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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXXIII LIPIEC-SIERPIEŃ 1981

ANNA WÓJCIK

BIBLIOTEKI WOJSKOWE
I ICH ZABANIA

iBLblioteiki wojskowe w Polsce Ludowej 
przejęły iprzeszlo dwóchsetletui dorobek 
polskiego bibliotekarstwa wojskowego. Za 
pierwszą bibliotekę wojskową {jako in
stytucję społeczną) przyjmuje się Biblio
tekę Szkoły Rycerskiej powstałej w r. 
1765 k Od tej daty „ciągnie się długi sze
reg książnic wojskowych; chociaż życie 
ich, ściśle związane ze zmiennymi losami 
naszego wojska, było kilkakrotnie przery
wane, to jednak w sprzyjających warun
kach odradzało się na nowo. Dlatego też 
można .z pełnym uzasadnieniem stwier
dzić, że od połowy XVIII w. książka nie
mal zawsze towarzyszyła żołnierzowi pol
skiemu” 2.

Do podstawowych aktów prawnych re
gulujących działalność bibliotek wojsko
wych należą:

1. Ustawa o bibliotekach z dnia 9 
kwietnia 1968 r.;

2. Zarządzenie Ministra Obrony Narodo
wej n r 54ZMON z dnia 16 września 1971 r. 
w sprawie wojskowej siieci bibliotecznej ®;

3. Instrukcja o działaniu informacji na- 
ukoiyzej oraz bibliotek naukowych i facho
wych w Siłach Zbrojnych PRL

4. Instrukcja wojskowa bibliotek oświa
towych ®.

iW celu zaspokojenia zróżnicowanych po
trzeb naukowo-ibadawiczych i kulturalnych 
sieć bibliotek li ośrodków naukowej infor-

* S. R o s o ł o w s k i :  B ib lio tekarstw o i czy
te ln ic tw o  w  w ojsku. W: W ybrane zagadnienia 
k u ltu ry  i ośw iaty  w  w ojsku. W arszaw a 1965 s. 
91.

’ Dwieście la t polskich bibliO'tek w ojskow ych 
1767—1967. W arszaw a 1967 s. 1.

’ (Dz. Rozk. MON n r 20, poz. 90).
* Szt. Gen. W arszaw a 1978.
5 GZP WP W arszaw a 1972.

macji wojskowej została szeroko rozbu
dowana oraz dostosowana do struktury i 
organizacji wojska.

Zgoidnie z zarządzeniem ministra obro
ny narodowej w siprawie wojskowej sieci 
bibliotecznej biblioiteki wojskowe i woj
skowa sieć informacji naukowej tworzą 
funkcjonalnie jednolity system gromadze
nia, opracowania i udostępniania mate
riałów bibliotecznych oraz wytwarzania i 
rozpowszechniania witórnych i pochodnych 
źródeł informacji. Placówki te stanowią 
resortową sieć biblioteczną w ramach o- 
gólnokrajowej sieci powołanej Ustawą o 
bibliotekach.

Biblioteki wojskowe spełniają wielo
stronne funkcje. Ze względu na realizo
wane zadania dzielą się na: naukowe, fa
chowe i oświatowe.

Wojskowe biblioteki n a u k o w e  przez 
prowadzenie działalności naukowo-bada
wczej i usługowej służą .potrzebom nauko
wym i praktycznym wojska.

Do bibliotek naukowych zalicza się:
— 'Centralną Bibliotekę Wojskową i 

Bibliotekę Naukową Sztabu Generalnego;
— biblioteki, do których stosuje się 

przepisy o wyższym szkolnictwie wojsko
wym;

■— biblioteki instytutów oraz ośrodków 
naukowo-ibadawczych, do których stosuje 
się .przepisy o instytutach naukowo-bada
wczych.

'Spośród bibliotek naukowych na plan 
pierwszy wysuwa się Centralna Bibliote
ka Wojskowa — jest ona główną książni
cą w Siłach Zbrojnych PRL, a zarazem 
instytucją naukową, która prowadzi dzia
łalność naukową i badawczą w zakresie 
bibliotekarstwa, czytelnictwa oraz dosko- 
•nalenia pracowników bibliotek wojsko
wych.

CBW jest najzasobniejszą biblioteką za
równo w wojslku, jak ,i w kraju w zakre
sie malitariów, dzięki przywilejowi otrzy
mywania egzemplarza obowiązkowego 
wszystkich druków jawnych dotyczących 
wojska i obronności kraju.
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Piśmiennictwo z zakresu węższych spe
cjalności gromadzą pozostałe biblioteki;

>— -Biblioteka Naukowa -Sztabu -Gene
ralnego — w zakresie organizacji i zarzą
dzania w zastosowaniu do potrzeb wojska,

— Biblioteka Główna Akademii Sztabu 
Generalnego — w zakresie sztuki wojen
nej,

— Biblioteka Główna Wojskowej Aka
demii Technicznej — w zakresie nauk te
chnicznych w zastosowaniu do potrzeb 
wojska,

— Biblioteka Naukowa Wojskowej A- 
kademii Politycznej — w zakresie nauk 
s p ołe c zno ipoli tyc znych,

— Główna Biblioteka Wojskowo-Lekar- 
ska Wojskowej Akademii Medycznej — w 
zakresie nauk wojskowo-medycznych,

— Biblioteka Naukowa Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej — w ^zakresie sztuki 
operacyjnej i techniki sił mo-rskich,

— Biblioteka Naukowa Wojskowego In
stytutu Historycznego — w zakresie hi
storii wojen i wojskowości.

Ponadto do sieci wojskowych bibliotek 
naukowych zalicza sie także biblioteki 
wyższych szkół oficerskich oraz biblioteki 
instytutów i specjalistycznych ośrodków 
naukowo-badawczych.

Wojskowe biblioteki f a c h o w e  służą 
potrzebom prafetycznym wojska w zakre
sie wykonywania zadań służbowych i 
szkolenia zawodowego. Zalicza sie do 
-nich biblioteki instytucji centralnych 
MON, dowództw rodzajów sił zbrojnych, 
szefostw rodzajów wojsk i służb, zakła
dów i jednostek wojskowych. Analogiczne 
funkcje spełniają także biblioteki ośrod
ków doskonalenia kadry, szkół chorążych, 
centralnych ośrodków szkolenia oraz pod
oficerów szkół zawodowych. Organem 
sprawuj ąicym nadzór funkcjonalny nad 
siecią bibliotek naukowych ,i fachowych 
oraz nad ośrodkami informacji naukowej 
w resorcie obrony narodowej i koordynu
jącym ich działalność jest Centralny Oś
rodek Naukowej Informacji Wojskowej.

Wojskowe biblioteki oświatowe
Obok bibliotek naukowych 1 fachowych 

rozwinięta jest sieć wojskowych bibliotek 
o ś w ia to w y c h .  Zgodnie z instrukcją na
leżą do niej biblioteki Domu Wojska Pol
skie, klubów okręgowych, klubów garnizo
nowych, wyższych szkół wojskowych i oś
rodków doskonalenia kadry, biblioteki 
klubów żołnierskich — pułkowych i bata
lionowych, wojskowych sanatoriów, szpi
tali i ośrodków wypoczynkowych

Rola i funkcje bibliotek oświatowych w 
wojsku zbliżone są do funkcji bibliotek 
publicznych. Bibliotekarstwo powszechne 
umożliwia dowolne wykorzystywanie ksią
żki w  zależności od potrzeb i upodobań 
czytelników, ograniczając te możliwości

• In s tru k c ja  w ojskow ych b ib lio tek  ośw iato
wych. W wa 1972 GZP  WP s. 5.

jedynie zawartością .zbiorów, preferująt 
ten lub inny rodzaj literatury zarówno w 
swoich zbiorach, jak i w pracy z czytelni
kami. W jednostkach wojskowych działal
ność bibliotek wytycza Ramowy program 
zajęć kulturalno-wychowawczych dla żoł
nierzy zasadniczej służby wojskowej 
Program ten ma na celu po.wiązanie dzia
łalności kulturalno-oświatowej z procesem 
szkolenia .i wychowania żołnierzy, pełne 
włączenie jej w ogólny nurt pracy ideo- 
wo-ipolitycznej w wojsku. Sieć bibliotek 
została tak zorganizowana, by zapewnić 
każdemu żołnierzowi dosteiP do książek.

Inistrulkcja wojskowa bibliotek oświato
wych tak określa społeczną funkcje bi
bliotek oświatowych:

W ojskowe b ib lio tek i ośw iatow e służą rozw i
ja n iu  i zaspokajan iu  po trzeb  czy teln iczych żoł
n ierzy , cyw ilnych pracow ników  zatru d n io n y ch  
w  w ojsku , członków  ich rodzin  o raz w spół
działają  w  rozw oju  k u ltu ry  i upow szechnianiu  
nau k i w  środow isku w ojskow ym  (...) zaspoka
ja ją  po trzeby  w yn ik a jące  z p rocesu  szkolenia, 
w ychow ania, k u ltu ra ln e g o  rozw oju  i  odpoczyn
k u  żołnierzy (...) uczestn iczą w  p atrio tycznym  
i in te rn ac jo n a lis ty czn y m  w ychow aniu  żołnie
rzy, w  ksz ta łtow an iu  i.ch św iadom ości socjalis
tycznej, k u ltu ry , naukow ego rozum ien ia  rzeczy
w istości 1 znajom ości now oczesnych p raw ideł 
w alki zb ro jnej.

Do zadań tych bibliotek należy:
•  gromadzenie, przechowywanie i kon

serwacja materiałów bibliotecznych, 
takich jak książki, czasopisma i inne 
druki, nagrania dźwiękowe oraz po- 
chodne źródła informacji,

•  opracowywanie gromadzonych mate
riałów,

•  udostępnianie ich, udzielanie fachowej 
ippmocy w ich wykorzystywaniu oraz 
'informowanie o zawartości zbiorów,

•  prowadzenie działalności informacyj
no -bibliograficznej, popularyzacyjnej, 
wychowawczej .i kulturalno-oświato
wej w zakresie właściwym dla biblio
tek,

•  współudział w organizowaniu pracy 
społecznej służącej rozwojowi czytel- 
nictwa,

•  działalność instrukcyjno-metodyczna 
w stosunku dO' bibliotek (filii, punktów 
bibliotecznych) niższego szczebla.

Charakteryzując działalność bibliotek 
ośwtiatowych w wojsku nie sposób pomi
nąć roli bibliotek wiodących w systemie 
bibliotek oświatowych.

Idea powołania ich zrodziła sie na pod
stawie ikształtujących sie w rozwoju bi
bliotekarstwa wojskowego określonych 
tendencji i kierunków. W strukturze or
ganizacyjnej sieci bibliotek wojskowych 
nie przewidywano ,pod,porządkowania bi
bliotek niższego szczebla bibliotekom 
szczebla nadrzędnego (np. biblioteki klu-

’ W arszaw a 1975 GZP WP.

172



bów żołniiers^kich — bibliotekom garnizo
nowym czy oibkçigoiwym). Fakt .ten powo
dował, że biblioteka klubu okręgowego 
czy .garnizonowego nie czuła sie zobowią
zana do objęcia opieką bibliotek będących 
w zasięgu jej działalności i do udzielania 
im pomocy.

W związku z tym biblioteki małe mu- 
siały pokonywać olbrzymie trudności w 
zakresie właściwej organizacji placówki, 
księgozbioru katalogów i in. Ustawa o bi
bliotekach (art. 12, pkit 4) postanawia: 
„Biblioteki ogólnokrajowej sieci biblio
tecznej zobowiązane są do współdziałania 
w zakres.ie gromadzenia, przechowywania, 
opracowania i udostępniania zbiorów”. 
Postanowienie to dotyczy wszystkich b i
bliotek.

Zgodnie z decyzją Głównego Zarządu 
Politycznego Wojska Polskiego w r. 1976 
powołano biblioteki wiodące, eksperymen
talne i składowe. Zadaniém bibliotek 
w i o d ą c y c h  jest ściślejsze powiązanie 
organizacyjne wszystkich bibliotek oświa
towych funkcjonujących w danym garni
zonie, usprawnianie pracy instrukcyjno- 
-metodycznej i systemu podnoszenia kwa
lifikacji kadr bibliotekarskich, upowsze
chnianie doświadczeń w zakresie propa
gandy cz.yltelnictwa jak też w .zakresie 
ewidencji, opracowania i udosteipniania 
zbiorów.

Powołanie bibliotek wiodących w woj
sku .ma na celu sprawowanie nadzoru 
.specjalistycznego ,i merytorycznego .nad 
bibliotekami oświatowymi niższego szcze
bla.

Biblioteki e k s p e r y m e n t a l n e  — 
wybrane po jednej w każdym okręgu 
wojskowym spośród bibliotek garnizono
wych lub pułkowych — stanowią bazę do 
proiwadzenia eksperymentów w dziedzi
nie poszukiwania i wdrażania nowators
kich rozwiązań, które mają na celu do
skonalenie pracy bibliotek w zakresie gro
madzenia i opracow.vwania zbiorów, roz
szerzania funkcji informacyjnych biblio
teki przez tworzenie wtórnych i pochod
nych źródeł informacji, upowszechnianie 
czytelnictwa oraz w zakresie mechaniza
cji i automatyzacji procesów bibliotecz
nych.

Biblioteki s k ł a d o w e  tworzone są po 
jednej w  każdym okręgu wojskowym. Ich 
zadaniem jest przyjmowanie książek zbę
dnych w bibliotekach wojskowych oraz 
dysponowanie księgozbiorami bibliotek u- 
legających likwidacji. Stanowią one rów
nież bazę dla bibliotek w nowo organi- 
zov/anych jednostkach.

Każda biblioteka jest ważnym ogni- 
wern sieci bibliotek wojskowych i pro
wadzi szeroko pojętą działalność propa
gandową w środowisku.

DANUTA WESOŁOWSKA
WARSZAWA —  PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA 
WOJEWÓDZKA

______ B ib l io te k i  p e d a g o g ic z n e ______
w  W ę g ie r s k ie j  R e p u b l ic e  L u d o w e j

Strukturę organizacyjną krajowej sieci 
bibliotecznej na Węgrzech, a wiec rów
nież bibliotek szkolnych i pedagogicznych, 
określają dwie ustawy. Pierwsza, wydana 
w r. 1956 powołuje — oprócz bibliotek na
ukowych, fachowych i publicznych — sieć 
bibliotek szkolnych oraz Centralną Biblio
tekę Pedagogiczną w  Budapeszcie. W r. 
1976 wydano drugą ustawę, określającą 
tryb 'Powoływania i funkcjonowania Wo
jewódzkich Ośrodków Szkolenia Kadry 
Nauczycielskiej oraz bibliotek pedagogi
cznych. Ustawa ta zmodyfikowała rów
nież zadania i funkcje Centralnej Biblio
teki Pedagogicznej, przypisując jej prze
de wszystkim role koordynatora działal
ności pedagogicznych bibliotek wojewódz
kich. Dla ścisłości dodać tu należy, że Bi
blioteka Pedagogiczna w Budapeszcie po

wstała w r. 1886, ale dopiero ustawą z r. 
1956 nadane jej zostały zadania i upraw
nienia placówki centralnej.

Centralna Biblioteka Pedagogiczna i 
Muzeum — CBPiM (tak brzmi jej pełna 
nazwa), podlega bezpośrednio ministrowi 
oświaty i jest krajową biblioteką specja
listyczną oraz krajowym ośrodkiem in
formacji pedagogicznej.

CBPiM pełni rolę centrali w stosunku 
do wszystkich bibliotek posiadających 
księgozbiory pedagogiczne. Aktualnie zaj
muję się organizacją bibliotek pedagogicz
nych w wojewódzkich ośrodkach szkole
nia nauczycieli. .Sprawuje również opiekę 
nad biblioteikami szkolnymi.

CBPiM mieści się w dwóch budynkach 
przyległych do gmachu Ministerstwa O- 
świąty.
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Na jej strukturą składa się sześć dzia
łów:

1. książnica właściwa (gromadzenie, opra
cowanie, •klasyfikacja i udostępnianie),

2. informacja i bibliografia,
3. dokumentacja i pedagogika porów

nawcza,
4. opieka i koordynacja pracy sieci bi

bliotek szkolnych i pedagogicznych,
5. muzeum,
6. dział gospodarczo-finansowy.
W k s i ą ż n i c y  pracuje 30 osób
'Ze względu na trudne warunki lokalo

we podstawową cześć zbiorów stanowią 
materiały piśmiennicze. Zasadą jest, że 
książki wydane w języku węgierskim, a 
dotyczące nauczania i wychowania gro
madzi się w kilku egzemplarzach, zaś wy
dawnictwa zagraniczne — w jednym eg- 
zemiplarzu. Poza tym Biblioteka gromadzi 
przydatne dla nauczyciela książiki nauko
we i popularnonaukowe z innych dziedzin 
wiedzy, a tgkże podręczniki szkolne oraz 
literaturę dziecięcą i młodzieżową.

Pozycje krajowe Biblioteka otrzymuje 
w ramach egzemplarza obowiązkowego, 
zaś zagraniczne drogą zakupu i wymiany, 
którą prowadzi z 90 partnerami z różnych 
krajów świata.

iGromadzeniem zbiorów zajmuje się 
trzech bibliotekarzy.

W czerwcu 1980 r. zbiory Biblioteki li
czyły około 500 tys. woluminów. Rocznie 
przybywa średnio około 10 tys. tomów. 
Opracowaniem nabytków zajmują się 
trzy osoby. W Bibliotece Centralnej pro
wadzi się 22 rodzaje katalogów i karto
tek: alfabetyczny, systematyczny, zbio
rów specjalnych, zbiorów zagranicznych, 
księgozbioru podręcznego, czasopism, 
zbiorów muzealnych, tłumaczeń, podręcz
ników, artykułów z czasopism krajowych, 
zagranicznych, serii, wydawnictw itp.).

Biblioteka udostępnia zbiory na miej
scu w niewielkiej, dysponującej 40 m iej
scami czytelni, wypożycza do domu czy
telnikom indywidualnym oraz bibliote
kom w ramach wypożyczeń międzybiblio
tecznych. W r. 1979 zarejestrowano 4 tys. 
czytelników, którym udostępniono około 
40 tys. pozycji, z czego 20 tys. wypożyczo
no do domu

iZ Biblioteki Centralnej korzystają 
przede wszystkim nauczyciele, którzy stu
diują lub podnoszą swoje kwalifikacje 
poprzez różne formy doskonalenia zawo
dowego. Według informacji uzyskanych w 
dyrekcji Biblioteki tacy nauczyciele sta
nowią około 80% wszystkich jej użytko
wników. Poza tym z CBPiM korzystają 
pracownicy naukowi oraz nauczyciele pi- 
szący referaty, przygotowujący publikacje 
i prowadzący badania naukowe.

W dziale i n f o r m a c y j n o  - b i 
b l i o g r a f i c z n y m  opracowuje się

1 w  Wegierskie.1 R epublice L udow ej p ra c u 
je około 130 tys. nauczycie li.

przede wszystkim różnego rodzaju wyda- 
wnictwa informujące o węgierskiej litera
turze pedagog ic zne j .

Informatorem CBPiM, 'najbardziej zna
nym i wykorzystywanym przez biblioteki, 
jest dwumiesięcznik ,.Magyar Pedagógiai 
Informaoió (Informacja Pedagogiczna), w 
którym, w układzie działowym podane są 
pozycje 'książkowe pedagogiczne oraz z 
pogranicza pedagogiki, a także artykuły o 
tematyce pedagogicznej z czasopism i 
dzienników. Jest to więc pełna informa
cja o pedagogicznej literaturze węgier
skiej. Wydawnictwo „Informacja Pedago
giczna” otrzymują w prenumerącie peda
gogiczne biblioteki wojewódzkie oraz b i
blioteki wyższych uczelni kształcących 
nauczycieli.

W dziale informacji CBPiM opracowy
wany jest talkże „Rocznik Pedagogiczny”, 
w którym zamieszcza się spis dziel peda
gogicznych wydanych na Węgrzech.

Poza tym dział ten oprącowuje i wyda- 
je rniesięcznik „Kiilfóldi Pedagógiai KÖ- 
nyvek. Orszâgos gyarapodâsi jegyzéké” 
(Zagraniczne książki pedagogiczne spro
wadzane do kraju). Czasopismo to zaopa
trzone jest w indeks autorski i tytułowy, 
a także w wykazy nazw wydawnictw o- 
raz krajów, z których sprowadzane są 
książki.

Dział informacyjny prowadzi szeroko 
rozwiniętą działalność na rzecz odbior
ców indywidualnych. Poza udzielaniem 
porad na miejscu przygotowuje rocznie 
20— .̂25 tematycznych zestawień biografi
cznych, na aktualne tematy oświatowe. 
Spisy takie są powielane i wysyłane na 
życzenie bibliotek i odbiorców indywidu
alnych.

W dziale informacyjnym gromadzi się 
i opracowuje sprawozdania z zagranicz
nych delegacji służbowych, z badań nau
kowych oraz wszelkie materiały ukazują
ce się w innych krajach, a Węgier doty
czące.

Dział uczestniczy również w opracowy
waniu „Biuletynu Informacyjnego” bie- 
rze aktywny udział w pracach nad teza
urusem pedagogicznym, partycypuje w 
konferencjach i zjazdach o tematyce oś
wiatowej

Należy zaznaczyć, że całą tą  pożytecz
ną i tak różnorodną pracę wykonuje dzie
więciu bibliotekarzy.

’ W opracow aniu  ,.B iu le ty n u ” uczestn iczą 
w szystk ie  państw a z obozu RW PG. Zam ieszcza 
Sie w  nim  przegląd  re fe ra tó w  z poszczególnych 
k ra jó w  w  jeżyku  rosy jsk im . T y tu ły  książek 
d ru k u je  sie w  jeżyku  ojczystym . W r. 1978 
„B iu le ty n ” opracow ano w  P olsce, w  r. 1980 — 
w  WRL.

’ M.in. M iędzynarodow e B iuro  W ychow ania 
o rgan izu je  co dw a la ta  konferen c je , na k tó re  
re fe ra ty  p rzygotow ują  ośrodki z różnych  k ra 
jów, p racu jące  n ad  poszczególnym i p rob lem a
mi. W r. 1976 re fe ra t na k o n fe re n c je  przygo
tow ano w dziale  in fo rm acy jno -b ib liog raficznym  
CBPiM w  B udapeszcie.

1 ,,P o ra d n ik  B ib lio tekarza” 1980 n r 7/8 s. 168— 
173.
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W dziale d o ku.m  e n ta  c j i i p e d a 
g o g i k i  p o r ó w n a w c z e j  zatrudnio
nych jest 15 osób, w tym dwóch pracow
ników adminiistracyijnych. Głównym zada
niem tego Działu jest sporządzanie analiz 
dokumentacyjnych wydawnictw zagrani
cznych oiraz dokonywanie przekładów i 
opracowań analiityczno-syntetycznych (do
kumentacji podlega 280 pozycji z róż
nych krajów). Tłumaczenia często powie
rza się specjalistom spoza CBPiM. W r. 
1980 katalog zawierał około 35 tys. .prze
tłumaczonych publikacji (w większości a r
tykuły z czasopism i rozdziały z książek).

■Wykorzystując opracowania analitycz- 
no-syntetyczne oraz tłumaczenia, dział 
dokumentacji wydaje różnego typu prace 
porównawcze, np. opracowano w języku 
węgierskim problematykę dotycząca re
formy szlkolnej w krajach RWPG, struk
tury szkolnictwa, obowiązku szkolnego i 
in.

Tu przygotowuje się również fachowe 
wydawnictwa referujące, przeznaczone 
przede wszystkim dla władz oświato
wych. Zawiera ono przegląd artykułów 
zamieszczonych w zagranicznych czasopi
smach pedagogicznych.

Dział o p i e k i  n a d  b i b l i o t e k a 
m i s z k o l n y m i  i p e d a g o g i c z 
n y m i  zatrudnia 6 osób. Na jednego pra
cownika przypada więc opieka nad biblio- 
tekmi w trzech lub czterech wojewódz
twach. Bibliotekarze zatrudnieni w tym 
dziale specjalizują się w zakresie zbio
rów pedagogicznych w szkołach podsta
wowych i średnich.

Obecnie rola Działu, zgodnie z ustawą, 
polega przede wsz.yB'tkim na organizacji 
bibliotek pedagogicznych przy Woje
wódzkich Ośrodkach Szkolenia Nauczy
cieli.

W ramach pomocy opracowuje się tu 
dwumiesięcznik „Książka i Wychowanie”, 
który zamieszcza adnotowane opisy ksią
żek proiponowanych do bibliotek szkol
nych i pedagogicznych. Każda .pozycja za
opatrzona jest w symbol klasyfikacji. 
Dział ten — zwany również Centrum Ko
ordynacyjnym dla sieci bibliotek szkol
nych — jest zarazem centrum doskonalą
cym bibliotekarzy. Tu opracowuje się o- 
gólnokrajowe programy dla kursów bi
bliotekarskich. Pracownicy Centrum ucze
stniczą w kursach i egzam,inach organi
zowanych przez wojewódzkie ośrodki 
szkoleniowe.

W Dziale Opieki opracowano centralnie 
regulaminy dla biblioteki pedagogicznej 
oraz bibliotek szkół podstawowych i 
średnich, wskazówki metodyczne dotyczą
ce gromadzenia zbiorów, opracowania 
książek znajdujących się w klasopracow- 
niach i in. Obecnie trwają prace nad 
przygotowaniem dla bibliotekarzy wska
zówek metodycznych do realizacji działu 
programu dotyczącego czytelnictwa i sa
mokształcenia. Pracownicy Działu uczest

niczą też w wizytacjach przeprowadza
nych .przez Ministerstwo Oświaty (prze- 
ciętnie wizytuje się 2—3 województwa w 
roku).

Na /podstawie ustawy z r. 1976 w Wę
gierskiej Republice Ludowej organizowa
ne są wojewódzkie instytuty dokształca
nia nauczycieli. W instytutach powstają 
biblioteki, które oprócz funkcji bibliotek 
instytutowych (zakładowych) pełnią rolę 
wojewódzkich bibliotek pedagogicznych. 
Najstarsza tego typu placówka powstała 
w r. 1971 w Debreczynie. Obsługuje ona 
220 placówek oświatowo-wychowawczych, 
w któr.ych zatrudnionych jest około 7 tys. 
nauczycieli. Przykład pracy tej placówki 
posłużyć może do zorientowania w powią
zaniach bibliotek pedagogicznych ze 
szkolnymi. Ale wcześniej nieco informa
cji o instytutach dokształcania.

Podstawową ich funkcją jest obok do
kształcania kadr pedagogicznych — plano
wanie i organizowanie kursów w woje
wództwie (nauczyciele, którzy pracują w 
zawodzie ponad 15 lat, kierowani są na 
roczne kursy organizowane przez uniwer
sytety). Do zadań instytutów należy ró
wnież badanie zaopatrzenia szkół w po
moce nauikowe oiraz ocena stopnia ich wy
korzystywania. Pod tym kątem pracow
nicy Instytutu hospitują lekcje, prowa
dzą zajęcia mające na celu przygotowa
nie nauczycieli do korzystania z techni
cznych środków nauczania, pracownicy 
techniczni zobowiązani są do naprawy i 
ko.nserwaoji sprzętu w szkołach.

W Instytucie Dokształcania w Debre
czynie pracują 24 osoby, z czego 14 posia
da wykształcenie pedagogiczne. Z Instytu
tem ściśle współpracują wizytatorzy — 
metodycy w liczbie 140 osób; dwie z nich 
mają specjalizację bibliotekarską. Do
tychczas wizytatorzy zatrudnieni byli w 
szkołach, trwają jednak przygotowania do 
przejęcia ich przez Instytuty Dokształ
cania Nauczycieli. W kilku wojewódz
twach, w drodze eksperymentu, wizytato
rzy — metodycy są już pracownikami In
stytutu, a w najbliższym okresie sprawa 
wizytatorów zostanie unormowana w ca
łym kraju, w myśl zasady: „ten, kto sta
wia diagnozę, również winien prowadzić 
terapię”.

Biblioteki szkolne w zakresie metodyki 
pracy podlegają Instytutom, a ściślej — 
pedagogicznym bibliotekom wojewódz
kim. .Ponadto w powiatach opiekę mery
toryczną nad bibliotekami szkolnymi 
sprawuje bibliotekarz — praktyk, zwa
ny koord.ynatorem, zatrudniony w biblio
tece przyzakładowej. Koordynator uczest
niczy ró'wnież w organizowaniu kursów 
bibliotekarskich .na szczeblu powiatu i 
województwa. Za pracę otrzymuje ekwi
walent pieniężny w wysokości jednej pen
sji (na podobnych zasadach działają ko- 
ordynątorzy — instruktorzy wszystkich 
przedmiotów).
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Biblioteka Pedagogiczna w Debreczynie 
zaliczana jest do czołowych placówek te
go typu w kraju. Księgozbiór jej liczy 
12 tys. wol. i składa się przede wszystkim 
z pozycji pedagogicznych. Książki z dyscy- 
ipliffi pokrewnych gromadzone są w jednym 
egzemplarzu. W jej zbiorach nie ma ksią
żek w językach obcych ani źródeł z in
nych dyscyplin wiedzy. Tego rodzaju ma
teriały nauczyciele mogą otrzymać w bi
bliotekach publicznych, centralnej peda
gogicznej lub uniwersyteckich, które są 
dostępne dla wszystkich pedagogów.

Działalność biblioteki wojewódzkiej 
koncentruje się na opracowywaniu i pu
blikowaniu tematycznych zestawień ksią
żek dla szikół. Zestawienia te stanowią 
podstawową pomoc przy doborze nabyt
ków do księgozbiorów. Wydawane są rów
nież publikacje typu praktycznego (mate
riały metodyczne dla bibliotekarzy). Bi
blioteki pedagogiczne jako placówiki insty
tutowe wykonują też zestawienia biblio
graficzne do wszelkiego rodzaju kursów 
organizowanych przez rodzimy instytut.

Działy nauczycielskie w bibliotekach 
szkolnych są raczej skromne, zawierają 
kempedia pedagogiczne oraz przewodniki 
metodyczne niezbędne w codziennej pra
cy dydaktyczno -wychowawczej.

Księgozbiory dla uczniów strukturą i 
wielkością odbiegają nieco O'd zbiorów 
w szkołach polskich. Obowiązuje zasada 
gromadzenia lektury obowiązkowej w 
ilości 1 egz. na pięciu uczniów, nadobo
wiązkowej — 1 egz. na dziesięciu ucz
niów. W praktyce uczniowie niechętnie 
korzystają z usług biblioteki w tym za
kresie i raczej kupują lektury na włas
ność (wydania lekturowe są stosunkowo 
tanie, tłoczone w dużych nakładach). O- 
becnie w drodze eksperymentu powstają 
na Węgrzech biblioteki szkolne otwarte 
dla nauczycieli z terenu.

Zwiedzana przez delegację polską biblio
teka gimnazjalna w Budapeszcie była ta

ką eksperymentalną placówką, prawdopo
dobnie jedyną w stolicy; pełni ona wszy
stkie funkcje biblioteki szkolnej, a jedno
cześnie biblioteki pedagogicznej w jednej 
z dzielnic Budapesztu. Podlega bezpośred
nio dyrektorowi szkoły, zatrudnia dwóch 
pracowników. W bibliotece tej zgroma
dzono 25 tys. tomów, z czego ok. 20% sta
nowią książki z zakresu pedagogiki i nauk 
pokrewnych. Dziennie korzysta z niej ok. 
150 czytelników. Należy zaznaczyć, że w 
sżkole są 24 oddziały (ponad 500 uczniów), 
a w terenie pracuje około 1300 nauczy
cieli.

Na Węgrzech ok. 50% bibliotek szkol
nych (ponad 300 uczniów w szkole) posia
da pełną obsadę etatowa, w pozostałych 
zaś pracują bibliotekarze w wymiarze pół 
etatu lub kilka godzin tygodniowo.

Do ciekawszych osiągnięć bibliotekar
stwa węgierskiego należy organizacja in
formacji i dokumentacji naukowej.

Centralny ośrodek w zakresie informa
cji i dokumentacji działa przy Węgier
skiej Akademii Nauk. Jego odpowiednika
mi w zakresie poszczególnych dziedzin są 
specjalistyczne ośrodki oparte o centralne 
biblioteki naukowe. Takim specjalistycz
nym ośrodkiem jest Zakład Informacji i 
Dokumentacji Pedagogicznej działający 
przy Centralnej Bibliotece Pedagogicznej 
w Budapeszcie. Do jego zadań należy 
tworzenie, kierowanie, koordynowanie i 
kontrola pedagogicznej działalności infor- 
macyjno-jdokumentacyjnej w kraju oraz 
współpraca z międzynarodowymi systema
mi informacji naukowej.

Wydaje się, że z doświadczeń węgier
skich warto by było skorzystać właśnie w 
tym punkcie. Powołanie Centralnej Biblio
teki Pedagogicznej w Polsce pozwoliłoby 
na zorganizowanie pełnej i rzetelnej in
formacji pedagogicznej oraz na włącze
nie nauk pedagogicznych do krajowego i 
międzynarodowego systemu informacji 
naukowej.

Zapraszamy do zgłaszania wniosków wynikających z potrzeb zaobserwowanych 
przez Koleżanki i Kolegów na własnym terenie. Cenne będą również głosy akceptu
jące rezultaty sondy warszawskiej, gdyż mogą stanowić potwierdzenie w skali ogól
niejszej. Zależy nam zwłaszcza na opinii Koleków pracujących w małych ośrodkach. 
Piszcie! Podajcie konkretne tytuły! Choćby tylko dwa, alé Waszym zdaniem najpil
niej potrzebne.



w  SPRAWIE KSIĄŻEK 
DLA DZIECI

Wobec dużych .trudności w popatrzeniu 
bibliotek w książlki dla dzieci, w 26 pla
cówkach .d'zieciÇ’Cych Biblioteki Publicznej 
m. st. Warszawy przeprowadzono sondę w 
sprawie ustalenia potrzeb w zakresie 
wznowień. Wypowiedziały się biblioteki 
dla dzieci z wszystkich dzielnic Warsza
wy w liczbie 25 oraz filia dla dzieci Bi
blioteki Miejskiej w Pruszkowie.

Chodzi tu przede wszystkim o tytuły 
dawno nie wznawiane, jak również o wy
dawane w zbyt niskich nakładach, wsku
tek czego mimo wznowienia nie dotarły 
w wystarczającej ilości lu b .w  ogóle do 
bibliotek.

iZ b o g a t e g o  w y k a z u  p r z e d s t a 
w ia m y  k s i ą ż k i ,  k t ó r e  o t r z y 
m a ły  p o n a d  10 g ło s ó w :
1. Baśnie z 1001 nocy (oprać, dla dzieci)
2. Burnett T. — Mały lord
3. Chotomska W. — Dzieci pana Astro

noma
4. Curwood J.O. — Łowcy wilków
5. Curwood J.O. — Łowcy złota
6. Curwood J.O. — Łowcy przygód oraz 

inne tytuły
7. Januszewska H. — Pyza na polskich 

dróżkach
8. Kownacka M. — Kukuryku na ręcz

niku

9. Lindgren A. — Zwierzenia Britt Marii
10. Lofting H. — Doktor Dolittle (cały 

cykl)
11. Makuszyński — Awantura o Basię i 

inne tytuły
12. May K. — Old Surehand
13. May K. — Skarb w Srebrnym Jezio

rze
14. May K. — Winnetou t. I—III
15. Zarębińska M. Dzieci Warszawy.

O k o ło  10 g ło s ó w  o t r z y m a ł y
k s i ą ż k i ;
1. Buyno-Arctowa M. — Słoneczko
2. Domańska A. — Historia żółtej ci

żemki
3. Dumas A. — Trzej muszkieterowie
4. Dumas A. — W 20 lat później
5. Dumas A. — Wicehrabia de Brage

lonne
6. Szklarski A. — Tomek w krainie 

kangurów i dalsze tomy cyklu.
Prócz tego wymieniono nazwiska au

torów, których wszystkie książki należa
łoby wznowić — Cooper J., Kamiński A. 
(Kamienie na szaniec i Zośka i Parasol), 
Lindgren, Nesbit E., Nienacki Z., Przybo- 
rowski W., Trawers P.

Postulowano także ogólnie publikowanie 
książek dla najmłodszych z dużymi lite
rami, zbiorów baśni, pozycji lekturowych 
oraz serii; „Portrety”, ,J ’owieści o dziejach 
ojczystych” (LSW), „Biblioteka Historycz
na” (PZWS), „Biblioteka geograficzno-kra- 
joznawcza” (WSiP).

Oprać. Izabella Stachelska 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

O  k s i ą ż c e  m ó w io n e j

Kiedy w r. 1973—1974 pracowałem jako bibliotekarz przy ZO Polskiego Związku 
Niewidomych w Poznaniu, pamiętam, że w tym właśnie czasie zostało podpisane po
rozumienie między ZG PZN a Ministerstwem Kultury i Sztuki w sprawie książki 
mówionej.

Może nie wszystkim znany jelst termin ,,książka móiwiona”. Otóż Biblioteka Cen
tralna Polskiego Związku Niewidomych wysyła dla swoich czytelników tetksty ksią
żek .nagrane na kasetach magnetofonowych. Przy Zarządach Okręgów PZN dzia
łają filie idla niewidomych czytelników w dawnym regionie czy województwie.

We wspomnianym porozumieniu chodziło o to, aby biblioteki publiczne prowadzi
ły działy książki mówionej dla ludzi starszych, kalekich i innych, którym trudno 
czytać. Zakład Wydawnictw i Nagrań przy ZG Polskiego Zwiążku Niewidomych 
w Warszawie rocznie nagrywa kilka tysięcy kaset, a teksty czytają wybitni i zna
ni lektorzy.

Sądzę, że biblioteki publiczne mogłyby zakupić takie iksiążki na własność albo 
sprowadzać po kilka pozycji na wyznaczony okres i 'po wykorzystaniu wymieniać 
je na inne. Jak się orientuję, w Bibliotece Centralnej PZN jest już w ozym wybie
rać. Nie brakuje tam literatury światowej i rodzimej. Zainteresowani powinni wejść 
w porozumienie z Biblioteką Centralną Polskiego Związku Niewidomych w War
szawie przy ul. Konwiktorskiej 7a (00-216 W-iwa).

Stanisław Machowiak
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KRAJOWY ZJAZD
Delegatów SBP
Refleksje i spostrzeżenia

/Zjazdowi temu, podobnie jak i innym 
zjazdom (w obecnym okresie, towarzyszyła 
ożywiona, a chwilami nawet burzliwa dy
skusja. Poruszono wiele spraw trudnych, 
gorźkich i drażliwych. Jedną z najbardziej 
zasadniczych to głęboki kryzys książki i 
jego przyczyny, z którą to sytuacją śro
dowisko bibliotekarskie pogodzić się nie 
może i zresztą nie powinno.

iNie może być obojętny bibliotekarzom 
fakt, że w r. 1981 będzie 25% mniej tytu
łów niż w roku ubiegłym, że w talk zwa
nym terenie dochodzi do przepisywania 
lektur, że iksiążka staje się przedmiotem 
coraz trudniejszym do zdobycia, że wresz
cie polityka wydawnicza zdaje się lekce
ważyć .potrzeby społeczne. Gorzki ma 
smak to stwierdzenie szczególnie dla o- 
sób, które doskonale zdają sobie sprawę 
z tego, iż o wartości bibliotek decydują 
zgromadzone w nich zbiory.

Mówiono o szansie, jaką stworzył o- 
kres odnowy, będący jednocześnie okre
sem wielkiej nauki dla Stowarzyszenia, 
które często milczało wtedy, gdy trzeba 
było mówić, podkreślano konieczność re
agowania na wszystkie problemy biblio
tekarstwa. Próbowano wskazać drogę od- 
nalezien'ia dawnej serdecznej życzliwości 
między bracią biblioteczną. Może tę drogę 
wskaże powrót do źródeł, do tradycji, do 
osób i wydarzeń z przeszłości, tej szcze
rej i szlachetnej.

Siporo uwagi pochłonęła sprawa przysz
łego modelu Stowarzyszenia — czy ma 
ono zrzeszać wszystkich pracowników bi
bliotek i ośrodków informacji, czy też 
próg przyjmowania do szeregów SBP wi
nien być podwyższony. Pisząca te słowa 
opowiada się zdecydowanie przeciwko eli
tarności, a za dostępem „szeroką ławą” 
wszystkich, którzy wyrążają gotowość 
przystąpienia, i nie rozumie, jakie inten
cje przyświecały autorom projektu wpro
wadzenia ograniczeń w tym względzie. W 
procesie demokratyzacji życia w kraju o- 
graniczenia te wydają się tym bardziej 
nieuzasadnione.

Delegaci wypowiadali się na temat bi
bliotekarzy dyplomowanych. Kwestia ta 
nurtuje środowisko bibliotekarskie od da
wna. nie pierwszy też raz występowano w 
tej sprawie. Stanowiska bibliotekarzy dy
plomowanych mogą — jak dotąd — zaj
mować pracownicy z wyższym wykształ
ceniem, określonym stażem pracy, ipomy- 
ślnie zdanym egzaminem państwowym i 
zatrudnieni w  bibliotekach posiadających 
odpowiednie uprawnienia. Ten ostatni wa
runek budzi izastrzeżenia zwłaszcza ze

strony pracowników bibliotek publicz
nych, którzy mają zamlkniętą drogę do u- 
biegania się o stanowisko bibliotekarza 
d yplomowanego.

W ogóle wydaje się, że Zjazd zbyt m a
ło uwagi poświęcił bibliotekom publicz
nym,, zwłaszcza działającym na wsi. Bi
blioteki publiczne dostępne dla wszyst
kich bez wyjątku, przekształcające się z 
placówek udostępniających książki w pla
cówki upowszechniania wiedzy i Infor
macji oraz prowadzące działalność dydak
tyczną, spełniają z pewnością bardzo isto
tną rolę w rozwoju społeczeństwa, a poza 
tym zrecydowana większość członków 
SBP to pracownicy tych właśnie bibliotek. 
Czyżby więc pracownicy bibliotek publi
cznych byli zbyt mało ofensywni pod
czas Zjazdu i nie sygnalizowali z dostate
czną siłą swoich problemów?

Ze sprawą bibliotek publicznych łączy 
się tradycyjny już temat; punkty bibliote
czne. .Napisano o nich bardzo wiele, wię
cej jeszcze powiedziano. Opinie są różne, 
jedno wszakże jest pewne, że czytelnicy 
wypożyczający .książki za pośrednictwem 
punktów są W sytuacji szczególnie nieko
rzystnej. Zastrzeżenia budzi zwłaszcza 
'księgozbiór. W sytuacji gdy o książki tak 
trudno., jest rzeczą oczywistą, że nowości 
trafiają do punktów coraz rzadziej. O wa
runkach pracy punktów można by pisać 
w nieskończoność. Wiadomo powszechnie, 
że punkty giną. Co je zastąpi? Od lat sły
szymy, że bibliobusy. Póki co jednak, 
zwłaszcza w obecnej sytuacji ekonomicznej 
kraju, zastąpienie punktów bibliobusami 
nie ma szans realizacji. Jeden tylko głos 
w dyskusji poruszył temat stanu i potrzeb 
punktów bibliotecznych, stanowiących 
mimo wszystko swoisty fenonem społecz
ny. Słowem: Zjazd zaledwie dotknął tej 
palącej kwestii.

Delegaci obradujący na Zjeździe mówili 
o potrzebie powołania organu koordynu
jącego sprawy bibliotek, choć były też 
głosy, przeciwne, opowiadające się za in
tegracją czy strukturą poziomą, a nie hie
rarchiczną. Sprawa jest kontrowersyjna i 
budzi różnice sądów i opinii. Jednoznacz
nego stanowiska nie osiągnięto. Wielu de
legatów wypowiadało' się też na temat 
Państwowej Rady Bibliotecznej, uznając 
jej działalność za nieskuteczną. Padła na
wet propozycja rozwiązania Rady i za
stąpienia jej innym organem.

Zdecydowaną postawę zajęli przedsta
wiciele bibliotek pedagogicznych i szkol
nych, opowiadając się przeciwko projek
towi łączenia tych bibliotek z publiczny
mi jako — ich zdaniem — chybionemu. 
Sprawa wywołała żywy oddźwięk również 
w rozmowach kuluarowych, tak samo zre
sztą jak tragiczny stan większości biblio
tek w zakładach pracy, przedstawiony 
przez jedną z delegatek.

Motywem powracającym ,w w.y.stąpie- 
niach delegatów jak i w rozmowach nie
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oficjalnych była sprawa ingerencji cenzu
ry, ograniczającej dopływ literatury za
granicznej, 'która sitanowi poważne źró
dło informacji naukowej. Cenzura Wkra
czała talkże w codzienne życie bibliotek 
publicznych, w sprawy scenariuszy wy
staw, imiprez itp. Postulowano ogranicze
nie 'cenzury do niezbędnego minimum. 
Siprawa ta dręczy bibliotekarzy od daw
na, zniechęca do działania, hamuje inicja
tywę, ogranicza twórczą myśl. Środowisko 
bibliotekarskie jest żywo zainteresowane 
ustawą o cenzurze.

Trapią bibliotekarzy niekorzystne zmia
ny, jakie zaistniały w  bibliotekarstwie po 
reformie administracji państwowej, a 
przede wszystkim zburzenie dotychczaso
wych więzi między bibliotekami. O tym, 
jak pirizebiegała reforma w pamiętnym 
roku 1975, wiedzą zwłaszcza biblioteka
rze w miastach, które stały ' się siedzibą 
nowych województw. Zostawmy jednak 
ten temat na lepsze, spokojniejsze czasy.

Zjazd próbował odpowiedzieć na pyta
nie: czym powinno być Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich. Przede wszystkim, 
co zgodnie podkreślili delegaci, organiza
cją samorządną. Stowarzyszenie musi za
biegać o umocnienie swojej pozycji re
prezentanta opinii środowiska bibliotekar
skiego oraz partnera w zakresie tworze
nia celów kultury, szczególnie zaś rozwoju 
bibliotekarstwa i informacji naukowej. 
Winno też uczestniczyć we wszystkich og
niwach decyzyjnych opiniujących perso
nel kierowniczy bibliotek oraz kierujących 
polityką biblioteczną i — co bardzo wa
żne — polityką wydawniczą w kraju. I 
tu refleksja: w jaki sposób urzeczywistnić 
to zadanie w codziennym działaniu?

Idea samorządności znalazła swój wy
raz w  końcowej fazie Zjazdu — w wybo
rach do władz Stowarzyszenia. Decydo
wali delegaci i wybory odbyły się w de
mokratyczny, nie sterowany sposób. Tu 
i tam mówiono wprawdzie, że jest to 
przykład demokracji troche szalejącej, 
czyż jednak można sie temu dziwić? Nie 
mamy przecież doświadczeń w tym wzglę
dzie i nikt nas demokracji nie uczył, a 
prawdą jest, że nauka to wcale niełatwa.

.Zjazd nie wypracował programu na roz- 
pcczynającą sie kadencje- Po pierwszym 
uczuciu zawodu, z jakim uczestnicy opu

szczali miejsce obrad, przyszło zastano
wienie: przygotowanie rzeczowego pro
gramu działania w obecnej nad wyraz 
trudnej sytuacji wymaga jednak dłuższe
go czasu i rozważnego przemyślenia.

Byli i tacy, którzy mieli za złe niektó
rym dyskutantom, iż dają sie ponosić e- 
mocjom. Trudno sie temu dziwić. Wstrząs, 
jaki przeżyliśmy w ostatnim czasie, wie
le tłumaczy. A może właśnie krajowi po
trzebni są — jak powiedziała delegatka z 
Wrocławia — bojowi romantycy i cisi po
zytywiści?

Właśnie — cisi pozytywiści. I wiceprze
wodnicząca ■ustępującego Zarządu Głów
nego, kustosz dypl. Janina Cygańska, o- 
trzymała wiele wiązanek kwiatów. Nikt 
tego nie aranżował, odruchy zrodziły sie 
samorzutnie. Ot, po prostu skromny wy
raz wdzięczności za ogromną życzliwość, 
chętne służenie radą i ofiarną pracowi
tość.

Wybrano nowy Zarząd Główny, Głów
ną Komisje Rewizyjną i Główny Sąd Ko
leżeński, wybrano też przewodniczącego. 
Demokratycznie, zgodnie z wolą delega
tów. Nowi ludzie, z którymi wiążemy 
wielkie nadzieje już choćby dlatego, że w 
niezwykle skomplikowanej sytuacji pol
skiego bibliotekarstwa mieli od,wage pod
jąć sie tych niełatwych funkcji. Idzie no
we. Tak być powinno. Jest wśród nowych 
osób kilku dawnych działaczy, których 
doświadczenie z pewnością zaznaczy się 
pomyślnie w działaniu obecnego Zarządu.

Zjazd był z pewnością historycznym 
zjazdem, odbył sie w niezwyczajnej atmo
sferze i osobliwej chwili, stanowi też 
przełomowy moment w życiu Stowarzy
szenia. Czy był potrzebny? Zapewne tak, 
między innymi również po to, by zebrani 
mogli wypowiedzieć pełnym głosem to,, co 
tłumili ,w sobie przez długie lata i także 
po to, by na podstawie problemów wyło
nionych w dyskusji można było opraco
wać kieruńki dalszego działania.

O,puszczając salę obrad, a i później, 
uczestnicy próbowali odpowiedzieć sobie 
na powracające wprost natrętne pytanie: 
ile z wysuniętych przez Zjazd wniosków 
urzeczywistni się w przyszłości. Od tego 
bowiem zależeć będzie w dużej mierze 
wiarygodność Stowarzyszenia.

Anna Zalik — Leszno

Wrażenia z Krajowego Zjazdu
Delegatów^towarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Nie jest moim zamiarem napisanie spra
wozdania ze zjazdu. Natomiast chciałabym 
w SIWO ich uwagach oddać a,tmosfere obrad 
i przekazać po prostu własne obserwacje 
i spostrzeżenia.

Miniony zjazd budzi we mnie mieszane

uczucia z wielu powodów. Bardzo uważnie 
śledziłam przebieg dyskusji i cały tok 
obrad. Jak na większości odbywanych te
raz zjazdów, zebrań i konferencji, tak i 
na naszym zjeździe sprawy proceduralne, 
zwłaszcza w pierwszym dniu znacznie się
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przeciągały, wprowadzając pewien chaos 
i dezorganizację. No cóż, kiedyś tej de- 
moikracji mus im y się nauczyć.

Z  uczuciem zażenowania i niesmakiem 
wspominam osta.tni, najważniejszy dzień 
zjazidu — dzień wyborów, kiedy to duża 
część delegatów myślała już tylko o wy- 
jeździe. Mam wrażenie, że było to spowo
dowane ipewnymi niedociągnięciami orga
nizacyjnymi, a mianowicie sztywnym zało
żeniem, iż zjazd zakończy się 13 V 1981 r. 
do godziny 13.00, Chyba już po pierwszym, 
dniu można było przewidzieć trudności z 
dotrzymaniem tego terminu.

Wracając do samych wyborów — z 
przykrością patrzyłam, jak wiele osób, po
tencjalnych kandydatów do władz Stowa
rzyszenia, odmawiało zgody na udział w 
wyborach. Nawet ci, którzy w dyskusji 
prezentowali dobre programy działania.

W moim odczuciu, a z rozmów kuluaro
wych wiem, że takie było zdanie wielu 
delegatów, zjazd odbył się trochę za póź
no. Miałby chyba zupełnie inny przebieg 
w styczniu, lut.ym czy nawet w pierw
szych dniach marca. Przeciągnięcie do m a
ja odbiło się niekorzystnie, miało w sobie 
coś z taktyki — zmęczenia przeciwnika. 
Wielu ludzi energicznych, pełnych zapału, 
zaangażowało się w  inne działania, np. w 
„Solidarności”.

Moim zdaniem na ostatnim zjeździe z 
całą ostrością ujawnił się impas, w jakim 
od dłuższego czasu tkwiło Stowarzyszenie. 
Wiele osób nawet z trybuny zjazdowej za
dawało pytanie wprost — czy jest ono po
trzebne. Wiprawdzie generalna odpowiedź 
jest — tak, ale warunkiem egzystencji 
Stowarzyszenia będzie s,prostanie oczeki
waniom szerokich rzesz członków. W tym 
tkwi problem, bo jednak oczekiwania kie
rowane pod adresem SBP są często wręcz 
sprzeczne, co wyraźnie ujawniło się w to,- 
ku dyskusji. Między innymi sporną kwe
stią jest cały bagaż spraw tzw. socjalno- 
-.bytowych. Są one domena głównie związ
ków zawodowych, nie mogą jednak być 
bagatelizowane przez SBP z uwagi na o- 
gromne związkowe rozbicie zawodu biblio
tekarza (swoją d'rogą ciekawa jestem, czy 
jest jakiś związek zawodowy, do którego 
nie należy choć jeden bibliotekarz). Wo
bec narastającej w kraju dążności do ujed
nolicenia pragmatyk zawodowych, płac, 
bez względu na podziały branżowe, bi- 
blioltekarze znaleźli się jakby w odwrocie. 
W tej sytuacji SBP powinno stać się fo
rum, płaszczyzną .umożliwiającą integra
cję zawodową i chyba do czasu ogólno
krajowej stabilizacji powinno w swojej 
działalności uwzględnić sprawy socjalno- 
-bytowe w szerokim zdkresie.

Obecny zjazd był dla mnie z jeszcze 
jednego powodu bardzo znamienny. 
Wprawdzie na otwarcie zjawił się mini
ster Tejchma, ale tylko po to, aby ku 
własnemu głównie zadowoleniu poczęsto
wać zebranych kilkoma enigmatycznymi 
frazesami i komunałami. Po wygłoszeniu

swojej kwestii zaraz zniknął, usprawied- 
łiwiając się zresztą ważnymi sprawami. 
Praktycznie ze strony resortu wiodącego 
— Ministerstwa Kultury i Sztuki — je
dynym obecnym przez cały czas był w i
cedyrektor Departamentu Bibliotek, Do
mów Kultury ii Działalności Społeczno- 
-Kulturalnej — dr Edward Paliński.

Przewodniczący Państwowej Rady Bi
bliotecznej też miał kłopoty z wygospo
darowaniem czasu na wysłuchanie całości 
obrad. Muszę przyznać, że odebrałem to 
jako miarę stosunku władz do problemów 
bibliotek i bibliotekarzy. Trudno więc 
mieć nadzieję na jakieś większe zmiany 
w tej dziedzinie.

Wynik wyborów był dla wszystkich za
skoczeniem, a największym chyba dla o- 
becnego prezesa. Uważam, że zjazd doko
nał dobrego wyboru, choć prezes, godząc 
się na swój „szczebel niekompetencji” (w 
myśl zasady Petera) — podniósł swe za
strzeżenia. Niejednokrotnie już w prak
tycznym działaniu dowiediziono-. że ludzie 
nie wiedzący o tym, że czegoś nie mogą, 
mogą bardżo dużo. A takich ludzi w no
wym zarządzie — miej my nadzieje — nie 
zabraknie.

iMuszę wspomnieć o czymś, co mnie 
bardzo uderzyło w wielu wypowiedziach, 
i to zarówno oficjalnych, w dyskusji, jak 
i kuluarowych. Otóż ceniąc sobie najbar
dziej samorządność, samodzielność i nieza
leżność jako gwarancje i atrybuty demo
kracji — domagaliśmy się ni mniej ni 
więcej tylko czegoś w rodzaju minister
stwa bibliotek! Jak pogodzić tę dążność 
do silnego, centralnego organu sprawują
cego' piecze nad bibliotekami, wyposażone
go w daleko idące koimjpetencje i sankcje, 
z siamorządnością jednostek, w których 
skład wchodzą biblioteki. Na przykład — 
biblioteka główna a macierzysta uczelnia. 
Myślę, że jeżeli uczelnie wywalczyły sobie 
prawo decydowania o tak ważnych spra
wach jak programy, to centralne ingeren
cje w sprawy bibliotek mogą nie mieć 
szans powodzenia. Są to problemy bardzo 
ważne moim zdaniem i znacznie wykra
czające poza ramy niniejszych refleksji 
pozjazdowych.

Kończąc, nie mogę sobie odmówić po
dzielenia sie pewnym spostrzeżeniem. 
Charakterystyczną cechą naszych zjazdów 
bibliotekarskich (tudzież ważniejszych o- 
gółnopolskich spotkań) jest „występowa
nie” mężczyzn w tym ponoć niemal całko
wicie sfeminizowanym zawodzie. Ocenia
jąc , r a  oko” na sali była co najmniej po
łowa panów. Nie jestem wojująca femini
stką, ale — przyznaję — sytuacja taka co- 
kolwiök mnie irytuje. Chyba, że przyjąć, 
iż gatunkowi zanikającemu w bibliote
karstwie po'lskim przyznano punkty o- 
chronne z tytułu płci,, a punkty preferen
cyjne z różnych tytułów nie sa przecież 
dla nas żadna nowoiścia.

Jolanta Wypych — Radom
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P r o to k ó ł  u s ta le ń
"w sprawie wniosków nauczycieli-ibibliote- 
karzy biblioitek szkolnych i pedagogicz
nych łożonych w Ministerstwie Oświaty 
i Wychowania przez Zespół Problemowy 
d.s. Bibliotek przy Krajowej Sekcji Oś
wiaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku.

W dniu 18 maja 1981 roku odbyło sie 
w Warszawie spotkanie przedstawicieli 
NSZZ „Solidarność” z kompetentna ko
misją Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
w sprawie postulatów zgłoszonych przez 
Zespół Problemowy djs. Bibliotek w dniu 
4 IV 1981 r.

M i n i s t e r s t w o  O ś w i a t y  i W y
c h o w a n i a  r e p r e z e n t o w a l i :
1. Franciszek Krysiak — dyrektor De- 

paPtaimentu Organizacji Badań i Prog
noz Oświatowych,

2. Bogusław Cichy — wicedyrektor De
partamentu Organistach Badań i Prog
noz Oświatowych,

3. Ludwik Rzewuski — wicedyrektor 
Departamentu Ekonomiki Oświaty,

4. Stefan Kubiakoiwski — wicedyrektor 
Departamentu Inwestycji i Wyposa
żenia Szkół.

5. Lech Pauliński — starszy specjalista 
Departamentu Organizacji Badań i 
Prognoz Oświatowych,

6. Tadeusz Gordon — główny specjalista 
Departamentu Inwestycji i Wyposa
żeń Szkół.

7. Maria Dembowska — profesor WSP 
Olsztyn, Wydział Bibliotekoznawstwa,

8. Halina Górska — kierownik Zakładu 
Informacji Naukowej IKN.

9. Irena Jon-Jondzel — kierownik Bi
blioteki Głównej IKN,

10. Anna Ulrich — nauczyciel-bibliotekarz 
z Warszawy.

11. Stanisław Rybant — adiunkt w Za
kładzie Informacji Naukowej IKN,

NSZZ „ S o l i d a r n o ś ć ” r e p r e z e n 
t o w a ł  Z e s p ó ł  P r o b l e m o w y  d.s. 
B i b 1 i o t  e k  w s k ł a d z i e :
1. Zdzisław Czyż — przewodniczący
2. Maria Fiuczek
3. Jadwiga Nowaczyk
4. Jadwiga Andrzejewska
5. 'Dorota Skrzypińska
6. Teresa Miodek
7. Helena Pawlik
8. Zofia Daibrowska
9. Barbara Wolszczak

10. Adam Beresiński
11. Piotr Choryński

W czasie spotkania, w wyniku obustron
nych (Uzgodnień ustalono:
P o stu la t 1

O kreślić głów ne k ie ru n k i now ej po lityk i b i
b lio tecznej w  reso rc ie  ośw iaty  i w ychow ania 
celem  szybkiego rozw iązania n a jb ard z ie j p a lą 

cych problem ów  b ib lio tek  szkolnych i peda
gogicznych oraz w ytyczen ia  now ych dróg roz
w oju  sieci b ib lio tek  reso rtu .

S t a n o w i s k o  MOiW

— Wniósek słuszny. Ministerstwo po
wołało zespół roboczy pod przewodnic
twem prof. Marii Dembowskiej, który do 
31 X I I1981 r. przedstawi! szczegółowa kon
cepcje wraz z harmonogramem jej reali
zacji, a w roku 1982 wydane zostana za
rządzenia o realizacji tej koncepcji i po
wołaniu Głównej Biblioteki Pedagogicz
nej, Centrum Naukowo,-Metodyczne Bi
bliotek Resortu Oświatu podejmie swoją 
działalność w ramach prac Głównej Bi
blioteki Pedagogicznej, której jednym z 
zadań bedzie działalność iinstruktażowo- 
-imetodyczna.

— Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
zobowiązuje sie przedstawić do dnia 
31X II1981 r. Ministerstwu Nauki. Szkol
nictwa Wyższego i Techniki ocene stanu 
kształcenia i sugestie programowe w za
kresie ksztełcenda, doikształcanda i dosko
nalenia nauczycieli-ibibliotekarzy. Nauczy
cieli innych przedmiotów oraz kadrę kie
rowniczą — w zakre.sie przygotowania 
uczniów do ko,rzystania z informacji na
ukowej, technicznej i ekono'micznej.

'— Szczegółowe ustalenia dotyczące o- 
pieki i nadzoru ujęte zostena we wszy
stkich rodzajach dokumentów dotyczą
cych sieci bibliotek resortu, tj. w kon
cepcji Głównej Biblioteki Pedagoigicznej, 
w statucie biblioteki »pedagogicznej i in
strukcji O' prowadzeniu bibliotek oraz w 
innych dokumentach, takich jak zarzą
dzenie o nadzorze i status dyrektora 
szkoły.

Przyjmuje się, że działania instruktażo- 
wo-metodyczne w stosunku do bibliotek 
szkolnych prowadzić będą Pedagogiczne 
Biblioiteki Wojewódzkie, nadzór nad bi
bliotekami sprawować będą wizytatorzy 
problemowi, powoływani przez kurato
rów oświaty i wychowania.

— SIzczegółowe uprawnienia dla nowa
torów, .zdolnych i twórczych bibliotekarzy 
oraz autorów publikacji itp- regulować 
będą ogólne przepisy dotyczące w tym 
zakresie wszystkich nauczycieli resortu 
oraz statut Głównej Biblioteki Pedagogi
cznej.

— Ministerstwo gwarantuje udział 
przedSitawicieli NSZZ „(Solidarność” w 
pracach Raldy Idls. Bibliotek, Informacji 
Naukowej i Wydawnictw lub w innym 
organie opiniodawczo - doradczym przy 
Ministrze Oświaty i  Wychowania.
P o stu la t 2

O pracow ać now ą in s tru k c ję  o prow adzen iu  
b ib lio tek  szkolnych, dostosow ując ją  do ak tu a l
n y ch  i przyszłościow ych potrzeb  b ib lio tek  szkol
nych.
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S t a n o w i s k o  MOiW
Postulat słusizny. Do 31X II1981 r. op

racowany :zostan)ie .projekt instrukcji z 
podaniem składu komitetu redakcyjnego. 
Projekt poddany zostanie szerszej konsul
tacji zainteresowanych środowisk.
P o stu la t 3

Znow elizow ać a k tu a ln ie  obow iązujące norm y 
bib lio teczne dotyczące e ta tó w , lokalu , budżetu  
oraz w ym iaru  czasu .pracy nauczyc ie la -b ib lio 
te k a rza  — dostosow ując je  do p o trzeb  now o
czesnej b ib lio tek i szkolnej.

S t a n o w i s k o  MOiW
— Proponowane normy zatrudnienia u- 

znaje się za docelowe. Ministerstwo uw
zględni je w  [przygotowywanej instrukcji 
o prowadzeniu bibliotek i zrealizuje eta
powo do roku 1984.

iZ dniem 1IX 1981 r. przydzieli sie tym
czasowo w punktach filialnych o liczbie 
uczniów do 150 godziny ponadwymiarowe 
w relacji 1 godz. na 10 uczniów. (W 
przypadku zniesienia w szkolnictwie go
dzin ponadwymiarowych obowiązywać 
będzie pół etatu).

W siZkołach filialnych liczących do 300 
uczniów przydziela się pół etatu. W pozo
stałych szkołach przy liczbie uczniów od 
150 idoi 300 — pół etatu, od 300 do 450 
uczniów — 1 etat (nauczyciel z pełnymi 
kwalifikacjami zawodoiwymi). W okresie 
przejściowym w szkołach powyżej 450 u- 
ozniów utrzymuje się dotychczasowe nor
my zatrudnienia, tj. 1 etat na 450 ucz
niów, oraz nie likwiduje się już istnieją
cych etatów przy nieznacznym (w grani
cach 50 uczniów) spadiku ilości uczniów.

— Minis'terstwo zobowiąże nadzór te 
renowy do sukcesywnej realizacji popra
wy warunków lokalowych bibliotek w 
istniejących budynkach szkolnych. Opty
malne normatywy .pomieszczeń bibliote
cznych w nowym budownictwie szkolnym 
określi nowa ^instrukcja o prowadzeniu 
bibliotek.

— Ministerstwo nie znajduje uzasadnie
nia dla stosowania norm budżetowych na 
zakup 'książek do bibliotek szkolnych oraz 
bibliotek pedagogicznych. Wprowadzenie 
norm na powyższe wydatki byłoby roz
wiązaniem ograniczającym wydatki na 
rzecz bibliotek szkolnych. Ministerstwo do 
dnia 31 lipca 1981 rolau prześle do kura
toriów pismo, zobowiązując je przed przy
stąpieniem do prac planistycznych na rok 
1982 do przeprowadzenia analizy kształto
wania się wydatków na zakup iksiążek i 
czasopism w bibliotekach oraz do czuwa
nia nad prawidłowym planowaniem środ
ków w poszczególnych bibliotekach sto
sownie do. niezbędnych potrzeb, ze szcze
gólnym uwzględnieniem szlkół wiejskich. 
S t a n o w i s k o  N S Z Z
„S o 1 i d a r n o ś ć”

Zespół uważa, że niezbędne jest okre
ślenie minimum normy budżetowej w

wys. 50 zł na 1 ucznia, nowelizowanej co 
2 lata. Jednakże zgadza się, aby normy 
tej nie otkreślać na rok 1982 i problem 
przeanalizować ponownie w roku 1983 
ipod kątem faktycznej realizacji potrzeb 
bibliotek w r. 1982.

— Zgodnie z postulatem n r 2 z poro- 
zumeń gdańskich w sprawie postulatów 
nauczycieli i pracowników placówek oś
wiatowo-wychowawczych us.tala sie 30 
godzinny wymiar czasu pracy nauczycieli- 
-bibliotekarzy od dnia 1 IX 1981. W nastę
pnym roku szkolnym wymiar czasu pracy 
zostanie obniżony oidpowiednio do wiel
kości obniżenia tego wymiaru dla pozo
stałych nauczycieli.
P o stu la t 4

W prow adzić sys tem  cen tra ln eg o  zao p a try w a
n ia  b ib lio tek  szko lnych  w  le k tu ry , w y d aw n ic
tw a ogólno in fo rm acy jne  oraz d ru k i b ib lio
teczne.

S t a n o w i s k o  MOiW
Ministerstwo widzi konieczność opraco

wania optymalnego systemu zaopatrywa
nia szkół w lektury szkolne i w niezbęd
ne dzieła ogólnoinformacyjne. Do 31XII 
1981 r. Min'Lstersitwo sporządzi doMadne 
rozeznanie zapotrzebdwania na te pozycje, 
zaś w 1982 r. 'spo;woduje, ażeby uspraw
nić system zaopatrzenia bibliotek na szcze
blu wojewódzkim w oparciu o konkretne 
zapotrzebowanie szkół.

(Ponadto Ministerstwo wystąpi do Przed
siębiorstwa Upows.zfichnianLa Prasy i 
Książki „RUCH” z prośbą o nielimitowa
nie czasopism dla bibliotek szkół.
P o stu la t 5

O pracow ać w zory  m ebli b ib lio tecznych  (re 
gały , sto lik i czyteln icze, sk rz y n k i katalogow e) 
i zobow iązać CEZAS do pełnego p o k ry c ia  za
p o trzebow an ia  b ib lio tek  w  sk a li k ra ju .

S t a n o w i s k o  MOiW
Ministerstwo Oświaty i Wychowania 

wystąpi w terminie do dnia 15 czerwca 
hr. db Zrzeszenia Producentów Mebli 
szkolnych w Swarzędzu o sz.ybkie opra
cowanie typowych wzorów mebli i sprzętu 
bibliotecznego. Opracowane przez produ
centa wzory przęd wprowadzeniem ich 
do produkcjii poddane zostaną ocenie 
przedstawicielom związków zawodowych 
i bibliotekarzom praktykom.
P o stu la t 6

W yposażyć w szystk ie  b ib lio tek i szkolne w 
e lem en ta rn y  sp rzę t tecbni.czny (obow iązkow e 
m in im um ; m aszyna do p isan ia , radio , m agne
tofon)

S ta n o  w i s k  o MOiW
Za wyposażenie bibliotek szkolnych w 

elementarny sprzęt odpowiedzialni sa dy- 
röktorzy szkół. W przypadku siprzetu ob
jętego ireglamentacją, talony przydzielać 
będą kuratoria oświaty i wychowania, u-
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wzgl^dniając iw (pierwszej kolejności po
trzeby (bibliotek pedagogicznych i zespo
łów szikół.

Ministerstwo zobo/wiaże terenowe wła
dze oświatowe do zapewnienia pedagogi
cznym bibliotekom 'wojewódzkim apara
tury reprograficznej ora.z urządzeń do 
korzystania z 'dokumentów wtórnych. 
P o stu la t 7

U tw orzyć p rzy  w ojew ódzkich  b ib lio tek ach  pe
dagogicznych b ib lio tek i sk ładow e, grom adzące 
d ru k i zbędne w  b ib lio tek ach  szko lnych  i pe 
dagogicznych z te re n u  danego w ojew ództw a.

S t a n o w i s k o  MOiW
Ministerstwo uważa za celowe tworze

nie tego rodzaju bibliotek. Prawnie spra- 
■ wa ta zostanie uregulowana w statucie bi
blioteki pedagoigicznej do dnia 31XII 
1(981 r.
P o stu la t 8

Zw iększyć liczbę w izy tato rów -rrtetodyków  ds. 
b ib lio tek  (1 w izy ta to r  na 180 b ib lio tekarzy).

S t a n o w i s k o  MOiW
Problem nauczycieli-metodyków ds. bi

bliotek zostanie rozwiązany analogicznie 
jak w przypadku tworzenia etatów nau
czycieli-metodyków innych przedmiotów.

Po'stulat 9
U znać choroby  d róg  oddechow ych, schorze

nia  k ręgosłupa , oczu, a lerg iczne za choroby  za
w odow e nauczycie li.-b ib lio tekarzy .

S t a n o w i s k o  MOiW 
iSiprawa chorób zawodowych nauczycle-

li-bibliotekarzy ujęta zostanie przy kom
pleksowym rozwiązaniu dotyczącym cho
rób zawodowych 'Wszystkich nauczycieli 
iZgoidnie z listopadowymi .ustaleniami 
gdańskimi (postulat 85).

(Problemy bibliotek pedagogicznych zo
staną omówione O'ddzielnie we wrześniu 
1981 r.

Na zalkończe'nie rozmów obie strony 
uzgodniły, iż w styczniu 1982 r. nastąpi 
spotkanie ustąlajace i oceniające stopień 
realizacji ipodjetych porozumień.

PODPISY STRON

W imieniu MOiW 
Przewodniczący Komisji 
członek Stąłej Komisji ds.
Wsipółpracy ze Ziwiązikami Zawodowymi 
Franciszek Krysiak

W imieniu Zespołu Problemowego
ds. Bibliotek Szkolnych 

Przewodniczący Zespołu
Zdzisław Czyż

Czlo'nkowie : Członkowie:
1. B. Cichy 1. M. Fiuczek
2. L. Rzewuski 2. J. No.waczyk
3. L. Pauliński 3. D. Skrzypińska
4. S. Kubiakows'ki 4. H. Pawlik
5. T. Gordon 5. B. Wo'lszczak
Protokół podpisano dnia 19 V 1981 r.

Bibliotekarze szkolni zrzeszeni w HSZZ 
„Solidarność” region Mazowsze 
Ü kuratora Oświaty i Wychowania

8 maja 1981 r. delegacja bibliotekarzy 
szkolnych zrzeszonych w NSZZ „Solidar
ność regioin Mazowsze .przeds.tawiła pro
blemy s'wego środo.wiska w Kuratorium 
Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy. 
Rozmowy odbywały się w ramach comie
sięcznych spotkań władz oświatowych ze 
stałym zespołem (Sekcji ,.Oświata” NSZZ 
„Solidarność” region Mazowsze. Problemy 
bibliotek przeds‘ta.wiły kol. kol. Cecylia 
Gugulska, Teresa Trybusiewicz oraz Bar
bara Wolszczak, która uczestniczy również 
w pracach Zespołu .Problemowego ds. Bi
bliotek przy Krajowej Sekcji Oświiaty i 
Wychowania NSZZ „Solidarność” w 
Gdańsku.

Przedstawiono sprawy, które można by 
załatwić niemal „od ręki” na szczeblu lo
kalnym, nie czekając na rozwiązania cen
tralne. Chodzi głównie o:

•  zahamowanie procesu gwałtoiwnego 
spadku ilości etató.w bibliotekarskich w 
związku z 'malejącą liczbą uczniów (eta
ty naj.częściej zastępowane są w tych 
szkołach ryczałta.mi).

•  udoskonalenie systemu zaopatrzenia 
bibliotek:
— w 'książki przez odpowiednią umoiwę z 

„DO'ipem Książki” (przy zapewnieniu 
szkołom wystarczających funduszy na 
zakup),

— w czasopisma przez zlikwidowanie 
praktyki limitowania tytułów przez 
(przedsiębiorstwa kolportażu „Ruch”,

— w siprzęt .niezbędny do pracy — ma
szyna do pisania, folia do opra.wy ksią
żek. meble biblioteczne,

•  powołanie 'dzielnicowych komsji in
wentaryzacyjnych do przepro'wadzania 
skontrum w bibliotekach szkolnych.

Na zreferowane i przedstawione na p i
śmie (postulaty odpowiedzi udzielili ku
rator Jasizczak oraz inni przedstawiciele 
KOiW. Następnie uzgodniono, iż:

1. Kuratorium zaprzestanie wprowadza
nia ryczałtów w miejsce etatów bibliote
karskich, tam zaś, gdzie liczba uczniów 
nie odbiega zbyt wyraźnie od normy (450
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uczniów), dołoży starań, aby przywrócić 
etaty.

2. Wydziałom oświaty Kuratorium za
leci (zwiększenie funduszy na zakup ksią
żek. Do ustalenia proponowanej przez 
„Solidarność” noiiimy (50 zł na ucznia) nie 
doszło.

3. W sprawie lepszego zaopatrywania 
bibliottek w książki i czasopisma prowa
dzone będą rozmowy z kierownictwem 
„Domu Książki” oraz „Ruchu” — prawdo
podobnie w mieszanej komisji .przedsta
wicieli Kuratorium i „Solidarności”.

4. Do produkcji skrzynek katalogowych 
zobowiązane zostało odpowiednie przed

siębiorstwo, a zamówienia na folię oraz 
meble realizować można poprzez dzielni
cowe zespoły ekonomiczno-finansowe.

5. Problem powoływania komisji in
wentaryzacyjnych zostanie omówiony w 
najibliżsizym czasie na zebraniu przedsta
wicieli dzielnicowych zespołów ekonomi
czno-finansowych; przewiduje się stop
niową jego realizacje.

Na zakończenie uzgodniono, że do dnia 
31V Ibr. Kuratorium przedstawi szczegó
łowy terminarz realizacji w/w postano
wień.

Oprać. Cecylia Gugulska

WIESŁAWA TELKOWSKA
KONIECPOL — SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

SPRAWDZIAN JAKOŚCI 
CZYTELNICTWA________
UCZNIÓW KLASY V

Celem lekcji jest po'dsumowanie całoro
cznego czytelnictwa uczniów kl. V oraz 
wdrażanie ich do uważnego czytania 
wszystkich lektur.

Metoda poszukująca, problemowa z uw
zględnieniem treści o niepełnych danych.

Organizacja pracy indywidualna, jedno
lita.
PLAN LEKCJI

Zapoznanie z celem lekcji.
Informacja o przebiegu lekcji w formie 

zgaduj-(Zgaduli
Rozdanie kopert z kartkami
Pytania i pisemne odpowiedzi w opar

ciu o rekwizyty, ilustracje, insicenizacje, 
fragmenty .książek itp.

Podliczenie przez ucznów zdobytych 
punktów i zaliczenie się do odpowiedniej 
grupy (I—IV).

Podsumowanie i ocena.
Zebranie kopert z odpowiedziami.

UWAGI METODYCZNE I ORGANIZA
CYJNE

Lekcją zapowiadamy wcześniej, aby 
zmobilizować wszystkich uczniów do prze
czytania całego zestawu lektur.

Leikcja ta wymaga również uprzedniego 
przygotowania, na które składają się:

•  R e  k w i zy  t y: skrzypce, miniatura 
czołgu, pięcioramienna czerwona gwiaz
da, łyżwa.

•  M a k i e t a  samochodu i samolotu 
oraz piłeczka oklejona srebrną folia.

•  I l u s t r a c j e  z książek:
— Nasza szkapa — ilustracja przedstawia
jąca szkapę i trzech chłopców

— Łysek z pokładu Idy — podobizna Ły
ska i Kuboka
— Czarne Stopy — namalowane namioty 
i czarne stopy (rys. z okładki).

•  K s i ą ż k a :
WASILEWSKA W Pokój na poddaszu, 

Wwa 11965 — (zaznaczony w niej do prze
czytania fragment rozdziału „Imieniny”
na str. 78, kończący się słowami ....kiedy
szli za pogrzebem”.

•  I n s c e n i z a c j e  fragmentów iksią- 
żek:

— PRUS B. Antek. Wa 1975 — przygo
tujemy IZ uczniami innych klas krótka .in- 
sicenizację 'fragmentu zaczynającego się 

na str. 13 od słów: „Jednego dnia na 
dworze mróz był lżejszy...”, a kończącego 
się na str. 14 słowami: „— Na rozgrzewkę 
go!” (wyraz „Antek” zamieniamy na 
„chłopiec”).

W inscenizacji biorą udział trzy osoby: 
Antek, nauczyciel, narrator.

— TWAIN M. Przygody Tomka Sawye- 
ra. Wwa 1965 — inscenizacja fragmentu 
zaczynającego się na str. 42 od słów: 
„—Senwusiik. Co słychać?”, a kończącego 
się na str. 45 słowami: „W ten sposób 
UBuniesiz każdą brodawlkę”.

W linscenizacji biorą udział dwie osoby: 
Tomek i Huck.

•  S t r o j e :
— dla Odarpiego: futro, czapka futrza

na, buty zimowe;
— dla reprezentanta chłopców z Placu 

Broni: zielona bluza, zielona czapka 
(beret), izielono-czerwona chorągiew
ką;

— dla reprezentanta czerwonoskórych: 
czerwona bluzka, czerwona czapka, 
czerwona chorągiewka;

— dla Hucka: kapelus'z; czaimy kot na 
sznurku (maskotka);

— (dla Antka: kamizelka.
W miarę możliwości aktorzy przygoto

wują stroje we własnym zakresie, nau
czyciel im pomaga.
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•  T e k s ty :
— dla Odanpiego (do wyuczenia sie na 

pamięć):
Mieszikam na dalekiej Północy w śnież

nym ddmu. Długi, niski tunel zastępuję 
drz-wi. Do domu wchodzi sie na czwora
kach. Jest to niewygodne, ale za to prze
nikliwy wiatr i śnieg nie dostaja sie do 
wnętrza. Niewielki otwór zastępujący 
okno.', zasłonięty cienkimi skórami fok, ma 
tylko maleńka szparę, przez która widać, 
co się idzieje na dworze.

— tekst charakteryzujący bohaterów 
książki Klimek i Klementyna (do 
przeczytania przez bibliotekarza):

iBohaterami książki sa bliźnięta — chło
piec i dziewczynka. Oboje byli ciemno
włosi i oboije mieli krótko ostrzyżone czu
pryny. Mieli wiele niebezpiecznych przy
gód, które związane były z ich patrioty
czna postawa w czasie ważnego wydarze
nia historycznego.

• K o p e r t y  i k a r t e c z k i  
(Każde dziecko otrzymuje lub przynosi 
kopertę i 14 małych karteczek).

Sprawdzian pomyślany jest tak. że sa
mi uczniowie wyisitawiają sobie punkty 
za prawidłowe odpowiedzi.

Lekcja izostaje zakończona samoocena 
każdego ucznia i zaliczeniem sie do odpo
wiedniej grupy według uzyskanych pun
któw:

I — 39—42 
II — 34—38

III — 22—33
IV 0—21

Najlepsi (grupa I i II) w nagrodę otrzy
mują stopnie bardzo dobre i dobre, co 
uzgadniamy przed lekcja z nauczycielem.

Po zapoznaniu uczniów z celem lekcji 
wyjaśniamy, że będą oni odgadywać tytu
ły książek oraz podawać ich autorów i 
bohaterów na podstawie różnych rekwi
zytów (wyjaśniamy znaczenie wyrazu re
kwizyt przy pomocy encyklopedii), frag
mentów książek, ilustracji lub insceniza
cji.

Polecamy uczniom napisać na kopertach 
imię i nazwisko oraz wyjąć karteczki z 
kopert. Wyjaśniamy dalej, że jedna kart
ka przeznaczona jest na 3 o'dpowiedzi z 
jednej lektury. Po napisaniu odipowiedzi 
na pytania każdy uczeń chowa kolejna 
karteczkę do koperty. Nie wolno jej już 
powtórnie wyjmować ani nic na niej po
prawiać. Po każdej odpowiedzi i włoże
niu karteczki do koperty następuję spra
wdzian. Wskazani przez nauczyciela ucz
niowie podają głośno od,powiedżi, biblio
tekarz ewentualnie je poprawia, a nastę
pnie uczniowie na kopercie pisza ilość za
robionych punktów. Za każda prawidłowa 
odpowiedź uczeń stawia sobie 1 punkt, za 
połowę poprawnej odpowiedzi 1/2 punktu, 
czyli za prawidłowe odpowiedzi dotyczące 
jednej książki., sformułowane na jednej 
kartce, można uzyskać 3 punkty.

Każdą karteczkę uczniowie kolejno nu
merują. Ułatwia to później nauczycielowi 
sprawdzenie, czy uczniowie uczciwie zali
czyli sobie ilość punktów i czy je dobrze 
podsumowali.

1.

Pokazujemy miniaturę czołgu, wyjaś
niamy, że przedmiot ten jest ściśle zwią
zany z akcją jednego z utworów.

Polecenie: napiszcie tytuł tego utworu, 
nazwisko autora oraz wymieńcie czterech 
członków załogi czołgu.

Odp. C ztere j pancern i i pies 
J . P rzym anow ski
np. Ja n ek , G ustlik , G rześ, Szarik .

2.

Prezentujemy ilustrację książki pt. Ły
sek z pokładu Idy.

Polecenie: napiszcie tytuł utworu, naz
wisko autora i nazwisko osoby, która o- 
piekowała się bohaterem utworu.

Odp. Ł y se k  z  pokładu  Idy  
G. M orcinek 
K ubok

3.

Wchodzi do klasy Odarpi, przedstawia 
się mówiąc wyuczony na pamięć tekst 
(zob. wyżej).

Polecenie: napiszcie tytuł książki, której 
ibohatera widzicie, nazwisko autora oraz 
główne izagadnienia opisane przez pisarza 
w tej książce.

Odp. O darpi sy n  Egigw y
A. i Cz. Centkie'wiczowie 
Życie Eskim osów

4.
Czytamy fragment książki pt. Pokój 

na poddaszu.
Polecenie: wymień tytuł książki, nazwi

sko autora i imiona bohaterów.
Odp. P okój na poddaszu  

'W. W asilew ska 
A nka, Ignaś, Zosia, Adaś

Demonstrujemy makiety i piłeczkę. Wy-' 
jaśniamy, że wyobrażają one trzy środki 
lokomocji, którymi podróżowali bohate
rowie 'książki.

Polecenie: napiszcie tytuł tej książki i 
nazwisko autora, podajcie właściwe naz
wy tych pojazdów (ich imiona).

Odp. W ielka , w iększa  i n a jw iększa  
J . Broszkiew icz 
K ap itan , Ja k , S re b rn a  K ula

6.
Pokazujemy ilustrację książki pt. Na

sza szkapa.
Polecenie: rozpoznajcie i napiszcie. ty

185



tuł książki, na-awisko autora, imiona chło
pców, którzy sa na ilustracji.

Odp. N asza szkapa
M. K onopnicka 
F elek . W icek, P io tru ś

7.

Inscenizacja nowelki pt. Antek. 
Polecenie: naipiszcie tytuł 'książki, której

fragment był 'iins'cenizowany, nazwisko au
tora oraz imię siostry bohatera, która 
zmarła w  tragicznej sytuacji.

Odp. A n te k  
B. P ru s  
R ozalka

8.

Wchodzą bohaterowie Chłopców z Placu 
Broni, kłaniają się i po chwili wychodzą.

(Polecenie: rozpoznajcie w tych chłop
cach bohaterów jednej z książek, napisz- 
icie jej tytuł, nazwisko autora oraz naz
wisko głównego bohatera.

Odp. C hłopcy z P lacu B roni 
K. M olnar 
N em eczek

9.

Pokazujemy skrzypce, wyjaśniamy, że 
przedmiot ten był przyczyną tragicznej 
śmierci bohatera.

Polecenie: podajcie tytuł utworu i naz
wisko autora, wymieńcie cztery cechy bo
hatera.

Odp. Janko  M u zy k a n t  
H. S ienkiew icz
n p . m ały , słaby, chorow ity , u ta le n to 
w any .

10.

. Czytamy podaną wyżej charakterysty
kę Klimka i Klementynki.

Polecenie: napiszcie tytuł książki i na
zwisko autora, podajcie w czasie jakiego 
wydarzenia historycznego toczy się akcja 
utworu.

Odp. K lim e k  i K le m e n ty n k a  
M. K riiger
Powstanie kościuszkowskie

U.

Pokazujemy łyżwę. Mówimy, że przed
miot ten był jedyną zabawką i radością 
•przedstawionych w utworze bohaterów.

Polecenie: wymieńcie tytuł książki i na
zwisko autora, napiszcie, do jakiej organi
zacji zapisały się dzieci (pod koniec utwo
ru).

Odp. W ilczę ta  z czarnego podw órza  
M. D ąbrow ska
D zieci zap isały  się  do h a rce rs tw a .

12.

Prosimy o wyjście na środek ucznia, 
'któremu poleciliśmy ubrać się na lekcję 
w  granatowy sweter lub bluzę. Przypina
my mu na piersiach czerwoną gwiazdę.

Polecenie: podajcie tytuł książki i naz
wisko autora oraz napiszcie, kto jest bo
haterem tej książki (jednego z nich wi
dzicie).

Odp. T im u r  i jego d ru żyn a  
A. G a jd a r  
p io n ie rzy

13.
Pokazujemy ilustrację z książki pt. 

Czarne Stopy. Wyjaśniamy, że w tej ilu
stracji uwidoczniony jest tytuł książki.

Polecenie: napiszcie tytuł książki, naz- 
wiskoi autora i miejsce akcji.

Odp. Czarne S to p y
S. Szm aglew ska
K ielecczyzna — G ó ry  S w iętok rzystk ie

14.
Inscenizacja fragmentu książki pt. 

Przygody Tomka Sawyera.
Polecenie: napiszcie tytuł książki, naz- 

wisiko autora i imiona bohaterów.
Odp. P rzygody T o m ka  S aw yera  

M. T w ain  
T om ek i H uck

► ir ;
J i -  MAJOREK

SZCZECIN — SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46

JAN KOCHAI^OWSKI
Scenariusz wieczornicy

NARRATOR:
W roku 1980 obchodziliśmy 450-lecie u- 

rodzin Jana Kochanowskiego, na rok 1984 
przypadnie jubileus’z 400-lecia jego śmier
ci. Nazywają go „ojcem poezji polskiej”, 
jego twórczość stałą się bowiem skarbnicą 
dla przyszłych pokoleń literackich. Chcie- 
libyśmy i my dołączyć naszą cząstkę do

lupamiętnienia jego poezji i podziękować 
mu za nią.
,,I w darłem  sie na skałę p ięknej K alijopy, 
Gdzie d o tychm iast n ie  było znaku  polskiej

s to p y ”
Ja n  K ochanow ski — P sałterz D aw idów

Kochanowski urodził się w roku 1530 
w  Sycynie pod Radomiem jako syn sę
dziego« ziemskiego. Na wsi wśród licznego 
'rodzeństwa: trzech braci: Kacpra, Piotrka 
i Mikołaja oraz sióstr: Elżbietki, Kata
rzyny i Anusi pędził beztroskie dzieciń
stwo ipod opieką matki słynącej inteligen
cją i dowcipem oraz zaipobiegliwego oj
ca. Starsi chłopcy jeździli codziennie na 
nauikę do Zwolenia. O Janku proboszcz
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zwoleński powiedział: „Już to w naszej 
szkole iparatfialnej on sie niczego wiecej 
nie nauczy”.

Był Janek zdolny, uważny i pracowity, 
miał doskoinała pamięć, toteż rodzice ura
dzili wysłać go na naukę do Krakowa. Do 
dziś IW archiwum Uniwersytetu Jagielloń
skiego zachowała sie księga z r. 1544, w 
której zapisano „Jan Kochano,wski syn 
Piotra z Sycyny”. A potem z synem het
mana Tarnowskiego wyruszył na nauki w 
daleki świat, do Wioch.

Do winiarni w Krakowie wszedł młody 
profesor Marycjusz
(scena I — przy  ław ie (św iece, ka łam arz , pióro) 
siedzi i  pisze Sylw iusz).

MARYCJUSZ ('Wchodząc):
A toż was szukam. Przyszła na zamek 

poczta z zagranicy, Ibyło tam i do mnie 
pismo od Waszego i mojego ucznia, Jana 
Kochanowskiego. Przyniosłem • dwie fra
szki, któire teraz Jan w  Wenecji napisał i 
nam je tu przysyła. Myślę Sylwiuszu, że 
sie doczekamy pociechy z naszego wycho
wanka. Przeczytajcie!

SYLWIUSZ:
Tak. taki młody... a toć to pięknie na

pisane. A przecież obróciło mu sie dopiero 
na dwudziesty rok.

MARYCJUSZ:
iNo widzicie! Czy nie mówiłem, że z 

Kochano'wskiego będzie wielki pisarz. A 
ku polskiej mowie sieffnie, bo go ona sku
si, przyciągnie. Przecie jest piękna jako 
zaniedbana siostra. Aleć on jej ojcem bę
dzie. Wspomnicie moje słowa.

NARRATOR:
Tak to o Kochanowskim zaczęto mówić 

w Krakowie. A on w tym czasie pobierał 
nauki w Szkole Rzeczypospolitej Wenec
kiej. Tak pisał sta,mtad do matki: „Siła 
mądrych nauk tu  sie uczę, a najwięcej o 
pisarzach łacińskich”. Wkrótce potem 
przenosi sie do Padwy. W Akademii Pa
dewskiej spotyka wielu Polaków. Zaprzy
jaźnia sie z jednym z nich — Patrycym 
Nideckim. Cieszy go piekne miasto, a i z 
nauk wiele korzysta, bo — jak mówi — 
profesorowie pięknie wykładają. Poznaje 
mowę grecka i włoska. Ale i piekne Wło
szki zabierają mu wiele czasu. Poświę
ca im trochę swego talentu.
Pisze o nich:

DZIEWCZYNA:
Wietrze, jeśli ty rozumiesz 
Miłosne cierpienia.
Ponieś najmilejszej dziewce 
Moje łzawe pienia.

Sehne z żałości. Dniem i nocą 
we łzach gorzkich tonę.
Nawet składać już przestałem 
piosnki ulubione.

NARRATOR:
Wiele podróżoiwał Jan z Sycyny. Fran

cja zrobiła na nim duże wrażenie, a szcze
gólnie w Paryżu Sorbona, najstarszy Uni
wersytet Europy. Czy studiował tam, nie 
wiemy, ale stale doskonalił sie w ipoetyc- 
kiej 'sztuce. Świadczy o tym powstały 
tam hymn Czego chczesz od nas Panie za 
twe hojne dary? Tu zastała go wiado
mość o śmierci ukochanej matki. Wraca. 
Sycyna jest pusta i cicha. Zastanawia się 
nad swoją przyszłością, ma już 27 lat. 
Nie chce jeszcze osiadać na gospodarce w 
Czarnolesie. Przecież należy do najbar
dziej wykształconych Polaków. Ileż języ
ków zna. Łacinę i grekę, niemiecki, biegle 
mówi po włosku. A talent? Ma już w do
robku sporo wierszy — 70. Nie zmarno
wał czasu na obcej ziemi. Zaczyna swą 
dtyorską karierę. Wtedy .powstaje n a j
więcej fraszek. W XVI w. chętnie na 
dworach gromadzono anegdoty. Kochano
wski, któremu jako materiał do fraszek 
przyjaciele znosili dowcipy i opowiadania, 
zapisywał je. Powstawały wspaniałe fra
szki.
(trzech  chłopców  w  s tro ja c h  i dziew czyna — 
siedzą p rzy  sto liku)

CHŁOPIEC I:

Na gospodarza

Posadziłeś mnie wprawdzie nienajgorzej, 
Aleby trzeba mięsa dawać sporzej;
Przed tobą widzę półmisków niemało.
A mnie się ledwie .polewki dostało. 
Diabłu się godzi takowa biesiada!
Gościem czy świadkiem ja twego obiada?

CHŁOPIEC II:

Na młoidość

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, 
którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. 

CHŁOPIEC III:

O miłości

Próżno uciec, próżno się przed miłością
schronić.

Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?

DZIEWCZYNA:

Na Konrata

Milczycie w obiad, mój panie Konracie; 
Czy tylko na chleb gębę swą chowacie?

CHŁOPIEC I:

Na nabożną

Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz. 
Czego się, miła, tak często spowiadasz?
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NARRATOR: Na lipę

Lata dworskie mijały Kochanowskiemu 
beztrosko, .poznał wielu magnatów świec
kich i duchownych, wielu zostało- jego 
przyjaciółmi, między nimi Myszkowski, 
Tęczyńtski, podziwiający jego wielki talent 
i rozum. Jakiś czas był sekretarzem Jego 
Królewskiej Mości. Ale kariera dworska 
znużyła się Kochanowskiemu i po śmier
ci Zygmunta Augusta ostatecznie osiadł 
w Czarnym Lesie, który mu przyipadł z 
działów rodzinnych.
(CHŁOPIEC — K ochanow ski u b ra n y  w stró j z 
epoki Odjrodzenia. S la jd  p rzed staw ia ją cy  dw o
re k  C zarnoleski)

Na dom w Czarnolesie

Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; 
Raczyż błogosławieństwo dać do końca

swoje!
Inszy niechaj pałace marmorowe maja, 
i sizczerym złotogłowem ściany obijają. 
Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym

gnieździe ojczystym, 
a Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem 

czystym.
Pożywieniem uczciwym ludzka

życzliwością.Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą
starością.

NARRATOR:

Po życiu dworskim Kochanowski w ci
chym Czarnolesie czuje się troche samotny 
i opuszczoiny. Pisze:

DZIEWCZNA:

Sobie śpiewam a Muzom. Bo kto jest
na ziemi.

Co by serce ucieszyć chciał pieśniami
memi.

Jednak mam te nadzieję, że przedsie
za laty

Nie beda moje czułe nocy bez zapłaty;
A co- mi 2;a żywota ujmie czas dzisiejszy. 
To po śmierci nagrodzi z lichwa wiek

późniejszy.

NARRATOR;

Dzięki zapobiegliwości siostry. Anny, 
Jan poznaje Dorotę Podlodowską, która 
wkrótce zostaje towarzyska jego życia. 
I znowu dwór czarnoleski zatętnił życiem. 
Zjechała szczęśliwa niania Wojcieszka, 
ciągle martwiąca się o swego Jasiunia. A 
Jan, już teraz sipokoijny, zadowolony, siada 
w cieniu rozległej lipy i wsłuchując się 
w szum boru, brzęczenie zapobiegliwych 
pszczół Pisze.

(DZIEW CZYNA — -w b iałym  s tro ju  ludow ym . 
S la jd  p rzed staw ia jący  K ochanow skiego piszą- 
cego pod lipą)

Gościu, siądź pod mym liściem,
a odpoczni sobie!

Nie dojdzie Cie tu słońce, przyrzekam
ja tobie.

Choć się najwyżsszej wzbije, a proste
promienie

Ściągną .pod swoje drzewa rozstrzelane
cienie.

Tu za'WÊdy chłodne wiatry z pola
zawiewaja.

Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie
narzekaj a.

Z mego wonnego kwiatu pracowite
pszczoły

Biora miód, który potym szlachci pańskie 
stoły.

A ja swym cichym szeptem sprawić
umiem snadnie.

Ze człowiekowi łacno słodki sen
przypadnie.

Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan 
tak kładzie

Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim 
sadzie.

NARRATOR:

Mijaja dni, tygodnie, lata. We dworze 
biegają córeczki: Ewa. PolLksena, najuko
chańsza Urszulka, Hanka. Ma się o kogo 
starać pani Dorota, i jeszcze trzeba pil
nować, aby ojcu nie przeszkadzały w pisa
niu. A .Pisze Jan wielka rzecz, pierwszy 
utwór sceniiczny Odprawa posłów grec
kich ku przestrodze niesfornej szlachty 
i magńatów.

CHŁOPIEC:

Wy, którzy posipolita rzeczą władacie.
A ludzka sprawiedliwość w reku

trzymacie.
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono 
I zwierzchności nad stadem bożym

awierzono ;
Miejicie to przed oczyma zawżdy swojemi, 
2eśoie miejsce zasiedli boże na ziemi.
Z którego macie nie tak swe własne

rzeczy
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj

na pieczy.

NARRATOR:

Sprawy .państwa zawsze Ko-chanowskie- 
mu leżały na sercu. Ale nie tylko frasun
ki nawiedzały .poete; lubił i umiał sie ra- 
dować. Oto noc Kupały —■ Sobótka. Piek-; 
nie ją Jan opisał w Pieśni Świętojańskiej 
o Sobótce.

(Pięć dziew cząt u b ra n y c h  w  b iałe ln ian e  spód
nice 1 b luzki, w iank i) Mówią ko lejno  frag m en ty  
różnych  Pieśni:

I. Gdy słońce Raka zagrzewa.
A słowik wiecej nie śpiewa.
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Sobótkę, jako czas niesie.
Zapalono w Czarnym Lesie.

II. Siedli wszyscy na murawie, 
iPotym wstało sześć par .prawie 
Dziewek jednako ubranych 
I belicą przepasanych.

III. Siostry, ogień napalono
I placu nam postąpiono;
■Czemu sobie rak nie damy.
A sipołem nie zaśpiewamy?

IV. To moja najwieks:za wada.
Ze tańcuje bardzo rada. 
Powiedzcież mi, me sasiady.
Jest tu która bez tej wady.

V. Ja się nie umiem frasować,
Toż radzę drugim zachować;
Bo w trosce człowiek zgrzybieje 
Pierwej, niż sie sam spodzieje.
A teraz ten wieczór sławny 
Święćmy jako zwyczaj dawny. 
Niecąc ognie do świtania.
Nie bez pieśni, nie bez grania!

NARRATOR:
Tak śpiewały panny w noc św. Jana. 

Płonęły ogniska, beztroski, śmiech i radość 
młodości oczarowały Jana.
DZIEWCZYNKA:

(fragment)
Wsi spokojna, wsi wesoła.
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki 
Może wsipomnieć za raz wszytki?
Człowiek w twej pieczy uczciwie 
■Bez wszelakiej lichwy żywię;
Pobożne jego staranie 
I  bezpieczne nabywanie
Dzień tu. ale jasne zorze 
Zapadiłyfoy znowu w morze.
Niżby mój głos wyrzekł wszytki 
Wieśne wczasy i pożytki.

NARRATOR:
(Pisał zaipomniawBzy na chwile o tros

kach dinia codziennego. A przecież we 
dworze rosły panny Kochanowsikie. któ
rym trzeba zapewnić przyszłość. A dwór 
skromny, niebogaty. Ale jedna panienka 
trochę inna, podobna do pana Ojca, bo 
wierszyki układa, nie takie same, ale prze
cież.
DZIEWCZYNKA z kl I — Urszulka:

Nie bój się, nie bój łatecko.
Nie jesteś na święcie sama.
Pats, to ja jestem Orsulka.
Orsulka to twoija mama.

NARRATOR:
Kochał ja też ojciec najbardziej, była 

mu najbliższa i kiedy jej zabrakło, zroz
paczony napisał:

CHŁOPIEC — Kochanowski: Tren VIII 
(podkład muzyczny)

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu
moim,

Moja droga Orszulo, tym zniknieniem
swoim!

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: 
Jedna maluczka dusza tak wiełe ubyło. 
Tyś za wszytki mówiła, za wszystki

śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy

pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce sie frasować 
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy

psować.
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając 
I onym swjnn uciesznym śmiechem

zabawiaj ac.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki

w domu.
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać

się nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, 
A serce swej pociechy darmo upatruje.

NARRATOR:
Pieśni tych o Urszulce, naz.wanych Tre

nami, napisał dziewiętnaście. Piękne to, 
podziwiane do dziś, wiersze, przepełnione 
głębokim żalem zbolałego sęrca. Żeby za
pomnieć — pracuje. Przygotowuje swe 
utwory do druku, a przy okazji wspomi
na przyjaciół, któirym często je poświęcał. 
Gdy zaczęło mu nie dopisywać zdrowie, 
zrozumiał, jak wielkim ono skarbem dla 
człowieka.

DZIEWCZYNKA:
Na zdrowie

Szlachetne zdrowie. 
Nikt się nie dowie. 
Jako s'makujesz.
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie. 
Widzi na jawie.
I sam to powie.
Ze nic nad zdrowie 
Ani lepszego.
Ani droższego;
Bo dOibre mienie. 
Perły, kamienie.
Także wiek młody 
I dar urody,
Mieśca wysokie, 
Władzę szerokie 
Dobre są. ale —
Gdy zdrowie w cale. 
Gdzie nie masz siły.
I świat niemiły. 
Klejnocie drogi.
Mój dom ubogi 
Oddany tobie 
UluibUj sobie!
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NARRATOR:
.'Pisze dużo, bo drukarz Januszewski w 

Krakowie czeka i natychmiast drukuje. 
Jakie piękne są Psalmy i Pieśni.

CHŁOPIEC — Kochanowski:
Kto mi dał skrzydła, kto- mię odział pióry 
I tak wysoko .postawił, że z góry 
Wszystek świat widzę, a sam, jako trzeba. 
Tykam sie nieba?

(Księgi pierwsze, Pieśń X  — fragment)

NARRATOR:
Wie, że to, co stworzył, pozostanie

na zawsze.
Już nie musi myśleć jak kiedyś:

Proszę, niech ze mną za raz me rymy
nie giną,

Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną!
(Ku Muzom — fragment)

ale wie, że:

O mnie Moskwa i będą wiedzieć
Tatarowie,

I różnego mieszkańcy świata Anglikowie; 
Mnie Niemiec i waleczny Hiszpan,

mnie poznają.
Którzy głęboki strumień Tybrowy pijają.

Pieśń X X IV  — fragment)

Zmarł 2 .sierpnia 1584 r., pochowany zo
stał w Zwoleniu. Pozostał wielkim poeta 
ipolskim, który pierwszy tak pięknie prze
mówił w naszym języku. Wielu sie na 
nim wzorowało poetów i poświęcało mu w 
podzięce swoje utwory: Słowacki, Norwid, 
Iwaszkiewicz, Staff.
(M uzyka C hopina, s la jd  z zieloną lipą)

DZIEWCZYNKA:

Lipy — Leopold Staff

Odkąd dla Muz i własnej poważnej
igraszki

W chłodnym cieniu o-chronnej lipy
czarno-leskiej.

Wyśpiewałeś na lutni swej pieśni
i fraszki.

Pogodną sztuką z rymem wiążąc rym
królewski :

Od czterech wdzięcznych wieków i dla
wiecznej chwały.

Złotej jak miód natchniony w twym
pisanym dzbanie —

Wszystkie kwitnące słodko lipy w Polsce 
całej.

Pachną imieniem twoim, Kochanowski
Janie!

Bibliografia:
J. Porazińska — Kto mi dal skrzydła 

J. Kochanowski — Dzieła wybrane

DANUTA POLAKOWSKA
SŁUPSK

„NAZYWAM CIEBIE MORZE“ 
Konkurs czytelniczy

„N azyw am  ciebie m orze 
k rop le  kosm osu 
w ilgo tna m iękka gwiazdo 
tlen u  i w o d o ru ”

Ta strofa wiersza koszalińskiego poety, 
Henryka Liwor-Piotrowskiego. stała się 
mottem wojewódzkiego konkursu czytel
niczego dla uczniów szkół po-dstawowych, 
organizo'wanego przez Kuratorium Oświa
ty i Wychowania oraz Pedagogiczna Bi
bliotekę Wojewódzką w Słupsku. Głów
nym zadaniem tak nazwanego konkursu 
jest popularyzacja książek o tematyce 
morskiej wśród uczniów województwa 
położonego nad morzem. Jest to literatura 
dość trudna, ale atrakcyjna — egzotyka, 
podróże — i charakteryzująca przy tym 
wybitnymi wartościami wycho-wawczymi, 
literatura zdolna rozwijać zainteresowania 
i budzić pasje młodzieży. Spis lektur kon

kursowych nie jest zresztą stały; w roku 
ubiegłym zawierał beletrystykę maryni
styczną pisarzy polskich (Fenikowski, 
Centkiewiczowie, Biskupski), w bieżącym 
roku szkolnym .polecał także książki o te
matyce regionalnej. W spisie znalazło się 
więc kilka zbiorów pięknych legend po
morskich Gracjana Bojar-Fijałkowskiego. 
W przyszłym roku mamy zamiar umieścić 
w spisie lektur literaturę marynistyczną 
autorów obcych. Obok beletrystyki biblio
grafia konkursu obejmuje co roku dwie 
pozycje popularnonaukowe, np.: K. Bara
nowski — Polonezem dookoła świata, A. 
Czemer — Latarnie morskie polskiego 
wybrzeża, S. Tyszecki — Słowiński Park 
Narodowy itp.

Regulamin konkursu zakłada także inne 
cele, a mianowicie integracje dość rozpro
szonego środowiska bibliotekarzy szkol
nych (konkurs obejmuje wszystkie szkoły 
podstawowe w województwie) oraz zainte
resowanie działających w bibliotekach ak
tywów bibliotecznych i kół miłośników 
książki, z nich bowiem rekrutują się 
głównie uczestnicy konkursu.

Wreszcie cel mało atrakcyjny, ale poży
teczny — wzbogacanie wiedzy uczniów, 
wyrabianie umiejętności korzystania z 
licznych informatorów oferowanych przez
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bibliotekę, nie tylko szkolną. Wiedza to 
ciągle jeszcze nie doceniana i mimo ak
tywności wielu biblioitekarzy (lekcje bi
blioteczne) niedositatecznie przez uczniów 
oipamoiwana. Konkurs zakłada indywidual
ną pracę bifolio'tekarza z grupą dzieci, dla
tego, mimo iż uczniowie pochodzą z klas 
V—VIII, obejmuje całość zagadnień z roz
działu „Czytelnictwo i podstawy samo
kształcenia” Programu języka polskiego.

Jednym z zadań konkursowych jest opis 
bibliograficzny (skrócony) książki, a w 
każdym zestawie pytań obok pytania z 
lektury znajduje się pytanie odwołujące 
się do wiadomości nabytych drogą samo
kształcenia, np-:

1. Wytłumacz znaczenie słowa „rezer
wat” i przedstaw rezerwaty wchodzące w 
skład Słowińskiego Parku Narodowego.;

2. .Z którego działu w twojej (szkolnej) 
bibliotece najczęściej korzystasz, przedstaw 
zawartość tego działu i układ' znajdują
cych się w nim książek;

lub
1. Co to jest legendą? Wytłumacz na 

przykładzie legendy wybranej ze zbioru 
Bo'ja r a -F ijałko wskiego ;

2, Jakich informacji o książce udziela 
ci karta katalogowa?

Bardzo atrakcyjne dla przyglądającego 
się konlkursowi audytorium kolegów, a 
chyba także i dla samych uczniów, jest 
inne zadanie, obejmujące wszystkich — 
reklama książki wybranej ze spisu lektur, 
w dowolnej formie. Oczywiście reklama 
przygotowana jest wcześnie i stanowi 
przegląd najróżnorodniejszych pomysłów. 
Najiczęs'tszą formą są prace plastyczne: 
rysuhki, wyklejanki i malowanki, modele 
statków i latarń, wylepianki z gliny i pla
steliny, wyszywanki, albumy i ilustrowa
ne katalożki. Dzieci stosują także formy 
słowne, od prostego odpowiadania, przez 
recenzje i listy, aż do wierszy i anegdot, 
czasem ich autorstwa. Zdarza się także, 
że dzieci podejmują próby przedstawienia 
książki przebierając się za jej bohatera; 
oglądamy wtedy Eskimosa z powieści 
Centkiewiczów i Hedwigę z Panienki z 
okienka Deotymy, rycerza i legendy sło
wińskiej i nawet szamana z Dalekiej Pół
nocy.

Punkty uzyskane w kolejnych rywali
zacjach, a więc: w bibliografii, reklamie 
książki i odpowiedziach ustnych, dają o-

steteczny wynik. Organizacją konkursu 
kieruje wizytator-metodyk bibliotek 
szkolnych, w oparciu o inspektoraty szkol
ne i filie Pedagogicznej Biblioteki Woje
wódzkiej, a z pomocą przewodniczących 
zespołów samokształceniowych biblioteka
rzy szkolnych. Inspektoraty organizują eli
minacje rejonowe, PBW służy powielaniem 
materiałów, jest biurem konkursu, z jej 
pracowników rekrutuje się też jury, Prze- 
woidniczące zespołów samokształceniowych 
zajmują się propagandą (informacja _ o 
konkursie znajduje się w Wojewódzkim 
Kalendarzu Imprez), czuwają nad elimi
nacjami szkolnymi, opiekują się grupą 
laureatów rejonowych w czasie eliminacji 
woj e wód zk ich.

Konkurs rozpoczynamy w listopadzie 
rozesłaniem regulaminów. Etep szkolny 
rozgrywany jest w kwietniu, podobnie re
jonowy (w cześciu miastach województwa), 
eliminacje wojewódzkie odbywają się w 
maju. Przewidujemy niewielkie odstępy 
czasu między etapami, ponieważ nie zmie
niają się ani lektury, ani zadania, ani 
wymagania.

Największym kłopotem okazuje się 
właściwy dobór lektur, zgo.dny z pozio
mem i zainteresowaniami dzieci, oraz 
zgromadzenie dostatecznej liczby egzem
plarzy książek polecanych do przeczyta
nia. Ta ostatnia okoliczność bardzo utrud
nia szerszy udział w konkursie młodzieży 
ze szkół wiejskich.

Na zakończenie konkursu przewidujemy 
nagrody (książki, płyty gramofonowe, re
produkcje) dla zwycięzców i dyplomy dla 
bibliotek szkolnych, z których laureaci po- 
chodzą. Wszyscy uczestnicy otrzymują 
drobne upominki. Ponieważ •’’“st to naj
większa w naszym województwie szkolna 
impreza uświetniająca majowe Dni Kul
tury, Oświaty, Książki i Prasy, przygoto
wujemy także występy zespołów dziecię- 
c.ych z okolicznościowym programem. Na
turalnie zapraszamy także gości — władze 
oświatowe, literatów z naszego środowiska 
i innych.

W obu — I i II wojewódzkim konkur
sie czytelniczym „Nazywam ciebie morze” 
udział wzięło 254 uczniów z 44 szkół pod
stawowych. Nie jest to więc impreza na
ukowa masowa, ale cieszy się dużym zain
teresowaniem uczniów i bibliotekarzy, ja
ko „ich biblioteczny konkurs”.

Redakcja prosi Kolegów (szczególnie Kolegów pracujących w bibliotekach ph-';. 
blicznych) o sygnalizowanie zarysowuja.cych się bądź pogłębiających się trudności w'- 
różnych zakresach działalności bibliotecznej, a także o propozycje doraźnych roz* 
wiązań oraz o informacje o skutkach już wprowadzonych usprawnień.

Przez wymianę myśli i doświadczeń możemy pomóc sobie wzajemnie w łagodze
niu uciążliwych warunków pracy.



GRAŻYNA JAWOR
WROCŁAW — SZKOŁA PODSTAWOWA

MONTAŻ
LITERACKO-MUZYCZNY

Jedna z małych form teatralnych sto
sowanych w pracy z młodzieżą sżkolna 
jest montaż literacko-muzyczny.

Od roku prowadzę biblioteczny teatrzyk 
poezji, który nazwaliśmy „Ex libris”. Na
leżą do niego uczennice klas IV—VIII.

Teatrzyk powstał niemal samorzutnie 
spośród członków działającego aktywu bi
bliotecznego. Dziewczęta stanowią grupę 
niefoirmalną, łączą je związki koleżeństwa 
i przyjaźni, co wpływa na harmonijna 
pracę zespołu w trakcie przygotowywania 
programów.

Atmosfera panująca w zesipole jest bar
dzo ważna, bowiem wartość małych form 
teatralnych mierzy sie głównie wynikami 
uzyskiwanymi w toku przygotowań, choć 
i końcowy efekt ma również ogromne 
znaczenie.

Szkoła nasza jest szkoła osiedlowa, 
praktycznie — oprócz filii Dzielnicowej 
Biblioteki Publicznej Wrocław-Złotniki — 
jedyną placówka o charakterze oświato
wo-kulturalnym. Środowisko objete jej 
działaniem jest bardzo trudne. Do szkoły 
uczęszczają dzieci z rodzin wielodzietnych, 
rozbitych, z sąsiadującego z nią najwięk
szego we Wrocławiu domu dziecka. Są to 
w większości dzieci zaniedbane, mające 
trudności W nauce i nie osiągające specjal
nie wysokich wyników. Uczestnictwo we 
wszelkiego typu imprezach jest wiec dla 
nich ogromnym przeżyciem, a imprezy po
pularyzujące po-ezje mają dla nich szcze
gólna wartość.

W bieżącym roku szkolnym odbyły się 
dwie wieczornice o charakterze uroczy
stym. W związku z obchodzona w 1980 r. 
450 rocznica urodzin Jana Kochanowskie

go' przygotowałyśmy program pt.: „Sobie 
śpiewam a Muzom”, wykorzystując sce
nariusz przedstowLony w ,,Poradniku Bi
bliotekarza” Ponieważ jednak scenariusz 
ten dotyczył imiprezy przeznaczonej dla 
uczniów szkół średnich, musiał ulec zna
cznym zmianom. Pozostały tylko kwestie 
narratora. Utwory trzeba było dobierać 
każdemu dziecku indywidualnie.

Wieczornica odbyła sie w odpowiednio 
przygotowanej, udekorowanej sali, przy 
blasku palących sie świec. Podkład mu
zyczny recytacji stanowił nokturn ze 
suity Sen nocy letniej Mendelssohna — 
Bartholdy’ego. Według pierwotnego planu 
impreza miała odbyć sie wyłącznie dla 
klas VII—VIII, poitem zdecydowano, aby 
dzieci wystąpiły po raz drugi dla klas 
V—VI, które — jak się o,kazało — stano
wiły wdzięczne audyitorium dla poezji Ko
chanowskiego.

Dnia 6 stycznia, tuż po feriach, odbył 
sie wieczorek poświecony pamięci Kon
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego', którego 
kolejna rocznica śmierci minęła w grud
niu.

W udekorowanej auli, przy blasku ma
lutkiej lampki, w takt utworów Chopina 
popłynęły strofy Gałczyńskiego. Montaż 
nosił tytuł: „Chciałbym i mój ślad na dro
gach ocalić od zapomnienia”. Wykorzysta
ne zostały utwory reprezentatywne dla 
twórczości poety, na zakończenie młodzież 
wysłuchała recytacji Pieśni.

lObyidiwie wieczornice, nagrane na taś
mę magnetofonowa, sitanoiwić beda według 
opinii polonistek pomoc do wykorzysty
wania na lekcjach jeżyka polskiego.

Prace nad przygotowywaniem podob
nych imiprez dopiero zaczynamy. Docenia
my ich ogromna wartość ze względu na 
to, że uczą dzieci przeżywania poezji, dają 
im możliwość obcowania z tym. co dobre 
i piękne, pozostawiają trwały ślad w ich 
psychice i pamięci.

1 ,.P o radn ik  B ib lio tek a rza” 1980 n r  7/8. s. 1G8 
—173.

STANISŁAW MAĆKOWIAK
POZNAŃ

Z biblioteki
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla dzieci Niewidomych
w Owińskach

Chdac pracoiwać, trzeba umieć organi
zować swój warsztat pracy. W przypadku 
biblioteki konieczne jest odpowiednie po
mieszczenie. a w nim starannie dobrany 
księgozbiór, systematycznie wzbogacany 
w nowości. Należy pilnować, aby zaku

pione książki były skatalogowane, zanim 
oddamy je do rak czytelników.

Słyszę już, jak ktoś woła, że nie ma 
pieniędzy. To prawda! Niim jednak ta sy
tuacja ulegnie zmianie, spróbujmy na ten 
cel zdobyć jakieś fund^usze w Wydziale 
Kultury, w związkach zawodowych, w 
którymś z zakładów pracy itp. Niech to 
nie bidzie na zasadzie żebrania, ale w 
formie współpracy, a to może mieć różne 
zakresy.

Placówka nasza prowadzi trudna, trud
niejszą niż w innych biblio'tekach, pracę 
z czytelnikiem. Podstawę wypożyczeń 
stanowią lektury oraz podręczniki. Dla 
dzieci mamy podręczniki wydane pismem 
Braiäle’a. dla nauczycieli i wychowawców 
— również podręczniki czamodrukowe. 
Nie zapominamy także o propagowaniu li
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teratury pięknej, o wykorzystywaniu w 
tym celu przypaidających rocznic, wyda
rzeń kulturalnych itp. Do pracy z książką 
wciągamy naszych młodych czytelników, 
powierzając im kompletowanie określo
nych czasopism czy konserwacje książek.

W zakresie propagandy czytelnictwa 
staramy sie stosować różne formy. Naj
ważniejsze z nich to: konkursy czytelni
cze miedzyklasowe i indywidualne, kon
kurs na zrelacjonowanie książki, uplasty
cznienie wybranej sytviac.ji itp. Organizu
jemy spotkania z pisarzami, aktorami i 
ciekawymi ludźmi. Przybliżają one dzie
ciom wybraną oaobe i mobilizują je do 
sięgania po książki mówiące o niej, czy z 
nią związąne. Niektóre z takich spotkań 
pociągają za sobą koszty (honoraria), moż
na jednak uzyskać potrzebne środki ze 
wspomnianych wyżej źródeł. Na ogół uda- 
je mi sie to załatwić bez trudności.

A oto przykład jednej z imprez.
W cyklu spotkań, jakie organizuje bi

blioteka w Owińskach, po długich stara
niach doszło do skutku spotkanie z dr. 
Michałem Kaziowem. niewidomym recen
zentem radiowego teatru, mieszkającym 
Zielonej Górze. Przybył on do Ośrodka w 
towarzystwie przedsitawiciela Zarządu

Okręgu Polskiego Związku Niewidomych 
w Poznaniu.

iW pierwszej części spotkania niewido
mi nauczyciele przed.stawili cały szereg 
spraw dótyozących nauczania i wychowa
nia, kierowanych do Zarządu Głównego 
PZN, którego dr Kaziów jest wiceprze- 
wodnicząc.vm. Cześć drugą — z młodzieżą 
— rozpoczęła sie wręczeniem jednemu z 
ucznióiw książeczki mieszkaniowej ufun
dowanej ze składek niewidomych okręgu 
poznańskiego i kaliskiego, które to datki 
niewidomi dobrowolnie zadeklarowali. 
Następnie dr Kaziów opowiadał o swojej 
pracy twórczej. Ze strony dzieci posypała 
sie lawiną pytań — „Jak pan pisze? Jak 
pan oibsługuje aparat telefoniczny, radio
wy, magnetofon? Interesowało je wszyst
ko, wszystko chciały wiedzieć. Wytworzy
ła sie atmosfera pogodna, a na zakończe
nie sipotkania nie zabrakło kwiatów i 
ciepłych słów. Zespół wokalny zaśpiewał 
na podziękowanie dwie piosenki.

Sądlze, że S;potkanie spełniło zamierzony 
cel, że pewna grupa czytelnikó.w na pew
no bedzie sięgać po książki naszego gościa, 
szczególnie po jedną z nich, wydana sy
stemem Brajlla — Niewidomi w oczach 
poetów.

IN S T R U K T O R K A
W s p o m n ie n ie  o  k o i.  Z o f ii  K u ła g o w s k ie j

Kiedy w r. 1950 Zofia Kułagowską roz
poczęła pracę w bibliotekarstwie łódzkim, 
byłą już kobietą dojrzałą, doświadczoną 
przeżyciami wojennymi, matką dwojga 
dzieci. Urodzoną w Warszawie, 15 maja 
1908 r., dużą maturę uzyskała we Lwowie, 
a uzupełniła ją dyplomem dwuletniego 
kursu nauczycielskiego w Poznaniu. Swoje 
przygotowanie wykorzystała w 6-letniej 
pracy pedagogicznej na stanowisku nau
czycielki. Państowych Liceów dla Wycho
wawczyń w Poznaniu i Łodzi. Po długiej 
przerwie spowodowanej zamążpójściem i 
wojną otrzymała kierownictwo II Rejono
wej Biblioteki dla dzieci i młodzieży, gdzie 
ujawniła wielki zapał i zaangażowanie 
oraz ambicję zdobycia kwalifikacji zawo
dowych — uzyskała je na kursach biblio
tekarskich w Łodzi i w Jarocinie.

Dopiero jednak po przejściu kol. Ku
łagowskiej w r. 1953 do Miejskiej Biblio
teki Publicznej im. Ł. Waryńskiego i ob
jęciu tam opieki instruktażowej nad biblio
tekami dziecięcymi sieci mógł szerszy ogół 
bibliotek poznać jej umiejętności. współ-
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życia z ludźmi, serdeczną życzliwość, pomysłowość i inicjatywy w pracy kulturalno - 
-oświatowej. Miała szczęście piracować w okresie, gdy działalnością bibliotek pub
licznych dla dzieci w kraju kierowała Maria Gutry, st. radca Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Kol. Kułagowska uczestniczyła we wszystkich, .regularnie organizowanych 
przez p. Gutry seminariach i odprawach. Przywoziła z nich nowe zadania, szcze
gółowo opracowane wytyczne oraz wskazówki metodyczne. Podczas tych spotkań, 
odbywających się w różnych regionach Po'laki i połączonych ze zwiedzaniem licz
nych bibliotek, nawiązała przyjacielskie kcntakty, poznała przodującą grupę biblio
tekarek oraz instruktorek specjalizujących się w obsłudze czytelnika dziecięcego 
1 młodzieżowego.

Dzięki umiejętności przekazywania wiedzy zdobytej na szkoleniach i seminariach, 
dzięki stworzeniu waruników do wymiany doświadczeń, dzięki wreszcie własnym 
predyspozycjom psychicznym Zofia Kułagowska przyczyniła się do tego, że biblio
teki łódzkie uz/^skiwały bardzo dobre wyniki pracy np. przy organizowaniu mię- 
dzybiblioteoznycli konkursów i turniejów. Za te formy działalności bibliotek odpo
wiadała jako kierowniczka Oddziału placówek dla dzieci i młodzieży w dziale sieci 
placówek bibliotecznych, a następnie — po jego likwidacji — jako instruktor w Dzia
le Instrukcyjno-Metodycznym.

Głównie pomocy instruktażowej kol. Kułagoiwskiej zawdzięczamy efekty czytel
nicze podejmowanych w Łndizi (w ramach akcji ogólnopolskich) konkursów: „Zrobię 
sam”, „Jed,ziemy w świat”, „Szlakiem 20-lecia PRL”, „Łódź i ziemia łódzka w 1000- 
-Jeciu” czy „Poznawajmy, kochajmy, chrońmy przyrodę ojczystą”. Ona też współ
organizowała i nadzorowała wielkie wystawy w Bibliotece Głównej bądź w biblio
tekach dziielnicowych, udostępniające publiczności prace konkursowe wykonane 
przez młoidych uczestników. Wystawy te, cieszące się olbrzymią frekwencją zwie- 
dzaijących, wsipomniane są do. dzisiaj, podobnie jak centralne łódzkie zloty aktywi
stów bibliotek dla dzieci i młodzieży. Dużo uwagi poświęcała także Koleżanka Zosia 
formom pracy bibliotek miejskich z dziećmi w okresie letnim. Na ten temat opu
blikowała artykuł w „Bibliotekarzu” w r. 1956.

Ceniliśmy jej rzeczowy, ale zawsze utrzymany w tonie przyjacielskim, instruk
taż indywidualny podczas lustracji bibliotek oraz ciekawe zajęcia dydaktyczne na 
szkoleniach specjalistycznych. Pasjonująca się pracą zawodową, oddana bardzo 
swojej rodzinie, Zofia Kułagowsika znajdowała zawsze czas na działalność społecz
ną. Przez trzy kadencje przewodniczyła Radzie Zakładowej Biblioteki im. L. Wa
ryńskiego. Przez 15 lat aż do r. 1972 tj. jeszcze przez 3 lata po przejściu na eme
ryturę, była członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Związku Pracowników Kultu
ry i Sztuki. Pełniąc te funkcje wielokrotnie, dzięki usilnym zabiegom u władz związ
kowych, uzyskiwała w różnej formie pomoc dla kolegów dotkniętych chorobami i in
nymi wypadkami losowymi.

Należała do grupy wieloletnich aktywistów Stowarzysizenia Bibliotekarzy Pol
skich, wspierając wszysitkie jego poczynania i będąc przez długi okres łącznikiem 
Stowarzyszenia z Sekcją Bibliotekarsiką Związku Nauczycielstwa Polskiego. R.ów- 
nież wiele lat pracowała jako ławnik w Sądzie Powiatowym do spraw cywilnych.

W tym bogatym, naznaczonym prawością, patriotyzmem życiorysie zawodowym 
i społecznym nie brak i zaszczytnych odznaczeń. Otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi, 
Od,znakę Zasłużonego Działacza. Kultury, Odznakę Honorową m. Łodzi, Odznakę 
Tysiąclecia, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Związku Pracoiwników Kultury 
i Sztuki.

W życiu Biiblioteki i Stowarzyszenia kol. Zosia brała czynny udział aż do śmier
ci. Zmarła 14 kwietnia 1981 r. Praca stanowiła Jej głęboką, wewnętrzną potrzebę. 
Była złączona ze swoim środowiskiem zawodowym bardzo silnymi węzłami uczu
ciowymi. Kochała Bibliotekę, darzyła bibliotekarki ciepłem i miłością. I myśmy 
Ją kochały.

, Izabela Nagórska



S T A N I S Ł A W  G A B R Y E L
W spom nienie

■Dnia 16 marca 1980 r. zmarł w Gorli
cach zasłużony biblioitekarz i ofiarny dzia
łacz spbłeczny, Stanisław Gabryel. Uro
dzony w r. 1909 w Siarach koło Gorlic, po 
uzyskaniu matury w gorlickim gimnazjum 
studiował polonistykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Na krótko 
przed wybuchem wojny podjął prace jako 
nauczyciel szkół średnich w Gorlicach. Do 
tego też zawodu powrócił natychmiast po 
wyzwoleniu miasta spod okupacji hitle
rowskiej.

W r. 1948 został powołany na stanowi
sko kierownika Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Gorlicaich. Z ogromnym od
daniem rozpoczął dzieło organizowania 
biblioteki w mieście, a następnie sieci bi
bliotek w całym powiecie gorlickim. 
Dzięki jego nies,pożytej energii i konsek
wencji w działaniu do r. 1969 powstała 
sieć bibliotek, licząca 35 samodzielnych 
placówek i 52 punkty. Z tym samym za
pałem w latach następnych prowadził re
mont i adaptacje budynku przeznaczone
go na potrzeby Biblioteki Miejskiej w 
Gorlicach. Dzięki temu biblioteka uzyska
ła w  r. 1974 wspaniała i obszerna siedzi
bę. jaka poszczycić sie może niewiele 
miast tej wielkości w naszym kraju. Po 
wykonaniu tego przedsięwzięcia przeszedł 
w r. 1975 na emeryturę.

Pod jego kieirownictwem biblioteka w 
Gorlicach i biblioteki całego powiątu o-

siągineły wysoki poziom pracy. Organi
zował dziesiątki spotkań autorskich, na 
których bywali najwybitniejsi pisarze, se
sje popularnonaukowe, odczyty oraz zna
komicie przygotoiwane wystawy.

Praca zawodowa nie wyczerpywała ca
łości jego zainteresowań. Bardzo wiele 
pracował społecznie. Był w latach 1958— 
—1962 przewodniczącym Zarzadu Okręgu 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 
Rzeszowie oraz członkiem Zarzadu Głów
nego SBP.

Pasją jego życia była turystyka. Praco
wał społecznie w Polskim Towarzystwie 
Tatrzańskim, potem w Polskim Towarzy
stwie Tiurystyczno-tKrajoznawczym. Wal
nie przyczynił się do podjęcia prac nad 
turystycznym zagospodarowaniem Beski
du Niskiego i Biesizczadów. Projektował 
pierwisze szlaki turysityczne, a wiele z 
nich własnoręcznie przecierał i znakował. 
Z jego inicjatywy i głównie jego stara
niem rozpoczęto budowę pierwszego w 
Beskidzie Niskim schroniska turystyczne
go na Magurze Malastowskiej, które u- 
kończono w r. 1955. Pełnił w latach 1956— 
—1960 i 1962—1967 funkcje prezesa Za
rządu Oddziału PTTK w Gorlicach. Był 
także członkiem Zarzadu Głównego tej 
o.rganizacji. Za czasów jego prezesury 
działalność gorlickiego Oddziału PTTK 
znana była w całym kraju. Właśnie w 
tamtych latach wesipół z innymi działa
czami PTTK założył w Gorlicach Muzeum 
Regionalne, do dziś bedace w gestii tej 
organizacji. Jest ono dużą atrakcja tury
styczną ze względu na zbiory dotyczące 
I wojny światowej, początków przemysłu 
naftowego na Podkarpaciu oraz kultury 
ludowej Łemków. Za swa działalność na 
tej niwie otrzymał Złota Honorowa Od
znakę PTTK oraz Odznakę Zasłużony 
Działacz Turystyki.

Pod koniec życia jego społeczna aktyw
ność skoncentrowała sie na działalności 
w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Gor
lickiej, którego prezesem był od r. 1972 aż 
do śmierci. Było to jakby podsumowanie 
całej poprzedniej aktywności zawodowej 
i społecznej. Stad chyba bogactwo jego 
Dnicjatyw i działań, których nie sposób 
szczegółowo wyliczyć. Dość bedzie wspom
nieć zabiegi — uwieńczone sukcesem — 
wokół uznania za zabytki cmentarzy woj- 
sikowych z czasów I wojny światowej, or
ganizowanie badań naukowych nad dzieja
mi przemysłu naftowego w okolicach Gor
lic, pcipularyzowanie pielkna i historii re
gionu.

Aby dopełnić obrazu aktywności spo
łecznej Stanisława Gabryela, dodać trze
ba, że był bardzo czynnym członkiem 
Stro.nnicitwa Demokratycznego i przez 
wiele kadencji radnym Powiatowej Rady 
Narodowej w Gorlicach.

Janusz Tómalski
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Pismo grunt

Nadzieja i odwaga
E nerg ia  pow inna n a tra fia ć  n a  opór, to ją  

ćwiczy, to ją  ocala. Jeżeli je d n a k  sto i się przed 
o lb rzym ią , litą  śc ianą, na k tó re j ani jed n e j 
chropow atości, an i jed n e j szczeliny, je s t to już 
w ięcej niż opór i za dużo. E nerg ia  w tedy  zw ra
ca się do w ew nątrz , z jada sam ą siebie i czło
w iek zap y tu je : ,,Może śc iany  w ogóle nie ma? 
Może to m oje złudzenie? Może to w szystko m o
ja  w ina i pow inienem  się p rzystosow ać?”

Zakończenie tej refleksji, która kilka
naście lat temu wyszła spod pióra Cze
sława Miłosza, nie potwierdza się na 
szczęście w naszej dzisiejszości. Mimo 
trudności i zagrożeń napiętrzających się 
od pamiętnego Sierpnia — społeczeństwo 
z determinacją kruszy „litą ścianę” opo
ru, w przekonaniu, że tym razem nie wol
no cofnąć się i przystosować. Dzieje się 
tak na skutek wielu procesów, które do
prowadziły do solidarnego buntu ogółu w 
obronie prawa do godności.

W imię prawdy
Albert Camus, laureat literackiej Na

grody Nobla, autor „Dżumy”, „Obcego”, 
„Upadku”, humanista i moralista o pro
filu duchowym przypominającym Josepha 
Conrada, poświęcił swego czasu obszerny 
esej analizie istoty buntu. Pisze on m.in.:

K to to je s t człow iek zbuntow any? Je s t to 
człow iek, k tó ry  m ów i: nie. Lecz odm aw iając 
zgody byna jm n ie j się nie w yrzeka: to rów nież 
człow iek, k tó ry  od pierw szej chw ili m ów i: tak . 
N iew olnik, k tó rem u  rozkazyw ano przez całe 
życie, s tw ie rdza  nagle, że now y rozkaz je s t nie 
do p rzy jęcia . J a k a  je s t zaw artość  tego ,,n ie” ?

O znacza ono na p rzyk ład : ,,to trw ało  zbyt 
d ługo” , ,,do tego m iejsca tak , dalej n ie ” , ,,po
suw asz się zby t da leko” , a także: ,,jes t g ra 
n ica, k tó re j n ie  p rzekroczysz” . W sum ie to 
,,n ie” zak łada istn ien ie  g ran icy . Tę sam ą ideę 
g ran icy  odnajdziem y w  poczuciu zb un tow ane
go, że ów d rug i ,,p rzesadza” , że rozciąga sw oje 
praw o poza lin ię , za k tó rą  inne praw o rządzi 
i go ogranicza. (...) B u n t nie obyw a się bez 
poczucia, że w  jak iś  sposób i w  jak im ś p u n k 
cie człow iek m a rac ję . Oto dlaczego zbun to 
w any n iew oln ik  m ów i zarazem  ,,ta k ” i ,,n ie” . 
S tw ierdzając  istn ien ie  g ran icy , s tw ierdza  też 
istn ien ie  tego w szystk iego, co poza n ią  p rze
czuw a i chce zachow ać. Dowodzi z uporem , że 
je s t w nim  coś, co ,,w arte  je s t tru d u , żeby...” , 
i żąda, by  m ieć to na uw adze.

W raz z odrazą do in g eren c ji je s t w. każdym  
buncie  ca łkow ita  i na ty ch m iasto w a zgoda czło
w ieka na część jego sam ego. W prow adza więc 
on n ie jaw n ie  sąd w arto śc iu jący  na  ty le  pow aż
ny, że o bsta je  p rzy  nim  w śród n iebezpieczeństw . 
D otychczas m ilczał p rzy n a jm n ie j, w ydany  roz
paczy, k tó ra  sp raw ia , że zgadzam y się  na swój 
los, n aw et uw aża jąc go za n iespraw ied liw y. 
M ilczeć to znaczy pozwolić w ierzyć, że nie o są
dzam y i n ie  p rag n iem y  niczego, w  pew nych  
zaś w ypadkach  to rzeczyw iście niczego nie 
p ragnąć . Rozpacz, ta k  sam o ja k  absurd , osą
dza i p rag n ie  w szystk iego w  ogóle, a nic w 
szczególności. M ilczenie w yraża ją  dobrze. Ale 
od chw ili gdy rozpacz zaczyna m ów ić, naw et 
jeś li je j słow em  je s t ,,n ie” , znaczy to , że p rag 
nie i osądza. (...) Z b u n tu  rod z i się św iadom ość, 
jak k o lw iek  m glista: nagłe i o lśn iew ające spo
strzeżen ie , że w człow ieku je s t coś, z czym  
m oże się u tożsam ić, choćby na pew ien czas. (...) 
To, co w p ierw  było n iepochw ytnym  oporem  
człow ieka, s ta je  się całym  człow iekiem , k tó ry  
się z ty m  oporem  utożsam ia i  w nim  się s tresz 
cza. Tę cząstkę siebie , k tó re j poszanow ania żą
dał, staw ia  ponad w szystko inne i ogłasza, że 
uw aża ją  za najw ażn ie jszą , w ażniejszą naw et 
od życia. S ta je  się ona d la  niego dobrem  n a j
w yższym .

Tak obszerny cytat uważam za uspra
wiedliwiony w warunkach, kiedy ciągnące 
się miesiącami zmagania rtie tylko o spra
wy najwyższej rangi, ale i o takie, do 
których rozwiązania wystarczyłoby trochę 
dobrej woli i zdrowego rozsądku, mogą 
przesłonić fundamentalne przyczyny i cele 
zrodzonego u nas buntu. Celem, mówiąc 
w największym skrócie, było i jest wy
pracowanie modelu życia opartego na 
prawdzie i sprawiedliwości.

Nie jesteśmy utopistami, wiemy że raju 
na ziemi nie było i nie będzie, a i nikt do 
tego nie dąży. Chodzi o rzeczy tak pod
stawowe jak wyjście spoza fasady kłamstw 
i iluzji, zdrowe myślenie o podstawowych 
dziedzinach życia gospodarczego i społecz
nego, dążenie do takiej polityki, która 
otworzy odległą wprawdzie, ale wiarygod
ną perspektywę podniesienia jakości ży
cia. Nieodzownym warunkiem realizacji 
tych dążeń jest spojrzenie prawdzie w 
oczy i wyciągnięcie z tego prawdziwych 
wniosków.

Ruchy społeczne zaistniałe już kilka
krotnie w naszej powojennej historii, a 
wyrastające z uświadomionych potrzeb i 
oczekiwań określonych środowisk, nie 
miały szans przetrwania z powodu braku 
ustawowych gwarancji autonomicznego 
działania. Ludzie gotowi przeciwdziałać 
zjawiskom ujemnym, przyłożyć ręki do 
trafnych i skutecznych przedsięwzięć, nie 
znajdując poparcia w strukturach zarzą
dzania i kierowania, musieli wcześniej czy 
później zamilknąć. Górę brali ci, którzy 
przystosowywali się do praktyki korzy
stania z przywilejów i znajomości, uś- 
ciełając sobie wygodne gniazdka w istnie
jących układach i przymykając oczy na
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ciąg dalszy. Partactwo, nieuczciwość, 
mydlące oczy statystyki, slogany zamazu
jące fakty doprowadziły do totalnego kry
zysu i w konsekwencji do powszechnego 
protestu przeciwko dalszemu marszowi ku 
katastrofie.

Czy wysuwane od miesięcy żądania są 
zbyt wygórowane, skoro walczyć trzeba 
o nie tak ciężko, to posuwając się krok 
do przodu, to znów drepcząc w miejscu? 
Pytanie to zadaje sobie każdy z nas co
dziennie, ale też codziennie utwierdza się 
w przekonaniu, że — mimo wszystko — 
odwrotu nie ma i być nie może, nie moż
na bowiem wygasić poruszenia serc i u- 
mysłów narodu gotowego na najdalej idą
ce wyrzeczenia w imię obrony swoich 
podstawowych racji.

Każdy z nas bywa chwilami pesymistą, 
ale nie tak krótkowzrocznym, żeby nie 
wierzyć w przyszłość. Na początku tekstu 
znalazły się słowa Miłosza, niech znajdą 
się i na końcu tych pobieżnych uwag o 
polskiej współczesności:

M oje życie było tr iu m fa ln e  n ie  dlatego, że 
b rak ło  w  nim  zła i p rzeg ran y ch , ale dlatego, 
że m ogłem  w idzieć n a  w łasne oczy, ja k  spe łn ia  
się pow oli to, co było n ie jasn ą  zapow iedzią , i 
ja k  rozpada się to , w  czym  p o dejrzew ałem  fa ł
szyw ą w ielkość. U k ry ta  s tru k tu ra  rzeczyw is
tości je s t rozum na. T ak  tw ierdzić  w p rze raża 
jący m  stu lec iu , to dużo. N iem niej n igdy  n ie 
m al, z w y ją tk iem  k ró tk ic h  chw il, n ie  opusz
czało m nie p rzekonan ie , że absu rd  p rędzej czy 
później p rzeg ryw a.

Przeciwko antykulturze
Jeśli k u ltu ra  zak łada  i o ch ran ia  ciągłość po 

stępu , to a n ty k u ltu ra , w  rach u b ie  n a  szybkie 
w ygody, gotow a pó jść  n a  w szelkie łam ańce. 
Je śli k u ltu ra  je s t nabożeństw em  do p ięknej 
anom alii zw anej ta len tem , to a n ty k u ltu ra  uzna- 
je  ty lk o  w ielkości k reo w an e  lub  (w drodze w y
ją tk u )  akcep tow ane przez siebie .

N adm iar am bic ji i b ra k  sk rupu łów , k o m p lek 
sy i  choroby  cezariańsk ie  — tacy  przychodzą m i 
na m yśl sp rzym ierzeńcy  an ty k u ltu ry . W ysoce 
u jem n e  z jaw iska  w  sferze  naszego życia k u l
tu ra ln eg o , ja k  k o k ie te ry jn o ść , w tó rność  p ro 
b lem a ty k i i fo rm y  u  n iek tó ry ch  ok rzyczanych  
tw órców , ich  zarozum iałość, u ła tw ia ją  a n ty k u l
tu rze  s tro jen ie  się publiczn ie  w  p ió rk a  sp ra 
w iedliw ej k ry ty k i.

Pisał to już w latach siedemdziesią
tych wnikliwy reporter, autor licznych fe
lietonów na tematy związane z kulturą, 
Jerzy Szperkowicz.

Plony kierunku na antykulturę, kwit
nącego w minionych latach, kłują w oczy 
ze wszystkich stron — bibliotekarze aż 
nadto dotkliwie doświadczają tego na 
własnej skórze. W r. 1980 wydatki na kul
turę stanowdły 0,6% dochodu narodowego 
(10 800 mid zł), w wyniku czego na jed
nego Polaka przypadało 4,3 książki (z

broszurami włącznie). W bieżącym roku 
postuluje się zwiększenie nakładów do 
0,9%, w latach 1981—1985 — do 1,1% do
chodu narodowego. W tej sumie, {oza 
produkcją wydawniczą, muszą się zmieś
cić nakłady na inwestycje, na utrzymanie 
bibliotek, czytelnie itd. A jednak mimo 
więcej niż dotkliwego kryzysu, który po
woduje, że nawet zdobycie mleka dla 
dzieci graniczy z niemożnością, z bardzo 
wielu różnych kręgów płyną głosy doma
gające się uznania problemu książki za 
jeden z najpilniej wymagających rozwią
zania. Można się pogodzić z zawieszeniem 
majowych kiermaszy książki do czasu, 
kiedy na stoiskach będzie co wykładać dla 
ludzi, którzy lubią w tej atmosferze za
spokajać swoje potrzeby kulturalne, nie 
można natomiast pogodzić się z tym, iż w 
efekcie akcji „Lektury z makulatury” po
tencjalni nabywcy dzieł Adama Mickie
wicza pozostają w przytłaczającej mniej
szości w stosunku do tych, którym nie 
obiecuje się nawet, talonu na utwory 
wieszcza.

Brak lektur szkolnych, brak podstawo
wych utworów klasyki, nie mówiąc już 
o nowościach literatury krajowej i zagra
nicznej, składa się na obraz dżungli kul
turalnej i intelektualnej, niosącej ze sobą 
rezultaty, które muszą zaważyć na sta
nie umysłów paru generacji.

Jak wiadomo, w dniach 11—13 maja 
obradował w Warszawie Krajowy Zjazd 
Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, organizacji skupiającej blisko 
1/3 spośród ok. 35 tysięcy pracowników 
bibliotek, zatrudnionych w całym kraju. 
Nowo wybrany Zarząd Główny stanie 
przed trudnym zadaniem wypracowania 
programu umożliwiającego stopniowe 
dźwiganie się z dna. Wymaga to oczywiś
cie czasu, podczas gdy potrzebne są dzia
łania natychmiastowe, aby przynajmniej 
zahamować regres. Wiemy już, że książek 
szybko nie przybędzie, a równocześnie 
wiadomo, że nie ma ani chwili do strace
nia. Powszechny alarm w obronie kultury, 
w obronie z jej najważniejszego instru
mentu — książki, trwa i nie czekając na 
tzw. odgórne decyzje trzeba robić co się 
da, kierując się własnym rozumem i do
brą wolą.

Czy jest to możliwe? Na pewno. Jako 
przykład mogę podać poczynania nauczy
cieli historii skupionych w „Solidarnoś
ci” którzy z miejsca przystąpili do odkła
mywania tej najważniejszej dla świado
mości narodowej gałęzi nauki. Profesor 
MjM. Drozdowski, szef Komisji Dydakty
cznej Polskiego Towarzystwa Historycz
nego., na konferencji TPH w Zakopanem 
pow.i©dział wyraźnie ;

Im  zaw dzięczam y, ich  żarliw ości, hojow ości 
i p racy , w ażne, is to tn e  zm iany  w  p rog ram ach  
h isto rii, k tó re  w  szko łach  obow iązyw ać będą 
ju ż  od nowego roku  szkolnego. ,,So lidarność”
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nauczycie lska, swą bezkom prom isow ością i po 
staw ionym i p y tan iam i zrew olucjon izu je  też in 
s ty tu ty  naukow e, w  k tó ry c h  p an u je , n ies te ty , 
in e rc ja . W każdym  razie , m am  nadzieję.

Pirof. Dro'zdowski dodał, że grupa ini
cjującą nauczycieli i wsiPółdziałający z nia 
hiiS'torycy z PTH nie licząc sie z czasem 
i trudnościami przez kilka miesięcy pra
cowali społecznie z taką energią i żarli
wością, iż zdołali przygotować aż trzy pro
jekty korekt do programów szkolnych i 
wynegocjować je z władzami.

To, co sie udało zrobić na jednym od
cinku, zwielokroitnione na wielu innych 
nie ,pozwoli, aby roizmyidliły sie w ocea
nie słów i sporów treści, o które nam 
choidzi: pow.stanie ciąg faktów dokona
nych, nad którymi nie da się przejść do 
porządku dziennego.. Wielu, bardzo wielu 
Polaków nosi znaczki „Solidarność”. Mam 
głębokie przekonanie, że znak ten wykra
cza daleko poza przynależność organiza
cyjną. Jesteśmy niemal wszyscy, na co 
każdy dzień dostarcza nowych dowodów, 
solidarni w dążeniu do obrony wielkiej 
szansy powrotu do normalnego życia. 
Szansa wygranej jest nieodłączna od .pod
jęcia ciężkiej pracy na każdym odcinku, 
związana z odrzuceniem partykularnych 
initeresóiw i osobistych ambicji, z wyzwo
leniem indywidualnych inicjatyw i odra
bianiem błędów, nawet tych osobiście nie 
zawinionych. Samymi słowami niczego za
łatwić się nie da, za najszczytniejszymi 
hasłami musi stać realizm, mądrość i kon- 
sefkwentne działanie. Na gruncie bibliote
karskim potrzebna jest taka sama akty
wność poszczególnych ludzi, jak w każdej 
innej grupie zawodowej czy organizacji 
społecznej. Nikt nikomu nie podpowie w 
tej chwili, co ma robić w swoim miaste
czku, wsi czy osadzie. Lokalne warunki 
określają metody postępowania, w poje- 
dyńke WBzaikże zawsze mniej udaje się 
zdziałać niż w grupie podobnie myślącej 
i wzajemnie się wspierającej. Minister 
kultury i sztuki Józef Tejchma słusznie 
powiedział w wywiadzie udzielonym ty
godnikowi „Kyitura”:

Podzielam  pogląd, że najbard z ie j a u ten ty cz 
ne uczestn ictw o w  k u ltu rze  w ystępu je  w  zor
ganizow anych g rupach  społecznych — lokal
nych, reg ionalnych  czy innych  — k tó re  s ta 
w ia ją  sobie cele k u ltu ra ln e . Choćby tak ie  jak  
badan ie  sw ej w łasnej h isto rii, ja k  o rgan izow a
nie reg ionalnych  w ydaw nictw  czy m uzeów , ja k  
spo tk an ia  d yskusy jne  — a w szystko to robione 
bezin teresow nie przez ludzi pcdączonych w spól
nym  przeżyciem . I poniew aż zasadą uczestn ic
tw a w  k u ltu rz e  je s t ak tyw ność, a ta k ą  ak ty w 
ność w y k azu ją  obecnie w szystkie o rganizacje 
społeczne, zw iązki zaw odow e ,,S o lidarność” i 
b ranżow e, z nadzie ją  p a trzę  w  przyszłość. W ie
rzę, że ta  w yzw olona 1 zaktyw izow ana energ ia  
społeczna znajdzie  sw e fo rm y ek sp res ji także 
w k u ltu rz e ; w je j tw orzen iu  i w  uczestn ictw ie 
k u ltu ra ln y m .

Skazani na odwagę

iW maju przeżyliśmy dwa wstrząsy — 
zamach na papieża Jana Pawła II i śmierć 
prymasa Polski, księdza kardynała Stefa
na W.yBZYńsikiego. I w jednym, i w dru
gim przypadku płynące stąd poruszenie i 
żal objęły cały niemal świat. My. Polacy, 
w tych dramatycznych momentach jeśli 
nie po raz pierwszy, to w każd.ym razie 
od nowa, zadawaliśmy sobie pytanie, co 
stanowi o autorytecie tych ludzi, tak nie
zaprzeczalnym w dobie powszechnego za
chwiania wszelkich autorytetów. .Odpo
wiedzi, jakich sobie udzielaliśmy, były 
dla nas nie tylko ważne, ale też bardzo 
zoboiwiązujące.

pąpież i prymas, Polacy — patrioci, wy- 
roiśli z tej ziemi i — związani z nia swo
ją ogromną pracą, mądrością i wytrwałoś
cią — stali sie uosobieniem najwyższych 
wartości moralnych: sprawiedliwego ży
cia, miłości dla drugiego człowieka i nie
ugiętej odwagi. Ludzie ci, których kocha
liśmy i kochamy, silą swego moralnego 
autorytetu .potrafili przeciwstawić sie 
chaosowi podważającemu naturalny po
rządek świata. Okazało sie na ich przy- 
kładżie, w jakiej cenie jest zdolność nazy
wania zbrodini zbrodnią, wyraźnego od
dzielania dobra od zła, nieugiętej służby 
godnym celom, wypływającym z miłości 
ludzi i z miłości Ojczyzny. W testamen
cie Prymasa, napisanym w r. 1969 znaj
dują sie m.in. te słowa;

w  stosu n k u  do m ojej O jczyzny zachow uję 
pełną cześć i m iłość (...) p rzekonany  o donios
łości p rzem ian  społecznych służyłem  bezin te- 
resowinie przez w iele la t  w arstw om  ro b o tn i
czym  (...) w  d u ch u  społecanych  encyk lik  pap ie
ży. U ważam , że pom im o przem ian  ustro jow o- 
-po lttycznych  dzieło to nie zostało jeszcze do
konane.

Cytat ten przytoczony na gorąco za 
„Żydiem Warszawy” (a wiec niepełny), u- 
kazuje jednak jasno drogę żmudnego 
budowania s.'Prawiedliwej przys'złości kra
ju, drogę, na której w późniejszych la
tach Prymas odcisnął wiele jeszcze innych 
niezatartych śladów. Realiizacja wskaza
nych przez niegO' celów stoi przed nami.

Dni, które mamy za sobą, wiele nas na
uczyły. Cała Polska zdała sobie sprawę, 
że są wartości, dla których warto poświe
cić wszystko, i że są ludzie, którzy pło
mień nadziei potrafią przenieść poprzez 
najczarniejsze mroki nocy. Smutek, lęk, 
groza w przedziwny sposób sprzęgły się 
z nadzieją i wiarą, kazały przeanalizować 
korzenie zła i zastanowić się nad mądry
mi sposobami wychoidzenia z kryzysu spo
łecznego, politycznego i moralnego drogą 
odbudowywania szacunku dla drugiego 
człowieka. W tej pracy jesteśmy przez 
naszą historię i jej wspaniałych kontynu
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atorów wręcz skazami na wytrwałość i 
odwagę.

Przed kilku laty prof, dr Jan Szczepań
ski, socjolog i działacz społeczny, laureat 
symibolicznego Orderu Stefana Bryły, 
przyznawainego wybitnym ludziom nauki 
i techniki, nie moigac osobiście przybyć na 
uroiczysrbość wręczenia odznaki, nadesłał 
list; znajduje w nim sie kilka zdań, któ
re warto przyipominać sobie w trudnych 
chwilach:

Uważam  ten  O rder za odznakę dla ludzi w ie r
nym  sw oim  zasadom . G dybym  zaś m iał sfo r
m ułow ać zasadę stanow iącą dla m nie znak  
przew odni postępow ania, to nadałbym  jej 
b rzm ien ie  O brony Sokra tesa  (w przekładzie 
W itw ickiego):

,.Gdzie człow iek raz s tan ie  do szeregu, bo 
to uw ażał za najlepsze, albo gdzie go zw ierzch
n ik  postaw i, tam  trzeba, sądzę, trw ać  mimo n ie 
bezpieczeństw a; zgoła nie biorąc w rach u b ę  ani 
śmi.erci, an i niczego innego oprócz h a ń b y ” .

A gdyby  ktoś zapy tał, ja k  długo trzeb a  stać 
w  ty m  m iejscu , to odpow iem  C onradow skim  
„Do k resu  sił” .

O D P O W I E D Ź  N A  T E L E G R A M  W Y S Ł A N Y  P R Z E Z  Z G  S B P

Watykan, czerwiec, 1981 r.

Szanowni Państwo,

Do Stolicy Apostolskiej nadeszły słowa, w których zechcieli Państwo dać wyraz 
solidarności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II po zbrodniczym zamachu na Jego 
życie na Placu św. Piotra w Rzymie, oraz złożyć Mu życzenia szybkiego powrotu do 
zdrowia.

Ojciec Święty wysoko sobie ceni ten szlachetny odruch serca i za moim pośred
nictwem pragnie złożyć Państwu serdeczne podziękowanie.

Wyrażając niezachwianą nadzieję i przekonanie, że mimo wszystko miłość weź
mie górę nad nienawiścią, dobro przeważy nad złem, pokój nad przemocą i człowiek 
uczyni swoje życie bardziej ludzkim. Ojciec Święty przesyła swe pozdrowienie i bło
gosławieństwo.

Łączę wyrazy szacunku 
(Mons. Giovanni B. RE

Asesor)



O d p o w ie d z i n a  iis ty
W szystkie lis ty  czy tam y  z uw agą. A non im y  są szczególnie w ile w idziane, poniew aż jeden  

z naszych  w spółpracow ników  h a b ilitu je  sie z te m a tu  ,,A nonim y a odnow a w  środow isku 
b ib lio tek a rz y ” . N ajciekaw sze anonim y w ezm ą u dzia ł w  w y staw ie  połączonej z konkursem . 
P rzew idziane są w ysokie nag ro d y . A by w ziąć udział w  k o n k u rs ie , na leży  do anonim u d o 
łączyć zak le joną  k o p e rtą  z nazw iskiem  i adresem  nadaw cy. Na anoinimy jed n ak  nie odpo
w iadam y.

Szczęsna P., W arszaw a — ta lony , k tó re  w ram ach  te lew izy jn e j akcji „L e k tu ry  z m ak u 
la tu ry ” podobno będą k iedyś upow ażniały  do ew entualnego  k u p n a  czterech  tom ów  M ickie
w icza, m ożna jeszcze zdobyć na w arszaw skim  targow isku  p rz y  ul. W olum en oraz w  podo
bnych  oazach  praw dziw ego h and lu .

Józef G., K utno  — m y  rów nież n ie  w iem y, gdzie m ożna k u p ić  zapałk i. Jeżeli chodzi o 
sposób n a  zrob ien ie  p ien iędzy , to spraw a w y d aje  się prostsza (szczegółowe w skazów ki w y 
syłam y pocztą). Na pew no należy  n a ty ch m ias t zw olnić sie z b ib lio tek i.

S tan isław a G., K atow ice — nie w iem y, co m ieli na m yśli au to rzy  p ro je k tu  ,,Założeń p ro 
g ram ow ych  S tow arzyszen ia  B ib lio tekarzy  P o lsk ich ” (opracow anego przed  osta tn im  K ra jo 
w ym  Z jazdem  D elegatów  SBP) pisząc: ,,O tw órczej ro li b ib lio tek arz a  zadecyduje a tm osfera  
i tę tn o  życia zaw odow ego w  poszczególnych b ib lio tek ach , w yczu len ie  na społeczne po trzeby  
uży tkow ników , tro sk a  o lo sy  każdego czy te ln ik a” (podkr. — S.G.). P raw dopodobn ie  cho
dzi o to . żeby  b ib lio tek arze  oprócz w yk o n y w an ia  tra d y c y jn y c h  czynności zw iązanych ze 
sw oim  zaw odem  podjęli się dodatkow ych  fu rtkcji op iekuńczych . ,,Założenia p ro g ram o w e” 
n ie s te ty  n ie  p recyzu ją , jak  daleko tro sk a  o losy każdego czy te ln ika  pow inna sie posunąć. 
Czy m a to  być ty lko  tro sk a  ab s tra k c y jn a  (okazyw anie w spółczucia, pocieszanie w  roz
m ow ach i ko.respondencyjnie, pieszczenie, radzen ie  itp.), czy też  bardzie j n am acalne  p rze 
jaw y  zain teresow an ia  losam i czy teln ików  (pomoc finansow a, odstępow anie k a r te k  na m ię 
so, w ysy łan ie  paczek do w ięzienia, częstow anie w ódką w  okresach  p ro h ib ic ji, sp row adzan ie 
n iew iernych  żon z zag ran icy , p ielęgnow anie osób d o tk n ię ty ch  procesem  odnow y itp.), 
M iejm y nadzieję , że w  najb liższym  czasie zostan ie  zw ołany k o le jn y  Z jazd D elegatów  SBP, 
k tó ry  szczegółowo określi sposoby troszczen ia  się o losy czyteln ików .

Jeżeli jest P an i p racow nik iem  b ib lio tek i, to proszę póki co n ie  p rze jm ow ać sie ,,Założe
n iam i iprogram ow ym i” i  raczej zatroszczyć sie  o sw oje losy, jeżeli n a to m iast jes t P an i 
czy teln ik iem , k tó ry  p rag n ie  skorzystać z opieki b ib lio tekarzy , rad z im y  zw rócić sie do 
osób n a jb a rd z ie j ko m p eten tn y ch  — do au to rów  tego dokum entu . M iejm y nadzieje, że uda 
się P a n i ich odnaleźć, m ie jm y  też n adzie ję , że sie  o P an i losy  zatroszczą. O stą tn io  dużo 
słyszy się  o łudziąch  w yczu lonych  ną p o trzeby  społeczne.

OGŁOSZENIE
D yplom  m ag istra  w ydziału  hum anistycznego  zam ienię 
na kożuch lub  palto  z fu trzan y m  kołnierzem . E w en
tu a ln ie  in n e  propozycje.


