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JAROCIN — POKB
MARIAN WALCZAK

Znaczenie znajomości krytyki literackiej
dla pracy bibliotekarza

Jednym ze słabszych elementów pracy 
bibliotekarzy współczesnych w bibliote
kach publicznych, ale także i w innych 
sieciach, jest mała znajomość literatury 
pięknej, a przede wszystkim brak umieję
tności oceniania wartości wypożyczanych 
materiałów bibliotecznych. Braki takie 
wynikają z niedostatków przygotowania 
zawodowego, w którym zarówno na po
ziomie średnim, jak i wyższym bardzo 
niewiele miejsca poświęca się literąturze, 
zwłaszcza współczesnej. Nie uczy się 
przede wszystkim kandydatów do zawodu 
bibliotekarskiego umiejętności wartościo
wania różnych pozycji literackich.

Podobnie sprawa wygląda w prowadzo
nym w skali kraju doskonaleniu zawodo
wym bibliotekarzy. Sporadycznie tylko, 
co parę lat, tu i ówdzie organizuje się 
kursy literatury czy jakieś seminaria po
święcone literaturze. Problematyki te 
rzadko także dotykają szkolenia wewnątrz- 
biblioteczne. Organizowane natomiast 
różne formy przybliżenia literatury naj
częściej ograniczają się do suchych prze
glądów nowości literackich czy też ewen
tualnie niektórych wybranych problemów 
teoretycznych z zakresu literatury. Bra
kuje w tym wszystkim zawsze podstawo
wego elementu, mianowicie świadomego 
wyposażania pracowników bibliotek w 
elementarne umiejętności oceny, wartoś
ciowania literatury.

A przecież współczesny bibliotekarz to 
także wychowawca, którego rola polega 
na świadomym i celowym oddziaływaniu 
na użytkownika. Trudno sobie zresztą 
inaczej wyobrazić wypełnianie przez bi
bliotekę, zwłaszcza typu publicznego.

funkcji kształcącej i wychowawczej. A 
funkcje te są szczególnie istotne w dzi
siejszych czasach, gdy przy brakach do
brej literatury współczesnef trzeba pod
suwać czytelnikom pozycje dostosowane 
do ich możliwości percepcyjnych, a jed
nocześnie pozycje wartościowe, mogące 
kształtować w sposób mądry nawyki i 
trwałe upodobania czytelnicze. Tylko bo
wiem odpowiednia literatura może w spo
sób właściwy wpływać na świadomość 
czytelnika, na jego uczucia i wyobraźnię.

Znajomość literatury jest zatem nie
odzownym warunkiem dobrej pracy bi
bliotekarza. Znajomość ta oznacza rozez
nanie wśród autorów, tytułów, treści ksią
żek, oznacza także orientację w wartości 
utworów. Poznawanie literatury przez 
pracowników, zwłaszcza zatrudnionych w 
udostępnianiu, jest niesłychanie ważnym 
elementem samokształcenia i doskonale
nia zawodowego bibliotekarzy i prakty
cznie winno stawić systematyczne uzupeł
nianie wiedzy aktualnymi wiadomościami 
o różnych zjawiskach życia literackiego 
zarówno w naszym kraju, jak i na świę
cie. Poznawanie dobre literatury to stałe 
interesowanie się nowościami wydawni
czymi i wznowieniami.

Niestety ze znajomością literatury, a 
tym bardziej z umiejętnością wartościo
wania, jest coraz gorzej. Zdarza się na
wet, że takie nazwiska, poniekąd sztan
darowe, jak Wacław Sadkowski, Włodzi
mierz Maciąg, Paweł Hertz, Janusz Ma
ciejewski, niewiele mówią paniom biblio
tekarkom z bibliotek gminnych, miejsko- 
-gminnych. Czasem którejś przypomni się 
Artur Sandauer czy Jan Błoński, ale za
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pytane, co czytały tych krytyków, nie po
trafią wymienić żadnego tytułu. Podobnie 
także bywa ze znajomością podstawowych 
serii krytyki literackiej. A przecież dla 
bibliotekarza wychowawcy różnorodne 
źródła wiadomości o książkach winny sta
nowić integralną część jego warsztatu 
pracy. Brak zainteresowania dla uzupeł
nienia tego typu wiedzy, jak i brak zainte
resowania dla uprawiania samokształcenia 
jest zjawiskiem powszechnym i świadczy 
o jałowieniu w naszym zawodzie.

Szczególne znaczenie dla bibliotekarża 
ma krytyka literacka, gdyż jest podsta
wowym źródłem wiadomości o książkach. 
Bibliotekarz przecież z racji wykonywa
nej pracy musi umieć odróżnić książkę 
dobrą od złej, wartościową od bezwarto
ściowej. Powinien ponadto oceny takie 
umieć uzasadnić. Każdy bibliotekarz jest 
bowiem jednocześnie informatorem i prze
wodnikiem w świecie książek i przez od
powiednią popularyzację książki przyczy
nia się do rozwijania kultury czytania.

W przygotowaniu się do tej roli pomóc 
mu może przede wszystkim krytyka lite
racka, która jest zawsze _ pośrednikiem 
pomiędzy autorem a odbiorcą — czytel
nikiem.

Recepty jednoznacznej na poznawanie 
krytyki literackiej nie ma. Istnieją jej 
różne formy. Do nich może należeć bi
bliograficzna forma oglądu książki pole
gająca na ogólnym zorientowaniu się w 
treści, sposobie ujęcia, uważnym zazna
jomieniu się z przedmową, posłowiem, no
tami bibliograficznymi, spisem treści.

Inną formą jest systematyczne czytanie. 
Bibliotekarz powinien przede wszystkim 
znać książki wywołujące duże zaintereso
wanie, kontrowersyjne czy też w danym 
momencie bardzo popularne. Trudno so
bie wyobrazić, że może istnieć bibliote
karz, który nie umie wyrazić sądu o ta
kich książkach. Jeśli jest, od razu traci

W  zawodzie, w którym niejako z obo-
* ’  wiązku trzeba być oczytanym, czy

telnictwo stoi na bardzo niskim
poziomie.

prestiż w oczach czytelników. Pomóc mu 
może krytyka, gdyż dostarcza argumen
tów do rozmów z czytelnikami. Metodą 
pośrednią jest czytanie różnych recenzji 
w czasopismach zawodowych i literackich, 
dyskusje nawet w gronie własnych współ
pracowników, koleżanek i kolegów, uwa
gi czytelników o przeczytanej książce.

Bez znajomości krytyki trudno sobie 
także wyobrazić dobrą propagandę ksią
żek. Brak rozeznania w sądach krytycz
nych o różnych pozycjach, o twórczości 
różnych autorów czy o zasadniczych ce
chach prądów literackich uniemożliwia 
właściwe przygotowanie wieczorów lite
rackich, wystawek tematycznych i pro
blemowych, przeglądów nowości litera- 
wymianę sądów z czytelnikami.

ckich, no i oczywiście utrudnia codzienną
Wydaje się, że z czytelnictwem biblio

tekarzy nie jest najlepiej. Powstaje pe
wien paradoks — w zawodzie, w którym 
niejako z obowiązku trzeba być oczyta
nym, czytelnictwo stoi na bardzo niskim 
poziomie. Podobnie zresztą sprawa wyglą
da i w zawodzie nauczycielskim. I nie 
jest to wcale sąd oparty na intuicyjnym 
odczuciu, ale na przeprowadzonych przez 
autora badaniach wśród różnych profesji 
zawodowych w ostatnich trzech latach. 
Coraz częściej przychodzący do biblioteki 
inżynier, student, uczeń, wiejski agronom, 
lekarz czy urzędnik ma większą orientację 
w literaturze i jej krytyce niż pani bi
bliotekarka. Trudno w takiej sytuacji, 
mimo najlepszych chęci, zainteresować 
czytelnika jakąś książką w sposób kom
petentny.

Krytyka literacka jest specyficznym 
działem piśmiennictwa, który zajmuje się 
literaturą współczesną. Obejmuje ona 
wszelkie wypowiedzi krytyczne dotyczące 
bardzo różnorodnych obszarów literatury 
współczesnej, a więc pojedynczych dzieł, 
twórczości jednego pisarza, czasem gru
py literackiej, jakiegoś bardziej lub 
mniej sprecyzowanego prądu czy nurtu 
literackiego.

Poza wartościami czysto poznawczymi 
krytyka literacka ma to do siebie, że 
usprawnia funkcjonowanie literatury pię
knej w różnych społecznych kręgach od
biorców. Oddziaływanie krytyki jest oczy
wiście bardzo różnorodne i wielopłasz
czyznowe, a ona sama występuje na róż
nych poziomach.

Najwyższy szczebel wtajemniczenia sta
nowi krytyka profesjonalna, która inter
pretuje z punktu widzenia współczesności 
różne utwory prozatorskie, poetyckie, dra
matyczne lub jeszcze inne. Ta odmiana 
krytyki korzysta z rozbudowanego aparatu 
metodologicznego wypracowanego na 
gruncie teorii literackich, lingwistyki, fi
lozofii, socjologii, psychologii.

Dla pracy bibliotekarza największe zna
czenie ma krytyka informacyjna i popu
laryzatorska. Korzysta ona co prawda w 
mniejszym stopniu ze sformułowań i 
twierdzeń naukowych, ale za to przybliża 
określone dzieło, czyni je bardziej zro
zumiałym. Jej zadaniem jest bowiem ukie
runkowanie odbioru przez publiczność li
teracką w celu pełniejszej obiektywizacji, 
odczytania określonego dzieła, a tym sa
mym pełniejszej recepcji treści, a czasem 
formy.

Krytyka tego typu występuje najczęś
ciej w postaci różnych omówień, felieto
nów krytycznych, recenzji, esejów. Do
ciera ona do odbiorców różnymi drogami, 
w różnych formach wydawniczych. Wy
stępuje zarówno w formie publikacji z- 
wartych, w formie wydawnictw seryjnych 
o charakterze informacyjnym i populary
zatorskim, jak i w czasopiśmiennictwie 
literackim i społeczno-kulturalnym.
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. z krytycznych wydawnictw zwartych 
do najbardziej znanych należą: Autorzy 
naszych lektur — zbiór szkiców i esejów 
o pisarzach współczesnych i obcych pod 
redakcją Włodzimierza Maciąga, Lektury 
obowiązkowe, czyli szkice, eseje i felieto
ny o szkolnych lekturach pod redakcją 
W. Balbusa i W. Maciąga, Lektury i pro
blemy Janusza Maciejewskiego będące 
uzupełnieniem podręczników szkolnych i 
różnych krytycznych opracowań szczegó
łowych, Zmiana warty — zbiór szkiców 
Jana Błońskiego o pokoleniu literackim 
lat sześćdziesiątych, Klucze do wyobraźni 
Jerzego Kwiatkowskiego stanowiące wy
bór esejów krytycznych o powojennej po
ezji współczesnej. Związki naturalne Hen
ryka Berezy — wypowiedzi krytyczne o 
nurcie chłopskim we współczesnej litera
turze powojennej.

Do klasyki krytyki współczesnej należą 
szkice krytyczno-literackie Wacława Sad
kowskiego pt. Drogi i rozdroża literatury 
Zachodu oraz eseje Kazimierza Wyki w 
zbiorze Pogranicze powieści.

Z krytyki literackiej bibliotekarz powi
nien też orientować się w wypowiedziach 
i ocenach, które przynoszą wydawnictwa 
seryjne: „Biblioteka Polonistyki”, „Biblio
teka Analiz Literackich”, „Biblioteka Kry
tyki Współczesnej”, „Małe Portrety Lite
rackie”, „Profile”, „Portrety Polskich Pi
sarzy Współczesnych”.

Wydaje się, że do kanonu pozycji obo
wiązkowych powinny należeć również ar
tykuły krytyczne zawarte w „Nowych 
Książkach” czy w „Roczniku Literackim”.

Inne czasopisma literackie i społeczno- 
-kulturalne poprzez prowadzone działy 
krytyki literackiej kształtują oceny bieżą
cej produkcji wydawniczej, której znajo
mość umożliwia bibliotekarzowi właściwe 
oddziaływanie na czytelników, kształtowa
nie ich sądów i opinii, a także wyrabianie 
smaku literackiego i ewentualnych przy
szłych, głębszych zainteresowań.

Bibliotekarz współkształtuje poprzez 
swoją pracę kulturę czytania. Od niego w 
dużym stopniu zależy, jak czytelnik po
traktuje książkę, a także czy zrozumie 
istotę jej treści, czy zauważy problemy 
najistotniejsze, czy uchwyci wielopłaszczy- 
znowość dzieła literackiego, intencje au
tora, walory artystyczne, a nawet war
stwę znaczeniową utworu o charakterze 
bardziej złożonym.

Może w tym pomóc jedynie krytyka 
literacka, umożliwia ona bowiem — dzię
ki recenzjom i interpretacjom — bardziej 
wszechstronne i twórcze (a nie pasywne) 
odczytanie zawartości treściowej. Bez 
krytyki niejednokrotnie trudno byłoby 
wyobrazić sobie właściwe zrozumienie 
dzieł literackich o większym stopniu zło
żoności, wieloznaczności. Krytyka zwraca 
uwagę na problematykę historiozoficzną, 
społeczną, kulturową, na treści tylko po

zornie nielogiczne czy wieloznaczne w 
swojej warstwie semantycznej. Pełni rolę 
swoistego świadka dialogu w literackiej 
konwersacji pisarza i czytelnika, konwer
sacji pełnej zagadek, niedopowiedzeń, pu
łapek w gąszczu przeróżnych problemów 
świata realnego i kreowanego.

Krytyka literacka kształtuje nasze ży
cie literackie i kulturalne, a sądy obiego
we, odczucia biorą w niej początek. Poz
wala ona w sposób właściwy, kompetent
ny oceniać różne dzieła literackie, zwraca 
uwagę odbiorców na istotne problemy, na 
rangę artystyczną dzieł w życiu literac
kim, umożliwia wreszcie kształtowanie 
się stosunku czytelnika do zjawisk literac
kich podobnego typu, pomaga mu w 
wyrobieniu własnego poglądu na przed
miot oceny.

Przeto lektura różnych form krytyki 
literackiej powinna być nieodłącznym 
elementem edukacji pracowników działów 
udostępniania, działów gromadzenia, dzia
łów instrukcyjno-metodycznych. Literatu
rze zaś, a krytyce literackiej przede 
wszystkim, należałoby w szkołach biblio
tekarskich oraz w różnych formach do
skonalenia zawodowego bibliotekarzy po
święcać znacznie więcej miejsca — może 
nawet kosztem często zbytnio rozbudowa
nych treści z zakresu kultury, teoretycz
nych problemów czytelnictwa czy syste
mów informacyjnych, praktycznie w kraju 
naszym martwych, na rzecz wyposażenia 
kandydata do zawodu (czy pracującego 
już bibliotekarza) w umiejętność logicz
nego, rzeczowego, krytycznego oceniania 
literatury pięknej, z którą pracuje na co 
dzień. Byłby to jeden z kierunków uprak- 
tyczniania naszego kształcenia - i dosko
nalenia bibliotekarzy.

Jeden z dyrektorów bibliotek wojewódz
kich przy przyjmowaniu nowych pracow
ników do pracy w podległych mu biblio
tekach przeprowadza swoisty test ze zna
jomości literatury pięknej i znajomości 
krytyki literackiej. Wyniki takich testów 
nie są niestety budujące. Chodzi jednak o 
samą ideę. Czy nie warto by od czasu do 
czasu zapytać naszych bibliotekarzy o 
znajomość warsztatu pracy? Może byłby 
to czynnik mobilizujący.

W dążeniu zaś do skutecznego oddzia
ływania wychowawczego i kształcącego 
naszych bibliotek na publiczność czytel
niczą trzeba więcej wysiłków poświęcić 
podniesieniu wiedzy bibliotekarzy o lite
raturze pięknej, i to wszelakimi możliwy
mi dzisiaj metodami — od samokształce
nia poprzez różne formy doskonalenia 
kursowego, przemieszczenia programowe 
w nauczaniu w szkołach bibliotekarskich. 
Od tego bowiem zależy nie tylko jakość 
świadczonych usług, ale przede wszyst
kim jakość oddziaływania bibliotek na 
społeczeństwo, na poziom jego ' kultury 
literackiej, a pośrednio kultury w ogóle.
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STEFAN KUBÖW

VIII Zjazd Związku Bibliotek
Niemieckie) Republiki Demokratycznej 

(Berlin, 2-3 grudnia 1982 r.)
Głównym zadaniem delegatów na VIII 

Zjazd Związku Bibliotek NRD było prze
dyskutowanie i przyjęcie Programu dzia
łalności i rozwoju Związku na lata osiem
dziesiąte, konkretnie zaś na lata 1982— 
—1987. Projekt dokumentu, opracowany 
przez grupę roboczą prezydium Związku, 
zawierał dziesięć punktów. Mowa jest- w 
nim m.in. o potrzebie podnoszenia jakości 
pracy bibliotek w środowisku ludzi pracy, 
zwiększania oddziaływania na kształcenie 
i wychowanie dzieci i młodzieży, o ak
tywnym uczestnictwie w dokonującej się 
rewolucji naukowo-technicznej, o udziale 
bibliotek w podnoszeniu poziomu życia 
kulturalnego społeczeństwa, o rozwijaniu 
badań bibliotekoznawczych i wdrażaniu 
ich wyników do praktyki, o wzmacnia
niu więzi bibliotekarstwa NRD z osią
gnięciami w tej dziedzinie Związku Ra
dzieckiego i innych krajów socjalistycz
nych, a także o zasadach współpracy 
Związku z organizacjami międzynarodo
wymi. Ostatni punkt projektu programu 
poświęcono wewnętrznym sprawom Bib
liotheksverband, zwłaszcza potrzebie 
wzmocnienia poszczególnych ogniw i od
działów terenowych.

W dyskusji — bardzo pieczołowicie 
przygotowanej choć i niewolnej od impro
wizacji — podnoszono słuszność sformu
łowań zawartych w projekcie programu 
i wskazywano możliwości i metody jego 
realizacji. Poszczególni dyskutanci powo
ływali się na dotychczasowe osiągnięcia 
swojej organizacji, ale jednocześnie 
stwierdzali, że większość bibliotek, zwła
szcza w terenie, pracuje nazbyt rutynowo, 
nie wykorzystując wszystkich znanych i 
sprawdzonych form oddziaływania na 
czytelnika. Mówili także o nierównomier- 
ności sieci bibliotecznej oraz wyposaże
nia bibliotek w lokale, sprzęt i kadrę za
wodową. Utyskiwano na słabości w dzie
dzinie podnoszenia kwalifikacji bibliote
karzy i aktualizacji wiedzy zawodowej. 
Kilku dyskutantów zabierało głos w spra
wie aktywizacji propagandy literatury na 
temat obronności kraju. Jest to kwestia 
poruszana ostatnio w NRD nad wyraz 
często.

W rezultacie program został przyjęty 
właściwie bez zmian.

Drugim ważnym zadaniem delegatów 
był wybór nowych władz Związku. W po
równaniu z dotychczasowym skład za

rządu zmienił się nieznacznie, a przewod
niczącym został ponownie dyrektor Cen
tralnego Instytutu Bibliotekarstwa prof. 
Gothard Rückl, cieszący się w środowisku 
bibliotekarskim NRD dużą estymą.

Zjazdowi nadano duże znaczenie i uro
czystą oprawę. Obrady odbywały się w 
reprezentacyjnej auli Uniwersytetu im. 
Humboldta, a w ich otwarciu uczestni
czyli przedstawiciele Ministerstwa Kultu
ry oraz Komitetu Centralnego NSPJ. 
Właśnie przedstawicielka centralnych 
władz partii wygłosiła wstępny referat 
zarysowujący w sposób bardzo obszerny 
ideowe założenia polityki kulturalnej 
NRD. Wśród gości zjazdowych byli też 
przedstawiciele organizacji bibliotekar
skich, z którymi Związek Bibliotek NRD 
współpracuje. Międzynarodową Federację 
Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich 
oraz bibliotekarstwo radzieckie reprezen
towała Ludmiła Gwisziani, organizację 
bibliotekarzy węgierskich reprezentowali 
Jozsef Zsidai i Istvan Papp, który jest 
zarazem szefem wydawnictw IFLA, Sto-
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warzyszenie Bibliotekarzy Polskich repre
zentował zaś niżej podpisany.

Zabierając głos na początek drugiego 
dnia obrad, obok przyjętych w takich ra
zach słów uznania dla dotychczasowego 
niebagatelnego dorobku bibliotekarstwa i 
Związku Bibliotek NRD oraz życzeń dal
szych osiągnięć, pozwoliłem sobie zwrócić 
uwagę na nazbyt formalny charakter do
tychczasowej współpracy między naszymi 
organizacjami i na potrzebę jej zaktywi
zowania w interesie bibliotekarstwa obu 
krajów. Wydaje się, że uwaga ta, obwaro
wana zastrzeżeniem, że nie chodzi tu o 
jakiekolwiek impertynencje, przyjęta zo
stała dobrze. Świadczy o tym deklaracja 
przewodniczącego Związku, prof. Rückla, 
że jego organizacja kłaść będzie w latach 
osiemdziesiątych szczególny nacisk na za- 
ciśnianie współpracy z organizacjami bi
bliotekarskimi krajów socjalistycznych. 
Skierowana była ona z trybuny na zakoń
czenie obrad właśnie w moją stronę.-

W tym miejscu warto może wspomnieć, 
że przebywając z innej okazji w stołicy 
NRD dwa tygodnie wcześniej odbyłem 
spotkanie z ówczesnym wiceprzewodniczą
cym Bibliotheksverband’ drem' Kurtem 
Brückmannem, poświęcone omówieniu 
możliwości ożywienia współpracy między 
naszymi związkami. Zgodnie stwierdziłiś- 
my, że umowa z roku 1977 winna być co 
pewien czas — rok lub dwa lata — uzu
pełniana o szczegółowe ustałenia w posta
ci protokołów wykonawczych. Niezałeżnie 
zaś od tego korzystne byłoby pełne wza
jemne informowanie się o pracach na
szych organizacji.

Na koniec Zjazdu jego uczestnicy wy- 
stosowałi list do sekretarza generalnego 
NSPJ Ericha Honeckera ze słowami po

parcia dla poczynań partii oraz przyjęli 
deklarację woli życia w pokoju.

Organizatorzy Zjazdu korzystając z 
okazji pobytu w stolicy NRD wiceprze
wodniczącej IFLA oraz przepwodniczą- 
cych dwóch zaprzyjaźnionych stowarzy
szeń bibliotekarskich, zorganizowali krót
ką naradę na temat przygotowań do 49 
konferencji generalnej Międzynarodowej 
Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bi
bliotekarskich, która ma się odbyć w 
sierpniu 1983 r. w Monachium, oraz po
przedzającej ją narady przedstawicieli 
wszystkich krajów socjalistycznych, za
planowanej na luty 1983 r. właśnie w Ber
linie. 'Wiceprzewodnicząca IFLA zapowie
działa, że nie zamierza ubiegać się po
nownie o wybór na tę funkcję i zareko
mendowała w to miejsce swoją zastępczy
nię w Bibliotece Literatury Zagranicznej 
w Moskwie.

Jako gość VIII Zjazdu Związku Biblio
tek NRD z przyjemnością muszę stwier
dzić, że wraz z gośćmi ze Związku Ra
dzieckiego i Węgier podejmowany byłem 
z niesłychaną wręcz serdecznością. Zape
wniono nam bardzo dobre warunki za
kwaterowania, przejazdów z hotełu do 
miejsca obrad, a także z lotniska i na lot
nisko, podejmowano na uroczystych' ko
lacjach i obiadach (m.in. w Pałacu Repu
bliki, hotelu „Berolina” i Centralnym 
Klubie Związków Zawodowych), umożli
wiono obejrzenie opery Richarda Straussa 
Kawaler srebrnej róży w Deutsche Sta
atsoper i obdarowano kasetą płyt z na
graniem opery Mozarta Cosi jan tutte. 
Niezałeżnie zaś od tego sposób odnosze
nia się do nas organizatorów Zjazdu poz
walał na poczucie pełnego luksusu psy
chicznego.

DANUTA WESOŁOWSKA
WARSZAWA — INSTYTUT KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

Funkcje
bibliotek pedagogicznych
w aspekcie historycznym

„Mówiąc o funkcjach społecznych ja
kiejś instytucji mamy na myśłi zarówno 
sposób, w jaki dana instytucja zaspokaja 
potrzeby społeczne, intelektualne, kultu
ralne, polityczne itp. jednostek, grup, 
warstw i klas społecznych — całego na
rodu, jak też całokształt skutków wywo
ływanych przez działalność danej instytu
cji i jej absolwentów”!.

*.T. S z c z e p a ń s k i :  Socjologiczno zagadnie
nia w ykszta łcen ia . 1976 n r 4 poz. 26, § 2 W arsza
wa 1963, s. 12—13.

Przez funkcje bibliotek pedagogicznych 
rozumiem zespół ról i zadań wyznaczo
nych im przez społeczeństwo i władze oś
wiatowe a zawartych w zarządzeniach i 
aktach prawnych dotyczących tych pla
cówek.

Założone funkcje bibliotek pedagogicz
nych statut określa w następujący sposób: 
,,Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokaja
niu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wy
chowawców oraz innych pracowników 
pedagogicznych i. oświatowych, prowadzi 
działalność biblioteczną niezbędną w pro
cesie kształcenia, dokształcania i dosko
nalenia kadr pedagogicznych, umożliwia 
prowadzenie prac naukowo-badawczych, 
stwarza warunki dla rozwoju życia umy
słowego i kulturalnego nauczycieli” .̂

W różnych okresach, w zależności od 
polityki oświatowej i potrzeb społeczeń
stwa dominowały różne cele i funkcje bi
bliotek pedagogicznych.

* s ta tu t  Pedagogicznej B iblioteki W ojewódz
kiej. ,.Dziennik Urzędowy M inisterstw a Oświaty 
i W ychow ania” 1976 n r 4 poz. 26 § 2.
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Rzeczywiste ich funkcje obejmują ca
łokształt działalności, a więc nie tylko re
zultaty zamierzone i pożądane, ale rów
nież niezamierzone i niepożądane. Rzeczy
wiste funkcje zależą bowiem od warun
ków lokalowych, ekonomicznych, potrzeb 
środowiska, a przede wszystkim od ludzi, 
którzy w różny sposób wykonują nałożo
ne na nich obowiązki.

Ze względu na brak jednolitych kry
teriów oceny usług oraz brak szerokich, 
rzetelnych i pogłębionych badań dotyczą
cych funkcjonowania bibliotek pedagogi
cznych, rzeczywiste funkcje są mało zna
ne i analizowane.

Funkcje bibliotek można rozpatrywać 
pod kątem różnorakich kryteriów:

Jadwiga Kołodziejska biorąc za punkt 
wyjścia założenie, że biblioteki są przede 
wszystkim placówkami przekazującymi 
wiedzę, udostępniającymi źródła informa
cji, wyróżnia ich funkcję społeczną®.

Jeżeli w bibliotece podkreślamy przede 
wszystkim jej charakter instytucjonalny 
i organizacyjny, to najczęściej wyróżniamy 
funkcje podstawowe (gromadzenie, opra
cowanie, zabezpieczanie i udostępnianie), 
regulacyjne (formułowanie celów, plano
wanie, koordynowanie) oraz pomocnicze 
(wyposażenie, remonty, usprawnienia tech
niczne itp) .̂

Innym kryterium podziału funkcji może 
być stopień organizacyjny placówki. Wy
różniamy funkcje podstawowe (gromadze
nie, opracowanie, udostępnianie), realizo
wane przez wszystkie, nawet najmniejsze 
placówki, oraz dodatkowe, charakterysty
czne dla bibliotek wyżej zorganizowanych. 
Do zadań dodatkowych zalicza się funkcję 
instruktażową, popularyzacyjną, dydak
tyczną, badawczą i wydawniczą.

Funkcje można analizować również wy
chodząc z założenia, że celem poszczegól
nych bibliotek jest realizacja takich sta
nów pośrednich, które przyczyniają się 
do osiągnięcia przez określony system 
stanu preferowanego. Tak więc funkcje 
bibliotek pedagogicznych możemy analizo
wać ze względu na ich przynależność do 
systemu oświaty i wychowania, do syste
mu bibliotek i informacji naukowej lub 
też ze względu na system kształcenia, 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Ponieważ biblioteki pedagogiczne od po
czątków, swojego istnienia wchodziły w 
skład systemu oświatowego, co więcej, 
powstały dla potrzeb tego systemu, stąd 
ich podstawowe funkcje wyznaczane są 
przez politykę oświatową.

F u n k c je  b i b l i o t e k  p e d a g o 
g ic z n y c h  w l a t a c h  1922—1982.

’ Por. J . Kołodziejska: .Społeczne fu n kc je  bi
b lio teki publicznej. W arszawa 1976.

♦ Por. definicję: „B iblioteka to  zakład n au 
kowy lub ośw iatowy, k tó ry  jest zorganizowany 
w określonych ram ach, ma swoje pomieszczenie, 
w łasny księgozbiór, swoich b ibliotekarzy, b u 
dżet i czytelników ” . Bibliotekarstw o naukow e. 
W arszawa. PWN 1956 s. 13.

Biorąc pod uwagę potrzeby społeczne 
i funkcje, jakie dominowały w poszcze
gólnych okresach, w dziejach bibliotek pe
dagogicznych można wyróżnić kilka eta
pów rozwoju.

Pierwszy przypada na okres między
wojenny. W pierwszych latach po odzy
skaniu niepodległości niezwykle silne dą
żenie do oświaty było przyczyną sponta
nicznego powstawania szkół i innych pla
cówek oświatowo-wychowawczych. Og
romna potrzeba szybkiego przygotowania 
nauczycieli sprzyjała powstawaniu biblio
tek pedagogicznych. Często organizacja 
tych bibliotek wyprzedzała zarządzenia 
zezwalające na ich powoływanie. •

Pierwsze tego typu biblioteki powsta
ły przy kuratoriach, okręgów szkolnych. 
Najstarsza, Centralna Biblioteka Nau
czycielska Krakowskiego Kuratorium 
Okręgu Szkolnego rozpoczęła działalność 
w roku 1922. Utworzono ją z księgozbio
rów. (działów nauczycielskich) kilku naj
zasobniejszych bibliotek gimnazjalnych i 
dwóch seminariów nauczycielskich w Kra
kowie. W roku 1924 powstała biblioteka 
pedagogiczna w Wilnie, w 1928 — w Poz
naniu. W roku 1936 biblioteki dla nauczy
cieli powstały przy wszystkich kuratoriach 
szkolnych. W Warszawie biblioteka pe
dagogiczna działała przy Ministerstwie 
Oświaty, Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego.

W tym czasie podstawową funkcją bi
bliotek pedagogicznych była pomoc nau
czycielom zdobywającym kwalifikacje 
niezbędne do nauczania i wychowywania. 
Toteż w pierwszym okresie swego istnie
nia wszystkie biblioteki nauczycielskie 
miały charakter naukowy i uniwersalny. 
Gromadzono w nich oprócz pedagogiki 
wartościowe dzieła z różnych dziedzin 
wiedzy, a przede wszystkim literaturę 
piękną klasyczną i współczesną. Jednak 
już pod koniec lat dwudziestych szybko 
postępujący kryzys ekonomiczny, poli
tyczny i społeczny zahamował rozwój kul
tury i oświaty, zahamował również roz
wój bibliotek pedagogicznych. Stopniowo 
zawężano ich profil do zagadnień czysto 
pedagogicznych.

W notatce 2 roku 1927 o bibliotece kra
kowskiej czytamy:

Początkow o m iała to być biblioteka nauko- 
w o-uniw ersalna, dająca nauczycielom  możność 
w szechstronnego rozszerzania i pogłębiania swej 
w iedzy fachow ej, później jednak  zm ieniono jej 
k ierunek  nadając je j ch arak te r b iblioteki peda
gogicznej. Ta jednostronność okazała się być 
szkodliwą, co objaw ia się w  zm niejszonym  ko
rzystan iu  z zasobów bibliotecznych nie kom ple
tow anych nowym i nabytkam i z różnych dziedzin 
piśm iennictw a, lecz jedynie z zakresu  pedago
giki, m etodyki i dydaktyki. K ierow nictw o Bi
b lio teki czyni od daw na sta ran ia  o um ożliwienie 
nabyw ania w ydaw nictw  naukow ych z różnych 
dziedzin wiedzy, potrzebnych nauczycielom  do 
w ykonyw ania zawodu i do dalszego kształce
nia się. W ten  sposób chce przeciwdziałać ten 
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dencji tw orzenia się na nowo w gim nazjach b i
b lio tek  nauczycielsko-naukow ych

Począwszy od roku 1927 stopniowo 
wszystkie biblioteki musiały ograniczyć 
gromadzenie zbiorów do wydawnictw z 
dziedziny nauk pedagogicznych i pokrew
nych.

Wybuch drugiej wojny światowej i pię
cioletni okres okupacji hitlerowskiej spo
wodował nie tylko przerwę w działalnoś
ci bibliotek, ale także zniszczenie zbiorów. 
Dlatego po wojnie ze względu na olbrzy
mie straty biblioteki nauczycielskie w za
sadzie organizowano od podstaw.

Upowszechnienie i demokratyzacja oś
wiaty oraz rozbudowa szkolnictwa wszy
stkich szczebli spowodowały ogromne za
potrzebowanie na kadrę nauczającą. W 
roku szkolnym 1946/47 brakowało 13 000 
nauczycieli, a wśród zatrudnionych aż 
18<’/o nie miało żadnych kwalifikacji do 
nauczania. W przyśpieszonym tempie or
ganizowano więc studia i kursy dokształ
cające dla nauczycieli, a także biblioteki 
pedagogiczne, które miały pomóc nau
czycielom w ich codziennej pracy zawodo
wej i zdobywaniu kwalifikacji niezbęd
nych do nauczania i wychowania. W pier
wszych latach powojennych księgozbiory 
miały charakter raczej praktyczny i o- 
graniczały się do nauk pedagogicznych, a 
przede wszystkim do metodyki poszcze
gólnych przedmiotów.

W latach 1945—1955 biblioteki peda
gogiczne zorganizowano we wszystkich 
miastach wojewódzkich (siedemnaście), 
nieco później — również w powiatach i 
dzielnicach. Początkowo powstawały sa
morzutnie — nie było żadnego aktu praw
nego, na mocy którego mogły być powo
ływane. Żadne zarządzenia nie regulowały 
i nie określały zadań ani form ich reali
zacji. Właściwie w poszczególnych okrę
gach szkolnych biblioteki te miały włas
ną specyfikę i indywidualnie wypracowa
ne formy działania.

Wprawdzie w roku 1946 wydano Dekret 
o bibliotekach®, pierwszy w historii biblio
tekarstwa akt ustawodawczy, jednak jego 
ogólny charakter nie pozwalał na precy
zowanie spraw związanych z bibliotekami 
specjalistycznymi.. Pierwszym aktem 
prawnym dotyczącym bibliotek pedago
gicznych było zarządzanie ministra oświa
ty z 21 maja 1951 roku w sprawie statu
tu pedagogicznej biblioteki wojewódz- 
kiej .̂

Zgodnie ze statutem dotychczasowe cen
tralne biblioteki pedagogiczne przyjęły 
nazwę pedagogicznych bibliotek woje-

’ Centralna B iblio teka  N auczycielska  O kręgu 
Szkolnego K rakow skiego. „Przegląd B iblio tecz
n y ” 1927 n r 1 s. 171.

• D ekret o b ib lio tekach  i opiece nad zbioram i 
bibliotecznym i. „D ziennik U staw ” 1946 n r  26 poz. 
163.

’ S ta tu t PBW. „D ziennik U rzędowy M inister
stw a O św iaty” 1951 n r 10 poz. 116; In stru k c ja  w 
spraw ie organizacji pedagogicznych b ib lio tek  
pow iatow ych. Min. Ośw. n r B-6/a (62) z dnia 
26 września 1957 r. Pism o powielane.

wódzkich, a biblioteki powiatowe i dziel
nicowe, które powstały jako filie biblio
tek wojewódzkich, stały się samodziel
nymi komórkami organizacyjnymi i bud
żetowymi podległymi wydziałom oświaty 
prezydiów powiatowych (dzielnicowych) 
rad narodowych.

Bibliotekom wojewódzkim powierzono 
rolę opiekuna . instrukcyjno-metodycznego 
w sensie fachowego nadzoru nad działal
nością biblioteczno-pedagogiczną PBP 
(PBD). Statut zobowiązał również biblio
teki pedagogiczne do poradnictwa i in
struowania bibliotekarzy bibliotek posia
dających zbiory z zakresu oświaty i wy
chowania. Zalecenie to dotyczyło przede 
wszystkim bibliotek szkolnych.

Pełną podstawę prawną uzyskała sieć 
bibliotek pedagogicznych mocą ustawy o 
bibliotekach oraz statutów PBW i PBP, 
wydanych jako jej zarządzenia wykona
wcze 8.

W § 2 statutu stwierdza się, że resortową 
sieć bibliotek pedagogicznych stanowią; 
pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, pe
dagogiczne biblioteki powiatowe (dzielni-

^hodzi o to, ażeby nauczyciel umiał 
^uprawiać samouctwo, samokształce

nie, żeby znał i opanował w tym 
względzie odpowiednie metody i techniki
samodzielnego studiowania.

cowe) i działy nauczycielskie bibliotek 
szkolnych.

Zarządzenie z roku 1969 określa biblio
teki pedagogiczne jako placówki prowa
dzące działalność w zakresie kształcenia 
i doskonalenia pracowników pedagogicz
nych poprzez pracę usługową i dydakty
czną, jako placówki umożliwiające wy
konywanie prac naukowo-badawczych oraz 
rozwijające życie umysłowe i kulturalne 
nauczycieli.

Mała aktywność czytelnictwa nauczy
cieli w latach sześćdziesiątych skłoniła 
biblioteki pedagogiczne do wypraco
wania ekspansywnych form działalności, 
mających na celu popularyzację zbiorów, 
inspirowanie czytelnictwa i rozwijanie ży
cia kulturalnego nauczycieli. Do takich 
form należą między innymi wystawy, 
recenzje i komunikaty o książkach, spot
kania autorskie, kluby dyskusyjne, zespoły 
tłumaczy i recenzentów, gabinety postępu 
pedagogicznego. W ramach eksperymen
tów niektóre biblioteki włączały się do 
organizowania nauczycielskich konferencji 
rejonowych, egzaminów kwalifikacyjnych 
itp. Biblioteki pedagogiczne rozprowadzały 
bilety teatralne, organizowały spotkania 
z aktorami, reżyserami i pisarzami.

• Ustaw a o b ib lio tekach z dnia 9 kw ietn ia 
1968 r. „D ziennik U staw ” 1968 n r 12 poz. 63 a rt. 
22; Zarządzenie Min. Ośw. i Szk. Wyż. z dnia 
2 IV 1969 r. w  spraw ie sta tu tów  PBW  i PBP, 
„D ziennik Urzędowy M inisterstw a Oświaty i 
Szkolnictw a W yższego” 1969 nr B-8 poz. 65.
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Rok 1973 zapoczątkował nowy etap w 
działalności bibliotek pedagogicznych. W 
polityce oświatowej naszego kraju przy
jęto zasadę, że wszyscy nauczyciele po
winni legitymować się dyplomami wyż
szego wykształcenia. W związku z tym 
ogromną rzeszę czynnych nauczycieli z 
dyplomami liceów pedagogicznych lub 
dwuletnich studiów nauczycielskich zobo
wiązano do dokształcania w ramach czte
roletnich studiów magisterskich. Liczba 
nauczycieli studiujących zaocznie wahała 
się od 20 000 osób w roku 1976 do 16 000 
w roku 1980. Nauczyciele, którzy ukoń
czyli czterdziesty rok życia, dokształcali 
się na rocznych studiach zakończonych 
egzaminem kwalifikacyjnym w systemie 
IKN. Nauczyciele ci otrzymywali dyplom 
równoważny wyższym studiom zawodo
wym. Równocześnie z dokształcaniem zor
ganizowano cały system doskonalenia na
uczycieli.

Należy zaznaczyć, że wszystkie formy 
dokształcania i doskonalenia są ściśle 
związane z rozwiniętym samokształce
niem. Często interwencja pracowników 
nauki ogranicza się do ukierunkowania 
pracy, nielicznych wykładów i ćwiczeń w 
czasie sesji oraz konsultacji i egzekwowa
nia wiadomości. Specjaliści uważają, że 
zadaniem instytucji kształcenia ustawicz
nego powinno być dostarczanie nauczy
cielom bogatych propozycji programowych 
do samodzielnych studiów.

Chodzi o to, ażeby nauczyciel umiał 
uprawiać samouctwo, samokształcenie, 
żeby znał i opanował w tym względzie 
odpowiednie metody i techniki samodziel
nego studiowania, szybkiego docierania 
do potrzebnych i pożądanych informacji, 
posługiwania się z tego punktu widzenia 
katalogami, dokumentacją informacyjną, 
tesaurusami itp «.

Autor na czoło wysuwa zagadnienie 
motywacji do ustawicznego kształcenia 
się i doskonalenia. „Chodzi o to, by na
uczyciel czuł i rozumiał potrzebę i chciał 
się permanentnie doskonalić”

W takiej sytuacji podstawową i najważ
niejszą funkcją bibliotek pedagogicznych 
stała się pomoc w dokształcaniu i dosko
naleniu nauczycieli. W tym samym roku 
1973 wydano zarządzenie wnoszące zmiany 
do statutów PBW i PBP polegające na 
powiązaniu tychże placówek z Instytutem 
Kształcenia Nauczycieli, jako instytucją 
organizującą i koordynującą dokształca
nie i doskonalenie kadry pedagogicznej

W okresie masowego kształcenia i do
kształcania nauczycieli w zasadniczy spo
sób zmienił się charakter bibliotek pe
dagogicznych: przede wszystkim modyfi-

• S. Wołoszyn: O potrzebie, form ach i zakre
sie badart nad  rolą nauczycielstw a w  p erspekty
wie edukacji perm anentnej. „Ruch Pedagogicz
n y ” 1975 nr 6, s. 730.

Jw. s. 730.
« Por. S ta tu t PBW. „D ziennik Urzędowy Mi

nisterstw a O.światy i W ychow ania” 1973 nr 11 
poz. 91.

kacji uległa polityka gromadzenia zbiorów 
i działalność informacyjno-bibliograficzna. 
Podczas gdy w roku 1960 dzieła z peda
gogiki i nauk pokrewnych stanowiły oko
ło 85% wszystkich zbiorów, to w 1980 — 
tylko 40%. Na pozostałą część składają 
się głównie podręczniki akademickie ze 
wszystkich dziedzin wiedzy objętych pro
gramem nauczania. Taka struktura jest 
konsekwencją zmiany potrzeb nauczycieli 
studiujących, którzy poszukują materiałów 
specjalistycznych, często o wąskiej lecz 
pogłębionej problematyce.

Zmiany zachodzące w funkcjach współ
czesnych bibliotek pedagogicznych pole
gają również na wzrastającej roli działa
lności informacyjnej. Biblioteki zmuszone 
są do gromadzenia, wytwarzania i udzie
lania informacji z różnych dziedzin wie
dzy. Tak szeroko rozumiana działalność 
informacyjna wymaga rozszerzonej współ
pracy z bibliotekami innych sieci.

Dla potrzeb nauczycieli pracujących i 
kształcących się biblioteki pedagogiczne 
zrezygnowały z dni pracy wewnętrznej, 
wydłużyły czas udostępniania zbiorów, 
zaktywizowały wypożyczenia korespon
dencyjne i międzybiblioteczne. Rozszerzo
na działalność na rzecz nauczycieli stu
diujących była często przyczyną ograni
czania funkcji kulturalnej innych prac do
tychczas prowadzonych w środowisku.

Począwszy od roku 1980 biblioteki pe
dagogiczne notują stały spadek czytelni
ctwa nauczycieli. Sytuacja taka zmusza 
do refleksji i przemyśleń nie tylko wła
dze oświatowe, uczelnie oraz instytucje 
kształcące i doskonalące, ale przede 
wszystkim biblioteki pedagogiczne.

Czyżby wprowadzenie zasady dobrowol
nego uczestnictwa nauczycieli we wszel
kiego rodzaju studiach i kursach dosko
nalących miało wpływ na spadek czytel
nictwa? Zgodnie z teorią psychologiczno- 
-pedagogiczną należałoby sądzić, że czy
telnictwo nauczycieli będzie rosło wraz 
ze wzrostem wykształcenia. Jeżeli tak, to 
należy zastanowić się, czy uczelnie i In
stytut Kształcenia Nauczycieli skutecznie 
motywują i przygotowują do samokształ
cenia, czy biblioteki właściwie inspirują 
czytelnictwo nauczycieli.

Należy sądzić, że wprowadzenie stopni 
specjalizacji zawodowych wpłynie w za
sadniczy sposób na wzrost zainteresowa
nia nauczycieli doskonaleniem. W ostat
nich latach wzrasta liczba nauczycieli 
niekwalifikowanych. Jest to związane ze 
zniżką wymiaru zajęć dydaktycznych, z 
powszechnym wprowadzeniem klasy ze
rowej i zwiększonym odchodzeniem nau
czycieli na wcześniejszą emeryturę. W 
celu przygotowania młodej kadry zorga
nizowano roczne studium pedagogiczne 
dla absolwentów szkół średnich oraz dwu
letnie studia pedagogiczne ze specjaliza
cją — nauczanie początkowe. W takiej 
sytuacji podstawowym zadaniem biblio
tek pedagogicznych będzie stworzenie
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odpowiednich warunków do pracy nau
kowej, przygotowanie zbiorów i warsz
tatu informacyjnego w celu możliwie 
pełnego dostarczenia nauczycielom po
trzebnych materiałów i informacji. Usłu
gi bibliotek pedagogicznych, jedynych 
nastawionych na zaspokajanie potrzeb 
nauczycieli, powinny być fachowe, pełne 
i sprawne.

Nauczyciele w swoich bibliotekach po
szukują wszystkich informacji potrzeb
nych im do studiów i pracy zawodowej, 
stąd ogromna rola przypada funkcji in
formacyjnej. Rola sprawnej informacji 
wzrasta w sytuacji ustawicznego braku 
książek i czasopism. Chodzi bowiem o to, 
żeby książka w najkrótszym czasie tra
fiła do rąk tego, kto jej potrzebuje.

Reasumując należy stwierdzić, że w

ostatnich latach specjalnego znaczenia 
nabierają funkcje informacyjno-bibliogra
ficzne, popularyzacyjne i dydaktyczne, 
natomiast maleje rola funkcji rozryw
kowych i kulturalnych, szczególnie po
legających na organizowaniu życia kul
turalnego w środowisku. Również funk
cje podstawowe, takie jak gromadzenie, 
opracowanie i udostępnianie, zmieniły 
znacznie charakter. Biblioteki pedagogi
czne przekształciły się z bibliotek spe
cjalistycznych w biblioteki naukowe, 
uniwersalne, dla pedagogów.

Rzeczywiste funkcje bibliotek pedago
gicznych w województwie warszawskim 
w latach 1973—80, pełnione wobec nau
czycieli podnoszących swoje kwalifikacje, 
zostaną przedstawione w następnym ar
tykule.

BOLESŁAW HOWORKA
POZNAŃ — BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
AKADEMII MEDYCZNEJ

Wypożyczanie hezrewersnwe
i jego aspekty prawne

Wartość majątku społecznego powierzo
nego pieczy bibliotekarzy stale rośnie. 
Wzrost ten pozostaje w ścisłym związku 
ze zmianami cen książek, a także zwięk
szeniem się wielkości księgozbiorów. Kło
poty z nabyciem książek, m.in. potrzeb
nych lektur, podręczników itp., powodu
ją jednocześnie, że dobra te stają się 
ostatnio towarem coraz bardziej poszu
kiwanym, osiągają coraz wyższe ceny w 
handlu antykwarycznym, na różnych 
giełdach, w obrocie nieoficjalnym. Jed
nocześnie coraz częściej książki nie wra
cają na półki biblioteczne, po prostu gi
ną.

Książki ginęły zawsze; historia odno
towuje fakty kradzieży książek od tak 
dawna, jak dawno działają biblioteki. I od 
najdawniejszych czasów osoby odpowie
dzialne za zbiory biblioteczne szukają 
sposobów zabezpieczenia powierzonych im 
dzieł przed kradzieżami, przed przywła
szczaniem ich sobie przez czytelników.

Nie jest zamiarem autora dokonanie w 
tym opracowaniu historycznego przeglą
du sposobów zabezpieczania ksiąg przed 
kradzieżami i przed zniszczeniem, nie 
jest nim także omówienie sposobów chro
nienia materiałów bibliotecznych przed 
przywłaszczaniem ich sobie, stosowanych 
w innych krajach bardzo często przy 
użyciu skomplikowanych urządzeń tech
nicznych.

Zamierzeniem autora jest krótkie omó
wienie niektórych prawnych aspektów

wypożyczania materiałów bibliotecznych, 
a wynika ono z przekonania, że w ten 
sposób udzielona zostanie pomoc w wy
wiązywaniu się z odpowiedzialnych obo
wiązków bibliotekarskich, z zadania jak 
najlepszego zabezpieczenia zbiorów...

W bibliotekach naszych stosuje się w 
zasadzie dwa systemy wypożyczeń: na 
podstawie rewersu oraz bezrewersowo, 
w oparciu o rejestrację wewnątrzbiblio- 
teczną.

Wypożyczanie na podstawie rewersu 
jest szeroko stosowane w dużych biblio
tekach, a przede wszystkim w bibliote
kach naukowych i fachowych. System 
ten umożliwia domaganie się zwrotu wy
pożyczonych dzieł względnie żądanie od
szkodowania za materiały zagubione lub 
zniszczone — czynienie tego skutecznie, 
w oparciu o obowiązujące przepisy pra
wa. Podstawy prawne działania bibliote
karza domagającego się zwrotu dzieła 
względnie — w ostateczności — zapłacenia 
odszkodowania omówił autor w innych 
opracowaniach k Dlatego ponowne oma
wianie obowiązujących w tej sprawie 
zasad postępowania, przepisów prawa 
materialnego jest niecelowe — zaintere
sowani bibliotekarze mogą zapoznać się 
z uwagami na ten temat w artykułach 
wymienionych w przypisie.

Wypożyczanie bezrewersowe jest szero
ko stosowane w bibliotekach publicznych 
oraz w bibliotekach szkolnych, a więc 
w większości bibliotek w kraju. System 
wypożyczania bezrewersowego miał za 
zadanie ograniczenie do minimum for
malności związanych z wypożyczaniem 
książek z biblioteki. Czytelnik wybiera 
książkę, osobiście zabiera ją z półki i 
przynosi do bibliotekarza — w bibliote
ce, w której jest wolny dostęp do półek, 
względnie otrzymuje ją z rąk bibliote
karza, który na jego prośbę wyszukał 
potrzebne dzieło w magazynie bibliotecz
nym. Bibliotekarz wyjmuje z wypoźycza-
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nej książki „kartę książki” (druk CWD 
PU-B-170), a następnie dokonuje okre
ślonych zapisów na tym formularzu, a 
także na „karcie czytelnika” (CWD PU- 
-B-171). Adnotacje te dokonywane są bez • 
udziału czytelnika, nie potwierdza on 
swoim podpisem faktu wypożyczenia ksią
żek.

Odpowiednie zobowiązanie czytelnik 
składa jednorazowo, „zapisując się” do 
biblioteki — m.in. podpisuje on oświad
czenie zamieszczone na karcie czytelni
ka („Zobowiązuję się do przestrzegania 
regulaminu biblioteki”) i do tego ogra
nicza się w praktyce składanie przez czy
telnika potwierdzeń, pokwitowań, oświad
czeń o braniu odpowiedzialności za ter
minowy zwrot i za całość dzieła.

Zdarza się, i to w ostatnim okresie co
raz częściej, że czytelnik nie zwróci ksią
żki. Bibliotekarz wysyła do niego monit, 
pierwszy, drugi... Czytelnik zgłasza się 
albo też nie zgłasza się. O ile przyjdzie 
do biblioteki, to może stwierdzić, że jest 
zdziwiony faktem wysyłania pod jego 
adresem monitów, oświadcza, że żadnej 
książki nie wypożyczał albo też że po
życzoną książkę zwrócił w terminie. To, 
że książki nie ma w bibliotece, że z za
pisów bibliotecznych wynika, iż książka 
jest w jego posiadaniu, nie stanowi winy 
czytelnika, może świadczyć jedynie o ba
łaganie panującym w bibliotece, w jej 
dokumentacji. ' Możemy spotkać się z ta
kim właśnie oświadczeniem i co wów
czas mamy na to czytelnikowi odpo
wiedzieć 2. Nie kwitował on przecież od
bioru książki od bibliotekarza, w biblio
tece nie jest stosowany system odnoto
wywania zwrotu książki w dokumentacji 
bibliotecznej w obecności czytelnika. Wy- 
daje mi się, że wobec takiego oświadcze
nia nic zrobić nie można, nie mamy żad
nych podstaw do wszczęcia jakiegoś dal
szego postępowania przeciwko czytelni
kowi — książka przepadła.

Omówiony system wypożyczeń nie ko
rzysta z żadnej ochrony prawa. W por 
stępowaniu o zwrot książki względnie 
zapłacenie odszkodowania za zniszczone 
bądź zagubione dzieło musimy dyspono
wać dowodami świadczącymi o tym, że 
zostało ono wypożyczone, a następnie nie 
zwrócone do biblioteki — dowodami po
twierdzonymi przez czytelnika. W postę
powaniu przewidzianym przez aktualne 
przepisy prawne druki obowiązujące w 
bibliotekach — „karta książki” i „karta 
czytelnika” — nie będą mogły zostać uz
nane za dowody; na dokumentach fi
gurują tylko adnotacje pracowników bi
blioteki.

Biblioteki, w których stosowany jest 
opisany system wypożyczeń, muszą liczyć 
się z tym, że działania bibliotekarzy skie-* 
rowane przeciwko niesumiennym czytel
nikom nie znajdą ochrony prawnej, a

wypożyczone i nie zwrócone książki •— 
przepadną.

Dlatego wydaje mi się celowe, aby 
obowiązujący system wypożyczeń zmie
nić. Tam, gdzie jest to możliwe i uzasad
nione, należy dążyć do wprowadzenia sy
stemu wypożyczania w oparciu o podpi
sane przez czytelnika rewersy. Bibliote
kom publicznym i szkolnym, prowadzą
cym wypożyczanie materiałów w syste
mie bezrewersowym, można zapropono
wać zmianę karty książki w taki sposób, 
aby mogła być honorowana jako pełno
prawny dowód w postępowaniu w pań
stwowym biurze notarialnym lub przed 
sądem. Są to tylko propozycje. Czy rea
lizacja ich jest celowa i realna — w tej 
sprawie musieliby się wypowiedzieć za
interesowani bibliotekarze.

„Karta książki” musiałaby być zmody
fikowana w sposób następujący:

•  w rubryce „uwagi” trzeba by zmieścić 
następujące zdanie: „Oświadczam, że 
biorę pełną odpowiedzialność za ter
minowy zwrot i za całość dzieła”; oś
wiadczenie to, do czasu ewentualnej 
zmiany treści druku PU-B-170, może 
być zamieszczone przy pomocy odpo
wiedniej pieczątki;

•  w prawej części karty rubrykę „nr 
czytelnika” przeznaczyć na podpis czy
telnika wypożyczającego książkę, w 
następnej rubryce potwierdzić, w obe
cności czytelnika, zwrot książki.

Należy także dokonać odpowiednich 
zmian w regulaminie wypożyczalni, który 
powinien być znany wszystkim czytel
nikom. Odpowiednie postanowienia regu
laminu muszą informować czytelnika, ja
kie znaczenie ma jego podpis na karcie 
książki, a także o tym, że zwrot książki 
do biblioteki musi być potwierdzony na 
tym druku przez bibliotekarza. Mogą to 
być np. takie postanowienia:

...1. Wypożyczając książkę czytelnik po
twierdza otrzymanie jej na karcie książ
ki, składając swój podpis pod oświadcze
niem zamieszczonym na tym druku („Oś
wiadczam, że biorę pełną odpowiedzial
ność za terminowy zwrot i za całość dzie
ła”).

2. Zwrot książki do biblioteki potwier
dza bibliotekarz w obecności czytelnika, 
dokonując odpowiedniej adnotacji przy 
jego podpisie na karcie książki, o którym 
mowa w pkcie 1.

Można też nic w tej sprawie nie robić, 
niczego nie zmieniać, ale o to, że książki 
będą ginąć, że nikt bibliotekarzowi nie 
pomoże w wyegzekwowaniu ich zwrotu 
lub też kary umownej, odszkodowania za 
książkę zagubioną lub zniszczoną, nie bę
dzie można mieć pretensji do prawników.
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LUCJAN BILIŃSKI
WARSZAWA — MKiSz

Biblioteki francuskie w opinii swoich czytelników

Wyniki badań czytelniczych we Francji

Na łamach czasopism fachowych nie
rzadko pojawiają się materiały i infor
macje o bibliotekarstwie w krajach Eu
ropy Zachodniej. Najwięcej artykułów po
święcono bibliotekom w Danii, Holandii, 
a także krajów skandynawskich. Stosun
kowo mało informacji przekazywano o 
bibliotekarstwie francuskim. Z tym więk
szym więc zainteresowaniem zapoznawa
łem się z niektórymi bibliotekami Pary
ża, okręgu paryskiego i Lille, podczas po
bytu we Francji półtora roku temu.

Na szczególną uwagę — poza osobisty
mi refleksjami — zasługują wyniki oce
ny działalności bibliotek francuskich, za
warte w podsumowaniu badań przepro
wadzonych w r. 1979 z inicjatywy Mini
sterstwa Kultury Francji przez Stowa
rzyszenie Analiz, Badań w Dziedzinie 
Marketingu i Komunikacji h

Celem badań było zebranie opinii mie
szkańców miast o działalności bibliotek 
publicznych. Wyodrębniono dwie grupy 
ludności:

— czytelników bibliotek korzystających 
w sposób mniej lub bardziej regularny z 
bibliotek (w tej grupie przebadano 800 
osób).

— osoby nie zapisane do żadnej biblio
teki (w tej grupie przebadano około 1000 
osób).

Obie grupy ludności przebadano rów
nocześnie, ograniczono się w obu przy
padkach do osób liczących powyżej 15 
lat i zamieszkujących miejscowości liczą
ce ponad 5000 mieszkańców. Przeprowa
dzenie badań ankietowych odbyło się 
przy zastosowaniu metody liczb względ
nych 2.

Z badań grupy osób będących czytel
nikami bibliotek wypływają bardzo in
teresujące ustalenia. Już z analizy socjo- 
demograficznej wynika, że zapisy do bi
bliotek publicznych stają się zjawiskiem 
coraz częstszym. Z bibliotek korzysta 11% 
kobiet i 8®/o mężczyzn oraz 12% ogółu 
młodzieży w wieku 15—19 lat. Wskaźnik 
korzystających z bibliotek obniża się do

‘ La Société ARCMC (Analyse, recherche et 
conseil en marketing et communication).

’ M etoda liczb w zględnych polega na w y b ra
n iu  ank ie tow anych  osób na podstaw ie ich  po 
dobnych cech ch arak te ry sty czn y ch  (jak  płeć, 
w iek, podział geograficzny itd.), k tó ry ch  czę
stotliw ość w ystępow ania i rozkład  w badanej 
populacji je s t znany; ta k  więc w ybrana g rupa 
ank ie tow anych  je s t rep rezen ta tyw na z p u n k tu  
w idzenia je j charak te ry sty czn y ch  cech. Bliższe 
in fo rm acje  na tem a t p rzeprow adzonych badań  
przynosi: ,,Le B u lle tin  des B ib lio thèques de 
France P a r is” t. 25 no 6, 1980.

35 roku życia, następnie wzrasta u 35— 
—49-latków (jest to grupa wiekowa, do 
której należą głównie rodzice zapisanej 
do biblioteki młodzieży). Wysoki jest rów
nież wskaźnik czytelników bibliotek w 
wieku powyżej 65 lat.

Dalsza analiza wykazała, że liczba czy
telników bibliotek jest wyższa przede 
wszystkim wśród osób, które ukończyły 
szkoły ^średnie i wyższe, a następnie w 
grupach: .
— studentów i uczniów,
— w małżeństwach wyższych urzędników,
— aglomeracji paryskiej,
— posiadaczy własnych biblioteczek (li

czących powyżej 50 książek).

Grupa osób korzystających z bibliotek 
jest społecznie, zawodowo i kulturalnie 
najbardziej uprzywilejowana wśród całej 
przebadanej ludności. I tak: obejmuje ona 
10% wyższych urzędników i przedstawi
cieli wolnych zawodów, 28®/o uczniów i 
studentów, a tylko 6% robotników.

Badania francuskie dostarczają nam 
wielu interesujących informacji na te
mat zależności czytelnictwa od środków 
masowego przekazu. Otrzymane wyniki 
świadczą o tym, że -osoby zapisane do 
bibliotek w mniejszym stopniu ulegają 
urokowi telewizji niż osoby nie korzy
stające z bibliotek. Znaczna część, bo 89®/o 
czytelników bibliotek posiada telewizor, 
jednakże procentowo liczba posiadanych 
telewizorów w tej grupie była niższa niż 
średnia krajowa, wynosząca 93%. Różni
ca ta jest jeszcze bardziej widoczna w 
odniesieniu do odbiorników kolorowych
— kolorowe telewizory ma 36% czytelni
ków bibliotek, natomiast wskaźnik dla 
całej populacji wynosi 41%.

Czas oglądania programów telewizji jest 
krótszy w przypadku osób zapisanych do 
bibliotek niż w grupie nie korzystających 
z tych placówek; w wymiarze 20 godzin 
tygodniowo korzysta z telewizji 13% czy
telników, natomiast aż 21% osób nie za
pisanych do bibliotek. Grupa czytelników 
bibliotek jest jednak lepiej wyposażona 
w sprzęt audiowizualny (adaptery, mag
netofony, projektory). Świadczy to o tym, 
że czytelnicy bibliotek są bardziej „otwar
ci” na środki audiowizualne, natomiast nie 
korzystający z bibliotek — na telewizję.

Badania ankietowe odnosiły się rów
nież do kwestii indywidualnych zakupów 
książek i kompletowania własnych biblio
teczek. Okazało się, że kupowanie ksią
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żek we Francji jest najbardziej powsze
chne między 20 a 34 rokiem życia i wy- 
daje się osiągać apogeum między 20 a 
24 rokiem. Po przekroczeniu 34 roku ży
cia liczba kupowanych książek znacznie 
spada (zwłaszcza szczególnie ostro po prze
kroczeniu 50 roku życia). Ilość zakupy
wanych książek zależy także od wielko
ści aglomeracji, np. w aglomeracji pa
ryskiej książki kupuje 72% mieszkańców, 
natomiast w małych miasteczkach pro
wincjonalnych tylko 55%.

Autorzy omawianych badań bardzo 
wnikliwie prześledzili wiek osób zapisu
jących się do biblioteki. Okazało się, że 
większość, bo 63% osób zapisanych do 
bibliotek, zaczęło z nich korzystać przed 
ukończeniem 20 lat życia, w tym 43% 
nawet przed ukończeniem 15 lat.

Ważnym ustaleniem w przeprowadzo
nych badaniach był okres korzystania 
przez czytelników z bibliotek. Najwięcej, 
bo 58% czytelników uczęszcza do biblio
teki od przynajmniej 5 lat, około 25% ma 
roczny staż korzystania z placówek bi
bliotecznych. Średni okres korzystania z 
biblioteki u dawniej zapisanych wynosi 
6—7 lat. Krytyczny wiek dla uczęszcza
nia do biblioteki przypada między 15 a 
24 rokiem życia.

Obserwacje dotyczące częstotliwości od
wiedzania bibliotek pozwoliły wyodrębnić 
trzy grupy czytelników; są to:

•  wierni czytelnicy — chodzą do bi
blioteki przynajmniej raz na tydzień, sta
nowią 19% zapisanych do bibliotek,

•  regularni czytelnicy — odwiedzają 
bibliotekę 1—3 razy na miesiąc, stano
wią większość — 62%,

•  czytelnicy przygodni — odwiedzają 
bibliotekę rzadziej niż raz na miesiąc, 
jest ich 19%, czyli tyle samo co wier
nych czytelników.

Dla większości zapisanych (72%) pójś
cie do biblioteki stanowi czynność nie
zależną od innych przemieszczeń, czyli

udają się oni tam specjalnie. Również 
większość zapisanych (71%) udaje się do 
bibliotek raczej sama, 29% w towarzy
stwie rodziny: dzieci i współmałżonków.

Połowa ankietowanych czytelników ko
rzysta z biblioteki wraz z członkiem ro
dziny. Zapisani są do niej również: współ
małżonek ankietowanego (15%badanych), 
ojciec lub matka (8%), jedno dziecko 
(13%), brat lub siostra (10%), jakaś inna 
osoba z rodziny (domu) — (25% bada
nych).

Większość zapisanych wypożycza książ
ki; wypożyczanie czasopism i magazynów 
jest słabo rozpowszechnione i ma cha
rakter przypadkowy. Czytanie prasy na 
miejscu w bibliotece najczęściej spotyka 
się wśród mężczyzn, młodzieży, uczniów 
i studentów. Czytanie na miejscu zarów
no książek jak i czasopism jest bardziej 
rozpowszechnione w bibliotekach więk
szych, najczęściej w nowoczesnych budyn
kach.

Wyniki badań ankietowych przeprowa
dzonych w bibliotekach francuskich po
twierdzają niektóre ustalenia naszych, 
polskich badań. Wskazują one na współ
zależność stanu czytelnictwa od ogólne
go rozwoju kulturalnego społeczeństwa. 
Z badań tych wypływa ważny dla naszej 
praktyki bibliotekarskiej wniosek, że naj
trwalsze związki czytelnika z biblioteką 
zawiązują się w najmłodszym wieku — 
od lat dziecięcych i młodzieńczych po
czynając. Z bezpośrednich kontaktów z 
bibliotekami francuskimi mogłem się 
przekonać, że młodzi czytelnicy są tam 
przedmiotem szczególnego zainteresowania 
bibliotekarzy. Dla nich kompletuje się 
bogate księgozbiory, szerokie zestawy 
wideokaset i innych materiałów biblio
tecznych. Dotyczy to oczywiście ośrod
ków miejskich. Dostęp do książki biblio
tecznej na terenie wsi francuskiej jest 
znacznie trudniejszy, bowiem nie ma tam 
rozbudowanej sieci bibliotecznej, tak jak 
to ma miejsce w innych krajach.

ANDRZEJ KOTECKI
GDAŃSK — WBP '

ENTUZJAŚCI W JAROCINIE
Poniższe uwagi i spostrzeże
nia dedykuję wszystkim or
ganizatorom, wykładowcom i 
uczestnikom kursu, którego 
tematem była obsługa czy
telników niepełnosprawnych.

Państwowy Ośrodek Kształcenia Biblio
tekarzy w Jarocinie gościł w drugiej po
łowie listopada 1982 r. bibliotekarzy-pa-

sjonatów. Jakże szlachetne cele kryją się 
pod hasłem tytułowym tego spotkania: 
„Obsługa czytelników niepełnosprawnych”.

Kurs bardzo nietypowy a zarazem jak
że potrzebny. I aż dziw bierze, że do
piero jesienią 1982 r. tego typu. kurs zo
stał zorganizowany po raz pierwszy, miej- 
my nadzieję, że nie ostatni.

Celem kursu było zapoznanie uczestni
ków z możliwościami organizacji czytel
nictwa ludzi niepełnosprawnych.

Jako uczestnik kursu chciałbym podzie
lić się kilkoma uwagami na jego temat. 
Jeśli użyję słów krytycznych, to tylko 
w celu usunięcia w przyszłości usterek, 
a przez to poprawienia efektów końco
wych szkolenia. W zajęciach w Jarocinie
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(omawiano to w dyskusji po ich zakończe
niu) brak było wykładów, które przed
stawiłyby stronę psychiczną i psycholo
giczną pracy z osobami niepełnospraw
nymi. Wszelkie problemy rozważane przez 
wykładowców i uczestników były rozpa
trywane z punktu widzenia ludzi pełno
sprawnych, A ten punkt widzenia jest 
zupełnie inny, odmienny. Dobrze by się 
więc stało, gdyby w następnych tego typu 
spotkaniach (postulowanych we wnioskach 
końcowych z kursu) ten problem został 
wzięty pod uwagę. Na pewno poszerzy
łoby to spojrzenie na sprawy ludzi nie
pełnosprawnych, ułatwiłoby biblioteka
rzom w znacznym stopniu dobór odpo
wiednich pozycji dla tej grupy czytelni
ków, co ma ogromne znaczenie.

Również pomocą w doborze lektury 
dla ludzi niepełnosprawnych byłoby spo
rządzenie bibliografii książek przydatnych 
dla tego typu czytelników. Wiadomo jest, 
że w niektórych ośrodkach (Kraków, Lu
blin, Opole, Łódź) opracowywane są ta
kie zestawienia, lecz trafiają do wąskie
go kręgu bibliotekarzy. Należałoby spo
wodować scentralizowanie prac i umoż
liwić szerszy dostęp do gotowych zesta
wień. Wiadomo bowiem nie od dziś, ile 
dobrego może uczynić dla psychiki cho
rych odpowiednia książka. Jednakże do
branie właściwej pozycji jest niezmiernie 
trudne, często wymaga konsultacji z le
karzem specjalistą prowadzącym przypa
dek chorobowy. Sprawa wymaga pilnego 
i wnikliwego rozpatrzenia i równie pil
nej realizacji.

Jednakże trudno mówić o pełnym po
wodzeniu zamierzeń przy — smutno o 
tym pisać — bardzo niskiej randze spo
łecznej zawodu. Myślę, że mimo to jest 
tu olbrzymia szansa dla nas wszystkich, 
którą możemy wygrać, przystępując do 
bardzo szerokiej ofensywy w dziedzinie 
biblioterapii. Jest to problem poważny, 
choć nie przez wszystkich dostrzegany i 
należycie rozumiany.

Mówiąc o ludziach niepełnosprawnych 
miało się dotąd na myśli jedynie różnego 
rodzaju inwalidów. Zapomniano, że czło
wiek przebywający w szpitalu czy w 
jakimkolwiek ośrodku leczniczym jest 
również niepełnosprawny. Dlatego dobrze 
się stało, że w Jarocinie poruszono i tę 
kwestię. Mówiono o wielu aspektach do
tyczących czytelnictwa szpitalnego, w 
tym również o problemach, z jakimi bo
rykają się bibliotekarze w placówkach 
służby zdrowia. W pracy swej napotykają 
oni wiele trudności i przeszkód, często z 
kategorii barier administracyjno-praw- 
nych. W takich przypadkach same dobre 
chęci i zapal nie wystarczą. Ot, choćby 
etaty dla bibliotekarzy w szpitalach. W 
czasie kursu wysunięto postulat, aby etat 
był przyznawany wyłącznie na podstawie 
liczby czytelników i wypożyczeń. Oczy
wiście byłby to postęp w stosunku do sy
tuacji obecnej, lecz postęp tylko połowicz

ny. Należałoby pójść jeszcze dalej — spo
wodować, by pełna obsługa kadrowa u- 
możliwiła prawidłową pracę biblioteka
rzy, prowadzoną w specyficznych warun
kach, w środowisku, w którym nie biblio
teka czeka na czytelnika, lecz wręcz od
wrotnie. To książka, niesiona przez bi
bliotekarza (często w dosłownym tego sło
wa znaczeniu), musi dotrzeć do chorego. 
Wyda je się, że jedynym kryterium przy
znawania etatów powinno być szeroko 
pojęte dobro chorego i troska o jego zdro
wie — sprawę tę muszą bardzo głęboko 
przemyśleć ludzie, od których zależy jej 
rozwiązanie.

Praca z czytelnikami w szpitalach wy
maga pewnych zmian. Chodzi m.in. o ma
ksymalne uproszczenie zapisu czytelnika. 
Należałoby opracować system, który w 
sposób nie absorbujący chorego umożliwi 
uzyskanie jego danych personalnych. Cho
remu mamy pomóc, a nie obarczać go do
datkowymi kłopotami.

I jeszcze ważna sprawa. Czytelnika cho
rego, niepełnosprawnego, powinien w 
szpitalu obsługiwać bibliotekarz — facho
wiec najwyższej jakości a jednocześnie 
człowiek wrażliwy, cechujący się postawą 
humanitarną w podejściu do innych. Są 
tacy bibliotekarze — to ci, którzy od lat 
pracują w różnego rodzaju bibliotekach 
szpitalnych. Jednakże zadbać musimy już 
teraz o odpowiednie przygotowanie kadr 
młodych, bibliotekarzy kształconych w 
dziedzinie szeroko pojętej biblioterapii, 
zdolnych do współdziałania w procesie 
leczenia i rehabilitacji. Pierwszym kro
kiem w tym kierunku mogłoby być pilne 
wydanie opracowanego przez panią Wandę 
K o z a k ie w ic z  poradnika dla bibliote
karzy szpitalnych (jeden z postulatów 
sformułowanych w Jarocinie). Za tym 
pierwszym krokiem muszą pójść następne. 
Stąd też we wnioskach znalazły się takie 
punkty jak opracowanie programu nau
czania w zakresie tematyki czytelnictwa 
i obsługi ludzi niepełnosprawnych oraz 
przekazanie tego programu Centrum U- 
stawicznego Kształcenia w celu wdroże
nia do realizacji. Spełnienie tych słusz
nych postulatów może przynieść korzyści 
zarówno chorym i ich rehabilitacji, jak 
i samym bibliotekarzom.

Podczas kursu odbyły się zajęcia zwią
zane z czytelnictwem inwalidów, ze szcze
gólnym uwzględnieniem niewidomych i 
niesłyszących. Na charakterze i tematyce 
zajęć zaważył stan rozwoju czytelnictwa 
tych dwóch kategorii społecznych. Wia
domo powszechnie, że wśród ludzi nie
widomych działalność na rzecz czytelnic
twa rozwinął mocno Polski Związek Nie
widomych. Utworzenie sieci bibliotek 
książki mówionej stało się ideą, która po
mimo wielu trudności realizuje się stop
niowo. Nieproporcjonalnie mało czasu 
poświęca się natomiast problemowi ludzi 
nie słyszących. Odnosi się wrażenie, że 
ma to związek z nikłym czytelnictwem

55



tego kręgu inwalidów. Wydawać by się 
mogło, że sprawa jest u nich o wiele pro
stsza niż w przypadku niewidomych, że 
czytają oni więcej, a jednak obserwujemy 
zjawisko odwrotne. Dochodzi do tego, że 
nawet organ prasowy Polskiego Związku 
Głuchych ,,Świat Głuchych” cieszy się 
coraz mniejszym powodzeniem. Trudno 
przejść nad tym obojętnie w kontekście 
całej tematyki poruszanej w Jarocinie. 
Obecnie konieczne jest rozwinięcie z całą 
energią prac nad czytelnictwem ludzi nie- 
słyszących.
z

Powyżej poczynione uwagi nie wyczer
pują całości problemów, które były przed
miotem kursu. Sprawa jest jednak 
na tyle istotna, że powinna być 
znana szerokiemu ogółowi bibliotekarzy 
w kraju i że wszyscy zajmujący się czy
telnictwem ludzi niepełnosprawnych po
winni dzielić się spostrzeżeniami na jego 
temat. Na pewno dla wielu z nas może 
to być pomocą w codziennej pracy.

Po spotkaniu autorskim, zorganizowa
nym dla uczestników kursu przy okazji 
zwiedzania biblioteki w Owińskach, Sta
nisław K. Machowiak napisał wiersz de
dykowany przybyłym gościom.

ZE SPOTKANIA AUTORSKIEGO

Naprzeciw mnie twarze
W oczach widać niedosyt
Słowa
Wypełniają ciszę
Otwartą księgę serc
Zapamiętaj cień źrenic
Światło niewidzenia
I podaj innym
Każdy promień uśmiechu
Na zapisanych kartach
W oluminu

Uczestnikom wycieczki do Ośrodka 
Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie

Owińska 19 XI 1982 r.

JAN BURAKOWSKI
OLSZTYN — WBP

To już tylko historia
Tego dnia czytelnia Biblioteki Miejskiej 

w Ostródzie przybrała zgoła niecodzienny 
wygląd: na stołach zamiast czasopism i 
książek — torty, kanapki i (o zgrozo!) 
szampan, za stołami miejsca przynależne 
czytelnikom zagarnęło liczne grono bi
bliotekarzy. Przyczyna tak istotnego na
ruszenia w dniu 30 grudnia ubiegłego roku 
bibliotecznego porządku nie była bagatel
na — bibliotekarze Ostródy i okolic że
gnali odchodzącą na emeryturę po 35 la
tach i 2 miesiącach pracy w tej samej 
bibliotece Koleżankę Małgorzatę Rutynę. 
Ale nie tylko staż pracy (rekordowy, jak 
dotychczas, w bibliotekach województwa) 
i nienaganna praca zasłużonej bibliotekar
ki każą mi opisać tę ostródzką uroczy
stość. Pożegnanie Pani Małgorzaty jest 
także symbolem końca pewnej epoki w 
rozwoju bibliotek publicznych i pretekstem 
do ukazania nieszablonowej kariery za
wodowej nie znanej szerzej bibliotekarki.

Małgorzata Rutyna odchodzi na eme
ryturę jako przedostatnia w wojewódz
twie olsztyńskim bibliotekarka, która roz
poczęła pracę jeszcze w latach czterdzie
stych. Należy do kręgu niezbyt licznej 
„starej gwardii”, która odegrała niezwykle 
istotną rolę w rozwoju naszych bibliotek. 
Tworzyła biblioteki dosłownie od stanu 
zerowego, bez żadnej tradycji i doświad
czeń w upowszechnianiu czytelnictwa. 
Różne były drogi tych pionierów do za

wodu bibliotekarskiego. Urok książki i 
zrozumienie sensu upowszechniania czy
telnictwa zatrzymały w bibliotekach, obok 
najliczniej reprezentowanych nauczycieli, 
również przedstawicieli wielu innych za
wodów „inteligenckich”, a także liczne gro
no utalentowanych robotników i chłopów, 
dla których i przez biblioteki wiodła dro
ga awansu społecznego. Nawet jednak i 
na tle tego pionierskiego okresu, droga 
do biblioteki Małgorzaty Rutyny była nie
typowa.

Pani Małgorzata, z domu Jagusz, to ro
dowita Mazurka z Elgnowa koło Dąbrów
na. Po ukończeniu w końcu lat trzydzie
stych niemieckiej szkoły podstawowej zo
stała skierowana przez rodzinę do szkoły 
gospodarstwa domowego w Insterburgu 
(obecnie Czerniachowsk w obwodzie ka
liningradzkim). Po wojnie zamieszkała w 
Ostródzie i tu rozpoczęła pracę w gastro
nomii jako kwalifikowany pracownik. Nie 
zawsze jednak wyuczony zawód idzie w 
parze z zainteresowaniami i 1 listopada 
1947 r. pani Małgorzata zamieniła pocią
gającą i intratną dla wielu — szczegól
nie w chudych powojennych latach — po
sadę bufetowej na niezbyt atrakcyjne 
stanowisko „pracownika fizycznego i prak
tykanta bibliotecznego” (tak je określa 
angaż) w Bibliotece Powiatowej. Pisze w 
życiorysie: „Praca w bibliotece bardzo 
mnie zainteresowała. W wolnych chwi
lach uczyłam się języka polskiego i czy
tałam polskie książki. Przez samokształ
cenie zapoznałam się z pracą biblioteczną 
i w 1949 roku awansowałam na stanowis
ko zastępcy kierownika biblioteki. W 
1952 roku zdobyłam kwalifikacje na rocz
nym kursie bibliotekarskim”.
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o  tym, że Małgorzata Rutyna zadziwia
jąco szybko pokonała kłopoty językowe 
i opanowała tajniki bibliotecznej techniki, 
świadczy i wymieniony wyżej awans, i 
liczne nagrody odnotowane w aktach oso
bowych. M.in. pod rokiem 1953 znajduje
my pismo tej treści: „Z okazji IX Rocz
nicy Manifestu PKWN i I-ej Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, Prezydium Powiato
wej Rady Narodowej w Ostródzie, biorąc 
pod uwagę wydajną pracę zawodową 
i społeczną, wyróżnia Obywatelkę przy
znając jej nagrodę pieniężną w wysokości 
250,—zł (na owe czasy nagroda niebaga
telna, bo równała się połowie miesięcz
nych poborów).

Praca Pani Małgorzaty w bibliotece od 
początku związana była z gromadzeniem 
księgozbioru i jego bibliotecznym opra

cowaniem. Od 1956 r. stanęła na czele 
działu gromadzenia zbiorów. Pracownicy 
zajmujący się tym odcinkiem bibliotecz
nej pracy są na ogół mniej znani ogółowi 
społeczeństwa niż pracownicy wypożycza
lni lub czytelni — nie wspominając już 
o instruktorach i dyrektorach, A przecież 
od ich pracy w ogromnej mierze zależy 
właściwa obsługa czytelnika i dziś, i w 
perspektywie wielu lat naprzód. Przez 
ręce Małgorzaty Rutyny do czasu odejścia 
na emeryturę przeszło ponad ćwierć mi
liona tomów. Trafiły one na półki biblio
tek w Ostródzie i w okolicznych wsiach. 
A były to książki znakomicie dobrane do 
potrzeb czytelników i wzorowo opracowa
ne, co potwierdzają i czytelnicy, i wielo
letnie analizy dokonywane przez instruk
torów Biblioteki wojewódzkiej. Dorobek 
ten będzie służył czytelnikom jeszcze 
przez wiele, wiele lat.

List do redakcji

Sylwetki bibliotekarzy 
KRYSTYNA KRZYSZKOWSKA

Specyfiką naszej pracy jest pewna jej 
intymność, niewidoczność, brak na
tychmiastowych, wymiernych efektów. 
Każda nie zmarnowana chwila owocuje 
w bibliotece dopiero po wielu latach, bu
dzącym podziw plonem.

Dobrze, że „Poradnik” przynajmniej od 
czasu do czasu prezentuje sylwetki wy
bitnych bibliotekarzy. Może dlatego pis
mo staje się tak bliskie naszym sercom. 
Bowiem nie tylko znajdujemy w nim po
moc merytoryczno-metodyczną w rozwią
zywaniu różnych problemów, ale „Porad
nik” daje również okazję, aby cieszyć się 
osiągnięciami Koleżanek i Kolegów. Indy
widualne sukcesy (oby ich było jak naj
więcej) przyczyniają się do podnoszenia 
prestiżu tego zawodu.

W związku z powyższym pragnę przy
pomnieć zasługi, jakie dla bibliotekarstwa 
szkolnego położyła pani Krystyna Krzy- 
szkowska.

Pracę w bibliotece Szkoły Podstawowej 
w Myślenicach (woj. krakowskie) podjęła 
z cenzusem magistra pedagogiki. Pełne 
wykształcenie bibliotekarskie uzyskała w 
drodze solidnego samokształcenia oraz u- 
kończenia wielu kursów specjalistycznych, 
w tym także wakacyjnych kursów cen
tralnych. Po kilku latach pracy w biblio
tece Szkoły Podstawowej przyjęła enga
gement w tamtejszym Liceum Ogólno
kształcącym i na tym stanowisku trwała 
niezmiennie aż do chwili przejścia na 
emeryturę, tj. do dnia 1 stycznia 1983 r.

Pracowała z najwyższym entuzjazmem 
i poświęceniem. Benedyktyńska i mrów
cza to była praca, a przy tym pełna wy
siłku, gimnazjum bowiem zatrudniało w 
ciągu tylu lat tylko jeden etat bibliote
karski. Mimo ogromu obowiązków związa
nych z kompleksowym opracowywaniem 
nowości Kol. Krzyszkowska niestrudzenie 
służyła swojej młodzieży wyczerpujący
mi informacjami.

Dzięki gruntowej wiedzy bibliotekar
skiej pogłębionej wieloletnią praktyką 
Koleżanka zorganizowała w sposób per
fekcyjny warsztat bibliograficzny.

Swoje doświadczenia, jakże cenne, za
warła w kilku odczytach pedagogicznych 
opublikowanych w wydawnictwie „Z doś
wiadczeń bibliotek szkolnych”.

Koleżankę mgr Krzyszkowską pamięta
my jako aktywną uczestniczkę wakacyj
nych kursów bibliotekarskich: w Warsza
wie, Gdyni, Krakowie, Bielsku Białej oraz 
jako Wspaniałego Człowieka.

Pragniemy więc tą drogą przekazać 
Drogiej Koleżance wyrazy najwyższego 
szacunku i uznania za jej wzorową posta
wę zawodową, za jej oddanie bez reszty 
sprawie bibliotek oraz uczniów, a także 
podziękować za to, że podjęła trud, by 
dzielić się z nami kapitałem swojego bo
gatego dorobku.

Danuta Giewartowska 
oraz

koleżanki z kursóto 
bibliotekarskich
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GRAŻYNA MOSKALSKA
RADOM — ZESPÓL SZKÓŁ MEDYCZNYCH

Poiustanie stycznioiue 

UJ literaturze i sztuce

Konkurs czytelniczy
Konkursy czytelnicze należą do naj

częściej stosowanych form propagowania 
czytelnictwa: są łubiane zarówno przez bi
bliotekarzy jak i użytkowników.

Istnieje wiele rodzajów konkursów — 
quizy, szarady, „licytacje”, kiermasze 
książek, konkursy błyskawiczne, długoter
minowe itp. Ta różnorodność skłania do 
systematyzacji. Najczęściej wymienia się 
cztery główne rodzaje konkursów czytel
niczych:

— sprawdzające znajomość książek,
— propagujące wybrane książki lub 

czasopisma,
— pogłębiające lekturę uczniów oraz 

ich kulturę czytania,
— pobudzające do poszukiwania książek 

na określony temat.
Dużą rolę i znaczenie przypisuje się 

konkursom w podnoszeniu kultury czytel
niczej użytkowników. Element współza
wodnictwa — będący „nerwem” konkur
su — stanowi o jego atrakcyjności, przy
ciąga szerokie rzesze uczestników, akty
wizuje ich, pobudza do maksymalnego 
wysiłku w celu „sprawdzenia się”. Kon
kursy uruchamiają więc w pierwszym 
rzędzie procesy pobudzeniowe psychiki 
człowieka: uczucia, wzruszenia, nastroje. 
W kontakcie z literaturą piękną — jak z 
każdą twórczością artystyczną — kształ
tują się uczucia estetyczne ludzi. Konkur
sy czytelnicze stwarzają więc szansę edu
kacji estetycznej, uczą odbioru piękna. 
Wyzwalają również uczucia społeczne — 
uczą przyjaźni, solidarności z grupą, 
współzawodnictwa, patriotyzmu. Równie 
doniosły wpływ mają na kształtowanie i 
rozwijanie pamięci, uwagi, myślenia, mo
wy, wyobraźni, a więc tych procesów, które 
psychologia określa mianem poznawczych. 
I wreszcie — konkursy czytelnicze zaspo
kajają potrzeby czytelników: potrzeby poz
nania, sukcesu, samodzielności, akceptacji 
przez grupę, znaczenia, czyli poruszają te 
mechanizmy, które warunkują aktywność 
w każdym działaniu. Wszystkie te ele
menty — poczucie więzi z ludźmi, umieję
tność współżycia w grupie, świadomość 
historyczna, miłość do ojczystego kraju, 
wrażliwość estetyczna, umiejętność logicz
nego myślenia i poprawnego wysławia
nia się, bogata wyobraźnia — harmonijnie 
zestrojone składają się na pojęcie kultury 
człowieka.

Ogromną rolę w przygotowaniu do u- 
czestnictwa w kulturze, w kształtowaniu

odbiorców kultury odgrywa nadal biblio
teka. Wprawdzie jej autorytet jako insty
tucji całkowicie niezależnej od wszelkich 
wpływów zewnętrznych ostatnio nieco 
podupadł, to jednak jej „lokalny” charak
ter, powiązania ze stosunkowo małymi 
społecznościami (w odróżnieniu od radia 
i telewizji) zapewniają jej możliwości 
skutecznego działania. W przeciwieństwie 
do mass-mediów oddziaływanie biblioteki 
jest pozbawione anonimowości, stwarza 
użytkownikom szansę twórczego — a nie 
tylko konsumpcyjnego — uczestniczenia 
w życiu kulturalnym. Aktywnej postawy 
wobec kultury trzeba się uczyć, i to im 
wcześniej, tym lepiej. Niewątpliwie wiele 
do zrobienia na tym polu ma szkoła. 
Współczesna dydaktyka dokonała zwrotu 
od systemu nauczania do systemu uczenia 
się pod kierunkiem nauczyciela. Metoda 
pracy odkrywczej, będąca synonimem 
nowoczesności w kształtowaniu społeczeń
stwa, znajduje coraz szersze zastosowanie. 
Terenem szczególnie odpowiednim do jej 
wdrażania jest biblioteka szkolna, a kon
kurs czytelniczy może stać się bodźcem 
do samodzielnego poszukiwania materiału 
na określony temat. Umiejętność wyboru, 
utrwalenia i wykorzystania lektury sto
sownie do różnych potrzeb jest jednym 
z elementów kultury czytelniczej ucznia, 
trwałym składnikiem jego kultury w 
ogóle.

Nieprzypadkowo pozwalam sobie na 
tych kilka refleksji, chciałabym bowiem 
zachęcić, zwłaszcza osoby krótko pracują
ce w bibliotece, do „zaprzyjaźnienia się” 
z tą formą propagandy czytelnictwa. Zda- 
ję sobie sprawę, że „nie samą teorią 
człowiek żyje”, dlatego załączam nieco 
konkretów: scenariusz konkursu, kilka 
uwag o jego przygotowaniu i przeprowa
dzeniu.

P r z y g o t o w a n ie  m a t e r i a ł u

Pomysł zorganizowania konkursu naro
dził się podczas zbierania materiałów do 
wystawki okolicznościowej z okazji 120 
rocznicy wybuchu powstania styczniowe
go; wyszedł od uczennic, członkiń koła 
miłośników książki, i dotyczył tylko lite
ratury pięknej. Zaproponowałam rozsze
rzenie tematu pragnąc zainteresować u- 
czennice historią malarstwa polskiego, 
muzyką. Po dyskusji nad formą konkursu 
postanowiłyśmy, że będzie on dwuetapo
wy. Część I miała opierać się na cytatach 
z dzieł literackich, II — na zwięzłych in
formacjach o pisarzach, malarzach, wy
bitnych dziełach artystycznych. Koło mi
łośników książki, liczące 17 uczennic (kl. 
II, IV), zostało podzielone na grupy, każ
da z grup otrzymała inne zadanie (np. 
wyszukać w monografii Markiewicza Po
zytywizm utwory mówiące o powstaniu 
styczniowym, przejrzeć antologie poezji 
XIX w., wyszukać jak najwięcej infor
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macji o twórczości Żeromskiego, zapoznać 
się z historią malarstwa polskiego itd.). 
W miarę możliwości podsuwałam dziew
czętom przydatne materiały, ale nie było 
to regułą. Zaleciłam każdej grupie, szcze
gólnie uczennicom starszym, samodzielne 
poszukiwania w różnych bibliotekach. Ze
brany materiał przedstawiał się imponu
jąco — należało dokonać jego selekcji. 
Wtedy też zdecydowałyśmy się na włącze
nie do konkursu części historycznej (eli
minacje wstępne). Pytania ściśle związa
ne z regionem — ziemią radomską — po
traktowałyśmy jako pytania rezerwowe 
(ewentualna „dogrywka”).

U w a g i o r e a l i z a c j i

Eliminacje. Część I można przeprowa
dzić w poszczególnych klasach (np. IV) 
w formie pisemnej. Do II etapu powinny 
zakwalifikować się 3—4 osoby, do III — 
2—3. W przypadku równej ilości punktów 
można przeprowadzić „dogrywkę” (patrz 
cz. I, pytania dodatkowe), ewentualnie 
zaproponować deklamację wiersza, stre
szczenie książki lub artykułu o powsta
niu, przedstawienie biografii bohatera 
powstania itp.

Punktacja. Za każdą prawidłową odpo
wiedź — 1 punkt, podobnie po 1 punkcie 
za pytania dodatkowe. Za odpowiedź roz
szerzoną można doliczyć (0,5—1), za nie
pełną odpowiednio zmniejszyć ilość pun
któw..

Komisja. W jej składzie powinni zasia
dać poloniści, . historycy, bibliotekarz, 
ewentualnie pracownicy świetlicy. Dobrze 
jest włączyć przedstawicieli młodzieży — 
np. z samorządu szkolnego lub z klas 
biorących udział w konkursie (z każdej 
klasy).

Imprezy towarzyszące. Konkurs może 
stać się małą szkolną uroczystością, jeśli 
prezentację zawartych w nim fragmen
tów poezji i prozy, pieśni powierzy się 
członkom teatru, koła żywego słowa, chóru 
itd. Oprawą plastyczną mogą zająć się 
członkowie sekcji dekoratorskiej (lub po- 
du iej).

U waga! K onkurs m oże być przeprow adzony 
rów nież z pom inięciem  podziałów  na k lasy , ale 
tra c i w tedy  elem ent w spółzaw odnictw a g ru p o 
wego, za in teresow anie n im  ogranicza się ty lko  
do e lity  czyteln iczej w  szkole.

M ateria ły  w łączone do k o n k u rsu  pow inny być 
w cześniej zaprezen tow ane (np. w  form ie w y s ta 
w ek, gazetk i okolicznościow ej itp .) w  bibliotece 
lub  p racow ni po lonistycznej , h isto rycznej, św ie
tlicy  itd .

NOTA BIBLIOGRAFICZNA

1. W scenariuszu wykorzystano utwory: 
A. Asnyka (Epilog do Snu grobów), 
K. K. Baczyńskiego (Mazowsze), M. Dą
browskiej (Noce i dnie), M. Konopnic
kiej (O Zarembie), E. Orzeszkowej (Nad 
Niemnem), W. Pola (Sygnał), B. Prusa 
(Lalka), E. Szymańskiego (Pean ku 
czci gen. Franco), K. Ujejskiego (Ostat
nia strofa), W. Wolskiego (Marsz żua
wów), S. Żeromskiego (Echa leśne, 
Rozdzióbią nas kruki, wrony, Syzyfo
we prace. Wierna rzeka).

2. Scenariusz opracowano posługując się 
następującymi źródłami:

Wielka Encyklopedia Powszechna 
PWN. Warszawa 1962—1970

Mały słownik pisarzy polskich. 
Część I Wyd. 4. Wwa 1975

H. MARKIEWICZ: Pozytywizm.
Wwa 1978

J. Z. JAKUBOWSKI. Stefan Żerom
ski. Wwa 1975

J. DĘTKO: Eliza Orzeszkowa. Wwa 
1971

Z. LIBERA: Maria Dąbrowska. Wwa 
1975

J. KULCZYCKA-SALONI, A. NO- 
FER-ŁADYKA: Literatura polska ok
resu realizmu i naturalizmu. Wwa 1968

J. KULCZYCKA-SALONI: Bolesław 
Prus. Wwa 1975

Antologia romantycznej poezji kra
jowej (1831—1863). Wwa 1958

Strofy o Ojczyźnie. Antologia. Wwa 
1978

Księga wierszy polskich XIX wieku. 
Wwa 1956

R. MATUSZEWSKI: Literatura
współczesna. Antologia i opracowanie. 
Wwa 1967

J. WIERCIŃSKA: Andriolli. Opo
wieść biograficzna. Wwa 1981

S. KISIELEWSKI: Gwiazdozbiór 
muzyczny. Kraków 1972

U. KOŁACZKOWSKA: 500 zagadek 
z historii sztuki. Wyd. 3. Wwa 1974

M. HANUSZEWSKA; 1000 kompo
zytorów. Mały leksykon. Kraków 1974

„Wojewódzki Informator Kultural
ny”. Radom 1981 nr 1, 2.
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Scenariusz konkursu
CZĘSC I

1. Podaj dokładną datę wybuchu pow
stania styczniowego (22/23 11863)

2. Co było bezpośrednią przyczyną wy
buchu powstania (branka zarządzona 
przez Wielopolskiego)

3. Jakie tereny objęło powstanie (Kró
lestwo Polskie, Litwę, Białoruś, część 
Ukrainy)

4. Ochotnicy z wielu krajów spieszyli na 
pomoc powstańcom polskim. Wymień 
przynajmniej jedno nazwisko (A. Po-
tiebnia, F. Nullo, F. Rochebrun)

5. W obronie Polski występowało emi
gracyjne czosopismo „Kołokol”. Kto 
był jego redaktorem (Aleksander 
Hercen)

6. Wymień nazwiska pierwszych dykta
torów powstania, przywódców stron
nictwa „Białych” i „Czerwonych”
(M. Langiewicz, L. Mierosławski)

7. Wymień przynajmniej trzy słynne 
bitwy (pod Siemiatyczami, Miecho
wem, Ignacewem, Węgrowem, Mało
goszczą)

8. Wymień przynajmniej pięciu dowód
ców oddziałów powstańczych
(D. Czachowski, Z. Sierakowski, W. 
Wróblewski, Z. Padłewski, K. Kali
nowski, J. Hauke-Bosak, M. Kruk- 
-Heinderich, L. Narbutt, A. Jeziorań
ski, M. Langiewicz, R. Traugutt)

• 9. Określ czas trwania dyktatury R. 
Traugutta (październik 1863 — kwie
cień 1864)

10. Jakie były zasadnicze cechy różniące 
program „Białych” i „Czerwonych” 
(wyzwolenie narodowe w oparciu o 
pomoc państw zachodnich — „Biali”, 
wyzwolenie narodowe i społeczne, 
oparcie o lud — „Czerwoni”)

P y t a n i a  d o d a tk o w e :

11. Kim była córka Henryka, Pustowój- 
tówna (uczestniczka powstania, adiu
tant Langiewicza, córka generała ro
syjskiego i Polki)

12. Rzadko zdarza się, by postać litera
cka doczekała się pomnika. Taki nie
codzienny hołd oddali bohaterowi 
1863 roku mieszkańcy Suchedniowa. 
Pomnik ten został wzniesiony i od
słonięty 31V 1934 r. Składa się nań 
Krzyż i głaz z napisem:

Pow stańcow i 1863 roku 
B ohaterow i „Ech L eśnych’» S. Żerom skiego 

O byw atele W olnej Polski

Gdzie znajduje się ten pomnik? (przy 
szosie Warszawa—Kraków, 17 km na 
północ od Kielc, we wsi Gózd)

13. Podaj kilka informacji o Dionizym 
Czachowskim (pułkownik, naczelnik 
powstańców województwa sandomier
skiego; poległ w 1863 pod Krempą)

14. Podaj kilka informacji o Józefie Hau- 
ke-Bosaku (naczelnik wojenny w
Krakowskiem i Sandomierskiem, zwo
lennik programu radykalno-demokra- 
tycznego; poległ w wojnie francusko- 
-pruskiej w 1871 jako dowódca I bry
gady francuskiej Armii Wogezów)

15. W pierwszym okresie swej twórczo
ści malował sceny ukazujące marty
rologię Polaków na zesłaniu — Na 
etapie (1883), Wygnańcy (1893), Wy
tchnienie, Śmierć Ellenai. W ostat
nim okresie życia w twórczości tego 
artysty pojawiają się elementy baś
niowe — fauny, chimery, pegazy itp. 
Artysta związany był z Radomiem. 
Jak się nazywał? Podaj kilka szcze
gółów z jego życia i twórczości (Ja
cek Malczewski, urodzony w 1854 w 
Radomiu, jeden z czołowych malarzy 
Młodej Polski, głównie obrazy sym
boliczne)

CZĘSC II

1. Podać nazwisko autora i tytuł utwo
ru, z którego pochodzi następujący 
fragment:

Przyszło pow stanie, P o lak i s ta ły  w lesie. 
Szedł se raz te n  K ostu r drogą od C iepla
ków, a sw oją fuzy jczynę m iał pod sukm aną, 
i przyszedł a k u ra t w  to  m iejsce. P atrzy ; — 
Jadą M oskale na kon iach  i prow adzą m ię
dzy sobą pow stańca, przyw iązanego do obu 
koni postronkam i. Z darły  z niego w idać 
odzienie szlacheckie, bo był ty lko  w koszuli 
i boso. Jad ą  te  rabusie , m ów ię paniczkow i, 
dobrym  truch tem , a co ten  nie może n ad ą 
żyć, to  go albo  Jeden, albo  d rug i zdzieli 
n ah a ją  bez łeb, bez gębę, gdzie popadnie. 
P lecy  to m u ta k  przecie zerżnęły, że całą 
koszulę m iał czerw oną, a k rew  aże m u no 
gaw kam i p o rtek  ciekła i zostaw ał po nim  
na p iachu  dobrze farbow any  tro p , n ik iej po 
tra fio n y m  rogaczu. W zięli te n  K ostur i po
m yśleli se: „a i dokądże te  psiekrw ie b ę
dą p ra ły  tak iego  chudziaka? W idzieliście 
wy, moi ludzie!” Ckliwo im się zrobiło i tak  
se założyli: Jak albo jeden, albo d rug i go
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tk n ie , to w yrżnę do juchów ! Ano i a k u 
ra t ry p n ą ł go jed en  n ah a ją  za to , że upadl 
gębą na ziem ię. K ostu r w zięli na oko i p lu 
nęli. Z araz rabuś m achnął kozła pod konia, 
a d rug i w  try m ig a  odw iązał pow stańca i 
uciek ł w  górę d rogą co koń skoczy. Oni to 
sam o poszli w  gęstą k n ie ję  i dopiero  nad w ie
czorkiem  w rócili się w  to  m iejsce. Kozuń 
leżał nieżyw y, ale i pow staniec uśw ierk ł 
n iedaleko od niego. T ylko się dow lókł na 
b a ły k u  do tam tego  św ierka. Tam  go wzięli 
K ostu r i pochow ali w ieczorem . W idzi pa- 
niczek oną p asy jkę  na rsioku? Ona ta  nad 
nim  stoi...

(Stefan Żeromski; Syzyfowe prace)
!

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

podać nazwisko bohatera utworu oraz 
nazwisko opowiadającego o powstań
cu (Marcin Borowicz, Szymon Noga)

2. Skąd pochodzi poniższy fragment (na
zwisko autora, tytuł):

Do pow stania M ichał ... p rzysta ł też nie 
w tedy, k iedy  to zostało postanow ione przez 
ziem iaństw o, a le od razu  na początku , r a 
zem z m ieszczaństw em , in te ligencją  m ie j
ską, rzem ieśln ikam i i różnego rodzaju  m ło
dzieżą. Jego udział w w alkach  by ł o ty le  
w ybitny , że po klęsce Ja ro s ty  zostały skon
fiskow ane, a on  sam  zesłany na Syberię. 
Żona podążyła za nim . Syna, Bogusia, w zię
li pod opiekę k rew ni, jed n i z tych , k tó rzy  
potom stw o M acieja ... uw ażali za rodzinę 
w ariatów . O bow iązki w ychow aw cze w obec 
pow ierzonego im  m łodzieńca pojm ow ali w 
ta k i sposób, że B ogum ił po n ie jak im  czasie 
uciek ł od nich, i to  ta k  a k u ra tn ie , że ślad 
po nim  zaginął. P rzez te n  czas pan i F loren- 
ty n a  pochow ała w  dalek ich  ta jg ach  m ęża, 
w róciła do Po lsk i i opłakaw szy zaginionego 
syna została gospodynią w  pewnyrrt znajo 
m ym  dworze.

(Maria Dąbrowska: Noce i dnie) 

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

podać nazwisko bohatera, które pomi
nięto w przytoczonym fragmencie 
(Niechcic)

3. Przytoczony fragment wyjęto z opo
wiadania, któremu wielu krytyków 
zarzucało „rozdrapywanie ran” roku 
1863. O jaki utwór chodzi (autor, ty
tuł?

— W szystko przełajdaczone — szepce W in- 
rych  pogw izdując — przegrane nie ty lko  
do osta tn ie j n itk i, ale do osta tn iego w e
stchn ien ia  wolnego. T eraz dopiero w yleci na 
św ia t s trach  o w ielk ich  ślepiach, ze s to ją 
cym i na łbie w łosami i w ypędzi z m ysich 
nor w szystk ich  m etafizyków  reak c ji i p ro 

roków  ciem noty. Czego daw niej nie w ażył
by się jeden  drugiem u do ucha powiedzieć, 
to  teraz będą opiew ali heksam etrem . I le  w 
człow ieku je s t zbója i zd rajcy , ty le  z niego 
w yw leką, na w idok publiczny ukażą i ku  
czci oraz . naśladow aniu  podadzą. I pom y
śleć, że to m y ta k i spraw iliśm y postęp 
w yobrażeń, poniew aż przegraliśm y...

(Stefan Żeromski: Rozdziobią nas kruki, 
wrony...)

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

„Szymon Winrych” to przybrane naz
wisko bohatera; podać prawdziwe
(Andrzej Borycki)

4. Powieść, z której zaczerpnięto poniż
szy cytat zawiera liczne akcenty po
lemiczne wymierzone w przedstawicie
li ugodowej, przyziemnej polityki ok
resu popowstaniowego. Pokoleniu temu 
przeciwstawiano powstańców 1863 r., 
broniących do ostatka spraw prze
granych. Centralnym symbolem utwo
ru jest mogiła powstańcza. Podać ty
tuł powieści i nazwisko autora:

— Idź na m ogiłę ojca, Zygm uncie, idż na 
m ogiłę ojca! Może z niej... może tam ...

— Mogiła! — sa rk n ą ł — znow u mogiła! Już 
d ruga dziś osoba w ypraw ia m nie nà m ogi
łę! Ależ ja  za m ogiły bardzo dziękuję... 
przede m ną życie, sława...

— Bez sław y, bez grobow ca, przez w szyst
k ich  zapom niany, w  kw iecie w ieku  i szczęś
cia ze św ia ta  strącony , tw ój ojciec... tam ...

— Mój ojciec — w ybuchnął Z ygm unt — 
niech m i m am a w ybaczy... ale mój ojciec 
by ł szaleńcem ...”

(Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem)

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

podać nazwisko i imię ojca Zygmunta 
(Andrzej Korczyński)

5. Opowiadanie o oficerze rosyjskim, któ
ry przeszedł na stronę powstańców, 
oparł autor na fakcie autentycznym. 
Kto jest autorem? Jak brzmi tytuł?

— Razem  z innym i zd rajcam i swego pa
nującego napad łeś na jego w ojsko z za
sadzki. P row adziłeś zdrajców , daw ałeś im 
najzgubniejsze w skazów ki, uczyłeś ich, gdzie 
i ja k  uderzać. Ja  sam  w idziałem  cię dz i
siejszej nocy w  bitw ie z żołnierzam i tw ej 
w łasnej roty. Ja  tu  św iadczę, że w idziałem , 
ja k  żołnierz Deniszczuk zran ił cię bagne
tem . To praw da czy nie?

— To praw da.
— Jeśli to  w szystko praw da, to  ty  nam , 

żołnierzom  praw ym  i w iernym , w oczy tu 
m ężnym  w zrokiem  patrzeć nie śm iej! Stoisz
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przed obliczem spraw iedliw ego sądu. Twój 
w łasny stry j sąd nad tobą spraw uje. Spuść 
oczy i zniż się, bo ty  jesteś- zdrajca i nędz
nik!

On na to odrzekł:
— Ja  s to ję  przed sądem  Boga. A ty  mnie 

sądź w edług sw ojego sądu, ja k  chcesz.

(Stefan Żeromski: Echa leśne)

P y ta n i e  d o d a tk o w e :

jak nazywa się bohater tego opowia
dania (Jan Rozłucki)

6. Kolejny fragment zaczerpnięto z po
wieści, która wywołała liczne kontro
wersje wśród krytyków, od bardzo 
surowych opinii do określeń typu „naj
piękniejsza powieść o roku 1863”. Jaka 
to powieść? Kto jest autorem?

w te d y  tajem nicza, skłębiona woda roz
w arła swój czarny n u r t jakoby  łono. P o 
jął. Jęknął. Z darł z ram ienia rzem ień i z 
zam achem  cisnął skórzaną to rbę  — sek re t 
O jczyzny — w  głębinę. Rzeka plusnęła — 
na znak — ni to  głuchą odpowiedź. Za
w arła się. Tysiącem  zaw inęła fal skarb  po
w ierzony. Popłynęła w  k rę tą , p ra s ta rą  a 
w iecznie nową, daleką drogę.

(Stefan Żeromski: Wierna rzeka)

P y ta n i e  d o d a tk o w e :

w którym roku — z jakiej okazji — 
utwór był opublikowany? (1913 — 
50 rocznica)

7. W okresie powstania styczniowego poe
ta ten włączył się do działalności ga
licyjskich organizacji spiskowych. No
wa martyrologia ojczyzny do głębi 
wstrząsnęła tym wielkim patriotą. W 
twórczości poświęconej - wydarzeniom 
lat 1863—1864 — Ostatnia strofa, Pow
stańcowi poległemu w 1863 roku, Pa
mięci Traugutta, Na zgon rozstrzela
nych w Irkucku — nie powtórzył jed
nak sukcesu Skarg Jeremiego (o pow
staniach 1846). Cytujemy jeden z 
wymienionych wyżej utworów — ja
ki? Podać imię i nazwisko autora.
Na ziemi mogił pogasły ognie.

Słychać w  ciem nościach syk węży;
Cięży nam  ręka straszna, o, cięży.

Lecz nas nie złam ie, nie pognie!
Nie płacze naród  na trup ie  syna.

Choć z niego proch i glina.
Gdy przyjdzie pora.
Ju tro  — ja k  w czora —

P roch  na p roch weźmiem, glinę na
ołów —

Pożary  w staną z popiołów!

(Kornel Ujejski; Ostatnia strofa)

P y ta n i e  d o d a tk o w e :

poeta jest także autorem słynnego poe
matu o zwycięstwie bohaterskich Gre
ków nad potężną armią perską Jaki 
to poemat? (Maraton)

8. Poeta, prozaik, geograf. Bardzo ceniony 
przez swoich współczesnych. Twórczość 
jego cechuje płynność i melodyjność 
wiersza. We wczesnych utworach po
zostawał pod wpływem romantycznych 
idei rewolucyjnych, w okresie dojrza
łym stał się piewcą szlacheckiego tra- 
'dycjonalizmu. W czasie powstania sty
czniowego jako jeden z pierwszych 
poetów zamanifestował swą solidarność 
z walczącymi — tomikiem wierszy — 
Kilka kart z krwawego rocznika 1864. 
Wśród liryków tych znajduje się bar
dzo popularna piosenka, śpiewana 
przez długi czas przez ludzi z różnych 
warstw społecznych. Zamieszczamy jej 
fragment. Podać tytuł i nazwisko au
tora.
w  krw aw ym  polu srebrne ptaszę.
Poszli w boje chłopcy nasze.

Hu! Ha!
K rew  gra!
Duch gra!
Hu! ha!

I n iech m atka zna.
Jak ich  synów  ma.

(Wincenty Pol: W krwawym polu... — 
Sygnał)

P y ta n i e  d o d a tk o w e :
poeta poświęcił wiele swych wierszy 
powstaniu listopadowemu, m.in. słyn
nej — zwycięskiej — bitwie stoczo
nej 14I I 31 r. w pobliżu Siedlec pód 
wodzą gen. Dwernickiego. Jaki to 
wiersz?

(Krakusy — Grzmią pod Stoczkiem ar
maty...)

9. Poeta ten łączył w swej liryce reflek
syjnej styl romantyczny z filozoficzną 
i społeczną problematyką pozytywiz
mu. Powstaniu styczniowemu poświę
cił m.in. wiersze: Podróżni, Asceta, 
Pijąc falerno. Odpowiedź oraz poemat 
Sen grobów — powstałe w latach 1864 
—1865. Zbyt krótki dystans czasowy 
dzielił go od wydarzeń, by mógł zdo
być się w tych utworach na pogłę
bioną analizę i ocenę powstania. W 
latach 1867—1870, w tzw. okresie lwow
skim, powstają nowe wiersze, bardzo 
pesymistyczne, z dominującym moty
wem klęski. Oto fragment — z ja
kiego utworu? Pódać nazwisko poety.
Lecz św iat te n  dziwny! — Zarzuca szaty 

wdowie.
Aby zapom nieć prędzej, czym żył w czora;
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I k lątw ą ty lko  żegnają synow ie 
O dla tu jącej ojczyzny upiora,
I daw ny o łtarz  rozpada się w zgliszcza 
Pod jednym  cięciem  krw aw ego topora!

Nowy obrządek i nowe bożyszcza 
B iorą pokłony spłoszonego tłum u;
Lecz an i boleść, co serca oczyszcza,

Ani jask raw a pochodnia rozum u 
Do w yższych celów zaprzańców  nie

• nagną —
Bo ci śród szyderstw  głuszącego szum u

Do sw ych poziom ów w szystko zniżyć
pragną;

T ak  więc po sm utnym  przeszłości w yłom ie 
Z ostaje  w  spadku  w ielkie ty lko  bagno.

(Adam Asnyk: Epilog do Snu grobów)

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

z jakiego wiersza tego samego poety 
pochodzą słowa: „Ale nie niszczcie 
przeszłości ołtarzy...”, czy potrafisz za
cytować kilka dalszych wersów? (Do 
młodych)

10. Dziś zapomniany, za życia bardzo po
pularny, zwłaszcza jako librecista 
oper Stanisława Moniuszki (Halka, 
Hrabina). Brał udział w manifesta
cjach patriotycznych w okresie pow
stania styczniowego, wtedy też napi
sał Śpiewy powstańcze, z których 
przytaczamy wiersz Marsz żuawów. 
Podać imię i nazwisko. Objaśnić ty
tuł utworu.
P am ięta  M oskwa, co żuaw  znaczy.
D rżąc so ldat jego w spom ina im ię;
Sporo to  nak łu ł carsk ich  siepaczy 
B ra t nasz, fran cu sk i żuaw ek, w  K rym ie. 
M iechów, Sosnówkę, C hrobrz, G rochow iska 
Dzwoniąc też w  zęby w spom ni zbój cara  -  
K rw ią g arstka  doszła m ężnych nazw iska. 
G arstka  się biła ja k  s ta ra  w iara.

M arsz, m arsz, żuawy!
Na bój, na krw aw y,
Św ięty a p raw y — m arsz! '

(Włodzimierz Wolski, żuawi — oddział 
młodzieży krakowskiej zorganizowany 
w czasie powstania styczniowego na 
wzór słynnego pułku francuskiego 
utworzonego po zajęciu Algieru)

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

autor w młodości zbliżył się do gru
py pisarzy zwanej „cyganerią war
szawską”. Co to była za grupa, kto 
do niej należał? (R. Zmorski, W. Wol
ski, B. Dziekoński, S. Filleborn, A. 
Niewiarowski) grupa pisarzy i mala
rzy o tendencjach demokratycznych 
manifestująca w sposób ekscentrycz
ny swą niechęć do „życia salonów”, 
które raziło ją swą ugodowością, fi- 
listerstwem i pustką intelektualną.

Wpływ Francji, zwłaszcza Mussetta (w 
sposobie bycia)

11. Powstaniu styczniowemu poświęcone 
są dwa opowiadania: Hrabiątko — 
odmalowujące walki na Wołyniu oraz 
Jan Suzin zginął — pokazujące bitwy 
w Augustowskiem. Właściwym jednak 
hołdem złożonym bohaterom lat 1863— 
—1864 są 23 wiersze z tomu pieśni 
historycznych 1767—1863, opublikowa
nego pod pseudonimem Jan Sawa. 
W tomiku tym zamieszczono wiersz 
będący reminiscencją legendy przy
toczonej poniżej. Jaki to wiersz, z 
jakiego tomu, kto jest autorem?

N aczelnik w oj. kalisk iego, E dm und T a
czanow ski, zgrom adził swój oddział pod 
Sędziejow icam i. Czaty dały  znać o zbli
żan iu  się wrogów. W ciągnięto ich  w za
sadzkę — na cm en tarzu  w Sędziejow icach 
w ycięto ich w  pień. Jedynie m łody książę 
U rusow  ocalał. D arow ał m u życie dzielny 
kosyn ier Z arem ba — w zruszony prośbą 
R osjanina, jego w ielką m iłośeią do m atki, 
k tó re j by ł jedynym  synem , jego śm ierć 
byłaby w ielk im  ciosem  dla kochające j go 
kobiety . U rusow  zdaw ał sobie z tego sp ra 
wę i dlatego ,,nie po ry ce rsk u ” poprosił 
o darow anie życia. Z arem ba, ogrom nie u ję 
ty  tym  przejaw em  ludzkich  uczuć, w łasną 
p iersią zastaw iał w roga przed ciosam i za
cietrzew ionych w alką kosynierów . Ciężko 
rannego księcia pielęgnow ano, wożąc w 
karecie , póki nie w rócił do zdrow ia. W kró t
ce los odm ienił się i oddział Taczanow skie
go został rozbity. W dzięczny U rusow  w y
jed n a ł przyw ilej, na m ocy k tórego  żołnie
rze z Oddziału Taczanow skiego — po udo
w odnieniu swego udziału  — otrzym yw ali 
wolność.

(M. Konopnicka: Śpiewnik historyczny 
1767—1863 wiersz: O Zarembie)

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

Komu poświęcony jest wiersz tego sa
mego autora Sen Jermaka
(zesłańcom syberyjskim)

12. Skąd pochodzi następujący fragment 
— podać tytuł, nazwisko autora oraz 
głównego bohatera.

...Było to  w  roku  1860... Jadaliśm y w te
dy  u H opfera. Znałeś p an  H opfera?

— Phi...
— Otóż był on w tedy u H opfera subiek

tem  i m iał już ze dw adzieścia p arę  lat.
— W h and lu  w in i delikatesów ?
— Tak. I jak  dziś Józio, ta k  on w ów 

czas podaw ał m i piwo, zrazy nelsońskie... 
— I z te j b ranży  przerzucił się do ga

lan te rii?  — w trącił a jen t.
— Z aczekaj p an  — przerw ał radca. —
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Przerzucił się, ale nie do gaian terii, ty lko  
do Szkoły P rzygotow aw czej, a potem  do 
Szkoły G łów nej, rozum ie pan?...

Zachciało m u się być uczonym !,..

(...)
— N atu ra ln ie  handel c ierp ia ł na tym .
— W cale nie! Bo k ied y  po W arszaw ie 

rozeszła się wieść, że sub iek t H opfera chce 
w stąpić do Szkoły Przygotow aw czej, t łu 
m y zaczęły tam  przychodzić na śniadanie. 
Osobliwie roiła się stu d en te ria .

— I poszedł też do Szkoły P rzygotow aw 
czej?

— Poszedł i naw et zdał egzam in do Szko
ły G łów nej. No, a le co pan  powiesz — cią
gnął radca u derzając  a je n ta  w  kolano — 
że zam iast w y trw ać przy  nauce do końca, 
n iespełna w  rok porzucił szkołę...

— Cóż robił?
— Otóż, co... G otow ał w raz z innym i p i

wo, k tó re  do dziś dnia p ijem y, i sam  w 
rezu ltacie  oparł się aż gdzieś koło I rk u 
cka.

— Heca, panie! — w estchnął a je n t h a n 
dlowy,

(Bolesław Prus: Lalka, bohater — 
Stanisław Wokulski)

P y t a n i e  d o d a tk o w e :

Jak długo bohater pozostawał na ze
słaniu? Jakie były dalsze jego losy?
(do 1870, ożenił się z Minclową, po jej 
śmierci brał udział — jako handlo
wiec — w wojnie rosyjsko-tureckiej 
1877).

CZĘS(S III

1. Wspomnienie mogiły powstańca, o 
której opowiadał prosty strzelec, przy
wraca bohaterowi uśpioną świadomość 
patriotyczną. Dzieje się to za pośredni
ctwem wielkiej poezji patriotycznej ok
resu romantyzmu, opiewającej inny etap 
walki narodowowyzwoleńczej — powsta
nie listopadowe.

a) podać tytuł utworu, nazwisko autora 
oraz nazwisko bohatera,

b) podać tytuł cytowanego w utworze 
wiersza.

(a — S. Żeromski; Syzyfowe prace, Mar
cin Borowicz, b — A. Mickiewicz: Redu
ta Ordona)

2. Poeta ten w okresie powstania sty
czniowego przebywał we Włoszech. Współ
działał z Rządem Narodowym, zajmując 
się propagandą idei polskiego ruchu na
rodowowyzwoleńczego wśród Włochów. 
Napisał, tam kilka utworów; Kosynier,

Stach kosynier na warcie, Marcin Bore- 
lowski — Lelewel. Dominującym moty
wem był w tej twórczości udział ludu 
w powstaniu. Najdojrzalszym utworem 
sposód wyżej wymienionych jest Mar
cin Borelowski — Lelewel. Echa pow
stania styczniowego będą pojawiać się 
przez czas dłuższy w jego twórczości. Zna
mienną ich cechą jest wiązanie motywów 
poprzednich zrywów — powstania koś
ciuszkowskiego, listopadowego, a zwłasz
cza Wiosny Ludów z motywem „stycznio
wym”. Nad poezją tą zaciążą jednak idee 
solidarystyczne, ukrywanie podziałów kla
sowych w Polsce okresu powstania. W 
interpretacji autora społeczeństwo pol
skie jednoczy wielkie uniesienie patrio
tyczne, walka ze wspólnym wrogiem. Ta
kim utworem jest poemat Branka. Ko
lejny tomik poezji — z roku 1868 — 
zawiera już ostrą krytykę ideologii ugo
dy z caratem, której wyrazicielem była 
przede wszystkim burżuazja. Tomik był 
bardzo chłodno przyjęty w Polsce.

a) podać o jakiego poetę i o jaki to
mik wierszy chodzi w tym pytaniu,

b) wymienić kilka innych znanych 
utworów, uzasadnić nazwę „lirnik 
mazowiecki”.

(a — T. Lenartowicz: Echa nadwi
ślańskie; b — Kalina, Maciek, Naj
piękniejsza, Łuk Tytusa; z Echa nad 
wiślańskiego, Kurpie, Hułan, Woj
ciech poczciwy)

3. Wybitny ilustrator II poł. XX w. — 
literatury polskiej i obcej, uczestnik pow
stania 1863 na Litwie. Poświęcił cykl ry
sunków temu powstaniu. Oto ich tytuły: 
Spowiedź w celi więziennej, Sąd Mura- 
wiewa. Po egzekucji, na cmentarzu, Pow
staniec na koniu. Śmierć Narbutta, Scena 
bitewna z powstania 1863 roku.

a) podać imię i nazwisko poety-arty-
sty,

b) podać kilka faktów dotyczących ży
cia i twórczości.

(a — Elwiro Michał Andriolli, b — 
syn Włocha i litewskiej szlachcian
ki, zesłaniec syber. (Wiatka), ilustra
tor Pana Tadeusza, Konrada Wallen
roda, dzieł Wiktora Hugo, Szekspira)

4. Entuzjastka walki o wyzwolenie na
rodowe, brała czynny udział w „sprawie”: 
szyła konfederatki, skubała szarpie, do
woziła żywność, dostarczała pocztę; ukry
wała też przez jakiś czas jednego z przy
wódców powstania (w Ludwinowie), sa
ma też odwiozła go do granic Królestwa 
Polskiego.

a) podać nazwisko pisarki i ukrywają
cego się przywódcy.
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b) podać kilka tytułów z tomu opowia
dań o powstaniu Gloria victis.

(a — E. Orzeszkowa, R, Traugutt;
b — Bóg wie kto, Hekuba, Oni, 
Oficer)

5. Podczas premiery w roku 1865 ta 
opera komiczna wywołała na sali obja
wy wzruszenia wręcz ekstatycznego. W 
ciemności popowstaniowej nocy jakże mi
łe sercu polskiemu były te patriotyczne 
aluzje, ta skondensowana dawka polsko
ści z arcypolskiego dworu! Toteż władze 
rosyjskie szybko zdjęły utwór z afisza. 
Przez parę lat nie wolno było nawet ma
rzyć o wystawieniu tej opery. Ale arię 
z kurantem czy arię Skołuby „ÏTen zegar 
stary”... znali i nucili już wszyscy.

a) o jaką operę chodzi? Czyją?
b) która z jego oper cieszyła się rów

nie wielką sławą?

(a — Stanisław Moniuszko: Straszny 
Dwór — premiera 28 I 1865, b — 
Halka)

6. Ukaz carski o uwłaszczeniu chłopów 
w Rosji z r. 1861 zradykalizował społe
czeństwo polskie. Chłopi polscy zaczęli 
domagać się tego samego przywileju. 
Wrzenie patriotyczne ogarnęło drobno
mieszczaństwo, robotników, młodzież i 
inteligencję. Ożywioną działalność pro
wadziło Stronnictwo Czerwonych, które 
zaczęło organizować obchody i manife
stacje patriotyczne. W czasie jednego z 
manifestacyjnych pogrzebów ofiarą żan
darmerii carskiej padł człowiek niosący 
krzyż przed trumną. Wtedy na jego miej
scu natychmiast stanął Żyd i poniósł krzyż 
przed pochodem na znak solidarności z 
narodem polskim. Poeta uczcił bohatera 
wierszem Zydowie polscy.

a) kto jest autorem, jak nazywał się bo
haterski Żyd?

b) jakim utworem dał • autor wyraz 
swemu oburzeniu z powodu bezpra
wia i barbarzyństwa zaborcy?

(a — Cyprian K. Norwid — Michał 
Landy; b — Fortepian Szopena)

7. Pod pseudonimem Bolesławity dał 
w Dreźnie cykl powieści — „obrazków” 
tematycznie związanych z powstaniem 
styczniowym i okresem poprzedzającym 
bezpośrednio wybuch walki narodowo
wyzwoleńczej. Patriotyczną postawę ludu 
warszawskiego — manifestacje 1861 r. — 
odzwierciedla Dziecię Starego Miasta, z

.tego samego okresu pochodzi utwór Szpieg. 
’ Para czerwona, Moskal, My i oni — to 
utwory oddające już atmosferę walk pow
stańczych.

a) kto jest autorem wymienionych po
wieści,

b) podać kilka faktów dotyczących ży
cia i twórczości pisarza.

(a — Józef Ignacy Kraszewski; b — 
autor cyklu powieści historycznych 
(29), historyk, krytyk literacki, publi
cysta, wydawca)

8. Powstanie, styczniowe znalazło w 
nim swego piewcę. Żarliwy patriota two
rzył swe cykle w atmosferze narodowej 
egzaltacji. Sytuację w stolicy przedsta
wiają cykle Warszawa i Warszawa II. 
Cykl z r. 1863, pełen tragizmu, ukazuje 
wydarzenia w czasie powstania — kucie 
kos, potyczkę i in. Bohaterstwu litew
skiego chłopa poświęcił kolejny słynny 
cykl — Lithuania. Postacie powstańców, 
Polki-patriotki stały się wzorem boha
terstwa dla wielu pokoleń.

a) podać nazwisko malarza oraz tytuł 
cyklu powstańczego,

b) opisać krótko jeden z obrazów tego 
artysty.

(a — Artur Grottger — Polonia)

9. W utworze tym autor w sposób nie
zwykle plastyczny przedstawił proces 
rozkładu stanu ziemiańskiego i powsta
wanie mieszczaństwa, zjawisko, które 
socjologowie określają mianem „genealo
gia inteligencji polskiej”. Dolną granicę 
losów generacji ziemiańskiej wyznacza 
data powstania styczniowego, górną — 
data wybuchu I wojny światowej.

a) podać tytuł i nazwisko autora,
b) scharakteryzować krótko bohaterów 

głównych.

(a — Maria Dąbrowska: Noce i dnie)

10. Podajemy nazwiska pięciu autorów 
i tytuły ich utworów. Czy potrafisz upo
rządkować przynajmniej trzy dzieła — 
zestawiając tytuły z ich autorami: Wła
dysław Sabowski, Teodor Tomasz Jeż, 
Sewer, Teofil Lenartowicz, Stefan Żerom
ski — Echa nadwiślańskie, Uroda życia. 
Za gwiazdą przewodnią, Maciek w pow
staniu, Nad poziomy.

(W. Sabowski: Nad poziomy ;T.T. 3ei'. 
Za gwiazdą przewodnią, Sewer: 
Maciek w powstaniu, T. Lenartowicz: 
Echa nadwiślańskie, S. Żeromski: 
Uroda życia)

11. Pisarz zerwał w tym utworze ze 
stereotypem literatury patriotycznej, któ
ry nakazywał rezygnację ze szczęścia 
osobistego w imię wyższych, narodowych 
obowiązków. Spotkało się to z zarzutem
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wielu krytyków, m.in. Adama Grzymały- 
-Siedleckiego, który pisał tuż po ukaza
niu się książki:

— ...Zainteresow anie przenosi się na kw e
stie: pokocha się Odrowąż z panną Sa
lom eą B rynicką, czy się nie pokocha? Rok 
1863 sta je  się niepotrzebnym  św iadkiem  
idylli.

Dla dobra rom ansu odsunięto z u tw oru  
całą duchow ą zaw artość 1863 roku, prze
kró j myśli, nastró j uczuć ówczesnych. 
Miejsce akcji też s ta rann ie  w ybrano, by 
traged ii w ydarzeń dochodziły tu  ty lko  lo t
ne echa. To samo dobór ludzi.

a) jaka to książka? Czyja?
b) jaką bitwę upamiętniono w tej książ

ce?

(a S. Żeromski: Wierna rzeka, b 
łogoszcz)

Na

12. Większą popularnością wśród współ
czesnych mu odbiorców sztuki cieszyły 
się rodzajowe obrazy jego brata — Pia- 
skarze, Trąbki, Trumna chłopska. Dzie
łami tego wybitnego przedstawiciela rea
lizmu zachwycał się m.in. Bolesław Prus. 
Także i dziś bardziej jest znany niż star
szy z braci, silniej związany z tradycją, 
zwłaszcza w doborze tematów. Autor scen 
z powstania styczniowego, takich jak Pa
trol powstańczy. Potyczka.

a) podać imię i nazwisko starszego z 
braci,

b) wymienić innych malarzy pozostają
cych . w kręgu tematyki powstań
czej.

(a — Maksymilian Gierymski; b — 
A. Grottger, M. Andriolli)

13. Echa powstania styczniowego zna
leźć można w pięknym wierszu napisa
nym w roku 1943. Oto fragment: — z 
jekiego utworu? Kto napisał?

w  sercach rozw ianych z hukiem  dw ururek  
rok sześćdziesiąty trzeci.
W iatr czas zawiew a. Miłość to? życie? 
P ła tk i ich  oczu? P ła tk i zamieci?
P iasku , pam iętasz? Ziemio, pam iętasz? 
Rzemień od bron i ram ię przecinał, 
tw arze, m undury  ja k  popiół św ięty, 
w nuków  pam iętasz? Św iatła godzinę?

P y ta n i e  d o d a tk o w e :

podać kilka informacji o autorze. 
(Krzysztof Kamil Baczyński: Mazow
sze; poeta, uczestnik powstania war
szawskiego, inspiracją była dla niego 
poezja Norwida i Słowackiego, po
śmiertnie wydano Śpiew z pożogi. 
Utwory zebrane)

14. Setna rocznica powstania stycznio
wego skłoniła pisarza do refleksji o bo
haterach roku 1863, miejscach upamięt
nionych walką o wyzwolenie narodowe. 
Zycie dopisało jeszcze jeden tragiczny 
rozdział do historii Polski: hitlerowską 
agresję w r. 1939. Maleńki skrawek zie
mi w okolicy Kocka był teatrem niejed
nej bitwy: tu rozegrał się ostatni akt 
dramatycznej kampanii wrześniowej, tu 
— sto lat temu — toczyły się krwawe 
boje pod dowództwem gen. Kruka-Hei- 
denreicha. Podać tytuł opowiadania i naz
wisko autora.

p y t a n i e  d o d a tk o w e :

podać nazwisko dowódcy bitwy pod 
Kockiem w r. 1939.

(J. Iwaszkiewicz: Heydenreich; gen. 
Kleeberg)

15. Szlachetnej idei walki pod sztan
darem („za naszą wolność i waszą”), któ
rą uosabiają w utworze przywódcy ko
lejnych zrywów narodowowyzwoleńczych, 
przeciwstawia poeta demagogiczne hasła 
faszystowskie. Adresatem wiersza, naz
wanego sarkastycznie peanem, jest gen. 
Franco. Wiersz został napisany w 76 ro
cznicę powstania styczniowego. Oto frag
ment:

o  wolność polskich, w ęgierskich ziem 
pow stali przeciw  ty ran ii:
T raugu tt, Sowiński, Kościuszko, Bem 
a pan
o wolność Hiszpanii.

A w róg ją  jak iś
zdławił w powrozach,
nóż w plecy wbiwszy znienacka?
P rusk ie  żołdaki,
m oskiew ski Kozak
czy targow ica m agnacka?

W boju  o wolność m ęczeńskich ziem 
wszyscy ponieśli klęski:
T raugu tt, Sowiński, Kościuszko, Bem, 
a pan — generale — zwycięski.

Kto jest autorem tego wiersza, jak brzmi 
jego tytuł?

(Edward Szymański: Pean ku czci gen. 
Franco)

P y ta n i e  d o d a tk o w e :

Które z wymienionych w wierszu naz
wisk kojarzy się z powstaniem stycz
niowym, czy potrafisz uszeregować 
nazwiska chronologicznie)

(Traugutt; Kościuszko, Sowiński, Bem> 
Traugutt)
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W

MARIA KULIK

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

Wydane pod koniec ub. roku nowe 
książki dla dzieci i młodzieży to przede 
wszystkim literatura popularnonaukowa. 
Zaczniemy więc obecne omówienie od tych 
właśnie pozycji. Dominują wśród nich 
takie, które swoją treścią uzupełniają 
program szkolny, a konkretnie nauczania 
historii.

WACŁAW KRÓL w książce Walczyłem 
pod niebem Londynu (LSW, 266 s., 150 zł) 
opisuje powstawanie i działalność polskich 
dywizjonów lotniczych w latach 1940/41, w 
czasie bitwy o Anglię. Książka, napisana 
przez znanego popularyzatora dziejów pol
skiego lotnictwa, wydana jest w tej sa
mej starannej szacie graficznej co po
przednia, analogiczna pozycja, Walczyłem 
pod niebem Francji. Zainteresowani będą 
nią chłopcy 13—15-letni, może być ta 
książka pomocna przy omawianiu Dywi
zjonu 303 ARKADEGO FIEDLERA. Klasy
fikacja 355 : 929, a w bibliotekach dziecię
cych 943.8.

Również II wojny światowej dotyczy 
książka JANA SEREDYŃSKIEGO i ZA- 
CHEUSZA PAWLAKA Zastępy cieni. O- 
powieść o walce harcerzy Ziemi Radom
skiej w latach 1939—1945 (PAX 174 s., 
120 zł). Ziemia Radomska była, po War
szawie, drugim ważnym terenem działań 
Szarych Szeregów. Harcerze ci, dokonując 
licznych aktów sabotażu i dywersji współ
działali z tamtejszą partyzantką, m. in. 
majora Hubala, do końca zachowali jednak 
swą odrębność organizacyjną. Cenna i in
teresująca pozycja, do wykorzystania na 
kominkach harcerskich. Klasyfikacja 
943.8 : 329.78.

Od kilku lat PWN wydaje serie „Za
bytki Warszawy. Varsoviana”. Poszczegól
ne tomiki wychodzą w podobnej szacie 
graficznej i o podobnym schemacie treści. 
Z tej właśnie serii ukazały się książki: 
MARII BRYKOWSKIEJ Kościół Kamedu- 
łów na Bielanach (PWN, 158 s., 70 zł) — 
Klasyfikacja 943.8 : 943.8 V/arszawa : 726 
(438), STANISŁAWA LORENTZA Pałac 
Prymasowski (PWN, 178 s., 80 zł) — Kla
syfikacja 943.8 ; 943.8 Warszawa : 728.81/.83 
(438). Obie pozycje zawierają opis archi
tektoniczny zabytku, jego historię, a zwła
szcza dzieje wojenne i powojenne. Książka 
Brykowskiej omawia również Bielany 
jako teren ludowych zabaw.

Dla zainteresowanych geografią warto 
polecić WOJCIECHA STANKOWSKIEGO 
Spotkania przy globusie (NK, 108 s., 95 zł). 
Starannie wydana książka zawiera syste
matyczne omówienie takich zagadnień jak 
kształt i wymiary Ziemi, Ziemia w syste
mie słonecznym, współrzędne geograficzne, 
czas słoneczny itp. Będzie przydatna za
równo dla młodzieży szkół podstawowych 
jak i dla licealistów. Klasyfikacja 91.

Hobbyści powitają z zadowoleniem ko
lejny tomik ZBIGNIEWA FLISOWSKIE- 
GO Między Nową Gwineą i Archipela
giem Bismarcka. (Wydawnictwo Poznań
skie, 223 s., 60 zł) o działaniach wojennych 
na froncie japońsko-amerykańskim, toczą
cych się na Pacyfiku.- Klasyfikacja 940, 
dział 93/99.

Dla zainteresowanych przyrodą kolejna- 
pozycja z serii „Przyroda wokół nas”, 
książka WIESŁAWA WEŁNIĆ A Zakochani 
w przyrodzie (NK, 86 s., 42 zł). Tytułowi 
zakochani to ludzie, którzy obserwując 
zjawiska przyrodnicze i notując wyniki 
tych obserwacji pomagają naukowcom. O- 
wymi obserwatorami są najczęściej człon
kowie szkolnych kół LOP, ale nie brak 
też innych osób. Spostrzeżenia przyrod
ników — amatorów są szczególnie cenne 
w ornitologii. Książka zainteresuje mło
dzież w wieku ok. 13 lat. Klasyfikacja 59.

Dwie kolejne.pozycje dotyczą zagadnień 
filozofii, połączone są wspólnym tematem. 
CZESŁAW GŁOMBIK w książce Oblicza 
szczęścia (NK, 190 s., 63 zł) omawia kon
cepcje szczęścia prezentowane przez filo
zofów różnych epok — Sokratesa, Epikura, 
Kirkegaarda, Marksa itp. Pozycja jest nie
łatwa, ale ciękawa i wartościowa, zainte
resuje młodzież starszą, szukającą odpo
wiedzi na pytanie, czym jest szczęście 
i jak; je osiągnąć. Klasyfikacja 1.

Pewnego rodzaju kontynuacją tych roz
ważań jest książka ADAMA SIKORY Pro
rocy szczęśliwych światów (NK, 268 s., 
68 zł), wydana w serii „Bij się z myślami”. 
Jej przedmiotem jest szczęście społeczeń
stw w teoriach socjalistów utopijnych po
czynając od Tomasza Moora i Saint-Si- 
mona. Klasyfikacja 1.
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Jednym wydawnictwem encyklopedycz
nym niniejszego przeglądu jest Mały ilu
strowany leksykon techniczny (WN-T, 
649 s., 250 zł). Książka jest kontynuacją 
Leksykonu Mini-max. Znacznie bogatsza 
treściowo, zawiera liczne odsyłacze, szkice 
i wykresy. Wydana jest niestety bardzo 
brzydko, klejona, w miękkiej okładce, na 
słabym papierze, co poważnie ogranicza 
jej przydatność w bibliotece. Klasyfikacja 
62.

Dla starszej młodzieży ukazała się w 
grudniu jedna tylko książka, ale najpraw
dopodobniej okaże się ona bestsellerem. 
Jest to Gra o super-mózg MARKA SŁYKA 
(MAW, 318 s., 75 zł), sensacyjny kryminał, 
którego akcja toczy się w małym miaste
czku. Bohaterem zbiorowym jest grupa 
młodzieży bawiącej się w detektywów, 
tropiącej słynnego przestępcę, który skradł 
mózg elektronowy z pracowni pewnego 
uczonego. Książka obfituje w przedziwne 
i zabawne sytuacje, tempo akcji rozwija 
się wartko, a dodatkowym ubarwieniem 
jest pomysłowość autora w wymyślaniu 
imion dla swych bohaterów. Książka zain
teresuje przede wszystkim wielbicieli pi
sarstwa Niziurskiego i Chmielewskiej, 
gdyż proza Marka Słyka jest podobna w 
stylu. Poziom IV P.

Dla młodych czytelników proponujemy 
dwie książki — JANA PARANDOWSKIE- 
GO Przygody Odyseusza (KAW, 96 s., 
60 zł) — opowiadanie dla młodzieży we
dług Odysei Homera z pięknymi ilustra
cjami Elżbiety Gaudasińskiej oraz Burzę 
śnieżną VEGARDA VIGERUSTA (NK, 113 
s., 35 zł), której bohaterami są dwaj chłop
cy ze szkółki narciarskiej, krnąbrni i nie
zdyscyplinowani, sprawiający wiele kłopo
tu wychowawcom i kolegom. Okazją do 
wyładowania energii i odwagi staje się 
dla nich udział w akcji ratowniczej pod
czas burzy śnieżnej. Książkę wydano w 
serii Klubu siedmiu przygód. Poziom III P.

Bezpośrednio po wojnie Anna Swir- 
szczyńska i Edmund Osmańczyk pracowali 
wspólnie w opolskiej rozgłośni radiowej. 
Powstawały wówczas słuchowiska o pol
skości Opolszczyzny i ludziach zasłużo
nych dla tej ziemi. Obecnie ukazała się 
książka ANNY SWIRSZCZYŃSKIEJ Ślą
skie opowieści (Śląsk, 30 s., 42 zł) ze wstę
pem Osmańczyka. Bohaterami tej wierszo
wanej opowieści są m. in. Józef Lompa 
i Franciszek Myśliwiec. Być może, że 
książka nie znajdzie wielu czytelników, 
ale warto ją mieć w bibliotece ze względu 
na wagę poruszanych zagadnień i głęboki 
patriotyzm. Poziom II Op.

Niezrównany tandem autorski — DA
NUTA WAWIŁOW I OLEG USENKO — 
prezentuje maluchom Bajkę o stu Kikołach 
Lulach (NK, 10 K. nbl., 30 zł), opowieść o 
królu, który był tak zadufany w sobie, 
że nie cłiciał przestawać z iiinymi królami, 
zbudował więc pałac z luster i dzięki

temu miał godne siebie towarzystwo stu 
królów Lulów. Wkrótce jednak zaczął się 
nudzić wśród jednakowych osób, zburzył 
pałac i wrócił do dawnych znajomych. 
Poziom I N.

W serii „Moje książeczki” ukazało się 
opowiadanie BARBARY LEWANDOW
SKIEJ Odlot, (NK, 21 s., 37 zł) o przygo
dach rodziny w drodze powrotnej z wa
kacji do domu, z pięknymi kolorowymi 
ilustracjami Elżbiety Murawskiej, która 
ostatnio jest chyba najlepszą ilustratorką 
książek fantastycznych dla dzieci (dość 
wspomnień Jakuba i brzoskwinię olbrzym- 
kę R. Dahla czy też Witaj Ambroży Elżbie
ty Burakowskiej). Poziom I N.

Styczeń, podobnie jak ostatnie miesiące, 
obfituje w literaturę popularnonaukową. 
Brak jest tym razem wydawnictw ency
klopedycznych, wiele książek znajdą nato
miast hobbyści i to nie tylko „techniczni”.

Poczynając od najbardziej poczytnych 
nazwisk należy wymienić PAWŁA EL- 
SZTEJNA Elementarz młodego lotnika 
(WKiŁ, 263 s., 120 zł). Książka zawiera 
podstawowe wiadomości o lotnictwie i mo
delarstwie, ilustrowana jest wykresami i 
fotografiami. Na końcu książki znajduje 
się krótki słowniczek podstawowych po
jęć: klasyfikacja 689 : 629.7.

Drugim znanym popularyzatorem jest 
STEFAN SĘKOWSKI., Jego autorstwa jest 
Chemia na codzień (NK 142 s., 35 zł), wy
dana w Bibliotece Młodego Technika. 
Książka ukazuje nowe możliwości zasto
sowania chemii w codziennym życiu, np. 
obróbka tworzyw, wybawianie plam itp. 
Ponadto czytelnik znajdzie wskazówki, 
jak zorganizować mini warsztat w domo
wych warunkach. Klasyfikacja 54.

Porzucając dziedzinę techniki pozostań
my w kręgu książek dla hobbystów. JE
RZEGO PAWLAKA Polskie eskadry w 
wojnie obronnej 1939 (WKiŁ, 280 s., 100 zł) 
to prezentacje walczących we wrześniu 
1939 eskadr lotniczych i bombowych, my
śliwskich, rozpoznawczych itp. Autor o- 
mawia zwycięstwa i straty. Klasyfikacja 
943.8 : 355. i

KONSTANTY M. SOPOCKO Zaprzęgi 
(KAW, 90 s., 195 zł). Jest to historia za
przęgów końskich. Autor, zainspirowany 
wspomnieniami z dzieciństwa kreśli hi
storię zaprzęgu od czasów najdawniejszych 
do chwili obecnej, przytacza wiele cie
kawostek z całego świata. Ozdobą książki 
są piękne ilustracje autora. Starannie wy
dana pozycja, w twardej, lakierowanej 
okładce, na dobrym papierze, zainteresuje 
zwłaszcza czytelników poszukujących ksią
żek o koniach. Klasyfikacja 629.1.
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PIOTR KUNCEWICZ Antyk zmęczonej 
Europy (NK, 332 s., 78 zł). Książka, wy
dana w serii „Bij się z myślami” stanowi 
cykl rozważań autora o wpływie kultury 
antycznej na rozwój współczesnej cywili
zacji. Autor dowodzi, że antyk i era no
wożytna stanowią jeden ciąg cywilizacyj
ny. Książka adresowana jest do starszej 
młodzieży, zainteresowanej tematem. Kla
syfikacja 93/99.

Najmniej przydatna z omawianych w 
obecnym przeglądzie książek jest pozycja 
JACKA SADYBY Wśród przyjaciół. Zwią
zek Radziecki (MAW, 95 s., 195 zł). Jest 
to bowiem zbiór zagadek, ąuizów, testów, 
gier i krzyżówek o ZSRR. Może się ona 
przydać do organizowania konkursów, 
choć najlepiej wykorzysta ją indywidualny 

. czytelnik pisząc po książce, wypełniając 
krzyżówki, wycinając różne figury itp. 
Książka jest wydana na grubym, solidnym 
papierze, w twardej okładce, szyta — ni
czym klasyka literatury pięknej. I tu na
suwa się pytanie, czy warto wydawać za 
prawie 200 zł., w takiej szacie graficznej 
książkę jednorazowego użytku? Wysokość 
nakładu pozostaje tajemnicą wydawnictwa, 
gdyż metryczka tej informacji nie podaje. 
Klasyfikacja 91.

Program szkolny wzbogacił się o kilka 
pozycji różniących się tematyką i adresa
tem.

Program nauczania fizyki uzupełnia 
książka ZDZISŁAWA KARKOWSKIEGO 
Elektroniczne urządzenia powszechnego 
użytku (WSiP, 177 s., 30 zł). Jest to pod
ręcznik dla techników, na którego treść 
składają się wiadomości o zastosowaniu 
elektroniki w fozografii, kalkulatorach, 
samochodach itp. Książka zainteresuje 
chłopców 14—15 letnich. Klasyfikacja 621.

Zawsze odczuwamy w bibliotekach brak 
materiałów repertuarowych na różne o- 
kazje. Lukę w tej dziedzinie może nam 
wypełnić książka JADWIGI GORZE- 
CHOWSKIEJ i BARBARY BERNACKIEJ 
Wisła śpiewna (NK, 180 s., 120 zł). Czy
telnik znajduje tu teksty piosenek (wraz 
z nutami) o Wiśle, śpiewane w różnych 
regionach Polski, od Beskidów po Żuławy. 
Ponadto książka zawiera teksty krótkich 
podań i legend o Wiśle. Pozycja starannie 
wydana, ma jednak dość drobny druk, 
dlatego lepiej wykorzysta ją osoba do
rosła. Klasyfikacja 39.

W ostatnim czasie ukazało się kilka 
antologii, zawierających teksty sztuk dla 
dzieci, wraz z uwagami o inscenizacji i 
projektami kostiumów. Nasz teatrzyk 
(NK, 119 s., 115 zł) to najlepsza z dotych
czas wydanych, przede wszystkim dlatego, 
że teksty są krótkie, łatwe (rzecz istotna 
dla małych aktorów), zabawne, a wybór 
jest duży. Wyboru tego dokonała HANNA 
PIASCIK, korzystając z bogatego dorobku 
Wandy Chotomskiej, Barbary Lewandow
skiej, Anny Świerszczyńskiej i innych.

Niekóre z mini-przedstawień dzieci mogą 
urządzić w domu. Książka zawiera też 
projekty kostiumów i scenografii Alicji 
Szymańskiej oraz uwagi o inscenizacji. 
Pomysły na kostiumy można też wyko
rzystać na ewentualny bal kostiumowy. 
Bardzo cenna i pożyteczna książka. Kla
syfikacja 791/794.

Program nauczania historii uzupełnia 
książka KRZYSZTOFA BAUERA Blaski 
i cienie insurekcji kościuszkowskiej 
(WSiP, 184 s., 60 zł). Treść książki obej
muje okres od sejmu czteroletniego do 
rozbioru 1795 roku. Choć styl jest dość 
suchy, ale w sumie książka warta kupie
nia ze względu na bogate tło polityczne, 
opis bitew, zabiegów dyplomatycznych 
etc. Przy końcu książki autor sygnalizuje 
nam początki ruchów konspiracyjnych. 
Pozycję wydano w serii „Szkice z dziejów 
Polski”. Klasyfikacja 943.8.

Bardziej zbeletryzowane niż powyższa 
są książki MARII KANN O godność ludz
ką. Rzecz o ks. Józefie Poniatowskiem 
(NK, 424 s., 100 zł) oraz ALEKSANDRA 
KOCISZEWSKIEGO Pieśnią’ i szablą. 
Rzecz o twórcy hymnu narodowego. (Iskry’ 
208 s., 60 zł). Książka Marii Kann obej
muje ostatni okres życia księcia, tj. od 
zakończenia kampanii moskiewskiej do 
,,bitwy narodów’”. Nie należy jej wróżyć 
wielkiej poczytności, mimo licznych dia
logów i anegdot, gdyż jest dość ciężko 
napisana i rozwlekła (prawie 500 stron). 
Natomiast historia o Józefie Wybickim, 
ukazana została na szerokim tle politycz
nym poprzez żywą działalność publicysty
czną bohatera książki. Książka jest dość 
ciekawa, ale ostatnio ukazało się kilka 
pozycji o historii hymnu i jego twórcy. 
Klasyfikacja w obu przypadkach 943.8 ; 
: 929 A/Z.

Trudno jest znaleźć adresata dla książki 
KAZIMIERZA PIESOWICZA Całkiem in
na Historia (MAW, 338 s., 100 zł). Jest 
to zbiór esejów o historii gospodarczej i 
społecznej. Przykładem mogą tu być eseje 
o rozwoju gospodarki rolnej, o zaludnia
niu kuli ziemskiej, o podboju Indii przez 
Wielką Brytanię itp. Celem publikacji jest 
ułatwienie czytelnikowi zrozumienia pro
blemów współczesności. Klasyfikacja 93/99.

W dziedzinie literatury pięknej najwię
cej jest pozycji dla dzieci 8—9 letnich. 
Są to zbiory baśni z różnych regionów 
Polski i światal

IRENY KWINTOWEJ Uśmiechnij się, 
bajko (Pojezierze, 125 s., 120 zł) to zbiór 
bajek i legend mazurskich i warmińskich. 
Piękne ilustracje Elżbiety Gaudasińskiej 
dopełniają tej interesującej pozycji. Poz. 
II B.

Świętosława sacharnowa Mor
skie bajki (ŃK, 44 s., 63 zł) ilustrował Mi
rosław' Pokora. W bajkacli tych antropo- 
morfizowane zwierzęta ^yją że sobą w
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synbiozie, walcząc ze sobą lub wspierając 
się nawzajem. Ciekawa książka o życiu 
w oceanach, o mądrości przyrody. Poz. II 
Op.

W krainie Peri. Ludowe bajki turkmeń- 
skie (Wyd. Lub. 28 s., 15 zł) to zbiór bajek 
wschodnich. Bohaterami ich są antropo- 
morfizowane zwierzęta, ubodzy, ale spryt
ni chłopi, chciwi bogacze. Bajki są krót
kie, z wyraźnie zarysowanym morałem. 
Poz. II B.

Wiele kontrowersji wzbudza książka 
LEWISA CERROLLA Wyprawa na żmir- 
łacza. Męka w ośmiu konwulsjach. (Wyd. 
Morskie, 45 s., 40 zł). Lewis Carroll znany 
jest polskim dzieciom jako autor Alicji 
w krainie czarów. Obecna pozycja, prze
łożona przez Roberta Stikera, jest opisem 
wyprawy żeglarskiej na tajemniczego 
żmirłacza. Język bohaterów roi się od 
absurdalnych wyrażeń, kalamburów itp. 
Być może jest to niezła pozycja dla sma
kosza, choć doprawdy nie dla każdego. 
Proponowana klasyfikacja — PD.

Czytelnicy starsi powitają z uznaniem 
opowieść MARII KOREWY Długa podróż 
Alego ben Hefiza (Czyt. 357 s., 300 zł). 
Akcja książki toczy się w XVII w. w 
królestwie Bomu (obecnie Nigeria). Bo

haterem jest syn kupca, który wraz ze 
swym ojcem podróżuje karawaną z towa
rami. W trakcie owej handlowej podróży 
kupiec umiera na febrę, a syn jego, Ali, 
musi sam poprowadzić karawanę i prze
żyje w tym czasie wiele dramatycznych 
przygód. Książka poznawcza, wartościowa 
wychowawczo i literacko. Piękne, stylizo
wane ilustracje Elżbiety Gaudasińskiej. 
PîZ. III P.

Zupełnie odmienna jest książka AL
BERTA LICHANOWA Strome góry (NK, 
389 s., 100 zł). Jest to zbiór trzech opo
wiadań, których tematyka wiąże się z 
okresem wojny. Opowiadania ukazują 
ciężki los dzieci radzieckich w tym okre
sie: głód, zimno, brak odzieży, a przede 
wszystkim tęsknota za najbliższymi. Opo
wiadania mają wiele walorów wychowaw
czych, szkoda, że czarno-biała okładka 
działa odstraszająco na czytelników. Poz. 
III P.

Dla najmłodszych wydano zbiór wier
szyków JOZEFA RATAJCZAKA Wyciecz
ka do ZOO (Wyd. Poznańskie, 53 s., 38 zł). 
Są to jak widać z tytułu wierszyki o zwie
rzętach, zawierające wiele dowcipu języ
kowego, humoru słownego jak np. szuka
nie lwa w słowach „zlew” i „lewkonia”. 
Poz. I N.

Pismo grunt

Pójdźmy za Norwidem...
Vade-mecum („Pójdź ze mną”) brzmi 

tytuł wydanego w 1886 r. zbioru Nor
widowskich liryków uznawanych pow
szechnie za brylant w koronie jego liry
cznej poezji. To w tym cyklu mieszczą 
się takie najbardziej znane i najczęściej 
powtarzane wiersze jak Fortepian Szo
pena, W Weronie, Fatum, Czułość, jak 
wreszcie Klaskaniem mając obrzękłe pra
wice, z wręcz proroczymi słowami:

Syn — minie pismo, lecz ty spomnisz 
wnuku,

Co znika dzisiaj (iż czytane pędem)...

Nie doceniany, nie rozumiany, lekce
ważony poeta nie zwątpił nigdy, że przy
szłość. którą nazywał „korektorką teraź- 
nieiszości”, sprawiedliwie wyrówna ra
chunki przygotowując mu tryumfalny 
renesans. I tak się też stało: poczynając 
od końca XIX w. Norwid jest nieustan
nie na nowo odkrywany i odczytywany.

Dzięki wytrwałym zabiegom badaczy i 
wydawców tej miary co Wiktor Gomu- 
licki, Zenon Przesmycki, Wacław Borowy, 
Mieczysław Jastrun, a przede wszystkim 
Juliusz Wiktor Gomulicki — subtelny 
znawca, wielkiej mądrości komentator, 
edytor Dzieł zebranych i Pism wszystkich 
Norwida — autor Promethidiona nie tyl
ko zajmuje, obok Mickiewicza, Słowac
kiego, Krasińskiego, jedno z najwyższych 
miejsc w panteonie polskiej literatury, 
ale — co więcej od szeregu lat patronuje 
naszej współczesnej poezji.

Norwid ma wciąż powiększający się or
szak miłośników, koneserów i pilnych 
uczniów, a równocześnie dla ogromnej 
liczby Polaków, nawet takich, którzy 
chętnie cytują urywki jego wierszy i afo
rystyczne powiedzenia, pozostaje nadal 
poetą bardzo dalekim. Przyczyna jest ta 
sama dziś co przed laty: mamy do czy
nienia z twórcą na wskroś intelektual
nym, który wymagał i wymaga od czy
telnika intelektualnego wysiłku, dopowia
dania na własny rozum i wyczucie rze
czy autorsko świadomie nie dopowiedzia
nych do końca. W tym też sensie jest to 
poezja trudna, co Norwidowi dosadnie 
wytykano, nie szczędząc mu takich, epi
tetów, jak „ciemny”, „nieczytelny”, „sen- 
sat”, „miłośnik łamigłówek” etc.

Zgódźmy się, że w istocie nie jest to 
poezja „do poduszki”, ale twórczość dla 
tych, którzy czytając współmyślą, a wmy- 
ślając się popadają w oczarowanie. Isto
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tę tego oczarowania jakże trafnie wyra
ził J. W. Gomulicki pisząc:

Tego rodzaju  czynny stosunek czyteln ika do 
czytanej poezji, przy k tó re j lek tu rze  — ina
czej aniżeli przy lek tu rze  rzeczy ła tw ych  i 
a trak cy jn y ch , ale pozbaw ionych głębszej m y
śli — m usi się on koniecznie z a s t a n o w i ć ,  
czyni z takiego czytelnika jak  gdyby w spół
tw órcę owej poezji i realizu je  jedno z n a j
w ażniejszych w skazań k ry ty k i nowoczesnej, w 
m yśl k tó re j praw dziw ie w ielki poeta pow inien 
zm uszać sw oich czytelników , aby czytając sa
m i staw ali się poetam i.

23 maja 1983 r. będziemy obchodzić 
100-lecie śmierci Norwida. Jeśli zdarzy 
się, że z racji rocznicowo wzmożonego 
zainteresowania jego twórczością ten czy 
ów z czytelników choć na chwilę „sam 
stanie się poetą”, będzie to największe 
Norwidowe zwycięstwo, zgodne z jego 
wskazaniem:

A kto me pieśni, kiedyś rzucane zza 
świata

I pobite jak starych urn dzika mogiła
Złoży duchem — jedna z nich będzie 

skrzydlata
Co nazywa się popiół, lecz zwie się i 

siła,
I to zwie się ż y c ia  to a s t .

Na rzeczone obchody stulecia bibliote
ki muszą się oczywiście odpowiednio przy
gotować. Czytelnicy, zwłaszcza młodzież 
i nauczyciele, będą równie żywo dopo
minać się o utwory poety, jak o tyczą
ce się jego życia i twórczości opracowa
nia. Na tę drugą okoliczność niezastąpio
ne są komentarze Juliusza W. Gomulic- 
kiego do edycji Pism wybranych i Dziel 
wszystkich. Gorąco radzę też sięgnąć do 
dawnych roczników „Poradnika Biblio
tekarza” i przeczytać syntetyczny a kla
rowny szkic Gomulickiego Norwidowskie 
ABC („PB” 1967 nr 5), tegoż autora 
eseje Norwid dobrze „przykryty” oraz 
Norwid i „nieznajomi” w tomie szkiców 
Zygzakiem (PIW, 1981).

Z rzeczy wydanych nieco wcześniej 
przypominam na pierwszym miejscu zbiór 
szkiców Wacława Borowego O Norwidzie 
(PIW, 1960), a z czasowo dość bliskich: 
zbiór esejów Mieczysława Jastruna Gwiaź
dzisty diament (PIW, 1971), obfitujący 
w refleksje rozświetlające w rozmaitych 
punktach drogę do Norwida, oraz wyda
ną w tymże roku przez „Znak” książkę 
Zdzisława Łapińskiego Norwid — bardzo 
ciekawą próbę spojrzenia na poetę z per
spektywy pokolenia powojennego. Przy
toczone pozycje stanowią naturalnie tyl
ko skromny wybór z istniejącej literatu
ry przedmiotu, która — chociaż nie za
nadto obfita — przygotowana została 
przez ludzi o najwyższych kompetencjach. 
W przypadku zaś poezji Norwida, rze
czywiście wymagającej — oprócz wmyś-

lenia się — w wielu przypadkach rów
nież pomocy znawcy, jedynie słuszne wy- 
daje się korzystanie ze wskazówek praw
dziwych autorytetów. • Osobiście ograni
czam się tutaj do zestawienia niektórych 
sądów o poecie oraz garści jego wła
snych wypowiedzi wierszem i prozą, czy
niąc to w nadziei, że chociaż w mini
malnym stopniu teksty te wskażą na zło
żoność i równocześnie na frapującą atrak
cyjność — tak to nazwijmy — sprawy 
Norwida.

Głosy o Norwidzie
w  całej poezji N orw ida czuje się jak iś w i

cher h istorii. W yrazy h isto ria , dzieje i ich po
chodne należą — obok w yrazu  praw da — do 
najczęściej u niego pow racających, a zarazem  
najbardziej poetycko naelektryzow anych.

(Wacław Borowy)

[...] N orw id zdołał w yrazić barw am i, b laska
m i i dźw iękam i sylab, naśladu jących  pląs 
w spaniałego rum aka, nie ty lko  głuchość ple
m iennego żalu na wieść o śm ierci Bema, bo
ha te ra  O strołęki, bożyszcza W ęgier, żołnierza, 
szukającego swej sław y i dnia zwycięstw a — 
lecz w skrócie niew ysłow ionej potęgi i p ięk 
ności, oddać słowem nieszczęście całego n a 
rodu, hańbę niewoli, k lęskę pobitych i n ie
złom ną żądzę w szystkiej wolności, zam kniętej 
w duszach [...)

Stefan Żeromski o wierszu Bema 
pamięci żałobny rapsod)

Dzisiaj w iem y, że Norwid przeskoczył sw y
m i poglądam i i form ą ich w ypow iadania co 
najm niej dwa pokolenia, nadając  swej poezji 
dzisiejszy ksz tałt ,,rzeczy w yobraźni” i dążąc, 
mimo przyw iązania do trad y c ji narodow ej i 
ortodoksyjnego katechizm u, do obecnej rów 
ności społecznej. Jednakow oż Norwid, czujący 
w sobie powołanie poety, św iadom y swej m ą
drości nagrom adzonej la tam i pracy  i dośw iad
czeń, zrodzonej z cierpienia i Bożej potrzeby 
m iłości, k tó re j nie m ógł przelać w  słuchaczy 
odrzucających  w zgardliw ie jego praw dę, m a
jącą  uzdrow ić św iat — N orw id przeżył oso
b istą  traged ię  spętanego P rom eteusza, k tó re 
m u ból fizyczny n iby sęp w ydrążył ciało. Al
bowiem  Norwid, co stw ierdza w spom niany już 
norw idolog prof. St. Cywiński, nie zdobył się 
na dzieło o w ym iarze i wpływie Pana Tadeu
sza, Beniow skiego, Niebosfciej czy W esela... A 
m y, „późni w nukow ie” , pow tarzam y jego afo 
ryzm y, korzystam y z jego now atorstw a myśli 
i pracy  i um iem y na pam ięć jego przepiękne 
w iersze liryczne, w k tó rych  nie silił się na 
realizację  sw ych teo rii estetycznych an i na 
w ykład poglądów  filozoficzno-społecznych, lecz 
dał nam  rozkosz i w zruszenie, jak ie  w yw ołu
je  tchn ien ie  nieśm iertelności...
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(Władysław Günther w tomie Nor
wid żywy, Londyn 1962)

Zainteresowanie twórczością Norwida 
wzrasta w naszych czasach coraz silniej 
I chyba coraz zgodniej dostrzegamy prze
łomowe znaczenie jego twórczości. O ile 
wolno w największym skrócie ogarnąć 
całe dzieje narodęwej twórczości, to spuś
cizna Norwida jest tu zapewne trzecim 
wielkim punktem granicznym. Jeśli bo
wiem Kochanowski stworzył polską poe
zję nie mając godnych poprzedników, je
śli Mickiewicz i Słowacki wznieśli ją na 
najwyższy stopień doskonałości, piękna i 
siły, to Norwid rozpoczyna jej nowoczesne 
dzieje (...)

Zarówno przedstawiciele starszego po
kolenia (np. Mieczysław Jastrun, Marian 
Piechal), jak młodsi (np. Stanisław Gro- 
chowiak, Ernest Bryll) czy też najmłodsi 
wymieniają Norwida jako swojego mi
strza. W roku 1953 pisał Zbigniew Je- 
rzyna w związku z ukazaniem się naj
słynniejszego cyklu wierszy Norwida Va
de-mecum (Pójdź ze mną):

Ta książka ukazała się w  bardzo odpow ied
niej chwili. Może po raz pierw szy o w iele 
głębiej niż na początku naszego stulecia po
przez N orw ida nastąp i proces oczyszczenia pol
skiej poezji z w szystkich pow ierzchow nych 
in sp irac ji i snobizmów. W ielka siła m oralna 
te j poezji pow inna w reszcie naruszyć zasiedzia
łe tw ierdze szperaczy i fetyszystów  słowa. N or
wid — niepokój jego m onologu — kiedy to 
tw órczość jest wciąż na nowo staw ianym  py
taniem  sobie i drugiem u człowiekowi, i k iedy 
słowa nie ty lko  nas w yrażają , ale i sądzą.

W tym samym roku 1953 inny przed
stawiciel najmłodszej poezji polskiej, 
Mieczysław Stanclik, wyznawał:

N orw id — nie um arł. Jego gwiazda świeci. 
■ P rzeto  się na głos m odlę do te j gwiazdy.

N orw id nie um arł. W ierzę m em u oku.
Zbyt p recyzyjne jest tej gwiazdy św iatło.

Spuścizna Norwida jest wyjątkowo zło
żonym zagadnieniem ideowym' i artystycz
nym. Są w niej utwory wielkiej piękności, 
ale są również stronice nasycone nieprze
konującymi spekulacjami filozoficzno-po- 
etyckimi i wyrażone w języku pełnym nie
kiedy dziwacznych neologizmów. Potępia
no tę poezję lub wielbiono ją w patetycz
nych komentarzach. Ale myślę, że najroz
sądniej iść za radą samego poety:

Dziś k laskać um ieją
Lub bezcześcić! A to Jest z te j w łaśnie 

przyczyny.
Iż gwoli innym  sądom  trza nie mieć zawiści, 
I oświeconą miłość żywić...

[...] Są to utw ory, k tó re  uczą szacunku dla 
poezji am bitnej, napraw dę tw órczej, now ator
skiej w kształcie artystycznym , ale i na jg łę
biej zw iązanej z h isto rią , k u ltu rą  i życiem, 
kształcącej praw dziw ie w yobraźnią serce i 
um ysł [...]

(Jan Zygmunt Jakubowski w tomie 
Porozmawiajmy o poezji, LSW 1979)

[...] Jeszcze dzisiaj k ry ty k a  polska mówi n ie
k iedy o ,,p łaskiej prozie” N orw ida, k tó ry  z 
całą św iadom ością niszczył „piękne zdanie” , ten  
ideał pseudoklasyczny, przeszczepiony do poe
tyk i rom antyzm u. I rzecz znam ienna: ten  poe
ta gardzący w dziękiem  i pow abem  stw orzył 
kilkadziesią t liryków , k tó re , obok M ickiewi
czowskich, są u tw oram i najczystszej poezji. 
To praw da, je  jego dążenie, aby słowo w  w ier
szu było ty lko  odpow iednikiem  rzeczy (dąże
nie w  istocie niem ożliwe do spełnienia , gdyż 
poeta stw arza w  w ierszu nie ty lko  słowo, ale 
i rzecz), aby przestało być słowem nam aszczo
nym  sakram entem  poezji w  trad y cy jn y m  zna
czeniu, nie zawsze służyło odnowie języka i 
przedm iotu  poezji, że n iekiedy jego słowo za
cinało się i d rętw iało ; z drug iej zaś strony  
w ciskał się czasam i do jego w ierszy banał 
rom antyczny.

[...] Serio sztuki nie jes t jednak  tym  sa 
mym, co serio życia. I k iedy Mickiewicz za
czął napraw dę działać, porzucił poezję. N or
wid w ytrw ał do końca i w  jednym  ze swoich 
najśw ietn ie jszych późnych wierszy, zapom ina
jąc o skom plikow anym  gm achu sw ej estetyki, 
w dwóch ty lko  słowach zam knął sw oją w ia
rę: ,,z rzeczy św iata tego zostaną ty lko  dwie. 
Dwie ty lko: poezja i dobroć... i więcej n ic ...”

Wobec spraw  ostatecznych dochodzi się zaw
sze do najprostszych  i n a jtrudn ie jszych  praw d, 
k tó re  w każdym  w ypadku m ają inną w agę i 
inny  odcień w zruszeniowy. Za słowem «poe
zja», k iedy słowo to w ypow iada N orwid, ciąg
ną się długie la ta  jego przem yśleń i dośw iad
czeń arty sty , za słowem «dobroć» jest cale ży
cie N orw ida-człow ieka, jego hum anizm , «sło
dycz chrześcijańska» i gorycz sam otności.

(Mieczysław Jastrun w tomie Poe
zja i rzeczywistość, „Czytelnik”, 1965)

[...] I te  obchody jednak , i te  pub likacje  nie 
«odkryją» jeszcze ta k  długo «przykrywanego» 
poety. Jeżeli nie w prow adzim y jego* lek tu r  — 
w  obszerniejszym , aniżeli to  jes t obecnie za 
kresie  — do p rogram u naszych liceów, a prze
de wszystkim , jeżeli nie nauczym y się nale
życie czytać jego utw orów .

Czytać n a l e ż y c i e  — to znaczy:
a. w  kontekście h i s t o r y c z n y m ,  N or

wid bowiem — jak  najściślej i po obyw atel
sku  związany ze sw oją współczesnością — od- 
b iją ł w swoich u tw orach  w szystkie na jw ażnie j
sze w ydarzenia i problem y epoki, w łączając się
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do toczącej się wówczas w ielkiej dyskusji ideo
logicznej;

b. w konktekścle ówczesnej l i t e r a t u r y  
e u r o p e j s k i e j ,  Norwid bowiem dopiero na 
je j tle  może ukazać czytelnikow i pełne now a
torstw o sw ojej o ryginalnej sz tuki poetyckiej 
(wielkiego poetę należy porów nyw ać z w iel
kim i, nie z m ałymi);

c. w kontekście jego c a ł e j  p o z o s t a ł e j  
t w ó r c z o ś c i ,  w szystkie u tw ory  Norwida 
wiążą się bowiem  pom iędzy sobą, i w zajem nie 
w yjaśn iają , dopełniając się w  te n  sposób, ale 
oczekując również dalszego dopełnienia od b y 
strego i  wrażliwego czytelnika, w spółpracują
cego jak  gdyby z autorem . P am iętajm y też do
brze, że im  w ięcej p r z y n i e s i e m y  sam i 
do lek tu ry  Norwida, tym  prędzej i tym  lepiej 
zrozum iem y czytane utw ory, a w ięc w  następ
stw ie — tym  w ięcej sam i z niej w y n i e s i e -  
m y.

W ielkiem u poecie należy się w ielki k redy t 
— ty lko  tak i k red y t też, zagw arantow any po
mocą naszych najw yższych władz ośw iatowych 
i ku ltu ra lnych , «odkryje» N orw ida całem u spo
łeczeństw u, tak  jak  już daw no zresztą odkrył 
go w szystkim  sam odzielniejszym  i nieuprzedzo- 
nym  umysłom.

Juliusz Wiktor Gomulicki w tomie 
Zygzakiem, s. 1X8—119)

Głos Norwida

Nie trzeba kłaniać się Okołicznościom, 
A Prawdom kazać, by za drzwiami stały

(Początek broszury politycznej)

Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych, 
Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy — praca, by się zmartwych

wstało.
(Promethidion)

Bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz 
skona,

A niźlf skona pieśń, naród pierw wstanie.

(Do obywatela Johna Brown)

Jest tak a  gwiazda na niebiosach mego św ia
ta , k tó ra  w szystkie uczucia w  jedno łączy og
nisko... ta  jest zupełnie oderw aną, w  sferze 
wyższej nad wszelkie doczesności św iata prze
m iennego. Ale prom ienie je j rozliczne, roz
ciągnięte do ziemi k rysta lizu ją  się w postacie

organiczne i całe; i każde z uczuć moich jest 
skończone jak  drzewo, pewne ty lko  owoce... 
w yw ołujące z siły swojej... nie rozm gleją się 
one n ieu jętym  zapachem... ani dadzą się p rze
brać pod nożycami mody... jak  papierow y lau r 
aktora.

...lepiej jedno stracić  życie pod rozłam anym  
drzewem , k tó re  się kiedyś zaszczepiło — ni
żeli błądzić po pustyn i i na fata-m organa ja 
ko na sady sw oje patrzeć.

Bogata skądinąd przeszłość poezji polskiej 
nie przygotow ała publiczności do podobnych 
u tw orów  — ale cóż robić! Raz przecie trze 
ba i na siebie troszkę obejrzeć się, a naw et 
raz przecie trzeba do w dzięków policzyć ta k 
że naw et i myśl, i praw dę, sens i rozsądek. 
To także coś jest w arte! (...) Ależ po poezji 
pejzażów i fletów  pasterskich , może i biedny 
mój k ierunek  zasługuje lub zasłuży na nieco 
wziętości przez sam ą konieczność — sensu.

N arodow y a rty sta  organizuje w yobraźnią, 
jak  na przykład po lityk  narodow y organizuje 
siły stanu.

Poezja, k tó ra  zapomina o tym , że ona coś 
robić powinna — zapom ina przez to samo o 
zdrowej estetyce... Nie pozwalam robić bał
w anka z poezji. Jest pewna propozycja u ty- 
litarności, k tó ra  jest w arunkiem  piękna.

P an  Bóg pożyczył nam  nas sam ych i nie 
przyjdzie, skoro m u ’oddam y b ru tto , co nam 
dał, bo oddać bez procentu  jes t odrzucić.

(z listów Norwida)

Fatum

Jak dziki zwierz przyszło N ie s z c z ę ś 
c ie  do człowieka

I zatopiło weń fatalne oczy...
— Czeka — —
Czy, człowiek, zboczy?

II

Lecz on odejrzał mu, jak gdy artysta 
Mierzy swojego kształt modelu;
I spostrzegło, że on patrzy — co? sko

rzysta
Na swym nieprzyjacielu:
I zachwiało się całą postaci wagą 
— — I nie ma go!
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Wydawnictwa Normalizacyjne „Alfa” przygotowują do druku zbiór norm pt. 
„Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna — zbiór PN”. W skład wejdą 
wszystkie Polskie Normy ustanowione, znowelizowane i poprawione do 30 czerwca 
1983 roku.

Do 1976 roku istniejący zbiór uwzględniał potrzeby normalizacyjne wynikające 
głównie z tradycyjnych form działalności placówek informacji. W okresie póź
niejszym zaczęto uwzględniać tematykę wynikającą z zastosowania automatycz
nego przetwarzania informacji.

Problematyka Polskich Norm z dziedziny inte jest ściśle związana z pracami 
normalizacyjnymi prowadzonymi w ISO i MCINT. Polskie Normy opracowane są 
głównie na podstawie norm RWPG i ISO; uwzględniają też specyficzne potrzeby 
krajowych placówek informacji. Obejmują następujące problemy normalizacyjne:

1. normalizację czynności bibliograficznych,
2. normalizację konwersji pism,
3. normalizację kompozycji wydawniczej dokumentów,
4. normalizację adnotacji i analiz dokumentacyjnych,
5: normalizację systemów numerowania dokumentów,
6. normalizację opracowań dokumentacyjnych,
7. normalizację wydawnictw informacyjnych,
8. normalizację kodowania informacji,
9. normalizację języków informacyjno-wyszukiwawczych,

10. normalizację automatyzacji i informacji,
11. normalizację w zakresie techniki mikrofilmowej.

Orientacyjna cena zbioru w okładce skoroszytowej, pozwalającej na wyjmowa
nie i uzupełnianie nowo ustanowionymi normami wyniesie około 800 zł. Wysokość 
nakładu uzależniamy od liczby zamówionych egzemplarzy.

Zamówienia prosimy składać na adres: Wydawnictwa Normalizacyjne „Alfa”, 
ul. Sienna 63, 00-820 Warszawa, Dział Ogólnohandlowy.

Zgodnie z prośbą Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książ- 
ka-Ruch” zamieszczamy poniżej informację dotyczącą skrócenia terminu 
przyjmowania przedpłat na prenumeratę indywidualną w miastach, op
łacaną na przekaz:

Obowiązujące terminy przyjmowania przedpłat:

na II kwartał br. 
na III kwartał br. 
na IV kwartał br.

do 28 II 83 r. 
do 31V 83 r. 
do 31 VIII 83 r.

Terminy przyjmowania przedpłat na prenumeratę pocztową i insty
tucjonalną pozostają bez zmian.



spóźnienia się pociągu osobow ego K raków —Pcim  oraz złej jakości n iek tó ry ch  b u te lek  do w o
dy m inera lnej „M azow szanka” — w szystko inne dynam icznie rosło w siłę, k u  uciesze pospól- 
stw a i chw ale dw oru.

Tym czasem  gdyby w ierzyć późniejszym  d ek larac jom , zw ierzeniom  i zapew nieniom , na le 
żałoby sądzić, że tzw . p ropagandę sukcesu  tw orzyło dw óch albo trzech  podupadłych  m oral
nie facetów , a może ty lko  jed en  face t piszący dla n iepoznaki pod k ilkom a pseudonim am i.

Tyle (w skrócie i uproszczeniu) o negatyw nych  odcieniach  środow iska dziennikarskiego, 
pora na odcienie pozytyw ne, na k ilk a  słów  o w spom nianej nob ilitac ji zaw odu ,,p ism aka” , k tó 
ra to nob ilitac ja  podczas osiem nastu  „p rzedw ojennych” m iesięcy rzucała  się w oczy rów nie 
natarczyw ie ja k  spostponow anie d z ienn ikarsk ie j p ro fesji ».

Zaczęło się w osta tn im  k w arta le  1980 roku , k iedy to  p rasa polska doznała w strząsu , z k tó 
rego wyszła zupełnie odm ieniona.

K laka, k tó re j dotychczasow ym  zadaniem  były  notoryczne ow acje, zaczęła zachow yw ać się 
w sposób zaskaku jący , Poszczególni k lak ie rzy  zam iast bić b raw a, w skazyw ali, k tó ry  z sie
dzących na sali byw alców  je s t w y naję tym  en tu z jas tą , głośno u jaw nia li m echanizm y osiągania 
m urow anych  sukcesów , podaw ali p rzyk łady  szm ir uznanych  k iedyś za arty sty czn e  w ydarze
nia, w ielk ich  gw iazd bez odrob iny  ta le n tu  itp ., co naw et u w idzów z jedną  szarą kom órką, 
te lep iącą się w  czaszce ja k  ziarnko  grochu  w  grzechotce, w yw ołało pew ien przepływ  m yśli. 
Ale nie koniec na tym . K lak ierzy  zaczęli w ypow iadać w łasne opinie, rzucać a rgum en ty , za 
stanaw iać  się głośno, ja k  pow inien  w yglądać nasz te a tr , dyskutow ać. Okazało się, że w ielu 
z n ich  zna się na tea trze  lep iej niż d y rek c ja , okazało się też, że ta k  nap raw dę to  nie w szy
scy zawsze k laskali, a by li i tacy , k tó rzy  p o tra fili tupać  oraz gwizdać. N ajw iększa rew e
lac ja  m iała jed n ak  dopiero nastąp ić . Otóż po pew nym  czasie wyszło na jaw , że publiczność 
nie należąca do k lak i od daw na doskonale zdaw ała sobie spraw ę zarów no z rzeczyw istej 
w artości przedstaw ień, ja k  i m etod tw orzenia  o n ich  opinii. Słowem, w szyscy w iedzieli, że na 
scenie leci szm ira za szm irą, a na w idow ni siedzi k lak a , a le n ik t głośno o tym  nie mówił, 
bo i po co, skoro  w szyscy wiedzą.

Zasługą posierpniow ej p rasy  jes t nagle u jaw niona, n iem al pow szechna chęć p rzyłapyw ania 
rzeczyw istości na gorącym  uczynku , inform ow ania, oceniania, analizow ania przeszłości i te 
raźniejszości, staw ian ia  p y tań  i diagnoz na przyszłość — szczerszego zab ieran ia  głosu na w szy 
stk ie  tem aty , prezen tow ania n a jróżn ie jszych  poglądów  i postaw , ste row an ia  poprzez tw orzenie 
opinii publicznej losam i k ra ju  w sposób rozum ny i harm on ijny .

Z rea lizac ją  ty ch  zam iarów  byw ało różnie. Ocenę m ery to ryczne j s tro n y  w ysiłku  dzienn i
karzy  i publicystów  na razie pozostaw m y jed n ak  na boku  (napisano na ten  tem at wieie, 
w iele nadal się pisze i — m iejm y nadzieję  — będzie się pisało w  przyszłości). Nie chodzi tu  
bow iem  o rozstrząsan ie , czy i ew en tualn ie  dlaczego p an  R. nie pisał całej p raw dy oraz na
ginał fa k ty  do w niosków , czy i dlaczego p an  S. udaw ał, że jes t głupszy niż jego rozm ówca, 
k tó ry  na każde py tan ie  odpow iadał ,,pom idor” , p an  M. z kolei zby t daleko się zagalopow ał, 
a p an  P. gaw orząc o życiu na innej p lanecie tw ierdził, że opisuje  b y t m ieszkańców  Woli 
G rzybow skiej i P u łtu sk a ... itp . Nie chodzi o w yszukiw anie skra jności, chodzi o zasygnalizo
w anie nowego k lim atu , now ych obyczajów  i now ych w artości, k tó re  w  życiu  publicystycznym  
po sie rp n iu  się pojaw iły . A że się pojaw iły , tego chyba naw et na jbard z ie j su row y i ty lko  
w m iarę  trzeźw y sędzia nie zakw estionu je.

P rasa  pojm ow ana jak o  rad a r  do w ykryw ania co w  traw ie  piszczy, prasa jak o  baro m etr n a 
stro jów , s tac ja  przekaźnikow a poglądów , opin ii i odczuć, sy n te ty za to r m ożliw ych do uchw y
cenia odprysków  rzeczyw istości, w reszcie p rasa jak o  narzędzie do w ytyczan ia  dróg prow a
dzących do najlepszych  (często trzec ich  i czw artych) w yjść — zajęła m iejsce p rasy  będącej 
uiicznym  głośnik iem  do przekazyw ania nakazów , obwieszczeń, kom unikatów , obow iązujących 
opinii oraz uchw ał u sta la jący ch , z czego należy  się cieszyć i dlaczego ludzie pow inni być 
zadow oleni.

Można dysku tow ać, czy owo przew artościow anie się udało, w jak im  stopn iu , co staw ało  na 
przeszkodzie itp . Ale fak tem  jest, że zm iany g e n e r a l n i e  zm ierzały w  tym  w łaśnie k ie 
runku .

S ta rsi ludzie po raz pierw szy od dłuższego czasu, a młodzi po raz pierw szy w ogóle m ieli 
okazję  być św iadkam i sy tu ac ji, gdy w  prasie  pojaw iło się życie, a w  życiu  p rasa.

W gazetach  i czasopism ach z o k resu  sie rp ień  1980 — grudzień  1981 zaw arty  jes t obraz tych  
osiem nastu  burzliw ych  m iesięcy z ich  a tm osferą , sk ra jnościam i, w ielk im i nadziejam i i roz
czarow aniam i. T rudno  byłoby napisać to sam o o p rasie  z la t sześćdziesiątych i siedem dzie
sią tych.

Za m iesiąc — być może — ciąg dalszy.
(J.W.)

* Pisząc o nob ilitac ji zaw odu dzienn ikarza celowo póm ijam  nob ilitac je  urzędow e, dzięki 
k tó ry m  k ilk u  dzienn ikarzy  o trzym ało  gab inety  w  szacow nych gm achach. Z jaw iska te  w y
chodzą bow iem  poza zagadnienia ściśle dz ienn ikarsk ie , chociaż też o czym ś św iadczą.
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Gazety i dziennikarze 1980—1982 (1)
Po tzw. „słusznym  proteście klasy robotnicze] w sierpniu 1980 roku” środowisko dzienni

karskie  sta ło  się jednym  z najbardziej kry tykow anych  środowisk zawodowych w Polsce, 
ale — o dziwo — w tym  sam ym  czasie zawód dziennikarza przeżył niezw ykłą nobilitacją.

Brzmi to jak  paradoks, ale tak  było.
P re tensji i oskarżeń rzucano pod adresem  dziennikarzy wiele. Relatyw izm  m oralny, lizu

sostwo, upraw ianie propagandy sukcesu, świadome fałszowanie obrazu rzeczywistości, w y
chodzenie na przeciw  dom niem anym  oczekiwaniom  władz — to ty lko  kilka m niej b ru ta lnych  
określeń używ anych przy ocenie postaw i poczynań dziennikarzy w la tach  siedem dziesiątych. 

W powszechnej opinii dziennikarze, jeżeli nie byli w spółtw órcam i kryzysu gospodarczego
i społecznego, to na pewno w znacznym  stopniu kryzysow i pomogli.

N ajbardziej zaciekłym i oskarżycielam i w procesie rozliczania dziennikarzy byli sam i dzien
nikarze, k tórzy  nie próbow ali ukryw ać, że po przehulaniu  dekady la t siedem dziesiątych śro 
dowisko przeżywa potężnego kaca m oralnego o uciążliw ym  przebiegu (z odrucham i w ym iot
nym i włącznie). D ziennikarze k ry tykow ali swoje środowisko, dziennikarze krytykow ali im ien
nie kolegów po fachu, n ik t nie k ry tykow ał siebie. S am okrytyka nie była w modzie. Wszyscy 
zauważali, że wszyscy dokoła m ają lub powinni mieć kaca, ale każdy indyw idualnie był w 
znakom itej form ie — takie p rzynajm niej próbow ał robić wrażenie.

D ziennikarz K. pisał, że jego kolega P. jest kłam cą i łajdakiem , że b ra ł od prom inentów  
nie zaksięgowane nagrody, prem ie i talony na sam ochody, za k tó re był skłonny napisać 
wszystko, z paszkwilem  na własną rodzinę, a naw et siebie samego włącznie. Na to dzienni
karz P. odpowiadał, że K. zawsze słynął z perfidnych in tryg  i pomówień, że od wielu lat 
niszczył wszystkich ,,n iepokornych” (między innym i w łaśnie P.), k tórzy  próbowali pisać 
praw dę. Za swoje zasługi K. m iał otrzym yw ać luksusow ą w ędlinę od pewnego dygnitarza, 
a podobno naw et mógł rom ansow ać z jego żoną. Na to w trącał się dziennikarz G. z tw ie r
dzeniem, że koledzy P. i K. to jednakow e kanalie najpodlejszego gatunku , na co G. może 
podać se tk i przykładów , ale nie chce, bo nie lubi donosicielstw a, zresztą czuje odrazę do 
kopania ścierw a, k tó re i tak  samo zgnije...

W te j sy tuacji P. i K. chwilowo jednoczyli się przeciwko G. itd.
Innym  sposobem na samooczyszczenie było tw orzenie, a następnie pielęgnowanie w łasnej 

m artyrologii. Okazało się, że wszyscy, naw et dotychczasow i lum inarze dziennikarstw a z p ierw 
szych stron, już dawno przew idyw ali, co się święci i ,,do czego to doprow adzi”. Próbow ali 
ostrzegać, przeciw działać, bić w alarm ow e dzwony, przem aw iać do rozsądku. Do dobrego 
tonu, do m oralnego wręcz obowiązku należały relacje z bojów o Praw dę. Bojów dram atycz
nych i krw aw ych, chociaż prow adzonych ze świadom ością, że są skazane na niepowodzenie. 
K odeks honorow y wym agał opublikow ania p rzynajm niej jednego tek stu  ,,z szuflady” , zawie
rającego treści prorocze. P ub likacje  te, opatrzone datą  sprzed sierpnia 1980 roku, poprzedzano 
kró tk im i kom entarzam i w stępnym i, w k tó rych  opisywano perypetie związane z wcześniejszym 
a nie zrealizow anym  drukiem .

N ikt nigdy nie zdoła (zresztą po co 1 kom u by się chciało) spraw dzić, ile tych  proroctw  
naprawdę^ z szuflady w yjęto.

Nie jest ta jem nicą, że pod koniec roku 1980 i w roku 1981 grupa osób niesłusznie pozba
w ionych praw a publicznego zabierania głosu taką możliwość odzyskała, nie jest ta jem nicą, 
że wiele niesłusznie w strzym yw anych tekstów  u jrzało  św iatło dzienne, ale nie jest też ta 
jem nicą, żę ogrom na rzesza dziennikarzy nie ty lko  nie próbow ała z cenzurą zadzierać, ale 
wręcz udaw ała, że w  ogóle nie wie o Istnieniu tak ie j insty tucji, a jedyne krytyczne uwagi, 
jak ie  pod adresem  rzeczywistości w ysuw ała, dotyczyły ziewania Józefa G, podczas pracy, 

(c.d. verte)
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