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STEFAN KUBO W
WROCŁAW — INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

GO Z
BIBLIOTEKARZY 
Z LAT 1080-01?

Słuszna idea zgromadzenia przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol- 
skich wniosków środowiska bibliotekar
skiego z okresu pierwszych miesięcy po 
Sierpniu ’80 zaowocowała bardzo obficie. 
W ciągu niedługiego czasu wpłynęło około 
1500 postulatów, które wraz z ponad sto
ma wnioskami zrodzonymi na łonie władz 
Stowarzyszenia stały się podstawą do spo
rządzenia obszernego katalogu spraw do 
załatwienia. Krajowy Zjazd Delegatów SBP 
w maju 1981 r. potwierdził żywotność tych 
problemów i potrzebę ich stopniowego 
rozwiązywania.

Część wniosków — i to na ogół zasad
niczej wagi — doczekała się już realizacji 
w postaci działań podjętych przez władze 
Stowarzyszenia obecnej kadencji, ale prze
de wszystkim przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki oraz przez postanowienia Sejmu 
PRL. Trzeba bowiem z satysfakcją stwier
dzić, że pomimo ostrego kryzysu gospodar
czego i politycznego sprawy kultury — 
obok reformy gospodarczej — stanowią 
jedno z najistotniejszych ogniw prac władz 
państwowych i politycznych. Żałować na
leży jedynie, że ze współuczestniczenia w 
pracach tych organów wyeliminowane zo
stały związki zawodowe. Zasymilowanie 
części dorobku związkowców przez SBP 
nie stanowi należytej rekompensaty za 
ten stan rzeczy. Z drugiej strony jednak 
postawienie tamy panującej do grudnia 
minionego roku euforii strajkowej stwarza 
możliwość działania spokojnego i staran
nego ważenia każdej kwestii.

Do tych wniosków, które uznać można 
za zrealizowane łub znajdujące się w sta
dium realizacji, zaliczyć należy rozwinię
cie szerokiej społecznej debaty nad rolą 
kultury w życiu narodu i możliwościami 
jej rozwoju oraz upowszechniania. Znaj
duje to wyraz w ożywieniu prac resortu 
kultury, w uch\\rałach kongresów SD i ZSL, 
a przede wszystkim w uchwale IX Nad
zwyczajnego Zjazdu Partii i opracowanym 
w jej następstwie programie długofalo
wych działań partii na rzecz rozwoju kul
tury narodowej. Temu celowi służyć też 
miał nie dokończony Kongres Kultury Pol
skiej, zorganizowany przez stowarzyszenia 
twórcze, fachowe i naukowe. Dostrzegalna 
jest też częstsza obecność spraw kultury 
w środkach masowego przekazu, choć wciąż 
dominują w nich problemy twórczości

artystycznej nad zagadnieniami jej upow
szechniania.

Przyjęte dnia 3 maja br. przez Sejm 
ustawy o Narodowej Radzie Kultury i Na
rodowym Funduszu Kultury oraz o urzę
dzie Ministra Kultury i Sztuki zaspoka
jają — przynajmniej w znacznym stop
niu — powszechne żądania uspołecznienia 
zarządzania kulturą w kraju przez przed
stawicieli jej twórców, działaczy i konsu
mentów. Zasady tworzenia Narodowego 
Funduszu Kultury, którego zasadniczą 
część stanowić ma określony w ustawie 
procent (13,6) podatku od plac w gospo
darce uspołecznionej (dlaczego także nie 
indywidualnej?), pozwalają sądzić, że 
wreszcie ustanie proceder oszczędzania na 
kulturze przy każdej możliwej okazji. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 
bieżącym trudnym roku kultura jest jedy
ną sferą życia społecznego nie objętą osz
czędnościami. Natomiast ustawa o urzę
dzie Ministra Kultury i Sztuki stanowi 
realizację postulatu środowisk twórców 
i działaczy kultury o uporządkowanie za
sad kierowania życiem kulturalnym w 
kraju. Pewne oczekiwania wiązać też na
leży z przygotowywanymi na koniec roku 
ustawami o radach narodowych i o upow
szechnianiu kultury. Zwłaszcza druga 
z nich winna zaspokoić żądania polepsze
nia sytuacji płacowej i statusu społecznego 
bibliotekarzy. Pierwszy krok w tej spra
wie uczyniony został już 5 kwietnia br. 
Polega on na podwyższeniu średnio o 1000 
zł miesięcznie płac pracowników upow
szechniania kultury. Mimo to zarabiają 
oni obecnie poniżej średniej płacy krajowej.

Postanowienia rządu o działaniach w 
najbliższych latach, sformułowane jesie- 
nią 1981 r., dają dużą szansę realizacji po
stulatu radykalnego zwiększenia produkcji 
książki. Zamiar wydania w tym roku 170 
min egzemplarzy książek — najwięcej w 
naszych dziejach — może się powieść. 
Pozostaje natomiast do zrealizowania wnio
sek o włączenie się Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich do współkształtowa
nia polityki wydawniczej w kraju. Jest 
to ważne zadanie dla władz SBP na naj
bliższy okres.

Jesienią 1980 r. bibliotekarze domagali 
się stanowczo ograniczenia cenzury i znie
sienia prohibitów w bibliotekach, zwłasz
cza naukowych. Postulaty te szybko do
czekały się odzewu, przypieczętowanego 
ustawą z 31 lipca 1981 r. o kontroli publi
kacji i widowisk. Natomiast nie ustały 
problemy stworzone przez urzędy celne, 
które konfiskowały lub przetrzymywały 
publikacje zagraniczne adresowane do bi
bliotek polskich i czynią to nadal. Stan 
wojenny zamazał nieco kryteria postępo
wania w tej delikatnej sprawie, ale prę
dzej czy później problem ten musi być 
definitywnie rozwiązany.

Realizowany jest już wniosek środowis
ka bibliotekarskiego o rozpoczęcie prac
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nad nową ustawą o bibliotekach. Oczekuje 
ono przede wszystkim integracji działal
ności bibliotek i ośrodków informacji nau
kowej, uregulowania zasad polityki kadro
wej oraz dostosowania norm obowiązują
cych w polskim bibliotekarstwie do norm 
międzynarodowych. Członkowie SBP widzą 
też potrzebę przeprowadzenia szerokiej 
dyskusji nad założeniami nowej ustawy. 
Pierwsze postanowienia zespołu powołane
go przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
do prac nad tym aktem, mówiące o no
welizacji obowiązującej ustawy w naj
bliższym czasie i o rozpoczęciu prac nad 
dokumentem sankcjonującym przyszły sys
tem biblioteczno-informacyjny w Polsce, 
nie tylko dają szansę udziału w tych pra
cach szerokim kręgom naszego środowiska, 
lecz czynią go wprost nieodzownym. Gro
madzenie wniosków w tej sprawie przez 
Zarząd Główny SBP trwa już od jesieni 
1981 roku.

Lista wniosków, które wciąż jeszcze 
czekają na realizację, lub tylko w niewiel
kiej części zostały rozpatrzone, jest nie
stety znacznie dłuższa. Nierzadko są to 
oczekiwania, które mają niewielką szansę 
rychłego urzeczywistnienia. Przyczyną jest 
najczęściej niedostatek niezbędnych środ
ków finansowych i materialnych, ale tak
że niedowład organizacyjny w zarządzaniu 
gospodarką i niematerialną sferą życia 
lub też niedostateczna znajomość spraw 
bibliotekarstwa w społeczeństwie. Niestety, 
część — niewielka co prawda — wniosków 
jest aktualna tylko dlatego, że samo śro
dowisko zawodowe nie uporało się z nimi, 
choć powinno. I te wnioski muszą być 
jak najszybciej wykreślone z rejestru 
spraw do załatwienia.

Od nich zresztą zacznijmy. Chodzi tu 
m.in. o usprawnienie wypożyczeń między
bibliotecznych. Niezależnie od jakości us
ług pocztowych, od barier biurokratycz
nych, realizacja tego wniosku spoczywa 
przecież w rękach samych bibliotekarzy. 
Konieczne jest zwiększenie operatywności 
odpowiednich służb bibliotecznych, tak że
by oczekiwanie na publikację zamówioną 
w bibliotece krajowej trwało jednak kró
cej, niż czeka się na przesyłkę z zagranicy. 
Bywa bowiem rozmaicie. Dla urzeczywist
nienia tego wniosku należy jak najszyb
ciej opublikować katalogi zbiorów biblio
tek naukowych. Do tego jest jednak bar
dzo daleko, jeśli zważyć, że wiele bibliotek 
nie opublikowało spisów nawet najcen
niejszych kolekcji zbiorów specjalnych lub 
nabytków zagranicznych. Przyczyna leży 
pewnie w skromnych możliwościach ich 
należytego opracowania, ale z pewnością 
ma ona także charakter subiektywny.

W tej grupie wniosków wymienić należy 
także te adresowane do Biblioteki Naro
dowej, z którą środowisko bibliotekarskie 
wiąże duże oczekiwania. Wzrosną one jesz
cze bardziej, gdy centralna biblioteka 
państwa uzyska nową siedzibę i lepsze

warunki do realizacji swych statutowych 
zadań. Winna ona, zdaniem wnioskodaw
ców, wziąć na siebie funkcję koordynatora 
badań naukowych w zakresie biblioteko
znawstwa i dbać o to, żeby ich wyniki 
znajdowały zastosowanie w praktyce za
wodowej. Dotyczy to szczególnie proble
mów innowacyjności w dziedzinie organi
zacji i techniki bibliotecznej, tworzenia 
i modernizacji systemów bibliotecznych, 
ekonomiki bibliotecznej, normalizacji prac 
bibliotecznych oraz badań nad miejscem 
bibliotek w systemie nauki, kultury i oś
wiaty. Duże oczekiwania wiązane są 
zwłaszcza z Instytutem Książki i Czytel
nictwa oraz z organizmami, które przy Bi
bliotece Narodo- /ej mogłyby być utworzo
ne, a więc z Centralnym Gabinetem Me
todycznym i z Instytutem Problemów Orga
nizacji Bibliotek. Można dyskutować 
wprawdzie, czy mnożenie placówek tego 
typu jest uzasadnione, natomiast nie po
winno być wątpliwości, że zagadnienia 
metodyki pracy bibliotecznej, doskonale
nia zawodowego i organizacji bibliotek 
są w pracy z czytelnikiem wyjątkowo 
ważne. Wymaga to jednak ogólnej re
orientacji badań bibliologicznych i biblio- 
tekoznawczych w kraju w kierunku 
współczesnych problemów funkcjonowania 
bibliotek i systemów informacyjnych. Cen
tralna biblioteka państwowa winna chyba 
wziąć tę misję na siebie.

Biblioteka Narodowa jest również adre
satem wniosków dotyczących uaktywnie
nia usług i poradnictwa wobec wojewódz
kich bibliotek publicznych, uregulowania 
zasad sprawozdawczości w państwowej 
sieci bibliotecznej, rozszerzenia badań w 
zakresie konserwacji i patologii książki, 
opracowania wytycznych w sprawie gro
madzenia zbiorów w średnich i małych 
bibliotekach publicznych, wzmożenia pro
dukcji wydawnictw fachowych oraz 
zwiększenia nakładu bieżącej bibliografii 
narodowej i wydawania jej w takich ter
minach, żeby ukazywała się wraz z nowy
mi książkami. Ułatwi to bibliotekarzom 
opracowanie i klasyfikację nabytków. To 
samo dotyczy Kartkowego Katalogu No
wości, który jednak, aby mógł spełniać 
swoją rolę, musi być opracowywany sta
ranniej, zgodnie z obowiązującymi norma
mi.

Do wniosków, których realizacja wyma
gać będzie znacznych nakładów finanso
wych i materialnych, zaliczyć należy te 
dotyczące lokali bibliotecznych, ich wypo
sażenia, opracowania nowych norm w tym 
zakresie oraz zapewnienia środków finan
sowych na zakup książek, czasopism, w 
tym również literatury zagranicznej. Zda
niem bibliotekarzy potrzebny jest długo
falowy program budownictwa bibliotecz
nego, stworzenie warunków dla zakłada
nia bibliotek w nowych osiedlach miesz
kaniowych oraz zabezpieczenie bibliotek 
przed nierzadkimi przypadkami przenosze
nia ich z lepszych lokali do gorszych.
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Rozwiązania wymaga problem małej po
ligrafii'i reprografii we wszystkich więk
szych bibliotekach w kraju. Pomijając bo
wiem możliwość rozszerzenia tą drogą za
kresu usług biblioteczno-informacyjnych, 
jest to również sposób złagodzenia trudnoś
ci związanych z niedostatkiem książek oraz 
ciasnotą lokalową bibliotek. Potrzebne jest 
też upowszechnienie na szerszą skalę mi
krofilmów, a zwłaszcza mikrofisz, z jedno
czesnym rozszerzeniem produkcji krajo
wych czytników. Natomiast postulowane 
przez bibliotekarzy upowszechnienie cen
tralnego opracowania zbiorów musi iść 
w parze z zaopatrzeniem bibliotek w ko
piarki kart katalogowych.

W niedostatku środków finansowych 
tkwi przyczyna trudności z nabywaniem 
zagranicznych książek i czasopism nauko
wych. Stan taki przyczynia się do izolacji 
polskiej nauki od zdobyczy światowych, 
ale wobec braku środków na inne nie 
mniej pilne potrzeby nie można rozdzie
rać szat. Należy natomiast lepiej gospo
darować tymi minimalnymi dawkami de
wiz przez zapewnienie bibliotekom samo
dzielnej puli, dającej możliwość zakupu 
publikacji bezpośrednio u wydawcy. Roz
wiązanie tej kwestii musi jednak pociągać 
za sobą konieczność ścisłej ewidencji na
bytków zagranicznych w celu jak naj
wyższej racjonalizacji gospodarowania de
wizami. Należy też na szerszą skalę upow
szechnić zwyczaj ogłaszania na łamach 
czasopism naukowych wpływów literatury 
zagranicznej otrzymywanych w drodze wy
miany, darów itp. Za tym zaś musi iść 
usprawnienie wypożyczeń międzybiblio
tecznych. Dążyć też należy do ogranicze
nia zakupu publikacji zagranicznych przez 
instytucje, które nie posiadają dobrze 
funkcjonujących i powszechnie dostępnych 
bibliotek.

Istnieje też potrzeba poszukiwania spo
sobów łagodzenia niedostatków krajowej 
produkcji wydawniczej. Bibliotekarze zgła
szali przede wszystkim celowość respekto
wania przez handel księgarski rozporządze
nia ministra kultury i sztuki o pierwszeń
stwie bibliotek w zakupie książek. Wydaje 
się jednak, że w sytuacji, gdy książki tak 
wyraźnie zdrożały i jednocześnie zapowia
da się wzrost ich produkcji, problem ma 
szansę rozwiązać się sam. Mimo to pp- 
zostaje do rozwiązania kwestia publikacji 
książek przeznaczonych do obiegu biblio
tecznego, a w związku z tym właściwie 
oprawionych i zszytych lub sklejonych. 
Przy znanych trudnościach materiałowych 
lepiej wydane być winny przynajmniej 
części nakładów. Praktyka publikowania 
książek w różnych typach opraw — i w 
różnych cenach — znana jest od począt
ków drukarstwa. Pomijając bowiem to, że 
oprawa wykonana w zakładzie rzemieślni
czym jest bardzo droga, nieraz droższa 
od książki, pamiętać należy, iż druk so
lidnie wydany może natychmiast po za
kupie znaleźć się w obiegu czytelniczym

i być w nim nieprzerwanie. Nie należy 
dopuszczać do sytuacji — jakże częstych 
obecnie — gdy bibliotekarze miast obsłu
giwać czytelników, oklejają w folię lub 
owijają w papier świeżo zakupione książ
ki. Nie na tym polega praca bibliotekarza!

Bibliotekarze szkolni zwracają uwagę na 
trudności w nabywaniu lektur. Widzą oni 
możliwość poprawy w tej dziedzinie przez 
wprowadzenie centralnego zaopatrzenia bi
bliotek w te wydawnictwa. Czy jednak 
wobec braku książek na rynku przedsię
wzięcie to może przynieść oczekiwany sku
tek — bardzo wątpliwe. Złagodzenie tych 
trudności nastąpić może natomiast przez 
zapewnienie bibliotekom szkolnym i peda
gogicznym bezwzględnego pierwszeństwa 
zakupu w księgarniach. Z drugiej strony 
nasuwa się refleksja, że gromadzenie włas
nej biblioteczki przez uczniów jest jedną 
z najskuteczniejszych metod kształtowania 
trwałych zainteresowań czytelniczych...

W związku z trudnościami na rynku 
księgarskim istnieje też potrzeba racjonal
nego gospodarowania księgozbiorami, któ
rymi biblioteki obecnie dysponują. Postu
luje się np. umożliwienie sprzedaży duble
tów w antykwariatach. Można chyba pójść 
jeszcze dalej i stworzyć możliwość prze
kazywania książek z bibliotek, w których 
nie znajdują one czytelników, do tych, 
w których mogą liczyć na wzięcie. Wyma
gać to będzie przełamania różnych barier 
i przesądów biurokratycznych, ale winno 
zaowocować wzrostem czytelnictwa.

Duża część wniosków zgłaszanych przez 
bibliotekarzy związana jest z potrzebą 
zmian o charakterze organizacyjnym lub 
prawnym.

W zakresie gromadzenia zbiorów postu
luje się ustalenie norm zakupu książek 
dla bibliotek publicznych z zapewnieniem 
na ten cel odpowiednich funduszów. Dzię
ki temu byłaby pewność, że ewentualne 
podwyżki cen książek — jak np. obec
nie — nie wpłyną hamująco na tempo 
wzrostu księgozbiorów. Można też dzięki 
temu uniezależnić się w pewnym sensie 
od decyzji władz terenowych, nie zawsze 
znajdujących zrozumienie dla tej sfery 
kultury. Warto jednak zauważyć, że w r. 
1981 część bibliotek nie wykorzystała swych 
funduszy z powodu braku książek.

Biblioteki szkolne i szpitalne natomiast 
upominają się o oddzielne punkty w bud
żetach instytucji je utrzymujących. Do
tychczasowy stan w tym zakresie spraviia, 
że w zależności od wielu czynników, nie
rzadko nieznajomości lub niedoceniania 
potrzeb bibliotecznych, fundusze na ten cel 
są zróżnicowane. Uniemożliwia to prowa
dzenie racjonalnej działalności bibliotek. 
Bibliotekarze szkolni postulują ponadto 
radykalne zwiększenie normy kwotowej 
na zakup książek w przeliczeniu na jedne
go ucznia lub wprowadzenie innego wskaź
nika, niezależnego od ruchu cen książek. 
Sprawa jest wyjątkowo pilna.

Dla bibliotek naukowych z kolei istot-
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nym problemem jest uzyskanie priorytetu 
w antykwarycznych zakupach starych dru
ków, rękopisów i innych cymeliów oraz 
możliwość zakupu książek u osób prywat
nych. Obecnie konieczne jest pośrednictwo 
antykwariatu, który z tego tytułu pobiera 
swoją, niebagatelną, część należności. Zysk 
w sumie jest wątpliwy, gdyż dochód anty
kwariatu bilansuje się ze zwiększonymi 
wydatkami bibliotek, a często sprzedający 
książkę, zmuszony do zbędnych wędrówek, 
zniechęca się do transakcji. Bibliotekarze 
zajmujący się akcesją zbiorów potrafią 
sami właściwie ocenić oferowane im wy
dawnictwa i należy im zaufać.

Obszerna grupa wniosków dotyczy za
wodu bibliotekarza. Na pierwsze miejsce 
wysuwa się status tego zawodu. Zdaniem 
wnioskodawców dla podniesienia jego 
prestiżu i atrakcyjności potrzebna jest 
zmiana systemu wynagrodzeń, opracowa
nie pragmatyki zawodowej, a zwłaszcza 
ustalenie zasad obsadzania stanowisk kie
rowniczych. Można mieć nadzieję, że przy
gotowywana ustawa o upowszechnianiu 
kultury spełni przynajmniej w części ocze
kiwania środowiska. Postuluje się też usta
nowienie odznaki Zasłużonego Biblioteka
rza PRL oraz podniesienie rangi odznaki 
Zasłużonego Działacza Kultury przez roz
szerzenie przywilejów związanych z jej 
posiadaniem. Inną formą docenienia tego 
zawodu miałoby być zwiększenie puli od
znaczeń państwowych i resortowych dla 
bibliotekarzy, łącznie z możliwością przyz
nawania ich za nienaganne lub wyróżnia
jące się przepracowanie w zawodzie okre
ślonej liczby lat. Należy chyba jednak 
ostatecznie zerwać z biurokratycznym sys
temem przyznawania nagród i odznaczeń 
„z klucza”, nie zaś rozszerzać go na kolej
ne grupy zawodowe. Gdyby jednak miał 
on być utrzymany, a np. nowa Ustawa 
o szkolnictwie wyższym  z 3 maja br. poz
wala sądzić, że tak, wtedy zabiegać 
o realizację wymienionych wniosków.

Zawód bibliotekarza wTnien koniecznie 
uzyskać własną pragmatykę służbową; 
zbiór przepisów określających warunki za
trudnienia na stanowiskach bibliotekar
skich, zasady polityki kadrowej oraz sys
tem wynagradzania za pracę. Jest to po
stulat zgłaszany od dziesiątków lat. Brak 
tego prawa, powodujący stałe upośledze
nie bibliotekarzy pod względem zarobków, 
zupełną dowolność w ruchu kadr, pozwa
lający przyznawać tytuły kustoszy ludziom 
zupełnie nieobznajomionym z pracą w bib
liotece, jest jedną z najważniejszych przy
czyn zastoju w naszym bibliotekarstwie 
i obniżenia jego rangi społecznej. Stałą 
bolączką jest także obsadzanie stanowisk 
dyrektorskich przez ludzi niekompetent
nych, którzy oczywiście natychmiast po 
objęciu stanowiska otrzymują tytuły kus
toszy lub nawet starszych kustoszy, gdyż 
wiążą się z nimi wyższe wynagrodzenia. 
Jeśli nawet część tych ludzi z czasem

aklimatyzuje się w zawodzie bibliotekar
skim i nawet osiąga sukcesy, a przeważa
jąca większość wykazuje wiele dobrej woli 
w tym kierunku, to nie zmienia to opinii 
o szkodliwości tego typu praktyk. W na
szym zawodzie pracuje wielu bibliotekarzy 
z długoletnią praktyką, nierzadko ze znacz
nym dorobkiem naukowym i organizacyj
nym oraz umiejętnością kierowania zespo
łami ludzkimi. Każdy bibliotekarz rozpo
czynający pracę zawodową musi mieć 
przysłowiową buławę marszałkowską w 
plecaku, gdyż stanowi ona ważny czynnik 
motywujący do twórczej i energicznej 
pracy.

Jeśli więc deklaracje władz politycznych 
i państwowych o stawianiu na ludzi kom
petentnych, doświadczonych i z inicjatywą 
nie mają być tylko czczą retoryką, to mu
szą pójść za nimi odpowiednie decyzje 
i zaniechanie osławionej „karuzeli stano
wisk”. Wspomniana ustawa o szkolnictwie 
wyższym postawiła już tamę dla dyletan
tów w bibliotekach uczelnianych. Można 
liczyć, że ustawa o upowszechnianiu kul
tury ureguluje ten problem w bibliote
kach publicznych.

Ustawa o szkolnictwie wyższym regulu
je też status bibliotekarzy dyplomowanych. 
Pozostaje jednak kwestia rozszerzenia pra
wa do ubiegania się o ten tytuł na biblio
tekarzy zatrudnionych we wszystkich po
zostałych typach bibliotek. Zakładając na
wet, że nie w każdej placówce potrzebny 
jest pracownik z takimi kwalifikacjami, 
trzeba jednocześnie zgodzić się, że każdy 
bibliotekarz powinien mieć prawo podno
szenia swych kwalifikacji we wszystkich 
możliwych formach i stwarzać sobie szan
sę awansu zawodowego. Do rozważenia 
jest również możliwość nadawania tego 
tytułu bibliotekarzom o dużym dorobku 
naukowym i organizacyjnym bez koniecz
ności zdawania egzaminu. Bibliotekarze z 
bibliotek muzycznych natomiast domagają 
się specjalistycznego egzaminu dyplomo
wego. Padały również wnioski o zniesienie 
tego egzaminu.

Jeśli chodzi o sprawy płacowe, to obok 
wniosków o podwyższenie płac zasadni
czych wysuwano problem zwiększenia do
datków za stopnie naukowe i znajomość 
języków obcych oraz nagród za prowadze
nie punktów bibliotecznych. Realizacji wy
maga też wniosek o zrównanie płac intro
ligatorów i drukarzy zatrudnionych w bi
bliotekach z płacami w tych zawodach 
obowiązującymi w samodzielnych przed
siębiorstwach poligraficznych. Wniosków 
o dostosowanie zasad wynagradzania, wy
płaty różnych dodatkowych świadczeń do 
ogólnie przyjętych w kraju rozwiązań jest 
jeszcze wiele. Świadczy to o niedocenianiu 
spraw środowiska bibliotekarskiego nie 
tylko przez państwo, lecz przez większość 
społeczeństwa.

Ze spraw socjalnych na pierwszym miej
scu stawiano stworzenie jak najlepszych 
warunków dla osób przechodzących na
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emeryturę, a więc przyznania najpóźniej 
na dwa lata przed przejściem w stan spo
czynku najwyższej grupy uposażenia oraz 
zwiększenia odprawy emerytalnej w za
leżności od liczby przepracowanych lat w 
zawodzie nawet do 300% miesięcznego wy
nagrodzenia. Poprawki do siatki płac 
wprowadzone przez ministra kultury 
i sztuki w kwietniu br. uwzględniają już 
ten wniosek, jak również postulat podnie
sienia dodatku za wysługę lat do maksi
mum 2O®/o. Natomiast idea maksymalnej 
stawki wynagrodzenia przed przejściem na 
emeryturę kłóci się z zasadą wynagradza
nia stosownie do jakości pracy i kwalifi
kacji. Być może należy szukać jakiegoś 
rozwiązania pośredniego.

Wątpliwości budzą też różne próby uzys
kania dla bibliotekarzy przywilejów, które 
miałyby polegać przede wszystkim na skra
caniu czasu pracy i wydłużaniu okresu 
wypoczynku. Licytacja poszczególnych grup 
zawodowych w walce o przywileje powo
duje dezintegrację społeczną i — z żalem 
należy to stwierdzić — niewiele ma wspól
nego z tak powszechnie deklarowaną ideą 
solidarności ludzi pracy. Doświadczenia z 
jesieni 1980 r. i z całego roku minionego 
winny być przestrogą przed kontynuowa
niem takich prób.

Kolejna grupa wniosków dotyczy kształ
cenia i doskonalenia zawodowego. Potrzeb
ne jest przede wszystkim, zdaniem wnios
kodawców, wydłużenie do pięciu lat stu
diów bibliotekoznawczych i dostosowanie 
ich profilu do specyfiki działalności biblio
tek i ośrodków informacji naukowej róż
nych typów. Pociąga to za sobą koniecz
ność zwiększenia ilości przekazywanej wie
dzy praktycznej i lepszego przygotowania 
w zakresie nauki języków obcych. Biblio
tekarze widzą również celowość wcześ
niejszej i pełniejszej specjalizacji zawodo
wej w czasie studiów oraz podniesienia 
rangi praktyk zawodowych. Wydaje się 
jednak, że studia akademickie ze swojej 
natury nastawione są na ogólne przygoto
wanie do pracy zawodowej w bibliotekars
twie i stąd bierze się większy nacisk w 
programach kształcenia na wiedzę teore
tyczną. Do pogłębienia wiedzy praktycz
nej, zgodnej z podjętą praca zawodową, 
służyć winny natomiast studia podyplo
mowe i kursy specjalistyczne. W związku 
z tym należy dążyć do ich upowszechnie
nia — jednak nie na większą skalę niż na 
to pozwalają warunki i istnieje rzeczy
wiste zapotrzebowanie. Niedobre doświad
czenia z rozszerzeniem studiów biblioteko
znawczych na wszystkie nieomal uniwer
sytety i wyższe szkoły pedagogiczne w 
kraju przekonują o tym dowodnie.

Istnieje też potrzeba rozszerzenia szkol
nictwa zawodowego na poziomie średnim 
(ale po uprzednim uzyskaniu matury) i 
studiów pomaturalnych oraz różnych form 
dokształcania pracowników bibliotek nie 
mających przygotowania fachowego. Up
rzednio należy jednak zbadać faktyczne

potrzeby w zakresie kadr bibliotekarskich. 
Konieczne jest przy tym stworzenie bib
liotekarzom uzupełniającym wykształcenie 
lepszych warunków przez pokrywanie 
kosztów przejazdów, drożejących drastycz
nie noclegów, wyżywienia itp. Szczególnie 
bibliotekarze studiujący zaocznie borykają 
się z wielu trudnościami, obcymi np. stu
diującym w tym samym trybie nauczycie
lom.

Postuluje się też opracowanie komplek
sowego programu ustawicznego doskonale
nia zawodowego pracujących bibliotekarzy 
przez system obowiązkowych kursów 
i praktyk przywarsztatowych, odbywanych 
np. co pięć lat. Prowadzić je winny CUKB, 
CINTE, wybrane biblioteki oraz szkoły 
wyższe. System ten musiałby być zharmo
nizowany z odpowiednimi zasadami poli
tyki kadrowej w bibliotekarstwie.

Wiele troski bibliotekarze poświęcają 
swej organizacji zawodowej. Od wielu lat 
widzą oni potrzebę podniesienia jej rangi 
społecznej przez nadanie jej prawa opinio
wania aktów normatywnych dotyczących 
bibliotekarstwa i informacji naukowej 
i tym samym wpływania na politykę 
biblioteczno-informacyjną państwa. Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich winno 
też, w opinii wnioskodawców, współuczest
niczyć w kształtowaniu polityki wydaw
niczej w kraju, zwiększyć swe oddziały
wanie na programy kształcenia i doskona
lenia zawodowego, bibliotekarzy, a także 
zabiegać o zwiększenie swego wpływu na 
decyzje kadrowe, zwłaszcza przy obsadza
niu stanowisk kierowniczych.

Rozszerzanie się samorządności w pań
stwie stanowi też szansę uczestniczenia 
przedstawicieli SBP w pracach rad biblio
tecznych i samorządów w instytucjach 
kształcących bibliotekarzy. Drogą do pod
niesienia rangi organizacji jest również 
możliwość kontrolowania wykonywania 
przez jednostki administracji państwowej 
wniosków środowiska zawodowego.

Mając na uwadze wymienione wnioski 
Zarząd Główny Stowarzyszenia stara się 
wyrazić swoją opinię o każdym akcie nor
matywnym dotyczącym bibliotekarstwa, 
bez względu na to, czy jest o nią indago
wany, czy też nie. Przedstawiciele władz 
SBP biora też czynny udział w pracach 
nad nowelizacją ustawy o bibliotekach i 
opracowaniem nowej. Podjęte zostały ta 
kże kroki zmierzające do udziału organi
zacji w kształtowaniu polityki wydawni
czej, w trakcie opracowania jest stano
wisko SBP w snrawie kształcenia kadr 
bibliotekarskich. Natomiast prawo o stowa
rzyszeniach nie przewiduje możliwości w y
powiadania się przez jego przedstawicieli 
o pojedynczych sprawach kadrowych. Sta
nowisko naszego stowarzyszenia w sprawie 
generalnych zasad w tej kwestii jest pow
szechnie znane i uporczywie przy każdej 
sposobności powtarzane. Udział przedsta
wicieli SBP w samorządach bibliotecznych 
winien być w centrum zainteresowania



każdego koła naszej organizacji. Należy 
zadbać jedynie, żeby znalazło to wyraz w 
regulaminach tych przedstawicielskich or
ganów załóg pracowniczych.

Część wnioskodawców postuluje ponadto 
ubieganie się przez SBP o uzyskanie sta
tusu instytucji wyższej użyteczności pu
blicznej. Prezydium ZG SBP rozpatrywało 
już ten wniosek i postanowiło — więk
szością głosów — nie podejmować działań 
w tym kierunku, gdyż korzyści płynące 
z tego tytułu dla organizacji i grupy zawo
dowej przez nią reprezentowanej są nie
współmiernie małe w stosunku do stopnia 
uzależnienia się od organów władzy pań
stwowej.

Padały też propozycje przekształcenia 
się Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
w organizację łączącą funkcje stowarzy
szenia naukowo-fachowego z funkcjami 
związku zawodowego. Większość środo
wiska dostrzegała jedynie potrzebę za
cieśnienia współpracy między SBP a 
związkami zawodowymi zrzeszającymi bib
liotekarzy. Współpraca taka została na
wiązana, ale nie uzyskała zorganizowa
nych form.

W okresie gromadzenia wniosków człon
kowie SBP wyczuleni byli szczególnie na 
przestrzeganie i rozszerzenie zasad demo
kracji w Stowarzyszeniu. Polegać one mia
ły na zwiększeniu samorządności organi
zacji, uściśleniu zasad wyborczych na zjaz
dy delegatów i do władz, ograniczeniu 
prawa do pełnienia funkcji z wyboru do 
dwóch kolejnych kadencji, unikaniu łą
czenia funkcji kierowniczych i administra
cyjnych z funkcjami społecznymi oraz peł
nej jawności działań wszystkich ogniw 
organizacji przez szybką i skuteczną in- 
formacj ę wewnątrzstowarzyszeniową.

Obecny Zarząd Główny SBP przestrzega 
wymienionych norm z całą skrupulatnoś
cią, a jedynie informacja wewnątrzorga- 
nizacyjna jest niezadowalająca. Na prze
szkodzie stoi bowiem nierytmiczność uka
zywania się czasopism, uniemożliwiająca

przekazywanie informacji na czas w peł
nym wymiarze. Dla zadośćuczynienia 
wnioskowi o pełniejszą informację posta
nowiono zamieszczać w „Bibliotekarzu” 
i „Poradniku Bibliotekarza” artykuły 
i felietony związane z tematyką prac 
władz Stowarzyszenia. Publikacji tego ty
pu należy też oczekiwać od okręgów i kół 
naszej organizacji. Działalność informa
cyjna zahamowana też została przez roz
porządzenia związane ze stanem wojen
nym. Wskutek tego nastąpiło znaczne 
opóźnienie w wydawaniu biuletynu wew
nętrznego. Utrzymywanie takiej sytuacji 
na dłuższą metę groziło pogłębieniem się 
dezintegracji środowiska i upadkiem idei 
samorządności. Niebezpieczeństwo to zresz
tą jeszcze nie zanikło.

Zaprezentowane wyżej wnioski i postu
laty stanowią w pewnej mierze opis obec
nej sytuacji polskiego bibliotekarstwa z 
silnym akcentem na problemy, które w 
najwyższym stopniu decydują o pełnieniu 
przez biblioteki ich społecznej funkcji. 
Wnioski te stanęły u podłoża uchwały 
krajowego zjazdu delegatów SBP z 13 
maja ub. r. oraz sformułowanego przez 
władze Stowarzyszenia obecnej kadencji 
programu działania. Zarząd Główny świa
dom jest jednak, że samo Stowarzyszenie 
nie jest w stanie zdziałać wiele i że w 
związku z tym większość wniosków nie 
może być zrealizowana inaczej niż przez 
usilne zabieganie o to, żeby dotarły one 
do jak najszerszej opinii społecznej i do 
władz odpowiedzialnych za politykę bib
lioteczną państwa, oraz przez wskazywanie 
możliwości i sposobów ich realizacji. Ko
nieczne jest też skrupulatne kontrolowanie 
realizacji wniosków naszego środowiska. 
Zarząd Główny widzi również swoją rolę 
w organizacji prac całego środowiska, in
spirowaniu działalności wszystkich jego 
członków, we wspólnym artykułowaniu 
występujących w bibliotekarstwie proble
mów i poszukiwaniu sposobów ich roz
wiązywania.

DO CZYTELNIKÓW
Nr 10/1981 „Poradnika Bibliotekarza” nie był rozprowadzony w pre

numeracie. Artykuły zamieszczone w nim będą ukazywać się w kolejnych 
bieżących numerach.

Redakcja



LIST DO SEJMOWEJ KOMISJI KULTURY
List poniższy, skierowany do Sejmowej Komisji Kultury, jest wyrazem 
zainteresowania i oczekiwań, jakie znaczna część środowiska bibliote
karzy łączy z Kartą pracow7iika kultury. Prace nad kartą trwają nadal, 
być może więc na temat jej projektu zechcą wypowiedzieć się również 
inni koledzy. List wysłany przez koleżanki z Biblioteki Publicznej dla 
Dzieci i Młodzieży w Warszawie zawiera pewne informacje (płacowe) 
dziś już nieaktualne, dotyczy jednak spraw najżywiej przez bibliotekarzy 
dyskutowanych i z tego choćby względu wart jest podania do szerszej 
wiadomości.

Redakcja

Nawiązując do wywiadu z poseł Krysty
ną Marszałek-Młyńczyk („Rzeczpospolita” 
nr 29) pragniemy poruszyć sprawy swojego 
zawodu.

Biblioteki publiczne dziecięce działają od 
blisko 60 lat. Praca ich była wysoko oce
niana przez pedagogów tej miary co Ja 
nusz Korczak i Maria Grzegorzewska. 
W czasie okupacji biblioteki dziecięce były 
ośrodkiem uświadamiania dziecka w jego 
poczuciu polskości, położyły zasługi dla 
ochrony księgozbiorów.

Zaraz po wyzwoleniu prawobrzeżnej 
Warszawy w 1944 r. powstała biblioteka 
publiczna dla dzieci i młodzieży. Od tej 
pory biblioteki te działają w różnych śro
dowiskach, w różnych warunkach loka
lowych.

Celem ich zawsze był i jest nie tylko 
rozwój czytelnictwa najmłodszych, ale też 
szeroko pojęta praca wychowawcza, este
tyczna i dydaktyczna. Zobrazować to może 
praca jednej z osiedlowych bibliotek pu
blicznych w Warszawie, w której zatrud
nione są trzy bibliotekarki i woźna. I tak: 
opowiadań baśni w ciągu roku wysłuchało 
360 dzieci, głośnego czytania 300. Dzieci 
z 15 klas I i II szkół podstawowych objęto 
przygotowaniem do korzystania z biblio
teki. Przezrocza oglądało 260 dzieci; w im
prezach i spotkaniach autorskich wzięło 
udział 400 czytelników; w zorganizowa
nych konkursach literackich oraz popular
nonaukowych wzięło udział 720 dzieci.

Poza wymienionymi pracami biblioteka 
organizuje pogadanki, dyskusje, gry i za
bawy literackie. Systematycznie dwa razy 
w tygodniu bibliotekę odwiedzają dzieci 
ze świetlicy szkolnej, które biorą udział 
w zorganizowanych dla nich zajęciach 
z książką.

Wizualnie dba się o propagowanie waż
nych rocznic politycznych, kulturalnych 
i literackich poprzez wystawy książek, 
plakaty, gazetki.

Udostępnianie księgozbioru dzieciom wy
maga indywidualnego traktowania każdego

czytelnika, poradnictwa i rzetelnej infor
macji. W związku z tym bibliotekarz musi 
znać programy szkolne poszczególnych 
przedmiotów, zestawy lektur, tematykę 
olimpiad przedmiotowych szkół podstawo
wych i średnich. Indywidualne traktowa
nie czytelnika wymaga znajomości psycho
logii wychowawczej i ścisłej współpracy ze 
szkołami i rodzicami.

Nasza biblioteka współpracuje z trzema 
szkołami osiedlowymi. Z tych szkół w bib
liotece zarejestrowanych jest ok. 2 tys. 
czytelników.

Wszystkie biblioteki. dziecięce prowadzą 
na co dzień dwutorową pracę w wypoży
czalni i czytelni. Przeciętnie każdego dnia 
(poza miesiącami wakacyjnymi) bywa u 
nas ponad 150 dzieci. W ciągu całego roku 
bibliotekę odwiedziło ok. 35 tys. dzieci.

Tymczasem biblioteki dziecięce coraz 
bardziej spychane są na boczny tor kul
tury, coraz mniej doceniane. Mają ogrom
ne kłopoty z zakupem książek, materiałów 
plastycznych, a przede wszystkim z dobo
rem odpowiednich kadr. Niewłaściwa po
lityka płacowa nie sprzyja utrzymywaniu 
kadry, szczególnie początkującej w zawo
dzie. Pensja zasadnicza wykwalifikowanej 
bibliotekarki po półtorarocznym studium 
bibliotekarskim i 3-letnim stażu pracy wy
nosi 2.800,— zł. i nie zmienia się przez 
6 lat, a dodatek kierowniczy wynosi 300,— 
zł. miesięcznie.

Bibliotekarki dziecięce pracują po połud
niu, przy sztucznym oświetleniu (choroby 
wzroku) i wychowując cudze dzieci nie 
mają czasu dla własnych. Czas pracy wy
nosi 40 godzin tygodniowo, czyli 4 godz. 
dłużej niż wynosił w latach powojennych. 
Ten czas pracy uległ wydłużeniu w ramach 
walki z analfabetyzmem i dotychczas po
został, mimo że analfabetyzm dawno zlik
widowano.

Pragniemy, aby Komisja Kultury, roz
ważając sprawę Karty pracownika upow
szechnienia kultury, potraktowała z nale
żytą uwagą pracę bibliotek dziecięcych.
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Naszym zdaniem szczególnej troski wyma
ga zmiana siatki płac. Biorąc pod uwagę 
różne uciążliwości naszego zawodu i cha
rakter naszej pracy, postulujemy prze
dłużenie urlopu wypoczynkowego do 6 ty
godni, podobnie jak to jest w bibliotekach 
szkolnych. Schorzenia wzroku powinny 
być traktowane jako choroba zawodowa.

Od wielu lat biblioteki dziecięce wojo
wały o możliwość ingerencji w sprawy 
wydawnicze, a przede wszystkim politykę 
wznowień w wydawnictwach, typowo dzie
cięcych. Do tej pory jednak wplytvu tego 
nie udało się nam uzyskać.

Postulujemy również o zniżkowe bilety 
do teatru, kina, muzeum itp, aby pracow
nik upowszechnienia kultury mógł w tej 
kulturze w pełni uczestniczyć.
‘ Uważamy, że w ewentualnej Karcie

pracownika kultury powinien znaleść się 
punkt w odniesieniu do bibliotekarzy dzie
cięcych jako wychowawców młodego po
kolenia.

Karta powinna przyczynić się do popra
wy warunków pracy i płacy, doboru właś
ciwej kadry, a tym samym podniesienia 
prestiżu bibliotekarza dziecięcego.

Pracownice Biblioteki dla 
Dzieci i Młodzieży nr 55 
Warszawa, ul. Egipska 7

Maria Kulik 
Mirosława Fabijaniak 

Ewa Walasek

Przypominamy Miłym i Szanownym Czytelnikom, że dysponujemy 
jeszcze pewnymi ilościami następujących publikacji własnych:

1. DĄBROWSKA W. — Walka o książkę. Warszawa 1967 
(Reedycja publikacji konspiracyjnej z 1944 r.)

2. GETTER M., TOKARZ A. — Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie, i 
Poradnik bibliograficzny. Wyd. 3. Warszawa 1970.

3. JEŻYŃSKI S. — W kręgu książek. Nowe quizy i wieczory literackie 
i muzyczne. Warszawa 1976.

4. KIEDRZYŃSKA W. — Powstanie warszawskie w książce i prasie.
Poradnik bibliograficzny. Sł. wstępne i aneks W. Bartoszewski.
Warszawa 1972.

5. KOZAKIEWICZ W. — Czytelnictwo chorych. Warszawa 1968.
6. WIĘCKOWSKA H. — Akademickie kształcenie bibliotekarzy.

Warszawa 1968.
7. WOŁOSZ J. — Organizacja biblioteki i kierowanie jej działalnością.

Warszawa 1981. ,
8. ŻYDANOWICZ Z. — Bibliografie narodowe bieżące. Warszawa 1973.
9. Informator bibliotekarza i księgarza 1979. Warszawa 1978.

10. Informator bibliotekarza i księgarza 1980. Warszawa 1979.
11. Informator bibliotekarza i księgarza 1981. Warszawa 1980.
12. Informator bibliotekarza i księgarza 1982. Warszawa 1981.
13. Literatura piękna. Adnotowany rocznik bibliograficzny 1975—1976.

Warszawa 1980.
14. Literatura piękna. Adnotowany rocznik bibliograficzny 1978.

Warszawa ; 1981.
15. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży. R 15. Warszawa 1970.

Zam ówienie prosim y kierow ać pod adresem: Biuro Zarządu Głównego Stówa rzy.szenia B i
bliotekarzy Polskich, Adm inistracja W ydaw nictw  00-953 W arszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.

15,— zł

40,— zł

70,— zł

50,— zł
12,- zł

2 2 ,- zł

26 ,- zł
25.— zł
4 0 ,- zł
4 0 ,- zł
4 3 ,- zł
4 0 ,- zł

151,— zł

370,— zł
10 ,- zł



JAN BURAKOWSKI
OLSZTYN WBP

Co dalej
z bibliotekami

publicznymi?•)

(Refleksje w 35-lecie
Dekretu o bibliotekach)

1. Doświadczenia ostatnich dziesię
cioleci ugruntowały —  i w  kręgach 
teoretyków, i wśród zwykłych konsu
mentów kultury —  przeświadczenie, 
że również w warunkach rewolucji 
naukowo-technicznej książka i inne 
formy słowa drukowanego pozostają 
podstawowym —  najbardziej uniwer
salnym, wygodnym i najtańszym —  
narzędziem rozwoju nauki, oświaty 
i kultury.

Przesłanki upoważniające do takie
go stwierdzenia zostały w lapidarnej 
formie zebrane w Prognozie rozwoju 
kultury polskiej do roku 1990: ,,...nie 
należy oczekiwać zmierzchu kultury 
słowa drukowanego (...) czytanie po
zostanie nadal jednym z podstawo
wych źródeł zdobywania informacji 
—  zwłaszcza w zakresie myślenia ab
strakcyjnego będzie ono najlepszym 
i najszybszym sposobem uzyskiwania 
wiedzy (...) dzisiejszy typ szkoły 
oparty jest na słowie, druku, pisaniu 
i czytaniu (...) obecnie panujący typ 
kultury artystycznej charakteryzuje 
się dominacją kultury literackiej (...) 
socjalistyczna polityka kulturalna 
zmierza i będzie zmierzać w przysz
łości do takiego wykorzystania za
równo tradycyjnych, jak i najbar
dziej nowoczesnych technik przeka
zu, które służyć będą wszechstron
nemu rozwojowi osobowości jednost
ki i kulturalnej aktywizacji społe- 
czeństwa”!.

Z konstatacji roli książki w pro
cesie edukacji i kultury narodowej

1 Prognoza rozwoju kultury polskiej do 
1990 r. MKiS Komisja Prognozowania przy 
Ministrze Kultury i Sztuki. Warszawa 
1973 s. 49.

wypływa w sposób naturalny zna
czenie bibliotek, w tym w szcze
gólności bibliotek publicznych. Za
równo z tradycji czytehiictwa w na
szym kraju, jak i z aktualnej sytua
cji na rynku wydawniczym oraz po
lityki cen książki (która już w dru
giej połowie lat siedemdziesiątych 
przestała być w Polsce artykułem 
tanim) wypływa fakt, że korzystanie 
z bibliotek jest w naszym kraju 
główną i dominującą formą realizacji 
potrzeb czytelniczych. Z kolei biblio
teki publiczne realizują około 2/3 po
trzeb czytelniczych zaspokajanych 
przez cały system biblioteczny. Pro
gram rozwoju bibliotekarstwa pol
skiego do roku 1990 formułuje zada
nia bibliotek publicznych następują
co: ,,Biblioteka publiczna działająca 
na wsi i w małym mieście jest insty
tucją wprowadzającą odbiorcę w 
świat kultury literackiej, a w przy
padku bibliotek działających w wiel
kich miastach —  także placówką peł
niącą rolę uniwersalnej biblioteki 
naukowej ”2.

2. W zakresie upowszechniania 
czytelnictwa w naszym kraju mamy 
do czynienia w ostatnich latach z za
skakującym i skłaniającym do wielu 
refleksji zjawiskiem. Oto do połowy 
ostatniej dekady mieliśmy do czynie
nia z systematycznym i dynamicz
nym rozwojem czytelnictwa. Zarów
no Prognoza rozwoju kultury polskiej 
jak i Program rozwoju bibliotekar
stwa przewidywały utrzymanie się 
tego trendu rozwojowego co najmniej 
do roku 1990 —  biorąc pod uwagę 
m.in. takie przesłanki jak szybki 
wzrost przeciętnego poziomu oświaty, 
postępy w urbanizacji kraju, wzrost 
ilości tzw. czasu wolnego, a także 
przewidywane procesy wzbogacania 
księgozbiorów i doskonalenia kwali
fikacji bibliotekarzy^. Tymczasem

2 Program rozwoju bibliotekarstwa pol
skiego do 1990 roku. Państw. Rada Biblio
teczna przy Ministrze Kultury i Sztuki. 
Warszawa 1978 s. 23—24.

2 W Programie rozwoju bibliotekarstwa 
czytamy m.in.: „Wyniki badań empirycz
nych wskazują, że publiczność czytająca 
jest i będzie kategorią odbiorców kultury, 
która stale będzie się powiększać. Wymo-
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rzeczywistość różni się zasadniczo od 
przewidywań: od połowy lat siedem
dziesiątych nie nastąpił istotny po
stęp w rozwoju czytelnictwa, a w 
poszczególnych latach obserwujemy 
nawet zjawiska znacznego regresu w 
tej dziedzinie. Np. wskaźniki obrazu
jące stan czytelnictwa w woj. olsztyń
skim w roku 1980 są identyczne jak 
w roku 1976 i znacznie niższe niż 
w roku 1974. Czym tłumaczyć to zja
wisko, zastanawiające tym bardziej, 
że poziom rozwoju czytelnictwa pow
szechnego w naszym kraju, mierzony 
ilością wypożyczeń w stosunku do 
liczby mieszkańców, nie jest imponu
jący. Zarówno ten wskaźnik, jak i od
setek mieszkańców korzystających z 
bibliotek jest w Polsce dwukrotnie 
niższy niż w wielu krajach o starych 
i dobrych tradycjach w tym zakresie, 
przy czym w krajach tych nie wys
tępuje aktualnie stagnacja czy regres 
czytelnictwa. Zarówno badania nau
kowe, jak i codzienne obserwacje 
bibliotekarzy wskazują na. cztery 
główne przyczyny kryzysu czytelnic
twa w Polsce:

—  P o  p i e r w s z e  —  niedosta
teczny rozwój sieci placówek biblio
tecznych w miastach, brak bibliotek 
w wielu zakładach pracy i szpitalach, 
anachroniczność form organizacji 
bibliotek na wsi —  oto czynniki, któ
re w sposób fizyczny uniemożliwiają 
pokaźnej części obywateli dostęp do 
książki bibliotecznej. Zakres działal
ności bibliotecznej ograniczają jed
nocześnie złe warunki loJkalowe więk
szości placówek, utrudniające udos
tępnianie zgromadzonych zbiorów 
i zawężające formy tej działalności.

—  P o  d r u g i e  —  księgozbiory 
biblioteczne nie zaspokajają potrzeb 
czytelniczych z uwagi na stan rynku 
wydawniczego, a często i brak środ
ków w bibliotekach na zakup książek.

—  P o  t r z e c i e  —  niezadowala
jący, anachroniczny i nie odpowiada
jący zadaniom bibliotek jest stan or
ganizacyjny naszego bibliotekarstwa

wa badanych faktów upoważnia do stwier
dzenia, że książka i czytelnictwo jest roz
wijającą się formą uczestnictwa w kul
turze” (s. 22—23).

(dezintegracja sieci bibliotecznej, 
prymitywizm działań w zakresie gro
madzenia i opracowania zbiorów 
oraz w zakresie służby informacyj
nej), co uniemożliwia wykorzystanie 
wszystkich potencjalnych możliwości, 
którymi biblioteki dysponują.

—  P o  c z w a r t e  —  niesprzyja
jące rozwojowi czytelnictwa były 
trendy społeczno-kulturalne, kształ
tujące się już w latach sześćdziesią
tych a dominujące w latach siedem
dziesiątych. Kult rzeczy, bogacenia 
się, spychały na margines uznanie 
dla pracy i wiedzy, dla ludzi o roz
ległej kulturze literackiej.

Na poparcie twierdzenia, że zaha
mowanie rozwoju czytelnictwa ma 
swoje źródła przede wszystkim nie 
w ogólniejszych tendencjach, lecz w 
ściśle określonych przyczynach, ma
my wiele przykładów. W wojewódz
twie olsztyńskim, w miastach posia
dających dostateczną w stosunku do 
potrzeb ilość placówek obserwujemy 
również w ostatnich latach niezakłó
cony wzrost wskaźników czytelnic
twa przy ich spadku w innych miej
scowościach. Sporo miast i gmin, któ
re dysponują bibliotekami działają
cymi sprawnie i w dobrych warun
kach, osiąga 600— 800 wypożyczeń 
rocznie na 100 mieszkańców, tj. dwu
krotnie więcej niż wskaźnik prze
ciętny. We wsiach posiadających 
stacjonarne placówki biblioteczne 
(biblioteki lub ich filie) czytelnicy 
stanowią przeciętnie 2-3-krotnie wyż
szy odsetek mieszkańców niż we 
wsiach dysponujących tylko społecz
nie prowadzonymi punktami biblio
tecznymi. Czytelniczymi pustyniami 
są nowe osiedla miejskie, w których 
brak jest placówek bibliotecznych, 
oraz wsie nie posiadające nawet 
punktów bibliotecznych (ponad 1/3 
ogółu). Szczególnie niepokoją trud
ności w zakresie zaspokajania potrzeb 
czytelniczych dzieci. Wszak umiejęt
ność korzystania z książki popular
nonaukowej czy fachowej, zamiłowa
nie do literatury pięknej nie są ce
chami wrodzonymi, wymagają kształ
towania i stwarzania im warunków 
rozwoju.
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Dysproporcje w rozwoju czytelnic
twa między poszczególnymi miejsco
wościami świadczą, że potencjalne 
możliwości dalszego rozwoju czytel
nictwa są znaczne, i potwierdzają re
zultaty badań naukowych, które 
wskazują, że w pełni przygotowa
nych do korzystania z bibliotek i od
czuwających potrzebę systematycz
nej lektury jest co najnmiej ok. 30% 
mieszkańców wsi i ok. 40% miesz
kańców miast Jeśli faktyczne 
wskaźniki są znacznie niższe, przy
czyna tkwi w niedostatkach bazy 
materialnej rozwoju czytelnictwa, 
a także w nie wszędzie zadowalająco 
zorganizowanej działalności biblio
tek.

3. Krytyczny stan bibliotek 
i upowszechnienia czytelnictwa, bę
dący skutkiem wielu lat błędnych 
i nie konsekwentnych założeń poli
tyki społecznej i kulturalnej, rzuca 
głęboki cień na całokształt spraw 
upowszechniania kultury i wiedzy w 
naszym kraju, nie jest też obojętny 
dla sprawności systemu oświatowe
go i rozwoju gospodarki. Dlatego 
kroki zmierzające do zmiany sytua
cji powinny być radykalne i podjęte 
szybko. Są one możliwe, zwłaszcza 
że wymagają nie tyle dodatkowych 
nakładów, co raczej bardziej racjo
nalnego dysponowania środkami.

Przypomnijmy w telegraficznym 
skrócie najważniejsze sprawy ocze
kujące na decyzje i wdrożenie. Nie
wątpliwie największe znaczenie dla 
upowszechnienia czytelnictwa ma 
racjonalnie zbudowana sieć biblio
teczna. Należy szybko sprecyzować, 
w oparciu o doświadczenia nasze 
i zagraniczne, założenia optymalne
go kształtu biblioteki publicznej dla 
miast, dzielnic, osiedli, wsi, zakła
dów pracy, placówek lecznictwa 
zamkniętego (gdzie i jak zorganizo
wana placówka, wymogi w zakre
sie ksęgozbioru, lokalu, personelu). 
Dojrzała dostatecznie sprawa wpro-

Zob. m.in. Janusz Ankudowicz — 
Czytelnictwo powszechne. Problemy, stan, 
uwarunkowania SBP Poznań 1980; Prog
noza rozwoju kultury polskiej do roku 
1980, s. 93, 96.

wadzenia bibliotek jako składnika 
obligatoryjnego do infrastruktury 
socjalno-kulturalnej osiedli miesz
kaniowych w miastach. Należy pod
kreślić —  wbrew obiegowym opi
niom —  że stan upowszechnienia 
czytelnictwa w miastach, szczegól
nie w nowych osiedlach, jest bar
dziej krytyczny niż na wsi; wynika to 
jasno choćby z podstawowych da
nych statystycznych oraz zmian w 
proporcjach czytelnictwa na wsi i w 
miastach w ostatnim 20-leciu.

Nie mniej przemyślanych koncep
cji i pilnych decyzji wymaga również 
organizacja bibliotek na wsi. W pełni 
trzeba się zgodzić z sugestią zawartą 
w Prognozie roziooju kultury pol
skiej, że „dalszy względnie samo
dzielny rozwój kultury wsi wymaga 
nie tylko inwestycji, lecz nade wszy
stko koncepcji”®. Sprawą w tym za
kresie najpilniejszą jest zastąpienie 
społecznych punktów bibliotecznych 
oraz karłowatych filii bibliotecznych 
w mniejszych wsiach bibliotekami 
ruchomymi. Bibliobusy łączą zalety 
dużych bibliotek stacjonarnych i wy
pożyczalni międzybibliotecznych (mo
żliwość szybkiego dostarczania ksią
żek specjalistycznych z biblioteki 
macierzystej na indywidualne życze
nie czytelnika). Pozwalają najbar
dziej ekonomicznie wykorzystać zbio
ry biblioteczne.

Zalety bibliobusów, ich pełną przy
datność w naszych warunkach ich 
walory ekonomiczne, znamy nie tyl
ko z teorii, gdyż kilka bibliotek (w 
tym i Wojewódzka Biblioteka Pu
bliczna w Olsztynie) eksploatowało 
bibliobusy przez wiele lat. Kalkulac
ja wykazuje, że obecnie np. w woj. 
olsztyńskim ok. 15 autobusów pozwo
liłoby obsłużyć ok. 400 wsi położo
nych przy lepszych drogach, zapew
niając ich mieszkańcom o wiele w yż
szy niż dotychczas standard obsługi 
bibliotecznej.

Równie ważna i pilna sprawa to 
wzmocnienie organizacyjne bibliotek 
gminnych, umożliwiające im faktycz
ne oddziaływanie na całe terytorium

® Prognoza rozwoju kultury polskiej do 
roku 1990 s. 41.
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gmin, a także zastąpienie systemu 
punktów bibliotecznych w zakładach 
pracy i wsiach zróżnicowanym i ela
stycznym systemem filialnym.

Pilne decyzje potrzebne są też w 
zakresie kształtowania, zabezpiecza
nia i udostępniania księgozbiorów 
bibliotek. W pierwszym rzędzie nale
ży określić optymalne struktury i 
wielkości zbiorów poszczególnych ty
pów bibliotek i zapewnić do'plyw do 
nich książek w formie przystosowa
nej do wielokrotnego wypożyczenia. 
Zakup do bibliotek obsługujących 
szeroką publiczność książek wyda
wanych w opravzie broszurowej jest 
oczywistym marnotrawstwem i nie 
powinien mieć miejsca. Podobnym 
marnotrawstwem jest nikłe wyko
rzystanie znacznej części zbiorów w 
małych placówkach. Pilnie potrzebne 
są przepisy nie tylko umożliwiające 
sprawną cyrkulację książek między 
poszczególnymi bibliotekami i siecia
mi bibliotecznymi, ale wręcz zmusza
jące do tego bibliotekarzy.

Sprawą wielkiej wagi jest sprecy
zowanie i zaostrzenie przepisów o 
ochronie książek zarówno przed 
zniszczeniem wiążącym się z niewła
ściwymi warunkami przechowywa
nia, jak i przed kradzieżami dewas
tującymi najcenniejsze części zbio
rów bibliotecznych.

Uelastycznienia wymaga system 
udostępniania książek, preferujący 
dotychczas formalną ochronę zbio
rów, a nie interesy czytelników (jest 
to szczególnie widoczne w zakresie 
wypożyczeń międzybibliotecznych).

Szczególnie istotnym elementem' 
reformy bibliotekarstwa musi stać 
się również reforma kształcenia 
i doskonalenia kadr oraz reforma za
sad polityki kadrowej. Szkolnictwo 
bibliotekarskie w zbyt małym stop
niu przygotowuje absolwentów do 
konkretnej pracy w bibliotece. W 
zbyt nikłym stopniu w kształceniu 
uwzględnia się praktyki przywarszta- 
towe; szczególnie widoczne jest to w 
odniesieniu do tak podstawowej dzie
dziny działalności bibliotecznej jak 
udostępnianie zbiorów. Kuriosalnym 
przykładem wynaturzeń w  tym za

kresie jest najbardziej masowa for
ma kształcenia zawodowego na pozio
mie średnim —  prowadzone przez 
Centrum Ustawicznego Kształcenia 
Bibliotekarzy policealne zaoczne stu
dia bibliotekarskie, których absol
wenci uzyskują kwalifikacje bez ja
kichkolwiek praktyk przywarsztato- 
wych, bez zajęć praktycznych z za
kresu udostępniania zbiorów i ich 
popularyzacji.

Wśród spraw pracowniczych nie 
mniej istotnym problemem jest wy
pracowanie bardziej racjonalnych niż 
dotychczas zasad doboru kadr i ich 
wykorzystania. Na efektywności na
szego systemu bibliotecznego ciężkim 
brzemieniem kładą się dwie po
wszechnie stosowane praktyki:

•  obsadzanie wyższych stanowisk 
kierowniczych ludźmi nie posiadają
cymi kwalifikacji i praktyki biblio
tecznej oraz kwalifikowanie na niż
sze w hierarchii stanowiska kierow
nicze przeważnie w oparciu o staż 
pracy;

® powierzanie stanowisk kierow
niczych na czas nieokreślony (co oz
nacza w praktyce, że jeśli ktoś nie 
popełnia jaskrawych nadużyć, może 
liczyć na pełnienie funkcji do emery
tury, nawet gdy efekty jego rządów 
są nader mierne).

W warunkach odnowy sytuacja 
dojrzała w pełni do tego, by zastano
wić się nad zasadami polityki kadro
wej, które by usunęły „przeżytki 
feudalne” w naszym zawodzie, sprzy
jały zdrowej rywalizacji, premiowały 
aktywność i kwalifikacje. Należy w 
związku z tym rozważyć zasadność 
wprowadzenia otwartych konkursów 
na wszystkie stanowiska kierownicze 
w bibliotekach (od kierownika filii 
do dyrektora biblioteki wojewódz
kiej) i okresowej weryfikacji kadr 
kierowniczych.

Dalsza poważna rezerwa kadrowa 
to postulowane od dawna scentrali
zowanie prac technicznych w zakre
sie opracowania zbiorów. Umożliwi
łoby to wykorzystanie w bardziej po
żyteczny społecznie sposób ogromnej 
rzeszy pracowników bibliotek wyko



nujących czynności powtarzalne z za
kresu opracowania.

Wymienione wyżej „sprawy do za
łatwienia” na pewno nie wyczerpują 
rejestru zagadnień, które należy pod
jąć dla zmodernizowania naszego bib
liotekarstwa. Jest to zadanie wielkie, 
ale konieczność jego podjęcia jest 
niezbędna. W obecnych warunkach

działanie polegające jedynie na ewen
tualnym zwiększeniu środków prze
znaczonych na biblioteki nie wystar
czy, nie spowoduje automatycznie po
prawy ich funkcjonowania, gdyż po 
prostu lwia część tych środków uleg
nie zmarnotrawieniu w mało spraw
nych trybach naszej bibliotecznej 
machiny.

JAN WRÓBLEWSKI
OLSZTYN — ZAKŁAD BIBLIOTEKOZNAWSTWA WSP

Bo taka jest

ksiqzki moc...
Po zakończeniu pierwszej wojny świato

wej ziemie zamieszkałe przez ludność pol
ską w Niemczech zostały przedzielone kor
donem od głównego ośrodka inspirującego 
czytelnictwo książki polskiej pod berłem 
pruskim, Poznania. Istniejące tam od roku 
1880 i mające wpływ na cały zabór pruski 
Towarzystwo Czytelni Ludowych musiało 
ograniczyć swoją działalność do obszaru 
odrodzonego Państwa Polskiego. Odtąd 
więc placówki biblioteczne w Rzeszy Nie
mieckiej były zdane tylko na własne siły. 
Jednak w organizującym się ruchu pol
skim nie pominięto spraw rozwoju biblio
tekarstwa i rozpowszechniania książki w 
języku ojczystym wśród mniejszości pol
skiej. Mniejszość ta liczyła około półtora 
miliona Polaków osiedlonych' na terenie 
Śląska Opolskiego i Dolnego, Babimoj- 
szczyzny, Ziemi Złotowskiej, Kaszub, 
Warmii, Mazur i Powiśla, a także w West
falii i Nadrenii oraz w Niemczech Środko
wych. I ci Polacy w walce o swoje prawa 
do bytu narodowego postanowili zjedno
czyć się we wspólnym działaniu, tworząc 
w roku 1922 organizację narodową pn. 
Związek Polaków w Niemczech. Apel w 
tej sprawie głosił:

Rodacy! My, którzy pozostaliśm y w  Niem 
czech, jako obyw atele Państwa Niem ieckiego, 
złączyć się m usimy do w spólnej pracy, jeżeli 
nie chcem y utracić w iary  o jczystej, naszego 
języka polskiego, naszej ku ltury  rodzim ej... *.

‘ „D ziennik B erliński”  1922, 9—10.XII. Losy 
m niejszości polskiej w  Niem czech ilustruje w y 
daw nictwo album owe autorstwa Heleny Lehr 
1 Edmunda Osm ańczyka pt. Polacy spod znaku  
Rodła. W arszawa 1972; natom iast szczegółowo to 
zagadnienie jest omówione w pracach n au ko 
w ych  W ojciecha W rzesińskiego: Ruch polski na 
Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920—1939 
(Poznań 1963) 1 Polski ruch narodowy w Niem
czech 1922— 1939 (Poznań 1970).

W tej walce o język ojczysty i kulturę 
rodzimą, o samowiedzę narodową, ważną 
rolę odegrała książka polska. Ona też sta
ła się jednym ze środków wychowania 
narodowego ówczesnej młodzieży. Jej zna
czenie potwierdza wielu ówczesnych dzia
łaczy. Edmund Osmańczyk tak napisał 
w swoim liście do mnie:

o roli polskiej książki wśród Polaków  w Rze
szy trzeba by pisać całą rozprawę. Proszę pa
m iętać, że w czasach kiedy nie było radia ani 
telew izji czytanie głośne książek było pow
szechnym obyczajem , również w  w iejskich ro
dzinach, szczególnie jesienią i zimą. Uczenie 
się na pamięć nie tylko w ierszy, ale i fragm en
tów prozy było bardzo rozpowszechnione. P rze
w ażały oczyw iście patriotyczne utw ory. Sam od 
najwcześniejszego dzieciństwa pamiętam tc 
głośne czytania, sam nauczyłem  się czytać m a
jąc pięć lat i z każdym  rokiem odtąd pochła
niałem coraz w ięcej książek, czasopism, gazet, 
co mi zostało po dziś dzień... -.

W prasie polskiej wychodzącej w Niem
czech ukazywały się liczne apele zachęca
jące do czytania polskich książek. Starano 
się oddziaływać szczególnie na najmłodsze 
pokolenie. Oto w wydanej w roku 1939 
książeczce pt. ABC dla dziativy polskiej 
w Niemczech czytamy:
K siążka nasza — to skarb wielki,
W płótno opraw iony;
Droższy nad klejn oty  wszelkie.
Nad złoto ceniony.

K siążka polska ze krw i naszej,
Z serc naszych pochodzi 
I w ojczystej m owy krasie 
Nam w szystkim  przewodzi.

K iedy siedzę przy stole
I książkę swą czytam ,
Bogactw  żadnych nie pragnę,
O skarby nie pytam ’ .

I to właśnie najmłodsze pokolenie bar
dzo się do tej książki garnęło. Oto jak 
wspomina w swoim pamiętniku uczen-

* List Edmunda Osm ańczyka z W arszaw y z 
26 kw ietnia 1971 r.

’  Franciszek Jankowski, Szczęsny Za polski: 
ABC dla dziatwy polskiej w Niemczech. O braz
ki Marcina Nowaka. O lsztyn 1939. Druk ,,G a 
zeta O lsztyńska” s. 16.



-i-nica szkoły polskiej ze Skajboi na Warmii, 
Marta Słabińska:

Przyniosłam  ze szkolnej biblioteki książkę 
H. Sienkiew icza pt. „L atarn ik” . Czytałam  ją 
z tak w ielkim  zainteresowaniem , że nie zw ró
ciłam uwagi na to że gęsi poszły w szkodę. 
Tak szkoda mi było starego Skaw ińskiego sa
motnego na latarni i to że tęsknił tak okrop
nie na obczyźnie za krajem  i mową ojczystą, 
że gdy czytał uryw ki z ,,Pana Tadeusza” M ic
kiew icza zapomniał zapalić latarnię, że okręt 
się uszkodził. Rozumiałam jego smutek jak 
to ciężko nie słyszeć m owy polskiej a tęsknić 
za nią. Choćby usłyszeć te kilka słów już mu 
było na duszy inaczej. Skaw ińskiego słowa pol
skie prowadziły m yślą do ojczystej ziemi. W i
dział ją jak  na jaw ie. Tak pragnął od kogo 
polskie słowo usłyszeć. Przejść przez te pa
górki ziemi rodzinnej, nacieszyć się nimi. C zy
tałam praw ie każdego dnia samotna w polu 
ze swoim stadem gęsi. Nieodstępnym mym 
przyjacielem  była książka, czytałam  ją na ło
nie przyrody, a niedaleko kołysał się las sos
nowy...'*.

Poprzez książkę starano się też trafić 
do środowisk, w których geribanizacja po
czyniła już wielkie spustoszenia, bo tego 
celu służyła m.in. zaincjowana przez kie
rownika Wschodniopruskiego Oddziału 
Centralnej Biblioteki Polskiej w Niem
czech, Pawła Jaśka, akcja „apostolstwa 
domowego”. Oto co na ten temat mówi 
raport konsuła polskiego w Olsztynie z 
dnia 28 kwietnia 1937 r.:

Postanowiono co tydzień w yjeżdżać na dwa 
dni do w iosek ,,dziew iczych” , opracow ując te
ren parafiam i. A kcję  tę nazwano „apostolstwem  
dom owym ” . Ten, sui generis, apostoł obchodził 
w szystkie rodziny w danej wsi, obdarzając je 
bezpłatnie elementarzem, katechizm em , śpiew
nikiem  kościelnym , a poniekąd Książką  o Pol
sce... Zadaniem apostola jest zoranie w ielolet
niego ugoru — ludziom mówi się o icli przy
należności do w ielkiego narodu polskiego, przy
gotow uje się grunt do założenia biblioteki 
i kółka śpiewu... D otychczasow e objazdy 
stw ierdziły, że mimo poważnego zgerm anizo- 
wania m łodzieży istnieje jeszcze głód książki 
polskiej. W paru w ypadkach m łodzieńcy tw ier
dzący, że nie chcą mieć nic wspólnego z pol
skością, już po kilku  m inutach rozm ow y z 
,,apostołem ” brali do ręki książczynę i zaczy
nali czytać lub sylabizow ać po polsku.

Taką właśnie akcję apostolstwa domo
wego rozpoczęto w parafii ramsowskiej 
(Wipsowo, Kramerowo, Debrąg, Ramsowo 
i Ramsówko)®.

Na całym obszarze Rzeszy w środowis
kach zamieszkiwanych przez ludność pol
ską istniały niewielkie biblioteczki, pro-

* Pam iętnik M arty Słabińskiej pt. Z Tnłnło- 
Tiych lat w  rękopisie (w posiadaniu Kazim ierza 
Pacera w  Olsztynie).

® Zob.: J. W róblewski: B iblioteki polskie na 
Warmii, Powiślu  i Mazurach w latach Ï933—IS.łO 
,,Przegląd H istoryczno-O światow y”  1962 nr 3, 
s. 411.

Bóg i Ojczyzna
KSIĄŻKA ÖO NABOŻEŃSTWA 
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wadzone przez społecznych bibliotekarzy 
rekrutujących się z różnych zawodów (rol
nicy, wychowawczynie przedszkoli, nau
czyciele, robotnicy, rzemieślnicy, urzędni
cy Związku Polaków, a szczególnie mło
dzież). Ci właśnie bibliotekarze spełniali 
wielką rolę, starając się różnymi sposo
bami dostarczyć książkę do rąk ludności 
polskiej. Było to zadanie ważne, o wielkim 
znaczeniu narodowym, na co również 
kładła nacisk polska służba konsularna. 
Jeden z konsulów powiedział, że „danie 
dobrej książki ludowi może odegrać dużą 
rolę w walce o dusze i serca polskie”®.

Również zwracano na to szczególną 
uwagę na organizowanych szkoleniach 
bibliotekarzy. Oto Jadwiga Święcicka, pre
legentka z Warszawy, w swoim wykładzie 
pt. Rola książki w tworzeniu narodu — 
bibliotekarz społecznikiem wykazała, że:

gdzie książki brak, każdej kulturze grozi nie
bezpieczeństwo i zagłada. Książka jest bardzo 
ważnym  czynnikiem  w zespalaniu się narodu, 
odegrała bardzo ważną rolę w  czasach niewoli 
Polski, a dzisiaj wszędzie tam, gdzie zawita, 
zespala i jednoczy słabe nieraz grom adki Pola
ków  rozrzuconych po całym  świecie.

Tak samo w referacie pt. Biblioteka pol
ska koticowym etapem budowy domu czy
telnictwa polskiego Tadeusz Pezała, nau
czyciel z Purdy, przedstawił książkę jako

’ Archiwum  A kt N owych w W arszawie, Am • 
basada Rzeczypospolite] Polskiej w  Berlinie, 
sygn. 1848. W ypowiedź St. Tabaczyńskiego, wi- 
cekonsula w Hamburgu.
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„łącznik z Macierzą i symbol ojczyzny” .̂ 
Na zakończenie zajęć szkoleniowych bib
liotekarze śpiewali „Hasło”:

I nie ustaniem w  walce,
Siłę słuszności mamy,
I mocą tej słuszności
W ytrw am y i w ygram y! ’

Moc książki doceniali także czołowi dzia
łacze spod znaku Rodła. Oto jeden z dzia
łaczy ruchu polskiego, Jan Boenigk, w 
obliczu nadchodzących wydarzeń 1939 r. za 
pomocą książek o patriotycznej treści (np. 
Wyrąbany chodnik Morcinka, Płomienie 
Brzozowskiego) dążył do wychowania bo
jowej awangardy młodzieży na Powiślu®.

Także w kraju rozumiano, jak wielką 
rolę może spełnić książka polska za kor
donem. Stąd liczne apele o dostarczanie 
tam książek. Tak np. Zofia Kossak-Szczuc- 
ka, która żywo interesowała się ży
ciem Polaków na Śląsku Opolskim, w ro
ku 1934 ogłosiła na łamach „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego” apel pt. „Polacy, 
których zalewa fala obcości. O chleb dla 
innych powodzian”, argumentując:

I czyż nie powodzianami potrzebującym i na •

’  Zob.: J. W róblewski: Biblioteki polskie na 
Warmii, Mazurach t Powiślu w  latach 1881—1939. 
O lsztyn 1968, s. 112.

• Tekst: Edmund Osmańczyk, m uzyka — Ja
nowa Kaczm arkowa. Hasło ogłoszone w  roku 
1933 stało się zawołaniem  w szystkich Polaków  
w Niemczech.

• Inform acja ustna Jana Boenlgka z Olsztyna.

tychm iastow cj pomocy są ci, których zalewa 
fala obco.ści, co tkwiąc na rozpaczliwie bro
nionych wysepkach cofają się w swym stanic 
posiadania narodowego, tracąc nadzieję, by 
pomoc od braci w kraju  nadeszła? Słyszę z 
okazji Zjazdu Polaków  z Zagranicy szumne 
zapowiedzi o miłości i braterstwie łączących 
kraj z nimi, lecz nie mogę doszukać się pot
wierdzenia tych uczuć w form ie realnej odpo
wiedzi na wołanie o to, co potrzebne im do 
życia, jak  powietrze... Książka, książka... Dzieci 
i młodzież na Śląsku nie m ają książek... B ar
wne. tanie, doskonałe w ydaw nictw a niem ieckie 
w pychają im się same w ręce, ciągną oczy 
i umysł. Polskich nie ma... Dziecko książkę 
m ieć musi. Nie mogąc otrzym ać upragnionej 
polskiej, sięgnie po niem iecką. A chyba dosta
tecznie pewnym jest, że w  ogrom nej większości 
w ypadków  dusza narodowa obleka się w  barw y 
czytanych w  dzieciństwie książek. W samym 
powiecie opolskim jest 90 000 Polaków. Tej 
liczbie odpowiada niecały 1000 książek... I jak ie 
to są książki. Przew ażnie pochodzące z biblio
teczek organizowanych w czasie plebiscytu. 
Treść ich jest nieaktualna, przestarzała, a 
wszystkie egzempłarze, szczególnie te, których 
wartość nie wygasła, są tak ,,szczytane” że 
nadawać się mogą tylko do muzeum, jako 
w zruszające pamiątki niezaspokojonego głodu 
czytelnictw a. Ich lepkie od zużycia kartki są 
nam agnetyzowane dotknięciem wielu tysięcy 
czytelników , jak  karty  starej cyganki — w róż
ki. I jak  z tych kart, można by z fuch w różyć 
o w ielkiej sile i przyszłości pokolenia, które 
tak czytać pragnęło... ’•

ST^łSŁAW GRĘBOSZ

Książka polska
" Ä '  ; r

; W ostatnich czasach coraz częściej 
słychać nawoływania: kupujcie, poży
czajcie, czytajcie książki polskie’ One 
odpowiedzą Wam na dręczące pyta
nia, dadzą zadowolenie, napełnią otu-*.  ̂
cha w lepszą przyszłość. Szczególnie 
wy» żyjąey za granicami Macierzy, po
winniśmy garnąć się do książek, za- ' 
kładać bibliotek i. Wejdźmy do jakiej 
większej biljoteki polskiej ł popatrzmy 
bodaj na tytuły. ** a * '

To przecież dzieła, których ’treść 
. jest ściAle związana z narodem, I wy

gląd zewnętrzny tych dzieł 1 to, o czętn 
,, mówią — staje się Wleniem odbiciem 

naszych dziejów. Autorzy; zaś, pisarze 
to twórcy;. 1 pomnnżyciełe narodowej 

. kattttryl ,
" X'\0ła awaźuego obserwatora nawet 

oglądniecie napisów I 
zebranych tomów -y nasunie sporo my- », 
ŚH. a bodaj obudzi * pytanie: jakie są

• i.

’• „Ilustrow any Kurier Codzienny”  1934 nr 264.



w dwa lata później Jan Wiktor w od
czycie wygłoszonym w Lublinie apelował:

I teraz rozszerza się propaganda, aby książka 
polska dotarła do każdej cliaty, bo zdają sobie 
w szyscy sprawę, że często książka jest ostat
nim ogniwem łączącym  z Polską, jest też no
wym  ogniwem, które spaja z Polską [...]. Lud 
śląski lubi czytać i kocha książkę, uw ażając 
ją za świętość, za kaw ał żyw ej Polski. Dzisiaj 
z rąk polskich trzeba w ytrącić książkę niem iec
ką. Nie można pozwolić, aby umierało pokole
nie, które chce żyw ić się polskim słowem. T y 
siące. tysiące potrzeba książek. W całą Polskę 
należałoby rzucić hasło; polski elem entary dla 
ludu śląskiego [elementarz] który by rfie miał 
słowa ,,Polska” , a powinien buchać ogniem 
polskim, m ówić sercem, honorem i' dumą pol
ską. Żyją m atki, któro o sobie mówią, że są 
,.zakrw aw iali P olacy” , i one będą uczyły dzie
ci liter polskich, opowiadając o grodzie nad 
grody, o K rakow ie, o m iejscu dla nich n aj
świętszym  Częstochowie, i ogniem swych serc 
będą zapalać serca, które chcą zagasić obce 
siły. Zdajem y sobie sprawę, że książka będzie 
pokarmem dla zgłodniałych, ogniem dla gasną
cych, życiem  dla um ierających, siłami dla upa
dających, dającym  głos niemym, aby mogli w y
powiedzieć słowo; Polska. D ajm y z tą wiarą, 
że każda karta uratuje kogoś, przysporzy sił 
narodowi. Książka na Śląsku zawsze czyniła 
cuda. Polska zawsze jest zdolna do n ajw ięk
szych ofiar, a dzisiaj jest potrzebna ofiara, aby 
płomień polskiego serca padł nad Odrę i roz- 
świecił, ożywił,, pokrzepił i podpalił” .
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”  J. W iktor; O Sląshu Opolskim. O dczyt w y 
głoszony w Lublinie 1 kw ietnia 1936. Lublin 
1936 S. 23—25.
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O książki ,.idące do serca” apelował 
również Gustaw Morcinek. Jak to wyglą
dało wówczas na Śląsku Opolskim, wspo
mina Franciszek Adamiec:

z  moich pierw szych szkolnych lat najchętniej 
wracam myślą do długich wieczorów zimowych, 
kiedy to cała rodzina po w ieczerzy zasiadała 
wokół stołu do darcia pierza, a ojciec sadowił 
się na krześle pod lampą naftową, brał w' rękę 
książkę i czytał na głos po polsku. W tedy to 
stały mi się bliskie i drogie postacie Zagłoby, 
•Turanda, Skrzetuskiego czy Longinusa. W mo
jej wyobraźni w yrastał nierealny świat rycerzy 
bez skazy, bohaterstwa i bezgranicznej miłości 
do ojczyzny. Polska stawała się niedosięgłym 
ideałem dobrobytu, szlachetności i symbolem 
wszelkiego dobra i piękna. W w yobraźni tw o
rzył się obraz Polski sienkiew iczow skiej, uzu
pełnionej powiastkam i z najrozm aitszych ,,w ia
domości m isyjnych” i ,,kalendarzy” i*.

Inny zaś działacz śląski, Paweł Kwoczek, 
tak napisał:

Po zapoznaniu się z tymi faktam i [z historii 
Polski] zaczęła we mnie kiełkow ać z jednej 
strony świadomość, że Polacy nie są narodem 
bez historii i kultury, a z drugiej strony, że 
lud śląski i ja, jako jego syn, jesteśm y Pola
kam i. Nie stało się to jednak błyskaw icznie 
w  jednej chwili, przeciwnie, b ył to dłuzszy 
proces, świadom ość ta rozwijała się w miarę 
zdobywania w iedzy o tym, że naród polski

“  F .  A d a m i e c ;  z  m o i c h  s z k o l n y c h  l a t .  W ;  
P a m i ę t n i k i  O p o l a n .  K r a k ó w  1954, s .  338.



jest narodem z wielką historią i posiada bogatą 
kulturę, W tym okresie dowiedziałem  się, że 
Polacy m ają takich poetów jak M ickiewicz 
i Słow acki

Poeta ludowy, Michał Lengow.ski, dał 
wyraz oddziaływaniu książki na jego osobę 
w wierszu zatytułowanym Mój życiorys:

Gdym w sam czas zapoznał dzieła Sienkiew icza, 
Inne historyczne, także M ickiewicza,
W alki z zaborcami, cierpienie w niewoli, 
K iedym  już zapoznał całokształt tej doli. 
Świętym  się w mej duszy odbiła obrazem;
Z tymi,, co cierpieli, chciałem  cierpieć razem. 
Odtąd Polska była dla mnie ideałem.
Dla dobra je j spraw y cały się oddałem... '<

I na zakończenie wypowiedź Róży Koe- 
nigsman-Pacholskiej (prowadziła biblio
teczkę polską w Nowej Kaletce), która tak 
napisała w „Słowie na Warmii i Mazurach” 
w cyklu „Książka i Rodło”:

B ył pam iętny rok 1933, rok dojścia Hitlera do 
władzy. Cała Rzesza szałała, a zwłaszcza mło
dzież, która miała za zadanie germ anizować 
polskie wioski. Do naszej rodzinnej wsi przy
jeżdżają coraz częściej specjalne grupy H itler
jugend, m ające na celu dokuczać wszystkim  
Polakom .

Pev/nego jesiennego wieczoru odbyło się w 
budynku szkoły polskiej zebranie Zw iązku Po-

« Wspomnienia Opolan. Cz. 2 pod rcdakelą 
A lin y  G lińskiej, Kazim ierza M alczewskiego, 
Andrzeja Pałosza. W arszawa 1965 s. 186.

“  Poezje Warmii i Mazur. Warszawa 1953 s. 55.

laków, na którym  byłem z ojcem. Obecny w ów 
czas był p. Paw eł Jasiek, Franciszek Barcz 
i Jan Lubom irski. Mała salka lekcyjna nie mo
gła tego wieczoru pomieścić w szystkich. Nau
czyciel otw orzył drzwi do swego pokoju, w pu
ścił res;'.tę Polaków chcących uczestniczyć w  
zebraniu. Jako pierwszy zabrał głos p. Paweł 
Jasiek, Opowiadał on bardzo przejm ująco dzie
je Latarnika (z noweli Sienkiewicza), tak spra
gnionego ojczystej mowy. Opowiadanie to w y 
warło na mnie silne w rażenie i uczucie, któ
rych do końca życia nie zapomnę. Od tego cza
su mowa polska stała się dla mnie świętością, 
nie pozwalającą nigdy ulec wpływom  germ ani
zacji.

Moje przekonania do m owy polskiej pogłę
białam jeszcze czytając różne polskie książki, 
szczególnie poezje Adama M ickiewicza, a wśród 
nich ,,Pana Tadeusza” . Tuż po w ojnie spotka
łam pewnego człow ieka, który pytał się o przy
czyn y m ojej miłości do Polski. Odpowiedziałam, 
że sprawiła to książka o Latarniku

Bo k.siążka polska w tycB czasach wśród 
Polaków spod znaku Rodła była, jak po
wiedział jeden z ówczesnych działaczy, 
ambasadorem i apostołem polskości’®.

« „Słow o na W armii i M azurach” (dodatek 
do ,,Słowa Pow szechnego” ) 1972 nr 14.

List Pawła Jaśka z Ludw igshafen z 12 m ar
ca 1981 r. Zagadnienie roli książki polskiej w 
Niemczech szerzej omówione jest w  publikac
jach książkow ych autora; Biblioteki polskie na 
Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881— 1939. 
O lsztyn 1968; Polskie biblioteki ludowe w za
borze pruskim i na terenie Rzeszy N iem ieckiej 
w latach 1843— 1939. O lsztyn 1975,

KRYSTYNA KUŹMIŃSKA
WARSZAWA

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE 
W ZAWODZIE BIBLIOTEKARZA (II)

SZKOLNICTWO POLICEALNE 
BIBLIOTEKARSKIE

Za utrzymaniem i rozwojem kształcenia 
w szkołach policealnych- przemawia fakt, 
że blisko 40®/o pracowników bibliotek pu
blicznych oraz bibliotek związkowych nie 
posiada niezbędnego minimum przygotowa
nia zawodowego. Zestawiając czynności za
wodowe stwierdzić też można, że istnieje 
wiele stanowisk pracy, na których potrzeb
ne jest solidne przygotowanie praktyczne 
na poziomie szkoły policealnej czy dobrego 
kursu dokształcającego.

Zmiany organizacyjne — przyjęcie kie
runku na usamodzielnienie bibliotek gmin
nych — spowodowały zwrócenie uwagi na

szkoły policealne — w nich szukano pomo
cy w przygotowaniu kadry dla tych bib
liotek.

Kształceniem na poziomie policealnym 
zajmują się następujące instytucje oświa
towo-wychowawcze: Państwowy Ośrodek 
Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Biblio
tekarzy w Warszawie oraz Państwowe Stu
dia Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekar
skie. Wszystkie wymienione instytucje 
związane są merytorycznie z resortem kul
tury i sztuki.

Przygotowywanie kandydatów do zawo
du odbywa się na Rocznym Studium Bib
liotekarskim w Ośrodku w Jarocinie (od r. 
1958). Przyjmowani są kandydaci z całego 
kraju, najwięcej jednak dostarczają ich 
województwa: poznańskie, łódzkie, bydgos
kie, lubelskie. Z dużych miast startuje do 
egzaminu na Studium zaledwie 4—16 osób. 
Kandydaci — młodzież po szkołach śred
nich — wykazują na ogół niewielką wiedzę 
o wybranym zawodzie i takąż wiedzę ogól
ną; dovzodzą tego coraz gorsze wyniki eg
zaminów wstępnych.

Sprawy programów były wielokrotnie



dyskutowane. Obecnie obowiązujący plan 
Studium obejmuje 14 przedmiotów oraz 
praktykę, na co przeznacza się 1073 godziny 
zajęć obowiązkowych. Plan jest napięty, 
wymaga od słuchaczy dużej mobilizacji 
i dużego wysiłku dla opanowania wiedzy 
teoretycznej oraz umiejętności praktycz
nych.

Nierzadka jest wśród słuchaczy opinia, 
że przedmioty ogólne są niepotrzebne, że 
za mało czasu pozostawia się na zgłębia
nie wiedzy zawodowej. Wedle wypowiedzi 
doświadczonego dydaktyka, wykładowcy 
Studium, za celowe uważa się utrzymanie 
zarówno propedeutycznego, jak i uniwer
salnego charakteru Studium. Preferowanie 
treści sensu stricto zawodowych byłoby 
sprzeczne z tendencjami ogólnymi przygo
towania absolwentów, którzy powinni po
siąść wiedzę o społeczeństwie, kulturze, 
polityce, znajomość literatury. Uwagi jed
nak o niedostatkach treści programowych 
z zakresu bibliotekarstwa, bibliografii, 
wiedzy o bibliotece, czytelnictwie zobowią
zują do zastanowienia się nad propozycja
mi przedłużenia okresu nauki do półtora 
roku czy nawet dwu lat.

Inny typ instytucji oświatowo-wycho
wawczej prezentuje Centrum Ustawiczne
go Kształcenia Bibliotekarzy, które istnieje 
od r. 1976 i kontynuuje działalność b. Pań
stwowego Ośrodka Kształcenia Korespon
dencyjnego Bibliotekarzy.

Podstawową formą działalności Centrum 
jest prowadzenie Policealnego Studium 
Bibliotekarskiego Zaocznego. Zajęcia dy
daktyczne odbywają się w siedzibie Cent
rum w Warszawie oraz w 16 filiach zlo
kalizowanych w wojewódzkich bibliote
kach publicznych. Zespolenie szkoły z w ar
sztatami bibliotek, organizowanie i prowa
dzenie zajęć dydaktycznych przez facho
wych i doświadczonych praktyków daje 
dobre rezultaty. Do dyspozycji uczących 
się powołano kadrę 160 wykładowców 
i konsultantów — wśród nich jest 20 sa
modzielnych. pracowników nauki.

Nauka w Studium trwa 3 semestry i od
bywa się głównie na drodze samodzielnego 
zdobywania wiedzy. Zajęcia stacjonarne 
mają zazwyczaj charakter monograficzny, 
dotyczą trudniejszych zagadnień, o których 
wiedza jest rozproszona w wielu opraco
waniach.

Plan nauczania obejmuje przedmioty: 
podstawy nauk politycznych, podstawy 
wiedzy o kulturze, książka i biblioteka 
w środowisku, informacja naukowa, lite
ratura piękna. Programy i podręczniki 
przygotowują wybitni praktycy, pracowni
cy naukowi Instytutu Książki i Czytelnic
twa, którzy także uczestniczą w realizacji 
nauczania. Wprowadzenie nowych przed
miotów, jak np. książka i biblioteka w 
środowisku, podstawy wiedzy o kulturze, 
zapoczątkowało zmianę kierunku kształce
nia. Dotychczas preferowano przekazywa
nie wiedzy historycznej, nauczanie form

pracy z czytelnikami egzemplifikowane 
tradycyjnymi często zajęciami, kładziono 
główny akcent na przygotowanie dobrego 
technika. Obecnie jednym z celów naucza
nia jest dostarczenie wiedzy o czytelniku 
i o czytelnictwie jako jednej z form 
uczestnictwa w kulturze, wyrobienie sa
modzielności zawodowej, rozszerzenie świa
domości społecznej, wdrażanie nawyków 
do samodzielnej pracy. Nowe programy 
uwzględniają dorobek dyscyplin bibliote
karskich oraz tendecje rozwojowe współ
czesnego bibliotekarstwa. Przedmioty mają 
charakter integrujący. Zajęcia mobilizują 
do samodzielnych poszukiwań i rozwiązy
wania problemów zawodowych.

Studium przygotowuje pracowników do 
wszystkich typów bibliotek. Uczestniczy 
w nim ok. 1500 słuchaczy, a kończy ponad 
800 absolwentów (w cyklu półtorarocznym). 
Około 3O®/o absolwentów zatrudniono w 
bibliotekach gminnych. Badania prowadzo
ne przez Centrum (po 5 łatach istnienia 
Studium) będą pomocne w ocenie progra
mów, sprawności nauczania i efektów 
kształcenia, a także przydatności wiedzy 
absolwentów w pracy bibliotek.

Kierując się potrzebą stworzenia warun
ków aktualizacji wiedzy, a także podwyż
szania stanowisk i awansów pracowników 
ze średnim wykształceniem bibliotekar
skim, powołano przy Centrum kwalifika
cyjny kurs bibliotekarski. Ukończenie kur
su pozwala na zdobycie wykształcenia 
równorzędnego ze studium bibliotekarskim 
i sięgnięcia po stanowisko starszego bib
liotekarza. Jednym z celów kursu jest 
wprowadzenie specjalizacji pracowników 
bibliotek w określonych dziedzinach za
wodowych.

Bibliotekarzy kształci się obok kadry 
pracowników domów kultury — w Pań
stwowych Studiach Kulturalno-Oświato
wych i Bibliotekarskich w »ppolu, Wroc
ławiu, Ciechanowie i Krośnie. Największe 
osiągnięcia dydaktyczne mają Studia we 
Wrocławiu i Opolu, funkcjonujące w oś
rodkach uniwersyteckich, związane z du
żymi bibliotekami publicznymi i nauko
wymi.

Studia otrzymały w ubiegłym roku nową 
dokumentację programową. Do planu nau
czania wprowadzono nowe przedmioty, jak 
ruch wydawniczy i księgarstwo, nauka o 
książce i bibliotece, podstawy nauki o kul
turze, organizacja i metodyka czytelnic
twa. Nowy profil kształcenia w Studium 
preferuje wiązanie treści nauczania zawo
dowego z funkcją biblioteki w społeczeńs
twie, rozwijanie umiejętności praktycznych 
(służą temu zajęcia praktyczne oraz 4-ty- 
godniowa praktyka w bibliotekach).

Plan obejmuje 19 przedmiotów, w tym 
dwa nadobowiązkowe, realizowanych w 
ciągu dwu lat. Absolwenci Studium uzys
kują wykształcenie równorzędne ze stu
dium bibliotekarskim (niepełne wyższe). 
Krótki okres wdrożenia nowych progra



mów nauczania nie pozwala na ich szcze- 
gółowszą ocenę.

Przedstawione szkoły policealne przygo
towują pracowników bibliotek w różnych 
cyklach nauczania: od rocznego w Studium 
jarocińskim, przez półtoraroczny w Poli
cealnym Studium Bibliotekarskim Zaocz
nym, do dwuletnich, studiów kulturalno- 
-oświatowych i bibliotekarskich. Ukończe
nie dwu pierwszych cykli kształcenia upo
ważnia do zajmowania stanowisk młod
szego bibliotekarza i po kilku latach pra
cy — bibliotekarza, natomiast absolwenci 
cyklu dwuletniego mogą po kilku latach 
pracy zajmować stanowiska starszego bib
liotekarza.

Mimo zalet, które ze względu na pla
cówki gminne i małomiejskie oczekujące 
na kwalifikowanych pracowników widocz
ne są w krótkim cyklu przygotowania 
zawodowego, nieuchronna jest reforma 
szkolnictwa policealnego, która między in
nymi będzie musiała doprowadzić do ujed
nolicenia cykli kształcenia i wyrównania 
uprawnień absolwentów.

SZKOLENIE ZAWODOWE 
BIBLIOTEKARZY

Przy dużym zaawansowaniu prac zwią
zanych z rozwojem szkolnictwa bibliote
karskiego wyższego i średniego, na mar
ginesie pozostawały problemy doskonale
nia zawodowego w różnych sieciach biblio
tecznych. Jedynie resorot oświaty i wy
chowania zorganizował i prowadzi rozbu
dowany system doskonalenia zawodowego 
na kursach przygotowujących nauczycieli 
do pracy w bibliotekach szkolnych.

Rozwój wiedzy, postępująca specjalizacja 
dziedzin nauki, powstawanie nowych zawo
dów i specjalności powodują wyraźne 
zmiany w pracy bibliotek, będących nie 
tylko zbiornicami wiedzy, ale i ośrodkami 
wszechstronnej informacji. Pojawiła się 
konieczność doskonalenia, modernizacji 
wiedzy pracowników opanowania przez 
nich nowych technik, metod pracy.

W dotychczasowej praktyce terminem 
doskonalenia określa się wszystkie formy 
podnoszenia wiedzy ogólnej, zawodowej 
oraz kultury kadry bibliotekarskiej, nie 
dające uprawnień do zajmowania wyż
szych stanowisk, w przeciwieństwie do 
kształcenia i dokształcania.

Działalność związana z doskonaleniem 
ma długą tradycję w bibliotekarstwie pu
blicznym. Organizacja doskonalenia kon
centruje się w działach instrukcyjno-me
todycznych bibliotek wojewódzkich, a 
przed reorganizacją zajmowały się nią 
również biblioteki powiatowe. Procesem 
doskonalenia obejmowani są kierownicy 
bibliotek wszystkich stopni organizacyj
nych, instruktorzy, pracownicy działów 
dziecięcych i młodzieżowych, działów gro
madzenia i opracowania, udostępniania

zbiorów i służby informacyjnej. Do sta
łych założeń programowych należy zazna
jamianie kadry z aktualnymi kierunkami 
polityki kulturalnej i bibliotecznej, środ
kami i metodami służącymi jej realizacji, 
a także pogłębianie wiedzy z dziedziny 
bibliotekarstwa i literatury oraz metodyki 
pracy z czytelnikami.

Działalność szkoleniową biblioteki reali
zują przy pomocy takich stałych form jak 
praktyki wstępne, doskonalące, konsulta
cje, kształcenie wewnątrzbiblioteczne, kie
rowane samokształcenie, instruktaż, wy
miana doświadczeń.

Do pozytywów tego systemu należy za
liczyć stosunkowo szeroki jego zasięg, 
systemaczyność spotkań, na ogół dobry do
bór wykładowców.

Od przeszło 30 lat miejscem szkolenia 
kursowego jest Ośrodek w Jarocinie. Or
ganizowane tam kursy ściśle korelują z 
zapotrzebowaniem bibliotek. Do prowadze
nia zajęć zapraszani są wybitni specjaliści 
z bibliotek publicznych, instytutów nauko
wych.

Największe zainteresowanie towarzyszy 
kursom o tematyce działalności instruk
cyjno-metodycznej, organizatorów dosko
nalenia, pracy z dziećmi i młodzieżą, poz
nawania literatury, informacyjno-biblio
graficznej, klasyfikacji zbiorów, gromadze
nia i opracowania zbiorów, ostatnio za
rządzania i kierowania bibliotekami. W te
matyce kursów znajdują odbicie nowe za
dania bibliotek, np. związane z organizacją 
pracy w bibliotekach szpitalnych groma
dzenia zbiorów muzycznych, konserwacji 
i profilaktyki zbiorów bibliotecznych czy 
form pracy z czytelnikami „trzeciego 
wieku”.

Od kilku lat obserwuje się ograniczone 
zainteresowanie kursami. Zjawisko to na
leży tłumaczyć deficytem obsady kadro
wej, niemożnością oderwania pracowników 
na kilkanaście dni od pracy, zwłaszcza w 
placówkach jednoosobowych. Uczestnictwo 
w kursach nie jest obligatoryjne, ukoń
czenie nie wiąże się z podwyższeniem 
statusu zawodowego pracowników, zmianą 
stanowisk czy awansami płacowymi.

Sytuacja dojrzała do zmiany dotychcza
sowego systemu, korekty form organizacyj
nych, metod, tematyki szkolenia.

Przykładem właściwych rozwiązań or- 
ganizacyjno-programowych jest doskonale
nie pracowników działów informacyjno- 
-bibliograficznych, zainicjowane i prowa
dzone przez Zakład Informacji Naukowej 
Biblioteki Narodowej w bibliotekach wo
jewódzkich. W tym roku kończy się cykl 
szkolenia wprowadzający w podstawowe 
problemy warsztatu, metodyki działalności 
informacyjnej, bibliografii regionalnej.

Właściwe ustawienie doskonalenia zawo
dowego bibliotekarzy wymagać będzie do
konania analizy efektywności dotychczas 
stosowanych form, oceny programów, us
talania zakresu doskonalenia w powiązaniu



z kształceniem, realizacją zasad kształcenia 
permanentnego, z programem rozwoju 
bibliotek.

Najważniejszym ogniwem w systemie 
będzie Centrum Ustawicznego Kształcenia 
Bibliotekarzy. W statutowej działalności 
Centrum znajdują się zadania związane 
z przygotowaniem programów, organizacją 
i koordynacją doskonalenia, opracowywa
niem podręczników i pomocy metodycz
nych.

Proponuje się, aby Centrum i Ośrodek 
w Jarocinie prowadziły doskonalenie kad
ry kierowniczej, organizatorów szkoleń, 
specjalistów z bibliotek wojewódzkich. 
Natomiast biblioteki wojewódzkie pełnią
ce funkcję bibliotek regionalnych będą 
przeprowadzały szkolenia specjalistyczne

o zasięgu międzywojewódzkim czy nawet 
ogólnokrajowym, związane z poszczególny
mi dziedzinami czy specjalnościami bib
liotecznymi (informacja naukowa, organi
zacja czytelnictwa dziecięcego, gromadze
nie i opracowania zbiorów). Z długoletnim 
doświadczeniem bibliotek wojewódzkich, 
z ich specjalizacją można wiązać nadzieje 
że wytrawnych realizatorów szkoleń na 
różne tematy nie zabraknie.

W powyższym artykule wykorzystałam 
fragmenty referatu przygotowanego na 
VIII Zjazd Bibliotekarzy w r. 1980 w Poz
naniu. Nie przedstawiam wniosków końco
wych — oczekuję na propozycje ze strony 
doświadczonych praktyków i organizato
rów kształcenia oraz doskonalenia biblio
tekarzy.

MARIAN WALCZAK
POKB — JAROCIN

WIESŁAW SIECIŃSKI
BPMiG — JAROCIN

Kilka spostrzeżeń o pracy bibliotekarzy 

Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Polskie bibliotekarstwo, jako jeden z 
podstawowych elementów kultury, przez 
szereg lat następnych będzie musiało prze
zwyciężać niesłychanie wiele problemów, 
aby ponownie włączyć się skutecznie w 
rozwój społeczny i ekonomiczny kraju.

Niektóre z tych problemów są o znacze
niu wręcz zasadniczym. Przez działalność 
biblioteczną musimy bowiem w naszym 
kraju podnieść przede wszystkim rangę 
książki jako czynnika kulturotwórczego, 
jako instrumentu właściwego wychowania 
społeczeństwa.

Spośród zadań oczekujących biblioteki 
na pierwszy plan wysuwa się odbudowa 
ilościowa czytelnictwa, pozyskiwanie no
wych czytelników i taka intensyfikacja 
wypożyczeń, aby powrócić do stanu przy
najmniej sprzed kilku lat. Wraz z ilościo
wą odbudową należy po kilkuletniej przer
wie spróbować ponownie koncentrować 
uwagę czytelników na literaturze trudniej
szej, ale wartościowej tak z punktu widze
nia walorów artystycznych i wychowaw
czych, jak i poznawczych.

Na nowo trzeba spojrzeć na rozsądną 
i skuteczną propagandę biblioteki i czy
telnictwa w środowisku, gdyż generalnie 
rzecz biorąc w ostatnim czasie jest ona 
żadna.

Można by w ten sposób wymienić bar
dzo wiele jeszcze innych wartości, które 
biblioteki muszą wpierw odbudować do 
stanu sprzed kilku lat, a następnie powoli

i mozolnie je rozwijać. Biblioteki nasze po
winny też podejmować szeroko rozumianą 
problematykę oświatowy i konsekwentnie 
ją propagować poprzez ■ książkę, a wszy
stko po to, aby podnieść autorytet biblio
tek w społeczeństwie i przywrócić im po
zycję ośrodków życia intelektualnego w 
środowiskach.

Wszystko to trzeba zrobić przy braku 
środków finansowych, gdyż nie ma się co 
łudzić, aby przez następne 10 lat przynaj
mniej przybywało pieniędzy na działalność 
biblioteczną.

Jedyną rzeczą zatem, jaka jest możliwa 
do zrobienia, to maksymalne wykorzysta
nie naszego zasobu lokalowego, środków 
technicznych i audiowizualnych, księgo
zbiorów i całego warsztatu informacyjnego 
bibliotek, a przede wszystkim ludzkich ini
cjatyw. Biblioteki muszą tak pracować, 
aby przy takich samych, a nawet zmniej
szających się środkach finansowych popra
wiać ilościowe i jakościowe wyniki swej 
działalności.

Jedną z dróg do tego wiodących jest 
podpatrywanie sąsiadów w krajach socja
listycznych i wykorzystywanie rozwiązań 
organizacyjnych, merytorycznych i kadro
wych będących optymalnymi w stosunku 
do możliwości i potrzeb. Obserwacja pracy 
innych pozwala na zauważenie szeregu 
niedorzeczności występujących w pracy 
naszych rodzimych bibliotek.

Chcielibyśmy w niniejszym szkicu po
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dzielić się kilkoma właśnie takimi uwaga
mi i spostrzeżeniami wyniesionymi z po
równań pracy bibliotekarzy polskich i bib
liotekarzy Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej. Nie chcemy jednak powtarzać 
uwag zasadniczych o koncentracji sił 
i środków bibliotecznych, a więc o likwi
dacji drobnych i rozproszonych, a przez 
to społecznie nieprzydatnych bibliotek. Ni
kogo bowiem nie potrzeba przekonywać 
o zaletach jednolitości sieci bibliotecznej, 
jednolitej państwowej sprawozdawczości 
czy jednolitym, przejrzystym, drożnym 
systemie kształcenia i doskonalenia zawo
dowego bibliotekarzy. Pisał o tych spra
wach w ciekawym artykule na łamach 
,,Poradnika” kol. Ryszard Bieniecki z Ka
lisza*. Nasze uwagi będą niejako dalszym 
ciągiem refleksji zawartych w jego arty
kule. Tak się zresztą złożyło, że nasze ob
serwacje dotyczące pracy bibliotekarzy 
niemieckich poczyniliśmy w tych samych 
bibliotekach Erfurtu, Weimaru, Gothy, 
Mühlhausen.

Niektóre przyjęte tam rozwiązania mogą 
imponować, i to wcale nie bogactwem, 
wyposażeniem, drogim sprzętem, ale prze
de wszystkim logicznym ustawieniem pra
cy. Na pierwszym bowiem miejscu wymie
nilibyśmy w bibliotekach naszych zachod
nich przyjaciół znakomitą organizację 
pracy.

Zwróciliśmy uwagę na rozbudowaną 
i bardzo różnorodną działalność oświato- 
wo-kulturalną. Jest ona niemal we wszy
stkich bibliotekach podstawowym stymula
torem czytelnictwa. I wcale nie oznacza 
to zastępowania pracy domów kultury 
i klubów. Jest to podstawowa działalność 
służąca rozwijaniu różnych zainteresowań, 
a w konsekwencji pobudzeniu czytelnic
twa.

Przykładowo nowoczesna bibłioteka po
wszechna w nowoczesnej dziełnicy Erfurtu, 
która obsługuje 5,5 do 6 tys. czytelników 
rocznie, organizuje co drugi dzień jakąś 
imprezę czytelniczą. Dodać trzeba koniecz
nie, że w bibliotece tej jest zatrudniona 
trzy i pół etatowa załoga. Oczywiście tak 
efektywna jej praca jest możliwa dzięki 
zastosowaniu pełnego dostępu do półek 
i pełnej automatyzacji obsługi czytelnika. 
Zainstalowana aparatura pozwala na auto
matyczne rejestrowanie wypożyczeń w cią
gu kilku sekund.

W bibliotece polskiej przy takim ruchu 
czytelników i przy tak intensywnym nasi
leniu imprez byłoby zatrudnionych przy
najmniej ze 20 osób. Nie mówiąc już 
o tym, że co drugi bibliotekarz z sieci 
bibliotek publicznych miałby zapewne 
spore kłopoty ze sprawnym przeprowadze
niem najprostszej imprezy oświatowej.

A gdyby tak jeszcze biblioteki publicz
ne musiały przejąć dodatkową obsługę

* Ryszard Bieniecki: Erfurt — wrażenia i re
fleksje. „Poradnik B ibliotekarza” 1981 nr 1, s. 
10—12.

dzieci i młodzieży przy ewentualnym po
łączeniu bibliotek publicznych i szkolnych, 
nie wiadomo, czy któraś z nich byłaby 
w stanie w początkowym okresie takiego 
działania realizować poprawnie cele wy
chowawcze i dydaktyczne.

Uderza w bibliotekach niemieckich droż
ność działów dla dorosłych i działów 
przeznaczonych dla dzieci. Najczęściej jest 
tak, że dzieci i młodzież są czytelnikami 
tej samej biblioteki co dorośli. Wytwarza 
to głębokie więzi czytelnika z placówką. 
Zdarza się, że wielu czytelników korzysta 
z jednej i tej samej biblioteki od dzieciń
stwa aż po emeryturę. W naszym kraju 
dążymy do sztucznego wydzielania działów 
dla dzieci nawet wszędzie tam, gdzie nie 
ma ku temu żadnych warunków. A jak 
się okazuje, koegzystencja młodzieży i do
rosłych wcale nie jest taka straszna.

Oczywiście panie bibliotekarki w dzia
łach dziecięcych pełnią rolę przedszkola
nek. Potrafią znakomicie bawić się z dzieć
mi, rozmawiać z nimi. Są zresztą do tego 
znakomicie przygotowane, gdyż każda ma 
kwalifikacje wychowawcy. Dla polskich 
bibliotekarek, zwłaszcza dla pań z tytułem 
magistra, taka sytuacja byłaby dość trudna 
do wyobrażenia łub nie godziłaby się z 
ich poczuciem ważności osobistej.

Sprawą bardzo sympatyczną jest wy
pożyczanie dzieciom do domów nie tylko 
książek, alę i zabawek oraz gier. Rozumie
ją bowiem bibliotekarze NRD, że pobyt 
dziecka w bibliotece musi być pomocny 
w jego wszechstronnym rozwoju.

Dla polskich bibliotekarzy poznających 
placówki NRD-owskie niesłychanie atrak
cyjne są formy u nas prawie jeszcze nie
spotykane, mianowicie fonoteki i artoteki. 
Pisał o nich już kol. Bieniecki we wspom
nianym artykule. Chcielibyśmy tylko do
dać, że popularna forma wypożyczania 
obrazów i reprodukcji do domów jest bar
dzo kształcąca. Wypożyczanie plakatów 
kształtuje wrażliwość plastyczną społe
czeństwa, zwłaszcza młodzieży. Przechowy
wane w specjalnych oprawach plastiko
wych cieszą oczy wielu odbiorców. Szcze
gólnie atrakcyjne są tam plakaty muzycz
ne.

Masowe są oczywiście fonoteki. Prosta 
forma wypożyczania płyt i taśm do domu 
gwarantuje ich szerokie upowszechnienie. 
Artoteki i fonoteki wyposażone są w bar
dzo logicznie i dobrze pomyślane katalogi. 
Przykładowo: karta katalogowa w katalo
gu reprodukcji zawiera zdjęcie reproduk
cji, informację o miejscu przechowwywa- 
nia oryginału oraz krótką adnotację o au
torze i jego twórczości malarskiej. Kata
log taki pozwala odbiorcy nie tylko szybko 
dotrzeć do odpowiedniej reprodukcji, ale 
zarazem poszerza zakres jego wiedzy o 
malarstwie.

Wypożyczanie taśm i płyt cieszy się nie
zwykłą popularnością, a przy tym — jak 
nas zapewniano — żywot płyty czy taśmy
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jest w wielu przypadkach znacznie dłuższy 
niż książki. Czytelnicy sami zgłaszają 
drobne uszkodzenia, bywa też, ze rezygnu
ją z wypożyczenia uszkodzonej płyty czy 
taśmy, aby nie narazić na szwank własne
go aparatu w domu. Ach, łza się w oku 
kręci. Kiedyż i my, w Polsce, doczekamy 
się tak kulturalnych i rozsądnych odbior
ców. A może to nasza wina, że nie uczymy 
naszych czytelników szacunku do słowa 
pisanego i mówionego?

W żadnym przypadku nie spotkaliśmy 
udziwniania w postaci zagmatwanych 
przepisów, przeróżnych regulaminów, na
kazów i zakazów, nie widzieliśmy wcale 
skomplikowanej i drogiej aparatury do 
odtwarzania płyt bądź taśm.

Ńasi koledzy bibliotekarze w NRD są 
znakomitymi regionalistami. Przy tym ich 
duma i zamiłowanie do pamiątek objawia 
się nie tylko w gromadzeniu zbiorów 
regionalnych bądź tworzeniu kartotek wy
cinków prasowych o regionie, ale przede 
wszystkim w organizowaniu form oświa
towych, a więc spotkań z autorami piszą- 
cymi o regionie lub z regionem związany
mi, cykli odczytów i spotkań dyskusyj
nych różnych środowisk z terenu działania 
biblioteki, poważniejszych wystaw czy kil
kudniowych imprez. Biblioteka powszech
na w Weimarze organizuje (statystycznie 
rzecz biorąc) 1,8—2 imprez dziennie, po
święconych postaciom i wydarzeniom 
zwizanym z Weimarem.

Biblioteki niemieckie są bowiem biblio
tekami żywymi, takimi, w których o od
biorcę się walczy, w których poprzez ta
nie, ale atrakcyjne formy stara się przy
ciągnąć obywatela do biblioteki, a następ
nie zachęcać go ustawicznie dowspółucze- 
stniczenia w działalności oświatowej.

Zgoda, mieszkaniec NRD jest wewnętrz
nie spokojniejszy i bardziej chętny do od
bioru wszelakich treści oświatowych, gdyż 
nie jest tak zaganiany ani zmęczony pod
stawowymi problemami życia codziennego. 
Może też jest bardziej przygotow’any do 
odbioru różnych treści i bardziej podatny 
na wszelakie wpływy. Na pewno jednak 
także praca bibliotek, atrakcyjna, wielo
kierunkowa, sprzyja aktywizacji czytelni
czej.

To nie to, co jeszcze często spotkać moż
na w naszych bibliotekach, gdzie czytelni
ka traktuje się jako zło konieczne. Tam 
się walczy o każdą duszę. Służą zresztą 
temu nakładane plany odwiedzin i wypo
życzeń oraz umiejętnie stosowany system 
premiowania. Za wykonanie planu czy
telnictwa lub jego przekroczenie pracow
nicy biblioteki otrzymują gratyfikacje fi
nansowe, zależy im więc na tym, aby 
czytelnicy byli zadowoleni i do biblioteki 
przywiązywali się na długo.

Tak się dzieje nie tylko w bibliotekach 
miejskich lub wielkomiejskich, aTe także 
i na wsiach. Dane nam było poznać bliżej 
pracę przeciętnej biblioteki wiejskiej w 
kombinacie rolniczym.

Uderzyła nas duża liczba czytelników, 
ciekawe znowuż formy oświatowe. Infor
macje o nowościach biblioteka przygoto
wuje dla poszczególnych czytelników pod 
kątem ich specjalności rolniczej i syste
matycznie je im dostarcza. Nie czekają 
więc bibliotekarze, aż rolnik zapracowany, 
nie mający czasu, sam do nich przyjdzie.
I pomyśleć, że w takiej bibliotece również 
było tylko półtora etatu.

Najbardziej zaś zaskoczyły nas w tej 
bibliotece wiejskiej godziny otwarcia. Bib
lioteka ta wypożycza bowiem swoje zbio
ry od godz. 16.00 do 19.00 lub 20.00. Oczy
wiście jest także otwarta w soboty i nie
dziele.

Biblioteka działa więc wtedy, gdy jej 
czytelnicy mają czas. Nasuwa się nam na 
tym tle smutna refleksja. Dlaczego w Pol
sce większość bibliotek, zwłaszcza w ma
łych miastach i na wsiach, w wolne so
boty, niedziele i w każdy dzień w godzi
nach wieczornych zamknięta jest na czte
ry przysłowiowe spusty. Toćże to nasi 
bibliotekarze zachowują się jak urzędnicy, 
biurokraci, a nie jak pracownicy kultury.

W większości bibliotek zauważyliśmy 
także dążenie do samowystarczalności. By
ły tam i własne małe introligatornie, 
i skromne warsztaciki pracy z różnymi 
narzędziami. Bowiem bibliotekarze z NRD, 
gdy coś ulegnie zepsuciu, nie poszukują 
natychmiast wyspecjalizowanych firm do 
naprawy, lecz próbują wpierw sami usu
wać uszkodzenia.

Zauważyliśmy także wiele drobiazgów, 
które warto byłoby i u nas może upow
szechnić na większą skalę. Przede wszy
stkim zauważyliśmy, że bibliotekarze z 
NRD rezygnują już w większości z używa
nia folii do okładania książek. Niemcy 
jako ludzie oszczędni wiedzą, że folię 
trzeba produkować z ropy naftowej, a jej 
stosowanie nie jest najwygodniejsze. Pow
szechnie przeto stosują latex. Jest to ro
dzaj bezbarwnego lakieru, który doskonale 
spełnia funkcję ochronną dla książki i jed
nocześnie jest środkiem trwalszym niż 
folia. Pozwala się także zmywać w przy
padku przybrudzenia, nie zagina się, nie 
przeciera. Doskonały to i tani środek do 
ochrony książek, a jaki łatwy w stosowa
niu. Wystarczy umieć trzymać pędzel w 
dłoni.

Skrzynki katalogowe wykonane są bar
dzo estetycznie z wykorzystaniem dużej 
ilości plastyku, co u nas jest raczej rzad
kością.

Koledzy bibliotekarze z NRD radzą so
bie nawet w małych pomieszczeniach. Sto
sują wtedy regały przesuwane na szynach. 
W przypadku imprezy oświatowej zsuwają 
regały z książkami i mają odpowiednią 
powierzchnię na zorganizowanie zabawy 
czytelniczej z dziećmi, odczytu, na spotka
nie z pisarzem.

Książki przeznaczone dla poszczególnych 
grup wiekowych oznacza się na grzbietach 
odpowiednimi kolorami, łatwo więc wyło
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wić z półek woluminy, które zawędrowały 
przez przypadek w niewłaściwe miejsce.

Wszędzie w bibliotekach niemieckich 
uderzała nas mała ilość personelu. Admi
nistracja prawie żadna, bo poza dyrekto
rem, księgowym i pracownikiem odpowie
dzialnym za stronę polityczną w olbrzy
miej bibliotece prawie nikogo więcej. Dzi
wiło nas to trochę, przyzwyczajonych do 
rozbudowanych struktur bibliotecznych, do 
wielu dyrektorów, kierowników i kierow- 
niczków, wielu bezczynnie wałęsających 
się instruktorów, którzy od początku swo
jego zatrudnienia nie bardzo wiedzą, co 
właściwie mają robić.

Nie w tym rzecz, by popadać w euforię, 
jak to doskonale jest w pracy bibliotecz
nej w innych krajach, i rozdzierać szaty, 
jak bardzo źle jest w Polsce. Sądzimy 
jednak, że dzisiaj bardziej niż kiedykol

wiek warto podpatrywać, w jaki sposób 
wiele spraw zasadniczych, a także i drob
nych rozwiązują inne społeczeństwa. 
Chcielibyśmy bowiem doczekać czasów, 
kiedy to nasze biblioteki będą cieszyć się 
dużym prestiżem społecznym i będą spo
łeczeństwu autentycznie i skutecznie 
służyć.

Aby jednak takie czasy nastały, trzeba 
wiele w naszych placówkach zmienić. 
Warto przeto o tym dyskutować, rozwa
żać różne rozwiązania. Nic to bowiem nie 
kosztuje, a kiedy już nastaną warunki do 
konkretnych rozwiązań merytorycznych — 
środowisko bibliotekarskie będzie do tego 
przygotowane.

Mając taką właśnie intencję ośmieliliśmy 
się podzielić naszymi uwagami i spostrze
żeniami na temat pracy bibliotekarzy w 
Niemieckiej Republice Demokratycznej.

BEATA DOROSZ
BIBLIOTEKA NARODOWA  
ZAKŁAD BIBLIOGRAFII ZALECAJĄCEJ

TADEUSZ

KOTARBIŃSKI

(1886-1981)

Dla uczczenia przypadającej 31 marca 
1982 r. dziewięćdziesiątej szóstej rocznicy 
urodzin Tadeusza Kotarbińskiego (1886— 
1981), zmarłego w ubiegłym roku jednego 
z najwybitniejszych filozofów i myślicieli 
polskich XX w, przypominamy Jego do
robek twórczy.

W zestawieniu bibliograficznym uwzglę
dniono wyłącznie publikacje książkowe 
Kotarbińskiego. Pominięto niezliczone jego 
rozprawy i studia zamieszczone na łamach

prasy oraz pojedyńcze eseje i szkice o nim 
wchodzące w skład zbiorów reportaży czy 
biografii, np. w książce Kazimierza Dzie
wanowskiego Reportaż o szkiełku i oku 
(1977). Znalazły się tu więc dzieła Kotar
bińskiego, które ukazały się drukiem w 
latach 1956—1981. Każdą z pozycji tytuło
wych opatruje adnotacja treściowa, w któ
rej zawarta jest m.in. charakterystyka 
książki i jej przeznaczenie czytelnicze. 
Obok bowiem trudnych prac naukowych.
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pisanych dla specjalistów i studentów, w 
dorobku Kotarbińskiego znalazły się dzieła 
popularyzatorskie z dziedziny filozfii, lo
giki, etyki. Był on także autorem kilku 
tomików poetyckich nasyconych refleksją 
moralną i intelektualną, które warto po
lecać szerokiemu gronu oczytanych od
biorców, w tym starszej młodzieży.

Tych, których interesują niedawno prze
drukowane w czasopismach prace Kotar
bińskiego oraz artykuły o nim, odsyłamj 
do współczesnych tygodników społeczno- 
-kulturalnych, jak „Kultura”, „Literatura”, 
„Życie Literackie” oraz do książki Marka 
Jaworskiego pt. Tadeusz Kotarbiński 
(1971).

Zestawienie prac poprzedza nota o życiu 
i działalności naukowej Tadeusza Kotar
bińskiego.

Tadeusz Kotarbiński — filozof, logik, 
prakseolog, etyk i pedagog — urodził się 
31 marca 1886 r. w Warszawie (syn Miło
sza Kotarbińskiego — malarza, rysownika, 
krytyka artystycznego). Zmarł 3 paździer
nika 1981 r.

W latach 1907—1912 studiował na Uni
wersytecie Lwowskim pod kierunkiem 
Kazimierza Twardowskiego, uzyskując sto
pień doktora filozofii. Przez kilka lat 
(1912—1919) uczył łaciny i greki w war
szawskim gimnazjum im. Mikołaja Reja. 
Od r. 1919 do wybuchu II wojny świato
wej wykładał na Uniwersytecie Warszaw
skim. W okresie międzywojennym związa
ny był z Iwowsko-warszawską szkołą fi- 
lozoficzno-łogiczną. W tym też czasie wie
lokrotnie dawał wyraz swoim postępowym 
poglądom i obywatelskiej postawie, w spo
sób otwarty i nieustępliwy przeciwstawia
jąc się wszelkim przejawom obskurantyz
mu, rasizmu, nietolerancji religijnej, prześ
ladowania człowieka. W czasie okupacji 
wykładał na tajnych kompletach uniwer
syteckich. Po wojnie był jednym z głów
nych organizatorów nauki polskiej. Zwią
zany z Uniwersytetem Łódzkim jako or
ganizator tej nowej uczelni, był jej rekto
rem w latach 1945—1949. Prowadził rów
nież wykłady z filozofii na Uniwersyte
cie Warszawskim, a od r. 1951 kierował 
tu katedrą logiki, sprawując tę funkcję 
przez 10 lat aż do przejścia na emeryturę. 
Był członkiem PAN od chwili jej utwo
rzenia (1952) oraz jej prezesem w latach 
1957—1962. Również Akademie Nauk ZSRR, 
Bułgarii i Mongolii przyjęły go w poczet 
swoich członków. Był też członkiem Insti
tut International de Philosophie, a w la
tach 1960—1963 jego przewodniczącym. 
Otrzymał tytuł doktora honoris causa 
uniwersytetów krajowych (m.in. Uniwer
sytetu Jagiellońskiego) i zagranicznych 
(np. Uniwersytetu we Florencji). Od r. 
1927 pełnił funkcję przewodniczącego Pol
skiego Towarzystwa Filozoficznego, od r. 
1946 — przewodniczącego Łódzkiego To

warzystwa Naukowego. Przewodniczył ko
mitetowi redakcyjnemu Biblioteki Klasy
ków Filozofii oraz Radzie Naukowej Wiel
kiej Encyklopedii Powszechnej PWN.

Był czołowym współczesnym filozofem 
i logikiem polskim, autorem ponad 550 
prac naukowych, popularnonaukowych 
i publicystycznych. Główne dziedziny zain
teresowań Profesora to filozofia ścisła 
(ontologia, teoria poznania), logika, etyka 
i prakseologia. Stworzył materialistyczną 
koncepcję filozoficzną zwaną reizmem 
(pogląd, że realnie istnieją w świecie je
dynie rzeczy, tj. ciała dające się określić 
na drodze badań fizycznych); kolejnymi 
etapami rozwoju tej teorii były pansoma- 
tyzm, a ostatnio konkretyzm. Konkretyzm 
w ujęciu semantycznym stanowi punkt 
wyjścia dociekań Kotarbińskiego w zakre
sie semantyki logicznej i logiki formalnej, 
której problematyce merytorycznej i histo
rycznej poświęcona jest znaczna część je
go dorobku naukowego {Elementy teorii 
poznania, logiki formalnej i metodologii 
nauk). Wiele uwagi poświęcił również Ko
tarbiński zagadnieniom etyki i wychowa
nia moralnego — rozwinął m.in. program 
etyki łaickiej, niezależnej od wskazań ja 
kiejkolwiek religii i będącej rozwinięciem 
wzorca osobowego „spolegliwego opiekuna” 
{Medytacje o życiu godziwym, Sprawy 
sumienia). Główną jednak’ dziedziną do
ciekań i osiągnięć naukowych, a także 
pracy organizacyjnej i popularyzatorskiej 
Kotarbińskiego jest prakseologia — ogólna 
teoria sprawnego działania, której był 
pionierem, propagatorem i — w znacznej 
mierze — twórcą {Abecadło praktyczności. 
Hasło dobrej roboty, Sprawność i błąd. 
Traktat o dobrej robocie). Obok dzieł o 
charakterze naukowym Kotarbiński był 
autorem trzech zbiorków poetyckich wy
pełnionych filozoficzną refleksją nad ży
ciem i otaczającym światem.

Działalność naukowa Kotarbińskiego 
wywarła znaczny wpływ na rozwój róż
nych dziedzin nauki polskiej, zwłaszcza 
na rozwój nauk filozoficznych. Wykształcił 
on kilka pokoleń logików i filozofów pol
skich i przyczynił się do rozwoju kultury 
logiczno-semantycznej w naszym kraju.

Abecadło praktyczności. — Wwa; Wiedza 
Powszechna, 1972. — 84 s. (Omega. Bib
lioteka Wiedzy Współczesnej; 236)

Autor przedstawił w  sposób popularyzatorski 
zarys teorii prakseologii —  nauki o sprawnym  
i praktycznym  działaniu, przede wszystkim  
podkreślając istotą i elem enty pojęć czynu 
i działania oraz rozw ażając w arunki ich spraw 
ności. N ajw ięcej m iejsca w  książce zajm ują 
rady i w skazów ki dotyczące praktyczności 
'  skuteczności działania jednostki i zesoołu 
ludzkiego. A utor przedstaw ił tu także d yrekty
w y działania w  sytuacji konfliktu  oraz na
kreślił perspektyw y rozwoju prakseologii. Spis 
lektu ry  uzupełniającej. W przedmowie K lem en
sa Szaniaw skiego charakterystyka życia i osiąg
nięć naukow ych autora. Przystępna, godna za
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lecania lektura zainteresuje zwłaszcza ludzi 
pracujących.

Elementy teorii poznania, logiki formal
nej i metodologii nauk. — Wyd. 2, przejrz:
— Wrocław: Ossolineum, 1961. — 643 s.

K siążka o charakterze podręcznika dla stu
dentów kierunków  hum anistycznych uznawana 
jest za podstawowe dzieło dotyczące głów nych 
zasad nauk filozoficznych. W „U w agach o ję zy 
ku ” autor podaje zagadnienia językow e z punk
tu widzenia sem antyki, a w „Założeniach teorii 
poznania” rozważa istotę wyobrażenia, pojęcia 
i m yśli. Dalsze części dotyczą pojęć i metod 
badawczych, jakim i posługuje się logika for
malna, procesu rozum owania, m etody deduk
cyjn ej i indukcyjn ej oraz m etedologii nauk, 
a także odrębnych cech głów nych działów 
nauki — nauk m atem atycznych, przyrodniczych, 
historcznych i filozoficznych, W tomie znalazło 
się również jego om ówienie pióra Kazim ierza 
Ajdukiew icza,

Hasło dobrej roboty. — Wwa: Wiedza 
Powszechna, 1968. — 367 s.

Tom zawiera szkice nowe i już publikowane, 
np. w  pismach specjalistycznych, na tem at 
prakseologii. Zasadnicza teza książki głosi, ,,że
by to, co Sie robi, robić sprawnie i żeby czyny 
nasze służyły  godziwym  celom ” (ze wstępu 
autora). Szkice dotyczą zakresu pojęcia prak
seologii i metod badawczych tej dziedziny w ie
dzy, teorii dobrej roboty i zagadnień organi
zacji, teorii w alki, specjalizacji w pracy i w  
zawodzie. Intencją autora jest, by ..Czytelnik 
po zaznajom ieniu się z zawartością książki uś
wiadom ił sobie, że sam też jest prakseologiem , 
że nim był od dawna i musi nim b yć nadal: 
może być ty lko  prakseologiem  bardziej lub 
m niej um iejętnym , bardziej lub m niej ś-wdado- 
mym treści własnego jestestw a” (ze wstępu). 
Lektura. W artościowa i przystępna.

Kurs logiki dla prawników. — Wyd. 8. — 
Wwa: PWN, 1975. — 215 s.

W ielokrotnie w’znawiana książka jest podręcz
nikiem  logiki na poziomie uniwersyteckim , 
przeznaczonym  dla studentów w ydziału prawa.

Medytacje o życiu godziwym. — Wyd. 3.
— Wwa: Wiedza Powszechna, 1976. — 
182 s.

Własne i cudze doświadczenia są dla każdego 
człow ieka zachętą do refleksji nad sensem, 
celem i sztuką życia. Takie właśnie ..m edy
tacje” są tematem zbioru kilkunastu pogadanek 
radiow ych autora. W ybitny filozof podejm uje 
w  nich rozważania dotyczące kunsztu życia 
racjonalnego, w ykorzystu jąc wiedzę i tnądrość 
życiow a analizuje i ocenia istotę szczęścia, 
zw iązki miłości, przyjaźni, opiekuństwa, różne 
w zorce osobov/e. zagadnienia wychorvania mo
ralnego i kształtowania uczuć, sumienie oraz 
sprawność działania. Proste, piękną polszczyz
na napisane gaw ędy pogłębiają obraz ś îd-ita 
wartości i skłaniają do ogôlniejszvch refleksji 
m oralno-filozoficznvch. Lektura dla szerokiego 
kręgu dojrzałych intelektualnie czytelników .

Przykład indywidualny kształtowania się 
postawy wolnomyślicielskie.i: Leonold In
feld. Peligia i ja; Bertrand Russell. Dla
czego nie jestem chrześcijaninem? — Wyd.
2. _  Wwa: KiW, 1962. — 74 s.

Trzej w ielcy  uczeni (filozofow ie 1 fizyk) za
stanaw iają się w  swoich w ypow iedziach, jakim i 
drogami doszli do ateizmu i jak i jest ich obec
ny stosunek do rellgll 1 do w ierzących. K otar
biński m ający w  domu rodzinnym  od wczesnej 
młodości szeroki dostęp do prac naukow ych 
i sztuki w iąże swoje uświadom ienie Intelek

tualne z ukształtowaniem  się światopoglądu 
wolnom yślnego; w  rozważaniach sw ych pisze 
raczej o roli, jaką w  społeczeństwie i życiu 
pojedynczego człow ieka spełnia religia. Lek- 
iura przystępna.

Rytmy i rymy.
— 126 s.

Wwa; Czytelnik, 1970.

Wesołe smutki. — Wyd. 3, roz.sz, — Wwa; 
PWN, 1966. — 153 s. '
W iązan k i. -  W w a; C zy te ln ik , 1973 — 83 s.

Trzy tomiki prezentujące twórczość literacką 
uczonego-filozofa stanowią niejako poetycki 
m argines jego szerokich hum anistycznych zain
teresowań, przem yślali i dociekań. Wiersze 
świadom ie naw iązują formą do poezji trady
cyjn ej — obok lirykó w  (Rytmy ł rymy) są to 
najczęściej fin ezyjne epigram y. Pisane w ciągu 
całego życia autora, dotyczą zarówno wiecznie 
aktualnych problem ów praw dy 1 fałszu, uczci
wości i podłości, mądrości i głupoty, złudzeń 
i nadziei, kunsztu życia racjonalnego, jak  
i wielu spraw typowych dla współczesności 
oraz w łasnych przeżyć osobistych. Prześw ietny, 
pełen zadum y i mądrości humor i żart nadaje 
epigramom cechy filozoficznej fraszki i przy
powiastki. Najlepszą ch arakterystykę swej poe
zji. którą nazywa ,,mała m uzyką” , daje sam 
autor: „Do zachw ytów  nieskora, do przygany 
dziarska, urzędowym  powagom wprost w  obli
cze parska” . Dla w szystkicli poszukujących w 
poezji refleksji intelektualnej.

Sprawność i błąd: z myślą o dobre,! ro
bocie nauczyciela. — Wwa; PZWS, 1970.
— 305 s.

Zebrane w tomie w ykład y  .odczyty, szkice 
z drugiej połowy lat pięćdziesiątych wydane, 
zostały dla uświetnienia obchodów M iędzynaro
dowego Roku Oświaty (1970). P ublikację tę 
autor dedykował nauczycielom  w  trosce 
,,o sprawność powszechna w  m yśleniu i dzia
łaniu, o to. by m niej było dookoła objaw ów  
bezładu, nieporadności, brakoróbstwa, m arno
trawienia czasu, zasobów i energii”  (ze wstępu). 
Uczonv określa role nauczyciela i nauki w  
kształtowaniu postaw i uzdolnień mlodvch 
pracow ników  naukow ycli; omawia rolę logiki 
w  kształceniu ucznia i w  pracy nauczyciela, 
cechy znamienne sprawnego działania, poiecie 
błędu, sprawności i dzielności, pracy fizvcznei 
i um ysłow ej, a także w drażanie zasad dobrej 
robotv. ..udział m yślenia w  działaniu i działa
nia w m yśleniu” .

Sprawy sumienia. — Wwa; KiW, 1956. — 
42 s. — (Biblioteczka „po prostu”)

Tom zawiera cztery szkice publikowane w 
latach 1947—1956 w  czasopismach ..K ronika”
1 ,,Płom ienie” . A rtyku ł pt. Zagadnienia etyki 
niezależnej omawia istotę etyki w  ogóle 1 etyki 
niezależnej (niezależna — w  rozum owaniu au
tora — wolna głównie od rellełi oraz od fllo- 
7ofił). a także treść pojęć, którym i posługuje 
Sie etyka: w yjaśnia też sens i znaczenie okreś- 
’ "oia ..człow iek spolegliw y” . Szkic zatytułow any 
KtocsUa drażliwa dotyczy problemu antysem i
tyzmu w  nowych stosunkach społecznych. W 
szkicu ot. Sztandarowe hasła, podejm uje kw e
stie praw dy w  p racy nauczyciela oraz kw estie 
wolności w  nauczaniu 1 uczeniu się. W szkicji 
O iirabianiu poglądów na iwiat i życie  filozof 
dowodzi, że dyskusja i dochodzenie w  niej 
Ho elementó-iw niepodw ażalnych stanowią naj- 
ions7v sposób kształtowania światopoglądu. 
Ksia'^ka zainteresuje szczególnie nauczyciela, 
ale także starszą młodzież.

Sb-idia z zakresu filozofii, etyki i nauk 
społeeznyeb. — Wrocław; Ossolineum, 1970.
—  507 .<?.

Tom zebranej z czasopism publicystyki filo 
zoficznej i m oralnej z lat 1956— 1967 stanowi 
głos autora w  spraw ach na co dzień Interesu



jących  jednostkę i społeczeństwo. Z dziedziny 
filozofii i nauki rozważa m.in. fu n k cję  nau
czyciela  i nauki w  życiu  społecznym  i gospo
darczym , aspiracje społeczne nauczycielstw a, 
postulaty wolności, w olnom yślicielstw a, relacje; 
technika a humanizm, kultura i nauka. W 
części dotyczącej etyki om awia m.in. cel życia, 
pojęcie szczęścia, prawa człow ieka, istotę oce
ny etycznej. M yśli odnoszące się do nauk spo
łecznych są tu zdom inowane przez zagadnienia 
prakseologiczne: sprawność i dzielność, pojęcie 
pracy fizycznej 1 um ysłow ej, teoria dobrej ro
boty. W nurcie problem ów w ychow aw czych 
określa m.in. m iejsce sztuki w życiu  społeczeń
stwa, hum anistyki w  szkole średniej, specjali
zacji zawodowej, rolę domu rodzinnego w  pro
cesie w ychow ania. Tom uzupełniają wspom nie
nia osobiste — z czasów studenckich, konspira
cyjn ej działalności U niw ersytetu Wa'rszawskie- 
go i In. W artościowa lektura dla w szystkich, 
których interesuje „dziedzina własnego zawodu, 
dziedzina w spółżycia z ludźmi, a w szczegól
ności stosunków obyw atelskich, oraz dziedzina 
filozoficznego poglądu na św iat” (ze wstępu).

Szkice z historii filozofii i logiki. — Wwa: 
PWN, 1979. — 310 .-3.

Zbiór studiów historycznych jest prezentacją 
poglądów ich autora na dzieje filozofii Uczony 
w skazuje na pokrew ieństw a i filiacje  duchowe 
w  poglądach filozoficznych  innych m yślicieli 
(m.in. w yraźn y  w p ływ  Bacona na rozwój myśli 
Kotarbińskiego), przypom ina sylw etki „sojusz
ników ” w  m yśleniu konkretystycznym  (Bren
tano) lub w  podejm owaniu problem atyki prak- 
seologicznej (Hostelet, Dupreel) oraz poglądy 
filozoficzne i działalność naukową logików . 
W rozw ażaniach zarysow uje się stanowisko 
K otarbińskiego wobec om aw ianych doktryn in
terpretow anych z m aksym alnie życzliw ą k r y 
tyka (Kotarbiński określa ją mianem ,,krytvki 
opiekuńczej” ). Tom ten nie tylko obrazuje w i
dzenie przez K otarbińskiego — filozofa dziejów  
filozofii, ale także odzw ierciedla jego predylek- 
cje teoretyczne oraz w ybitne zasługi w usta
nawianiu w zorca obyw atelskiej aktyw ności. 
Przedm owa Klem ensa Szaniaw’skiego przybliża 
sylw etkę K otarbińskiego oraz podstawowe za
łożenia jego teorii filozoficznych. Dla czytel
ników  z w yższym  wykształceniem  hum anistycz
nym.

Traktat o dobrei robocie. — Wyd. 6. — 
Wrocław: Ossolineum, 1975. — 551 s.

W ielokrotnie wznawiana publikacja uznawana 
jest za główne dzieło autora — w spółtw órcy 
prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Rozważania dotyczą podstawowych założeń 
i zadań ,,dobrej roboty” , której idea stanowi 
podstawę poszukiwań i uogólnień prakseologicz- 
nych. A utor analizuje m.in. pojęcie czynu 
i jego rodzaje, możność działania, zasady 
współdziałania i działania zbiorowego, ekono
m izację, preparację i instrum entalizację dzia
łań, a także pojęcie działalności um ysłow ej. 
Jasność i prostota w ypow iedzi spraw iają, że 
ten naukow y traktat jest przystępny dla sze
rokiego kręgu czytelników . Obszerne aneksy. 
B ibliografia; ,,Piśm iennictwo prakseologiczne” 
przynosi ty tu ły  polskie i obce, także m ateriały 
z czasopism.

Wybór pism. — Wwa: PWN, 1957.
T.l, Myśli o działaniu — 733 s.
T.2. Myśli o myśleniu —’,936 s.

Zbiór obejm ujący całość opublikow anych 
drobnych pism filozoficznych Kotarbińskiego, 
drukow anych w  czasopismach od lat najw cześ
niejszych do r. 1955, w ydan y został przez jego 
uczniów  w  70 rocznicę urodzin Profesora. Prace 
t.l poświęcone są problemom etyk i niezależnej 
1 teorii sprawnego działania (zasady teorii czy
nu, teoria w alki, istota oceny etycznej, ideały), 
ukazują także stosunek uczonego do osiągnięć 
i teorii innych filozofów , głów nie utylitaryzm u 
w  etyce M illa i Spencera. T.2 zawiera artyk u ły  
dotyczące roli i metod nauczania, szczególnie 
nauczania logiki uniw ersyteckiej, artykuły  o 
filozofach daw nych i współczesnych, o dzia
łalności różnych środowisk naukow ych oraz 
recenzje dzieł filozoficznych. Dla czytelników  
z w yższym  w ykształceniem  hum anistycznym .

Wykłady z dziejów logiki. — Łódź: Os- 
•solineum, 1957. — 251 s. — Łódzkie To
warzystwo Naukowe; Wydział I; Nr 28

Dzieło zaw ierające w ykład y  w ygłoszone na 
W ydziale Filozoficznym  U niw ersytetu W arszaw
skiego zaznajam ia z w ybranym i faktam i dzie- 
jow5'mi i niektórym i liniam i rozw ojow ym i lo
giki, Dociekaniam i objęte zostały następujące 
zagadnienia: logika Arystotelesa, logika m ega- 
rejska i stoicka, logika średniowieczna, teorie 
naukow e Leibniza, Hamiltona, De Morgana, 
Boole’a. a także rachunek zdań, kw an tyfika- 
tory. aksjom atvka, logika form alna oraz poglą
dy naukow e Becona. Johna Herschla i Johna 
Stuarta M illa. Tom odw ołujący sie do podsta
w ow ych wiadomości z zakresu logiki (głównie 
poleć 1 zagadnień teorii rozumowań deduk
cyjn ych  i indukcyjnych  oraz sem antyki) w y 
maga od czytelnika dobrego przygoFowania 
i znajom ości przedmiotu na poziomie uniw er
syteckim .

ZYCIE I TWÓRCZOŚĆ 
JANA KOCHANOWSKIEGO

Z okazji roku Kochanowskiego, jaki 
obchodziliśmy i 400 rocznicy śmierci pisa
rza, którą obchodzić będziemy w roku 
1984, przygotowałyśmy w ramach pracy z 
czytelnikiem dwie imprezy, w których 
udział wzięli uczniowie klas siódmych i 
ósmych. Był to konkurs wiedzy o życiu 
i twórczości Jana Kochanowskiego oraz 
wieczór poezji tego pisarza.

Pragniemy podzielić się doświadczeniem 
z innymi Koleżankami i proponujemy wy
korzystanie opracowanych przez nas pytań 
konkursowych i scenariusza.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Py
tania sformułowane zostały na podstawie 
wiadomości zawartych w Encyklopedii, 
Słowniku pisarzy polskich i książce Jani
ny Porazińskiei Kto mi dał skrzydła.

Punktację odpowiedzi ustala komisja.

PYTANIA KONKURSOWE — ETAP I 

Podkreśl właściwą odpowiedź

1. Ile byłoby świeczek na torcie urodzi
nowym Jana Kochanowskiego?
a) 400, b) 450, c) 460

2. Rodzice Jana Kochanowskiego nosili 
imiona:
a) Piotr i Anna, b) Dorota i Mikołaj, 
c) Urszula i Kacper



3. W jakiej miejscowości urodził się Jan 
Kochanowski?
a) Zwoleń, b) Sycyna, c) Czarnolas

4. Miejscowość ta leży w dzisiejszym 
województwie:
a) kieleckim, b) radomskim, c) lubel
skim

5. Niania poety miała na imię:
a) Dorota, b) Kasia, c) Wojcieszka

6. Ile miał lat, kiedy zaczynał studia? 
a) 20, b) 18, c) 14

7. W jakim mieście rozpoczął studia?
a) w Warszawie, b) w Toruniu, c) w 
Krakowie

8. W jakim języku wówczas pisano?
a) w polskim, b) we francuskim, c) 
w łacińskim

9. Za granicą rozpoczął studia:
a) w Padwie, b) w Paryżu, c) w Lon
dynie

10. W czasie studiów poety w Krakowie 
zmarł król:
a) Zygmunt Stary, b) Kazimierz Ja 
giellończyk, c) Zygmunt August

11. Jakie języki znał Kochanowski? (pod
kreśl przynajmniej trzy)
a) francuski, b) włoski, c) niemiecki, 
d) grecki, e) angielski, f) łacina

12. Kochanowski przebywał na dworze 
króla:
a) Zygmunta Starego, b) Zygmunta 
Augusta, c) Stefana Batorego

13. W spadku po rodzicach Kochanowski 
otrzymał miejscowość:
a) Sycynę, b) Zwoleń, c) Czarnolas

14. Jakie było nazwisko i imię żony po
ety?
a) Dorota Podlodowska, b) Hanna Tę- 
czyńska, c) Katarzyna Odrzywolska

15. Po studiach przebywał na dworze:
a) Jana Firleja, b) Piotra Myszkow
skiego, c) Filipa Padniewskiego

16. Ukochana córeczka poety to: 
a) Hanna, b) Urszula, c) Ewa

17. Pod jakim drzewem poeta najchętniej 
pracował i odpoczywał?
a) dąb, b) lipa, c) wierzba

18. ,,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu 
moim”... tak zaczyna się:
a) fraszka, b) pieśń, c) tren

19. Ile trenów napisał Kochanowski? 
a) 13, b) 15, c) 19

20. Pisał je po śmierci:
a) żony, b) córki, c) matki

21. Fraszka o ulubionym drzewie zaczyna 
się:
a) „Jeśli nie zgrzeszysz...”
b) „Gościu siądź pod mym liściem...”
c) „Jakoby też rok bez wiosny mieć 
chcieli...”

22. „Szlachetne zdrowie 
Nikt się nie dowie 
Jako smakujesz

Aż się zepsujesz” — jest to: 
a) poemat, b) elegia), c) fraszka

23. Na kanwie tradycji nocy św. Jana na
pisał:
a) Psałterz Dawidowy, b) Pieśń Świę
tojańska o sobótce, c) Czego chcesz od 
nas Panie

24. Tragedia napisana przez Kochanow
skiego ma tytuł:
a) Odprawa posłów greckich, b) Po
wrót posła, c) Balladyna

25. W jakim języku pisał Kochanowski 
swoje utwory?
a) polskim, b) łacińskim, c) francu
skim

26. Kochanowski zmarł w roku: 
a) 1580, b) 1584, c) 1590

27. Zmarł w:
a) Sycynie, b) Czarnolesiu, c) Lublinie

28. Który rok został ogłoszony „Rokiem 
Kochanowskiego”?
a) 1979, b) 1980, c) 1982

29. Jaką lekturę poświęconą Kochanow
skiemu przerabialiście?
a) Placówka, b) Kto mi dał skrzydła, 
c) Opowieść o prawdziwym człowieku

30. Kto jest autorem tej lektury?
a) Janina Porazińska, b) Stefan Że
romski, c) Bolesław Prus

PYTANIA KONKURSOWE — ETAP II 
Życie i twórczość Jana Kochanowskiego

Uczeń wpisuje właściwą jego zdaniem 
odpowiedź. W nawiasie podano odpowie
dzi poprawne.
1. Jak nazywa się wiek, w którym żył 

Kochanowski? (odrodzenie, renesans, 
złoty wiek)

2. Jak nazywał się pierwszy nauczyciel 
poety, który uczył go w domu? (Jan 
Sylwiusz)

3. W którym roku Jan Kochanowski roz
począł naukę w Krakowie? (1544)

4. W latach 1552—1555 Kochanowski stu
diował na uniwersytecie w Padwie. 
Podaj dwa nazwiska studiujących tam 
wówczas Polaków, wśród których 
obracał się Jan Kochanowski. (Nidec- 
ki, Trzecieski, Górnicki)

5. Jakie funkcje ' społeczne i polityczne 
pełnił Jan Kochanowski? (sekretarz 
królewski, poseł na sejm)

6. Jako sekretarz królewski Kochanow
ski uczestniczył w przygotowaniach 
do wyprawy wojennej. Przeciwko ko
mu była ta wyprawa i w jakim roku? 
(carowi Iwanowi Groźnemu, vz r. 1568)

7. „Lubię to imię, które równe zachowuje 
brzmienie. Chociaż sposób czytania tak 
i wspak odmienię”
O jakim imieniu mówi fraszka, kto z 
rodziny Kochanowskiego to imię nosił? 
(Anna, matka i córka)

8. Z jakim znanym pisarzem polskim 
spotkał się Jan Kochanowski w czasie 
sejmu w Piotrkowie w r. 1558? (z Mi
kołajem Rejem)



9. Z jakiej okazji Kochanowski napisał 
„Odprawę posłów greckich”. Gdzie 
i kiedy ją wystawiono? (z okazji we
sela Zamojskiego z Radziwiłłówną, w 
Jazdowie, 12 I 1578 r.)

10. Komu poświęcił Kochanowski zbiór 
swoich psalmów? (przyjacielowi, bis
kupowi Myszkowskiemu)

11. Kto i o kim powiedział: „I wdarłem się 
na skałę pięknej Kalijopy, Gdzie do- 
tychmiast nie było znaku polskiej sto
py”. (Kochanowski o sobie)

12. „Gdy słońce Raka zagrzewa,
A słowik więcej nie śpiewa.
Sobótkę jako czas niesie 
Zapalono w Czarnym Lesie”
Z jakiego utworu pochodzi ten frag
ment? (Pieśń świętojańska o Sobótce)

13. Podaj początek znanej i popularnej 
pieśni kościelnej, śpiewanej po dzień 
dzisiejszy, której autorem tekstu jest 
Kochanowski. („Kto się w opiekę...”)

14. „Płacz, synu mój, przywiódł mię w te 
tu wasze strony...” Który to z kolei 
tren? (19)

15. Ile panien bierze udział w Pieśni 
świętojańskiej o Sobótce? (12)

16. „Jakoby też rok bez wiosny mieć
chcieli.

Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli”. 
Podaj tytuł tej fraszki. (Na młodość)

17. Wymień wybitnych Polaków współ
czesnych Kochanowskiemu. (M. Rej, 
A. F. Modrzewski, M. Kopernik, J. 
Długosz)

18. Jakie gatunki literackie uprawiał Ko
chanowski? Wymień przynajmniej pięć, 
(fraszki, pieśni, treny, psalmy, elegie, 
ody, hymny, dramaty)

19. Wymień przynajmniej trzy zdrobnie
nia, których użył Kochanowski w tre
nie VII (członeczki, letniczek, giezłecz- 
ko, tkaneczka, bryłeczka, główki)

20. Podaj imiona braci Jana Kochanow
skiego, którzy również zapisali się w 
literaturze (Mikołaj, Andrzej)

21. Podaj imię i nazwisko znakomitego 
muzyka, który w r. 1580 napisał me
lodie do tekstów Kochanowskiego. (Mi
kołaj Gomółka)

22. Gdzie i kiedy zmarł Jan Kochanow
ski? (Lublin, 22 VIII 1584)

23. Z czego Janina Porazińska zaczerpnęła 
tytuł swojej książki o Janie Kocha
nowskim pt. Kto mi dał skrzydła 
(z pieśni Jana Kochanowskiego)

24. Komu Janina Porazińska zadedyko
wała swoją książkę pt. Kto mi dał 
skrzydła (dzieciom Sycyny, Policzny, 
Zwolenia, Baryczy, Konar, Czarnolasu)

Maria Szarpatowska 
Maria Korzestańska

OUedciLeka- gjmhu^

Bibliotekarka
w Kole Gospodyń
Wiejskich

Prowadzę filię biblioteczną w Kłębowie 
(gm. Lidzbark Warm.), a jednocześnie je
stem przewodniczącą Koła Gospodyń Wiej
skich w tej miejscowości. Zebrania KGW 
odbywają się w lokalu biblioteki. Jako 
bibliotekarka staram się zebrania te wy
korzystać do popularyzacji określonych 
książek, zawartości czasopism i w ogóle 
czytelnictwa. Formy pracy w tym zakre
sie dostosowuję do aktualnych zaintereso
wań czytelniczek.

Aby zaproponować lekturę, muszę książ
kę i czasopismo najpierw przeczytać sama, 
potem — znając upodobania „swoich pań” 
— zachęcam, aby i one określone książki 
przeczytały. Przy okazji czytam lub stresz
czam jakiś urywek książki, wybierając 
fragmenty szczególnie interesujące. O ile

chodzi o książki z gospodarstwa domowe
go, z wzorami dzianin czy fasonów ubrań, 
wybieram kilka takich książek czy cza
sopism, w których są wzory i wykroje 
gustowne, ładne i daję czytelniczkom do 
obejrzenia. Przy okazji nie szczędzę poch
wał, jaka by była śliczna sukieneczka czy 
sweterek dla Ewuni, Ani czy Krysi. Co do 
książek kucharskich staram się najpierw 
sama wypróbować kilka przepisów na 
przetwory, kompoty, marynaty czy ciasta 
i przy spotkaniu polecam dany przepis. 
Mam też we własnym domowym księgo
zbiorze książkę pt. „Przetwory domowe” — 
z bogatego zestawu zawartych w niej 
przepisów można wykonać przetwory do
stosowane do gustu i smaku. Tej książki 
nie ma w zbiorach filii, wypożyczam więc 
swoją, aby zachęcić gospodynie do wyko
nywania przetworów. _

Z popularyzacji książek mam dużą sa
tysfakcję. Widzę w swojej wsi dzieci ubra
ne według wzorów poleconych czytelni
kom, wykorzystanych z książek i czaso
pism, słyszę, że przepisy są dobre, że sa
łatka udała się, że przepis z książki został 
przepisany do zeszytu. Słyszę przy spotka
niach: „Proszę pani, ta książka jest ślicz
na, czytałam ją jednym tchem, proszę o 
następną podobną”. To najwięcej mnie 
cieszy.

i Janina Godycka
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Książki brajlowskie
aksiążki mówione

Na pewno nie wszyscy bibliotekarze zet
knęli się z książkami wydawanymi pismem 
punktowym, potocznie zwanym pismem 
Braille’a. Nazwa ta pochodzi od nazwiska 
Francuza Luis Braille’a, który żył w latach 
1809—1852. Braille, który w czwartym ro
ku życia utracił wzrok, we wczesnej mło
dości pracował usilnie nad udoskonaleniem 
istniejących już znaków pisma. Podstawą 
jego systemu jest sześciopunkt w kształcie 
prostokąta, w ramach którego z różnych 
konfiguracji punktów uzyskuje się 63 zna
ki (alfabet, cyfry, znaki i interpunkcje, nu
ty i in.).

W Polsce systemem Braille’a ukazuje się 
rocznie około 60 tytułów książek oraz kil
ka tytułów czasopism, np. „Pochodnia”, 
„Nasz Świat”, „Niewidomy Spółdzielca”, 
„Magazyn Muzyczny”. Wspomniane książki 
i czasopisma wydaje Zarząd Główny Pol
skiego Związku Niewidomych w Warsza
wie. Jego Zakład Wydawnictw i Nagrań 
co roku wydaje też kilka tytułów tzw. 
książki mówionej. Tak nazywają czytel
nicy niewidomi teksty literackie nagrane 
na kasetach — nie mówią „słuchałem 
książki” lecz raczej „czytałem książkę”.

Biblioteka Centralna PZN ma w swoich 
zbiorach kilkaset tytułów książki mówio
nej. W takie same pozycje zaopatrywane 
są biblioteki w poszczególnych Okręgach 
PZN. Otrzymują je także Spółdzielnie 
Niewidomych, szkoły i zakłady dysponu
jące odpowiednimi warunkami lokalowy
mi i finansowymi na działalność biblio
teczną.

Pamiętam, że w latach 1973—1974 Mini
sterstwo Kultury prowadziło rozmowy z 
ZG PZN w sprawie tworzenia działów 
książki mówionej w sieci bibliotek pub
licznych na terenie kraju. Z książek tych 
mieli korzystać czytelnicy (niepełno
sprawni, inwalidzi, starcy itp.).

Czy biblioteki publiczne prowadzą już 
takie punkty czy działy? — Nie jestem 
w tym zorientowany. Wiem o jednej ta 
kiej bibliotece na terenie Poznańskiego. 
Większość niewidomych czytelników w 
całym kraju sprowadza książki mówione 
z Biblioteki Centralnej PZN i z najbliż
szych bibliotek filialnych.

Wydaje mi się, że tą formą obcowania 
z dziełami literackimi można by zaintere
sować szersze grono czytelników. Należy 
w tej sprawie nawiązać kontakt z Pol
skim Związkiem Niewidomych w Warsza
wie (ul. Konwiktorska 9 00-216 Warsza 
wa).

Stanisław M. Machowiak

Pismo grunt

,Nic co ludzkie

nie jest mi obce../

ANTONI SŁONIMSKI

Dnia 5 lipca, w szóstą rocznicę śmierci 
Antoniego Słonimskiego (zmarł 4 VII 1976 
r., pochowany na cmentarzu w Laskach 
pod Warszawą), w warszawskim kościele 
Sw. Krzyża odprawiona została msza św. 
za spokój Jego duszy. Rokrocznie dbają 
o to przyjaciele Pana Antoniego. Wierną 
przyjaźń i trwałą pamięć zaskarbiają so
bie tylko nieliczni, Słonimski miał i za
chował licznych przyjaciół, mimo że przez 
całe swoje długie życie (ur. 15 XI 1895 w 
Warszawie) częściej się ludziom narażał, 
niż zabiegał o ich względy. Wszechstron

nie uzdolniony — z wykształcenia był 
plastykiem, absolwentem warszawskiej 
Szkoły Sztuk Pięknych, z profesji czło
wiekiem pióra uprawiającym różne lite
rackie rodzaje (współtwórca „Skamandra” 
1924—1939 czołowy felietonista „Wiado
mości Literackich”) i „ambasadorern” kul
tury pełniącym wiele odpowiedzialnych 
funkcji (m.in. 1946—1948 szef Sekcji Lite
ratury w UNESCO; 1942—1946 redaktor 
miesięcznika „Nowa Polska” w Londynie; 
tamże 1948—1951 założyciel i pierwszy 
dyrektor Instytutu Kultury Polskiej; 
1956—1959 prezes ZLP). Dumny był z tra 
dycji rodzinnej i doceniał własną war
tość. W „Alfabecie wspomnień” pod has
łem „Saga rodu Słonimskich” napisał;

Pradziad mój b y ł uczonym , prekursorem  cy 
bernetykl, twórcą pierw szej m aszyny do liczę 
nia. Staszic w prow adził go do K rólew skiego 
Tow arzystw a Nauk, dziadek otrzym ał peters 
burskie premium Dawidowa oraz podzielił z 
m łodym  Edisonem nagrodę za w ynalazek w 
dziedzinie elektroniki. Ojciec mój w  książce 
o ,,Neurastenii p łciow ej” w yprzedził niektór 
tezy freudyzm u, b ył lekarzem  ludzi biednych 
popularnym  i łubianym  w całej W arszawie 
Brat mój, oficer legionów, k tó ry  zginął w  pow 
staniu warszawskim , b y ł przyrodnikiem  1 lęka 
rzem, bratanek mój jest w ybitnym  biochemi 
kiem , profesorem  Sorbony. Gdy kiedyś w  za
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światach zbierze się rada fam ilijna Słonim 
skich i gdy poważni ludzie nauki spytają, co 
zdziałałem dla dobra ludzkości, niewiele będę 
miał na obronę. Chyba to, że w moim lekko
m yślnym  życiu udało mi się kogoś w zruszyć 
trochę lub rozśm ieszyć. I chyba to jeszcze, że 
pisarstwo uznawałem  za funkcję służebną i mi
mo błędnych czasem ocen, przeważnie broni
łem spraw godnych obrony.

Jak przystało na potomka ludzi nauki, 
ważył rzeczy według kryteriów rozumu, 
nie znosił łatwizny, banału, głupoty, eg
zaltacji, ostrzem ironii i dowcipu prze
kłuwał baloniki fałszu, pozerstwa, próż
ności, z furią przeciwstawiał się wszel
kim przejawom pychy i przemocy mó
wiąc bez ogródek niepopularne prawdy. 
Był za to niejednokrotnie atakowany 
i przez wielu nielubiany, podczas gdy in
ni kochali go za prawość i lojalność, za 
to, że z reguły stawał po stronie słab
szych i krzywdzonych, broniąc wartości 
moralnych, które utożsamiał z wartością 
i pięknem człowieka. Dał temu wyraz 
m.in. w zakończeniu Pieśni o Januszu 
Korczaku:

Ucz się imion — żołnierzu przyszłej rew olucji. 
Imion tych, którzy kiedyś wstaną nieśm iertelni 
Z grobów Warna i z piasków palm irskich

cegielni
Nie o katach pam iętaj ani o mordercach,
A le o tych nad m iarę um ęczonych sercach.
Nie płacz nad ruinam i, ale policz, który 
Mur jeszcze runąć musi, jak ie zburzyć m ury. 
Nie statuę zw ycięstw a czy sztandar

pierwszeństwa,
A le dźw ignij zhańbiony łachm an

człowieczeństwa
I podnieś go wysoko — niechaj płynie górą 
Ta chorągiew, na której nakreślisz purpurą 
Serce — ten znak bolesny, emblemat ubogi — 
Gdy pójdziesz świat budować, nowe mościć

drogi.

Poeta, felietonista, satyryk, komedio- i 
powieściopisarz, w całej swojej twórczoś
ci (debiutował w r. 1918 Sonetami) po
przez wytrwałe poszukiwania prawdzi
wego sensu życia i własnych środków 
wyrazu realizował konsekwentnie cel 
sprecyzowany w monologu Spowiedź emi
granta (w tomiku Jawa i mrzonka):

Napisał gdzieś Saint-Exupéry: „B y ć  człow ie
kiem, to znaczy być odpowiedzialnym .” Odpo
wiedzialnym , a może raczej wiernym ? A le czy 
m am y być w ierni wszystkim  złudzeniom i na
w ykom  młodości? Czy to nie byłoby jedno
znaczne z błędem, a naw et zbrodnią? W ier
ności powinniśm y dochować temu, w  co szcze
rze w ierzym y. ,,Szczerze” i „w ierzym y” ? Jeśli 
w ybierać m am y pojęcia tak wieloznaczne, to 
już lepiej pójść śm ielej w nieznane i powie
dzieć po prostu: ,,Trzeba być w iernym  tym, 
których  kocham y” . To znaczy książkom , które 
razem  czytaliśm y w szkole, to znaczy memu 
ojcu, warszawskiem u lekarzow i, którego życie 
było bez skazy. Tu sprawdzian jest m niej za

wodny. Tej wierności broni strażnik czujny 
i nieprzekupny, którego nazywam y głosem 
sumienia. Ten głos nie zam ilknie. Odezwie się 
kiedyś w naszej samotności, aby nam powie
dzieć prawdę. (...) Byłem  w ierny tym, których 
kochałem, i tam wobec przeciwności losu i tu 
w  osamotnieniu. 1 to jest moją pociechą. W 
końcu zdani jesteśm y sami na siebie. Czyż więc 
nie jest rzeczą rozsądną być z samym sobą 
w zgodzie? Dzisiaj nie ma już innej drogi.

Zwięzłą a wnikliwą analizę dorobku 
autora Alarmu, w powiązaniu z biografią, 
dała badaczka jego twórczości, „siostrze
nica z wyboru”, Alina z Lorentzów Ko- 
walczykowa, w szkicu Słonimski (Agen
cja Autorska Zjednoczenia Księgarstwa. 
Sylwetki współczesnych pisarzy. Wwa 
1973). Całość zamyka doprowadzona do 
r. 1971 bibliografia ważniejszych utworów 
Słonimskiego, którą trzeba uzupełnić 
przynajmniej o takie pozycje jak zbiory 
felietonów drukowanych głównie w „Ty
godniku Powszechnym”: Obecność. Felie
tony 1971—19'̂ 2 (Wwa 1973), i Ciekawość. 
Felietony 1973—1976 (Wwa 1981), o wy
bór 138 wierszy (Wwa 1973) i ostatnią 
książkę napisaną za życia, a przekazaną 
przez PIW do druku w grudniu 1975 r. 
Alfabet wspomnień (Wwa 1976), do której 
przywiązywał duże znaczenie. Zaintereso
wanych bio- i faktografią odsyłam do 
pracy Aliny Kowalczykowej oraz do 
wcześniejszego wnikliwego szkicu Artura 
Sandauera pt. Wiek zwycięstwa w jego 
książce Poeci trzech pokoleń (Wwa 1955). 
Tutaj, z racji minionej rocznicy, chcę za
ryzykować próbę szkicu do portretu Sło- 
nimskiego-człowieka, takiego jaki utrwa
lił się w odczuciu jego przyjaciół i czy
telników. Czytelnicy wypowiedzieli się w 
listach zachowanych w pośmiertnych pa
pierach pisarza, a udostępnionych przez 
Kowalczykową „Tygodnikowi Powszech
nemu” (nr 27 z 3 VII 1077 r.). Zamieszczam 
tylko nieliczne ich fragmenty, wystarczają
ce wszakże dla uświadomienia, jaki zasięg 
i rezonans miały słowa poety, który nie 
rzucał ich na wiatr:

Fiszę: W iara, i św iętych ksiąg, praw
i kodeksów

Czytam  własną świadomość jak  sumę
refleksów.

Fiszę: postęp, widzę, jak  w ciąż zmienny 
płynie

Strum ień zdarzeń i w  pustce nienazwanej 
ginie.

I piszę słowo: życie, i wiedzę, jak  fala 
Drgań m aterii nadbiega i jak  się odala. 
Fiszę: rozum i miłość, i w  tle za słowami 
Św iatła szukam, a tylko  m rok mam

przed oczami.
I na próżno tę ciemność chcę w ygnać 

sprzed powiek,
I nie mam innej broni, jak  to słowo:

człowiek.
, (Słowa)
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Pierwszą rocznicę śmierci Antoniego 
Słonimskiego polski PEN-Club uczcił 
13. VI 1977 r. uroczystym zebraniem, pod
czas którego przyjaciele i koledzy dzielili 
się swoimi o nim wspomnieniami. Zabie
rali głos; Władysław Bartoszewski, Karol 
Estreicher, Andrzej Kijowski, Artur Mię
dzyrzecki oraz Anna Przedpełska-Trzecia- 
kowska i redaktor naczelny „Tygodnika 
Powszechnego” Jerzy Turowicz. Te dwa 
ostatnie wystąpienia „TP” ogłosił w nrze 
27 z 4. VII 1977. Przytaczam ich wyjątki:

A n n a  P r z e d p e ł s k a -
- T r z e c i a k o w s k a :

Antoni w ściekły... Tem peram ent m iał chole
ryczny i łatw o w padał w  pasję, ale na krótko, 
Gniew  w yzw alał w  nim zjad liw y dowcip, pa
dające trupy nie robiły  w tedy na nim n aj
m niejszego w rażenia.. Ten choleryczny tem pe
ram ent łączył się z w ielkoduszną łatw ością 
w’ybaczania.

A ntoni pogodny, zadowolony... Może jakieś 
dobre wiadom ości ze świata. A  może ciepły 
list od czyteln ika w yrażającego mu w dzięcz
ność za felieton czy w iersz. Takie listy  spra
w iały  mu ogromną radość, nosił je przy sobie 
i pokazyw ał bezw stydnie jak  sztubak, którym  
trochę w  duszy pozostał. Lubił na przykład 
idąc chodnikiem  kopnąć nagle leżący kam ień 
takim  ostrym , gw ałtow nym  ruchem, jakim  
uczeń kopie piłkę, która niespodziewanie pod
leciała mu pod nogi, i sprawiało mu przyjem 
ność poczucie sprawności ciała. B y ł rad, jeśli 
się na spacerze nie mogło dotrzym ać mu kro
ku. I nagle przystaw ał, bo w łaśnie zobaczył 
nad głową gałąź kw itnącej akacji...

Dziś po roku blisko kontury jego sylw etki za
czynają leciutko blaknąć. I takie jest prawo cza
su, że każde z nas, którzyśm y Go nie ty lko  sza
now ali jako obyw atela czy w ielbili jako pisarza, 
ale po prostu, kochali — dziś widzi Go już tro
szeczkę inaczej. W m ojej pam ięci pozostanie 
zawsze jako liryczn y scientysta, który  w ierzył 
w  naukę i rozum, ale ponad w szystko stawiał 
zawsze praw dy serca. Człowiek, w  którego 
ustach słowo ,,honor” nigdy nie zabrzm iało fał
szywie. Antoni.

J e r z y  T u r o w i c z  w artykule Sło- 
7iimski i „Tygodnik Powszechny” przedsta
wia długą drogę, jaką trzeba było prze
mierzyć, zanim ideologia katolickiego pis
ma i „liberalno-pacyfistyczno-kosmopoli- 
tyczno-antyklerykalny” światopogląd Sło
nimskiego > odnalazły punkty styczne, owo
cujące od r. 1971 stałą współpracą. Ważna 
jest końcowa konkluzja:

M iędzy tym , co [Słonimski] pisał, a całą linią 
pisma była znaczna spójność, nie pisał u nas 
na zasadzie ,,W olnej tryb u n y” ... I to b yn aj
m niej nie z przyczyn relig ijnych, aczkolw iek 
Antoni Słonim ski b ył człow iekiem  w ierzącym  
i w  jego twórczości, zwłaszcza poetyckiej, l i
rycznej, można w yśledzić w yraźny acz dyskret

ny w ątek rełiginy. Przyleganie pisarstwa Sło
nim skiego do ,,Tygodnika Pow szechnego” opie
rało się przede wszystkim  na reprezentowanym  
przez niego rodzaju humanizmu...

Wystąpienie PEN-Clubowe W ł a d y s ł a 
w a  B a r t o s z e w s k i e g o ,  opublikowane 
w miesięczniku „Więź” (nr 6 z czerwca 
1979) pt. Mój Słonimski, chciałoby się 
przytoczyć w całości, tak bezbłędnie utra- 
fia w odczucia pokolenia, którego młodość 
przypadła na lata wojny. Ze względów 
technicznych muszą wystarczyć ledwie 
urywki:

... Słonim ski dla w ielu ludzi ze środowiska 
inteligencji m ojego pokolenia b y ł kimś nieob
cym  i dobrze znanym  dużo w cześniej, zanim 
niektórzy z nas m ieli możność poznać go oso
biście. Ta znajomość datuje się z ostatnich 
przedw ojennych lat, kiedy pobudzał do akcep
tacji łub do sprzeciwu jako autor felietonów  
i satyr, poruszał jako autor liryków . Momen
tem przełom owym  jednak w  stosunkach wielu 
z nas ze Słonim skim  stał się Alarm [...]

... W 1941 roku dotarł do m oich rąk  w dość 
specjalnych okolicznościach, w  m aszynopisie, 
krążący  w  W arszawie we fragm entach poemat 
Popiół i wiatr —  prawdopodobnie przepisany 
z num erów „W iadom ości” . M aszynopis dostar
czyła mi jedna z zaprzyjaźnionych  osób, na 
krótko po mym pow rocie z obozu koncentra
cyjnego w  Oświęcim iu. I k iedy wówczas, w 
tych  w arunkach, czytałem  fragm enty Popiołu  
i wiatru, ja, w ychow any na B ielańskiej, roz
rzewniłem  się strofam i o P lacu  Teatralnym  
i N iecałej, opisanych o pokolenie w cześniej, 
ale przecież bardzo podobnych. A chodząc do 
A n tykw ariatu  ,,B iały  K ru k ” , prowadzonego 
przez Juliusza W iktora G om ulickiego na N ie
całej pod numerem 10, na tyłach m ałej księ
garni, za każdym  razem przypom inałem  sobie 
strofy  Popiołu i wiatru, w tedy jeszcze może 
dla niezbyt w ielu dostępne. I tę strofę, która 
szczególnie do mnie i do w ielu ludzi, którzy 
coś już przeszli, w  w arunkach okupacji tra
fiała:

W ciem nych tajgach syberyjskich,
w  k ra ju  w iecznych mrozów,

Czy w upałach pustynnych, czy w  śniegu 
północy.

Czy za drutem kolczastym  niem ieckich 
obozów —

Jak wam się Ona, bracia, musi śnić po 
nocy.

Jeśli tu, w  domu cichym  pośród dobrych 
ludzi.

Dni zatruw a wspomnieniem, a nocą mnie 
budzi.

K iedy w  1963 r. mogłem, dzięki gościnności 
,,Tygodnika Pow szechnego” , rozpisać wolną od 
ubocznych m yśli ankietę dotyczącą w spółdzia
łania P olaków  z prześladow anym i Żydam i, 
w spółżycia Polaków  i Żydów  w  czasie oku
pacji, zastanaw iałem  się nad jakim ś hasłem, 
nad jakim ś m otyw em  przewodnim, który  by 
dobrze oddał m oją ideę. Takim  w yd ał mi się 
ty tu ł w iersza Słonim skiego Ten jest z ojczyzny
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m ojej. I pod tym  tytułem  w m arcu 1963 r. 
„T ygodnik Pow szechny” zaczął drukow ać an
kietow e odpowiedzi, które złożyły  się potem 
na książkę, oczyw iście uzupełnioną innym i 
m ateriałam i. [...]

Do najm iłszych i najzaszczytn iejszych dedy
kacji, jak ie  w życiu  otrzym ałem , naieży ta na 
Jawie i mrzonce, z datą 11 lutego 1968 roku; 
,,Tow arzyszow i w alk na pograniczu jaw y 
i m rzonki” . Później, w 1971 r., przyszła (na 
Jednej stronie medalu) dedykacja jeszcze może 
cieplejsza: „Tem u, który  jest z o jczyzny mo
je j”  [...]

Z moich kilkunastoletnich doświadczeń po
w iedzieć mogę, że Słonim ski był człowiekiem  
o takiej delikatności i w rażliw ości, n iezw yk
łym  w yczuciu  sytuacji, że choć w ielu  zarzu
cało mu naiwność, choć w ielu naw et z jego 
naiwności szydziło, on, przym rużając oko, w 
błędach tej naiwności czy je j zasadach brnął 
dalej, brnął do określonych celów . (...) W ierzył 
w braterstw o ludzi w olnych, w ierzył w  uczci
wość, w  lepszą przyszłość świata. (...)

I jeszcze jedna, znacznie późniejsza wy
powiedź Władysława Bartoszewskiego w 
tejże „Więzi” (nr 4/5 z kwietnia-maja 
1982), już z racji szóstej rocznicy śmierci 
poety, zatytułowana Z „Alfabetu wspom
nień” Antoniego Słonimskiego (inedita). 
Jest to historia wydawniczo-cenzurałnycb 
perypetii autora książki. Szukając takiej 
rocznicowej formy uczczenia pamięci pi
sarza, która sprawiłaby mu radość, Bar
toszewski pubłikuje in extenso inkrymino
wane hasła-rozdzialiki z Alfabetu. Przecie- 
kawa lektura, ale już dla każdego na 
własną rękę.

Z braku miejsca sygnalizuję tylko por- 
tret-arcydziełko mistrza Antoniego, skreś
lony przez T a d e u s z a  K o n w i c k i e g o  
w Kalendarzu i klepsydrze (Wwa 1976 
s. 294—295). Koniecznie trzeba przeczytać.

Wreszcie parę słów pro domo sua. Udało 
mi się zetknąć (za dużo powiedziane) ze 
Słonimskim trzykrotnie. Po raz pierwszy 
dawno temu, gdy na życzenie jednej z re
dakcji przyszło mi poprosić go o wspomin- 
karski wywiadzik na temat pierwszego 
balu. No więc telefon, prośba i kpiący 
głos w słuchawce: a mnie się wydawa
ło, że swoje wspomnienia to ja sam umiem 
opisać.” Uf, to była gafa. Więc przeprosiny, 
tłumaczenia i. Bogu chwała, wszystko do
brze się skończyło.

Drugie zetknięcie różniło się diametral
nie. W złych czasach narastania fali nacjo
nalizmu odbywał się w warszawskim Klu
bie Inteligencji Katolickiej wieczór poezji. 
Słonimski wygłosił wiersz Ten jest z oj
czyzny mojej. Przejmujące słowa. Przej
mująca czystość i powaga głosu. Tego się 
nie zapomina.

Wreszcie w ostatnich już latach życia 
poety w teatrze Stara Prochownia, gdzie 
ÂVojciech Siemion wygłaszał po mistrzow
sku monolog Słonimskiego Jak to było na
prawdę. Ze sceny padały to żarty, to li
ryczne fragmenty tego arcydzieła myśli, 
napisanego z taką maestrią, na jaką poza 
Słonimskim chyba już nikogo stać by nie 
było, a przy małym stoliku w sąsiedztwie 
sceny siedział on sam. Skupiona, poważna 
twarz, wyraz zasłuchania może w słowa 
aktora, a może w echa własnej młodości... 
Opuścił nas ostatni, „co tak poloneza 
wodzi”.

Z l i s t ó w  c z y t e l n i k ó w

Słuchając Pana przed chwilą byliśm y w ypro
wadzeni z ponurej nory dnia dzisiejszego w 
jasność —  jak  te legendarne szczury. Swoim 
pięknym  głosem, m ądrze opanowanym  1 skupio
nym  a w ibrującym  patosem tęsknot ludzkich, 
prowadzi pan m yśli i uczucia słuchacza w  sa
mo Piękno, tajem nicę i tragizm  człow ieka. 
I chociaż czuje się ,,smutek w szystkiego” , 
którym  przepojona jest poezja Pana — można 
się nią wzm ocnić. I uw ierzyć jeszcze raz w 
sens życia (...) (J. M., 13 X II 1959).

[...1 Jestem człow iekiem  młodym. Zajm ując 
się m aszynami tłum aczącym i, rozw ażając pro
blem y języka, którym  m ówim y, w yraźnie do
strzegam  niebezpieczeństwa, leżące gdzieś m ię
dzy niepopularną już, praw dziw ą refleksją  nad 
człow iekiem  a tym i m ożliwościam i. (...) Dlatego 
z taką radością odnalazłem  w  Pana książce, 
nie tylko w  niej zresztą, ukazanie pełnych pro
porcji spraw. Pańskie słowa nie są tylko sło
wam i: m ają one siłę pełnego mądrości spoj
rzenia na człowieka, a to także ogromnie w aż
ne. (...) (A,B., 21 VI 1967),

K ochany Panie Słonimski. (...) Jest Pan czło
wiekiem . A  tak niewielu ich jest wśród ludzi. 
Szanuję, cenię Pana za to, że nigdy nie prze
stał Pan być sobą. Za to, że potrafi Pan głoś
no w ypow iadać swoje spostrzeżenia (...) (G.W., 
28 VIII 1971).

[...] Jestem człowiekiem  starym, samotnym 
(mam lat 74) i proszę mi w ierzyć, że w  m ojej 
samotności często w racam  m yślą do Pana ksią
żek, felietonów, wypowiedzi. Jest Pan dla mnie 
ostoją duchową i moralną, przyw raca mi Pan 
w iarę w  człow ieka 1 pozwala przeżyw ać jaś
niejsze godziny. D ziękuję Panu za to. (J.K., 
27 III 1974).

JERZY KRZYSZTON

Zmarł 16 maja 1982 r. w Warszawie. 
Powieściopisarz, nowelista i reportażysta, 
dramaturg, tłumacz literatury anglosaskiej, 
autor słuchowisk radiowych i scenariuszy 
filmowych, wieloletni (od r. 1958) kierow
nik działu literackiego i członek kolegium 
redakcyjnego miesięcznika „Więź”, kierów-



nik redakcji Audycji Słuchowisk w Pol- 
kini Radio, pozostawił ponad 20 tomów 
prozy, za którą otrzymał szereg poważnych 
nagród. (Nagroda Młodych im. W. Pietrza
ka za Opowiadania indyjskie — 1953, na
groda Polskiego Radia za całokształt twór
czości słuchowiskowej — 1965, zespołowa 
nagroda III stopnia Ministra Obrony Na
rodowej za cykl słuchowisk „Polacy na 
frontach II wojny światowej” —. 1970, na
groda PEN-Cłubu za Skok do Eldorado — 
1971, Nagroda Literacka im. W. Pietrzaka 
za Wielbłąda na stepie — 1979). Debiufo- 
wał w wieku 22 lat (ur. w r. 1931 w Lub
linie) Opowiadaniami indyjskimi, zamknął 
dzieło życia, wkraczając w pięćdziesiątkę, 
monumentalną (ponad 900 stron druku) 
powieścią Obłęd (PIW 1980).

Nie ma słów, które potrafiłyby oddać 
intensywność tego życia — krótkie szczę
śliwe dzieciństwo, przerwane wojną, „pe
regrynacja” — z matką i młodszym bra
tem z Grodna do Kazachstanu, tułaczka 
i skrzypiąca bieda, wyjazd do Iranu i po
wrotna droga do Polski przez Indie i Afry
kę. W r. 1948 jest już znowu w Lublinie, 
wstępuje na KUL, studiuje równocześnie 
anglistykę i polonistykę, przenosi się do 
Warszawy i pracuje, szaleńczo pracuje, 
jakby w przeczuciu, że tak wiele ma do 
zrobienia i powiedzenia, a tak mało zo
stało mu czasu.

Myślę, że ci, którzy znali Jerzego Krzy- 
sztonia nie tylko jako pisarza, ale jako 
wrażliwego i mądrego człowieka, wypró
bowanego kolegę i przyjaciela, otrząsnąw
szy się po stracie przekażą ten jego pry
watny obraz. Czytelnicy domyślają się 
go z kart pozostawionych książek. Leżą 
teraz przede mną dwie: drugie wydanie 
Wielbłąda na stepie (Czytelnik 1982) i właś
nie Obłęd. Zrodziły się one z krańcowo 
odmiennych doświadczeń. W pierwszej 
teatrem wydarzeń jest Kazachstan, w dru
giej — dom dla umysłowo chorych w 
Tworkach. A przecież w obu jest coś 
wspólnego: ta sama czysto i mocno brzmią
ca nuta zrozumienia i solidarności z ludź
mi udręczonymi, zagubionymi w życiu, 
wewnętrznie rozdartymi, z tymi, którzy 
nie chcą i nie potrafią rozpierać się

łokciami, nie mają koniunkturalnych ta
lentów. Czują się często bezgranicznie 
samotni, opuszczeni i zbędni, spragnieni 
odrobiny życzliwości i podpowiedzenia, jak 
mają sobie poradzić ze sobą i z życiem. 
Znajdą oni u Krzysztonia i jedno, i drugie, 
choć nikogo on po głowie nie głaszcze, 
łatwych i prostych wyjść nie wskazuje. 
W piekle Tworek towarzyszowi niedoli, 
nauczycielowi, który boi się, że ze „stem
plem wariata” ma zamknięty powrót do 
ukochanego zawodu, ‘główny bohater 
Obłędu — Krzysztof — powiada:

— Boisz się? — zajrzałem  mu w oczy. — K aż
dy się lęka ...Każdy kto stąd wychodzi... Myś- 
li.sz, że ja nie? Człowieku... A  chcesz wrócić 
do szkoły, to wrócisz! Raz ci powiedziałem... 
W końcu w szystko od ciebie zależy.

Takie było jego własne życiowe credo: 
obowiązkiem człowieka jest zdobywać się 
na przezwyciężanie wewnętrznego chaosu, 
szukać ładu w sobie i w innych, wreszcie 
zaś wyrazić „zgodę na samego siebie”, ta 
kiego jakim się jest, zgodę, która rodzi 
spokój, pozwala akceptować życie i świat.

Trzeba — pisze Krzysztoń — uczyć się k o 
chać życie żyjąc, a nie poprzez doświadczenie 
śmierci, nie ty lko  dlatego, że można się omsk- 
nąć nieodwołalnie na drugą stronę, prosto w  
czarne objęcia Thanatosa, o których  nic nam 
nie wiadomo, bo tam tych wrażeń już nigdy 
sobie nie przekażem y.

O postawie, filozofii, pięknej polszczyź- 
nie, o sobie i dorobku twórczym Jerzego 
Krzysztonia należałoby powiedzieć wiele, 
wiele więcej. Miejsce tym razem na to 
nie pozwala, a pominąć milczeniem stra
ty, jaką wyrządził swoim odejściem też 
nie wolno. Wspominając wspólnie dwóch 
twórców, którzy pozostawili dorobek 
i wspomnienia o nieprzemijającej wartości, 
można tylko powtórzyć starą rzymską 
maksymę, której byli wierni: „homo sum, 
humani nil a me alienum” — człowiekiem 
jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce.

abe


