a dobro zwyciężało.

kiedy rozbudzona wyobraźnia po
zwalała nam wierzyć w te wszystkie 
cuda. Kiedy ... zresztą niech powie 
to Jarosław Iwaszkiewicz.

Kiedy, jak powiedziałem, korzystając z 
ciężkiej choroby mojej matki i zupełnego 
opuszczenia przez parę tygodni, nauczy
łem się czytać, otworzyły się przede mną 
skarby książek. A więc po historii o Gu
ciu zaczarowanym, który we śnie nauczył 
się cenić pracę — Bajki z tysiąca i jednej 
nocy z przepiękną Nurunnicharą i Lidi 
Numanem, potem najmilsze z nich wszy
stkich bajki Andersena. Świat tego pisa
rza jakoś tak prędko przemówił do mnie 
i stał się moim światem. Z pewną niechę
cią z początku przyjmowałem jego żarciki: 
to np., że króTsam otwierał drzwi pałacu 
bohaterowi i, aby mu podać rękę, prze
kładał berło do lewej ręki, a jabłko brał 
pod pachę; nie rozumiałem księżniczki na 
ziarnku grochu, inaczej widziałem te poe
tyckie postacie — ale za to „dziewczyn
ka z zapałkami” podbiła moje serce, Ca- 
lóweczka budziła współczucie, gdy ją 
chciano wydać za kreta, a Ole-Lukoje 
przychodząc codziennie do mnie, przyno
sił nie tylko senne marzenia, ale i prze
piękne widzenia na jawie. Od tych ma
rzeń andersenowskich trzeba się było od
rywać; trzeba było patrzeć na świat, jaki 
.mnie otaczał.

Potem, gdyśmy już posiedli spraw
ność czytania, pochłanialiśmy książ
ki, utożsamiając się z ich bohaterami. 
Krystyna Grzybowska w książce I ja,
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i Franus tak pisze o czytanych wspól
nie z ojcem Balladynie i Lilii Wene- 
dzie:

Obie historie opowiedziałam Zuzi i Fra- 
nusiowi, którzy się też ogromnie przejęli 
losem Kirkora i tragedią Wenedów. Całe 
lato uganialiśmy po krzakach i polanach 
pod Grzebieniem, odgrywając wkompo
nowane w krajobraz sceny. Zbudowali
śmy na skraju wrzosowiska miniaturowy 
zamek Kirkora, a w głębi lasu chatkę Pu
stelnika. Znaleźliśmy w parowie nad stru
mieniem wierzbę, która kiedyś na pewno 
była Grabcem.

A oto wspomnienie gruzińskiego 
pisarza Ceretelego:

Bohaterowie opowieści i poematy o 
przygodach rycerzy tak mnie porwały, że 
sam zacząłem uważać się za bohatera. (...) 
Znudziły mi się dziecinne zabawy i roz
rywki tego okresu, myśli moje zajęte były 
zupełnie czymś innym. Przyczyną tych 
zmian był Witeź w tygrysiej skórze. Prze
czytałem tę książkę od deski do deski i 
urzekła mnie całkowicie, choć rozumia
łem wówczas tylko bajkową stronę poe
matu.

Czytaliśmy ulubione książki, prze
istaczając życie na modłę poznanych 
przygód i widząc je innym, niż nam 
się przedtem wydawało, o czym tak 
pięknie napisała Maria Dąbrowska 
w Uśmiechu dzieciństwa.

Właśnie wtedy czytałam „Trylogię”. A 
wkrótce przepełniła ona i przerosła cały 
dom. Odbył się na nasze dzikie dzieciń
stwo najazd Polski, z całą jego świetną 
brawurą, z męstwem, z hulaszczym ju
nactwem, które sobie za nic waży, jaką 
to chce przygodę i ciągle w szorstkiej z 
nią żyje styczności. Otworzyły się przed 
nami zdradzieckie splendory pałacu Ra
dziwiłłów, Kmicic odebrał sen naszym 
oczom, wielbiliśmy Wołodyjowskiego, plą
cząc gorzkimi łzami nad jego śmiercią. (...) 
Poznaliśmy nagle i dowiedzieli się z nieo
mylną perwnością, że jesteśmy częścią ja
kiejś sprawy ogromnej, jakiejś wieki 
trwającej przygody nieprawdopodobnej, 
jakiegoś kraju — niekraju, ziemi — nie- 
ziemi, gdzie się wszystko działo rycersko 
i hucznie. Trąbki tam grały do boju po 
dniach i nocach. Dwory pańskie stały jak
by na rubieży świata. Tańczyli w nich ry
cerze szkliści od drogich kamieni, aby za
raz od tańca siadać na koń i gonić; kobiety 
tam, jak Basia, wydzierały się zwycięsko 
najniemożliwszym awanturom i w śnie
gach Dzikiego Pola leciały do domu, który 
sam był jakby zdarzeniem z bajki. Na 
wszystkich krańcach tego bohaterskiego ży
cia wiecznieś słyszał ostrzegające; „Czuj 
duch!” i „Do broni”, nad tą wiosennej bu
rzy podobną ziemią przeciągała cichymi 
strunami dziewczęca miłość poetycka a sil

na, jeden raz na całe życie, jakiś roman
tyzm czarowny i wzruszający.

Często te ulubione lektury koja
rzymy z czytającą je nam drogą oso
bą, z melodią, z zapachem — takimi 
już zostaną w naszej pamięci na za
wsze. Oto przykłady takich skoja
rzeń. Wspominają Julian Tuwim, Ja
nina Mortkowiczowa i Hanna Mortko- 
iwicz-OIczakowa:

A przecież od wczesnego dzieciństwa 
karmiony byłem, bez przekarmiania, 
wierszami i piosenką. Te pierwsze zaląż
ki rytmu i melodii zawdzięczam Matce, 
która nuciła mi mazurki Chopina ze sło
wami Ujejskiego i czytała mi wiersze, gdy 
jeszcze czytać nie umiałem.

Z lektury tej pamiętam dokładnie ocza
rowanie powieścią Orzeszkowej Nad Nie
mnem. Kojarzy mi się ona zawsze we 
wspomnieniu z cudownym zapachem kwit
nących bzów i czeremchy, dolatujących z 
otwartego okna, przy którym pochłania
łam tę książkę.

Książeczka miała tytuł Pieśń o ziemi 
naszej — Wincentego Pola. Nasza nowa 
nauczycielka kazała mi czytać głośno (...). 
Pamiętam najdokładniej złoty kolor tej 
chwili. Dlaczego była złota? Czy to słońce, 
rzucające blask z ukosa złociło wtedy jas
ne włosy panny Stefanii? Czy może złote 
liście jesienne padały już z drzew? Nie 
wiem, ale chwila była złocista, pełna blas
ku i pogody i wiersze Pola pozostały już 
na zawsze złote...

Wertując w pamięci lektury na
szego dzieciństwa niewątpliwie na
trafimy i na książkę — ,,kopciusz
ka”, którą jednak mocno kochaliśmy. 
Niech więc na zakończenie i o nich 
wzmianka zostanie. Wyręczę się tu 
znów piórem wielkiej pisarki, Marii 
Dąbrowskiej.

I nasza pierwsza zapamiętana książka 
— Malowanki! Nie była bardzo ładna. Nie 
była pewnie bardzo dobra ani też bardzo 
mądra, a kochaliśmy ją najpierw jawnie, 
a potem tajemnie tak namiętnie, jak się 
kocha czasem ludzi nie bardzo dobrych, 
nie bardzo nawet ładnych, ale takich, że 
się ich kocha. (...) Wtedy, kiedyśmy się już 
poili innymi książkami, zostaliśmy wierni 
Malowankom — i wstydząc się po trosze, 
czytaliśmy je ukradkiem lalkom najmłod
szej siostrzyczki i drewnianym koniom 
braci.
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Bibliografia àv komiksie

Nie znam dorobku wydawniczego Wo
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz
nej w Legnicy, musi on być wszelako im
ponujący, sądząc z bibliografii zalecającej 
pt. „Gdy przebrzmi marsz Mendelssohna”. 
Dziełko to zawiera;

a) pyszny wstęp jako żywo przypomina
jący tradycyjne formuły wygłaszane przez 
tzw. cywilnego księdza,

b) 103 pozycje literatury zalecanej na 
różne okoliczności życia małżeńskiego, 
począwszy od Wisłockiej Michaliny Sztuki 
kochania przydatnej w pierwszym okresie 
(na ogół), a skończywszy na książce Sta
rość a sprawność Sidorowicza Wacława,

c) 16 stron, w tym 8 ilustracji i 8 tekstu, 
dużo wolnej przestrzeni i dużo bardzo do
brego papieru, ciepłą tonację kolorów, 
zróżnicowany acz nie wyrafinowany skład, 
cb czyni je szlachetnym w odbiorze, a na
kład 5 tys. egz. dostępnym dla prawie każ
dego.

Wartość utworu WiMBP w Legnicy wi
dzieć trzeba we właściwych proporcjach, 
tj. jako wysokiej rangi wydarzenia w ży
ciu małżeńskim, domowo-rodzinnym, spo
łecznym i kulturalnym Polaków w dobie 
odnowy. Utwór jest przejawem nowoczes
nego myślenia o sprawach seksu, prokre- 
acji, wychowania pokoleń i urządzenia się. 
Mówiąc o nim jako o wydarzeniu kultu
ralnym, należy szczególnie podkreślić:
— ostre, bezpardonowe zerwanie z po

wszechnie panującym, a więc w rze
czy samej głupim, przekonaniu o bra
ku papieru rw tym kraju, niedostat-

z* 'C '"' -i '

kach poligrafii i chemigrafii, braku 
farb drukarskich. Takim katastroficz
nym opiniom WiMBP w Legnicy daje 
stanowczy odpór;

— zdemistyfikowanie- poglądu, że każda 
bibliografia to coś beznadziejnie sza
rego, suchego i smutnego;

— danie wyrazu przekonaniu, że dobrej 
treści nie zaszkodzi dobra forma pla
styczna;

— zachowanie zgodności treści z ilustru
jącymi ją dziełami p. Norberta Wies- 
challi (przemiennie — raz trochę bi
bliografii, raz obrazek ładny). Zasa
da zachowania jakiejś norrńy poziomu 
artystycznego jest głupim anachroniz
mem, w przeciwieństwie do nowoczes
nej formuły: kicz odrobina per- 
wersji -j- domieszka patologii =  ilu
stracja zestawu bibliograficznego;

— silne zaakcentowanie hasła: „jak się 
chce, to się może”; tylko niezrozumia
łe przesądy inteligenckie hamowały i 
hamują rozwój kultury w kraju. Leg
nica chce i może.

Uważam, że początek został zrobiony, 
następnym etapem powinna być biblio
grafia zalecająca w postaci komiksu, ko
niecznie w opracowaniu graficznym p. 
Norberta Wieschalli. Będzie to niewątpli
wie prawdziwy przełom w tym zapyzia
łym i chorobliwie konserwatywnym bi
bliotekarstwie.

(R.B.)
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DANUTA
WERESZCZYŃSKA-CHORYŃSKA ’
POZNAŃ — IKNiBO

PROBLEMY BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
HA LAMACH CZASOPISM 
PEOAGOGICZNYCH (II)

w  roku 1978 w numerze 6 „Poradnika 
Bibliotekarza” zamieszczono przegląd wy
branych artykułów dotyczących proble
matyki bibliotek szkolnych, a opubliko
wanych na łamach czasopism pedagogicz
nych. Omówienie prezentowane w bieżą
cym numerze informuje o publikacjach 
na ten sam temat, które ukazały się w 
piśmiennictwie pedagogicznym w latach 
1978—1980.

Przeczytanie tych artykułów nasuwa 
nieodparcie wniosek, iż systematycznie 
powiększa się rozziew między wizją bi
bliotek szkolnych i ich działalności, pre
zentowaną w omawianych publikacjach, 
a codziennością ich prący znaną z bezpo
średniego kontaktu. Autorzy piszą o miej
scu biblioteki szkolnej w organizacji pro
cesu dydaktycznego szkoły, o roli biblio
teki jako „interdyscyplinarnej pracowni 
przedmiotowej”, gdy na co dzień biblio
tekarze nie są w stanie oferować klasom 
początkowym więcej niż po 2 egzempla
rze lektur na 200 uczniów, nie mogą nig
dzie nabyć podstawowych druków biblio
tecznych, nie mówiąc o tak skomplikowa
nych sprzętach bibliotecznych jak szafy 
katalogowe czy regały na czasopisma.

Dlatego też prezentujemy te artykuły 
świadomi faktu, iż przedstawiają one ra
czej stan bibliotek szkolnych, który chcie- 
libyśmy osiągnąć, niż stan rzeczywisty. 
Robimy to w przekonaniu, że uzmysłowią 
one osobom odpowiedzialnym za przysz
łość polskiej oświaty potrzeby bibliotekar
stwa szkolnego i pozwolą podjąć decyzje, 
które wpłyną na poprawę sytuacji tych 
placówek. Jest to problem o dużym zna
czeniu, zwłaszcza że zrezygnowano obec
nie z reformy strukturalnej polskiej oś
wiaty na rzecz reformy programowej, któ
rej efekty w większym stopniu uwarunko
wane są stanem bibliotek szkolnych, niż 
efekty reformy strukturalnej. Rezygnacja 
z reformy struktury szkoły oraz zwiększe
nie budżetu resortu oświaty (chociaż nie 
tyle, ile oczekiwaliśmy) to fakty, które 
umożliwią przeznaczenie wyższych niż do 
tej pory sum na rzecz bibliotek szkolnych.

ich wyposażenia i poprawy warunków pra
cy.

Zasygnalizowany wyżej sposób przed
stawiania bibliotek szkolnych znalazł peł
ne odzwierciedlenie w artykule Bogusła
wa Cichego pt. Biblioteki szkolne — stan 
i kierunki działania i. Biblioteka szkolna 
jest — stwierdza autor — „organiczną 
częścią szkoły, jest jedną z jej pracowni, 
która ze względu na swój interdyscypli
narny charakter pełni funkcję integrują
cą wszelkie poczynania kształcące i wy
chowawcze szkoły” (s. 67). Biblioteka obok 
zadań już pełnionych, musi realizować 
nowe — musi być ośrodkiem informacji 
dla uczniów i nauczycieli, niezbędnym 
warsztatem samodzielnej pracy umys
łowej oraz pracownią kształcącą przy
szłych użytkowników informacji, przygo
towującą uczniów do samokształcenia. W 
artykule tym zwrócono uwagę na szcze
gólną rolę bibliotek szkół środowiskowych 
oraz zbiorczych szkół gminnych. Obok 
gromadzenia i udostępniania zbiorów ma
ją one poprzez swą działalność wpływać 
na „wyrównanie różnic w dostępie do źró
deł wiedzy i stwarzać możliwości równego 
startu młodzieży, a także wspomagać pro
ces kształcenia i doskonalenia nauczycie
li” (s. 68).

Raport o stanie bibliotek resortu oswja- 
ty i wychowania pokazał aktualny ich 
stan — brak lokali, mały metraż, brak w 
równej mierze literatury popularnonauko
wej, pedagogicznej oraz lektur szkolnych. 
Wyraźne są różnice w wyposażeniu biblio
tek szkolnych w mieście i na wsi. Nie w 
pełni zadowalające jest przygotowanie za
wodowe nauczycieli-bibliotekarzy. 26% 
lOsób pracujących na pełnym etacie nie 
posiada przygotowania bibliotekarskiego; 
pełne kwalifikacje ma 48%, niepełne — 
26%, wykształcenie wyższe ma 7O7o w tym 
26% — wyższe bibliotekarskie.

Problem reformy bibliotek szkolnych 
podjęła w swoim artykule Zofia Nowak 
Zwróciła ona uwagę na specyfikę pracy 
bibliotekarza w zbiorczej szkole gminnej. 
Plan pracy jego biblioteki winien być 
przygotowany z myślą o młodzieży dojeż
dżającej, pozostającej często w szkole 
dłużej niż inne dzieci. Ważną sprawą jest 
praca z czytelnikiem nowym, zapoznanie 
go z organizacją i funkcjonowaniem bi
blioteki, zachęcenie do korzystania z niej. 
Opieką należy otoczyć — zdaniem autor
ki — również nauczycieli studiujących, 
oddalonych od uczelni i bibliotek pedago
gicznych.

Poruszając problem reformy bibliotek 
szkolnych Halina Zamszyn w artykule 
zamieeszczonym na łamach „Oświaty i

1 B. C i c h y :  B ib lio tek i szko lne — stan i k ie 
ru n k i działania. „Zbiorcza Szkoła G m inna” 1980 
n r  2 s. 67—71.

2 Z. N o w a k :  Z reform ow ana bib lio teka  w  
zreform ow anej szkole. „O św iata i W ychow a
n ie ” 1979 n r 3 w ersja  A s. 9—11.
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Wychowania” ’ zwróciła uwagę na konie
czność modernizacji bibliotek już działa
jących, w celu dostosowania ich do no
wych zadań. Wśród najważniejszych prac 
reformatorskich wymieniła zorganizowa
nie bibliotek składowych w każdym wo
jewództwie.

Zagadnienie to szerzej omówiła ta sama 
autorka w artykule pt. Co z bibliotekami 
składowymi? Biblioteka taka powinna 
pomóc w rozwiązywaniu problemów do
tyczących „obiegu informacji o rezerwach 
książkowych, odnowienia księgozbiorów 
szkolnych i pełniejszego ich wykorzysta
nia, zlikwidowania tzw. cegieł bibliotecz
nych oraz wygospodarowania miejsca na 
nowe książki” (s. 10).

Inną rolę pełni biblioteka w zbiorczej 
szkole gminnej, inną w szkole zawodowej. 
Biblioteka w tego typu szkole wymaga — 
pisze Piotr Choryński s — zmiany kierun
ków działania dotyczących m.in. groma
dzenia zbiorów, działalności informacyj
no-bibliograficznej, pracy pedagogicznej. 
Autor proponuje ograniczenie zakupu li
teratury pięknej i popularnonaukowej na 
rzecz:

— podstawowych opracowań naukowych 
i popularnonaukowych z dziedzin odpo
wiadających profilowi kształcenia w szko
le;

— literatury popularnonaukowej i po
szerzającej wiadomości zawodowe ucz
niów.

— norm technicznych z dziedzin obję
tych nauczaniem w szkole;

— literatury firmowej w wyborze;
— okazowych egzemplarzy wydawnictw 

dokumentacyjnych i informacyjnych, re
sortowych, branżowych i zakładowych 
ośrodków inte,

— prac dyplomowych i maturalnych 
(s. 29).

W końcowej części artykUłu podkreślo
no, że ważnym elementem w pracy dydak
tyczno-wychowawczej całego zespołu nau
czycielskiego jest kształtowanie w mło- 
dzeży nawyku systematycznego sięgania 
po literaturę zawodową.

O roli biblioteki szkolnej jako ośrodka 
informacji naukowej pisał Józef Szocki w 
dwóch artykułach zamieszczonych na ła
mach „Oświaty i Wychowania” ®. Autor

’ H. Z a m s z y n :  W sprawie re fo rm y biblio
tek  szko lnych . ,.Oświata i W ychow anie” 1979 nr 
6 w ersja  A s. 24—26.

<H, Z a m s z y n :  Co z biblio tekam i składo
w ym i?  ,.Oświata i W ychow anie” 1979 n r 3 w er
sja  A s. 9—10.

’ P. C h o r y ń s k i :  B iblio teka  w  szkole. 
..Szkoła Zaw odow a” 1978 n r  7/8 s. 28—30.

» j .  S z o c k i :  B ib lio teka  szkolna — ośrod
k iem  in form acji naukow ej. ..Oświata i W ycho
w an ie” 1979 n r 6 w ersja  A s. 27—28; P raca  bi
b lio tek i szko lnej — spostrzeżenia i uwagi. 
..Oświata i W ychow anie” 1979 n r 10 w ersja  A 
s. 20—23.

wskazał zadania biblioteki w szkole, pod
kreślił rolę .szeroko pojętej współpracy bi- 
ibibliotek szkolnych zarówno z nauczycie
lami, rodzicami, młodzieżą i jej organiza
cjami, jak i z placówkami kulturalnymi.

Obok spraw organizacyjnych bibliotek 
szkolnych pojawiają się w artykułach za
gadnienia dotyczące ich działalności dy
daktyczno-wychowawczej.

Elżbieta Dryżbała ’’ zaprezentowała pro
gram swojej ipracy bibliotekarskiej z naj
młodszymi czytelnikami. Przedstawiła 
konspekty lekcji w klasie I poświęconej 
poznaniu biblioteki, w klasie II — zbio
rom i działalności bibliotekarza oraz urzą
dzeniu biblioteczki klasowej i czasopis
mom, w klasie III — rozmieszczeniu ksią
żek i korzystaniu z biblioteki.

O działalności aktywu bibliotecznego w 
szkolnej bibliotece pisała Czesława Mikła- 
szewicz 8. Podała propozycję organizacji 
pracy uczniowskiego aktywu bibliotecz
nego. Podkreśliła, że biblioteka szkolna 
przestała być miejscem wypożyczania 
książek. Omówiła strukturę organizacyjną 
i dokumentacyjną działalności aktywu, w 
której zakres włączyła regulamin aktywu, 
wykaz członków, plan pracy aktywu i je
go sekcji oraz uwagi o realizacji tych pla
nów (rejestr prac wykonanych). W dalszej 
części przedstawiła udział aktywu w rea
lizacji zadań dydaktyczno-wychowaw
czych biblioteki, takich jak rozwijanie sa
morządnej oraz poznawczej działalności 
uczniów, rozwijanie zamiłowań czytelni
czych uczniów zrzeszonych w aktywie, ich 
oddziaływanie w tej mierze na grono 
rówieśników.

Czy w bibliotece szkolnej można reali
zować założenia ruchu nowatorstwa peda
gogicznego, na czym może polegać nowa
torstwo pedagogiczne bibliotekarzy szkol
nych, jakie formy, metody pracy i działa
nia organizacyjne przez nich podejmowa
ne zasługują na miano nowatorskich — to 
problemy znajdujące odzwierciedlenie w 
artykule P. Choryńskiego zamieszczonym 
w „Życiu Szkoły” Autor zaprezentował 
też przykłady nowatorskiej pracy w bi
bliotece szkolnej, stwierdził jednak, że nie 
można dać „recepty” na nowatorstwo, mo
żna wskazać „jak szerokie możliwości 
działania nowatorskiego posiadają biblio
tekarze szkolni i udowodnić, że (...) rze
czywiście każdy bibliotekarz może być no
watorem” (s. 48).

’ E. D r y ż b a ł a :  Program  zajęć uczniów  
kl. I—III w  bibliotece szko lnej. ..Życie szkoły” 
1980 n r 2 s. 42—43.

’ Cz. M ł k ł a s z e w i c z :  Udział uczn iow 
skiego a k ty w u  bibliotecznego w realizacji za
dań b ib lio teki szko lnej. ..Życie szkoły” 1979 nr 
7/8 s. 40—46.

’ P. C h o r y ń s k i :  N ow atorstw o pedagogicz
ne w bibliotece szko lnej. ..Życie szkoły” 1979 
n r 11 s. 47—48.
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Dużą pomocą w pracy bibliotekarza 
szkolnego będą na pewno zajęcia w zespo
łach samokształceniowych, o których pi
sała Halina Zamszyn i®. Celem takich spot
kań powinno być z jednej strony uaktyw
nienie środowiska bibliotekarskiego, z dru
giej natomiast — przygotowanie bibliote
karzy do „specjalizacji w dziedzinie sa
mokształcenia”.

O formach działania bibliotekarzy 
szkolnych mających na celu wychowanie 
intelektualne i kulturalne uczniów pisały 
Krystyna Kopaczyńska i Łucja Przybył n.

Warto polecić Czytelnikom artykuł Ja
na Zieniuka w „Oświacie i Wychowa
niu” 12, prezentujący wyniki badań ankie
towych nauczycieli zatrudnionych na wsi 
(w północno-wschodnim rejonie Polski). 
Badania dotyczyły roli bibliotek-szkolnych 
w ich pracy pedagogicznej. Z danych an
kietowych wynika, że biblioteki szkolne 
poza gromadzeniem zbiorów stosują nie
wiele form pomocy nauczycielom w orga
nizowaniu samokształcenia. Stwierdzono 
bardzo wysoki zasięg czytelnictwa nauczy
cieli, podkreślono też, że bez udziału i sy
stematycznej pomocy ze strony biblioteki 
zbiorczej szkoły gminnej nie można mó
wić o dobrej organizacji samokształcenia 
pedagogów. Autor zaproponował schemat 
sieci bibliotek resortu oświaty <i wycho
wania, w którym głównym punktem była
by centralna biblioteka pedagogiczna z 
centrum informacji pedagogicznej. Widzi 
on także konieczność rozszerzenia funkcji 
wojewódzkiej biblioteki pedagogicznej o 
zadania związane z prograrnowaniem, pla
nowaniem, poradnictwem fachowym i 
metodycznym oraz koordynowaniem sieci 
bibliotek szkolnych, co powinno przyczy
nić się do ujednolicenia sieci bibliotek 
resortu oświaty i wychowania.

Rolę bibliotek szkolnych w procesie 
kształcenia i  doskonalenia nauczycieli 
iOmówił także Józef Szocki w artykule 
pt. Ambitne zadania bibliotek szkolnych.

1’ H. Z a m s z y n :  O zespołach sam okszta łce
n iow ych  b ib lio tekarzy szko lnych . ,.Oświata i 
W ychow anie” 1979 nr 6 w ersja  A s. 24—25.

'I R .  K o p a c z y ń s k a ,  Ł. P r z y b y ł ;  W y 
chow anie in te lek tua lne  i ku ltu ra lne  w  biblio
tece szko lnej. ,,Życie szkoły” 1980 nr 5 s. 56.

w j .  z i e n i u k :  B ib lio tek i szkolne w opinii 
nauczycieli. ,,Ośw iata i W ychow anie” 1980 n r 16 
w ersja  A s. 41—43.

w J. S z o c k i :  A m b itn e  zadania bibliotek

W numerze 15 „Oświaty i Wychowania” 
z roku 1979 (w wersji A) zamieszczono 
szereg materiałów poświęconych bibliote
kom szkolnym i pedagogicznym, zadaniom 
bibliotek w systemie oświaty i wychowa
nia. Są to artykuły: Mariana Filipkow
skiego — Biblioteka ośrodkiem informa
cji pedagogicznej Teresy Przybylskiej 
— Na przykładzie województwa wrocław
skiego 15, Mikołaja Grygorczuka — ... i 
województwa białostockiego i®, Jana Zie
niuka — Biblioteki pedagogiczne w 
PRL 12, Kazimiery Atamańczuk — Egza
miny kwalifikacyjne dla bibliotekarzy 
szkolnych i®. Ostatni z wymienionych ar
tykułów zawiera kilka krytycznych uwag 
pod adresem dotychczasowych form prze
prowadzania egzaminów kwalifikacyjnych 
bibliotekarzy szkolnych.

O pracy bibliotek szkolnych na terenie 
województwa suwalskiego pisał Jerzy 
Węgierski i®, który podkreślił wyraźnie 
różnice między bibliotekami szkół miej- 
ßkich i wiejskich. W niektórych szkołach 
na wsi nie ma nie tylko czytelni, ale na
wet kącika czytelniczego, wielu bibliote
karzom brak przygotowania fachowego 
(na 68 badanych aż 44 nie miało przygo
towania, 13 miało niepełne, a tylko 11 — 
pełne).

Warto zapoznać się również z artyku
łem Jana Skłodowskiego — Zadania bi
bliotek szkolnych w świetle opracowań 
UNESCO, opublikowanym w „Nowej 
Szkole” 20, a prezentującym organizację i 
działalność ośrodków dokumentacji nau
kowej w krajch zachodnich. Bliższe za
poznanie się z funkcjonowaniem owych 
ośrodków pozwoli przyszłym organizato
rom centrów w naszym kraju określić 
etapy pracy oraz zapewnić im właściwą 
organizację.

szko lnych . „O św iata i W ychow anie” 1980 n r 13/ 
/14 w ersja  A s. 22—23.

“  ,,Ośw iata i W ychow anie” 1979 n r 15 w ersja  
A s. 17—19.

« Jw . S. 20—24.
M Jw . S. 24—27.
1’ Jw . S. 28—29.
« Jw . s. 30—31.
“  J . W ę g i e r s k i ;  Ranga bib lio teki szko l

nej. ,.Oświata i W ychow anie” 1979 n r 8 w ersja  
A s. 13—14.

“  J. S k ł o d o w s k i :  Zadania b ibliotek  
szko lnych  w św ietle opracowań UNESCO. „No
wa Szkoła” 1980 n r 1 s. 25—28.
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IZABELLA STACHELSKA

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

Plon rynku wydawniczego lutego i mar
ca 1981 r. omówimy łącznie, bo w dziedzi
nie nowości dla dzieci i młodzieży nie 
był on zbyt obfity. Dla najmłodszych dzie
ci — jedna pozycja: Jaś i Małgosia W. i J. 
GRIMMÓW (Wwa 1980 KAW, zł 12), wy
dana w serii ze skrzatem, w nowym opra
cowaniu graficznym Edwarda Lutczyna, 
bardzo adekwatnym do fabuły, w której 
dziewczątko pali żywcem czarownicę, tata 
wygania macochę na cztery wiatry i dzia- 
teczki wracają do domu obładowane klej
notami. Jest to pozycja dla dzieci z poczu
ciem humoru i zahartowanych telewizyj
nymi historyjkami o strusiu pędziwiatrze 
itp. Poziom I dział, N.

Czaruszkowo JADWIGI KORCZAKOW
SKIEJ (Wwa 1980 „Czytelnik”, zł 70) to 
współczesna historyjka realistyczno-fan- 
tastyczna o zwierzakach i ludziach, weso
ła, starannie wydana, barwnie ilustrowa
na przez M. Uszacką. Poziom II, dział Op.

Wierni entuzjaści komiksowego serialu 
HENRYKA JERZEGO CHMIELEWSKIE
GO Tytus, Romek i A’Tomek doczekali się 
księgi XIV (Wwa 1980 MA W, zł 29), w któ
rej bohaterowie przeżywają przygody 
związane z nowymi „metodami” zdoby- 

‘wania wiedzy. Poziom II, dział Op.
Przygody Scyzoryka HANNY OZOGOW- 

SKIEJ (Wwa 1980 MA W, zł 17) to pow
tórzenie (z niewielkimi zmianami) i zara
zem kontynuacja treści książki „Scyzoryk 
i koledzy”, wydanej w r. 1960. Wielka 
szkoda, że technologia oprawy tej dobrej, 
wesołej i wartościowej wychowawczo 
książeczki jest wręcz odstręczająca małe 
dziecko od lektury! Książki nie można po
łożyć, otwartej, na stole, bo się zamknie.

trzeba ją cały czas trzymać obu dłońmi. 
Poziom II, dział Op.

Dla starszych dzieci (około 11—13-let- 
nich) przeznaczona jest powieść CEZARE
GO LEŻENSKIEGO Jarek i Marek na 
tropie szpiega (Lublin 1930 Wyd. Lub., zł 
21). Jest to pierwszy tom (drugi w przy
gotowaniu) wojennych przygód dwu na
stolatków, braci-bliżniaków. Dzielni 
chłopcy już w pierwszych dniach wojny 
czynnie uczestniczą w dramatycznych wy
darzeniach. Powieść obfituje w realia hi
storyczne i ma żywą fabułę, która wróży 
jej poczytność. Niezłe ilustracje, kartki 
szyte. Poziom III, dział H.

Nowa powieść WIESŁAWA WERNICA 
Skarby Mackenzie (Wwa 1980 „Czytelnik” 
zł 35) to 15 tom cyklu irozgrywających się 
w XIX wieku przygód westmanów Jana’- 
-lekarza i Karola-trapera. Tym razem te
renem akcji jest kanadyjska północ, a ce
lem zdobycie zakopanych, skarbów. Dobre 
ilustracje S. Rozwadowskiego, kartki szy
te. Poziom III, dział Prz.

Kolejna powieść WŁADYSŁAWA KRA- 
PIWINA Chłopiec ze szpadą (Wwa 1980 
KAW, zł 30) nie sprawi zawodu wielbicie
lom twórczości tego znakomitego radziec
kiego pisarza. Jest świetna literacko, ma 
interesującą i pobudzającą do myślenia 
współczesną fabułę i bardzo duże wartości 
wychowawcze. Bohaterem książki jest 
Sierioża, uczeń VI klasy, inteligentny, 
wrażliwy, nie żaden ideał, ale dobry i 
sympatyczny chłopak mający (dzięki ta
lentowi i sile przekonywania autora) du
żą szansę, by stać się wzorcem osobowym 
dla młodego czytelnika. Książka wydru
kowana jest na świetnym papierze, ale — 
niestety! — klejona. Poziom III, dział P.

Akcja nowej powieści młodej pisarki i 
plastyczki MAŁGORZATY MUSIERO
WICZ pt. Kwiat kalafiora (Wwa 1981 NK, 
zł 27) rozgrywa się w ciągu jednego mie
siąca 1978 r. w Poznaniu. Główni bohate
rowie powieści to sympatyczna rodzina 
Borejków, rodzice i 4 córki, od licealistki 
do przedszkolaka, a w epizodach spoty
kamy bohaterów poprzednich powieści tej 
autorki. Fabuła książki jest bogata, żywa 
i ciekawa, wydarzenia przedstawione z 
humorem, graniczącym często z satyrą. 
Dla czytelników (a zwłaszcza dla dziew
cząt) w wieku około 13, 14—17 lat. Poziom 
IV, dział P.

Nieprzemakalni KRYSTYNY SIESIC
KIEJ (Wwa 1980 MA W, zł 8) to interesują
ca nowela dla młodzieży od 14 lat, wyda
na w serii 'Ważne Sprawy Dziewcząt i 
Chłopców, poruszająca problemy odpo
wiedzialności za swe czyny, odwagi cywil
nej i konfliktów międzypokoleniowych. 
Poziom IV, dział P.

Powieść JERZEGO PRZEŹDZIECKIE- 
GO Solista (Katowice 1981 „Śląsk”, zł 22), 
aczkolwiek nie wybitna literacko, będzie 
zapewne poczytna z uwagi na chwytliwy 
tytuł i atrakcyjną fabułę. Jej 16-letnia
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bohaterka, utalentowana uczennica szkoły 
baletowej, przeżywa rozterki związane z 
pierwszą miłością i tragedię groźby trwa
łego kalectwa po wypadku skomplikowa
nego złamania nogi. Ewa, niczym Meres- 
jew z opowieści Polewoja, podejmuje he
roiczne wysiłki rehabilitacyjne, uwieńczo
ne nadzieją na pełny powrót do zdrowia. 
Poziom IV, dział P.

Książka pt. Pisarze o szkole 1918—1977 
(Wwa 1980 NK, zł 110) to duża antologia 
55 polskich tekstów beletrystycznych (no
wel i fragmentów powieści), związanych 
tematycznie ze szkołą, przedstawiających 
polskie szkolnictwo w latach 1918—1977, 
przeobrażenia i wydarzenia, przeżycia 
uczniów i problemy nauczycieli. Alina 
Czerwińska zgromadziła w antologii tek
sty interesujące, tworząc książkę ciekawą 
do czytania i zarazem propagującą po
wieści, z których fragmenty wybrano. Wy
danie staranne. Dla młodzieży starszej, od 
14 lat, poziom IV, dział P, odsyłacz w 
dziale H.

Mała książeczka pt. Kochany psie... (Lu
blin 1981 Wyd. Lub., zł 15) to antologia 46 
wierszy i wierszyków poświęconych psom, 
pióra 21 polskich poetów dawnych (np. 
Krasickiego, Mickiewicza) i współczes
nych (np. Cho'tomskiej, Kerna). Kolorowe 
ilustracje Eryka Lipińskiego. Kartki — 
niestety — klejone. Dział PD.

— — o — O — o — —
Przechodzimy z kolei do nowości popu

larnonaukowych i naukowych.
— WACŁAW KIETLICZ-WOJNACKI 

Polskie osiągnięcia naukowe na obczyźnie. 
Od średniowiecza do II wojny światowej 
(Lublin 1980 Wyd. Lub., zł 58) — bardzo 
wartościowa książka na temat mającej 
znaczenie naukowe działalności Polaków 
w różnych krajach i czasach, rodzaj ency
klopedii nauki polskiej na obczyźnie. 
Książka składa się z 2 części, zawierają
cych alfabetycznie ułożone hasła. W czę
ści pierwszej hasłami są poszczególne d-’ie- 
dziny nauki, wzbogaconej wkładem Pola
ków na obczyźnie, część druga to hasła 
biograficzne, dotyczące wymienianych w 
części pierwszej polskich uczonych. Wiel
ka szkoda, że ta ważna i mająca trwałą 
wartość poznawczą pozycja ukazała się w 
nietrwałej, klejonej oprawie. Klasyfikacja 
00 : 929 (438) (03), dział 00.

— IRENEUSZ GRAJEWSKI i JÓZEF 
WÓJCICKI Mały leksykon morski (Wwa 
1981 MÓN, zł 150) — porządnie i staran
nie wydana encyklopedia zawierająca 
około 3000 haseł na temat morza jako ze
społu biologicznego, geografii morskiej 
oraz wszelkich dziedzin ludzkiej działal
ności związanej z morzem, m.in. dużą 
liczbę haseł poświęconych statkom, okrę
tom, żegludze. Teksty zwięzłe, obficie 
ilustrowane. Klasyfikacja 03.

— ELWIRA MILEWSKA i WŁÓDZI- 
MIERZ ZONN Gwiazdozbiory (Wwa 1980

KAW, zł 180) — czwarta i ostatnia już 
książka nieodżałowanego prof. Zonna i E. 
Milewskiej z dziedziny astronomii, opra
cowana graficznie, tak samo jak poprze
dnie, przez B. Butenkę, równie atrakcyj
na i doskonała z punktu widzenia popu
laryzacji, dostępna dla starszych dzieci i 
młodzieży, tym razem nie o planetach lecz 
gwiazdach i gwiazdozbiorach. Prawdzi
wym curiosum jest fakt, że książkę tę, 
wydrukowaną na dobrym papierze, boga
to i świetnie zilustrowaną, oprawioną w 
twardą okładkę, wydano... jako klejoną! 
Mimo to trzeba ją koniecznie kupić. Kia- 
syfi'kacja 52

— WITÓLD KÓEHLER Zwierzęta cze
kają (Wwa 1980 KAW, zł 20) — wyrażony 
z dużym zaangażowaniem i przejęciem 
apel w obronie świata zwierząt, przeciw 
dręczeniu ich dla zysku, z głupoty lub z 
okrucieństwa. Dla starszej młodzieży. 
Klasyfikacja 59.

— A. MOLDENHAWER Wirujące i nie
ruchome skrzydła (Wwa 1980 NK, zł 35) 
— historia, stan obecny i perspektywy lo
tów i komunikacji powietrznej; konstruk
cja iróżnego rodzaju urządzeń latających 
na skrzydłach, wirnikach, płatach nośnych 
itd.: zależność rozwiązań konstrukcyjnych 
od zasad fizyki. Starannie opracowana i 
wydana pozycja dla starszych dzieci i 
młodzieży. Klasyfikacja 629.7 ; 53.

— ALICJA ÓKÓŃSKA Żywoty pań 
malujących (Wwa 1981 NK, zł 38) — druga 
(po wydanej w r. 1976) książka tej autorki 
poświęcona polskim malarkom, od daw
nych czasów do współczesnych, prezentu
jąca kolejne wybrane sylwetki pań malu
jących profesjonalnie lub amatorsko, 
omawiająca ich twórczość w powiązaniu z 
życiem prywatnym i tłem społecznym. 
Dobrze napisana, ciekawa książka dla 
starszej młodzieży, zainteresowanej bio- 
grafistyką i sztuką. Ilustracje — repro
dukcje. Klasyfikacja 75 : 929 (438).

— WÓJCIECH KRZYSZTOFÓRSKI 
Współcześni poszukiwacze skarbów (Wwa 
1980 MAW, zł 28) — interesujące relacje o 
różnych ciekawych znaleziskach polskich 
archeologów, o odkryciach różnych skar
bów, starych lochów czy okupacyjnych 
skrytek, o wydobywaniu wraków itd. Dla 
starszych dzieci i młodzieży. Fotografie. 
Klasyfikacja 904.

— JANUSZ FÓGLER Wyprawa kapita
na Łamigłowy w krainę geografii (Wwa 
1980 MAW, zł 24) — kolejna pozycja serii 
„Wypraw”, duży zbiór zagadek, krzyżó
wek, rebusów, ąuizów itp. na temat geo
grafii świata, pozycja nie tyle rozbudza
jąca zaiteresowania geografią, ile spraw
dzająca wiadomości. Seria ta ma formę 
niebiblioteczną, bo użytkowanie polega 
na wypełnianiu wpisami tabelek, krzyżó
wek, mapek itd., ale przez wiele biblio
tek jest kupowana (dzieci mają sobie 
ewentualnie przerysowywać te bąbelki). 
Na tej samej zasadzie oparta i temu ,sa
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memu tematowi poświęcona jest wydana 
równocześnie książka TADEUSZA KA- 
MIŃSKIEGO Czy daleko to, czy blisko? 
(Wwa 1980 NK, zł 45). Różni się od książ
ki Foglera tym, że jest krótsza, łatwiej
sza i znacznie bardziej atrakcyjna pod 
względem formy edytorskiej, dzięki cze
mu może nawet nie tylko sprawdzać po
siadane wiadomości, ale i rozbudzać zain
teresowanie. Obie — klasyfikacja 91 : 793.

— RYSZARD BADOWSKI Za kręgiem 
polarnym (Wwa 1980 KAW, zł 35) — 25 
pozycja serii krajoznawczej ilustrowanej 
znaczkami pocztowymi, kontynuacja te
matu książki „Renifer zaginął” tegoż au
tora; opis życia i gospodarki północnych 
krańców europejskiej części ZSRR oraz 
dzieje wypraw do bieguna (do rejsu lodo- 
łamaczem atomowym w r. 1977 włącznie). 
Klasyfikacja 919.8 : 656.

— MAREK RUSZCZYĆ Niepospolite

kobiety. Legenda i historia (Wwa 1980 NK, 
zł 40) — 6 żywo napisanych, obfitujących 
w wiadomości szkiców biograficznych, po
święconych wsławionym w różnych kra
jach i czasach kobietom, od Kleopatry do 
Deotymy. Ciekawa lektura dla starszej 
młodzieży. Klasyfikacja 929 : 93/99.

— MAREK RUSZCZYĆ Opowieść o 
orle białym (Wwa 1981 NK, zł 25) — po
pularnie i dobrze napisana, starannie ilu
strowana książka na temat naszego godła 
narodowego, jego historii i postaci na tle 
dziejów kraju. Książka, niestety, w mięk
kiej okładce i klejona, ale trzeba ją kupić, 
bo poiprzednio wydane na ten temat prze
znaczone były dla czytelników starszych, 
ta natomiast dzięki łatwości tekstu i ob
fitości doskonałego materiału ilustracyj
nego dostępna jest dla dzieci, a do oglą
dania nawet dla dzieci młodszych. Klasy
fikacja 943 ; 8.

Pism o grunt

Jan Lechoń

poeta bezkompromisowy

o, jakże mogłeś skokiem szalonym
W new-yorskich ulic runąć kaniony,
Ty staromiejski — z czterdziestu pięter
Lotem podniebnym, o jakżeś mógł
Tak trzasnąć głową w new-yorski bruk.
Jak pięścią gniewną.
Tym gwałtownym protestem przeciwko 

tragicznej śmierci przyjaciela kończy An
toni Słonimski swój wiersz Jan Lechoń. 
8 czerwca 1956 r. Leszek Serafinowicz, zna
ny pod pseudonimem poetyckim Jan Le
choń, odebrał sobie życie wyskakując z 
okna jednego z najwyższych pięter hotelu 
„Hudson” w Nowym Jorku. W bieżącym 
roku mija dokładnie 25 lat od tej chwili. 
Mam nadzieję, że ta smutna rocznica nie 
minie bez echa w bibliotekach, że przy
woła żywą pamięć poety, który w historii 
literatury polskiej zajmuje wysoką hie
rarchię wartości, i to przy pełnej świado
mości faktu, iż przebywając od 1930 r. sta
le poza krajem pozostał, jak wyraziła to z 
wielką subtelnością Hanna Mortkowicz- 
-Olczakowa, „nierozdzielny z pniem tra
dycji kulturalnej własnego narodu, był

polski aż do przesady, nie udało mu się 
nigdy uciec naprawdę ze staromiejskiego 
zaułka i przekonał się o tym dopiero wte
dy, kiedy odgrodzony od swego kraju li
niami wielu frontów ocknął się wśród 
emigracyjnej rozpaczy i nędzy na dale
kim wygnaniu”.

Leszek Serafinowicz urodził się 13 VI 
1899 r. w Warszawie. W roku 1916 ukoń
czył gimnazjum Emiliana Konopczyńskie
go, a następnie przez dwa lata studiował 
filologię polską na Uniwersytecie War
szawskim. Debiutował w r. 1913 wierszem 
ogłoszonym w „Kurierze Warszawskim”, 
wkrótce potem, jeszcze jako uczeń, wydał 
dwa zbiorki młodzieńczych wierszy. W la
tach 1917—1918 należał do komitetu re
dakcyjnego studenckiego czasopisma „Pro 
Arte et Studio”, w którym ogłaszał też 
wiele wierszy satyrycznych i recenzji. W 
r. 1918 zorganizował (z A. Słonimskim, J. 
Tuwimem, T. Raabe), słynny kabaret ar
tystyczny „Pod Picadorem”. Był współ
twórcą grupy poetyckiej „Skamander”. W 
r. 1925 został laureatem nagrody Polskie
go Towarzystwa Wydawców Książek za 
twórczość poetycką. W okresie 1926—1928 
pełnił funkcję naczelnego redaktora ty
godnika satyrycznego „Cyrulik Warszaw
ski”, w r. 1929 był sekretarzem redakcji 
„Pamiętnika Warszawskiego”. Przy zaska
kująco szybko zdobywanych laurach poe
tyckich i Żywym udziale w życiu towarzy
skim, prawdziwym Szokiem dla otoczenia 
stała się jego nieudana próba samobój
stwa, jak się miało okazać, pierwszy wi- ' 
domy symptom głębokiego niepogodzenia 
z życiem.

W latach 1930—1940 Lechoń prz.ebywał 
we Francji jako attaché kulturalny przy 
Ambasadzie Polskiej w Paryżu. Po wkro
czeniu wojsk hitlerowskich wyjechał
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przez Brazylię do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie w latach 1943—1946 współredagował 
(z Kazimierzem Wierzyńskim i Józefem 
Wittlinem) „Tygodnik Polski”, a od 1944 
do końca życia współpracował z Polskim 
Instytutem Naukowym w Nowym Jorku.

Uznany za kontynuatora — w treści i 
formie — wielkich romantyków (zwłasz
cza Słowackiego) i neoromantyków (Wy
spiańskiego) zyskał sławę zbiorami wier
szy Karmazynowy poemat (1920) i Srebrne 
i czarne (1924); szeroką popularność zdo
był jako współautor tekstów szopek poli
tycznych. Na emigracji wydał trzy zbiory 
wierszy: Lutnia po Bekwarku (Londyn 
1942), Aria z kurantem  (Nowy Jork 1945) 
oraz cykl Marmur i róża, włączony do Po
ezji zebrau'jch 1916—1953 (Londyn 1954). 
Do ważnych pozycji dorobku emigracyj
nego należą ponadto Szkice o literaturze 
polskiej (wyd. 2 ozup. Londyn 1942), za
wierające teksty wykładów wygłoszonych 
w r. 1940 na Uniwersytecie Polskim Pa
ryżu, wykładów z r. 1944 w Instytucie 
Naukowym w Nowym Jorku i studium o 
Juliuszu Słowackim, szkic Mickiewicz 
(Paryż 1955); wreszcie wydany już- po
śmiertnie Dziennik Lechonia (T.I. Londyn 
1967).

W całej twórczości poetyckiej Lechonia 
można wyodrębnić trzy okresy. Po I woj
nie światowej poeta wychodził na spot
kanie głównym problemom nurtującym 
aktualnie ówczesne młode pokolenie i żył 
jego problematyką. W następnym etapie 
zwrócił się ku sprawom ngólnym o po
wszechnym, a nawet wiecznym wymiarze. 
Okres II wojny światowej i lata później
sze aż do tragicznego zgonu charaktery
zuje szeroko pojęta refleksyjność. Śledząc 
bieg dziejowych wydarzeń Lechoń szukał 
sposobu utrwalenia ich najgłębszego sen
su w najdoskonalszej formie, stawiając 
sobie za wzór mistrzów antycznych. Wy
chodził z założenia, iż prawdziwa sztuka 
zawiera i ukazuje wartości niezniszczal
ne, które — podobnie jak i powołanie 
artysty — pozostają niezmienne. Zgodnie 
z takimi założeniami dochowywał wier
ności tym środkom wyrazu, które miały 
za sobą całą powagę tradycji literackiej. 
Odrzucał w poezji modę i eksperyment, 
uważając że podstawą prawdziwej orygi
nalności są nie popisowe efekty, lecz oso
bowość twórcza. Taki program poetycki 
krytyka skłonna jest uznawać za anachro
niczny, z drugiej jednak strony to bez
kompromisowe stanowisko w kwestii for
malnej odpowiadało całej wewnętrznej 
postawie artysty, dzięki czemu w najuda- 
tniej szych utworach osiągnął rodzaj do
stojnej harmonii i zachował bardzo włas
ny, niepowtarzalny ton.

U nas w okresie powojennym ukazały 
się 3 zbiory Poezji Lechonia („Czytelnik” 
1957 oraz PIW 1967 i 1973, „Biblioteka 
Poetów”), zawierające wiele — chociaż do 
pełności tu  daleko — utworów istotnych

dla jego przed- i powojennej twórczości. 
Sporo szczegółów odsłaniających „pry
watne wnętrze” poety znajdujemy w jego 
Listach do Anny Jackowskiej („Czytelnik” 
,1977, wstęp i opracowanie Roman Loth). 
Na tę publikację, której adresatką jest 
piękna właścicielka majątku Wronczyn, 
gdzie Lechoń czuł się niemal domowni
kiem, siostra Leona Schillera, pierwsza 
żona znakomitego aktora Jerzego Lesz
czyńskiego, a przede wszystkim kobieta, 
którą artysta darzył długoletnią niezmien
ną przyjaźnią i zaufaniem, zwracam 
szczególną uwagę. Jarosław Iwaszkiewicz 
napisał swego czasu, źe Listy Lechonia 
przynoszą nieoceniony materiał do pozna
nia epoki międzywojennej, „zwłaszcza do 
zrozumienia jej ulotnych nastrojów”, są 
teź obrazem „skomplikowanej, neuraste
nicznej psychiki poety bardzo trudnej do 
właściwego określenia”.

Podstawą „właściwego określenia” po
winno być właściwe poznanie. W tym 
miejscu trzeba powiedzieć otwarcie, źe 
przy obecnym stanie dostępnych materia
łów jest to wcale niełatwe. Podstawowe 
dane życiorysowe podaje we wstępach do 
Poezji Mar: an Toporowski, sporo infor
macji — Roman Loth we wprowadzeniu 
do Listów, najpełniejsze dane bibliogra
ficzne zawiera Słownik współczesnych pi
sarzy polskich (T. II, PWN 1964 s. 329— 
333). Jest to niezbędna, ale sucha fakto
grafia. Po treści, nazwijmy to, bardziej 
intymne trzeba sięgać do prasy z różnych 
lat (artykuły wymienione są w Słowniku, 
w  dziale „Opracowania”), a także do ksiąź- 
źek wspomnieniowych o szerszym .zakre
sie tematycznym. I tak np. za punkt wyj
ścia można wziąć szkic wspomnieniowy o 
Lechoniu i Tuwimie, znajdujący się w 
Książce moich wspomnień Jarosława Iwa
szkiewicza (Kraków 1957, Wyd. Literackie, 
s. 329—357); tytufy kilku jeszcze książek 
znajdą czytelnicy w dalszej części felieto
nu („Inni o Lechoniu”). Tak czy owak nie 
obejdzie się bez samodzielnych poszuki
wań, sądzę jednak, że cel wart jest za
chodu.

Pokazać wszechstronnie Lechonia jest 
niezmiernie trudno. Z najmniejszym ry
zykiem błędu (był zmienny w nastrojach, 
drażliwy, niechętnie odsłaniał się bez 
reszty), mogli pokusić się o to ludzie zna
jący go dobrze i długo. W pewnym stop
niu dokonali tego; niestety co raz ich 
mniej pomiędzy nami i z upływem lat 
trzeba się będzie opierać na materiałach 
„z drugiej ręki”. Najwięcej prawdy do
czytać się można niewątpliwie w Dzien
niku i w Listach, są to przecież zwierze
nia osobiste. I tu wszakże wypada wziąć 
małą poprawkę: tak jak każda wypowiedź 
przeznaczona do druku {Dziennik z takim 
zamiarem był pisany. Listy miały adresat
kę o wyrobionym smaku, oczekującą nie 
tylko zwierzeń, ale i „nowinek” literac
kich) i one podlegały zapewne w jakimś
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stopniu „wewnętrznej cenzurze”. W sumie 
Jan Lechoń do dziś zachowuje i pewnie 
zachowa w jakiejś mierze swoje incognito.

Zdając sobie z tego sprawę, spróbujmy 
jednak, w oparciu o urywki wspomnień 
przyjaciół poety i jego własne wypowie
dzi, nakreślić kontury szkicu przybliżają
cego artysitę i człowieka, który stawiając 
sobie najwyższe wymagania czuł się usta
wicznie zagrożony przez jakieś nieznane 
fatum, nie umiał ani nie chciał iść na 
kompromisy, żył w ustawicznej rozterce i 
do kańca pozostał wiemy swemu powoła
niu, przekonaniom i ideałom.

Inni o Lechoniu
(Henryk Szletyński: Siedem gawęd z cza
sów młodości. Warszawa 1979 PIW; z 
rozdz. „Gimnazjum”, s. 5—21).

N ajznakom itszą osobą w  szkole (K onopczyń
skiego) był Leszek Serafipow icz, onze Ja n  Le
choń. N ajw yższy w zrostem  po K arolu  H erse, 
u b ie ra ł się ja k  dorośli panow ie i będąc w ós
m ej k lasie do dziew ięcio letn ich  m alców  z k la 
sy w stępnej m ów ił ,,proszę p a n a ” . Zdarzało się, 
że któiryś z m oich kolegów , nie odrobiw szy w  
dom u zadanego n a  te n  dzień w ypracow ania 
polskiego, zw racał się po sąsiedzku do Lecho
nia  w ym ien iając te m a t i po godzinie o trzym y
w ał od niego rękopis, k tó ry  szybko przep isy 
w ał upraszczając zw roty  o poziomie nazbyt 
wysokim .

Ja k  wiadom o, jeszcze siedząc na szkolnej ła 
w ie Lechoń w ydał dw a zb iorki poezji: Na zło
ty m  polu  (1913) i Po różnych  ścieżkach  (1914). 
w parę  la t potem  sk rzętn ie  w ykupyw ał je  w 
an ty k w aria tach , poniew aż w stydził się swoich 
puerillów . A k iedy  by ł w  osta tn ie j klasie, ofia
row ując  jednem u z kolegów  te  tom iki w  n ie 
bieskich okładkach, n a  pierw szym  z n ich  tak ą  
w pisał dedykację :

2e to w iersze me najp ierw sze,
N iezbyt p iękne są to w iersze.
D rugie — rów nież skandaliczne,
Ale trzecie będą śliczne.

Nie om ylił się, bo przecież trzecim  kolejnym  
tom em  był K arm azynow y poem at (1920), k tó ry  
ug run tow ał jego w ielką pozycję w lite ra tu rze .

Dzień 29 listopada 1915 roku  by ł w ielkim  
przeżyciem . W przepełn ionej auli szkolnej od
by ł się ,,W ieczór listopadow y” (tego roku roz
poczęła się w  W arszawie trad y c ja  „listopadó- 
w ek ”). (...) Na zakończenie odegrano jednoak- 
tow y u tw ór w ierszem  Serafinow icza-L echonia 
pod ty tu łem  W noc jesienną  (...). Rzecz działa 
się o północy w iadom ego dn ia  nad brzegiem  
W isły, obok jakiegoś dom u (...). Może po raz 
pierw szy w  życiu długo n ie  m ogłem ‘zasnąć. 
Ze w zruszenia 1 z ob legających  m nie m yśli, że 
młodzi ludzie, k tó ry c h  codziennie oglądam  na 
szkolnym  ko ry ta rzu , z jaw ili się jako inni, n a 
w et jako  h isto ryczne postacie. Bo z fak tem , że 
Leszek Serafinow icz je s t poetą, byliśm y już 
o trzaskan i.
(Hanna Mortkowicz-Olczakowa: Bunt
wspomnień. Warszawa 1959 PIW; z rozdz.

„Wspomnienie o Janie Lechoniu”, s. 169— 
184).

Ja k  już napom knęłam , W ierzyński ze m ną 
ni,e gadał, ledw o m nie zauważał. Leszek nie 
tylko rozm aw iał, ale dow cipkow ał, śm iał się, 
radził, pouczał. W porów naniu  z W ierzyńskim  
w ydaw ał m i się b rzydalem . Był chudy ja k  
szparag  i pochylony naprzód, m iał długi, trochę 
k rzyw y  nos i zapadnięte  m ałe usta . Ale owe 
przygodne rozm owy, prow adzone w tym  czy . in 
nym  kącie k sięgarn i, były  ta k  pobudzające, 
dow cipne, czarow ne, że niebaw em  zaczęłam  do. 
nich po p ro stu  tęskn ić .

W roku  1921 skam andryci przeszli do nowo 
pow stałego w ydaw nictw a „Ign is” (...). O dczu
łam  to odejście bardzo boleśnie i zapłakiw ałam  
się nad tą  ,,zd rad ą” przy jació ł, a m oja m atka 
pocieszała m nie, że na pew no w rócą. .Rzeczy
wiście po n iew ielu  la tach  w rócili. Ale Lechoń 
w rócił jed n ak  inny, niepodobny do dawnego 
Leszka, i w rócił już ty lko  następnym i w yda
niam i sw ych pierw szych i przez cały szereg 
la t jedynych  dw óch tom ików  poezji. Gdzieś w 
ciągu ty ch  p aru  la t, trudno  określić  dokładnie 
datę , zaszły w  życiu i tw órczości m łodego poe
ty  ogrom ne zmi.any. O kres bu jn e j i w span ia
łej tw órczości m łodzieńczej skończył się,. Za
m ilkły patos i en tuzjazm  jego w ielk ich  w izji, 
sarkazm  i b u n t jego pro testów  — nagle, ja k  by 
pękła zby t silnie n ap ię ta  s tru n a . O statnim  
akordem  ta k  świ.etnej, tak  bardzo sugestyw nej 
i d ram atycznej fa li in sp irac ji była m ądra  i 
sm u tna  re flek s ja  cyklu  S rebrne  i czarne, doj
rzałe w tajem ińczen ie  w  sp raw y  śm ierci i ży
cia. Ale tom  S reb rne  i czarne  został w ydany w 
roku  1924, już  po ow ym  rozpaczliw ym  akcie 
sam obójstw a, w ynikłym  z n iew iary  w siebie i 
poczucia w łasnej słabości, k tó ry  zachw iał rów 
now agę psychiczną i tw órczą niezw ykle u ta 
lentow anego m łodzieńca. Nowy, odm ieniony Le
szek, jak iegośm y znali przez w iele nas tępnych  
la t, n ie  pisał już  w ierszy. Nie m ógł ich pisać. 
Pam iętam , ja k  k iedyś w  jakim ś kąci.e k sięgar
n i za  śc ianą książek daw ał m i koleżeńską radę:

— P isać należy ty lko  w tedy, k iedy  się musi, 
nie w tedy, k ied y  się chce.

N igdy nie w iadom o było, co w  Leszku d o j
dzie nagle do głosu — cięty , n iezrów nany  dow
cip czy liryczne zw ierzenie, nieznośny i chw i
lam i naw et śm ieszny snobizm  czy m ądre i 
głębokie odczucie praw dziw ej sz tuk i, ludzkich  
żałosnych praw d.

Z w ybuchem  drugiej w ojny  św iatow ej, z 
m orderczym  naw ro tem  je j w alk , b o haterstw  i 
m ęczeńskich trag ed ii ożyły w szystkie uczucia 
i  słow a, w ypędzone, zdaw ałoby się, na zaw 
sze z polskiej św iadom ości, z polskiego życia 
i l ite ra tu ry . I w raz z n im i odrodziła się po tych  
w szystk ich  la tach  m ilczenia — poezja Jan a  
Lechonia.

(Antoni Słonimski: Alfabet wspomnień. 
Warszawa 1975 PIW; z rozdz. „Lechoń 
Jan”, s. 117—121. O Lechoniu też w rozdz. 
„Pikador”, s. 183—187).

W yrośliśm y w  podobnej atm osferze w a r
szaw skiej in teligencji. (...) Lechoń, ubogi chło
piec z P rzy ry n k u , syn d y rek to ra  p rzy tu łk u  dla 
starców , zdobył rangę poetycką najw cześ-
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niej (...). Ubogie dzieciństw o i tru d n a  m ate ria l
nie m łodość rozbudow ały w L echoniu n iezm ie
rzone głębie snobizm u. Był pod tym  w zględem  
niezaw odny i  bezbłędny Po fran cu sk u
nauczy ł się L echoń dopiero w  P aryżu , dokąd 
w y jech a ł jako  a ttach é  k u ltu ra ln y . Tylko L e
szek m ógł sw ym i czaram i tow arzysk im i osiąg
nąć tak  łakom e stanow isko dyplom atyczne, nie 
posiadając żadnych k u  tem u  kw alifikacji (...). 
B yw ałem  z nim  czasem  w  B elw ederze, u  Zales
k ich , potem  n a  h e rb a tk ach  u  pan i S ikorskiej, 
ale Lechoń byw ał w szędzie i sta le  w sferach  
rządow ych i dyplom atycznych, urządzał też 
słynne w ielkie p rzy jęc ia  u  siebie n a  P rz y ry n 
ku.

Lechoń w y trzym ał p róbę czasu. W okresie 
okupacji, opow iadał m i W yrzykow ski, że se tk i 
razy  n a  konsp iracy jn y ch  w ieczorach m ów ił 
M ochnackiego. Za żadne p ieniądze nie kup i 
dziś m iłośnik poezji to m ik u  Lechonia. Nie 
rek lam ow any  an i przez te lew izję, radio , an i 
przez k ry ty k ó w , je s t jak o  poeta  poszukiw any, 
po trzebny , czytany. Mam głęboką pew ność, że 
sp łyną , już  po tęp iane k iedyś przez Żerom skie
go, snobizm y aw angardow e, przybosiow e p rze
p isy  na kuch n ię  poetycką i pseudonaukow e 
lingw istyczne kok ie terie , ale zostanie poeta  Ja n  
Lechoń, k o n ty n u a to r najlepszych  trad y c ji n a 
szej poe ty k i i tw órca, k tó ry  w iersz polski 
wzbogacił.
(Julian Wołoszynowski: Szkice teatralne i 
literackie. Kraków 1970 Wyd. Literackie; 
z rozdz. „Jan Lechoń”, s. 183—186).

K to nie pam ięta  ty ch  la t, p ierw szych la t 
d rugiej niepodległości, te n  n igdy n ie zrozum ie, 
czym  by ł K arm azynow y  poem at. Ja n  Lechoń — 
w  w yzw olonym  słow ie — p ierw szy budow ał 
„a rk ę  p rzym ierza m iędzy daw nym i a m łodszy
m i la ty ”. Nie było chyba w Polsce ówczesnej 
p ióra, k tó re  by  z ta k ą  p recyzją  um iało w iązać 
przeszłość z teraźniejszością  i przyszłością l i 
te ra tu ry  narodow ej.

Dzieło Ja n a  L echonia, n iepokaźne co do ilo
ści zapisanych stro n ic , jakość m a najw yższą. 
Szukając pokrew ieństw  w  przeszłości, należy 
je  um ieszczać nie w  sąsiedztw ie Młodej Polski, 
lecz w  pobliżu w ielkiej naszej poezji ro m an ty 
cznej. G usty publiczności czytającej zm ieniają 
się szybko; trzeb a  iść coraz dalej, coraz szyb
ciej, aby nadążyć. Ale z w ielką poezją je s t 
inaczej. W ielki poeta  zawsze je s t in truzem . Co 
on tu  robi, w  zgiełku w ciąż zm ieniającego się 
św iata? Dopiero potem , czasem  po s tu  la tach , 
dow iadujem y się, co on  tam  robił.

(Adolf Rudnicki: Niebieskie kartki. Prze
świty, Warszawa 1957 „Czytelnik”; z rozdz. 
„Prześwity”, cz. 22, s. 190—194).

K iedy przyszła w iadom ość o sam obójstw ie 
Lechonia, ja k  przez m głę przypom niałem  so
bie pew ien przedw ojenny  w ieczór u  M arii D ą
brow skiej i je j opow iadanie o poecie. W ydawał 
je j się typem  z D ostojew skiego. Mówiła, że 
już dw a razy  ta rg n ą ł się na  sw oje m łode życie. 
— R ak em igracji czy u k ry ty  w ew nętrzny  ro 
dzinny rak  la tam i spychany, k tó ry  w końcu 
znalazł sw oją chw ilę, zabił Lechonia? Gdzie 
tkw i praw da?

Lechoń o sobie
(Z Listów do Anny Jackowskiej)

W arszawa, sobota (20 lutego 1926)

Raz po raz, k iedy  p[ow i]eje w iosną, m yślę 
teraz, ja k i m usi być tam  u  Was rausch  w po
w ietrzu , to je s t tak ie  sam o szczęście dotykać 
się tego słońca, ja k  kochać i tw orzyć — zresztą 
w tenczas i kocha się, i tw orzy — choć o tym  
n ik t się nie dowie, ja k  o szczęściu dw ojga lu 
dzi. J a  się i od sam ego W ronczyna, i od Ciebie, 
któtra jesteś aniołem , ale zakochanym  w Ziemi, 
nauczyłem , m yślę, bardzo dużo, choć nie zaraz 
są z tego rezu lta ty . Zdobyw am  powoli to, czego 
masz pełne ręce dla św ia ta  — to znaczy nie- 
kłócenie się z rzeczyw istością, bo to je s t ty lko  
ok rąg  św ia ta, k tó ry  m y sam i stw arzam y z n a j
fan tastyczn ie jszych  naszych m yśli — m ożna 
jak  w  boskim  lenistw ie zasnąć w tak ie j filo 
zofii — ale ja  sobie tę  drzem kę w ybaczam  po 
głupim  w ykłócan iu  się z życiem.

(Paryż, m aj czerw iec? 1931)

Po raz pierw szy od la t za poradą p rzy jac ió ł 
w ezw ałem  lekarza, ciągle przekonany , że cho
dzi tu  o jak iś  reu m aty zm  lub  zaziębienie. 
(...) K azał m i dok tór zw iększyć ilość godzin na 
św ieżym  pow ietrzu , ograniczyć bardzo pracę 
um ysłow ą — o 11 być codziennie w łóżku — 
w ydał bardzo złe św iadectw o m em u stanow i 
nerw ów . Poniew aż tak  zacnie doradzasz mi, 
N iusiu — w ięc chcę Cię zapew nić, że trz’Vmam 
się i nie pieszczę, broń  Boże, że zdaję sobie 
dokładnie spraw ę z odpow iedzialności, jak ą  
w ziąłem , b iorąc w reszcie na siebie odpow ie
dzialność całkow itą  i za m oralną, i za m a te 
ria ln ą  stro n ę  mego życia. T ylko, oczywiście, 
nie zawsze m ożna w tyria zachow ać rów no
wagę...

(Paryż, m iędzy 1 a 6 m aja 1933)

Niusiu! O d p i s z  m i ,  b ł a g a m ,  z a r a z  i 
z r ó b  c o ś ,  ż e b y m  b y ł  s p o k o j n y .  Ręce 
Ci cału ję , dziękuję, Tadeusza ściskam

Leszek

(Z Dziennika)
15 w rześnia 1949

1. P rzep isu jąc  i popraw iając mój rozdział 
stw ierdzam , że stanow czo raz po raz b rak  mi 
słów polski,ch. Może to już  i trochę  w ątle jąca  
pam ięć, ale przede w szystkim  w yjście z ży
wego obcow ania z językiem  (W k w ietn iu  będzie 
20 la t odkąd w y jechałem  na sta łe  z W arszawy). 
Żadne Polonie, żadni uchodźcy — nie m ogą za
stąp ić  tego, co czułem, ilekroć przyjeżdżałem  
z Paryża  do W arszaw y: żywiołu języka, jego 
zw iązku z życiem , nieoczekiw anych reakcji na 
życie i jego n a trę tn e j melodii.

28 w rześn ia  1949
4. O duczyłem  się daw no zżym ać na to, że 

nas. w  św iecie nie znają , że nie w iedzą, jak  
w spaniałą m am y a raczej m ieliśm y lite ra tu rę . 
Boy pow iedział k iedyś, że to je s t nasze w iel- 
kopaństw o, że m am y tak ie  arcydzieła  jak  
Zem sta i św ia t n igdy się o tym  nie dowie. 
Uważam , żę nic nam  n ie .zo s ta je  innego — sko
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ro nie możemy nauczyć św ia ta  po polsku — 
ja k  kon ten tow ać się przekonaniem , że jes te ś
m y tym i w ielk im i panam i. Ale k iedy  pom yślę, 
że M allarm é je s t znany w całym  śv/iecie a 
N orw id poza Polską nigdzie — odchodzi m nie 
ochota na to w ielkopaństw o. Bo chociaż św ia t 
o tym  nie wie i w cale tego nie pragn ie — N or
wid należy m u się. Tu nie chodzi o naszą d u 
mę narodow ą, ale po prostu , że Norwid powi
n ien  być „na ogólny m oralny i in te lek tu a ln y  
u ży tek ” . Coś tu  je s t nie w porządku. I mimo, 
wszystko jakaś w ielka polska niezaradność.

9 październ ika 1950

5. N ik t nam  nic nie może ulżyć w naszych 
praw dziw ych cierp ien iach . P ró b u ję  w yjść poza 
nie, m yśląc o czym  innym  niż o sobie. Ale to 
ty lko  znieczulenie, spod k tórego  ból dobyw a 
się, skoro ty lko  zostajem y sam i. Kazio W ierzyń
ski pow iedział; ,,Ty ta k  ja k  B rysia uważasz, że 
jesteś ty lko  ty  i świ,at” . Nie uważam  tak , ale 
n iew ątpliw ie ta k  czuję. I nie bardzo rozum iem , 
ja k  m ożna czuć inaczej.

6. Modlę się żarliw ie, jak  um iem  najgoręcej. 
Sam  napraw dę nie w iem , ja k  się obronić przed 
zalew ającym  m nie sm utkiem .

abs

JAN LECHOŃ
Poeta niemodny

Mówią mi: „Nic nie wskrzesi czasu, co
przeżyty,

Wkrótce o nim i pamięć wśród młodych 
się zatrze.

Zabieraj sobie swoje stare rekwizyty,
Bo nową będą grali sztukę na teatrze”.

Cóż robić? Trzeba upić ambrozji się
flachą.

Co jeszcze mi została z młodzieńczych
bankietów.

Wychodzę z różą w ręku, z księżycem pod 
pachą,

A resztę pozostawiam dla nowych poetów.

(Dokończenie z IV str . okładki)

ksz tałtow aniu  opin ii pub licznej nie mogą tego kon tek stu  n ie  zauważyć, są zmuszone do 
zab ieran ia  głosu w n u rtu ją cy ch  społeczeństw o kw estiach. Dialog, k tó ry  w ten  sposób 
pow staje, p rzyb iera  różne form y, posługuje się różnym i argum entam i, w sum ie jednak  
w ydatn ie  przyczynia się do odrodzenia podupadłej do n iedaw na publicystyki. Gazety 
p rzesta ją  różnić się ty lko  ty tu łem  i num eram i telefonów  do redakcji, część dzienn ika
rzy p róbu je  śm ielej zapuszczać się w  krzak i naszych czasów, podobno coraz w ięcej osób 
odchodzi od m etody czytania  sam ych nagłówków.

„D rugi k a n a ł” obiegu in form acji je s t też (a na pewno może być) swego rodzaju  ,,do
nosicielem  z rzeczyw istości” . P rzy  analizach w szystkich dotychczasow ych kryzysów  po
litycznych  w PRL często, w ym ienia się izolację w ładzy. W ładza m a u  nas w yjątkow ą 
skłonność do izolacji. K iedyś pew ien działacz polityczny poinform ow ał, że na dobrą 
spraw ę E dw ard G ierek  n iem al do końca sw ojej m isji nie bardzo o rien tow ał się, co sły 
chać w dole, i trak to w ał na serio w szystkie w yla tu jące  ze środków  masowego przekazu 
pom ruki zadow olenia. Pub likacje  związkow e mogą uchron ić władzę przed zgubną izolac
ją , mogą być piskiem  prosto z trw y, gorącą lin ią m iędzy szczytem  a dołem  — bez pośred
n ic tw a tzw . p rasy  o ficjalnej, k tó rą  fachow cy p o trafią  „sprofilow ać” (o telew izji, k tó ra  
m a zdum iew ające sam oczynne tendencje  do nadgorliw ego w ychodzenia na przeciw  źle 
pojm ow anym  oczekiw aniom  w ładzy, nie w arto  wspom inać).

Przeżyw am y czasy niezw ykłe. Spo tyka się kobiety, k tó re  ze łzam i w zruszenia w 
oczach m ów ią: ,,nie w ierzyłam , • że jeszcze doczekam  tak ich  d n i” , mężczyzn, k tó ry ch  
przytłam szona in ic ja tyw a odradza się k u  celom społecznym , ludzi pełnych nadziei. 
O gólnonarodow a dyskusja , k tó ra  tym  razem  ma szansę nie być pustym  sloganem , za
tacza k ręg i n iepraw dopodobne. N iek tórych  to przeraża. Przyzw yczailiśm y się do po
zorów jednom yślności. A przecież ciągłe w rzenie, śc ieran ie  się różnych sił w ew nętrz
nych, g rupow ych dążeń i in teresów  — to norm alny  stan  funkcjonow ania państw a. Oczy
wiście istn ie ją  g ranice tego w rzenia, ale rów nie oczywiste jes t, że naw et stadu  baranów  
trudno  być jednom yślnym . S tw arzanie pozorów  jednom yślności na dłuższą m etę nie 
może się udać — im  uporczyw iej p róbu je  się to robić, tym  w ybuchy kum ulow anych 
la tam i konflik tów  są siln iejsze i groźniejsze d la  całego społeczeństw a.

„D rugi k a n a ł” obiegu in form acji to m ate ria ln y  dowód na potrzebę społecznej dysku
sji, isto tny  elem ent te j dyskusji, a jednocześnie fragm en t obrazu naszych czasów, frag 
m en t p o r tre tu  nas sam ych.

Na początku roku  w prasie  krakow skiej ukazał się „A pel B iblio teki Ja g ie llońsk ie j” : 
Zw racam y  się z gorącą p rośbą do osób  i organizacji w ydających  d o ku m en ty  życia  

społecznego o przesyłanie  w  form ie daru lub w ypożyczen ia  (dla zrobienia m ikro film u )  
następu jących  dokum en tów : czasopism , broszur, protokołów , sprazoozdań, d ruków  u lo t
nych , a fiszów  — w ydaw anych  w  o fic ja ln ym  obiegu lub poza n im . B ib lio teka  Jagielloń
ska, jako  druga w  kra ju  b ib lio teka  narodowa, m a ustaw ow y i społeczny obow iązek gro
m adzenia i zabezpieczania ca łokszta łtu  p iśm ienn ic tw a  polskiego. O trzym ane m ateriały
będą cen n ym  źród łem  badań dzie jów  naszego kra ju .

Ciekawe, ile b ib lio tek  w padło na podobny pom ysł. (J. W.)
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M IE  s t o w a r z y s z o n a

DRUG I K A N A L
Profesor Józef G ładko pow iedział kiedyś: „Jeżeli ludzie m ają różne zdania, to znaczy, 

że w szystko je s t jeszcze w  jak im  tak im  porządku” . M yśl ta  n ie  je s t nowa, w ydaje  si.ę 
jed n ak  celna. P rofesorow i G ładko (podobnie ja k  k ilk u  u ty tu łow anym  kolegom ) n igdy nie 
udało się spłodzić sam odzielnej p racy  na  jak iko lw iek  tem at, zawsze m iał jed n ak  dar 
efektow nego parafrazow an ia  cudzych spostrzeżeń. Z acytow aną na  w stęp ie  sen tencję  p ro 
fesor w ym yślił w poczekalni den tystycznej, k iedy  to z nudów  p rzeczy tał w jak im ś 
tygodaiiku a r ty k u ł o S okra tesie, a ściślej o Sokratesow ym  pojęciu  dialogow ej n a tu ry  
p raw dy i ludzkiej m yśli o praw dzie, a rty k u ł, z k tórego dow iedział się, że p raw da n igdy 
nie pow sta je i n ie przebyw a w  głowie pojedynczego człow ieka, lecz rodzi się m iędzy 
ludźm i w spólnie je j poszukującym i, rodzi się w  procesie dialogowego obcow ania. D al
szy ciąg rozum ow ania p rofesora  by ł już  p rosty ; dialog to śc ieran ie  się różnych poglą
dów , konfron tow anie różnych  zdań, a  w ięc fak t istn ien ia  różnych zdań je s t op tym isty 
czny, bo daje  szansę dojścia do p raw dy.

W ciągu trzydziestu  k ijk u  la t  naszej pow ojennej h is to rii hasła  „dialogu ze społeczeń
stw em ” , a naw et ,,ogólnonarodow ej dysk u sji” obow iązyw ały niezm iennie, ale głównie 
w  d ek larac jach . Is tn ia ły  okresy  bardziej szczerych rozm ów, a  trw ały  one k ró tk o  i nigdy 
n ie obejm ow ały w szystkich tem atów . W iceprem ier M ieczysław R akow ski w  a rty k u le  
Propaganda sukcesu  i opozycja  (,,Życie L iterack ie” 1981 n r  7, s. 4) napisał: Nie należy  
te ż  bagatelizow ać a trakcyjności postu la tów  zgłaszanych przez różnego rodzaju  ugrupo
w ania opozycyjne w e w szys tk ich  spraw ach dotyczących um acniania osobowości narodo
w e j P olaków , co łączy  się także  z p rzem ilczen iem  przez oficja lną  nauk^ h istorii k ilk u  
w ydarzeń  z  na jnow szych  dziejów  Polski. Chodzi w  ty m  w yp a d ku  nie ty lk o  o pew ne  
fa k ty ,  ja k ie  m iały m iejsce w  stosunkach  polsko-radzieckich  w  okresie m ięd zyw o jen n ym  
i w ojennym , lecz także  o dzie je  najnow sze Polski Ludow ej, np. lata 1945—1948, 1948—1956 
czy w reszcie m arzec 1988. Słowem , m im o istn iejących  okresów  wzmożonej szczerości 
n i g d y  p u b l i c z n i e  n i e  p o w i e d z i e l i ś m y  s o b i e  w s z y s t k i e g o ,  co przy  
ak tualnym  stan ie  w iedzy m ogliśm y powiedzieć.

T rw ający  obecnie (jest koniec m arca) okres wzmożonej szczerości też, z różnych p rzy 
czyn, nie zdobył się jeszcze n a  ośw ietlenie w szystkich ciem nych m iejsc za plecam i. N a
w e t bieżąca in fo rm acja  często szw ankuje; zdarzają  się przem ilczenia, u ta je n ia  p raw dy 
czy w ręcz prow okacy jne fałszerstw a. Dzisiejszy system  obiegu in form acji został jed n ak  
wzbogacony o cały szereg m echanizm ów , k tó re  spe łn ia ją  fu n k c ję  „drugiego k a n a łu ” 
i p rzełam ują m onopol tzw . o ficjalnych  środków  masowego przekazu.

R egularne i  okolicznościow e w ydaw nictw a zw iązane z ruchem  zawodowym , k tó re  w 
„drug im  k an a le” w ysuw ają się na p lan  pierw szy, działają  szybko i energicznie. Ledwo 
D aniel P assen t zdąży pochw alić się na  łam ach  „P o lity k i” , że zadzw oniła do niego słyn 
na dzienn ikarka  O riana Fallaci („rzadko rozm aw ia z kim ś, k to  n ie je s t głową państw a”), 
a tu  już  nie m ożna spokojnie p rze jść  po k la tce  schodow ej, bo sąsiedzi w ty k a ją  dc ręk i 
tek s t w yw iadu, ja k i w ścibska W łoszka przeprow adziła z Lechem  W ałęsą. Ledwo te le 
w iz ja  zdąży nadać sp reparow any  reportaż  jakiegoś nadgorliw ego dziennikarza, a tu  już 
ludzie w racający  tram w ajam i z p racy  w yjm ują  z teczek p ro testy  i ośw iadczenia naocz
nych św iadków . Ledwo m in ister R afia stw ierdzi, że trudno  dokładnie odtw orzyć p rze
bieg końcow ej części sesji WRN w  Bydgoszczy, a  tu  ju ż  k rążą  po k ra ju  taśm y z n ag ra
niam i ponurego zajścia.

I ta k  dalej
S tw orzeniem  tak ich  m ożliwości p rzekazyw ania in form acji n ie  m ogła poszczycić się 

żadna z dotychczasow ych „odw ilży” . Być może dlatego trw ały  one tak  k ró tko .
F un k c ja  „drugiego k an a łu ” n ie  ogranicza się do w eryfikow ania in form acji przekazy

w anych  „kanałem  pierw szym ” . Zachodzi też proces odw rotny. W ydaw nictw a związkow e 
tw orzą dodatkow y k o n tek st życia publicznego, k tó ry  ze w zględu n a  prefe row anie  te 
m atyk i in te rw encyjno-obrachunkow ej, a także ostrą , bezpośrednią form ę w zbudza w iele 
nam iętności. Tzw. o ficjalne środk i masowego przekazu  chcąc w  ogóle uczestniczyć w 

(c.d, verte)


