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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXXV lIPIEC-SiERPIEŃ 1983

JAN BURAKOWSKI

BIBLIOTECZNE MIELIZNY (1)
I. Trudne pytania. Resort 

kultury i sztuki a biblioteki 
publiczne. Infrastruktura bi
blioteczna a rozwój bibliotek.

II. Biblioteka Narodowa. 
Pracownicy bibliotek. Środo
wisko bibliotekarskie a pro
blemy bibliotek.

Bibliotekarstwo publiczne w Polsce 
trwa w stanie wyjątkowo głębokiego i 
długotrwałego kryzysu. Wyraźne objawy 
stagnacji a następnie regresu czytelnic
twa są widoczne już od początków lat 
siedemdziesiątych. Jest to zjawisko o ty
le .zaskakujące, że wystąpiło ono: 1. w 
okresie szybkiego postępu w zakresie for
malnego wykształcenia społeczeństwa pol
skiego 2. przy niezbyt relatywnie wyso
kich wskaźnikach upojvszechnienia czy
telnictwa 3. w warunkach, statystycznie 
rzecz biorąc, wysokiego poiziomu bazy 
rozwoju czytelnictwa (gęsta sieć bibliotek 
publicznych, duże księgozbiory, liczna ka
dra).

Wskaźniki rozwoju czytelnictwa w Pol
sce są co najmniej 2-krotnie niższe niż 
w krajach przodujących w tej dziedzi
nie — Danii, ZSRR, Welkiej Brytanii, 
USA. Właśnie w tych krajach obserwuje
my w ostatnich latach szybki postęp zwią
zany głównie ze wzrostem wykształcenia 
społeczeństwa i doskonaleniem funkcjo
nowania bibliotek. Gdy więc spotykamy 
‘̂ ię z informacjami, źe np. w ZSRR w 
drugiej połowie lat siedemdziesiątych 
ilość wypożyczeń podniosła się o 46% * 
lub że z bibliotek publicznych w Danii 
korzysta aktualnie 48% ludności dorosłej,
1 Zob. ,,Sow ietskoje b ib lio tekow ied ien ije” 1981 

n r 2 s. 119.

93% młodzieży 12—15-letniej, 95% dzie
ci 7—14-letnich i 37% dzieci w wieku 
przedszkolnym — musimy zadać sobie 
nieprzyjemne, ale konieczne pytanie: cze
mu tamci idą do przodu, a my się cofa
my? Na jakich to przeszkodach utknęły 
nasze biblioteki rozwijające się do poło
wy lat sześćdziesiątych w rytmie odpo
wiadającym rozwojowi w innych kra
jach?

Czy tylko z przyczyn ogólnego za- 
późnienia kulturalnego wskaźnik upow
szechnienia czytelnictwa wśród mieszkań
ców Warszawy w roku 1980 odpowiada 
poziomowi osiągniętemu przez Nowy 
Jork (a nie jest to, jak wiadomo, najbar
dziej kulturalne z amerykańskich miast) 
lub Moskwę przed rokiena 1940?

Na aktualny stan bibliotek i , czytel
nictwa w naszym kraju złożył się — jak 
się zdaje — cały kompleks przyczyn 
różnej natury i różnej rangi. Nie ulega 
chyba wątpliwości, źe u podstaw kryzy
su tkwią przyczyny ogólnospołeczne 
i ■ stan rynku wydawniczego^. Udział w 
tym kryzysie, i to wcale niemały, ma 
stan organizacyjny naszego bibliotekar
stwa, brak sprawnego systemu arty
kułowania potrzeb i problemów z za
kresu rozwoju czytelnictwa, w czym 
tkwi przyczyna marazmu powodującego, 
że nie ma możliwości zrealizowania w 
ciągu dziesięcioleci nawet najprostszych
1 najbardziej oczywistych potrzeb?

„Polityka kulturalna” lat siedemdzie
siątych charakteryzowała się . ogólnym 
niedocenianiem roli rozwoju kultury, 
a tradycyjnych form jej upowszechnia
nia w szczególności. Fakt ten miał okre
ślony wpływ’ i na rozwój bibliotek pu-
2 Zob. ,.P rzegląd B iblio teczny” 1980 nr 1 
s. 131—132.

■’ Społeczne i wyda'wnicze przesłanki regresu  
czytelnictw a omówdłem szerzej w artyku le  
Co dalej z b ib lio tekam i publicznym i? Re
fle k s je  w  35-lecie d ekre tu  o bibliotekach. 

',,P o rad n ik  B ib lio tekarza” 1'982 n r 2/3 s. 44—48.
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bllcznych, które — jako główne narzę
dzie upowszechniania czytelnictwa — 
znalazły się na marginesie zaintereso
wań decydentów polityki kulturalnej. 
Praktyczne skutki wielu lat tej „poli
tyki” to ogólne niedoinwestowanie bib
liotek, brak sprawnego systemu zarzą
dzania nimi, cały splot współzależności 
skutecznie paraliżujących rozwój biblio
tekarstwa i czytelnictwa.

W poglądzie Zarządu Głównego SBP, 
który przedstawiłem na krajowej nara-* 
dzie aktywu SBP z sieci bibliotek pu
blicznych (Warszawa, 10 grudnia 1982 r.), 
wskazano następujące problemy warun
kujące — obok poprawy rynku wydaw
niczego — poprawę stanu bibliotekar
stwa publicznego i postęp w  rozwoju 
czytelnictwa:

1. U m ocnienie fu n k c ji o rgan izacy jnych  i n a d 
zorczych M in isterstw a K u ltu ry  i S ztuki w 
sto sunku  do sieci b ib lio tek  publicznych,

2. U sta lenie  system u ob liga to ry jn y ch  w ska
źników  dla  podstaw ow ych elem entów  bazy 
m a te ria ln e j działalności b ib lio tek  w  m iastach , 
w siach, zak ładach  p racy  i szpita lach,

3. P od jęc ie  działań  zm ierzających  do szyb
k ie j rozbudow y in f ra s tru k tu ry  bib lio tecznej,

4. U ściślenie i w yegzekw ow anie obow iąz
ków  B ib lio tek i N arodow ej w zakresie  dzia
łalności naukow ej i m etodycznej na rzecz 
k ra jo w e j sieci b ib lio tecznej, a także  w przęg
n ięcie  w ielk ich  b ib lio tek  pub licznych  (a szcze
gólnie B ib lio tek i m. st. W arszaw y) do ogólno
k rajow ego  system u działalności naukow ej, 
szkoleniowe.! i m etodycznej,

5. U sta lenie s tab ilnych  i k onsekw en tnych  
zasad po lityk i kad row ej i p łacow ej, sp rzy ja 
jących  rozw ojow i środow iska, p rem iu jący ch  
k om petencję  i in ic ja ty w ę, sp rzy ja jący ch  a- 
w ansow i m łodych p racow ników  — przy rów 
noczesnym  ogran iczan iu  i stopniow ym  ru g o 
w aniu  n ieuzasadn ionych  zróżnicow ań w  u p 
raw n ien iach  soc jalnych  i p łacow ych bib lio 
tek arzy  za trudn ionych  w poszczególnych sie
ciach  bib lio tecznych.

Poniżej dokonam szczegółowego prze
glądu niektórych problemów zawartych 
w wymienionych wyżej pięciu punktach. 
Wydaje się to' o tyle konieczne, że treści 
kryjące się w ogólnie akceptowanych 
sformułowaniach są dość różnie inter
pretowane i prowadzą do bardzo' różnych 
wnicisków zarówno w kręgu decydentów 
bibliotekarstwa, jak i wśród samych 
bibliotekarzy. Przedstawię również swój 
punkt widzenia na udział społecznych 
organizacji środowiska bibliotekarskie
go, a szczególnie Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich i Związku Zawodowe
go Pracowników Kultury i Sztuki w 
życiu bibliotekarskim lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych.
Resort kultury i sztuki a biblioteki pu
bliczne

Jednym ze zjawisk charakterystycz
nych dla .powojennego bibliotekarstwa 
publicznego w’ Polsce jest postępująca

redukcja reprezentacji bibliotek w sys
temie władz centralnych. Tendencja ta 
zarysowała się już wkrótce po przejęciu 
bibliotek przez resort kultury i sztuki 
(1952 r.). Centralny Zarząd Bibliotek rych
ło przekształcony został w Departament 
Bibliotek, a następnie w ,,biblioteczną 
komórkę” w obrębie departaimentu 
wspólnego dla ..upowszechniania kultu
ry” (biblioteki, domy kultury, świetlice, 
towarzystwa regionalne). Stopniowo 
zmniejszano liczbę pracowników zajmu
jących się sprawami bibliotek — od 
prawie 30 w czasach Naczelnej Dyrekcji 
Bibliotek do 4—6 w ostatnich latach. 
Równolegle zlikwidowano samodzielne 
komórki i stanowiska d.s. bibl'otek we 
władzach wojewódzkich.

Nie jestem oczywiście przeko,nany, że 
rozrost biuroikracji jest nośnikiem roz
woju czegokolwiek, ale zwróćmy uwagę 
na następujące okoliczności; 1. zmniej
szanie rangi reprezentacji bibliotek 
miało miejsce w okresie szybkiego roz
woju ilościowego bibliotek, zróżnico
wania się ich funkcji 'i występowania 
nowych zjawisk (rozwój i nowa jakość 
służby informacyjnej, konieczność mo
dernizacji i technizacji bibliotek, potrze
ba dostosowania sieci i form działal
ności bibliotek dg. zmian demograficz
nych, 2. redukcja reprezentacji biblio
tek nastąpiła w wymiarze kilkakrotnie 
przewyższającym ogólne zmniejszen-e 
personelu ministerstwa, 3. w innych kra
jach, i socjalistycznych i kapitalistycz
nych, mogliśmy obserwować nrzykłady 
wzmacniania reprezentacji bibliotek.

Ograniczenie administracii bibliotecznej 
należy więc uznać bezspornie za odzwier
ciedlenie ogólnych założeń polityki kultu
ralnej minionego 20-lecia, uznającej, że;
1. upowszechnienie kultury „załatwi” tele
wizja i samorzutny ruch społeczny — bez 
resortowych nakładów finansowych i o- 
kreślonej polityki ogólnopaństwowej,
2. książka i tradycyjne Jormy jej dystry
bucji, a wiec przede wszystkim biblio
teki, są schyłkowymi formami upoiwszech- 
nienia, oświaty, wiedzy i kultury.

Redukcja rangi bibliotek w resorcie 
i odpowiedzialnego' za ich działalność 
personelu m-ała wielokierunkowe nega
tywne renerkusje. Marginesowe trakto
wanie bibliotek przez kierownictwo Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki to zmniej
szający się z roku na rok, już w latach 
sześćdziesiątych, udiział bibliotek w bu
dżecie resortu'*, a nieliczny, o ogranlczo-

* w  budżecie reso rtu  k u ltu ry  i sz tuk i p rze
znaczono na działalność b ib lio tek  publicz
nych  •w ro k u  1960 — 14,3”/o całości środków , 
w  1965 r. — 13,2’/|), W 1970 r. — 12,5%,
1975 r. — 12,7’/o, 1979 r. — 12,3'/». zob .: „Rocz

n ik  sta tystyczny  k u ltu ry  1945—67” . Wwa 
GUS 1969 s. 12; ,,Rocznik s ta ty s tyczny  k u l
tu ry  1981” . W wa GUS 1982 s. 23.
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nych kompetencjach personel to coraz 
mniej sprawnie rozwiązywane problemy 
nadzoru, organizacji, bazy i doskonale
nia działalności biblioitek.

W planach resortu (w latach gdy były 
one w ogóle publikowane), w wypowie
dziach kolejnych jego szefów, w progra
mach obrad kolegium ministra kultury 
i sztuki coraz rzadziej i ■ coraz mniej 
konkretnie pojawiają się problemy u- 
powszechnienia kultury, a książki w 
szczególności. W tym zakresie liczne fa
jerwerkowe „genialne” pomysły, z wielkim 
szumem ogłaszane i bez słowa komen
tarza odkładane do lamusa, miały zastą
pić bazę, nadzór i program.

Z upływem lat coraz więcej decydu
jących dla stanu i rozwoju bibliotekar
stwa problemów wymyka się spod kon
troli resortu lub nie jest w ogóle przez 
resort podejmowanych. I tak już w po
łowie ubiegłej dekady Departament Do
mów Kultury i Biblioitek rezygnuje z 
aktywnego wpływu na politykę wyda
wniczą, przejawiającego się wcześniej 
w takich formach jak opiniowanie przez 
biblioteki wojewódzkie planów wydaw
niczych, zgłaszanie dezyderatów w za
kresie wznowień, określanie listy tytu
łów do oprawy nakładowej.

W początkach lat sześćdziesiątych o- 
pracowano z inicjatywy ministerstwa 
projekty typowe lokali bibliotecznych dla 
różnych środowisk, zapoczątkowano pla
nową eksploatację bibliobusów, rozpo
częto wydawanie pomocy metodycznych 
i kart do katalogów dla dzieci. Funkcjo
nował też w miarę sprawny system wy
miany doświadczeń i doskonalenia zawo
dowego bibliotekarzy — z biegiem czasu te 
obiecujące początki karlały i były gubib- 
ne_ „po drodze” (gdy minął okres waż
ności dokumentacji typowej, nie podję
to starań o opracowanie nowej, gdy zu
żyły się bibliobusy, zabrakło talonów 
na nowe wozy itp.). Nawet z planów 
Departamentu na lata siedemdziesiąte 
wypadły starania o zrealizowanie „od
wiecznych” postulatów bibliotekarzy,

■ takich jak przysposobienie biblioteczne 
książek dla bibliotek w toku produkcji 
wydawniczej, powołanie Centralnej Po
radni Metodycznej, opracowanie projek
tów typów lokali i sprzętu, zorganizo
wanie ogólnokrajowego systemu pro
dukcji i dystrybucji typowych mebli bi
bliotecznych, opracowania obligatoryj
nych norm i wskaźników bazy i in.

Przepisy prawne dotyczące bibliotek 
ukazują się w terminach spóźnionych 
i w kształcie niedoskonałym, co szcze
gólnie w zakresie spraw kadrowych 
przyniosło w wielu przypadkach kata
strofalne skutki. Brak jakichkolwiek 
śladów aktywnej działalności Departa
mentu w zakresie działalności, inwes
tycji i planowej polityki finansowej.

Zrezygnowano praktycznie z bieżącego

nadzoru działalności bibliotek w po
szczególnych województwach, z obserwo
wania tendencji rozwojowych, z efek
tywnego kierunkowania tego rozwoju, 
a także z eliminowania błędów i za
hamowań. Brak jest śladów planowej 
działalności ministerstwa choćby w od
niesieniu do szczególnie rażących za
niedbań w bazie lokalowej bibliotek 
wojewódzkich czy jaskrawych nadużyć 
w polityce kadrowej.

Często w odpowiedzi na pytania, 
dlaczego ministerstwo toleruje obsadza
nie na stanowiskach kierowniczych w 
bibliotekach osób bez śladów jakiego
kolwiek przygotowania, zainteresowania 
książką, nie mających doświadczenia w 
pracy kierowniczej, dlaczego nie wska
zuje się organom wojewódzkim na nie
dopuszczalne zaniedbania lub pomysły 
„twórcze” miejscowych władz czy no
tabli bibliotecznych, na rażące narusza
nie przepisów prawnych regulujących 
pracę bibliotek — spotykamy się ze 
stwierdzeniem: „.za to- są odpowiedzial
ne miejscowe władze”, „biblioteki są 
podporządkowane władzom terenowym”. 
Tak jakby Ministerstwo Kultury i Sztu
ki nie było powołane właśnie m.in. po 
to, by nadzorować przestrzeganie prze
pisów. Najprawdopodobniej — a wska
zują na to liczne fakty — departamen
ty ekonomiozny i kadr nie konsultują 
z Departamentem Bibliotek, Domów Kul
tury i Działalności Społeczno-Kultural
nej istotnych decyzji finansowych i ka
drowych dotyczących bezpośrednio bib
liotek.

Byłoby niedobrze, gdyby to wszystko, co 
napisałem wyżej, potraktowane zostało 
przez kogokolwiek jako oskarżenie wy
sunięte wobec określonej grupy pracow
ników ministerstwa. Moje dość liczne 
wieloletnie kontakty z Departamentem 
wskazują na głębokie zaangażowanie 
i wielki wkład pracy poszczególnych 
osób. Uwagi powyższe odnoszą się do 
określonego systemu. Bez zagwaranto
wania odpowiedniej liczby pracowników 
i rangi reprezentacji bibliotek we wła
dzach resortu, bez precyzyjnego ustale
nia kompetencji poszczególnych komórek 
organizacyjnych ministerstwa (związanej 
z zachowaniem wiodącej roli departa
mentów merytorycznych i służebnej — 
w stosunku do pryncypiów polityki kul
turalnej — służb ekonomicznej i kadro
wej), bez sprecyzowania i konsekwent
nego wdrażania zadań resortu w zakre
sie programowania i nadzorowania dzia
łalności upowszechnieniowej, bez — 
wreszcie — uporządkowania podstaw 
prawnych nie jest możliwe właściwe 
zarządzanie bibliotekami publicznymi, a 
tym samym i prawidłowy rozwój bib
liotek.
Infrastruktura biblioteczna a rozwój bi
bliotek

Ograniczenie aktywności bibliotekar
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skich władz centralnych (i likwidacja wo
jewódzkich) było dla funkcjonowania bi
bliotek zjawiskiem tym bardziej katastro
falnym, że do lat sześćdziesiątych nie roiz- 
winęła się u nas dostatecznie sieć insty
tucji świadczących usługi na rzecz biblio
tek — jednym słowem brak było tego, co 
potocznie nazywamy infrastrukturą biblio
teczną. Według Malej encyklopedii ekono
micznej infrastruktura to „podstawo
we urządzenia i instytucje świadczące 
usługi niezbędne do należytego funkcjo
nowania produkcyjnych działów gospo
darki [...]. Usługi świadczone przez in
frastrukturę mają doniosłe znaczenie dla 
rozwoju ekonomicznego, ułatwiają i wa
runkują wiele różnorodnych form dzia
łalności gospodarczej Pewien stopień 
infrastruktury jest niezbędny do tego, aby 
bezpośrednio produkcyjne inwestycje mo
gły być podejmowane i były rentowne” 
(podkreślenie moje — J.B.).

Do tzw. infrastruktury gospodarczej za
licza się przede wszystkim transport ,l 
komunikację, energetykę i sieć wodno
kanalizacyjną, do tzw. infrastruktury spo
łecznej — system prawny i bezpieczeń
stwo publiczne, oświatę, kształcenie, in
stytucje kulturalne i rekreacyjne. Po 
prostu, nim zbudujemy zakład produkcyj
ny i nim zacznie on coś wytwarzać, trze
ba zbudować drogi dojazdowe, doprowa
dzić elektryczność i wodę, zbudować biu
ro dla kierownictwa budówy i domy dla 
załogi, zbudować żłobki, przedszkola, szko
ły, sklepy, boiska sportowe, domy kultu
ry i biblioteki,. posterunek milicji.

Pod pojęciem infrastruktury bibliotecz
nej rozumiemy podstawowe urządzenia 
niezbędne do należytego funkcjonowania 
bibliotek. Jeśli przez „działalność produ
kcyjną” biblioteki będziemy rozumieć 
gromadzenie, przysposabianie biblioteczne 
i udostępnianie zbiorów w zakresie ob
jętym statutem biblioteki, to w skład in
frastruktury bibliotecznej wejdą wszelkie 
urządzenia i usługi umożliwiające pełne, 
sprawne i oszczędne wykonywanie zadań. 
Odnosząc do specyfiki bibliotecznej przy
jęły w naukach ekonomicznych podział, 
przez biblioteczną infrastrukturę ekono
miczną rozumieć będziemy wszelkie usłu
gi zabezpieczające materialne podstawy 
działalności bibliotecznej (budowa lokali 
i ich wyposażenie, zaopatrzenie w mate
riały niezbędne do funkçjonov^ania bi
blioteki, nadanie książce formy umożli
wiającej długotrwałe użytkowanie, trans
port książki itp.), przez biblioteczną in
frastrukturę społeczną zaś — instytucje 
i działania zabezpieczające kształcenie i 
doskonalenie kadr, prowadzenie prac nau
kowych i metodycznych na rzecz biblio
tek, wdrażanie do praktyki bibliotecznej 
przodujących doświadczeń i innowacji, 
wreszcie ustawodawstwo biblioteczne i 
system nadzoru prawidłowości działania 
bibliotek.

Czy istnieje w naszym kraju infrastru
ktura biblioteczna w powyższym rozumie
niu tego terminu? Porównując rzeczy
wistość z powyższym wyliczaniem, bez 
trudu dostrzeżemy, że posiadamy elemen
ty infrastruktury, nie stanowiące jednak 
zwartego przejrzystego systemu. Dostrze
żemy ogromne luki, szczególnie w infra
strukturze ekonomicznej, brak powiązań 
wewnętr,znych i drożności, tymczasowość 
i fragmentaryczność rozwiązań. Powodu
je to ogromne marnoitrawstwo środków 
materialnych i energii ludzkej.

Najjaskrawiej uwidacznia się to w za
kresie budownictwa i wyposażenia bi
bliotek. Dyrektor radzieckiej biblioteki 
obwodowej stojący przed zadaniem budo
wy nowego obiektu ma do wyboru kil
kanaście projektów typowych, o różnym 
kształcie architektonicznym, i dostosowa
nych do wielkości zbiorów i  usług. Bi
bliotekarzowi węgierskiemu oferują swo
je wyroby trzy duże fabryki mebli bi
bliotecznych, produkujące sprzęty rozli
cznych typów i w rozmaitych cenach. 
Każda większa biblioteka zachodnionie- 
miecka otrzymuje katalogi firmy „Schulz” 
(i tuzina innych) z fotografiami urządzeń, 
informacjami o ich parametrach i prze
znaczeniu.

U nas brak projektów typowych, ka
talogów sprzętu, brak też większych za
kładów specjalizujących się w produkcji 
dla bibliotek (choć rynek zbytu jest ol
brzymi). Każdy projektuje, buduje i wy
posaża „swoją” placówkę zdany wyłącz
nie na siebie, bez systemu fachowego do
radztwa i wyspecjalizowanych firm. Sku
tek, jest taki, jak zawsize przy działalno
ści amatorskiej — drogo, z dużym na
kładem środków, nie zawsze zbyt fun
kcjonalnie i estetycznie.

Podobnie przedstawia się stan działal
ności naukowej, metodycznej, bibliografi
cznej. Wszędzie brak ogólnego, długookre
sowego planu działania, brak koordyna
cji podejmowanych prac, mierne efekty 
przy ogromnych kosztach. Mamy ilość bi
bliografów większą niż kilka europej
skich krajów średniej wielkości, lecz to 
właśnie w tych mniej nasyconych pracom 
wnikami służby informacyjnej krajach 
czytelnik znajduje w swojej bibliotece 
stosy ciekawych, estetycznych, starannie 
opracowanych poradników bibliograficz
nych. Mamy całą armię instruktorów czy- 
t^nictwa, a poziom prac popularyzacyj-' 
nych obniża się z roku na rok. Nikt nie 
czuje się kompetentny do planowania i 
koordynowania prac metodycznych ani 
do myślenia o ich skuteczności i atrakcyj
ności. Nie ma chętnego do skoordynowa
nia planu badań naukowych i ujednoli
cenia metod badawczych w zakresie czy
telnictwa i organizacji pracy bibliotek, 
skutkiem czego modne tematy (ulubiony: 
społeczny zasięg czytelnictwa) powtarzają 
się, a problemy fundamentalne nie są 
podejmowane. Nikt nie podjął się opra
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cowania sensownego programu przenie
sienia doświadczeń bibliotek innych kra
jów na grunt polski. Literatura obcoję
zyczna jest raczej ozdobą bibliotek (prze
ważnie gabinetów dyrektorów), a nie pra
ktyczną pomocą, liczne wyjazdy zagra
niczne nie stanowią ukierunkowanej, pla
nowej formy doskonalenia zawodowego i 
praktycznego poznawania doświadczeń in
nych, lecz są formą atrakcyjnych na
gród.

Znakomitą część infrastruktury biblio
tecznej można by stworzyć bez jakichkol
wiek dodatkowych środków i efektów.
Wszystkie organy zajmujące się produk
cją i dystrybucją książki podporządko
wane są temu samemu resortowi — sen
sowne wpółdziałanie trzech departamen
tów Ministerstwa Kultury i Sztuki mo
głoby przy wykorzystaniu warsztatu Bi
blioteki Narodowej zaowocować w błys
kawicznym tempie centralną klasyfikacją 
zbiorów, wzorcem karty katalogowej i 
biblioteczną oprawą książki, przynosząc

w efekcie oszczędność kilkuset etatów i 
tysięcy maszyn do pisania. Przedsiębior
stwo „Cezas” chętnie rozszerzy i uatrak
cyjni zestaw mebli bibliotecznych, jeśli 
uzyska minimalną pomoc koncepcyjną ze 
strony naszego resortu, podobnie jak fa
bryka autobusów w Sanoku gotowa jest 
produkować bibliobusy. Tego rodzaju wy
liczankę ’ można by kontynuować długo. 
Jedno wyda je się bezsporne: zastraszają
ce braki w organizacji i w 'zakresie in
frastruktury naszego bibliotekarstwa ma
ją główne źródło nie w niedoinwestowa
niu, lecz w braku koncepcji, planowania 
i koordynacji działalności. Od czego trze
ba zacząć? Powtórzmy raz jeszcze: od 
sprawnej, wyposażonej w rozległe kom
petencje administracji bibliotecznej, któ
ra potrafi zaplanować skoordynować i 
wyegzekwować. Bez tego nie doczekamy 
się sensownego systemu infrastruktury 
bibliotecznej.

Część II w następnym numerze.

TADEUSZ GARBIEŃ
KATOWICE

Z BADAŃ
NAD CZYTELNICTWEM
NIEWIDOMYCH

Rozwój psychiczny niewidomych w ni
czym nie odbiega od rozwoju umysłowe
go ludzi pełnosprawnych, a czynności my
ślenia, szczególnie zaś zdolności logiczne 
są u niewidomych większe.

Orfowiek niewidomy nie może korzy
stać z książek drukowanych, lecz książka 
w procesie jego kształcenia jest elemen
tem nieodzownym. Spełnia ona nie tyl
ko funkcje wychowawcze, dzięki możli
wości kształtowania wyobraźni i charak
teru, nowych zainteresowań i aspiracji, 
ale jest także źródłem wiedzy i rozryw
ki.

•  Książka brajlowska ma przeciętnie 
6-krotnie większą objętość od „czarnodru- 
kowej”; widzący czytelnik przychodzi do 
biblioteki sam, niewidomego bibliotekarz 
musi poszukać w jego własnym domu czy 
zakładzie opiekuńczym; ciągły kontakt z 
tzw. książką mówioną może spowodować 
wtórny analfabetyzm brajlowski — te i 
inne fakty, bardziej ważące, legły u pod
staw decyzji o podjęciu badań ankieto

wych wśród niewidomych na temat ich 
zainteresowań czytelniczych.

Badania przeprowadzono — przy wy
datnym udziale Polskiego Związku Nie
widomych w Chrzowie i Bytomiu Od
rzańskim — w Policealnym Studium Za
wodowym ZSE im. O. Langego w  Cho
rzowie na specjalności: dokumentacja i 
informacja naukowa, techniczna i ekono
miczna.

Strukturę ankiety oparto na czterećh 
podstawowych problemach: czytelnik, bi- 
blioteka^ bibliotekarz, książka — w su
mie sformułowanoi 29 pytań.

Głównym celem ankiety było zbadanie 
uwarunkowań czytelnictwa ludzi mło
dych — osoby do 30 roku życia stano
wiły 69% respondentów.

Na pytania udzieliło odpowiedzi 60 
osób (37% kobiet, 63% mężczyzn). Ponad 
połowa z nich (56,4%) w chwili ankieto
wania uzupełniała swoje wykształcenie 
gląwnie w ramach kursów rehabilitacji 
podstawowej i zawodowej, prowadzonych 
przez okręgi PZN. 90% badanych praco
wało w charakterze robotników wykwa
lifikowanych w takich zawodach jak mon
ter szczotek, monter urządzeń elektrycz
nych, ślusarz, masażysta etc.

Terenem badań były internaty PZN w 
Chorzowie i Bytomiu Odrzańskim, w 
których przebywali niewidomi niemal z 
całej Polski. Już pierwsze odpowiedzi 
o-kreślające stosunek do lektury, w ro
dzaju: „Nie lubię czytać”, „Czytam to, co 
muszę”, „Książkom zawdzięczam wszyst
ko, co posiadam w umyśle”, świadczą o 
różnorodności postaw.
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Jednym ze sposobów przechowywania tzw. 
książki mówionej jest umieszczanie jej w 
szafach biurowych. Duża wartość kaset 
zmusza biblioteki do trzymania ich pod 
zamknięciem

F oto: T. G arb łeń

Spośród ogółu ankietowanych 60% wy
kazywało zainteresowania książką mó
wioną, 32% — książką brajlowską. Widać 
więc, jak ważną rolę w ich życiu mogą 
odgrywać placówki upowszechniania ksią
żki.

•  System rozprowadzania książek braj
lowskich sprawia, że każdy niewidiomy, 
bez specjalnych trudności i ikoBztów (prze
syłka pocztowa druków brajlowskich jest 
bezpłatna), ma dostęp dO’ książki. Z żadnej 
biblioteki nie korzystało 13% pytanych. 
37% znało innych czytelników, którzy by
li partnerami do wymiany poglądów na 
temat książek i pracy biblioteki. Zasta
nawiające jest, że zaledwie 7% korzysta
ło z Centralnej Biblioteki dla Niewido
mych w Warszawie.

20% respondentów miało zastrzeżenia 
co do ilości ciekawych pozycji w biblio
tekach, a także co do kwalifikacji per
sonelu bibliotecznego. Często godziny ot
warcia bibliotek (np. w Chorzowie) nie są 
przystosowane do czasu wolnego czytel
ników, co w znaczny sposób utrudnia do
tarcie do książek. Ilość lektur jest nadal 
niewystarczająca. Brakuje tak poszuki
wanych tytułów jak Nędznicy Wiktora 
Hugo, Przedwiośnie Żeromskiego, Kor
dian Słowackiego.

Czytelnicy książki mówionej mieli pre
tensje do jakości nagrań i sposobu in
terpretacji. Wielu negatywnie oceniło taś
my kasetofbnowe. Oto jedna z wypo

wiedzi: „Kiedy tekst był nagrany na taś
mach szpulowych, taśma była na wierz
chu, łatwo mi było poradzić sobie z nią, 
kiedy się zerwała. Czas nagrań był też 
odpowiednio dłuższy”.

37% badanych posiada własne małe bi
blioteczki. Najczęścej w skład takiego 
księgozbioru wchodzą „czarnodruki” 
(72%), książki i czasopisma brajlowskie 
(24%), a także płyty (4%). Z usług lekto
ra korzysta 17%, z  radia 11%.

Bardzo ważną rolę w krzewieniu i sze
rzeniu czytelnictwa odgrywa bezpośred
ni kontakt iz książką. Można go osiągnąć 
poprzez wolny dostęp do półek, dzięki 
czemu niewidomy ma możliwość samo
dzielnego wyboru interesującej go lektu
ry. Mimo to sprawę wolnego dostępu do 
półek spora część (20%) niewidomych 
czytelników potraktowała w .zasadzie ne
gatywnie. Przyczyną jest obawa przed 
wprowadzeniem bałaganu w księgozbio
rze („Nie zawsze umiałbym odłożyć wy
brane książki lub kasety na swoje miej
sce”) oraz lęk przed straceniem orienta
cji w pomieszczeniu bibliotecznym.

Zwolennicy wolnego dostępu do półek 
z książkami argumentowali to m.in. na
stępująco: „Wolny dostęp do półek sta
nowi pewien element samodzielności”, 
„Każdy mógłby wybierać zgodnie ze swy
mi zainteresowaniami”.

Przy charakteryzowaniu biblioteki dla 
niewidomych ważką wydaje się kwestia 
organizacji katalogu bibliotecznego jako 
przewodnika po zbiorach. Osoby rzadko 
korzystające z usług biblioteki i nie za
znajomione z jej pracą do powyższej spra
wy ustosunkowały się negatywnie (88% 
ankietowanych). Resżta akceptuje kata
log w formie broszury, zawierającej opi-

I.* '

/■
• *

Komn bije dzwon E. Hemingwaya na
grano na 19 kasetach, w wersji dla wi
dzących książka liczy 2 tomy

Foto : T. G arb ień
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sy bibliograficzne poszczególnych książek 
sporządzone pismem brajla, bądź w po
staci kasety z nagranymi opisami biblio
graficznymi pozycji znajdujących się w 
bibliotece. Ostatnie rozwiązanie umożli
wiłoby zaznajamianie się z księgozbiorem 
nawet adeptom systemu brajlowskiego.

W ankiecie poświęcono również wiele 
miejsca wpływowi czytelnika na proces 
tworzenia się i doboru księgozbioru. 53% 
chciałoby mieć wpływ na kształtowanie 
się zasobu bibliotecznego. Badani postu
lowali też zwiększenie ilości egzemplarzy 
popularnych tytułów.

Sprawne funkcjonowanie biblioteki u- 
zależnione jest od aktywności zawodowej 
bibliotekarza. Wypowiadano się i na ten 
temat. Zdaniem respondentów pośredni
kiem między nimi a książką powinna być 
osoba, która zna problemy ludzi niewi
domych, ich zainteresowania i potrzeby 
czytelnicze oraz możliwości samej biblio
teki, a także na tyle orientuje się w ofer
tach rynku i zasobach innych bibliotek, 
by móc zakupić lub sprowadzić poszuki
wane pozycje.

Bibliotekarza powinny cechować zatem: 
uprzejmość, takt, dyskrecja, przyjazny sto
sunek do czytelnika, gotowość do świad
czenia usług, przygotowanie fachowe. Dla 
niewidomych ważny jest również ton i 
brzmienie głosu bibliotekarza.

63% respondentów wypowiedziało się 
pozytywnie na temat książek polecanych 
przez pracowników biblioteki — odpo
wiadały one ich gustom i upodobaniom 
czytelniczym. Często jednak .niewidomi 
nie byli zadowoleni z porad udzielanych 
im podczas korzystania z biblioteki. Przy
czyną jest tu brak indywidualizacji po
stępowania z czytelnikami, przede wszy
stkim zaś kierowanie się zainteresowania
mi ogółu przy obsłudze poszczególnych 
czytelników.

W pracy bibliotekarza ankietowani 
(44%) najbardziej cenią spokój, ciszę i 
możność obcowania z książką. Jednak za
ledwie 16% pytanych chciałoby podjąć 
pracę bibliotekarza. Jako. mankament te
go zajęcia najczęściej wymieniano mono
tonię czynności i ich nieatrakcyjność .

•  Współczesny człowiek w celu dorów
nania kroku otaczającym go przemianom, 
sprostania rosnącym wymaganiom w pra
cy zawodowej dążyć musi do aktualizo
wania wiedzy poprzez systematyczną lek
turę., Książka dla niewidomego to nie tyl
ko źródło wiedzy, ale i instrument roz
wijający myślenie, pamięć, wyobraźnię i 
umiejętność rozumowania. Lektura pełni 
też rolę kompensacyjną, pozwala niewi- 
dzącym zapomnieć o bolączkach życia co
dziennego.

Najulubieńszymi i najczęściej czytany
mi książkami są utwory klasyków — Sien
kiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Żeromskie
go, Hemingwaya, Tołstoja. Niesłabnącym 
zainteresowaniem cieszą się książki po
dejmujące problematykę ostatniej wojny.

Białe prostokąciki na brzegach kaset „ksią
żki mówionej” zawierają tytuł książki 
sporządzony alfabetem Brajla.

Foto: T. G arb ień

Na podstawie odpowiedzi można stwier
dzić, że 25% badanych interesuje się hi
storią, 38% przygodą i sensacją, pozosta
li nie opowiadają się za żadnym tema
tem w sposób zdecydowany. Kobiety ce
nią poezję i pamiętniki, mężczyźni zaś 
sport, science-fiction, politykę. 80% osób 
deklaruje, że ma swoją ulubioną książkę. 
Bardzo różnie charakteryzuje się często
tliwość czytania i ilość czytanych książek. 
Najwięcej (37%) czytelników czyta 2—3 
książki w ciągu miesiąca.

Za książką mówioną opowiedziało się 
65% ankietowanych. Jej przewaga nad 
brajlowską ich zdaniem wynika z braku 
powszechnej iznajomości alfabetu brajla i 
z łatwości skupienia uwagi podczas słu
chowego odbioru treści książki..

Problematyka zainteresowań czytelni
czych ludzi niewidomyćh jest sprawą zło
żoną. Ich potrzeby czytelnicze nie odbie
gają od potrzeb człowieka widzącego — 
z tego też powodu należy zwiększyć sieć 
obsługują^cych ich bibliotek. Jak wynika 
z przedstawionych tu badań, powinny to 
być przede wszystkim biblioteki książki 
mówionej, ponieważ duża grupa niewido
mych nie opanowała dostatecznie umie
jętności czytania brajlem.

Celem lepszego odbioru treści książek 
należy zwiększyć ilość sprzętu odtwarza
jącego i zwrócić uwagę na jego jakość. 
Często jeszcze zdarza się, iż niewidomi 
są zdani na korzystanie (odpłatne) z usług 
lektora lub najbliższych osób.

Także dużo do życzenia pozostawia na
dal tematyka i ilość wydawanych ksią
żek brajlowskich. Amatorzy książki braj
lowskiej uskarżają się niejednokrotnie na
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mały , wybór, co bywa częściowo powo
dem rezygnacji z dalszego czytelnictwa. 
Szczególnej troski wymagają lokale bi
bliotek dla niewidomych oraz informacja 
o zbiorach. Zwiększenie ^powierzchni bi
bliotecznej umożliwiłoby wydzielenie ob
szerniejszego poimieszczenia na czytelnię, 
gdzie bibliotekarz mógłby więcej czasu 
poświęcić na rozmowę i pracę z czytel
nikami.

Duży wpływ na pobudzenie oraz kształ
towanie zainteresowań czytelniczych ma 
sam bibliotekarz. Funkcję tę powinna peł
nić osoba z odpowiednim przygotowaniem 
fachowym, lubjąca swoją pracę.

Lektura, szczególnie w dzisiejszych, 
trudnych nawet dla widzących, ifcryzyso- 
wych czasach, ułatwia niewidomym zwal
czanie saimońiości i pustki niełatwego 
przecież życia.

nazwisko i imię

ZOBOWIĄZANIE

Oświadczam, że posiadam spraw
ny magnetofon kasetowy i znam 
sposób jego obsługi.

Wypożyczone kasety zwrócę w do
brym stanie.

W wypadku uszkodzenia kaset 
zobowiązuję się do pokrycia ich 
wartości.

podpis czytelnika

Katowice, dnia

IZABELA NAGÓRSKA
ŁÓDŹ

W 20-lecie powstania
dzielnicowych bibliotek publicznych w Łodzi

Prawne wprowadzenie z dniem 11 1961 
r. decentralizacji sieci bibliotek miejskich 
w Łodzi, po uprzednim uchwaleniu bu
dżetów dzielnicowych, spowodowało' prze
jęcie przez Referaty Kultury DRN od 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. 
Waryńskiego większości spraw kadrovzych 
i administracyjnych. Na razie na okres 
2-letni wytypowano tylko w dwu dziel
nicach biblioteki wiodące, będące dyspo
nentami kredytów trzeciego stopnia. Do
piero w II kwartale 1963 r. utworzono 
Dzielnicowe Biblioteki Publiczne Bałuty, 
Górna, Śródmieście, Polesie, Widzew i po
wierzono im statutowo kierowanie ca
łością spraw dzielnicowych sieci bib
liotecznych. Opieka merytoryczna bib
lioteki głównej obejmować miała pomoc 
metodyczno-instrukcyjną, bibliograficz
ną, szkolenie i doskonalenie kadr, ko
ordynację planów w skali miasta.

„Dzielnicówki” osadzono' na bazie wy
branych bibliotek dla dorosłych (z czy
telniami), przeobrażając wypożyczalnie 
w działy księgozbioru, oraz powołano 
działy administracyjne. Struktura or
ganizacyjna wydzielała oczywiście sta
nowisko instruktora, jednak merytorycz
na opieka nad filiami ze strony biblio
tek dzielnicowych spoczywała dość dłu

go wyłącznie w gestii kierowników. Do
piero w r. 1968 została zaangażowana 
kadra instruktorska w dzielnicach Wi
dzew, Polesie i Bałuty. W następnym 
roku mianowano instruktora w Dziel
nicy Śródmieście, a w IV kwartale 1971 r. 
na Górnej. W związku z rozwojem sieci 
etat drugiego instruktora przyznano "w 
r. 1970 dzielnicy Bałuty, a w r. 1982 
dzielnicom Górna i Polesie. Wszystkirh 
bibliotekom dzielnicowym z czasem zmie
niono początkowe lokale na baTdziej od
powiednie do ich funkcji, w pomieszcze
niach specjalnie przeznaczonych na bi
blioteki lub adaptowanych. I tak trzy 
największe placówki (ze zlokalizowany
mi wspólnie filiami dla dzieci): Bałuty, 
Górna i Śródmieście rozporządzają po
wierzchniami 718 m̂ , 607 m2 i 480 m .̂ Z 
dwu pozostałych (bez młodzieżowych) 
metraż 398 m2 biblioteki Widzewa uznać 
można za wystarczający, natomiast DBP 
Polesie (220 m̂ ) wymaga rychłej po
prawy warunków.

Warto podkreślić, iż w omawianym 
okresie nadano DBP Śródmieście imię 
Andrzeja Struga, DBP Bałuty — imię 
Stanisława Czernika, DBP Górna — imię 
Władysława Reymonta oraz DBP Widzew
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— imię Lucjana Rudnickiego^. Na Pole
siu natomiast zespół bibliotek rejono
wych otrzymał imię Jana Augustyniaka, 
organizatora sieci bibliotek publicznych 
w Łodzi.

Stale zwiększająca się liczba biblio
tekarzy w sieci łódzkiej spowodowała 
konieczność zmian w organizacji ich 
doskonalenia zawodowego. W r. 1970 bi
blioteki dzielnicowe przyjęły od MBP 
przygotowanie zebrań, na których oma
wiano i dyskutowano lektury samo
kształceniowe. W rok później zaczęły 
przeprowadzać ćwiczenia z techniki bi
bliotecznej i s:ękolenia przywarsztato- 
we nowo zaangażowanych według wy
tycznych Działu Instrukcyjno-Metodycz
nego MBP. Dział ten przekazał im w r. 
1974 również ogólne szkolenia biblioteka
rzy sieci i odtąd prowadzi tylko szkole
nia specjalistyczne dla bibliotekarzy bi
bliotek dziecięcych, szpitalnych, związko
wych oraz dla kadry kierowniczej DBP, 

« a po reformie administracyjnej — szkole
nia bibliotekarzy bibliotek gminnych wo
jewództwa miejskiego łódzkiego.

Z decyzją decentralizacji sieci łączyły 
się w Wydziale Kultury RN nadzieje na 
dodatkowe finanse dzielnicowych rad 
narodowych i większe ich możliwości 
uzyskania nowych lokali bibliotecznych 
czy wygospodarowanych w starym budo
wnictwie. Start w tym zakresie ułatwiła 
dzielnicowym bibliotekom decyzja władz 
miejskich z r. 1958, zabezpieczająca lo
kale na biblioteki o odpowiedniej po
wierzchni w każdym powstającym osied
lu. Dla nowo budowanych bibliotek za
łożenia fachowe opracowali kompetentni 
pracownicy Biblioteki im. L. Waryń
skiego (np. w latach 1959—1961 przygo
towano założenia dla 17 punktów roz
budowywanej sieci). W wyniku takiego 
stanowiska władz miejskich w okresie 
1960—1967 Łódź uzyskała 13 lokali bi
bliotecznych w budownictwie blokowym, 
4 pawilony wolno stojące (180—220 m̂ ) 
oraz jeden lokal w pawitonie usługowym.

W r. 1962 Uchwała Egzekutywy Komi
tetu Łódzkiego PZPR zobowiązała Radę 
Narodową do opracowania planu per
spektywicznego rozwoju bibliotek. Po 
pewnym czasie na wniosek przewodni-

» z te j okazji w ydano  n as tęp u jące  d ru k i oko
licznościow e: U roczystość nadania im ien ia  
A ndrze ja  S truga  D zie ln icow ej B iblio tece  
Łódź-Śródm ieście . (Nota b ib liograficzna oprać. 
E lżbieta C iepłucha) Łódź 1975 DBP Ł ódź-  
Ś ró d m ie śc ie ;  40 rocznica śm ierci A ndrze ja  
Struga. Łódź 1978 D BP Łódź-S^ódm ieścle im  A, 
S tru g a ; M. K u n a :  R ęko p iśm ienne d e d y k a 
cje z księgozb ioru  S tanisław a C zernika . Łódź 
1975 P ß P  Ł ódź-B ałuty  im . ß t. C zernika; 
S tro fy  p o e tyck ie  S tan isław ow i C zern ikow i 
d ed ykow ane. Z ebrał i oprać. A ndrzej B i s 
k u p s k i ,  Zofia K w a ś n i e w s k a .  Łódź 
1979 D BP Łódź B ału ty .

czącego Rady Narodowej wprowadzono 
biblioteki do programu usług podstawo
wych w budownictwie miejskim. Sesja 
zwyczajna RN z 15 II 1968 r. (z udzia
łem wicedyrektora Departamentu MKdS, 
Czesława Kozioła) poświęcona była głów
nie bibliotekarstwu. Podjęto uchwały w 
sprawie oceny działalności bibliotek 
i dalszego rozwoju czytelnictwa. Mimo 
iż w r. 1969 Łódź osiągnęła, a nawet 
przekroczyła, podstawowy wskaźnik (1 
biblioteka na 10 tys. mieszkańców), to 
rozwijająca się stale aglomeracja wyma
gała dalszej rozbudowy sieci. Plan jej 
rozbudowy do r. 1990 wszedł też jako 
część składowa do ogólnego planu roz
woju kultury, przygotowanego przez 
władze miasta w r. 1973. Nie mógł jednak 
być obwarowany obowiązującymi zarzą
dzeniami w sprawie specjalnych lokali 
bibliotecznych w dalszych nowych o- 
siedlach, ponieważ budownictwo miejs
kie zostało już zdominowane przez bu
downictwo spółdzielcze, a to nie ho
norowało ustaleń. Tylko kilka lokali z 
dawnych założeń zostało oddanych do 
użytku w opóźniającym się budownic
twie, kilka z planów inwestycyjnych 
skreślono. Pomyślna dla biblio(tek sytu
acja skończyła się w r. 1975.

Ostatnie lata zaznaczyły się usilnymi 
zabiegami dyrekcji dzielnicowych biblio
tek o uzyskanie na biblioteki zastęp
czych lokali przeznaczonych na miesz
kania lub sklepy w nowych osiedlach, 
przede wszystkim na Retkini (oik. 100 
tys. mieszkańców) i na Widzewie-Wscho- 
dzie (ponad 50 tys. mieszkańców). Wy
korzystano trzykrotnie okoliczności wy
nikłe na skutek kryzysu gospodarczego, 
zdobywając lokale placówek handlo
wych lub usługowych, które za
wiesiły swoją działalność. Mimo trudności 
występujących po pierwszym intensyw
nym okresie rozbudowy bibliotekarstwa 
w dzielnicach, dorobek 20-lecia jest duży, 
co ilustruje zestawienie.

Łącznie z MBP i Biblioteką ŁDK 
Łódź posiada 99 bibliotek (ze 113 czjdel- 
niami), w tym 35 bibliotek dla dzieci. 
Ilość punktów bibliotecznych — 63.

W latach 1963—1982 przybyło w dziel
nicach 48 filii, 3 oddziały przy biblio
tekach szpitalnych, 1 oddział przy KD 
PZPR Bałuty, 2 oddziały dziecięce. Nie 
tylko jednak przyrost nowych placówek 
stanowi podstawę do oceny osiągnięć 
DBP i patronujących im DRN. Należy 
pamiętać, iż w ostatnim 20-leciu zorga
nizowano cztery dzielnicowe introliga- 
tornie (nie posiada jej tylko Widzew) o- 
raiz 5 magazynów dzielnicowych dla zbio
rów wyselekcjonowanych. Ponadto popra
wiono warunki lokalowe aż 55 placówkom, 
w tym kilku 2— i 3—krotnie, bądź przezi 
uzyskanie pomieszczeń sąsiedzkich i ich 
adaptacji, bądź przez przeprowadzki do 
nowych lokali.

Sprawa „starzenia się” bibliotek na
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Dzielnica
1963 r. 1982 r.

Przyrost
bibliotekbibliotek mieszkań

ców bibliotek mieszkań
ców

Bałuty
Górna
Polesie
Śródmieście
Widzew

16
8

11
8
6

178 396
173 193
135 341
161 231
86 159

26
22
21
15
13

244 691
199 990
172 506
104 517
122 364

10
14
10
7
7

Razem 49 734 320 97 844 068 48

skutek przeładowania rosnącymi ciągle 
księgozbiorami jest charakterystyczna 
nie tylko dla najdawniejszych placówek, 
ale i dla nowszych, których siedziby 
były zadowalające zaledwie przed 10 la
ty. Problem to stale otwarty, jeżeli u- 
świadomimy sobie, że tylko jedna filia 
ma 400 m ,̂ 4 filie — 204—308 m̂ , 10 
filii — 167—214 m«, a 36 — 90—140 
Obok pozostałych (w granicach 50—80 m̂ ) 
powierzchnie 3 bibliotek szpitalnych ma
ją niewiele ponad 20 m̂ . A więc dla wie
lu ogniw sieci normatyw 200 m  ̂ polzos- 
tanie długo jeszcze wzorem idealnym.

Oprócz wyposażenia nowych bibliotek 
i okresowych remontów dużych nakła
dów finansowych DRN wymagała stała 
modernizacja dawniejszych lokali. Obej
mowała ona częściową wymianę mebli 
i regałów (głównie na metalowe), zas
tosowanie elektrycznego ogrzewania i oś
wietlenia jarzeniowego oraz zmianę wy
kładzin, zasłon i ceramiki. Z powodu 
znanych trudności zakupu jedynie „dziel- 
nicówki” zaopatrywano w maszyny do 
pisania i liczenia. W każdej dzielnicy 
nie więcej niż 3—4 filie posiadają stare 
maszyny, otrzymane od DBF czy za po
średnictwem KPB.

Przedmiot specjalnej troski dyrekcji 
DBP stanowiło przyłączenie filii do sieci 
telefonicznej. Obecnie na 97 bibliotek 
jeszcze 12 nie posiada telefonów, a 8 
korzysta z nich tylko pośrednio. Zao
patrzenie w sprzęt audiowizualny, mimo 
częściowego zużycia, można uznać za 
wystarczające wobec słabszego niż w la
tach 1965—1975 wykorzystywania go przez 
bibliotekarzy. Łącznie jest 67 magneto
fonów, 61 adapterów, 45 projektorów, 
62 rzutniki, 11 epidiaskopów i 19 tele
wizorów. W 20 największych placówkach 
znajdują się pianina.

Biblioteki dzielnicowe rozpoczynały 
działalność w niekorzystnym dla rozwo
ju czytelnictwa okresie, w związku z 
niedostateczną ilością bibliotek i słabym 
ich finansowaniem. W r. 1962 Łódź 
miała najniższą ze wszystkich miast wo
jewódzkich średnią zakupów, a pod wzglę
dem ilości czytelników na 100 miesz
kańców kwalifikowała się w tabeli o- 
gólnopolskiej do ostatniego miejsca. Sta
ły wzrost funduszy DRN na zakup ksią

żek do r. 1966 przesunął w tymże roku 
biblioteki łódzkie z ostatniego na przed
ostatnie miejsce. W r. 1967 nastąpiło 
izmniejszenie funduszów i odtąd zesta
wienia osiągniętych wskaźników nowości 
na 100 mieszkańców Łodzi (łącznie z 
MBP i Biblioteką ŁDK) wskazują, ,iż 
przyznawane sumy nie uwzględniają w 
dostatecznej mierze ani wzrostu liczby 
mieszkańców, ani wzrostu cen.

Norma zakupu nowości (18 na 100 mie
szkańców) przewidziana Zarządzeniem Nr 
14 Ministra Kultury i Sztuki została zrea
lizowana lub przekroczona tylko w la
tach 1968—1969, 1972 i 1974. Począwszy 
od r. 1975 wskaźnik spadł z 17,5 do 11,8 
w r. 1979 (Widzew 7,7) i 11,3 w r. 1981. 
Rok 1980 i 1982 przyniósł zwyżkę do 13,2 
i 13,7 dzięki dofinansowaniu MKiS.

Sprawozdania MBP im. L. Waryńskiego 
z lat 1980—1981 wyraźnie podkreślają, iż 
budżet podstawowy na książki utrzymy
wał się od kilku lat na tym samym po
ziomie, co przy zmienionych cenach ma 
istotne znaczenie. Dofinansowania przy
znawane z reguły w ostatnich miesiącach 
roku nie zawsze pozwalały na racjonalne 
zakupy. Znane powszechnie trudności w 
zdobywaniu literatury dla dzieci, ency- 
ktopedii, słowników, klasyki, lektur szkol
nych, poszukiwanych tytułów, nie ominę
ły bibliotek łódzkich. Tradycyjny już w 
Łodzi indywidualny zakup książek, wspo
magany „Listami załecającymi” Dzia
łu Instrukcyjno-Metodycznego MBP, za
pewnia szybkie dostarczanie nowości czy
telnikom, stwarza warunki do lepszego 
po:znawania przez bibliotekarzy ostatnio 
wydanych książek, ale w niektórych przy
padkach, przy nie najlepszych układach 
z księgarnią, przysparza dodatkowych za
biegów.

W omawianym okresie księgozbiór dziel-

Dzielnica Rok 1963 Rok 1982

Bałuty 106 617 537 768
Górna 68 850 431 848
Polesie 68 849 334 763
Śródmieście 69 875 274 497
Widzew 52 920 241 715
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17 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla dorosłych w łódzkiej dzielnicy Bałuty
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nic wzrósł z 367 211 wol. do 1 820 591 
wol.

W ostatnim 20-leciu przeprowadzono 
szereg prac organizacyjnych w zakresie 
opracowania zbiorów. Wprowadzono w 
bibliotekach dla dorosłych podział lite
ratury pięknej według języków, a w bi
bliotekach dziecięcych także według po
ziomów, zmieniono katalogi klamrowe na 
skrzynkowe, a ostatnio zakończono rekla- 
syfikację. Tradycyjne okładanie książek w 
papier pakowy zastąpiono początkowo la
kierowaniem okładzin, a następnie opra
wą w folię lub' granitol.

Wysuwane przez MBP im. L. Waryń
skiego postulaty zróżnicowania usług bi
bliotecznych nie zawsze DBP mogły w 
pełni realizować. Otwarte w latach 1962— 
1966 dwie filie specjalistyczne przy To
warzystwie Społeczno-Kulturalnym Ży
dów oraz przy Rosyjskim Stowarzyszeniu 
Kulturalnym trzeba było zlikwidować w 
r. 1970 z powodu zmniejszającej się liczeb
ności i działalności obu organizacji. W 
latach 1971—1973 udostępniono 3 rejono
we biblioteki publiczne ize specjalizacją 
literatury społeczno-politycznej przy Ko
mitetach Dzielnicowych PZPR Polesia, 
Górnej, Widzewa i udostępniono Oddział 
DBP Bałuty przy KD. Obecnie działają 
tylko dwie ostatnie placówki. Na skutek 
zmiany siedziby przez KD Polesia i Gór
nej, nie związane już z nimi lokalowio- re- 
jonówki rozbudowują działy literatury

pięknej. Dwie filie, zlokalizowane przed 
decentralizacją przy domach akademic
kich Uniwersytetu Łódzkiego i Politech
niki Łódzkiej, dyrekcje DBP Śródmieścia 
i Polesia przeniosły na teren pawilonów 
usługowych usytuowanych przy akademi
kach. W ten sposób uzyskano o wiele lep
sze warunki dla obsługi studentów. W 
wyniku zawartego porozumienia, w trzech 
szkołach na Bałutach i w jednej na Wi
dzewie umieszczono biblioteki dziecięce, 
które mając charakter publicznie do
stępnych służą przede wszystkim uczniom 
tych ' szkół. Podobna próba w dzielnicy 
Górna okazała się jednak ze względów 
lokalowych akcją nieudaną.

W październiku 1968 r. otwarto na te
renie Pułku Obrony Terytorialnej m. Ło
dzi 10 Rejonową Bibliotekę Publiczną 
dzielnicy PolOsie, która działając na rzecz 
środowiska żołnierskiego opiera się także 
na przepisach dotyczących bibliotek woj- 
skowych.

Najwcześniej, bO' przed 16 laty, podjęła 
specjalizację harcerską w zbiorach 21 
RBP dla Dzieci w dzielnicy Bałuty, po- 

. czątkowo usytuowana przy Komendzie 
Hufca, a następnie przy ul. Żubardzkiej. 
W roku ubiegłym MBP im. Waryńskiego 
podpisała porozumienie z Komendą Cho
rągwi Łódzkiej w sprawie ustanowienia w 
każdej dzielnicy jednej biblioteki dziecię
cej specjalizującej się w gromadzeniu pu
blikacji potrzebnych harcerstwu i we
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współpracy z nim; Warto również pod
kreślić, że na Bałutach 4 RBP dla Dzie
ci specjalizuje się w gromadzeniu albu
mów i książek z historii sztuki, a 17 
RBP dla Do^rosłych — w literaturze do
tyczącej teatru. Na Górnej 11 RBP dla 
Dorosłych udostępnia zbiory muzyczne i 
rozbudowuje płytotekę, a na Widzewie 3 
RBP dla Dorosłych specjalizuje się w hi
storii literatury.

Organizacja publicznych bibliotek szpi
talnych, rozpoczęta w r. 1973, wymagała 
wielu zabiegów i starań zarówno ze stro
ny DBP, jak i MBP.

Obecnie w Łodzi działają:
21 RBP Ł-Górna w Szpitalu im. dr.

K. Jonschera,
18 RBP Ł-Górna w Zespolonym 

Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika, 
z Oddziałem na Onkologii i Oddziałem 
Rehabilitacji Kardiologicznej na Popio
łach,

11 RBP Ł-Polesie w Szpitalu im. 
dr. M. Pirogowa,

13 RBP Ł-Sródmieśoie w Szpitalu 
im. L. Pasteura,

12 RBP Ł-Sródmieście w Szpitalu 
im. N. Barlickiego.

Ponadto DBP Ł-Sródmieście ma Od
dział w Szpitalu ZOZ Ł-Sródmieście dla 
pracowników i studentów wyższych uczel
ni oraz punkt biblioteczny w Oddziale 
Polskiego Związku Niewidomych. DBP 
Ł-Widzew prowadzi przy pomocy swoich 
pracowników punkt biblioteczny w Szpi
talu im. dr. Sonnenberga. Nie udało się 
jeszcze umiejscowić bibliotek na terenie 
szpitali ginekologicznych.

Dużym osiągnięciem była rozbudowa te
renowych czytelni naukowych. Oprócz

Spotkanie najmłodszych czytelników 21-ej 
Rejonowej Biblioteki Publicznej dla dzie
ci i młodzieży w dzielnicy Bałuty — z 
plastykiem Jerzym Czernawskim

pięciu działających przy DBP, stopniowo 
tworzono je przy wytypowanych filiach, 
mających po tepiu odpowiednie warunki 
(w ogólnej liczbie 7). Pierwszą z nich by
ła czytelnia przy ul. Wrześnieńskiej 
(1965 r.).

Rozwój sieci bibliotecznej po decentra
lizacji przyczynił się do wzrostu liczby 
czytelników. Dzielnice zarejestrowały ich 
w r. 1963 — 57 470, w r. 1982 — 156 785. 
w pierwszym roku działalności DBP w 
Łodzi2 notowano 7,7 czytelników na 100 
mieszkańców. Wskaźnik ten wzrastał stop
niowo do 22,9 czytelników w r. 1974 (z 
wyjątkiem r. 1969 — 13,3). Następne 5- 
lecie zamknęło się w granicach 22,2—23,6 
przy średniej ogólnopolskiej 21,1. Kryzy
sowy okres 1980—1982 przyniósł ołbniżkę 
wskaźnika — 21,9, 19,4, 19,9 czytelników 
na 100 mieszkańców.

W dzielnicach rozbudowujących wielkie 
osiedla obserwuje się stały spadek wska
źnika: na Polesiu juź od r. 1974, na Wi
dzewie od r. 1976. Wymierność aktywno
ści czytelniczej ilustruje dość zróżnicowa
na liczba wypożyczeń: w ciągu 10 lat — 
ponad 22 i 23; w r. 1970 i 1976 — 24,1,
w r. 1972 — 26,7 wypożyczeń. Po r. 1977 
nastąpił spadek do 17,2, 17,6, a nawet 
16,8. W ubiegłym roku zanotowano wzrost 
do 18,8 wypożyczeń. Przyczyny takiego 
stanu rzeczy mogą być różne — czasowe 
zawieszenia działalności placówek na sku
tek długotrwałych remontów i zmiany lo
kalizacji, przeprowadzki czytelników do 
innych dzielnic, odległości od bibliotek w 
nowych osiedlach, zwłaszcza od rejono
wych dla dzieci.

Powód regresu czytelnictwa w ostatnich 
latach ma zapewne szersze podłoże spo
łeczne, m. in. warunki życia codzienne
go. Łączy się z tym w pewnej mierze 
obniżenie poczytności literatury popular
nonaukowej i roczników czasopism, któ
rej procentowe mierniki wysuwały łódzkie 
biblioteki na czołowe miejsca w tabeli 
ogólnopolskiej — w latach 1963—1979 — 
26,9—32,2%, w ciągu ostatnich trzech lat 
— 26,3, 24,2, 22,0%. Oddziaływać tu może 
i gorsze zaopatrzenie niektórych biblio
tek, i nie najlepsza praca z czytelnikiem 
indywidualnym młodych bibliotekarzy.

Fluktuacja kadr w omawianym okresie 
była duża; obejmowała 20—30%, a nie
kiedy blisko 40% personelu. W r. 1963 
na 118 osób tylko 6 miało wykształcenie 
wyższe, w r. 1982 na 271 osób — 49, w 
tym 18 wyższe bibliotekarskie. W tej gru
pie zdecydowaną przewagę ma zespół kie
rowniczy DBP. Dwie dyrektorki uzupeł
niły studia humanistyczne rocznym Stu
dium Międzywydziałowym Uniwersytetu 
Poznańskiego, trzy są absolwentkami stu
diów bibliotekoznawczych, podobnie sześć 
instruktorek. Jednak w r. 1982 aż 76 osób 
legitymowało się tylko ogólnym wykształ
ceniem średnim i krótkim stażem pod-

2 Łącznie z w ypożyczalnią MBP i b ib lio teką 
ŁDK
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partym szkoleniem przywarsztatowym. 
Poważna liczba pracowników, którzy w 
czasie zatrudnienia w bibliotekach publi
cznych uzyskali zaocznie wykształcenie 
bibliotekarskie średnie lub wyższe, prze
szła do bibliotek naukowych, fachowych 
i szkolnych.

Ramy artykułu nie pozwalają na omó
wienie całości problematyki, a więc i służ
by informacyjnej, której rozwój związa
ny jest z 20-leciem DBP, i działalności 
„upowszechnieniowej”. Dorobek sprzed 
decentralizacji w zakresie różnych form 
pracy ,z czytelnikiem i współpracy ze 
środowiskiem został znacznie wzbogacony 
i urozmaicony ’. Obecnie ta dziedzina 
działalności przeżywa kryzys, którego 
przyczyny trudne są do jednoznacznego 
określenia. Składają się na nie oszczęd
ności, atmosfera czasu, brak zaintereso
wania ze strony niektórych środowisk 
czytelniczych, niechęć wielu biblioteka
rzy wynikająca nie tyle z, rzeczowej ana
lizy osiągniętych wyników, ile z postawy 
wygody i „życiowego zmęczenia”.

Dzielnicowe Biblioteki Publiczne w Ło
dzi swoje 20-lecie mogą podsumować sze
regiem bardzo ważkich i konkretnych

*1. N a g ó r s k a :  O Kołach P rzyjació ł B i
b lio tek  (na przyk ładzie  Łodzi). „P oradn ik  
B ib lio tekarza” 1980 n r  11/12 s. 260—262.

osiągnięć uzyskanych dzięki opiece DRN. 
Z drugiej jednak strony muszą nadal dą
żyć do i2sałatwienia w bliższej i dalszej 
przyszłości spraw ciągle obecnych w na
szym życiu bibliotekarskim. Należy do 
nich stała rozbudowa sieci, przede wszy
stkim na terenie nowych osiedli — a więc 
co najmniej 15 placówek — z przewagą bi
bliotek dla dzieci. Wobec 'znanej sytuacji 
w budownictwie mieszkaniowym trudno 
będzie liczyć ma lokale .zastępcze w blo
kach. Bardziej realne może być częściowe 
zagospodarowanie osiedlowych pomiesz
czeń socjalnych, np. klubowych, lub uzy
skanie nie wykorzystanych lokali usłu
gowych.

Wzrost księgozbioru proporcjonalnie do 
zwiększającej się liczby mieszkańców uza
leżniony będzie od zróżnicowanego ryn
ku księgarskiego, odpowiedniej polityki 
kulturalnej, ale i od właściwego .zabezpie
czenia finansowego ze strony dzielnico
wych rad narodowych. Poparcia rad wy
magają też starania DBP o pełną tele
fonizację sieci. Do przezwyciężenia pew
nego zastoju w czytelnictwie Łodzi win
no pomóc utrwalenie się stabilizacji spo
łecznej, zwiększenie informacji przy po
mocy prasy i telewizji lokalnej, pogłębie
nie współpracy ze szkołami i zakładami 
pracy pozbawionymi księgozbiorów, uak
tywnienie środowisk bibliotecznych oraz 
usprawnienie obsługi czytelników w nie
których bibliotekach publicznych.
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MARIA BOCHAN
PIŁA — WBP

Antoni Bederski
patronem Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy
w W yso k ie j (woj. pilsirie)

Zgodnie z Postanowieniem Nr 73/83 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
wej w Pile z dnia 20 kwietnia 1983 r. na 
wniosek Naczelnika Miasta i Gminy w 
Wysokiej, Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej w Pile i Zarządu Okręgu Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pi
le nadano Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy w Wysokiej imię Antoniego Be- 
derskiego.

Uroczystość odbyła się- skromnie, po bi- 
bliotekarsku, 3 maja br., w Dniu Biblio
tek i Czytelnictwa. Fakt nadania imienia 
Bibliotece w Wysokiej jest w roku 35-le- 
cia jej działalności wyrazem uznania dla 
jej poczynań w upowszechnianiu książki 
i czytelnictwa. Służyć ma jednocześnie 
kształtowaniu patriotyzmu regionalnego, 
popularyzacji życia i działalności czło
wieka, który pochodził z woj. pilskiego, 
zasłużył się dla polskości, kultury pol
skiej i nauki wielkopolskiej. Zobowiązu
je to również pracowników wyróżnionej 
biblioteki do pracy i działań godnych 
imiennika.

W uroczystości nadania- imienia wzięła 
udział rodzina Bederskich — odsłonięcia 
tablicy dokonała wnuczka Antoniego Be- 
derskiego, dr medycyny Wanda Beder- 
ska, mieszkająca w Poznaniu.

Kim był Antoni Bederski? Urodził się 
13 stycznia 1848 r., w Wysokiej, miastecz
ku na północnym krańcu Wielkiego Księ
stwa Poznaństóego w rodzinie rolniczej o 
tradycjach patriotycznych. Nazwisko Be
derskich, przekręcone przez Niemców na 
„Peterskie”, występowało w spisach lud
ności miasta Wysoka dokonanych przez 
władze pruskie w obwodzie nadnoteckim 
po zajęciu go w r. 1772 przez króla Prus, 
Fryderyka II. Nazwisko to po raz pier
wszy w brzmieniu „Bedera” występuje w 
księgach kościelnych Wysokiej w r. 1752,

Ojciec Antoniego Bederskiego piastował 
różne urzędy miejskie w Wysokiej, gos
podarując na 80 morgach ziemi. Jego za
wód w aktach archiwalnych Uniwersyte
tu Wrocławskiego określany jest wyrazem 
„Ackerbürger” — mieszczanin uprawia
jący ziemię. Matka, Anna z Matczyńskich, 
zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci.

Wykształceniem Bederskiego kierował 
wuj — proboszcz na Pomorzu, widzący w 
nim przysdego duchownego. Najpierw

wysłał go do gimnazjum w Pelplinie, a 
potem w Chełmnie (1866—1870).

Czas pobytu Antoniego w gimnazjum 
chełmińskim to' okres naj\Viększego roz
woju pod względem organizacyjnym. By
ły to lata chwilowego złagodzenia poli
tyki Prus wobec Polaków — używa
no języka polskiego, ukazywała się pra
sa polska, działało Pomorskie Towarzy
stwo Pomocy Naukowej, rozwijała się 
polska biblioteka uczniowska. Nauczycie
lami Bederskiego w Chełmnie byli wy
bitni Polacy, m. in. filolog, edytor i dzia
łacz społeczny Pomorza, Stanisław W ę- 
c 1 e w s k i. Klimat gimnazjum wpłynął 
na utworzenie przez młodzież polską taj
nej organizacji patriotycznej imienia 
Tomasza Zana, opartej na ideałach 
Filomatów i Filaretów, której głównym 
zadaniem było moralne i umysłowe wy
chowanie młodzieży na Polaków świa
domych obowiązku walki o wyzwolenie 
ojczyzny. Przypuszcza się, że represje 
związane z przynależnością do tego sto
warzyszenia wpłynęły nà uzyskąnie przez 
Bederskiego matury dopiero w r. 1871.

Wbrew intencjom swego mecenasa (wu
ja) Bederski marzył o studiach medycz
nych w Berlinie. Jednakże zależność ma
terialna zmusiła go do podjęcia studiów 
w zakresie filologii klasycznej na Uni
wersytecie Wrocławskim. Studentem te
go Uniwersytetu był dwukrotnie, raz od 
listopada 1872 r. do lipca 1874 r., po czym 
wyjechał do Berlina (uniwersytet), drugi 
— od listopada 1875 r. do listopada 1877 r. 
W okresie studiów nieustannie nękały go 
kłopoty materialne.

Podczas pobytu we Wrocławiu (do r. 
1876) Bederski był członkiem Towarzy
stwa Literacko-Słowiańskiego, patriotycz
nego zrzeszenia studentów polskich. W 
studenckim pisemku wrocławskim „Po
czwara” zamieszczał swoje pierwsze roz
prawki i wiersze.

Studiując jednocześnie filológię klasy
czną i słowiańską, zetknął się z prof, Wła
dysławem N e h r in g ie m ,  który podob
nie jak chełmianin W.ęclewski reprezento
wał nowoczesną szkołę filologiczną.

Zainteresowania naukowe doprowadziły 
Bederskiego do starań o uzyskanie w r. 
1878 stopnia doktora i do napisania w 
języku łacińskim dysertacji o Plaucie i 
Terencjuszu. Do egzaminu doktorskiego 
jednak nie przystąpił, zrażony nieżyczli
wym stosunkiem profesora do Polaków i 
jego ustawicznymi poprawkami wnoszo
nymi do pracy. Pracę po prostu spalił.

Niepowodzenia naukowe oraz trudności 
materialne zmusiły Bederskiego do wy
jazdu z Wrocławia i przyjęcia posady 
guwernera w Toruniu, a następnie w Ko
lędzie k. Milicza na Dolnym Śląsku.

W r. 1879 wrócił ponownie do Wrocła
wia i podjął pracę dorywczą w Bibliote
ce Uniwersyteckiej jako przepisywacz do
kumentów. Sumienność i gorliwość w
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wykonywaniu obowiązków spowodowały 
nadanie mu stopnia asystenta bibliotecz
nego. W bibliotece wrocławskiej praco
wał 12 lat, do r. 1891, pod znakomitym 
kierownictwem ojca niemieckiego biblio
tekarstwa naukowego, Karola D z i à t z- 
k o. Zajmował się tam m. in. porządko
waniem katalogu poloników. Pracując w 
bibliotece jako urzędnik niemiecki (w la
tach 1884—1891), pełnił potajemnie fun
kcję wydawcy i redaktora założonych z 
inicjatywy Alfonsa P a r c z e w s k i e g o  
„Nowin Szląskich”, tygodnika adresowa
nego do Polaków-ewangelików zamieszka
łych na Górnym Śląsku.

„Nowiny Szląskie” niosły słowo pol
skie, budziły poczucie narodowe, nawo
ływały do zorganizowanej, wytrwałej, 
świadomej swych celów samoobrony po
litycznej; zamieszczały wiele polskich pie
śni religijnych, artykuły o szkodliwości 
usuwania języka polskiego z nabożeństw 
ewangelickich, wiadomości o reformacji, 
w Polsce, informowały o działalności wy
bitnych Polaków-ewangelików, np. Wojcie
cha K ę t r z y ń s k i e g o ,  Samuela D a m- 
b r o w s k ie g o .  Zasługą Antoniego Be- 
derskiego-katolika była wielka tolerancja 
religijna i uchronienie „Nowin” od nie
chęci wyznaniowej do katolików- „Nowi
ny” przestały wychodzić w r. 1891 na sku
tek przeniesienia się Bederskiego do Po
znania. Konspiracyjny charakter pracy 
Bederskiego przy redagowaniu tego ty
godnika stał się przyczyną pomniejszania 
jego właściwych zasług. Wyjaśnia to do
piero jego korespondencja z r. 1890 pro
wadzona z Wojciechem Kętrzyńskim.

W r. 1891, dokładnie 12 marca, na pro
pozycję Edwarda S o s n o w s k ie g o ,  dy
rektora Biblioteki Raczyńskich w Pozna
niu, Bederski w 43 roku życia podjął tam 
pracę na stanowisku drugiego biblioteka
rza, tj. zastępcy i pomocnika. Pracę w 
Bibliotece Raczyńskich rozpoczął od zre
formowania katalogów. Najpierw upo
rządkował i poprawił błędy w katalogu 
systematycznym, następnie uzupełnił od
naleziony przez siebie katalog topogra
ficzny liczący 18 tys. kart. Wraz z Os
karem C o l lm a n e m  opracował indeks 
przedmiotowy do katalogu systematyczne
go. Zajmował sią także uporządkowaniem 
poznańskiej Biblioteki Rady Miejskiej, 
dla której w r. 1898 sporządził katalog 
kartkowy zbiorów książkowych.

Wskutek częstych zmian na stanowis
ku dyrektora Biblioteki Raczyńskich Be
derski stawał się jej rzeczywistym kiero
wnikiem. Walkę o polskość Biblioteki 
podjął i prowadził wspólnie ;z młodzieżą 
polską z gimnazjów poznańskich, bojko
tującą dzieła niemieckie, czytającą wyłą
cznie książki polskie. Pokrzyżował tym 
zakusy germanizacyjne na terenie Biblio
teki — Niemcy zostali zmuszeni do ku
powania większej ilości książek polskich.

Postawa Bederskiego spowodowała, że 
niemieckie Kuratorium Biblioteki zabro

niło mu zamieszczania publikacji na ła
mach prasy polskiej. W tym stanie rze
czy Bederski przystąpił do opracowywa
nia bibliografii druków poznańskich. Gdy 
od r. 1902 Biblioteką — z pogwałceniem 
jej statusu organizacyjnego — zaczęli kie
rować Niemcy, sytuacja Bederskiego sta
wała się coraz trudniejsza. Ale i wówczas 
znalazł sposoby nakłaniania kierowników 
do nabywania dzieł polskich. W czasie I 
wojny światowej nie dopuścił do wywie
zienia w głąb Niemiec najcenniejszych 
inkunabułów, rękopisów i dokumentów 
Biblioteki.

Z odzyskaniem przez Polskę nie
podległości wzmogła się jeszcze aktywność 
Antoniego Bederskiego. Już 11 listopada 
1918 r. Wydział Wykonawczy Rady Ro
botników i Żołnierzy upoważnił go do 
kierowania bibliotekami publicznymi Po
znania i prowincji poznańskiej. Nadzoro
wał także Bibliotekę cesarza Wilhelma, 
przekształconą wówczas w Bibliotekę Uni
wersytecką. Piastował nawet przez pewien 
czas (16 IV — 30 VII 1919 r.) funkcję jej 
tymczasowego kierownika. Doświadczenia 
z tego okresu zawarł później w artykule 
Jak powstała Biblioteka Uniwersytecka, 
zamieszczonym w „Gazecie Poznańskiej i 
Pomorskiej” w r. 1929 (nr 229).

W r. 1919 powierzono Antoniemu Be- 
derskiemu stanowisko dyrektora Biblio
teki Raczyńskich, które zajmował do 1 
października 1928 r. Początkowo musiał 
borykać się z ogromnymi kłopotami fi
nansowymi, związanymi z  utrzymaniem 
Biblioteki a spowodowanymi inflacją. W 
okresie tym podejmował starania o sub
wencje rządowe, samorządowe i datki o- 
sób prywatnych. W r. 1922 uzyskał wy- 
dtny zasiłek ze strony rządu, dzięki po
parciu Stefana D e m b e g o, ówczesne
go naczelnika Wydziału Bibliotek Pań
stwowych w Ministerstwie Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego.

Upór i nieugiętość Bederskiego oraz 
zrozumienie ze strony prezydenta Pozna
nia, Cyryla R a t a j s k i e g o ;  spowodo
wały wydanie dnia 24 stycznia 1923 r. 
uchwały Magisitratu Poznania- o przejęciu 
Bibliotek na etat miasta.

Przedmiotem kolejnych zabiegów Beder
skiego było odzyskanie utraconego przez 
Bibliotekę po wojnie egzemplarza obo
wiązkowego. Gdy działania jego nie od
niosły skutku, zwrócił się z apelem do na
kładców o bezpłatne ofiarowywanie Bi
bliotece nowych wydawnictw. Na apel ten 
odpowiedziało wiele instytucji i firm wy
dawniczych, jak Polska Akademia Umie
jętności i Instytut Wydawniczy „Bibliote
ka Polska” w Warszawie, Księgarnia św. 
Wojciecha i Wydawnictwo Polskie R. Wa
gnera w Poznańiu, Wydawnictwo Polskie 
we Lwowie, które przesyłały książnicy 
bezpłatnie swe publikacje.

Dla 'zapewnienia Bibliotece dalszego 
rozwoju Bederski od r. 1925 dążył do
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poprawy jej warunków lokalowych, do 
powiększenia powierzchni drogą usunię
cia z budynku bibliotecznego Banku m. 
Poznania (1927) oraz Biblioteki Publicz
nej im. J. I. Kraszewskiego (1925). W od
zyskanych i odnowionych salach umieś
cił czytelnię oraz magazyn czasopism.

Jako bibliotekarz i bibliograf intereso
wał się poznańską i wielkopolską produ
kcją drukarską, prowadząc poszukiwania 
w bibliotekach polskich i niemieckich. 
Wyniki badań ogłosił w r. 1929 w pracy 
pt. Druki poznańskie XVI-XVIII wieku 
znajdujące się w Bibliotece Raczyńskich, 
Praca ta, poprzedzona przedmową dra 
Andrzeja W o j tk o w s k ie g o ,  .następcy 
na stanowisku dyrektora Biblioteki, obej
muje druki poznańskie z lat 1577—1799, 
ułożone chronologicznie, łącznie 333 po
zycji, w tym 46 dzieł nieznanych Karo
lowi Estreicherowi. Bibliografia ta sta
nowi cenny przyczynek do dziejów książ
ki polskiej w Poznaniu.

Kierownictwo Biblioteki Raczyńskich 
Bederski ,^ożył 1 października 1928 r., w 
80 roku życia. W dniu przejścia na eme
ryturę Kolegium Biblioteki Raczyńskich 
nadało mu tytuł honorowego' biblioteka
rza. Za zasługi dla bibliotekarstwa pol
skiego odznaczony został Krzyżem Oficer
skim Orderu „Polonia Restituta”. Praca 
jego znalazła także uznanie Wydziału 
Bibliotek Państwowych Ministerstwa Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego.

Dnia 31 maja 1929 r., w czasie uroczy
stości lOO-lecia Biblioteki Raczyńskich i 
obrad II zjazdu bibliotekarzy polskich.

Bederski obchodził jubileusz 50-lecia pra
cy bibliotekarskiej. Otrzymał wówczas 
godność honorowego członka Związku Bi
bliotekarzy Polskich. Połączenie tych ju
bileuszów miało znaczenie symboliczne — 
podkreślało zasługi Antoniego Bederskie- 
go dla Biblioteki i dla polskiego biblio
tekarstwa.

Będąc już na emeryturze Bederski re
gularnie przychodził do Biblioteki i za
siadał do pracy przy biurku w jednej z 
czytelń. Po raz ostatni był w „ukocha
nej” 28 marca 1930 r., tj. w przeddzień 
śmierci. Zmarł 29 marca 1930 r. w Poz
naniu, w 83 roku życia, pochowano go 1 
kwietnia na cmentarzu św. Marcina. Pod
czas II wojny światowej grób Bederskie- 
go przeniesiono na cmentarz w Luboniu.

Był żonaty z Anną B r z e s k ą ,  z któ
rą miał troje dzieci: dwóch synów — A- 
dama i Jana oraz córkę Angelinę. Jan, 
urodzony w r. 1899, zmarł 27 stycznia 
1983 r. w Gdyni.

Antom Bederski, długoletni dyrektor 
Biblioteki. Raczyńskich, znany był kołom 
naukowym nie z prac badawczych, ale 
z zasług dla bibliotekarstwa polskiego, z 
życzliwego udostępniania zbiorów bada
czom i młodzieży szkolnej. Talent orga
nizacyjny, niestrudzona ruchliwość i nieu- 
giętość cechowały go do końca życia. Sta
rał się być dla pracowników niedoścignio
nym wzorem wychowawcy młodych bi
bliotekarzy, których uczył szacunku do 
pracy zawodowej. Był człowiekiem nie
zwykle skromnym i pracowitym, nigdy 
nie mówił o swoich zasługach, unikał 
wszelkiego rozgłosu.

STEFAN KUBÖW
WROCŁAW

CENTRALNY INSTYTUT 
BIBLIOTEKARSTWA 
W BERLINIE

Odpowiednikiem Instytutu Książki 
i Czytelnictwa jest w Niemieckiej Repu
blice Demokratycznej Centralny Insty
tut Bibliotekarstwa, utworzony w Ber
linie w pół roku po powstaniu państwa 
— w marcu 1950 r.

Przez pierwsze cztery lata Insty
tut ten zajmował się przede wszystkim 
prowadzeniem kursów dla bibliotekarzy 
i innymi'formami kształcenia kadr biblio
tekarskich, dla których opracował progra
my i plany nauczania zawodu. Pierwszy

statut tej placówki, uchwalony 19 sierp
nia 1954 r., rozszerzył zakres jej prac 
przez nałożenie obowiązku prowadzenia 
badań naukowych i działalności meto
dycznej dla potrzeb bibliotek publicznych.

Obecnie Centralny Instytut Bibliote
karstwa działa na podstawie statutu z 
1970 r. Według niego placówka ta pełni 
funkcję centrum naukowo-metodyczne- 
go dla bibliotek publicznych i innych 
obsługujących szerokie rzesze czytelni
ków a jednocześnie organu koordynują
cego tego typu pracę w całym kraju. 
Instytut pełni również funkcję centrum 
informacji i dokumentacji w dziedzinie 
bibliotekarstwa, ośrodka inicjującego 
działalność innowacyjną w bibliotekach 
publicznych oraz wiodącej placówki Mi
nisterstwa Kultury NRD w zakresie pla
nowania i prognozowania, współpracy, 
organizacji terytorialnych sieci biblio-. 
tecznych oraz statystyki i normalizacji 
bibliotekarstwa.

Funkcje te Instytut pełni we współ-
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działaniu m.in. z Centrum Metodycznym 
Bibliotek Naukowych, ośrodkami infor
macji i dokumentacji Ministerstwa Szkół 
Wyższych i Średnich, Instytutem Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu im. Humboldta w Berli
nie i z Biblioteką Niemiecką (Deutsche 
Bücherei) w Lipsku.

Statut z 1970 r. określa również struk
turę organizacyjną Instytutu. Składa się 
na nią dyrekcja oraz oddziały: Zarządza
nia i Planowania, Zbiorów, ich Udostęp
niania i Obsługi Czytelników .oraz Infor
macji wraz z Biblioteką Specjalną.
, Dyrekcji, na czele której niemal od 

początków istnienia placówki stoi prof, 
dr Gothard Rückl, obecny przewodni
czący Związku Bibliotek NRD i członek 
władz Międzynarodowej Federacji Sto
warzyszeń Bibliotekarskich (IFLA), pod
legają pododdziały administracji, księ
gowości i wydawniczy oraz sekcja 
kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Oddział Zarządzania i Planowania zaj
muje się prowadzeniem badań nauko
wych i działalności metodycznej w za
kresie objętym jego nazwą oraz zagad
nieniami ekonomii bibliotecznej, norma
lizacji i standaryzâcji, organizacji pracy, 
racjonalizacji, zastosowaniami techniki 
i elektroniki w bibliotekach, sta
tystyką biblioteczną, problematyką
współpracy bibliotek oraz budownic
twem bibliotecznym.

Oddział Zbiorów podzielony jest na 
trzy pododdziały. Pierwszy z nich zaj
muje się sprawami gromadzenia zbio
rów w bibliotekach publicznych, wyda
waniem biuletynu Informacyjnego na 
ten temat, współpracą z wydawnictwa
mi i centralą handlu księgarskiego, a 
ponadto wyda je drukowany kartkowy 
katalog nowości wydawniczych. Drugi 
pododdział prowadzi badania i prace 
metodyczne w zakresie opracowania 
i udostępniania zbiorów, klasyfikacji 
piśmiennictwa i działalności informacyj
nej bibliotek publicznych. Pododdział 
trzeci zaś zajmuje się probleihatyką pra
cy z czytelnikiem. Wyodrębnione są w 
nim dwie sekcje: pracy nad materiałami 
audiowizualnymi w bibliotekach i pracy 
z dziećmi.

Oddział Informacji stanowi centrum 
informacyjne, i dokumentacyjne w dzie
dzinie bibliotekarstwa i prowadzi za
równo działalność badawczą i metodycz
ną, jak i prace właściwe ośrodkom in
formacji naukowej, czyli wydawanie 
przeglądów i opracowań dokumentacyj
nych literatury z zakresu bibliotekar
stwa, materiałów szkoleniowych itp.

Do prowadzenia tych prac służy od
działowi biblioteka specjalna, groma
dząca piśmiennictwo fachowe krajowe 
i zagraniczne, a także fotografie i pla
katy biblioteczne. Jej zbiór liczy obecnie 
ok. 40 tys. woluminów. Biblioteka posia
da centralne katalogi zbiorów bibliotek

publicznych w NRD w układzie alfabe
tycznym i dziesiętnym UKD, prowadzi 
wymianę wydawnictw z bibliotekami 
krajowymi i zagranicznymi oraz udos
tępnia swe zbiory czytelnikom.

Jak z tego wynika, główną formą re
alizacji zadań Centralnego Instytutu 
Bibliotekarstwâ jest prowadzenie badań 
naukowych i 'działalność metodyczna.

Wyniki badań publikowane są w cza
sopismach wydawanych przez Instytut, 
monografiach oraz opracowaniach pod
ręcznikowych. Ogłaszane są one również 
podczas licznych konferencji i semi
nariów, organizowanych zarówno przez, 
tę placówkę, nierzadko z udziałem bi
bliotekarzy zagranicznych, jak i przez 
różne instytucje i biblioteki naukowe.

Instytut kładzie duży nacisk na wdra
żanie prowadzonych tu badań do prak
tyki i analizuje skutki ich stosowania 
pod kątem ekonomiki oraz efektywności 
oddziaływania bibliotek na społeczeństwo. 
Do zadań Instytutu należy również ko
ordynacja podejmowanych w całym kra
ju badań nad bibliotekami publicznymi.

Działalność metodyczna tej placówki 
polega na kontrolowaniu pracy bibliotek, 
nadzorowaniu wykonywania przez nie 
wniosków wynikających z analizy ich 
pracy i na prowadzeniu doradztwa dla 
samych bibliotekarzy i dla organów ad
ministracji nadzorujących biblioteki.

Jeśli chodzi o działalność wydawniczą 
Instytutu, to rzuca się w oczy konsek
wentne skupienie wokół najistotniejszych 
problemów pracy bibliotecznej i uważne 
śledzenie postępów bibliotekarstwa za 
granicą, a szczególnie w Związku Ra
dzieckim.

Już w momencie powstania Instytut 
przejął wydawanie ukazującego się od 
1946 r. miesięcznika „Der Bibliothekar”, 
a od 1975 r. publikuje jako dodatek do 
tego pisma jeden do trzech zeszytów 
rocznie o treści informacyjnej lub meto
dycznej. Dotyczy ona problemów pracy 
z różnego typu książkami w bibliotekach 
publicznych, dziejów kształcenia bi
bliotekarzy w NRD oraz ideologicznych 
aspektów pracy bibliotekarza. Samo pis
mo zaś zawiera artykuły na temat po
lityki kulturalnej państwa, praktycznych 
i teoretycznych zagadnień pracy biblio
tecznej, wiele miejsca poświęcając 
zwłaszcza fukcjonowaniu bibliotek na 
wsi. Pismo to informuje też obszernie 
o bibliotekarstwie zagranicznym, szcze
gólnie w krajach socjalistycznych.

Wydawane od 1963 r. jako dwumie
sięcznik „Mitteilungen und Materialien” 
(informacje i materiały) służą bibliote
karzom jako czasopismo metodyczne 
i naukowe. Zawiera ono. prace na temat 
metodyki zarządzania i kierowania bi
bliotekami, organizacji współzawodnic
twa i współpracy, ruchu racjonalizators
kiego oraz doskonalenia zawodowego. 
Pismo to pełni jednocześnie, funkcję or-
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struktura organizacyjna Centralnego Instytutu Bibliotekarstwa

ganu Centralnego Instytutu Bibliotekar
stwa i w związku z tym informuje ob
szernie o jego pracach i problemach.

Zagadnieniom gromadzenia zbiorów 
poświęcony jest tygodnik „Information
sdienst für den Bestandsaufbau der 
Staatlichen Allgemeinbibliotheken und 
Gewerkschaftsbibliotheken” (Biuletyn in
formacyjny o gromadzeniu zbiorów pań
stwowych bibliotek ogólnych i związko
wych), ukazujący się od 1956 r. Oprócz 
artykułów i porad z tego zakresu za
mieszcza on adnotowaną bibliografię 
bieżącą najnowszej produkcji wydaw
niczej.

Dwumiesięcznik „Informationsdienst 
Bibliothekswesen” (Biuletyn informacyj
ny Bibliotekarstwo) jest typowym prze
glądem dokumentacyjnym zawierającym 
najnowesze piśmiennictwo fachowe kra
jowe i zagraniczne. Opracowany jest on 
na podstawie bieżącej analizy około 150 
czasopism bibliotekarskich, dzięki czemu 
osiąga rocznie blisko 2500 pozycji biblio
graficznych opatrzonych analizami doku
mentacyjnymi.

Ponadto Instytut publikuje półrocz- 
nik „Illustrierte Kinderbuchbibliographie” 
(Ilustrowana bibliografia książki dziecię
cej), którego ■ kartki stanowić mogą ma
teriał nadający się do wykorzystania w 
kartotece literatury dziecięcej lub na 
wystawkach.

Natomiast takie periodyki jak „Die 
Buchbesprechung” (Omówienie książki), 
„Nachweis der Übersetzungen zum Bi

bliothekswesen” (Wykaz przekładów z 
bibliotekarstwa) i „Bibliotheksarbeit he
ute” (Praca biblioteczna dziś) przestały 
się już ukazywać.

Monografie, podręczniki, poradniki i in
ne publikacje książkowe Instytutu wyda
wane są w większości w ramach dwóch 
serii: „Beiträge zu Theorie und Praxis der 
Bibliotheksarbeit” (Przyczynki do teorii i 
praktyki pracy bibliotecznej) i ,,Berichte 
und Informationen zum Bibliothekswe
sen” (Sprawozdania i informacje o bi
bliotekarstwie). Pierwsza z tych serii 
uruchomiona została w 1969 r. i do dziś 
wydano w niej około 40 pozycji. Doty
czą one przede wszystkim pracy z czy
telnikiem w bibliotece, pracy bibUote- 
karza z różnego rodzaju rnateriałami 
i urządzeniami bibliotecznymi oraz sta
tystyki bibliotecznej. Seria druga jest 
o cztery lata młods2:a, a zawarte w niej 
opracowania to w przeważającej części 
roczne sprawozdania o rozwoju bibliote
karstwa w NRD oraz prace o proble
mach bibliotekarstwa radzieckiego.

Wiele książek i broszur ukazało się 
także poza seriami. Były to głównie ta
blice klasyfikacji piśmiennictwa dla bi
bliotek 'publicznych i związkowych, ad- 
notiowane katalogi podstawowego zasobu 
tego typu bibliotek, poradniki dotyczące 
gromadzenia czasopism, materiałów au
diowizualnych itp.

W sumie do tej pory Centralny Insty
tut Bibliottekarstwa wydał blisko setkę
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książek i broszur. Wraz z setkami nu
merów czasopism i biuletynów, dziesiąt
kami referatów na konferencjach i ses
jach naukowych stanowią one trwały 
dorobek tej placówki. Składają się nań 
także tysiące przeszkolonych bibliote
karzy oraz nowocześnie pracujące, stale 
nadzorowane i konsultowane biblioteki 
publiczne i związkowe. W tym też oraz 
w konsekwentnym skupieniu wysiłku na
ukowego i metodycznego na niesieniu 
pomocy bibliotekarzom i czytelnikom na
leży upatrywać źródeł autorytetu, jaki 
wśród nich zyskał sobie Instytut po po

nad trzydziestu latach twórczego ist
nienia.
L ite ra tu ra :
H. K u n z e :  Zw anzig Jahre Z en tra lin s titu t fü r  
B ib lio theksw esen . „Z e n tra lb la tt fü r  B ib lio thek 
sw esen” 1970 n r  3 s. 163—164.
G. R ü  c k  1: E in neuer A b sch n itt in  der E nt-  
w lsklung  des Z en tra lin s titu ts  fü r  B ib lio th ek 
sw esen. ,.B ib lio thekar” 1971 n r  1 s. 4—9.
H. K l i n g n e r :  C en tra lnyj in s titu t b ib llo tie-  
cznogo diela. 1950—1980 g.g. Zadaczi, s tru k tu ra , 
m ie to d y  i r le zu lta ty  rabo ty . TI. z niem . E. R u 
dolf. B e rlin  1980.

KAZIMIERA ATAMAŃCZUK
ELBLĄG

U dzia ł b ib liotek pedagogicznych

w doskonaleniu ośw iatowej kadry kierow nicze j

Najważniejszym zadaniem bibliotek pe
dagogicznych jest przystosowywanie dzia
łalności usługowo-merytorycznej do po
trzeb nakreślonych w ogólnych założe
niach polityki oświatowej oraz zawartych 
w wytycznych terenowej władzy oświa
towej.

Dla urzeczywistnienia tych celów bi
blioteki pedagogiczne aktywnie włączają 
się do współdziałania z nadzorem peda
gogicznym w zakresie .podnoszenia po
ziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej 
szkół i placówek opiekuńczych oraz pod
noszenia kwalifikacji zawodowych praco
wników oświaty. Stają się współorgani
zatorami w dziele dokształcania i dosko
nalenia kadry nauczycielskiej i kierow
niczej w oświacie. Tym ideom przypo
rządkowana jest polityka gromadzenia 
zbiorów, mająca na uwadze dostarczenie 
czytelnikom-nauczycielom wartościowej 
fachowej literatury, wzbogacającej mery
torycznie i ideowo ich warsztat pracy 
pedagogicznej. W tym celu kompletuje 
się wydawnictwa zwarte i ciągłe z dzie
dziny dydaktyki, metodyki, pedagogiki, 
psychologii itp. Brakujące, często unikal
ne pozycje sprowadza się na życzenie czy
telników z innych placówek bibliotecz
nych.

Świadomi potrzeby aktualizacji wiedzy 
kadry pedagogicznej, pracownicy biblio
tek pedagogicznych organizują działania 
preferujące upowszechnianie literatury 
szczególnie przydatnej dla różnych grup 
przedmiotowych i funkcyjnych (dyrektor, 
kierownik świetlicy, inspektor, wizytator). 
Jedną z form są wystawy i wystawki na

bytków i nowości wydawniczych, ekspo
nowane nie tylko w pomieszczeniach bi
blioteki, ale również w miejscach zebrań, 
szkoleń i narad kadry nauczycielskiej i 
kierowniczej. Stwarzają one okazję do 
bezpośredniego, wstępnego kontaktu nau
czyciela z nową pozycją lekturową, co 
najczęściej zachęca go do przestudiowania 
publikacji.

W miarę istniejących możliwości, zgod
nie z życzeniami organizatorów narad, 
pracownicy bibliotek pedagogicznych pre
zentują nowe wydawnictwa, posługując 
się formą recenzji bądź bibliografii adno- 
towanej.

Mobilizowaniu środowiska nauczyciel
skiego do samokształcenia służą także sta
rannie opracowane i sukcesywnie wzbo
gacane kartoteki zagadnieniowe, informu
jące o źródłach wiadomości na tematy 
takie jak np.:

— organizacja i zarządzanie oświatą,
— polityka oświatowa,
— rada pedagogiczna,
— nauczyciel i wychowanie,
— ocena nauczyciela i ucznia,
— nadzór pedagogiczny,
— hospitacja zajęć dydaktycznych,
— stosunki interpersonalne w gronie 

nauczycieli itp.
W rozbudowie kartotek zagadnienio- 

wych zasięga się rad i wskazań meryto
rycznych wizytatorów metodyków, nad
zoru pedagogicznego oraz zainteresowa
nych bezpośrednio nauczycieli. Poważnym 
mankamentem w korzystaniu przez śro
dowiska nauczycielskie z systematycznych 
informacji naukowo-pedagogicznych opra
cowywanych przez biblioteki pedagogicz-
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ne jest stosunkowo niewielkie zaintereso
wanie samych nauczycieli istniejącymi 
możlwościami samokształcenia na bazie 
zbiorów bibliotek pedagogicznych. Nie
chęć ta, jak to zostało udowodnione, wy
pływa z braku motywacji dla podejmo
wania trudu doskonalenia zawodowego. 
Tego stanu rzeczy nie zmieniły, jak do
tąd, obligatoiryjne ustalenia dotyczące pre
miowania nauczycieli wysokokwalifiko
wanych. Dlatego też największe zaintere
sowanie literaturą pedagogiczną, obserwu
je się jedynie u nauczycieli studiujących, 
i to dio momentu ukończenia studiów. 
Rzadko zdarza się, aby ci sami nauczy
ciele korzystali później w miarę systema
tycznie z biblioteki. Jedynie doraźnie 
zwracają się z wykazem literatury potrze
bnej do opracowania konkretnego zagad
nienia na życzenie przełożofnych.

Znacznie bardziej systematycznymi czy
telnikami są uczniowie szkół .ponadpod
stawowych. . Okres ich szczytowej aktyw
ności czytelniczej przypada wprawdzie na 
czas matur, ale i po ukończeniu szkoły 
nie tracą kontaktu z biblioteką, kontynu
ując naukę na różnego typu uczelniach, 
w szkołach pomaturalnych czy też pra
cując zawodowo. \

Spośród oświatowej kadry kierowniczej 
największy procent czytelników bibliotek 
pedagogicznych stanowią nauczyciele me
todycy i dyrektorzy szkół, najmniejszy 
zaś — wizytatorzy wydziałów oświaty 
oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania. 
Zupełnie rzadkimi przypadkami są od

wiedziny kuratorów i inspektorów oświa
ty oraz ich zastępców. Nic dziwnego, że 
nie są oni bezpośrednio zainteresowani 
stanem czytelnictwa nauczycieli w ich re
jonie. Rzadko też albo tylko formalnie 
podnoszą problem nowatorstwa pedagogi
cznego.

Nie wykorzystanymi przez pracowni
ków bibliotek pedagogicznych okazjami do 
inspirowania czytelnictwa są posiedzenia 
rad pedagogicznych w szkołach oraz ko
legia kuratora i inspektora oświaty. A 
przecież byłoby jak najbardziej słuszne 
prezentowanie fachowej literatury kom
petentnemu audytorium oświatowemu, 
które zbiera się po to, aby debatować nad 
stanem faktycznym oświaty w rejonie i 
nad możliwościami jej modernizowania. 
Niestety, sporadyczne to przypadki, kie
dy organizatorzy wymienionych narad 
dostrzegają potrzebę włączenia informacji 
naukowo-.pedagogicznej do problematyki 
rozważanych tematów oświatowych.

Mimo to nie można odmówić bibliote
kom pedagogicznym znaczącej roli w dos
konaleniu kadry nauczycielskiej i peda
gogicznej. Rola ta jest zresztą w różnym 
stopniu i na różnych szczeblach akcen
towana. Ocena najczęściej zależy od au
torytetu zdobytego przez kadrę pedagogi- 
czno-bibliotekarską. Wiele zależy też od 
nadzoru pedagogicznego, jego otwartości 
na przeobrażenia w oświacie, w których 
funkcję stymulującą pełnić może litera
tura naukowo-pedagogiczna.

Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej 
Konferencja w  Katowicach

w  dniach 5—8 IV 1983 r. odbyła się 
w Katowicach konferencja problemowa 
nt. „Praca pedagogiczna biblioteki szkol
nej”, zorganizowana przez Instytut Kształ- 
ćenia Nauczycieli w Warszawie w poro
zumieniu z Departamentem Organizacji 
Badań i Informacji Pedagogicznej Mini
sterstwa Oświaty i Wychowania, dla pra
cowników naukowych i nauczycieli-me- 
todyków zatrudnionych w systemie IKN.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wy
kładów: dr Jadwigi Andrzejewskiej — 
Program, zasady, metody i formy pracy 
pedagogicznej, mgr Heleny Falkowskiej 
— Prace pedagogiczne nauczyciela—bi
bliotekarza z indywidualnym uczniem, 
doc. dra Włodzimierza Goriszowskiego — 
Pedagogiczne funkcje biblioteki szkolnej 
w realizacji programu dydaktyczno-wy
chowawczego szkoły w świetle komplek
sowego wychowania.

W grupach seminaryjnych pod kierun
kiem dr Andrzejewskiej i mgr Falkowskiej 
przedyskutowano tematy:

— praca pedagogiczna nauczyciela-bi- 
bliiotekarza z uczniem indywidualnym,

— prace z grupami uczniów,
— współpraca z nauczycielami poszcze

gólnych przedmiotów oraz ze środowis
kiem.

Ponadto na konferencji omówiono:
— Warunki i tryb uzyskiwania przez 

nauczycieli-bibliotekarzy stopni specja
lizacji zawodowej (mgr Danuta Wesoło
wska),

— Aktualne prace MOiW dotyczące 
pracy biblió-tek szkolnych (mgr Lech Pau- 
liński),

— Bieżące prace Zakładu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Instytu
tu Kształcenia Nauczycieli (mgr H. Gór
ska).
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Uwagi i wnioski zgłoszone w dyskusji 
zebrano w trzy grupy;

I. W NIOSKI POD ADRESEM DEPARTAMENTU
ORGANIZACJI BADAN I INFORM ACJI 

PEDA GOGICZN EJ MINISTERSTW A 
OŚWIATY I WYCHOWANIA

•  Zapewnić bibliotekarzom bibliotek 
szkolnych i innych placówek oświatowo- 
-wychowawczych prawidłowe warunki 
pracy, urriożliwiające wykonanie zadań.

1. Wdrożyć nowe normy zatrudnienia 
bibliotekarzy.

2. Stworzyć podstawy prawne zatrud
nienia w szkołach o liczbie 401—550 ucz
niów pracownika technicznego w wymia
rze 1/2 etatu bibliotekarza.

3. Odciążyć pracowników bibliotek szkol
nych od dodatkowych zajęć nie związa
nych z ich działalnością podstawową (np. 
sprzedaż podręczników, zastępstwa, opie
ka nad organizacjami, wychowawstwo itp.).

4. Spadek liczby uczniów w granicach 
50 nie powinien powodować cofnięcia e- 
tatu.

5. Przy wieloosobowej etatowej obsa
dzie biblioteki powołać kierownika bi
blioteki z odpowiednim dodatkiem fun
kcyjnym.

6. Odpowiednim zarządzeniem zobligo
wać dyrektorów szkół do zabezpieczenia 
środków finansowych na ;żlikwidowanie 
zaległości w opracowaniu księgozbioru, 
zaległości powstałych nie z winy nauczy
cieli aktualnie prowadzących biblioteka

7. Zezwolić naucżyciełom-bibliotekarzom 
na pracę w godzinach ponadwymiarowych 
w bibliotece, w której są zatrudnieni na 
etacie.

8. Zinterpretować jednoznacznie akapit 
zarządzenia dotyczący wynagrodzenia nau- 
czycieli-bibliotekarzy za godziny zastęp
cze prowadzone za nauczycieli różnych 
przedmiotów.

9. Na konferencji kuratorów oświaty i 
wychowania przedstewić główne założe
nia . polityki bibliotecznej resortu i zobli
gować kuratoria oświaty i wychowania 
do ich prawidłowej realizacji.

10. Powołać w KOiW wizytatorów-me- 
todyków wyłącznie do spraw bibliotek 
szkolnych i bibliotek innych placówek 
oświatowo-wychowawczych.

11. Znowelizować dziennik biblioteki 
szkolnej.

12. Proporcjonalnie do zniżki godzin 
wszystkich nauczycieli obniżyć liczbę go

dzin nauczycielom-bibliotekarzom szkol
nym.

13. Doprowadzić do szybkiego uzupeł
nienia programów nauczania wszsytkich 
przedrpiotów do wszystkich typów szkół w 
treści z zakresu kształcenia użytkowni
ków informacji i przygotowania do sa
mokształcenia.

14. Zobligować KOiW do powołania bi
bliotek składowych.

15. Zobligować KOiW do powołania bi
bliotek przyzakładowych i zabezpieczyć 
prawidłowe ich funkcjonowanie (dodat
kowe 1/2 etatu na działalność instrukta
żową).

II. WNIOSKI POD ADRESEM IKN

1. Najlepsze publikacje fachowe Od
działów powinien drukować IKN i roz
syłać w podwiedniej liczbie egzemplarzy 
do wszystkich ODN.

2. Zorgamzować we Wrocławiu studium 
przedmiotowo-metodyczne dla nauczycie
li metodyków ds. bibliotek.

3. Przyjąć zasadę rozpoczynania kon
ferencji organizowanych przez IKN i 
MOiW od odczytywania i oceny stopnia 
realizacji wniosków z konferencji poprze
dzających.

III. W NIOSKI DO PRACY NAUCZYCIELI 
METODYKÓW

•  Zadbać o zapewnienie warunków 
prowadzenia pracy pedagogicznej w bi
bliotece szkolnej.

1. Czuwać nad systematycznym pod
wyższaniem kwalifikacji przez nauczy
cieli bibliotekarzy szkolnych,

2. Poświęcić zebrania zespołów samo
kształceniowych zapoznaniu się z nowym 
programem pracy biblioteki szkolnej i pro
gramem przysposobienia czytelniczego.

3. Przeprowadzić zajęcia pokazowe w 
klasach przedszkolnych, pierwszych i 
czwartych szkoły podstawowej oraz, w 
klasach pierwszych wszystkich typów 
szkół ponadpodstawowych.
. 4. Upowszechniać wśród nauczycieli bi

bliotekarzy literaturę fachową i literatu
rę młodzieżową.

5. Zorganizować dla nauczycieli meto
dyków innych specjalności spotkanie po
święcone realizacji programu edukacji 
czytelniczej i informacyjnej.,
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BARBARA JAROSZ
LUBLIN

D Z IE C K O

A  TYTUŁ K S IĄ ŻK I

Czytelnik wypożyczający książkę nie 
zawsze potrafi podać jej dokładny tytuł, 
często zupełnie nieświadomie przekręci 
w nim jakiś wyraz lub zastąpi go innym. 
Zdarza się to i dorosłym, lecz najczęstsze 
kłopoty z tytułami mają dzieci. Toteż bi
bliotekarz pracujący z najmłodszymi czy
telnikami nierzadko dobrze musi się nagło
wić, by zrozumieć, o jaką książkę dziecko 
prosi.

Gdyby ktoś zechciał choć przez kilka 
dni uważnie wsłuchiwać się w podawane 
tytuły i dyskretnie je zapisywać, dość 
szybko zebrałby obfity i ciekawy plon 
dziecięcej nieuwagi, braku pamięci, roz
trzepania, ale i fantazji, a nawet inwencji 
twórczej. Tytuły te roją się od nieświado- . 
mie zniekształconych głosek, wyrazów i ca
łych określeń.

Pracując od lat w szkole podstawowej 
próbowałam na gorąco wychwytywać te 
twory dziecięcego języka, czyniąc to tak, 
by młody czytelnik nie domyślał się nawet, 
że jest obiektem zainteresowania. Zebrany 
skrupulatnie materiał posegregowałam na 
kilkanaście grup według cech charakterys
tycznych.
•  Najczęstszym błędem młodego czytelni
ka jest przestawianie wyrazów w tytułach:

— Mój słoń przyjaciel (Zukrowski — 
Mój przyjaciel słoń);

— Co widziało słonko (Konopnicka — 
Co słonko widziało);

— O psie, który koleją jeździł (Pisar
ski — O psie, który jeździł koleją);

— O sierotce Marysi i krasnoludkach 
(Konopnicka — O krasnoludkach i sierotce 
Marysi);

— Przygoda wakacyjna (Guro — Waka
cyjna przygoda);

— Bursztyn, Puc i goście (Grabowski — 
Puc, Bursztyn i goście);

— Wacek, Jacek i Pankracek (Jaworcza- 
kowa — Jacek, Wacek i Pankracek).
•  Dzieci młodsze często mają trudności 
z zapamiętaniem dłuższych tytułów. Pro
sząc o książkę wymieniają tylko jeden lub 
dwa wyrazy, po czym dodają od siebie: 
„ i coś tam jeszcze” lub jakieś podobne 
określenie, co świadczy, że pozostała część 
tytułu jest trudna do powtórzenia. Oto 
przykłady:

— Pan Re i coś tam jeszcze (Brze
chwa — Pan Doremi i jego siedem córek);

— O Wojtku strażaku (Janczarski — Jak 
Wojtek został strażakiem);

— Chłopiec z Grenlandii (Centkiewicz — 
Anaruk, chłopiec z Grenlandii);

— O flisaku (Januszewska — O flisaku 
i Przy dróżce);

— Jakaś tam królewna z osiołkiem (Krü
ger — Apolejka i jej osiołek);

— Tytus i jacyś tam inni (Chmielew
ski — Tytus, Romek i Atomek);

— Mały pisarczyk jakiś tam. Mały pisar
czyk tam z czymś (Amicis — Mały pisar
czyk z Florencji);

— Jakieś tam zawody (Chodźko — Prze
dziwne i nowe zawody sportowe);

— Jacek i jeszcze inni chłopcy ( Jawor- 
czak owa — Jacek, Wacek i Pankracek).
•  Czasami zachodzi zjawiskó odwrotne: 
dziecko dodaj e od siebie pewne wyrazy, 
których w jego mniemaniu brak w tytule. 
Dotyczy to zwłaszca tytułów, które mają 
charakter elipsy. Czyteànik uzupełnia opu
szczony element, najczęściej orzeczenie, 
którego się tam spodziewa:

— Siedzi babcia na jabłoni (Lobe — 
Babcia na jabłoni);

— Dzieci mieszkają w Bullerbyn (Lind
gren — Dzieci z Bullerbyn);

— Dzieci idą na jagody (Konopnicka — 
Na jagody);

— (Pan Soczewka poleciał na księżyc 
Brzechwa — Pan Soczewka na księżycu);

—  Co słonko widzieć chciało (Konopnic
ka — Co słonko widziało);

— Pan Tom buduje swój dom (Themer- 
son — Pan Tom buduje dom);

— Chatka Kubusia Puchatka (Milne — 
Chatka Puchatka).
•  W niektórych tytułach dziecko zastępu
je trudniejsze do wymówienia wyrazy ja
kimiś łatwiejszymi, względnie dobiera inne 
słowa o podobnym brzmieniu, chociaż do
bór ten nie zawsze jest trafny (oczywiście 
ze względu na sens). Oto przykłady:

— Dzieci z Bulbeja (Lindgren — Dzieci 
z Bullerbyn);

— Jacek, Wojtek i Pawełek (Jaworcza- 
kowa — Jacek, Wacek i Pankracek); wi
docznie czytelnikowi z klasy pierwszej 
bliższe były te imiona zaczynające się na 
takie same litery;

— Florcia Pończoszanka (Lindgren — 
Fizia Pończoszanka);

— Chłopiec z saJskich sklepów (Ne
werly — Chłopiec z Salskich Stepów);

— Od Epinów do Andów (Amicis — Od 
Apeninów do Andów);

— Pan Szczoteczka na księżycu (Brze
chwa — Pan Soczewka na księżycu);

— Sposób na Archimedesa (Niziurski — 
Sposób na Alcybiadesa); z nazwiskiem Ar
chimedesa zapoznali się uczniowie na lek
cjach matematyki i fizyki;

— Opowiedział dzięcioł o sobie (Brzech
wa — Opowiedział dzięcioł sowie);

— Nasza szkoła (Konopnicka — Nasza 
szkapa);

— Księga wirusów (Niziurski — Księga 
urwisów) ;
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— Robin Kaptur (Kraszewski — Robin 
Hood);

— Lisek z pokładu Idy (Morcinek — 
Łysek z pokładu Idy);

•  Njektóre wyrazy zmieniane są na inne 
o podobnym znaczeniu, lecz o zupełnie in
nym brzmieniu:

— Księga sowy (Markowska, Milska — 
Księga papugi);

— Zosia gosposia (Tuwim — Zosia sa- 
mosia);

— Znalazłem szczęśliwych Indian (Fied
ler — Spotkałem szczęśliwych Indian);

— Zaczarowane butki (Porazińska — Ta
jemnicze but ki);

— Podróż do środka ziemi (Verne — 
Wyprawa do wnętrza ziemi);

— Nie becz koziołku (Michałków — Nie 
płacz koziołku);

— Tomek na wojennej dróżce (Szklar
ski — Tomek na wojennej ścieżce);

— Przygoda za jeden uśmiech (Bahdaj — 
Podróż za jeden uśmiech);

— Pan Soczewka na dnie morza (Brze
chwa — Pan Soczewka na dnie oceanu);

— Do dzwonka 0 :1 (Bahdaj — Do przer
wy 0 :1);

— Obrażony węgielek (Sekora — Roz
gniewany/ węgielek);

— Cudowny ogród (Burnett — Tajem
niczy/ ogród);

— Tajemna podróż Tomka (Szklarski — 
Tajemnicza wyprawa Tomka).

Zmieniając tytuły książek przez stoso
wanie form zdrobniałych lub zgrubiałych 
dziecko uzewnętrznia niekiedy swój emo
cjonalny stosunek do osoby lub przedmio
tu. Zjawisko to spotykane jest przeważnie 
u dzieci młodszych, 7-8-letnich:

— Kajtusiowe przygody (Kownacka — 
Kajtkowe przygody);

— Rogaś z Doliny Roztoczki (Kownac
ka — Rogaś z Doliny Roztoki);

— Wilczęta z Czarnego Podwórka (Dą
browska — Wilczęta z Czarnego Podwó
rza);

— Co słoneczko widziało (Konopnicka — 
Co słonko widziało);

— O warszawskiej Syrence (Szelburg- 
-Zarembina — O warszawskiej Sy/renie);

— Szkolne przygódki Pimpusia Sadełko 
(Konopnicka — Szkolne przygody Pimpusia 
Sadełko);

— Leśne rachunki (Krzemieniecka — 
Leśna rachuneczki);

Charakterystyczne dla dzieci młodszych 
jest zmienianie barw występujących w ty
tułach na inne. Oto kUka takich przykła
dów, , w których zmiana kolorów ma 
w pewnym sensie logiczne uzasadnienie:

— Biała gąska, biała (Januszewska — 
Siwa gąska, siwa);

— O żabkach w zielonych czapkach (Be- 
chlerowa — O żabkach w czerwonych 
czapkach);

— O jabłonce, co żółte jabłka rodziła 
(Czerny — O jabłonce, co złote jabłka ro
dziła);

— Zieloni z latającego talerza (Minkow
ski — Błękitni z latającego talerza);

— Historia złotej ciżemki (Domańska — 
Historia żółtej ciżemki);

— Różowy parasol (Wełykanowicz — 
Czerwony parasol).

Dzieci mają tendencję do upraszczania 
dłuższych wyrazów (głównie rzeczowników 
i przymiotników):

— O Janku Wędrowku (Konopnicka — 
O Janku Wędrowniczku);

— O flisku i Przydróżce (Januszewska
— O flisaku i Przydróżce);

— Tajemne butki (Porazińska — Tajem
nicze butki);

— Lomotywa (Tuwim — Lokomoty
wa);

— Enkopedia (Ency/fciopedia).

•  Niekiedy dla łatwiejszego wymówie
nia wyrazów tytułu dziecko przestawia 
głoski lub sylaby.*

— Sobotwór profesora Rawy (Szlarski
— Sobowtór profesora Rawy);

— Anaruk, chłopiec z Gerlandii (Cen
tkiewicz — AnaruJc, chłopiec z Grenlan
dii);

— Robinson Kurzoe (Defoe — Robin
son Kruzoe);

— Baśnie Ardensena (Andersena);
— Alepojka i jej osiołek (Krüger — 

Apolejka i jej osiołek);
— Historia żółtej cimeżki (Domańska

— Historia żółtej ciżemki).

•  U dzieci młodszych zauważyć też mo
żna występującą podświadomie skłonność 
do rymowania:

— Czuk i Huk (Gaj dar — Czuk i Hek);
— Gaptuś i Krpptuś (Grabowski —

Gaptuś i Kruczek);
— Reksio i Puksio (Grabowski — Rek- 

sio i Pucek);
— O pingwinie Kleowinie (I. Tuwim — 

O pingwinie Kieofasfcu);
— Rogaś z Doliny Roztyny (Kownac

ka — Rogaś z Doliny Roztoki).

•  Specjalną grupę przekręcanek stano
wią kontaminacje tytułów:

— O prawdziwym człowieku, który się 
kulom nie kłaniał (Polewoj — Opowieść 
o prawdziwym człowieku i Broniewska — 
O człowieku, który się kulom nie kłaniał);

— Timur i jego załoga na kółkach 
(Gajdar — Timur i jego drużyna i Bro
niewska — Filip i jego załoga na kół
kach);
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— Łysek z Czarnego Podwórza (Mor
cinek — Łysek z pokładu Idy i Dąbrow
ska — Wilczęta z Czarnego Podwórza);

— Dzieci z Bullerbej Góry (Kownacka, 
Malicka — Dzieci z Leszczynowej Górki i 
Lindgren — Dzieci z Bullerbyn);

— Co okręt widział (I. Tuwim — Co 
okręt wiezie i Konopnicka — Co słonko 
widziało);

— Robinson Kruzoe i Maria jego żona 
(Defoe — Robinson Krnzoe i T. Kraszew
ski — Marianna żona Robin Hooda);

— Dzieci z Zielonego Wzgórza (Kowna
cka, Malicka — Dzieci z Leszczynowej 
Górki i Montgomery — Ania z Zielonego 
Wzgórza).

Z przekręconymi tytułafni książek 
bibliotekarz spotyka się niemal na każ
dym kroku i mógłby sypać dziesiątkami 
przykładów. Wiele z nich rodzi się z bra
ku uwagi i pamięci, z bezmyślności, roz
trzepania, małej dbałości o język, wresz
cie z fantazji. Oto jeszcze nieco przy
kładów:

— Baśń o zielonych krasnoludkach. 
Baśń o ziemskich ludkach, Baśń o zim
nych ludkach (Ejsmond — Baśń o ziem
nych ludkach);

— ABC — Orzeszkowskiej (ABC — 
Orzeszkowej)* — przykład z klasy siód
mej ! ! !

— Dzikie bandy (Fiedler — Dzikie ba
nany);

— Opowieść o dawnej treści (Swirsz- 
czyńska — Opowieści dawnej treści);

— Loyvcy meteorytów (Verne — Łow
cy meteorów);

— Przygody skaczącego kangura (Rym
kiewicz — Przygody kangura skoczka);

— Planeta na złotej wyspie (Mrówczyń
ski — Plama na złotej puszczaj);

— Uszanowanie pana bociana (Załucki
— Uszanowanie panie bocianie);

— O wawelowym smoku (Makuszyński
— O wawelskim smoku);

— Przygoda o małpce (Szuchowa — 
Przygoda z małpką);

— Chłopczyk afrykański (Szelburg-Za- 
rembina — Mały ajrykańczyk);

— Królewna Snieżanka (Królewna Śnie
żka);

— Pan Soczewski na dnie oceanu (Brze
chwa — Pan Soczewka na dnie oceanu);

— Wyprawa na Annie (Brzechwa — 
Wyprawa na Ariadnie).

'Niektóre przekręcanki są wyjątkowo 
zabawne i wywołują u słuchacza uś

miech. Na zakończenie, - ku rozweseleniu 
czytelnika , przytoczę kilka takich przy
kładów:

— Telewizja 303 (Fiedler — Dywizjon 
303);

— Historia żółtej piżamy (Domańska — 
Historia żółtej ciżemki);

— Góra wakacyjna (Guro — Wakacyj
na przygoda);

— Buty bez ostróg (Grzesiuk — Boso, 
ale w ostrogach);

— Tuwim i jego drużyna (Gajdar — 
ï ’imur i jego drużyna);

— Legitymotywa (Tuwim — Lokomo
tywa);

— Dwa tygodnie wakacji (Verne — 
Dwa lata wakacji) — widocznie czytelnik 
stwierdził, że tak długich wakacji być nie 
może;

— Opowieść o tortowym pierniku (Pi
sarski — Opowieść o toruńskim pierni
ku);

— Baśń o korsarzu Baleronie (Brzech
wa — Baśń o korsarzu Palemonie);

— Mały prosiaczek z Florencji (Amicis
— Mały pisarczyk z Florencji);

— Odarpi syn Agawy (Centkiewiczowie
— Odarpi syn E^igwy);

— Płód, Bursztyn i goście (Grabowski
— Puc, Bursztyn i goście);

— Osiołek Matejko — prawdopodobnie 
dziecko miało na myśli książkę Makuszyń- 
skiegc — Koziołek Matołek.

Wszystkie przytoczone przykłady prze
kręcania tytułów książek były przez dzie
ci stosowane zupełnie nieświadomie. Dzie
cko nawet nie podejrzewało, że pewne 
słowa zastąpiło innymi lub je przekręci
ło; miało przeświadczenie, iż prawidłowo 
powtórzyło to, co usłyszało. Bibliotekarz 
nie może śmiać się z przejęzyczeń dzieci, 
chociaż przekręcanki są czasem rzeczywi
ście komiczne. Błędnie wymówiony przez 
małego czytelnika tytuł książki trzeba z 
zachowaniem powagi powtórzyć popraw
nie.

Kornel C z u k o w s k i ,  historyk lite
ratury rosyjskiej, w książce pt. Od dwóch 
do pięciu zajmuje się omawianiem auten
tycznych powiedzonek małych dzieci. Je
dnocześnie zwraca się do rodziców z radą, 
która może być przydatna także bibliote
karzom placówek dziecięcych: „Nie /wolno 
nam w obecności dziecka chwalić jakie
goś utworzonego przez nie słowa i usiło
wać słowo to sztucznie utrzymać w jego 
leksykonie. Choćby nie wiem jak cie
szyły nas niektóre neologizmy dziecka, 
oddalibyśmy mu bardzo kiepską przysłu
gę, gdybyśmy zaakceptowali używanie 
przez nie słów, które wymyśliło”.
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Autorka
„Słonecznikowych nutek”
w gościnie u dzieci

Dnia 28 marca w bibliotece szkolnej 
odbyło się spotkanie autorskie. Gościliśmy 
panią K a r o l i n ę  K u s e k , autorkę 
zbioru wierszy dla dzieci pt. Słoneczni
kowe nutki. Na zorganizowaną imprezę 
przybyła także kierowniczka biblioteki 
publicznej dla dzieci, pani Katyńska.

Karolina Kusek pisze obecnie przede 
wszystkim dla dzieci młodszych (z zawo
du jest dziennikarką). W związku z po
wyższym w spotkaniu brali udział naj
lepsi czytelnicy z klas drugich, trzecich 
i czwartych oraz aktyw biblioteczny z • 
klas V—VIII, który czynnie uczestniczył 
w przygotowaniu wieczoru autorskiego.

Na spotkanie zaprosiłam najlepszą kla
sę w czytelnictwie (w grupie wiekowej 
I—IV), klasę II b, której wychowawczy
nią jest pani Bogumiła Antosik. Zaprosze
nie było wyróżnieniem dla dzieci rozczy- 
tanych, osiągających bardzo dobre wyniki 
w technice czytania, będących częstymi 
gośćmi w bibliotece szkolnej, spontanicz
nie biorących udział w imprezach organi
zowanych w czytelni,

Do'" spotkania z pisarzem, które odbyć 
się miało u nas po raz pierwszy, przy
gotowałam dzieci bardzo starannie. Z 
aktywem bibliotecznym klas młodszych 
opracowałam recytacje utworów Karoli
ny Kusek. Wychowawczyni klasy również 
wybrała spośród uczniów najlepszych re
cytatorów i iprzygotowała ich do odtwo
rzenia wierszy ze zbioru Słonecznikowe 
nutki.

Do każdego utworu dzeci wykonały ilu
stracje, które złożyły się na bardzo ład
ny album. Opracowały też pod moim kie
runkiem (pisemnie) pytania, które chcia-

łyby zadać autorce znanych im już i bli
skich wierszy. Z aktywem bibliotecznym 
klas starszych przygotowałam ponadto 
plakat informacyjny o spotkaniu (plakaty 
wykonujemy przy okazji każdej imprezy 
organizowanej przez bibliotekę).

Na spotkanie dzieci czekały z wielką 
niecierpliwością. Rzeczywistość przeszła 
moje najśmielsze wyobrażenia. Pani Ka
rolina Kusek już z chwilą wejścia do bi
blioteki stworzyła bardzo miły nastrój, 
pierwszymi słowami nawiązała bliski kon
takt z dziećmi. Opowiadała im dużo o so
bie, pytała o autorów książek dla dzieci, 
o ulubione lektury itp. Dzieci odpowia
dały dużo i chętnie. Autorka odczytała 
następnie swoje nowe wiersze, zawarte 
w tomikach złożonych obecnie w wydaw
nictwie. Na prośbę dzieci recytowała pier
wszy napisany przez siebie utwór.

W dalszej części spotkania dzieci przed
stawiły montaż z wierszy Karoliny Kusek. 
Była to przygotowana dla niej niespo
dzianka. Autorka z niezmiernym wzru
szeniem wysłuchała swoich utworów w 
wykonaniu dzieci, które dawały z siebie 
wszystko, by wypaść jak najlepiej.

Z kolei posypały się pytania. Wydawa
ło się, że nie będzie im końca. Dzieci in
teresowały się i twórczością, i życiem 
autorki.

Obdarowana kwiatami oraz albumem z 
ilustracjami, pani Karolina Kusek poże
gnała nas obietnicą ponownego przyjaz
du. Na egzemplarzu Słonecznikowych nu
tek wraz z autografem wpisała słowa: 
,,Gratuluję wspaniałych czytelników i 
wrażliwych dzieci”, a do kroniki szkoły 
— słowa podziękowania i uznania za uda
ny wieczór autorski.

Podziękowanie wyrażone przez kiero
wniczkę biblioteki publicznej dla dzieci, 
a nade wszystko pierwsze wrażenia, któ
rymi rozradowane dzieci chciały się ze 
mną zaraz po spotkaniu podzielić, były 
dla mnie ogromną satysfalkcją.

Grażyna Jawor

STANISŁAWA KŁECZEK
WROCŁAW

Kola biblioteki szkolnej w rozwoju zainteresowań 
kulturalnych uczniów szkoły zawodowej

Środowisko rodzinne uczniów przyza
kładowej, szkoły hutniczej, oceny na świa
dectwach ukończenia szkoły podstawowej, 
pierwsze kontakty z uczniami w biblio
tece i w klasie — zmuszają nauczyciela-

-bibliotekarza do podjęcia . szczególnych 
zabiegów w celu nie tylko rozwijania za
interesowań czytelniczych, ale również 
prowadzenia szerzej rozumianej edukącji 
kulturalnej. Uczniom szkoły zawodowej
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często bowiem brak i zainteresowań czy
telniczych, i wszelkich innych zaintereso
wań kulturalnych.

Obecna klasa pierwsza liczy 29 ucz
niów, 14 z nich mieszka we Wrocławiu, 
pozostali dojeżdżają do szkoły z ośrod
ków podmiejskich, odległych średnio o 
10—30 km. Wszyscy uczniowie pochodzą 
z rodzin robotniczych, ale tylko w jed
nym przypadku jest to wynikiem kon
tynuacji rodzinnych tradycji zawodo
wych. Kilku uczniów wywodzi się 
z rodzin rozbitych, jeden jest wychowan
kiem domu dziecka. Nikt z klasy nie miał 
na świadect^Eie ukończenia szkoły pod
stawowej średniej oceny wyższej od do
statecznej.

Taką, skrótową oczywiście, charaktery
stykę uczniów klasy pierwszej mają przed 
sobą bibliotekarze wielu szkół zawiodo- 
wych. .1 każdy wykorzystuje w tej sytua
cji własne doświadczenia, próbuje róż
nych metod zmierzających do budzenia i 
rozwijania zainteresowań czytelniczych, a 
w zależności od tego, jakie są możliwoś
ci bibliotekarza i możliwości szkoły, uzy
skuje mniej lub bardziej zadowalające 
efekty.

Praca w szkole zawodowej ze względu 
na specyfikę środowiska uczniowskiego 
stawia przed biblioteką zadania inne, niż 
w pozostałych szkołach ponadpodstawo
wych. Uczestnicząc w procesie dydaktycz
no-wychowawczym szkoły bibliotekarz

bierze na siebie część obowiązków wy
chowawczych i dydaktycznych. Dążąc do 
rozwijania zainteresowań czytelniczych, a 
tym samym próbując uczenia przeżyć es
tetycznych, wpływa na kształtowanie oso
bowości ucznia. A osobowość to przecież 
nic innego jak zamiłowania, zaintereso
wania, pogląd na świat, działalność, plan 
życiowy itd. Nie można zatem ogranic2;yć 
funkcji wychowawczej i dydaktycznej bi
blioteki w szkole zawodowej jedynie do 
rozwijania zainteresowań czytelniczych. 
Mała liczba zajęć z przedmiotów huma
nistycznych, zupełny brak edukacji mu
zycznej czy plastycznej zmuszają biblio
tekę do rozszerzania swoich wpływów na 
te właśnie dziedziny.

W szkole, o której mowa, podjęto pró
bę celowego organizowania kontaktów ze 
sztuką, aby ułatwić uczniom uchwycenie 
i zrozumienie doznań estetycznych, któ
re niosą ze sobą dzieła plastyczne: rysu
nek, grafika, malarstwo itp. Punktem 
wyjścia było przekonanie, że uprzystęp
nienie dzieł sztuki, utorowanie drogi do 
dzieła, powinno ułatwić uchwycenie i u- 
jawnienie tego, co dla uczniów jeszcze nie
wrażliwych jest niedostrzegalne, a co roz
różnia twór sztuki od banału — banalne
go obrazka, banalnej książki, banalnego 
sprzętu. Właściwy odbiór i przeżywanie 
można rozbudzić jedynie przez bepośred- 
ni kontakt z dziełem, a także przez roz
mowy na temat tego, oo' uczeń czytał lub 
oglądał.
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Dążąc do realizacji tak pojętych za
dań, z inicjatywy biblioteki utworzono ga
lerię szkolną. Opiekę nad nią sprawuje 
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Działalność polega na 
regularnym organizowaniu wystaw na te
renie szkoły. Galeria istnieje już czwarty 
rok. W tym czasie zorganizowano kilka
naście wystaw: autorskie i tematyczne 
ekspozycje ekslibrisów, grafiki i innych 
form plastycznych, zawsze jednak takich, 
które nie sprawiają uczniom trudności w 
odbiorze.

Poszczególne ekspozycje dają różne mo
żliwości spopularyzowania podjętego te
matu. Czasem jest to apel ogólnoszkolny 
z okazji otwarcia wystawy, niekiedy po
ranek literacki czy prelekcja, innym ra
zem spotkanie z twórcą. Tak np. otwar
ciu wystawy ekslibrisu gruzińskiego to
warzyszyło spotkanie z p. Tamarą K an - 
d e ł a k i, jedną z autorek prezentowa
nych znaków własnościowych. Pretekstem 
do spotkania była rozmowa na temat eks
librisów, ale ciekawość młodych słucha
czy zmusiła gofścia do dyskusji odbiega
jącej od tematu. Uczniowie usłyszeli wie
le ciekawych, bo osobistych i „z pierw
szej ręki”, informacji o Gruzji, jej histo
rii i kulturze.

W inny sposób zorganizowano otwarcie 
wystawy ekslibrisów poświęconych Marii 
Konopnickiej, nadesłanych na konkurs 
ogólnopolski zorganizowany przez Towa
rzystwo Marii Ko.nopnckiej z okazji 140 
rocznicy urodzin poetki. Wystawa pre
zentowała ekslibrisy takich twórców, jak: 
Jan Kłossowicz, Janusz Halicki i Czesław 
Rodziewicz z Wrocławia, Stanisław Mro
wiński z Poznania, Stanisław Para z Zie
lonej Góry, Bronisław Tomecki z War
szawy, Tadeusz Szumowski z Białegosto
ku, Tyrus Wenhrynowicz z Krakowa, Zo
fia Wójcik z Gdańska, Jan Różycki z Lu
blina.

Temat wystawy posłużył do rozszerze
nia wiadomości uczniów o Marii Konop
nickiej. Prelekcję o pisarce jako redak
torce czasopisma „Świt” i felietonistce 
występującej w obronie dzieci, szczegól
nie w zaborze pruskim, wygłosiła dr Ma
ria Zawialska, reprezentująca Towarzy
stwo Marii Konopnickiej. Prelekcja na
świetliła uczniom postać poetki od strony 
zupełnie innej, niż czyni to lektura prze
widziana programem nauczania.

Jeszcze inne zadanie miała do spełnie
nia ostatnia wystawa kolekcjonerska ze 
zbiorów uczniów, nauczycieli i pracowni
ków szkoły, zorganizowana pod hasłem

„Karta pocztowa w polskiej tradycji ro
dzinnych świąt Bożego Narodzenia”. Eks
pozycja prezentowała świąteczne karty po
cztowe z lat 1950—1982. Dały one prze
krojowy obraz zarówno różnorodności te
chnik plastycznych, jak i treści, jakie 
ich autorzy przy pomocy tych form prze
kazywali w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

Mottem wystawy i apelu zorganizowa
nego z okazji jej otwarcia w ostatnim 
dniu przed feriami świątecznymi był cy
tat z książki Medytacje o życiu godziwym 
Tadeusza Kotarbińskiego „I niechaj spo
łeczeństwo dopomaga w pielęgnowaniu 
domów rodzinnych niczym nie zastąpio
nych ognisk uczuć jak najlepszych”.

Uczniowie podczas apelu opowiedzieli 
o tradycji świąt Bożego. Narodzenia w 
Polsce, powołując się na książkę Jana 
Bystronia Dzieje obyczajów w dawnej 
Polsce. Zwrócili uwagę na elementy pa
triotyczne, które jakby z nakazu historii 
narodu polskiego znalazły się w obrzę
dowości towarzyszącej świętom. Starali 
się równocześnie podkreślić wartość tra
dycji w kulturze każdego narodu.

Wymienione imprezy, zorganizowane 
przez bibliotekę szkolną, to jedynie przy
kłady działalności galerii, która opiera się 
na pracy aktywu bibliotecznego'. Każda 
ekspozycja jest okazją, którą wykorzy
stuje się na różne sposoby, 'do rozwija
nia i kształtowania zainteresowań mło
dzieży — zarówno zainteresowań czytel
niczych, bibliofilskich, kOlekcjionerskich, 
jak i zainteresowania sztuką.

Podczas jednego z apeli otwierających 
wystawę w wystąpieniu ucznia znalazła 
się następująca sentencja:

Św iat techn ik i przynosi w iele udogodnień, 
n aw et nasza przyszła praca  w  h u tn ic tw ie  nie 
będzie już tak  tru d n a  jak  p raca  naszych o j
ców. Ale tech n ik a  n ie w zbudza uczuć este
tycznych , często naw et tłum i je  i odsuw a na 
dałszy plan. M usimy w ięc pielęgnow ać te  uczu
cia i rozw ijać je. Poznaw ać dzieła sz tuk i i 
poznaw ać ludzi, k tó rzy  m ając sz tukę za rze
m iosło zm ieniają św iat, bo m ają m u coś do 
ofiarow ania . M usim y rozbudzać drzem iącą w 
każdym  z nas potrzebę p iękna. P ró b u jm y  za
tem  szukać p iękna dookoła n as i w  nas sa
m ych.

Jeżeli uczniowie w taki sposób, głośno 
i publicznie, wyrażają zainteresowanie 
tym, co bardzp ogólnie można by nazwać 
kulturą, to. działania podejmowane w tym 
kierunku z pewnością warto kontynuo
wać.



GRAŻYNA LADRA
KRAKÓW

„Czego usta

nie wyrzekną...”

w  przeszłości, jak to wynika z wielu 
przekazów, w zainteresowaniach literaturą 
piękną duży udział miała poezja. Chęt
nie ją czytano i tworzono w samotności. 
Obecnie zainteresowanie poezją, zwłaszcza 
wśród młodzieży, wykazuje tendencje spad
kowe. Młodzi czytelnicy chętniej sięgają 
po wielotomową powieść niż po najcieńszy 
tomik poezji. Umiłowanie tej dziedziny 
literatury pięknej powinno się więc za
szczepiać już w umysłach małych dzieci.

Z dyskretnej obserwacji dzieci w szkole 
daje się zauważyć, że odwrót od poezji 
nie jest tak absolutny. Wiele z nich, pró
bując sił we własnych wypowiedziach, 
sięga przeważnie właśnie do poezji. Pow- 
stają wówczas trochę nieporadne, często 
chropowate wiersze, ale gdy się wczytać 
w te rymowane strofy, jakże często dzie
cięce myśli i sformułowania chwytają za 
serce. „Młodzi poeci” działają na ogół w 
osamotnieniu, niekiedy dzielą się swoją 
twórczością z gronem najbliższych przy
jaciół. Z czasem wiersze te giną, a autor, 
wyrastając z krótkich spodenek czy kusej 
spódniczki, zapomina wśród codziennych 
spraw i kłopotów o dziecięcej pasji. A 
szkoda. Inne dzieci, te bardziej nieśmiałe, 
należałoby zachęcić do „przelania” my
śli i wrażeń na papier, ośmielić do sięg
nięcia po pióro i spróbowania wypowiedzi 
w piśmie.

A co na ten temat piszą znani, czołowi 
wychowawcy i pedagodzy? Helena R a d- 
l i ń s k a  twierdzi, że „nie zaspokojone 
potrzeby duchowe zanikają; nie poddana 
we właściwej chwili forma wyrażania ide
ału nie przemówi później. Zubożenie du
chowe będzie niemożliwe do całkowitego 
wyrównania”. Jednym z kierunków 
kształtowania wrażliwości estetycznej jest 
rozwijanie i pielęgnowanie naturalnych 
potrzeb twórczych dzieci. Swoisty rodzaj 
ekspresji artystycznej właściwy jest każ
demu człowiekowi i niekoniecznie stano
wi następstwo szczególnych uzdolnień, jest 
po prostu potrzebą człowieka niezależnie 
od uzdolnień i od jego wiedzy o sztuce. 
„Wartość wychowawcza takich potrzeb jest 
rzeczywiście bardzo duża, mimo że obiek
tywne ich skutki nie mają charakteru 
trwałych dzieł artystycznych” —pisze Ire
na W o jn a r .  Stefan S z u m a n (Po

chwała dyletantów), broniąc wartości a- 
matorskiego służenia sztuce, pisze, że dy
letant jest to taki „ciekawy” człowiek, 
który próbuje dokonać tego, czego doko
nać nie potrafi, który „kocha sztukę bez 
wzajemności”. Dziecko, nauczone swobody 
i prostoty w ujawnianiu swego świata 
wewnętrznego zachowa — zdaniem Frei- 
neta — nawet w wieku dojrzałym pełną 
komunikatywność i szczerość w stosun
kach z ludźmi.

Kierując się wypowiedziami uznanych 
w świecie pedagogów i wychowawców, 
postanowiłam wyszukać spośród uczniów 
tych, którzy już piszą, a innych zachęcić 
do sięgnięcia po pióro i odpowiedzi na 
mój apel w postaci złożonego wiersza.

Ogłosiłam więc za pomocą efektowne
go plakatu (wykonanego przez artystę ma
larza) konkurs z nagrodami na najlepszy 
wiersz napisany przez uczniów naszej 
szkoły. Wiersze należało składać w biblio
tece szkolnej w terminie do sześciu ty
godni w kopercie oznaczonej godłem.

Wyczuwałam narastające ząjnteresowa- 
nie konkursem oraz pragnienie uczestni
czenia w nim. Ta nowa w naszej szkole 
forma wychowawcza pobudziła inicjatywę 
i aktywność uczniów. Samodzielna ich 
twórczość była postępem w dziedzinie wy
chowania estetycznego dzieci.

Po ogłoszeniu konkursu zwiększyła się 
znacznie poczytność poezji wśród ,,moich” 
czytelników. Bywało, że proszono o wier
sze bardziej dojrzałe, które „odkurzyw
szy” z radością dawałam dzieciom.

W trakcie trwania konkursu zorganizo
wałam spotkanie z pisarzem Stanisławem 
Pagaczewskim, który oprócz bardzo cie
kawej i bogatej prozy ma w swym do
robku również wierszyki dla dzieci 
(Bzdurki dla córki — Kraków 1971).

Z każdym dniem przybywało tekstów 
autorskich. Powołane szkolne jury, w 
skład którego oprócz mnie wszedł zespół 
redakcyjny szkolnej gazetki literackiej 
„Kleks” wraz z jej opiekunem — poloni
stą, wyłoniło spośród 22 wierszy trzy 
godne nagrody. Szczęśliwymi laureatami 
okazali się Andrzej Daniluk z kl. VI A 
(godło „Anonymus Incognito de Cra- 
covia”) za wiersz Astrolog o planetach i 
Beata Kawka z kl. VI B (godło „Be- 
cia”) za wiersz Marzenia. To właśnie im 
przypadły najwyższe laury; zajęli bowiem 
dwa równorzędne pierwsze miejsca. Za 
nimi uplasowała się . Krystyna Galica z kl. 
VI B (godło „Balbinka”) za wiersz Mi- 

■ kołaj.
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło 

się na szkolnym apelu. Po krótkiej prze
mowie polonisty ogłoszono wynik kon
kursu oraz odczytano nagrodzone wiersze. 
Zdobyły one sobie od razu ogromne uzna-
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nie wśród młodzieży i zostały umieszczo
ne w jednym z numerów gazetki szkolnej.

Muszę przyznać, że zainicjowany i zor
ganizowany konkurs poetycki spełnił swo
je zadanie. Przyczynił się do zainteresowa
nia dzieci poezją oraz — co najważniejsze — 
zachęcił uczniów do wypowiedzi we włas
nych utworach, do wypróbowania umie
jętności pisarskich. I w tym widzę główny 
cel organizowania podobnych konkursów 
w przyszłości. Ta zainicjowana w naszej 
szkole forma wychowawcza pobudziła ini
cjatywę i aktywność uczniów.

ASTROLOG o  PLANETACH

Ja m  astro log  znam ien ity ,
W szystkie p lan e t znam  k onflik ty ,
Co k rążą  pod naszym  słońcem .
No i tak , przed la t tysiącem
P lan e ty  się pokłóciły
I sw oje to ry  zm ieniły .
Za spraw ą przedw iecznej M ojry
S a tu rn  U ranosa s trącił.
Lecz znow u doszło do w ojny
I n ied łu g o 'św ia tem  rządził.
Oto Jow isz — ten  syn Jego
S trąc ił go w  o tch łań  E rebu
Mszcząc się n ań  za dziada swego.
On znów  panem  sta ł się niebu.
Jego b ra t także  jes t w ażny.
Z iem skim  w łada  oceanem ,
A najdalszy  P lu to n  straszny
O dtąd je s t podziem ia panem .
Jow isz w ie lk i w ielu  synów
Spłodził w  ciągu życia swego.
Je d n ak  z p lan e t ty ch  dw óch ty lko
M arsa oraz M erkurego.
M ars i bogini W enera
W ydali syna  A m ora,
Zaś H erm es — bogów  posłaniec
W ciąż po in n y ch  b iega to rach .
T ak w łaśne (gwoli ścisłości

Z n ienaw iści i z miłości)
P lan e ty  to ry  zm ieniały.
P rzed  la t w stecz tysiącem  całym .

„Anonymus incognito de Cracovia’’

MARZENIA

G dybym  czarodziejem  była 
T akim  z b a jek  praw dziw ym .
W iele rzeczy bym  zm ieniła 
W naszym  k ra ju  nieszczęśliw ym .

Dla m ojej dobre j m am y,
K tó ra  to dla m nie żyje.
B yłby stoliczek zaczarow any.
Co to  się zawsze n ak ry je .

I w tedy  m oja m am a
Sm utna  by w cale n ie  była.
Ze po pow rocie z p racy  
N aw et Chleba nie kup iła .
T ato by  m iał bu ty ,
Jego najw iększe m arzenie.
Bo jak ież to po śniegu 
Na bosaka chodzenie.

W każdej w iosce p iern ikow e chaty  
I płoty z cuk ierków  grodzone.
By tak  jak  przed la ty  
Dzieci były  najedzone.

Z ty ch  m arzeń  m nie w yrw ało  
Donośne w ołanie sąsiadki:
Idź Beciu do kolejk i.
P rzyw ieźli m asło p a  k a rtk i.

W ięc s to ję  tak  i m yślę.
Ja k  to na ty m  św iecie
D orośli n a rozrab ia li,
A w  ko le jk ach  sto ją  DZIECI.

,,Becia’

MARIA BADOWSKA
OPOCZNO

ROCZNICA WRZEŚNIA 1939
imprezy

Imprezę rozpoczyna cicho grana (nuco
na) melodia piosenki żołnierskiej: Roz
szumiały się wierzby plączące...
NARRATOR:

Naszą dzisiejszą uroczystość poświęco
ną... rocznicy napaści Niemiec hitlero
wskich na Polskę rozpoczynamy piosen
ką o wierzbach, którą znamy jako pieśń

partyzancką, a która napisana została w 
przededniu II wojny światowej. Jej au
torem był Roman Ślęzak, nauczyciel w 
Baranowie Sandomierskim.
Zespół wokalny (chór) śpiewa piosenkę

Rozszumiały się wierzby plączące (w 
drugiej zwrotce słowa brzmią: „bo na 
wojence nie jest źle” — nie jak śpie
wano potem: „bo w partyzantce nie jest 
źle”).

NARRATOR:
Nad Poilską gromadziły się wówczas 

groźne, wojenne chmury. Po aneksji Cze
chosłowacji hitlerowski Wermacht przygo
towywał się do napaści na nasz kraj. W’y- 
posażiony w tysiące czołgów, ciężkich dział 
i samolotów stał w bojowym pogotowiu 
u południowych, zachodnich i północnych 
granic i czekał na rozkaz Führera, by
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urzeczywistnić odwieczny, 
„Drang nach Osten”.

Nadszedł dzień 1 września...

germański

Władysław B r o n ie w s k i  — Bagnet na 
broń

Kiedy przyjdą podpalić dom, 
ten, w którym mieszkasz — Polskę, 
kiedy rzucą przed siebie grom, 
kiedy runą żelaznym wojskiem 
i pod drzwiami staną, i nocą 
kolbami w drzwi załomocą — 
ty, ze snu podnosząc skroń, 
stań u drzwi.
Bagnet na broń!
Trzeba krwi!
Są w ojczyźnie rachunki krzywd, 
obca dłoń ich też nie przekreśli, 
ale krwi nie odmówi nikt: 
wysączymy ją z piersi i z pieśni. 
Cóż, że nieraz smakował gorzko 
na tej ziemi więzienny chleb?
Za tę dłoń podniesioną nad Polską — 
kula w łeb!
Ogniomistrzu i serc, i słów, 
poeto, nie w pieśni troska.
Dzisiaj wiersz — to strzelecki rów, 
okrzyk i rozkaz:
Bagnet na broń!
Bagnet na broń!
A gdyby umierać przyszło, 
przypomnimy, co rzekł Cambronne, 
i powiemy to samo nad Wisłą.

NARRATOR:
Ani wrzesień 1939 r., ani klęska, a po

tem początki długich, mrocznych lat oku
pacji nie były czasem sprzyjającym śpie
wom. Jednak piosenka wojskowa odgry
wała zawsze dużą rolę w życiu narodu, 
towarzyszyła walczącym, pomagała prze
trwać ciężki czas.

Zespół (chór) śpiewa Wojenko, wojen
ko... lub O mój rozmarynie...
NARRATOR:

Wrzesień był okresem patriotycznego 
zrywu całego narodu, który stanął do 
walki z najeźdźcą, okresem wielkiego bo
haterstwa polskiego' żołnierza.
Stanisław Ryszard D o b r o w o ls k i  — 
Młodym

Nie ma klęski. Gdy strzela grom, 
kiedy z dachu wyrasta łuna.
Wy ramieniem wspierajcie dom, 
żeby nie runął.

I gdy w miasto uderza szkwał, 
kiedy skacze fala potopu, 
z Waszych piersi pierwszy szaniec

i wał,
i opór.

Nic, że krwawa kąpiel, że kaźń, 
że na kołach życia hamulec, 
każdy może z nas paść, 
nie ulec.

Jeszcze mroczne dni będą szły. 
Wam — nic, tylko pazurami

przywarłszy
do sztandarów, obnażać kły 
i warczeć.

Jak lwy.

Młodzi! Brzask już stoi u bram. 
Jeszcze dzień, jeszcze dwa, by noc

rozciął,
światłem spłynął z ran —
Wolnością!

NARRATOR:
Naród polski w tych dniach zdał egza

min męstwa. Walki armii „Kraków”, bit
wa nad Bzurą, heroiczna obrona War
szawy stały się wzorem i natchnieniem 
dla późniejszych obrońców innych miast.
Mieczysław J a s tr u n  — Pamięci stra
conych

Historia, pisząc ręką krwawą.
Was zapamięta, smutne drzewa. 
Rozkołysane nad Warszawą —
Nie wam to mówić, wróżyć nie

wam...

Was w swoje czarne korowody 
Wplątały kruki, nocne dale.
Lecz wiatr z październikowych alej 
Nawiewa wieścią liści młodych.

■ Złamany padnie na kolana.
Na karku swym mściciela stopę 
Poczuje wróg. Z żelaznej ramy 
Wyleje krew na Europę.

Powrozy, które was od ziemi 
W śmiertelnym skurczu oderwały. 
Jego drgającą grdykę ścisną —
I jeszcze raz rzucicie cienie 
Z drugiego brzegu krwi i chwały 
Na wolny, jasny dzień nad Wisłą.

Teodor B u j n i c k i  — Modlitii^a za War
szawę

Boże Pragi, Boże Raszyna!
Boże Olszynki i Woli,
Boże pól Radzymina,
Boże Walczącej Warszawy!

Modlimy się za naszą stolicę,
Z której jesteśmy dumni.
Za jej bohaterskie sprawy.
Za jej skrwawione ulice.

Za pożary, za kruszone ściany.
Za okopy i za barykady.
Za Belweder bombami strzaskany. 
Za przedmieścia w ogniu pocisków.

Za poległe kobiety i dzieci.
Za żołnierzy na stanowiskach.
Za piosenkę, co jak gwiazda świeci 
Nad baterią, nad rowem strzeleckim.
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Modlimy się za odważnych,
Za radosnych, ofiarnych, ochoczych. 
Za patrzących bez trwogi na wroga. 
Za ich dłonie usta i oczy.

Boże Reduty Ordona,
Sprawiedliwej Rozdawco glorii — 
Nie o cud Cię prosimy w modlitwie, 
Nie o cud, lecz o słuszną historię.

„Słowo” 13 września 1939 r. 
NARRATOR:

Epopeja obrony Westerplatte nabrała 
w polskiej świadoęiości wymiaru symbo
licznego.
Konstanty Ildefons G a łc z y ń s k i  — 
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte

Kiedy się wypełniły dni 
i przyszło zginąć latem, 
prosto do nieba czwórkami szli 
żołnierze z Westerplatte.

(A lato było piękne tego roku)
I tak śpiewali: Ach, to nic, 
że tak bolały rany, 
bo jakże słodko teraz iść 
na te niebiańskie polany.

(A na ziemi tego roku było tyle 
wrzosu na bukiety.)

W Gdańsku staliśmy tak jak mur, 
gwiżdżąc na szwabską armatę, 
teraz wznosimy się wśród chmur, 
żołnierze z Westerplatte.

I ci, co dobry mają wzrok 
i słuch, słyszeli pono, 
jak dudnił w chmurach równy krok 
Morskiego Batalionu.

I śpiew słyszano taki: By 
słoneczny czas wyzyskać, 
będziemy grzać się w ciepłe dni 
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 
i smutek krążył światem, 
w środek Warszawy spłyniemy w

dół,
żołnierze z Westerplatte. 

NARRATOR:
Tysiące serc matek, sióstr i bliskich 

tęskniło i czekało na powrót walczących. 
Bardzo często oczekiwanie to było da
remne.

Zespół (chór) śpiewa: Rozkwitały pąki 
białych róż...

NARRATOR:
W tamtych, pamiętnych dniach Polska 

stawiała Hitlerowi skuteczniejszy opór niż 
jakiekolwiek inne z napadniętych państw, 
i chociaż wtedy ponieśliśmy klęskę, a wie
lu poległo i wielu musiało opuścić swój

kraj, to jednak zawsze byliśmy pełni na
dziei i wiary, że do niego powrócą. 
Adam W a ż y k  — Serce granatu

W roku trzydziestym dziewiątym, 
niegdyś,

odłamek muru skroń ci znieczulił, 
ktoś cię pochował tam, gdzie

poległeś,
w sercu śródmieścia, w .załomie

ulic.
Wiosną kiełkuje spod rumowiska 
twojego domu zbłąkana trawa: 
grób bez ojczyzny, proch bez

nazwiska.
i mury stoją rzewne — Warszawa.

Przyjdę do ciebie pod załom ulic — 
drogą najkrótszą, marszem z daleka, 
tam, gdzie pod kamień grób twój 

się wtulił,
przyjdę, wstydliwy prochu

crfowieka.

Na to, byś w mieście żyjącym leżał 
i w ziemi swojej, wiadomy światu — 
i na to właśnie trzykroć uderza 
w rzucie na Zachód serce granatu.

Władysław Broniewski — Słońce wrze
śnia

Wrócę do Polski, i znów będą
wrześnie,

będą spadały z drzew grusze i
śliwy,

w niebo popatrzę i będzie boleśnie: 
pod słońcem września nie będę

szczęśliwy.

To słońce stało ponad horyzontem, 
błogosławiące wrogim samolotdm, 
to słońce biło nad żelaznym frontem 
dział hukiem, czołgów złowrogim

łoskotem.

A czołgi w bagnach wyschniętych 
nie grzęzły,

szły armie szybsze niźli polski
piechur,

bomby waliły w kolejowe węzły, 
płonęły miasta rzucane w pośpiechu, 
szli Niemcy...

Któż to niegdyś wstrzymał
słońce?

Czemu nie zgasło nad warszawską 
bitwą?

Ono świeciło — okrutne, palace — 
w oczy żołnierza, który trwał i

wytrwał.

' Słońce wspaniałe!... Słońce nad
Warszawą,

nad Westerplatte, nad Helem, nad 
Kutnem,

wschodzące krwawo, zachodzące
krwawo,

nie nasycone widokiem okrutnym!
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I już go odtąd nie ujrzę inaczej 
niż w krwi oparach, brzemienne

przekleństwem,
w dymach ze stosu męstwa i

rozpaczy,
rozpaczą krwawe i promienne

męstwem.

O słońce! Słońce Września! Miną 
lata,

zdeptany będzie przez Prawo łeb 
węża,

może we wrogu odnajdziemy brata, 
móże sercami będziemy zwyciężać,

może tak będzie... Ale słońce
Września,

dni naszej chwały i krwi, i
' cierpienia,

przeklęta będzie w legendach i w 
pieśniach,

aż nowe wzrosną po nas pokolenia.

Na zakończenie odegranie lub odśpiewanie 
Hymnu.

Książki, z których korzystano przy o- 
pracowaniu scenariusza:

z . A d r j a ń s k i :  P ieśni isercu bliskie. W ar
szawa: Isk ry  1974.

O Polską w olną i spraw iedliw ą. M ateria ły re 
pertuarow e. W ybór: R yszard M a  t  u s z e  w- 
s k i. W arszaw a: W yd. Zw. CRZZ 1969.

P óki m y  ży je m y . Pam iąci w rześn ia  1939. P raca  
zbiorow a. W arszaw a: COMUK 1971.

J . - P r o s n a k :  S iedem  w iekó w  pleśn i po lsk ie j. 
Ś p iew n ik  dla m ło d zie ży  z ko m en ta rzem  h isto 
ry czn ym . W arszaw a: W SiP 1979.

T. S z e w  e r a: N iech w ia tr ją  poniesie. A n to 
logia p ieśn i z  la t 1939—1945. "Wyd. 2 rozsz. Łódź: 
W ydaw n. Łódzkie 1975.

ŁUCJA TARNOWSKA
WARSZAWA

ZWYCIĘZCA SPOD WIEDHIA
Pogadanka dla młodzieży

N iniejsza pogadanka, nap isan a  z oka
z ji obchodów  300-lecia odsieczy w iedeń
sk ie j, naoże być w yk o rzy stan a  przez b i
b lio tek i bądź w  fo rm ie  czy tank i h is to 
rycznej, bądź w  n ag ran iu  m agnetofono
w ym . Jeżeli im prezy  te  m ia łyby  być 
p o trak to w an e  jak o  lek c ja  b ib lio teczna, 
to  dobrze by łoby w ykorzystać  załączo
ne p y tan ia  d la u trw a len ia  pew nych  d a t 
i fak tów  h isto rycznych

Był pierwszym z królów polskich, któ
ry został wybrany w trybie elekcyjnym 
nie dla wysokiego urodzenia czy piasto
wanych urzędów, lecz dla swych zasług 
wojennych. O pogromcy Turków spod 
Chocimia i Wiednia matki polskie śpie
wały swym dzieciom pieśni. Nawet nie
które przetrwały do dziś i dobrze jeszcze 
pamiętam jedną szkolną pieśń, która za
czynała się od słów:

A za tego króla Jana,
co to po łbach ibił pogana,

Przyszły posły i rozjemcę: 
ratuj, królu, giną Niemce!

Król Jan III Sobieski, o którym mowa, 
urodził się w r. 1629, na tron polski wstą
pił w r. 1674, a zmarł w r. 1696, pod sam 
koniec wieku XVII. Brawurę i niezwykłe

męsto odziedziczył po przodkach — był 
rodzonym wnukiem (po kądzieli) hetmana 
Stefana Czarnieckiego. Pod barwami te
go legendą owianego później obrońcy Jas
nej Góry walczył młody Soibieski, gdy 
tylko ukończył studia. Studia te były bar
dzo rozległe i wszechstronne. Najpierw 
ukończył Akademię Krakowską, a potem 
ojciec, wojewoda Jakub Sobieski, wysłał 
go na dwór królewski Ludwika XIV 
do Francji, aby pod okiem „Króla-Słoń- 
ce” pobierał naukę strategii wojennej, 
aby poznał osobiście głośnych filozofów i 
pisarzy, a także najpiękniejsze dzieła 
sztuki. Były jeszcze podróże do Anglii i 
Niderlandów, a gdy po tym wszystkim 
wrócił do kraju, natychmiast wziął go 
wielki dziad w obroty.

Nie były to dobre czasy dla Rzeczypo
spolitej. Choć pod względem terytorial
nym Polska była wtenczas drugim po 
Francji krajem w Europie, to jednak gnę
biły ją niesnaski wewnętrzne, prywata 
magnaterii i szlachty, słabość rządów kró
lewskich. Wciąż płonęły granice wschod
nie kraju, skazane na najazdy Tatarów 
i Kozaków, a od północy grozili Szwedzi. 
Młodość i wiek męski Jana Sobieskiego 
upłynęły na koniu, w ciągłych walkach 
z najeźdźcami, a że prowadził te walki 
ze wzrastającą brawurą i widocznym ta
lentem wojennym, szybko rosła sława jego 
nazwiska wśród szlachty.

W zwycięskiej bitwie pod Berestecz- 
kiem, a był to rok 1651, poległ starszy z 
dwóch braci Sobieskich, Marek, zaś Jan 
otrzymał ranę w głowę. Potem, w czasie 
szwedzkiego „potopu”, przypadek sprawił, 
że sam jeden otoczony został przez sied
miu rozjuszonych Tatarów. Bił sie jak 
lew i pola nie ustąpił. Ledwo ze Szwe
dami zawarto układy, już musiał znów
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przywdziać zbroję, by wyruszyć ku za
grożonym granicom wschodnim.

Te ciągle na nowo rozpalające się og
niska wojny rujnowały tylko kraj. Mło
dy Sobieski szybko to zrozumiał, lecz 
szlachta pograniczna była temu rada, bo 
liczyła na bogate łupy. A że pustoszał 
skarb państwa i ziemi nie było komu ob
rabiać, to się tym mniej przejmowano. 
Wciąż zrywano sejmy w Warszawie przy 
pomocy osławionego „liberum veto” i nie 
dopuszczano do uchwalenia najpotrzeb
niejszych nawet ustaw, jeśliby tylko 
zagrażać miały strzeżonej ponad wszyst
ko „złotej wolności” szlacheckiej.

Młody Sobieski tymczasem poznał na 
królewskim dworze śliczną dworkę z Fran
cji rodem, Marię Kazimierę d’Arquien, 
późniejszą swą żonę, ukochaną Marysień
kę. Zapłonęła wielka miłość, której za
wdzięczamy perłę naszej architektury, pa
łac w Wilanowie, i piękne rezydencje w 
Żółkwi i w Jaworowie. Zawdzięczamy też 
temu uczuciu listy miłosne z pól bitew
nych, zachowane do dziś i stanowiące w 
wydaniu książkowym nieśmiertelny wzór 
polskiej sztuki epistolarnej.

Na młodość i wczesny wiek męski So
bieskiego przypadłe w Polsce panowanie 
dwóch królów. Pierwszym z nich był Jan 
Kazimierz rodem z Wazów, ożeniony z 
Francuzką, Marią Ludwiką i stąd oto
czony bardzo sfrancuziałym dworem. 
Sprawy polskie mało, go cubchodziły, był 
zresztą tytularnym królem Szwedów î no
sił się z zamiarem abdykacji. Przewidu
jąc ten moment, dwór zawczasu czynił 
starania, żeby na tronie polskim mógł za
siąść kandydat z Francji. Ale tego właś
nie bała się szlachta. Ludwik XIV był 
monarchą absolutnym, jego wpływy mo
gły łatwo zagrozić szlacheckiej samowoli, 
więc rozglądano się za jakimś swoim 
kandydatem.

Teraz dopiero rozmnożyły się w kraju 
stronnictwa, koterie i intrygi! Daremnie 
Jan Sobieski, już wówcżas hetman, do
magał się na sejmie zwiększenia liczeb
ności wO'jska stałego, wyćwiczenia kadry 
oficerskiej, budowy nowoczesnych forty
fikacji. Nie słuchano jego głosu. A tym
czasem na polską scenę wojenną wkro
czył w r. 1667 nowy wróg, najpotężniej
sze wtedy na wschodzie państwo islam
skie, Turcja. Sobieski czyni, co może, wer
buje kilkanaście tysięcy żołnierza, skrzy- 
kuje do pomocy chłopów — można po
wiedzieć, że samą tylko powagą swego 
imienia stawia na nogi 15-tysięczną ar
mię i wyrusza z nią na Podhajce.

Tam już czekał wróg. Turcy ch:^rze 
wysunęli do przodu Kozaków i czambuły 
tatarskie, a sami trzymali się z tyłu. Pol
ska husaria z potężnym szumem skrzydeł 
spadła na te szeregi i w błyskawicznym 
natarciu osiągnęła druzgocące zwycięstwo. 
Turcy wycofali się w popłochu. W tej 
bitwie Jan Sobieski po raz pierwszy wy
stąpił jako wódz naczelny.

W rok potem abdykował Jan Kazimierz 
i na tron polski, jak tego chciała szla
chta, wstąpił piastowicz, Michał Korybut 
Wiśniowiecki. Niestety, był to człowiek 
słaby i szybko zasłużył sobie na przydo
mek „króla-nieboraka”. Nie znajdując 
oparcia ani w królu, ani w sejmach het
man Sobieski dokazuje cudów męstwa i 
zarazem mądrej strategii, gdy na czele 
dragonów i skrzydlatej husarii raz za ra
zem spada znienacka na czambuły tatar- 
sko-kozackie i gna je w świetnie roze
granych bitwach daleko aż za Dniestr. Z 
zapartym tchem śledzi Europa bieg tych 
zdumiewających sukcesów polskiego orę
ża, a papież śle na ręce króla polskiego 
gratulacje dla „obrońcy chrześcijaństwa”.

Rzecz ciekawa, że nim doszło do spot
kań decydujących, które miały przesą
dzić o pełnej klęsce wroga, Turcy raz je
szcze jakgdyby sprawdzali sprawności bo
jowe Polaków i kryjąc się według swego 
zwyczaju za plecami usłużnych Tatarów 
i Ko'zakôw, zamierzali wydać Sobieskie
mu bitwę pod Lwowem. Także i tym ra
zem armia ich wycofała się, nie wyda
jąc bitwy, a Sobieski zyskał rok na lep
sze przygotowania polskich sił zbrojnych.

W r. 1673, gdy wreszcie doszło do spot
kania z Turkami w bitwie pod Choci
miem (11 XI), przekonał się padyszanh 
turecki, że Polacy nie żartują. Nic wtedy 
nie stało na przeszkodzie, by pognać 
wroga i zdusić go ostatecznie w jego 
własnym gnieździe — w Turcji. Niestety, 
zabrakło na to nie sił i męstwa, lecz środ
ków — szkatuła państwowa była pusta...

Zwycięstwo chocimskie wyniosło Sobies
kiego na tron. Jan III obejmował władzę 
nad krajem zwycięskim, lecz zrujnowa
nym. Jego koncepcja polityczna była jas
na: chciał pokoju na granicy wschodniej 
i uporządkowania spraw na granicy za
chodniej, gdzie czekały na to Prusy i 
Śląsk. Marzyła się królowi szeroka dro
ga na Bałtyk, żeby pomnożyć możliwości 
handlowe ojczyzny. Ale mimo poparcia 
Francji i Szwecji dla tych dalekosiężnych 
planów, nigdy za życia tego wielkiego 
króla nie mogły one być zrealizowane, bo 
już zagroziło nowe niebezpieczeństwo', i to 
w skali dotychczas nieznanej.

Wielki wezyr turecki, Kara Mustafa, 
zapragnął rozszerzyć panowanie islamu 
na pół Europy. Ubezpieczywszy się naj
pierw od strony Moskwy specjalnym so
juszem, miał zamiar zająć Węgry, a po
tem uderzyć na Wiedeń, by stworzyć wiel
kie imperium Ottomanów. Przestraszony 
cesarz Austrii zwrócił się o rautnek do 
Polski i w r. 1683 podpisano traktat, mocą 
którego obie strony zobowiązały się do 
wzajemnej pomocy w razie zaatakowania 
ich stolic.

Tak doszło do odsieczy wiedeńskiej i 
naszego w niej udziału. W bitwie o Wie
deń armia turecka liczyła 115 tys. żołnie
rzy, zaś armie wojsk sprzymierzonych 70 
tys. Polacy wystawili 26 tyś. żołnierzy i

187



ochotniczy pułk Kozaków, zwabionych 
sławą polskiego króla. Po stronie au
striackiej bili się żołnierze brandenburscy 
i szwabscy. Taki był stosunek sił.

Dowództwo naczelne nad całością ope
racji wiedeńskiej objął Jan III. Turcy roz
bili pełen wschodniego przepychu obóz 
u stóp porośniętych wzgórz Lasu Wiedeń
skiego, mając na wprost twierdzę wie
deńską. Przyszłe pole walki, widziane z 
góry miało kształt trójkąta, którego ra
miona biegły brzegami Dunaju z jednej 
strony oraz niewielkiej rzeczki Wiedenki 
z drugiej, zaś podstawę stanowiły właśnie 
wzgórza Lasu Wiedeńskiego. Plan opera
cyjny Jana III odstępował od tradycyjne
go uderzenia frontalnego. Zakładał cichą 
przeprawę wojsk polskich od prawego 
skrzydła przez Dunaj i dalej na tyły 
wzgórz Lasu Wiedeńskiego, lewym zaś 
wojska austriackie zdążać miały ku twier
dzy wiedeńskiej. I wtedy nastąpić miało 
zamknięcie wojsk tureckich — jakbyśmy 
to dziś powiedzieli — w kotle. Ten plan 
strategiczriy powzięty 300 lat temu może 
dziś jeszcze budzić najwyższe zdumienie.

Wielki wezyr Kara Mustafa miał zły 
wywiad — wyznaczył do niego Tatarów, 
a ci zawiedli kompletnie, nie rozpoznali 
do końca ruchów prawego skrzydła, gdzie 
byli Polacy. Zamiast od razu uderzyć na 
twierdzę, którą miał przed sobą, wezyr 
rozciągnął siły aż pod miejscowość Kah
lenberg, gdy tymczasem Austriacy w zwy
cięskich potyczkach już docierali od swo
jej strony prawie do samej twierdzy.

Przeprawiwszy się szczęśliwie przez Du
naj, 20 tysięcy polskiej konnicy dobrze 
skrytej ,za wzgórzami, zdążało od prawe
go skrzydła do tego samego celu. 12 wrze
śnia o godzinie 18 wódz naczelny wojsk 
sprzymierzonych, król polski Jan III So
bieski, wydał rozkaz szarży, Zagrzmiały 
trąbki, ryknęły armaty, zaszumiały groź
nie jak wicher przed burzą husarskie 
skrzydła i wyglądało to tak, jakby cały 
Las Wiedeński staczał się nawałnicą ze 
wzgórz. Rozstrzygający manewr uderze
nia znienacka, i to skrzydłem nie wy
krytym przez wroga, był dziełem klasy
cznej strategii Jana III i dał efekt pio
runujący. O zmierzchu było już po bitwie. 
Spłoszone konie poniosły jak oszalałe, 
Turcy uciekali porzucając wszystkie swo
je bogactwa i przepychy, łącznie z wiel
ką chorągwią wezyra.

Ostateczne rozgromienie wroga nastą
piło w dniach 7—9 października 1683 r. 
koło miejscowości Parkany nad Dunajem. 
Bitwa ta była już dziełem wyłącznie sił 
polskich, które dwukrotnie dopadając u- 
ciekającego wroga, osiągnęły bezapelacyj
ne zwycięstwo.

Wyprawa wiedeńska była ostatnim 
wielkim sukcesem wojennym króla Jana 
III. Pozostały po niej zabawne nieraz pa
miątki obyczajowe. I tak np. w Racibo
rzu dla przypomnienia przemarszu króla 
przez miasto po dziś dzień odbywają się

pochody z przebierańcami i „królem Ja
nem” jadącym konno na przedzie. Cech 
piekarzy, o czym mało kto pamięta, na 
cześć zwycięstwa polskiego nad tureckim 
półksiężycem zaczął wypiekać smaczne ro
galiki.

Było wiekopomną zasługą Jana III, że 
pod jego rządami chylące się do upadku 
państwo szlacheckie zdołało jednak ura
tować przed agresją turecką nie tylko 
siebie, ale całą Europę Środkową i Wscho
dnią. Ale tragedią osobistą tego wielkie
go króla było to, że oceniając trafniej niż 
jemu współcześni błędny kierunek, w ja
kim zdążała Rzeczpospolita, nie mógł zre
alizować żadnej ze swych dalekowzrocz
nych i światłych koncepcji poetycznych.

B i b l i o g r a f i a

„Ja n  III Sob iesk i” — M arek Sadzewicz 
„W iedeń 1863” — Leszek P o dhoreck i 
, .B itw a pod W iedniem ’’ — M arek H ryniew icz 
„L isty  do M ary sień k i” — opr. Leszek K u k liń 
ski

Pytania
1. Kiedy urodził się Jan III Sobieski, w 

którym roku wstąpił na tron i w któ
rym roku zmarł?

(1629, 1674, 1696)

2. Jacy dwaj królowie panowali przed 
wstąpieniem na tron Jana III?

(Jan Kazimierz, Michał Korybut 
Wiśniowiecki)

3. Jakie wykształcenie otrzymał młody 
Jan Sobieski?

(Akademia Krakowska, podróże 
kształcące we Francji, Anglii, Nidderlan- 
dach)

4. Pod jakim wodzem wprawiał się w 
rzemiosło wojenne młody Sobieski?

(walczył pod dowództwem hetmana 
Stefana Czarnieckiego)

5. Z jakimi nieprzyjaciółmi walczył So
bieski na wschodnich rubieżach Rzeczy
pospolitej i od północy?

(od wschodu z Tatarami, Kozaka
mi, Rosją, od północy ze Szwedami)

6. W którym roku cesarz Austrii, Leo
pold I, zwrócił się do Jana III z prośbą 
o ratunek przed inwazją turecką?

(1683)

7. Kto był wodzem naczelnym wojsk 
sprzymierzonych w bitwie o Wiedeń?

(Jan III Sobieski)

8. Jaki był plan operacji wiedeńskiej, 
ułożony przez Jana III?

(wojska nie uderzyły frontalnie na
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(pod Parkanami, armia polska)

10. Jakie historyczne znaczenie miała 
odsiecz wiedeńska?

(ocaliła Polskę, Europę Wschodnią 
i Europę Środkową, łamiąc całkowicie po-

obóz turecki, lecz otoczyły go ze wszyst
kich stron i zamknęły jakby w kotle; o 
zwycięstwie zdecydował atak konnicy pol
skiej)

9. Gdzie nastąpiło ostateczne rozgro
mienie armii tureckiej i kto tego doko- tęgę państwa tureckiego) 
nał?

SYLWETKI BIBLIOTEKARZY

Koleżanka
HELENA WAŁEK 

6 11922 -  4  V 1983

Dnia 6 marca br. grupa bibliotekarek 
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 
Tarnowie żegnała na małym cmentarzu 
rzochowskim koleżankę Helenę Wałek.

Koleżanka Helen'a przepracowała w 
tarnowskiej bibliotece ponad 35 lat. Od 
stycznia 1983 r. była na emeryturze. Mi
mo że przeszło rok z mniejszymi lub 
większymi przerwami pracy leczyła się 
w Tarnowie, a w ostatnim okresie w 
Krakowie, między innymi na Oddziale 
Onkologicznym, nikt spośród bibliotecz
nej rodziny nie wierzył w tak szybkie i 
wstrząsające Jej odejście.

Koleżanka Helena była pracownikiem 
sumiennym i uczciwym. Wykształcenie 
ogólnokształcące i fachowe zdobyła w 
trakcie pracy zawodowej. Ponad 20 lat 
służyła czytelnikom Tarnowa jako biblio
tekarka pracująca w filiach bibliotecz
nych oraz w Dziale Udostępniania Zbio
rów Miejskiej Biblioteki Publicznej. O- 
statni okres pracy poświęciła Działowi 
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów 
WBP. Zawsze życzliwa, pogodna, elegan
cka, o ogromnej żywotności i wspania

łym samopoczuciu, z powagą i rzetelno
ścią traktowała zarówno obowiązki za
wodowe, jak i społeczne. Przez kilka ka
dencji była skarbnikiem Koła SBP przy 
WBP w Tarnowie i wywiązywała się z 
tej roli znakomicie. Za wkład pracy w 
rozwój czytelnictwa, kultury i działalno
ści SBP uhonorowana była Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużonego 
Działacza Kultury i Honorową Odznaką 
SBP.

W sercach tarnowskich bibliotekarzy i 
licznych czytelników pozostanie na dłu
go w pamięci — zasłużyła na to w peł
ni godną postawą życiową i służbą spo
łeczną.

Dyrekcja i ZO SBP 
, w, Tarnowie
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Wspomnienie
o Krystynie Rosnowskiej

Dnia 19 kwietnia 1983 r. zmarła w War
szawie po ciężkiej chorobie mgr Krysty
na Rosnowska, wybitna nauczycielka i 
wychowawczyni młodzieży, niezapoimnia- 
na koleżanka, bibliotekarka, człowiek o 
wyjątkowej prawości i uczciwości.

Urodziła się 19 marca 1930 r. w Swier- 
szczowie w pow. hrubieszowskim, do r. 
1943 mieszkała wraz z rodzicami w Lub
linie, w r. 1944 rodzina przeniosła się do ' 
Warszawy. Tu 14-letnia Krystyna prze
żyła powstanie, a następnie z matką i 
siostrami została wywieziona do obozu 
koncentracyjnego we Frankfurcie nad 
Odrą.

Po wyzwoleniu i powrocie do kraju 
kolejno mieszkała w Hrubieszowie, w 
Lublinie oraz w Szczecinie, gdzie w r. 
1950 ukończyła Liceum Pedagogiczne i 
otrzymała świadectwo dojrzałości. Na rok 
przed maturą pracowała już jako nau
czycielka w 11-letniej szkole ogólnokształ
cącej. Studiowała w latach 1950—1955 na 
Wydziale Nauk Humanistycznych KUL 
gdzie w r. 1953 uzyskała dyplom I stop
nia w zakresie filologii polskiej ze spe
cjalnością pedagogiczną, a w r. 1̂ 55 — 
dyplom magistra.

Po studiach pracowała jako' nauczyciel
ka języka polskiego najpierw w szkołach

podstawowych Wilanowa i Miedzeszyna, 
potem w liceum ogólnokształcącym w 
Palenicy. Już w pierwszych latach pracy 
dała się poznać jako pedagog wysokiej 
klasy, ceniona była za wiedzę i umieję
tność przekazywania jej dzieciom w spo
sób przystępny i zrozumiały- W r. 1959 
powierzono jej stanowisko kierownika og
niska metodycznego języka polskiego w 
dzielnicy warszawa—Wawer.

Pracę w szkole musiała przerwać w r. 
1963 ze względu na stan zdrowia. Z rów
ną sumiennością i odpowiedzialnością 
pełniła następnie obowiązki w Minister
stwie Kultury i Sztuki, gdzie objęła sta
nowisko st. radcy w Zarządzie' Muzeów 
i Odnowy Zabytków. Jednak zamiłowania 
pedagogiczne nie pozwoliły jej na dłuższe 
pozostawanie poza szkołą. Po 5 latach po
prosiła o przeniesienie i wróciła do pracy 
z młodzieżą. Ministerstwo opuściła z opi
nią człowieka o nieprzeciętnej inteligencji, 
dużym wyrobieniu społecznym i umiejęt
ności organizowania z talentem współpra
cy z ludźmi i instytucjami. W r. 1969 pod
jęła pracę polonistki w Technikum Bu
dowlanym, a następnie w IX Liceum 
Ogólnokształcącym im, Hoffmanowej. Stan 
zdrowia niestety nie dopisywał jej nadah 
W r. 1973 uzyskała etat w bibliotece X'V’ 
Liceum Ogólnokształcącego im. Zmicho- 
wskiej i tu już pozostała do oistatnich dni 
życia.

Placówka, którą jej powierzono, prze
chodziła różne perturbacje losowe i wy
magała wielkiego nakładu pracy. Kole
żanka Krystyna przystąpiła do niej 
z zapałem i krok po kroku realizowała 
wytyczony plan działania, w czym po
mogły jej szybko zdobyte kwalifikacje 
bibliotekarskie. Wykazywała wyjątkową 
dbałość O' uzupełnianie zbiorów. Dzięki 
jej licznym kontaktom , z księgarniami 
biblioteka wzbogacała się o wartościowe 
publikacje najnowsze, których zakup się
gał w poszczególnych latach do ok. 1000 
egz. Szczególnie dużo uwagi poświęciła 
księgozbiorowi podręcznemu i katalogom 
— zorganizowany przez nią warsztat in
formacji służyć może dziś jako wzór dla 
innych placówek.

Utrzymując stale żywy kontakt z mło
dzieżą zorganizowała doskonale funkcjo
nujące koło przyjaciół biblioteki. Każdy 
z jego członków, traktowany poważnie, 
systematycznie rozliczany z prac, cenił 
sobie możliwość działania w kole, zaw
sze .pewny, że to, co robi, jest celowe, 
pożyteczne i sprawiedliwie oceniane, a je
go aktywność społeczna znajdzie wyraz 
w wystawianej co półrocze opinii. Orga
nizatorka zespołu, wymagająca od innych, 
ale przede wszystkim od siebie, była świa
doma warunków powodzenia tej dopra
cowanej w szczegółach formy współdzia
łania z młodzieżą. Ujęła to zwięźle w 
jednej z wypowiedzi: ,,Bibliotekarz pra
gnący skupić wokół siebie młodych przy
jaciół biblioteki powinien odznaczać się
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pewnymi cechami niezbędnymi, jak ży
czliwość, cierpliwość, zdolność do wni
kliwej obserwacji psychologicznej, a tak
że umiejętność pozyskiwania sympatii i 
stwarzania atmosfery solidnej, odpowie
dzialnej pracy, za którą największą na
grodą jest zadowolenie z działań dla do
bra ogółu”.

Wiedzę bibłiotekarską, popartą rzetel
ną praktyką, koleżanka Rosnowska upo
wszechniała na kursach i na zebraniach 
zespołów metodycznych. Kilka prac opu
blikowała na łamach „Poradnika Biblio
tekarza”. Imponowała wiedzą wszechstron
ną i kulturą, które zjednywały jej sza
cunek i uznanie. Z jej doświadczenia i 
mądrości życiowej, z rad okraszonych nie

kiedy ostrym dowcipem skorzystało wie
le osób szukających pomocy. Za pracę w 
bibliotece otrzymała ocenę wyróżniającą, 
a następnie nagrodę ministra oświaty.

Już ciężko chora, miała wciąż nadzie
ję, że po rocznym urlopie dla poratowa
nia zdrowia wróci do szkoły. W rozmo
wach często nawiązywała do problemów 
zawodowych, nie opuszczał jej twórczy 
niepokój. Odeszła od nas na zawsze, ałe 
w pamięci i sercach zostanie pełna ży
cia, wigoru, o mądrym spojrzeniu, z lek
kim uśmiechem na ustach, kochana i ce
niona przez młodzież, kolegów i przyja
ciół.

Barbara Tomkiewicz

jące im trwałość. Zasygnałizowano tu sze
reg problemów związanych z wyposaże
niem i warunkami termicznymi pomiesz
czeń bibliotecznych.

Część pierwszą kończy krótki rozdział 
Użytkowanie zbiorów — poświęcony „bez
pieczeństwu” książki w kontaktach z czy
telnikiem.

Druga część Vademecum, nosząca tytuł 
Ratowanie zbiorów, zawiera wskazówki 
postępowania w przypadku stwierdzenia 
większych lub mniejszych uszkodzeń zaso
bów biblioteki. Obok sposobów walki z 
organizmami żywymi (bakterie, pleśnie.

Konserwacja ksiqżki

Bibliotekarzy, którym stan powierzo
nych księgozbiorów nie jest obojętny, z 
pewnością zainteresuje poradnik Jerzego 
WIEPRZKOWSKIEGO Vacemecum kon
serwacji książki (Stowarzyszenie Bibliote
karzy Polskich 1983, s. 164).

Vademecum — jak pisze autor we Wstę
pie — jest przeznaczone dla pracowników 
wszelkiego typu bibliotek — od szkolnych, 
zawierających lektury obowiązkowe i pod
ręczniki, aż po wielkie książnice, zasobne 
w zabytkowe pergaminy, atlasy rycin albo 
w najnowsze wytwory techniki w postaci 
taśm dźwiękowych czy mikrofilmów.

Poradnik składa się z trzech części. W 
części pierwszej (Profilaktyka) autor do
syć pobieżnie omawia właściwości mate
riałów, użytych przy produkcji książek 
(papier, farby, atramenty, skóra, płótno, 
drewno, pieczęcie woskowe, płyty gramo
fonowe itp.), a następnie charakteryzuje 
najczęstsze zagrożenia dla ich trwałości 
(wilgoć, susza, światło, temperatura, kurz, 
pyły przemysłowe, owady, gryzonie).

Wiele uwag praktycznych (czasem, wy
da je się, wręcz oczywistych) zawiera roz
dział Przechowywanie zbiorów zapewnia-

JERZY WIEPRZKOWSKI

koAserwoeji
książki
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owady, gryzonie) i „żywiołami” (ogień, 
woda) są tu porady praktyczne z zakresu 
drobnych napraw książki, jest też roz
dział dotyczący pracy w fachowej praco
wni konserwatorskiej oraz bardzo zwięz
ła historia konserwacji.

Poradnik Jerzego Wieprzkowskiego zo
stał pomyślany jako zagajenie, zasygnali
zowanie problemów. Właściwe wprowa
dzenie w temat — pisze autor we wstępie 
— należeć będzie nadal do jachowej lite
ratury, którą wymieniam osobno dla każ

dego rozdziału i każdej kwestii. To ob
szerne (kilkaset pozycji polskich i ob
cych) i —- jak się wydaje — bardzo cen
ne zestawienie literatury przedmiotu skła
da się na część trzecią Vademecum, któ
re zawiera również wiele fotografii 
poglądowych (nie zawsze — z przyczyn 
technicznych — czytelnych) oraz opraco
wane przez Z. Pieniążek zestawienie pla
cówek wykonujących prace z zakresu 
konserwacji książki.

(J.W.)

Redakcja, korzystając z okazji, poda je zamieszczone na końcu Vade- 
mecum konserwacji książki wykazy instytucji, o których wiadomość 
może się bibliotekarzom przydać.

Pracownie konserwatorskie wykonujące 
prace dla bibliotek

1. Pracownie Konserwacji Zabytków
(PKZ), Warszawa.

2. Spółdzielnia Pracy Artystów Pla
styków „Plastuś”, Warszawa.

3. Muzeum Narodowe — Oddział w
Wilanowie. Warszawa.

4. Archiwum Akt Dawnych, Warszawa.
5. Wydział Konserwacji Akademii

Sztuk Pizknych, Kraków.
6. Spółdzielnia „Starodruk”, Kraków.
7. Zakład Konserwacji Papieru i

Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa 
i Konserwacji Uniwersytetu M. Ki- 
pernika, Toruń.

8. Pracownia Sztuk Plastycznych —
Zakłady Doświadczalne, Łódź.

Placówki posiadające komory dezynfek
cyjne, z których korzystają biblioteki

1. Archiwum Główne Akt Dawnych,
Warszawa.

2. Muzeum Etnograficzne, Warszawa.
3. Instytut Chemii Organicznej Uni

wersytetu Warszawskiego, Warsza- 
szawa.

4. Pracownie Konserwacji Zabytków,
Warszawa.

5. Zakład Technologii Polimerów Po
litechniki Gdańskiej, Gdańsk.

6. Katedra Technologii Drewna i Tor
fu Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

7. Zakład' Chemii przy Politechnice
Gdańskiej, Gdańsk.

8. Archiwum Państwowe, Gdańsk.
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ZDZISŁAWA VOGEL
KRAKÓW

Jan III Sobieski i odsiecz w iedeńska

Zestawienie bibliograficzne

Dnia 12 września 1983 r. przypada trzech- 
setna rocznica bitwy wiedeńskiej, jednej z naj
ważniejszych w dziejach nowożytnych. O wadze 
jej decydują nie itylko względy militarne, ale 
i dalekosiężne skutki, jakie przyniosła dla póź
niejszego ■ rozwoju politycznego Europy. Pod 
Wiedniem skruszona została ofensywna potęga 
imperium osmańskiego, położono kres jego ek
spansji. Upadł mit o niezwyciężoności Tur
ków, co rozbudziło nadzieje i ruchy wyzwoleń
cze wśród ujarzmionych narodów bałkańskich.

Udział Polaków w odsieczy podyktowany był 
zarówno -obroną naszych interesów państwo
wych, jak też wypełnieniem zobowiązań sojusz
niczych. Zwycięstwo nad potężną i bitną armią 
turecką odniesione zostało wspólnym wysiłkiem 
wojsk sprzymierzonych. W bitwie tej żołnierz 
polski okazał wybitne męstwo, a Jan III So
bieski, jako dowódca, zabłysnął kunsztem ko
alicyjnego dowodzenia i talentem wojennym.

Odsiecz Wiedeńska zapisała się trwale w na
szych dziejach, znalazła odbicie w kulturze 
i sztuce wielu narodów oraz w ich tradycjach 
walk wolnóściowych. W Polsce, w latach za
borów i okupacji hitlerowskiej, podnosiła na 
duchu, napawała wolą zwycięstwa- Chlubne 
tradycje epoki Jana III Sobieskiego kształto
wały postawy patriotyczne wielu pokoleń i są 
wciąż żywe wśród współczesnych.

(Z uchw ały  O byw atelskiego K om itetu  
O bchodów  300 roczn icy  Odsieczy W iedeńskiej)
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c o  TO JEST  OJCZYZNA

Żeby zap y ta ł k to  Ja n a  I ll-g o  idącego pod 
W iedeń, co to je s t O jczyzna? — odpow iedziałby:

,,Je st to  m iejsce, w  k tó ry m  na jm ile j 
spocząć i um rzeć — k iedy  się m a go
tow ość n ieu s ta n n ą  życia i u tru d zan ia  się 
tam , gdzie w  każdym  czasie danym
n ajd z ie ln ie j o Ludzkość idzie” .

Na ty ch  p raw ach  m o ra ln y ch  w yprow adził 
J a n  III  w ojsko poza Po lskę  przeciw  praw om  
Polski. Toż sam o zrobił N apoleon W ielki z 
F ra n c ją .

A lbow iem  — sz lachetny  człow iek n ie  m ógłby 
w yżyć dn ia  jednego w  O jczyźnie, k tó re j szczęś
cie n ie  by łoby ty lk o  p ro cen tem  od szczęścia 
Ludzkości. W szyscy dziadow ie i O jcow ie Rze
czypospolite j P o lsk ie j ta k  pojm ow ali sp raw ę 
polską.

Cyprian Kamil Norwid

Wybór literatury wydanej w latach 
1960—1983 dotyczy Jana III Sobieskie
go, jego rodziny, epoki, w której żył 
i walczył, oraz Odsieczy Wiedeńskiej. W 
zestawieniu nie uwzględniono powieści
1 poezji.

ABRAHAMOWICZ Zygmunt: Kara Mus
tafa pod Wiedniem. Źródła muzułmań
skie do dziejów wyprawy wiedeńskiej 
1683 r. Z tur. przeł. i oprać... Kraków: 
Wydawnictwo Literackie 1973, 411 s. 21 
tab.

A utor, znany  o rien ta lis ta  i a rch iw ista  z K ra 
kow a, o p iera jąc  się na  edy c jach  osm anisty  
austriack iego , prof. Th. K reu te la , i tu rko lo g a  
Ja rr in g a  w ydał na jc iekaw sze  m ate ria ły  d o ty 
czące w y praw y  w iedeńsk iej. U w zględnił źród
ła  tu reck ie , ta ta rsk o -k ry m sk ie , sprostow ał 
b łędy,, zap rezen tow ał k ro n ik a rz y  i ocenił rze 
telność ich  in fo rm acji.

Artystyczne zbiory Wilanowa. Katalog. 
Wstęp: Wojciech Fijałkowski. Katalog: 
Irena Malinowska (i, in.). Wyd. 2 War
szawa; „Auriga”, Wydawnictwo Artystycz
ne i Filmowe 1982, 228 s.

w k ta logu  głów ny nacisk  położono n a  przed
m io ty  rzem iosła a rty stycznego  bardzo  w yso
k ie j k lasy  i  w ie lk ie j w artośc i h is to ry czn e j. 
Z w iązane z nazw iskam i n a jw y b itn ie jszy ch  a r 
ty stó w  eu ropejsk ich , m im o katak lizm ów  w o
jenn y ch , p rze trw ały  do naszych  czasów. Re
p ro d u k c je  opatrzono  ob jaśn ien iam i w  zw ięzłym  
ka ta lo g u  naukow ym .

BURDA Elżbieta, PISKORZ Anna: Jan 
III Sobieski w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wystawa w trzechsetną rocznicę wik
torii wiedeńskiej. Collegium Maius
2 II—28 II 1983. Oprać, katalogu... Wstęp 
Henryk Barycz. Kraków 1983, 36 s.; il. 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i' 
Biblioteka Jagiellońska.

K atalog  p ierw szej w  Polsce w y staw y  zor
gan izow anej z o kazji 300-lecla w iedeńsk iej 
w ik to rii w  lek to ria ch  n a jsta rszego  b u d y n k u  
un iw ersy teck iego  w  K rakow ie. P rzedstaw iono  
m .in. k o n ta k ty  k ró la  i jego b lisk ich  z k r a 
kow ską w szechnicą ko resp o n d en c ję  Ja n a  III  
z p ro feso ram i uczeln i, w ychow aw cam i dzieci 
k ró lew skich , p o r tre ty , p rec joza , s ta re  d ru k i

i d okum en ty  zw iązane z okresem  panow ania 
Ja n a  III Sobieskiego.

FIJAŁKOWSKI Wojciech: Wilanów — 
rezydencja króla zwycięzcy. (Oprać. An
drzej Heidrich). Warszawa: Krajowa A- 
gencja Wydawnicza 1983, 141 s.

P u b lik ac ja  p rezen tu je  p iękno  fo rm y  i bo
gactw o treśc i daw nej rezydencji k ró la -b o h a- 
te ra . O m aw ia rezydencję  w ilanow ską w  cza
sach Ja n a  III oraz losy m aję tn o śc i m o narchy  
po jego śm ierci.

HRYNIEWICZ Marek: Bitwa pod Wied
niem. Wyd. 2. Warszawa; Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne 1975, 59 s.

O pracow anie dla m łodzieży o polityce w ew 
n ę trzn e j i zag ran icznej Ja n a  III  Sobieskiego, 
p rzygotow aniach  do O dsieczy W iedeńskiej, 
zw ycięskich b itw ach  pod W iedniem  1 P a rk a 
nam i, k tó re  zapoczątkow ały  zm ierz potęgi 
su łtanów .

JAN III SOBIESKI: Listy do Mary
sieńki. Oprać. Leszek Kukulski. Wyd. 2, 
Warszawa: „Czytelnik” 1970, 647 s.

L isty  k ró la  do żony, M arii K azim iery , ze 
sław nych m iejsc h isto rycznych  — z P odhajec , 
K am ieńca, Lwowa, Chocim ia. L isty  m ów ią 
n ie  ty lko  o spraw ach  osobistych, ale także  
o czynach •wojennych h e tm an a  1 k ró la , u p a 
m ię tn ia ją  w yb itne  postacie i w ydarzen ia  h is
to ryczne. N ależą do arcydzie ł sta ropo lsk ie j 
prozy ep isto la rn e j.

KOMASARA Irena: Jan III Sobieski — 
miłośnik ksiąg. Wrocław: Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich 1982, 205 s. 
„Książki o książce”.

A u to rk a  w e w stępie  pisze, że Ja n  III  So
b iesk i „n ie  ty lk o  ożyw ił tra d y c je  b ib lio fil
sk ie  k ró lów  polskich, a le zgrom adził jeden  
z na jw iększych  księgozbiorów  w  XVII s tu 
leciu . D zięki jego sta ran io m  pow róciła do 
P o lsk i część książek  z b ib lio tek i zam kow ej, 
w yw iezionych w okresie  po topu szwedzkiego. 
P od w zględem  w ielkości księgozbioru  p rze
w yższył Ja n a  III  o sta tn i k ró l Polski, S tan i
sław  A ugust P on ia tow sk i, znaw ca, m iłośnik  
i  m ecenas n au k i, sz tuk i i  l i te ra tu ry ” . O- 
m ów ione są losy księgozb ioru  po śm ierci 
k ró la .

KOMASZYNSKI Michał: Księcia Con
tiego niefortunna wyprawa po koronę So
bieskiego. Warszawa: „Wiedza Powszech
na” 1971, 219 s.. Biblioteka Wiedzy Histo
rycznej, Historia Polski.

w  k o le jn y ch  rozdziałach  om ów iono okres 
bezkró lew ia po śm ierc i Ja n a  III  Sobieskiego, 
rodzinne w aśn ie  fam ilii k ró la , w ysiłk i M arii 
K azim iery  celem  zapew nien ia  sukcesji, k ró le 
w iczow i Jakubow i, n iechęć  szlachty , in try g i 
i rozg ryw ki w  czasie e lekcji. Podano  c h a ra k 
te ry s ty k ę  p re ten d en tó w  tro n u  — księcia  f ra n 
cuskiego Contiego i  e lek to ra  saskiego F ry 
d e ry k a  A ugusta , o k tó rego  z-wycięstwie p rze
sądziła po lity k a  gdańska.

KOMASZYNSKI Michał: Teresa Kune-
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gunda Sobieska. Warszawa: Państwowy 
Instytut Wydawniczy 1982, 226 s.

s tu d iu m  pośw ięcone u kochanej córce J a 
n a  III Sobieskiego, T eresie K unegundzie, 
m ałżonce e lek to ra  B aw arii M aksym iliana 
E m anuela z rodu  W ittelsbachów . B iografia  ta  
jes t in te re su jąca  ze w zględu, na  ro lę  politycz
ną có rk i k ró lew sk ie j i żony w ładcy B aw arii, 
a po jego śm ierci reg en tk i k ra ju .

LEPECKI Mieczysław: Pan Jakobus So
bieski. Warszawa: ,,Czytelnik” 1970,341 s.

In te re su jąca  b iografia  w ybitnego po lityka 
. i  m ęża stan u  na  dw orze Wazów, ojca Ja n a  III. 
Na podstaw ie p rzede w szystk im  d iariusza, 
k tó ry  spisał Ja k u b  Sobieski, au to r m alu je  na 
tle  epoki dzieje jego zagran icznej edukacji, 
działalność po lityczną i w ojskow ą, u g ru n to 
w anie przez niego fo rtu n y  m agnack iej oraz 
pozycji rodu  Sobieskich. W iele uw agi au to r 
pośw ięca jego żonie, Teofili z Daniłłowiczów, 
w nuczce hetm an a  Żółkiew skiego a m atce 
k ró la  Jana .

MARIA KAZIMIERA D’ARQUIEN DE 
LA GRANGE: Listy do Jana Sobieskiego. 
Oprać. Leszek Kukulski. Przeł. (z fr.): Jo
lanta Krystyna Sell, Z. Kukulski. Warsza- 
Warszawa: „Czytelnik” 1968, 197 s.

L isty  do Sobieskiego są dopełn ieniem  jego 
l is tó w  do żony. Zasadniczą częśćą edycji są 
listy  M arii K azim iery  do Sobieskiego z la t 
1659—1664. Je j listy  do pierw szego m ęża, Ja n a  
Zam oyskiego, opatrzone obszernym  kom en
tarzem , opublikow ano po raz pierw szy. K siąż
k a  zaw iera rów nież 3 listy  (oryg. poi.) Ja n a  
Sobieskiego do M arii K azim iery.

'MATWIJOWSKI Krystyn: Pierwsze sej
my z czasów Jana III Sobieskiego. Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976, 
269 s. Prace Wrocławskiego Towarzyst
wa Naukowego. Seria A: nr 187.

Celem  p racy  było ukazan ie  w alk i politycz
n e j, jaką  toczył Ja n  III Sobieski o p rzep ro 
w adzen ie reo rie n ta c ji po lityk i zagranicznej, 
w zm ocnienie pozycji w ładcy  w  k ra ju , zapew 
n ien ie  tro n u  potom kow i. E tapam i w  zm aga
n iach  k ró la  by ły  ko le jne  sejm y. A utor oparł 
się n a  m ate ria łach  źródłow ych znajd u jący ch  
się w  arhciw ach  i b ib lio tekach .

MILLER Peggy: Zona dla pretendenta. 
Rzecz o Marii Klementynie Sobieskiej. 
Tłum, (z ang.) Anna Przedpełska-Trze- 
ciakowska. Przedmowa: Adam Kersten. 
Warszawa: „Czytelnik” 1986, 197 s.

w  książce poznajem y losy w nuczk i Ja n a  
Sobieskiego, có rk i Ja k u b a  L udw ika — żony 
Ja k u b a  III E dw arda , p re ten d en ta  do tro n u  
angielskiego. W czasie podróży ze Śląska do 
W łoch księżniczka, po rw ana przez cesarza 
niem ieckiego, decydu je  się na  ucieczkę zor
ganizow aną przez K aro la  W ogana, w ysłann ika 
p re ten d en ta . Po  d ram aty czn e j podróży do 
Rzym u spo tyka się z narzeczonym . A u to rka  
oparła  się na  re lac jach  K aro la  W ogana. N ie
szczęśliwe by ły  losy M arii K lem entyny  i je j 
dw óch synów : K aro la  E dw arda , k tó ry ' stanął 
n a  czele pow stan ia  przeciw  k ró low i angiels
k iem u, ale poniósł w ielką k lęskę  i do śm ierci

pozostał na  w ygnaniu , oraz H enryka B ene
dykta, k a rd y n a ła , k tó ry  był do końca życia 
na łaskaw ym  Chlebie papieża i n a  pensji 
rządu  angielskiego.

MORGRILLON DE: Pamiętnik Sekretarza 
Ambasady Francuskiej w Polsce pod 
koniec panowania Jana III oraz w okre
sie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego 
zgonie (1694—1698) M (onsieur) de Mon- 
grillon. Z fr. przeł., oprać, i wstępem 
opatrzyła Łucja Częścik. Wrocław: Za
kład Narodowy im. Ossolińskich 1982, 
134 s.

P am ię tn ik  ,,zw iązany jes t z osta tn im i la tam i 
panow ania Ja n a  III, czesem bezkrólew ia po 
jego śm ierci i w olnej e lekcji (...), okresem  
bardzo tru d n y m  i skom plikow anym  zarów no 
w  sy tu ac ji w ew nętrznej, jak  i  ,  zagran icznej 
R zeczypospolitej” . A utor pełn ił fu n k c ję  k u r ie 
ra  i ,,człow ieka do zadań  specjalnych  w  po
m ocniczej służbie dyp lom atycznej” . P rzeby
w ając  na dw orze polskim , znał rodzinę k ró 
lew ską oraz n ajw yb itn ie jszych  dygnitarzy . 
Był św iadkiem  m etod stosow anych w  w alce 
dyplom atycznej przez L udw ika XI'V celem  
zdobycia k o rony  polskiej dla księcia f ra n 
cuskiego. W pam iętn iku  s ą . też fragm en ty  
dotyczące T u rc ji i W ęgier.

PAJEWSKI Janusz: Buńczuk i koncerz. 
Z dziejów wojen polsko-tureckich. War
szawa: „Wiedza Powszechna” 1960, 301 s. 
Biblioteka Wiedzy Historycznej.

A uto r ukazu je  całokształt stosunków  Polski 
z T urkam i i T a ta ram i w m inionych w iekach , 
k o n flik ty  i w ojny, ale i okresy  przy jaźn i, 
podaje rów nież oparte  na  źródłach  opisy w o
jen  i b itew , m .in. opis w ypraw y  Sobieskiego 
n a  odsiecz W iednia i b itw ę stoczoną dn ia  12 
w rześn ia  1683 roku . O bszerna b ib liografia .

PASEK Jan Chryzostom: Pamiętniki. 
Wstęp i objaśnienia: Władysław Czapliń
ski. Wyd. 5 zm. i uzup. Wrocław: Za
kład Narodowy im. Ossolińskich 1979, 
LXXIII, 637 s. Biblioteka Narodowa, 
Seria 1 nr 62.

P am ię tn ik i szlachcica z R aw skiego, Ja n a  
Paska , obe jm u ją  la ta  1656—1688, o b fitu ją  w  
różne w ydarzen ia  h isto ryczne, w o jny  m os
kiew skie, rokosz L ubom irskiego, e lekcje  Mi
chała  K orybu ta  i  Ja n a  III Sobieskiego w raz 
z w iedeńską potrzebą.

PODHORODECKI Leszek: Jan Sobieski. 
Warszawa: „Książka i Wiedza” 1964, 285 
s. Światowid, Biblioteczka popularnonau
kowa.

Na tle  sy tu a c ji ów czesnej Po lsk i au to r p rzed
staw ił życie i działalność Ja n a  Sobieskiego 
jako  żołnierza, he tm ana, wodza i kró la , ro 
lę, jak ą  odegrał w  polityce w ew nętrznej k r a 
ju  i m iędzynarodow ej. K siążka zaw iera k a 
lendarzyk  w ażniejszych w ydarzeń, w ykaz li
te ra tu ry  i no ty  b iograficzne.

PODHORODECKI Leszek: Sobiescy her
bu Janina. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza 1981, 316 s.

w  książce przedstaw iono dzieje rodu  So
bieskich  — ojca k ró la  Ja n a  III, Ja k u b a  So
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bieskiego, w ojew ody, uczestn ika w ypraw y  na  
R osję oraz w ypraw y  chocim skiej, w ybitnego 
m ęża stanu  i dyplom aty . Ja n  III Sobieski 
ukazany  zoętał na  szerokim  tle  h is to rycznym  
i obyczajow ym  jako  żołnierz, chorąży, m arsza
łek , he tm an  w ielk i k o ro n n y  i k ró l, jeden  z 
na jw y b itn ie jszy ch  w odzów  polskich, w yb itny  
polityk , gospodarz i m ecenas sztuki. Podano 
też in fo rm acje  o losach kró low ej M arii K a
źm iery , królew iczów  oraz w nuków  i p ra w n u 
ków  Ja n a  III.

PODHORODECKI Leszek: Wiedeń 1683. 
Warszawa: -Wy da w. Min. Obrony Naro
dowej 1980, 198 s. Historyczne Bitwy. 
.A u to r om aw ia genezę k o n flik tu  tu reck o -a u - 

striackiego, przygotow ania do w ypraw y, p rze
bieg b itw y  i w ydarzen ia  . po zw ycięstw ie. Od 
te j k lęsk i n igdy  już T u rc ja  n ie  zdobyła się 
n a  w ystaw ien ie  ta k  ogrom nych w ojsk a n i n a  
prow adzenie zaborczej polityk i. B itw a pod 
W iedniem  zapoczątkow ała zm ierzch potęgi su ł
tanów .

PODHORODECKI Leszek, RASZBA 
Noj: Wojna Chocimska 1621 roku, Kraków: 
Wydawnictwo Literackie 1979, 342 s. (Część 
tłum. z roś.).

D w aj h isto rycy , poiski i u k ra iń sk i, znaw cy 
stosunków  p o lsko -tu reck ich  i ro sy jsk o -tu rec- 
klch, pod jęli tru d  opracow ania skom plikow a
n y ch  problem ów  w ojen  po lsko-tu reck ich , w alk  
z T a ta ram i i K ozakam i. Noj Raszba przygo
tow ał rozdziały o w ew nętrznych  prob lem ach  
T urcji, T atarów  i K ozaków , przetłum aczy ł je 
L. P odhorodecki, k tó ry  opracow ał całość. W 
książce om ów ione zostały dyplom atyczne dzia
łan ia  w ojskow e, stoczone w alki.

ROSZKOWSKA Wanda: Oława królewi
czów Sobieskich. Wrocław: Zakład Na
rodowy im. Ossolińkich 1969, 208 s. Wie
dza o Ziemi Naszej, 15.

Dzieje potom ków  k ró la  Ja n a  III by ły  b u rz 
liw e i sm utne. A u to rk a  n ie  sp isuje ich  b io 
grafii, ale u k azu je  b lisk ie  i w ielostronne 
zw iązki królew iczów  z Oławą 1 W rocław iem . 
K reśli ry s  h isto ryczny  Oław y, k tó rą  k rólew icz 
Ja k u b  o trzym ał jako  w iano d la żony, Ja d 
w igi E lżbiety von N euburg . P rzeży ł tam  d łu 
gie la ta  m im o szykan ze stro n y  dw oru  w ie
deńskiego, trudności finansow ych  i ciosów oso
b istych.

ROŻEK Michał: Uroczystości w baroko
wym Krakowie. Kraków: Wydawnictwo 
Literackie 1976, 308 s. Cracoviana, Seria 
II, Ludzie i Wydarzenia.

SADZEWICZ Marek: Jan III Sobieski, 
1629-r—1696. Warszawa: Wydaw. Min. Ob
rony Narodowej 1972, 174 s. Bitwy, Kam
panie, Dowódcy, 6.

A utor przedstaw ia  Ja n a  III  Sobieskiego od 
początku  jego służby, jako  20-letnlego s ta ro 
stę  jaw orow skiego w  a rm ii Ja n a  K azim ierza, 
żołnierza w  b itw ie  pod B eresteczkiem , h e t
m ana w ielkiego, k ró la  i w spaniałego zw ycię
zcę pod W iedniem  i P a rk an am i. K ró l u k aza
n y  jes t n a  tle  epoki, w  k tó re j P o lacy  w a l
czyli z licznym i w rogam i — K ozakam i, T a ta 
ram i, Szwedam i, T urkam i, R osjanam i, M ołda-

w ianam i, W ęgram i. P oznajem y rów nież jego 
zam ierzenia  re fo rm  państw ow ych  i zam iłow a
n ie  do sztuk p ięknych  i n auk i.

SADZEWICZ Marek: Pod Chocimiem 
1673.. Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Na- 
Warszawa: Wydaw. Min. Obrony Naro- 
rodowej 1969,174 s. Bitwy, Kampanie, Do
wódcy, 6,

A utor w popu larnym  opracow aniu  p rzed sta 
w ia sy tu a c ję  w  k ra ju  w  la tach  '1672—1673. W oj
ska tu reck ie  przekroczy ły  g ran icę  Polski, n ie  
przygotow anej do odparcia  w roga. U padł .K a
m ieniec Podolski, podpisano h an ieb n y  t r a k 
ta t  pokojow y. W obliczu zagrożenia n iepodle
głości zm obilizow ano w szystkie siły, w y sta 
w iono spraw ną i liczebną arm ię. Pod w odzą 
hetm an a  Ja n a  Sobieskiego Polacy odnieśli pod 
Chocim iem  w spaniałe  zw ycięstw o. O dsunięte 
zostało na  dłuższy czas niebezpieczeństw o ze 
s tro n y  im perium  tu reck iego .

SADZEWICZ Marek: Pod Wiedniem i 
Parkanami 1683. Warszawa. Wydaw. Min. 
Obrany Narodowej 1967, 194 s. Bitwy, 
Kampanie, Dowódcy, 5.

A utor om aw ia organ izację , skład społeczny, 
um undurow an ie , rodzaje  b ro n i w o jska  Rzeczy
pospolite j w  d rug ie j połowie XVII w. P rzed 
staw ia m arsz na  odsiecz W iednia, przebieg b it
wy, zdobycie obozu 1 bogatych  łupów . D ru 
gie w ielk ie  zwycięstwm odniósł Ja n  III So
biesk i pod P ark an am i. W książce k ró l Polski 
p rzedstaw iony  jes t jako  znakom ity  dow ódca.

SEMKOWICZ Władysław: Przewodnik po 
zbiorze rękopisów wilanowskich.- Uzup. i 
przygot. do dr. Piotr Bańkowski. Warsza
wa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
1961, VII, 366 ś. Naczelna Dyrekcja Ar
chiwów Państwowych.

R ękopisy w ilanow skie pochodzą ze zbiorów  
1 archiw ów  Sobieskich oraz w łaścicieli lub  
członków  rodzin  spokrew nionych  z dziedzica
m i W ilanow a. O bejm ują sw ym  zakresem  w. 
XVII, X V III i p ierw szą połow ę X IX . Z na jd u 
ją  się w śród n ich  kodeksy  z różnych  dzie
dzin, pism a, kazan ia , dokum en ty  państw ow e, 
k o respondenc ja  Ja n a  III i  jego rodziny.

STARZYŃSKI Juliusz: Wilanów. Dzieje 
budowy pałacu za Jana II. Wyd. 2. War
szawa: Państwowe Wydawnictwo Nauko
we 1976, 114 s.

w  rozpraw ie podano dzieje budow y pałacu  
za panow an ia  Ja n a  III  Sobieskiego, sy lw etki 
tw órców  i obraz pałacu , z r. 1682.. Zam iesz
czono rów nież ch a ra k te ry s ty k ę  a rc h ite k tu ry  
pałacu . A neksy: L isty  Locciegq p isane do k ró 
la ; opracow ania, źród ła  rękopiśm ienne i p la
ny.

SLIZIŃSKI Jerzy: Jan III Sobieski w li
teraturze narodów Europy. Warszawa: 
Wydaw. Min. Obrony Narodowej 1979, 
437 s.

P ra c a  obejm uje  li te ra tu rę  p iękną, k ron ik i, 
pam iętn ik i, listy  od końca  XVIII w. do dn ia  
dzisiejszego. W przedm ow ie J . W im m er oce
n ił znaczenie odparcia  inw azji tu re c k ie j dla 
ów czesnej E uropy, a d la  Polaków  zw łaszcza w  
okresie  niew oli.
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WOLIŃSKI Janusz: Z dziejów wojny i 
polityki w dobie Jana Sobieskiego, War
szawa: Wydaw. Min. Obrony Narodowej 
1960, 202 s. Wojskowy Instytut History
czny. Zakład Historii Dawnego Wojska 
Polskiego.

P ro f, dr Janusz  W oliński, jeden  z najlepszych 
■» Polsce znaw ców  epoki Sobieskiego, ukazał 
w zbiorze rozpraw  Ja n a  III jako  znakom itego 
wodza, w ielkiego po lityka i m ęża stanu.

WÖJCIK Zbigniew: Jan III Sobieski. W: 
Poczet królów i książąt polskich. Red. 
nauk. Andrzej Garlicki. Warszawa: „Czy
telnik” 1978. 399 s.

WÓJCIK Zbigniew: Rzeczpospolita wobec 
Turcji i Rosji 1674—1679. Studium z dzie
jów polskiej polityki zagranicznej. Wro
cław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
1976, 249 s. Polska Akademia Nauk, In
stytut Historii.

P ra ca  stanow i dalszy ciąg studiów  au to ra  
n ad  stosunkam i po lsko-rosyjskim i w  d rug ie j

połowie XVII w. Je st to  zarazem  pierw sza 
p róba opracow ania stosunków  Polsk i z T u r
cją i Rosją w  la tach  1674—1679.

ŻELEŃSKI Tadeusz: Marysieńka Sobies- 
ka. Wstęp i przypisy Władysława Cza
plińskiego. Wyd. 8. Warszawa: Państwo
wy Instytut Wydawniczy 1976, 289 s.

Z aw iera rów nież: Odsiecz W iednia, czyli 
T uale tka  k ró low ej M arysieńki — scenariusz 
p o pu larnej l-aktovzej sz tuk i z h is to rii Polski.

B iografia, k tó ra  ze w zględu n a  w artośc i a r 
tystyczne osiągnęła w alor dzieła li te ra tu ry  
p ięknej. A utor przedstaw ił losy M arii K azi
m iery  i je j k a r ie rę  jak o  w ojew odziny Zam oy
skiej, hetm anow ej Sobieskiej i w reszcie k ró 
low ej Polski. B ogate tło  h isto ryczne u k azu je  
życie polityczne Polski w  XVII w., barw ne 
rea lia  obyczajow e życia szlachty. W ykorzy
stan ie  przez a u to ra  bogatych  źródeł i k o res
pondencji s taw iają  k iążkę w  rzędzie n a jle p 
szych dzieł o Polsce te j epoki.

MARIA KULIK

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

W porównaniu z poprzednimi miesiąca
mi przegląd nowości wydanych w maju 
zawiera więcej literatury dla młodych 
czytelników. Niestety, niektóre z nich ra
żą złym wykonaniem edytorskim, a to 
nie wróży im długiego życia w naszych 
bibliotekach.

Trzysta słowiczątek MARII KOWNAC
KIEJ (NK, 16 k.nlb, 85 zł) to zbiór wier
szy i piosenek, krótkich i zabawnych ut
worów opartych na motywach ukraiń
skich. Bohaterami są głównie zwierzęta i 
rośliny, a także zabawy dziecięce. Kolo
rowe ilustracje wykonał Zdzisław Wit- 
wicki — warto podkreślić, że są one zgo
dne z treścią wierszyków, co' rna duże 
znaczenie dla małego czytelnika. Książka 
jest starannie wydana, w twardej lakie
rowanej okładce. Poziiom I, dział N.

Dwie następne pozycje nie mają już tak 
starannej oprawy graficznej, lecz treść 
ich jest ciekawa, wartościowa wychowa

wczo i łatwa do przyswojenia dla małego 
dziecka. Krótkie opowiadanie Wszystko 
przez tę myszkę napisała ADA KOPCIŃ- 
SKA-NIEWIADOMSKA, a wydano ją w 
serii „Poczytaj mi. Mamo” (NK, ll.nlb. 
12 zł). Bohaterem opowiadania jest zają
czek udający się na poszukiwanie tęczy, 
O! której opowiedziała mu mała myszka. 
Podczas jego nieobecności mama zajęczy
ca przeżywa niepokoje, jak każda matka. 
Jak wszystkie „poczytajki” tak i ta ksią
żka jest cienka, mała, wydana w karto
nowej okładce. Poziom I, dział N.

Podobnie niebibliotecznie jest wydany 
Wielki dzień osiołka Barnaby, pióra MA
RIANA ORŁONIA (W. Pozn., 22 s. 14 zł). 
Osiołek, o którym mowa w opowiadaniu, 
jest woziwodą w małym miasteczku. Ów 
wielki dzień zaś to dzień lokalnego świę
ta, w czasie którego Barnabie dane było 
ciągnąć bęben za orkiestrą. Poziom I, 
dział N.

Dla nieco starszych dzieci mamy kolej
ną książkę WANDY CHOTOMSKIEJ. 
Gawęda i 40 rozbójników (KAW, 117 s. 
95 zł) opowiadanie o dw,óch rywalizują
cych ze sobą grupach podwórkowych. Je
dna z tych grup to harcerze druga to 
uliczne łobuziaki. Akcja toczy się w, kon
wencji realistycznej i baśniowej. W treść 
wplecione są wywiady z Włodzimierzem 
Korczem, autorem muzyki, i Wandą Cho- 
tomską, autorką słów piosenek zespołu 
„Gawęda”. Zamieszczone zostały również 
teksty tych piosenek, wiążące się z treś
cią opo>wiadania. Najmocniejszą stroną 
książki jest jej szata graficzna — orygi-
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naine połączenie fotografii, malarstwa i 
grafiki. Poziom I, dział N.

' Baśń BOLESŁAWA LEŚMIANA O pięk
nej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze 
(KAW, 61 s. 65 zł) wydana jest w takiej 
samej szacie graficznej jak „Przygody 
Odyseusza” Jana Parandowskiego — być 
może, jest to zapowiedź, że w formie serii 
ukaże się klasyka literacka dla dzieci. 
Ilustracje Antoniego Boratyńskiego są 
dobrze „zgrane” z niesamowitą treścią 
baśni. Poziom II, dział B.

lEDWARDA KOPCZYŃSKIEGO Przy
gody Hipka, rasowego kundla (KAW, 103 s. 
30 zł) to opowiadanie o psie spędzającym 
wakacje w leśniczówce. Wakacje te są w 
pewnym sensie wymuszo'ne, gdyż miej
scy właściciele psa nie mogą zabrać go 
z sobą na urloip. Podczas pobytu w leś
niczówce Hipek zaprzyjaźnia się z miej
scowymi kundlami, bierze też udział w 
polowaniu na dzika, wykazując się wiel
ką odwagą. Jego właściciele, widząc 
jak wspaniale pies czuje się na wolności, 
decydują się pozostawić go w leśniczówce. 
Książkę wydano na brzydkim, gazetowym 
papierze, druk jest niewyraźny, źle przy
klejona miękka okładka — rozpacz/ Aż 
dziw, że instytucja tak zasobna w papier 
i moce poligraficzne mogła zaserwować 
dzieciom coś tak licho wydanego. Poziom 
II. dział Op.

Równie niestarannie wydano ANDRZE
JA JAZOWSKIEGO Z legendą w góry 
(K*A.W, 114 s. 40 zł), zbiór legend i podań 
góralskich," m.in. o św. Kindze, o Janosiku. 
Książka napisana jest nie gwarą, lecz 
polszczyzną literacką, dzięki czemu bę
dzie bardziej czytelna dla dzieci. Regio
nalizmy pojawiają się tam, gdzie autor 
wspomina znanego bajarza, Sabałę. Szko
da, że i ta interesująca pozycja została 
tak brzydko wydana. Poziom III, dział 
B.

Ciekawy zbiór baśni prezentuje pol
skiemu czytelnikowi pisarz niemiecki, 
ERNST WIECHERT. Baśnie (Pojezierze, 
184 s. 75 zł), które wybrał i przetłumaczył F. 
Ostojski, pisane były w czasie wojny, a 
ich celem, według słów autora, było obu
dzenie nadziei i przywrócenie wiary w 
szczęście, miłość i pokój. Baśnie są ład
ne, nastrojowe, a choć ich humanistycz
ny wydźwięk jest nieco skażony ponurą 
treścią, wątkiem śmierci, jaki się przez 
nie przewija, powinny być poczytne. Na
dają się też do głośnego czytania nawet 
młodszym dzieciom, pod warunkiem pe
wnego złagodzenia ich okrutnych frag
mentów. Poziom III, dział B.

Kolejną wersję przygód Robin Hooda 
prezentuje ROGER L. GREEN, znany już z 
Opowieści o królu Arturze, Jego obecna 
powieść Robin Hood z Zielonego Lasu 
(NK, 200 s. 105 zł) zawiera w odróżnieniu

od poprzednich wersji więcej wątków ro
mantycznych dzięki wyeksponowaniu po
staci żony Robin Hooda, Marianny. Ko
lorowe ilustracje wykonał Stanisław Roz
wadowski. Poziom III, dział Prz.

Spośród książek popularnonaukowych 
najbardziej interesującą jest Igloo TADE
USZA BARUCKIEGO (Cz. 59 s. 70 zł)-Au
tor zaobserwował, jak podczas „zimy stu
lecia” dzieci jednej ze sżkół usiłowały w 
czasie ferii zbudować igloo. Budowla nie 
udała się, gdyż budowniczym zabrakło 
podstawowych wiadomości na temat tech
niki. Autor znający życie codzienne es- 
kimosów ukazuje w książce kolejne eta
py budowy lodowego domku, a także przy
tacza wiele ciekawostek o ich ubiorze, 
zajęciach, wierzeniach i zabawach. Pię
kne są fotografie z życia mieszkańców 
Północnej Kanady oraz z Muzeum Sztu
ki Eskimoskiej. Dość kontrowersyjny jest 
nakład tej "książki — 50 tys. egz,, niczym 
najlepsza beletrystyka. Z drugiej strony, 
brak w naszych księgozbiorach pozycji, 
które na konkretnych faktach pokazywa
łyby polskim dzieciom życie ich rówieś
ników w krajach o odmiennej cywiliza
cji i kulturze. Książkę można wykorzy
stać przy omawianiu Anaruka i Odar- 
piego, bohaterów opowiadań Centkiewi
czów. Klasyfikacja 91.

W Bibliotece Morza ukazała się Ar
cheologia mórz ZDZISŁAWA SKROKA (W. 
Morskie, 288 s. 210 zł). Jest to szkic roz
woju tej dyscypliny nauki. W książce 
omówiono metody badawcze, dzieje eks
ploracji, słynne wyprawy, przedstawiono 
też sylwetki wybitnych badaczy. Bogaty 
serwis fotograficzny, dobry papier to do
datkowe zalety tej interesującej pozycji. 
Klasyfikacja 902/904.

Młodzieży o zainteresowaniach humani
stycznych proponujemy książkę JANA 
SZCZEPAŃSKIEGO Zapytaj samego siebie 
(NK, 239 s. 65 zł). Wydana w serii 
„Orientacje”, daje próbę odpowiedzi na 
pytanie o sens życia. Jest to jedna z łat
wiejszych książek o tematyce psychologi
cznej, oparta na bogatym materiale ob
serwacyjnym. Klasyfikacja 1.

Na zakończenie odnotujmy jeszcze dwie 
pozycje z serii „Typy broni i uzbrojenia”. 
Są to: Samolot myśliwski P 39 Aircobra 
PIOTRA BARTOSZEWSKIEGO (MON, 16 
s. 30 zł) oraz 9 mm pistolet wz. 1935 Vis 
ZDZISŁAWA WALCZAKA (MON, 16 s. 
30 zł). Samoloty, o których mowa w pier
wszej książce, należały do uzbrojenia pilo
tów koalicji antyhitlerowskiej, natomiast 
pistolet stanowił broń osobistą oficerów i 
podoficerów Wojska Polskiego. Klasyfika
cja w oibu przypadkach 623.
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Pismo grunt

O d dynam itu do idealizmu

Literackie nagrody Nobla

Przed 150 laty, 21 października 1833 r., 
urodził się w Sztokholmie Alfred Nobel. 
Potomek bogatych przemysłowców, wy
kształcenie pobierał w domu, w młodoś
ci wiele podróżował po Europie, dwa la
ta spędził w USA, opanował biegle pięć 
języków, bardzo dużo czytał i sam — po 
amatorsku — próbował sił w literaturze. 
Prób tych zresztą rychło zaniechał, aby 
zgodnie z tradycją rodzinną poświęcić się 
pracy naukowo-badawczej. Jego całe do
rosłe życie związane było z najsilniejszym 
materiałem wybuchowym — nitroglicery
ną. Przez kilka lat wraz z ojcem prze
prowadzał niezliczone eksperymenty nad 
ograniczeniem wybuchowości nitroglice
ryny, uwieńczone w r. 1866 rewelacyj
nym sukcesem w postaci wynalazku dy
namitu. Anegdota mówi, że sukces był 
dziełem przypadku — Nobel rzekomo 
wylał odrobinę nitrogliceryny do donicz
ki z ziemią okrzemkową, stanowiącą je
den z istotnych składników dynamitu. 
Jak było rzeczywiście nie wiadomo, nie 
ulega natomiast wątpliwości, że opaten
towanie wynalazku postawiło Nobla w 
rzędzie potentatów przemysłu materiałów 
wybuchowych, potentatów, których sława 
i potęga rosły z biegiem lat dzięki dal
szym wynalazkom (żelatyna wybuchowi, 
balistyt i parę innych).

Alfred Nobel, człowiek olbrzymiej pra
cy, imponujących osiągnięć i potężnych 
możliwości, nie był chyba osobiście zbyt 
szczęśliwy. ,„Moje największe błędy — 
pisał pod koniec życia — brak rodziny, 
poczucia humoru i. zdrowego żołądka”, a 
w innym miejscu wyraził sie na własny 
temat jeszcze bardziej sceptycznie: „Gdy 
Alfred Nobel — niewydarzony twór, WKra- 
czał z krzykiem w życie, winien zostać 
zgładzony przez życzliwego ludzkości le
karza”.

Skryty, wrażliwy, wątłego zdrowia, 
stroniący od ludzi, miał przez lata wy
starczająco dużo powodów do goryczy. 
Doświadczył na własnej skórze jak dotkli
wa potrafi być zawiść, którą budził jego 
majątek i sukcesy. Wielokrotnie próbowa
no podważać naukowe kompetencje wy
nalazcy, nie pojmowano ani jego samot-

nictwa, ani głoszonych idei. Zaiste mogły 
się one wydawać szokujące; Alfred No
bel do ostatnich dni życia wierzył, że je
go wynalazki służą zabezpieczeniu świa- 
towegó pokoju, że nagromadzenie olbrzy
mich sił materiałów niszczących stano *vi 
groźbę i ostrzeżenie, wobec których „na
rody cywilizowane wzdrygną się i nie od
ważą na rozpoczęcie wojny”. Niestety, 
pomylił się fatalnie. Był idealistą i roz-

. czarowany wobec ludzi pod koniec życia 
jeszcze raz — jak w młodości — powró
cił do prób literackich. Zmarł 10 grud
nia 1896 r., w wieku 63 lat.

Po śmierci magnata rozpętała się istna 
burza spekulacji na temat jegO' testameh- 
tu, burza rażąca gromem nieoczekiwanej 
decyzji: cały swój majątek (ponad 31 
młn koron szwedzkich) Nobel przezna
czył na nagrody dla tych, „którzy ludz
kości przynieśli najwięcej pożytku”. De
cyzja ta spotkała się z mieszaną reakcją 
— z jednej strony rozlegały się głosy en
tuzjazmu, z drugiej mówiono o braku pa
triotyzmu, a niedoszli spadkobiercy wrę?z 
podważali prawomocność decyzji. Po kil
kuletnich uciążliwych perypetiach, 29 
czerwca 1900 r. została wreszcie stworzo
na Fundacja Nobla, zarządzająca spad
kiem, a w r. 1901 przyznano pierwsze 
nagrody. Laureatami zostali wówczas Wil
helm Conrad R o e n tg e n  (Niemcy) — 
odkrywca promieni X, Jacobus Hendri- 
cus van’t H o f f  (Holandia) — autor prac 
z dziedziny fizyko-chemii. Emit von 
B e h r in g  (Niemcy) — odkrywca suro
wicy przeciwbłoniczej, R. S u 11 y P r u d- ' 
h o m e  (właśc. René François Armand 
Prudhome) ■— poeta francuski oraz Jean 
Henri D u n a n t  (Szwajcaria) i F. P a s- 
s y (Francja) — działacze społeczni. /

Zgodnie ze statutem Fundacji przyzna- 
je się każdego roku pięć nagród za naj
wybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie fi
zyki, chemii, fizjologii i medycyny, lite
ratury oraz propagandy idei pokoju. Na
grody z zakresu fizyki i chemii przynaje 
Królewska Akademia Nauk w Sztokhol
mie, z zakresu medycyny i fizjologii — 
Instytut Karoliński będący samodzielną, 
niezależną od uniwersytetu wyższą szko
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łą lekarską w Sztokholmie, nagrodę lite
racką — Szwedzka Akademia, najwyższa 
w tym' kraju instancja w zakresie lite
ratury i piśmiennictwa, nagrodę pokojo
wą — Komitet Nobla wybrany przez par
lament norweski. Przywilej wysuwania 
kandydatów do Nagrody mają wszystkie 
w zasadzie najwyższe instancje naukowe 
na całym świecie oraz specjaliści z róż
nych dziedzin, zaproszeni . do zabrania 
głosu. Zaproponowane kandydatury kon
sultowane są z wybitnymi naukowcami, 
pisarzami i działaczami politycznymi, o- 
stateczna jednak decyzja należy do wyżej 
wymienionych instytucji. Zgodnie ze sta
tutem, nagrody powinny być przyznawa
ne za odkrycia naukowe i dzieła literac
kie, które zostały dokonane bądź ukazały 
się w latach bezpośrednio poprzedzających 
decyzję jury, często jednak odstępuje się 
od tej zasady, nagradzając całokształt 
działalności naukowej lub literackiej; na
groda bywa też dzielona pomiędzy paru 
(nie więcej niż trzech) uczonych pracują
cych w tej dziedzinie. Tu wypada od 
razu zaznaczyć, że w naukach ścisłych nie 
zdarzyło się przyznanie dwukrotnie na
grody tej samej osobie, poza jednym wy
jątkiem — Marii S k ło d o  w s k ie  j- 
C u r i e  (w r. 1903 wraz z mężem i An
toine Henri B e c q u e r e l e m  za prace 
w dziedzinie fizyki, w r. 1911 — już sa
mej — nagrodę z chemii). Nieco inaczej 
ma się rzecz z nagrodami pokojowymi, np. 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego 
Krzyża wyróżniono trzykrotnie. Urząd 
ONZ ds. Uchodźców — dwukrotnie. Do 
ewenementów, rzadko, ale przecież wy
stępujących, należy nieprzyjęcie (różne te
go bywają przyczyny) nagrody przez lau
reata.

Uroczystość wręczenia nagród odbywa 
się zawsze 10 grudnia w rocznicę śmier
ci Nobla. Towarzyszy temu wielki cere
moniał dworski, nagrodę wręcza król 
szwedzki w obecności przedstawicieli rzą
du, dyplomatów, reprezentantów świata 
nauki i kultury. Laureat otrzymuje hono
rowy dyplom, złoty medal oraz czek na 
kwotę zmieniającą się zależnie od stanu 
dochodów Fundacji. Nagród nie przyzna
no jedynie w r. 1914, tj. w roku wybu
chu I wojny światowej, i podczas II 
wojny, w latach 1940—1942.

Od początku nagrody Nobla uzyskały 
i zachowały po dziś dzień bardzo wysoką 
rangę, odczytywaną jako świadectwo ro
li w świecie intelektualnym narodu re
prezentowanego przez laureatów. Wy
bór laureatów nagród naukowych nigdy 
w zasadzie nie budził większych dysku
sji. Nieco inaczej ma się już sprawa z 
nagrodami pokojowymi, które niejedno
krotnie spotykały się z zastrzeżeniami, a 
nawet stawały się przyczyną konfliktów 
dyplomatyczych. Znamiennym przykładem 
było tu przyznanie w r. 1935 nagrody po
kojowej znanemu niemieckiemu działa
czowi pacyfistycznemu, Karlowi O s s ie -

t z k y’e m u, który w tym czasie przeby
wał w hitlerowskim obozie koncentracyj
nym. W odpowiedzi Hitler zakazał nie 
tylko przyjmowania przez Niemców na
gród, ale nawet współpracy z komitetami 
noblowskimi. Prawdziwą kością rozżaleń, 
pretensji i dyskusji były wszakeż i są 
nagrody literacko.

Umieszczając w swoim testamencie 
literaturę jako dziedzinę godną wyróż
nienia i nagrodzenia Alfred Nobel za
znaczył, iż ma na myśli twórców — au
torów dzieł „przesyconych duchem idea
lizmu o treści wysoko humanitarnej”. 
Wynikało to z jego głębokiego przeko
nania, że twórczość literacka reprezentu
jąca najwyższe wartości moralne winna 
stanowić fundament przyszłej wielkiej 
rewolucji technicznej o humanistycznym 
obliczu. Założenie i intencje są piękne 
i wzniosłe, ich sformułowanie natomiast 
dość ogólnikowe, pozostawiające pole do 
względnie swobodnych interpretacji. Dał 
temu przed paru laty wyraz sekretarz 
Akademii Lars Gyllesten, stwierdzając 
w wywiadzie dla prasy, że nie jest zbyt 
jasne, co Alfred Nobel miał na myśli 
pisząc o idealizmie. To, co wiadomo o 
jego życiu i działalności, pozwala mnie
mać, że chodziło mu o twórczość pi
sarską wysokiej miary, dowodzącą wie
dzy o człowieku, wzbogacającą jego 
życie, stanowiącą wkład w dobro postę
pu i szczęścia ludzkości. — I tak kółko 
się zamyka, znowu padły słowa piękne 
i znowu dość ogólnikowe, a wybierać 
trzeba konkretnego czlo'wieka, i to spo
śród licznych kontrkandydatów.

W takim układzie może i nie należy 
się zbytnio dziwić, że członkowie jury 
są ostrożni aż do granic konserwatyzmu 
(to jeden z częstszych zarzutów), wstrzę- 
mięźliwi wobec nowych prądów, nieufni 
w stosunku do bardzo śmiałych idei, że 
najchętniej wieńczą noblowskim laurem 
twórców o dużym dorobku, uznanej 
i niekwestionowanej reputacji literackiej, 
na którą pracowali latami (stąd wielu 
laureatów to ludzie wiekowi), że posu
wają się niekiedy tak daleko w ostro
żności, iż zaszczycony nagrodą pisarz w 
chwili jej przyznawania przeżył się już w 
odbiorze czytelniczym. Tak to właśnie 
wyglądało z pierwszym literackim lau
reatem, francuskim poetą Sully Prud- 
homme. Sędziwy mistrz w r. 1901 dawno 
już przekroczył granicę sławy i popular
ności, nikogo nie wzruszał ani nie po
rywał. Jego kontrkandydatem był bul
wersujący wszystkie umysły — Emil 
Z o la . Oczywiście przepadł z kretesem, 
właśnie z racji tego bulwersowania 
(nawiasem mówiąc sam Nobel miał 
awersję do naturalizmu Zoli), ale co 
było huku, to było. Bardzo złośliwie, 
chyba jednak nie bez pewnej słuszności, 
określił literackiego Nobla Bernard 
S h a w  (nagrodzony w r. 1925), nazywa
jąc tę nagrodę „kołem ratunkowym
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wręcżanym tonącemu, gdy ten zdołał 
już wygramolić się na brzeg”.

Nie da się ukryć, że wśród werdyk
tów najwyższego gremium wieńczącego 
literacką nagrodę nie trudno dopatrzyć 
się garści omyłek w obie strony — tych, 
których pominięto wbrew oczywistym 
racjom, i tych, których „wylaurowano”
— nazwijmy to oględnie — bez echa, 
^dyż nazwiska ich mimo wszelkich za
szczytów pokrył pył zapomnienia. Dras
tyczniejsza i częściej wypominana jest 
sfera pominiętych, zwłaszcza że figurują 
w niej nie byle jakie nazwiska, żeby wy
mienić już tylko takie sławy jak 
T o ł s to j ,  P r o u s t ,  Ib s e n ,  S t r i n 
d b e r g ,  C o n ra d , J o y c e , W e lls  
etc.

Ileż to razy po przyznaniu nagrody 
krytyka literacka podnosiła wielkie la
rum, rozbrzmiewały głosy zawodu, gnie
wu, rozgoryczenia, sypały się zarzuty o 
asekuranctwo i brak wyczucia ducha 
czasu. Na szczęście nigdy, czy też prawie 
nigdy, nie kwestionowano czystości in
tencji. Ludzie są omylni, ale ci ludzie 
są uczciwi — w tak rozchwianym mo
ralnie świecie jak współczesny utrzyma
nie się podobnej opinii jest już w pew
nym sensie wypełnieniem testamentu 
Nobla-moralisty.

Głosy rozsądku przebijające się przez 
wrzawę sporów dowodzą zresztą słusznie, 
że — przy wszystkich zastrzeżeniach — 
długa lista dotychczasowych laureatów 
równa się w znakomitej części liście li
terackiej czołówki świata, której doro
bek istotnie służy krzewieniu najwyż
szych wartości humanistycznych. Na za
rzut, iż niektórzy z laureatów są. ludźmi 
w skali światowej bardzo mało znanymi, 
słyszy się kontrargument, iż właśnie 
nagroda winna zwrócić uwagę na piś
miennictwo kraju laureata i nowe ob
szary kultury.

Inna już sprawa, czy ów twórca i jego 
dzieło sprostają wymaganiom światowym, 
czy też pozostaną słowami na miarę 
narodową.

Ilekolwiek by wszakże wypisano atra
mentu i wypowiedziano słów, jest raczej 
dla wszystkich bezporne (każdy rok to 
poświadcza), że literacka nagroda Nobla 
jest ł pożądana, oczekiwana i najbardziej 
ze wszystkich ceniona. Pomijając jej fi
nansowe aspekty, a szczęśliwie można to 
zrobić, gdyż większość laureatów to lu
dzie już majętni bądź zamożni, pozostaje 
nienaruszona jej wysoka cena moralna
— nie kwestionują jej nawet ci, którzy 
przyjęcia nagrody odmawiają. Ich mo
tywy są innej natury, czego przykładem 
może być oświadczenie S a r t r e ’ a 
(nagroda z r. 1964) skierowane do Szwedz
kiej Akademii:

M oja odm ow a nie jest czynem n ie p rze
m yślanym , zavzsze odm aw iałem  przy jm ow a
n ia  oficjalnych  w yróżnień . K iedy po w ojnie 
w  roku  1945 proponow ano m i Legię H onoro

wą odm.ówiłem, m im o że m iałem  przy jació ł 
w  rządzie. Ta postawa' w ynika z m ojego po j
m ow ania pracy  pisarza. P isarz, k tó ry  an 
gażuje się w spraw y polityczne, społeczne 
czy lite rack ie  może działać przy pom ocy ty lko  
tak ich  środków , jak im i rozporządza — tzn. 
przy pom ocy słowa pisanego. W szelkie w y
różnienia, k tó re  przyjm uje , w y w iera ją  pew ną 
presję  na  jego czytelników , co uw ażam  za 
rzecz n iepożądaną.

W myśl testamentu fundatora laurea
tami nagrody mogą być ludzie wszyst- • 
kich narodowości, nie tylko powieścio- 
pisarze, dramaturdzy, poeci, ale też his
torycy, filozofowie, dyplomaci. Cieka
wym przykładem —■ i zahaczającym w 
pewnej mierze też o polskie podwórko 
— jest np. nagroda przyznana w r. 1953 
Winstonowi C h u r c h i lo w i .  Ten ra
sowy (i kontrowersyjny) mąż stanu, wy
trawny poityk i dyplomata, jedna z naj
wybitniejszych postaci naszej epoki, był 
też wybitnie utalentowanym publicystą, 
pisarzem, nawet malarzem-amatorem. Co 
ciekawsze, początki popularności przy
niosła mu właśnie literatura. Jako dwu
dziestokilkuletni porucznik huzarów wy
dał w r. 1899 powieść Savrola, dosko
nale przyjętą przez publiczność i krytykę. 
W rok później podczas, wojny burskiej, 
dał się poznać jako korespondent wojen
ny gazety „Morning Post” w Egipcie. 
Do pisania wracał jeszcze wielokrotnie. 
Na kilka lat przed wybuchem II wojny 
światowej podjął kampanię publicystycz
ną przeciwko tolerowaniu hitleryzmu. 
Artykuły z tego okresu ukazały się w 
r. 1941 w tomie Into Battle („Wchodząc 
w wojnę”). I tu właśnie owo polonicum 
przypomniane przez Olgierda Terleckiego 
w „Życiu Literackim” (7 II 1965), gdzie 
pisze on, że część tej publicystyki wy
dano po polsku w podziemnej Warszawie 
pt. Krok za krokiem, opatrując wydaw
nictwo — dla zmylenia okupanta — da
tą 1939 r. Na dobre do literatury Chur
chill wrócił po ostatniej wojnie. W 1. 
1948—1953 ukazało się 6-tomowe dzieło 
objęte wspólnym tytułem Druga wojna 
światowa. Terlecki oceniając je stwier
dza, że jest ono:
(...) w rów nej m ierze rap o rtem  szefa rządu, 
ja k  esejem  politycznym , osobistym  pam ięt
n ikiem , pełną pasji polem iką i w reszcie b a r 
w ną powieścią h isto ryczną. Za dzieło to h is
to ry cy  z całego św iata  ciężko au torow i w^y- 
m yślają  i długo jeszcze będą w ym yślać. Bo 
też trudno  o rów nie bogatą kopaln ię  w ia
dom ości, k tó ra  by łaby  rów nie bogatą kopal
n ią  kon tro w ersy jn y ch  opinii.

Ciekawe wydaje się również spostrze
żenie Terleckiego porównujące pisarstwo 
brytyjskiego premiera do pisarstwa Sien
kiewicza:
(..».) obaj należeli do rasy  pisarzy-w ojow ni- 
ków , dla k tó rych  w ydarzen ia  w ojenne s ta 
now ią naju lub ieńsze tw orzyw o, i obaj n ie 
m ieli nic ciekaw ego do pow iedzenia o k o 
bietach .
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u  literackich laureatów nagrody Nobla 
różnych narodowości można znaleźć spo
ro acentów polskich różnego rodzaju 
(zainteresowanie krajem, ludźmi, litera
turą, bliskie więzy przyjaźni etc.), jak 
również ścisłe więzy życiowe. Najdobit
niejszym tego przykładem jest osoba 
Isaaka S in g e r a  — laureata z r. 1978. 
Jest to w ogóle jeden z tych przypadków 
w dziejach nagrody, kiedy dość ostro 
występuje problem, gdzie właściwie przy
pisać laureata — do kraju zamieszkania 
czy też narodu, w którego języku pisze. 
Singer jest obywatelem USA, pisze w 
języku jidysz, o sobie zaś powiadia, że 
nie jest ani Izraelczykiem ani asymilan- 
tem, że jest Żydem z obywateltswem 
amerykańskim piszącym wyłącznie w 
jidysz. Singer wierzy nie tylko w spo
łeczną rolę literatury w ogóle, ale litera
tury żydowskiej specjalnie. W jednym 
z wywiadów po przyznaniu nagrody po
wiedział;

Nie w aham  się przyznać, że należę do tych , 
k tó rzy  w ierzą, iż l i te ra tu ra  może o tw ierać no 
w e p erspek tyw y  i now e h o ryzon ty  — p erspe
k ty w y  filozoficznej, re lig ijn e j, este tycznej, na^ 
w e t społecznej n a tu ry . W h isto rii l i te ra tu ry  
żydow skiej n ie  było n igdy  zasadniczej różn i
cy pom iędzy poetą i p ro rok iem . N asza p ra 
s ta ra  l i te ra tu ra  staw ała  się często p raw em  i 
sty lem  życia.

Isaak Singer zna również język polski, 
co więcej, cała jego twórczość tkwi ko
rzeniami w naszej glebie. Syn i wnuk ra
binów, urodził się 14 lipca 1904 r. w Ra
dzyniu Podlaskim; kiedy miał cztery la
ta, rodzina przeniosła się do' Warszawy 
(mieszkali na Krochmalnej). W później
szym okresie przebywał prze^ pewien czas 
w małym miasteczku na południowych 
kresach Polski. W wióku 31 lat wyemi
grował na stałe do USA. Wydał około 
30 książek tłumaczonych na blisko 60 ję
zyków. Czytelnicy jego' utworów poznają 
życie, obyczaje, typy ludzkie charaktery
styczne dla środowiska żydowskiego lub 
żydowsko-polskiego w Warszawie i na 
polskiej prowincji, które Singer zapamię
tał w każdym szczególe, a dziś, gdy zni
knęły bezpowrotnie, wydziera je niepa
mięci. I znów można się o tym dowie
dzieć z jednego z wywiadów, kiedy mó
wi dziennikarzowi:

W idzi pan, to św ia t, k tó ry  dla m n ie  n ie za
ginął. Żyłem  z tym i ludźm i. To je t tak , jak  
gdybym  w idział ich w czoraj. P isan ie  to  w a l
ka  p rzeciw ko u m ie ran iu  rzeczy, ocalenie całych 
pokoleń  od zapom nienia. W lite ra tu rze , jak  we 
śnie, u m arli ży ją.

•
Słowa te są i poruszające, i głęboko 

prawdziwe. Jak dotąd książki Singera (ty
tuł jednej z nich brzmi: Dzieciństwo w 
Warszawie) nie były znane i gdyby nie

Nobel, długo chyba takie by pozostały. 
Nagroda zrobiła swoje, PIW zapotviada 
wydanie w niedługim czasie aż trzech 
powieści Singera: Sztukmistrz z Lublina, 
Dwór, Spuścizna, a „Czytelnik” tomu opo
wiadań Magiczna noc.

Polscy laureaci

Henryk S ie n k i e w i c z  (1905), Wła- 
sław R e y m o n t  (1924), Czesław M i- 
ł o s z (1980).

O Czesławie M iło s z u  i z racji na
grody, i jego odwiedzin w Polsce w na
stępnym roku pisano dużo (także w „Po
radniku Bibliotekarza”), tak że związane 
z osobą laureata i jego twórczością fakty 
mamy w świeżej pamięci.

R e y m o n ta  nagrodzono za Chłopów. 
Cała sprawa była przedmiotem wielu kon
trowersji. Kandydaturę wysunęła w r. 
1918 nasza Akademia Umiejętności, pod
czas gdy znaczna część opinii, nie tylko 
polskiej, opowiadała się za Stefanem Ż e- 
r o m s k i m. Dość znamienny jest tu fakt, 
że szwedzcy miłośnicy twórczości autora 
Popiołów wysunęli go jako kontrkandy
data do nagrody. Spory i zabiegi ciągnę
ły się cztery lataj aby przynieść laur 
Reymontowi. Żeromski przepadł za „pol
ski nacjonalizm”, którym wedle opinii 
szwedzkiej krytyki nacechowana była je
go twórczość, "a przede wszystkim Wiatr 
od morza. Różnie bywa... Reymont, wte
dy już schorowany i przebywający na 
kuracji w Nicei, nie wziął osobiście u- 
działu w uroczystości wręczenia nagrody. 
W jego zastępstwie odebrał ją i dostar
czył pisarzowi Alfred Wysocki. Reymont 
zmarł w rok później.

Do Sztokholmu pojechał natomiast po 
nagrodę. Henryk S ie n k ie w ic z .  Udał 
się tam w towarzystwie Bronisława Ko
zakiewicza, tłumacza swoich dzieł na ję
zyk francuski, żanim o samej uroczysto
ści, jeszcze krok wstecz, dla przypomnie
nia, iż twórca „Trylogii” miał również — 
i to silną — kontrkandydatkę-rodaczkę 
w osobie Elizy O rz e s z k o w e j .  Spra
wa była tak daleko zaawansowana że w 
r. 1905 Szwedzka Akademia rozpatrywa
ła obie te kandydatury. Współczesny zna
wca twórczości Orzeszkowej, Edmund Jan
kowski, tak wyjaśnia ówczesną sytuację:

(...) k a n d y d a tu ra  O rzeszkowe] stanow iła  do 
pew nego stopn ia  d yw ersję  w obec H enryka 
S ienkiew icza — czy m oże ty lk o  zabezpieczenie 
in teresów  polskich, w  raz ie  gdyby  szanse au 
to ra  „T ry log ii” okazały  się za m ałe.

Zabezpieczenie takie nie było potrzebne. 
Quo vadis czytał wówczas i rozumiał ca
ły świat.

Sienkiewicza w Sztokholmie przyjęto 
entuzjastycznie. 10 grudnia 1905 r. prze
wodniczący Instytutu Nobla czytając pro
tokół obrad dotyczących przyznania na
grody mówił do pisarza tymi słowami:
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...w  Polsce dzieła p isarzy  gen ia lnych  są 1948 —
w skazów kam i dla w szystkich. G łęboko w ry te  1949  
w  duszę każdego Po laka  pieśni wieszczów ró- 1950 __
w nie silnie zapuszczają tam  korzenie, jak  sil- 1951 __
ne są korzen ie  legendarnego szwedzkiego dę- 1952 __
bu „B aub ic” . Takiego przew odnika lite ra tu ry , 1953 __
k u ltu ry , całego ducha n arodu  polskiego posia
da k u  sw em u szczęściu Polska. Szwedzka A ka- 1954 __
dem ia U m iejętności zaś w ybrała  spośród Po- 1955 __
laków  lau rea ta  dzisiejszego k o n kursu  (...). Ten 1956 __
la u re a t zn a jd u je  się pom iędzy nam i, a im ię 1957 __
jego H enryk  Sienkiew icz. 1958 _

Podziękowanie wygłoszone przez Sien- 1959 — 
kiewicza nie tylko wywołało owację, ale 
szerokim echem odbiło się w świecie. Bo 1960 — 
też zawierało myśli ważne nie tylko na 1961 — 
ówczesny dzień. Oto fragmenty: 1962

1963 —
(...) zaszczyt ten , cenny  dla w szystkich, o ileż 1964 _
jeszcze cenniejszy  m usi być d la  syna Pol
ski!... Głoszono ją  um arłą , a oto jeden  z ty -  1965 __
siącznych dowodów, że ona żyje!... Głoszono 1966 _
ją  niezdolną do m yślenia  i p racy , a oto do
wód, że działa!... Głoszono ją podbitą, a oto 1967 _
now y dowód, że um ie zwyciężać!...

Kom uż nie  p rzy jdą na  m yśl słowa G alileu- 1968 _
sza. E p u r Si m uove!.., skoro  uznana jes t 1969 __
wobec całego św iata  potęga je j p racy , a je - 1970 _
dno z je j dzieł uw ieńczone. 1971 _

Więc za to uw ieńczenie — nie m ojej oso- 1972 __
by, albow iem  gleba polska jes t żyzna i n ie  1973 __
b rak  pisarzów , k tó rzy  m nie przew yższają — 1974 _
ale za to uw ieńczenie polskiej p racy  i poi-'
sk ie j siły tw órczej — W am, panow ie Członko- 1975 _
w ie A kadem ii (...) sk ładam  najszczersze i n a j-  1976 __
gorętsze d zięk i” . 1977 __

Powojenne literackie nagrody Nobla 1978 —
(1945—1982) 1979 —

1980 —
1945 — Gabriela M i s t r a l  (Chile) 1981 —
1946 — Herman H e s s e  (Szwajcaria) 1982 —
1947 — André G id e  (Francja)

Thomas S. E l io t  (W. Brytania) 
William F a u l k n e r  (USA) 
Bertrand R u s s e l  (W. Brytania) 
Par L a g e r k v i s t  (Szwecja) 
Francois M a u r ia c  (Francja) 
Winston C h u r c h i l l  (W. Bry
tania)
Ernest H e m in g w a y  (USA) 
Halldor K. L a x n e s s  (Islandia) 
Juan R. J i m é n e z (Hiszpania) 
Albert C a m u s  (Francja)
Borys P a s t e r n a k  (ZSRR) — 
nagroda nie przyjęta
Salvatore Q u a s im o d o  (Wło
chy)
Saint-John P e r s e  (Francja)
Ivo A n d r i ć (Jugosławia)
John S te i n b e c k  (USA) 
Georges S e f e r i s (Grecja)
Jean Paul S a r t r e  (Francja) — 
nagroda nie przyjęta 
Michał S z o ło c h o w  (ZSRR) 
Samuel A g no n (Izrael; Nelly 
S a c h s  (Niemcy)
Miguel Angel A s t u r i a s  (Gwa
temala)
Jasunari K a w a b a ta  (Japonia) 
Samuel B e c k e t t  (Irlandia) 
Aleksander S o łż e n ic y n  (ZSRR) 
Pablo N e r u d a  (Chile)
Heinrich B o li  (RFN)
Patrick W h ite  (Australia) 
Eyvind J o h n s o n ,  Harry M a r
t i n s o n  (Szwecja)
Eugenio M o n ta le  (Włochy) 
Saul B e llo w  (USA)
Vincente A l e x a n d r e  (Hiszpa
nia)
Isaak S in g e r  (USA)
Odyseas E l y t i s  (Grecja) 
Czesław M iło s z  (Polska)
Elias C a n e t t i  (W. Brytania) 
Gabriel Garcia M a r q u e z  (Ko
lumbia)

SPROSTOWANIE

W numerze 4/5 „Poradnika” ukazało się zestawienie rocznic literackich i histo
rycznych, niestety bez nazwiska autorki, kol. M. Kozioł. Przepraszamy za to niedo
patrzenie Autorkę i Czytelników.

Redakcja



INFO R M ACJA O  C E N A C H  I W A R U N K A C H  
PRENUMERATY N A  1984 r.

DLA C ZA S O P IS M A  „P O R A D N IK  BIBLIOTEKARZA”

cena prenumeraty: kwart. 75 zł., półr. 150 zł., rocznie 300 zł. 
W a r u n k i  p r e n u m e r a t y :

1. dla osób prawnych — instytucji i zakładów pracy:
— instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódz

kich i pozostałych miastach, w których znajdują się siedziby Od
działów RSW „Prasa-Książka-Ruch”, zamawiają prenumeratę w 
tych oddziałach;

— instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach gdzie 
nie ma oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch” i na terenach wiej-

, skich opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczy
cieli;

2. dla osób fizycznych — indywidualnych prenumeratorów:
— osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie 

ma Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch”, opłacają prenumeratę 
w urzędach pocztowych i u doręczycieli;

— osoby fizyczne zamieszkałe w miastach — siedzibach Oddziałów 
RSW „Prasa-Książka-Ruch” opłacają prenumeratę wyłącznie w 
urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych właściwych dla miej
sca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając 
„blankietu wpłaty” na rachunek bankowy miejscowego Oddziału 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”;

3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Pra
sa-Książka-Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw ul. To
warowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie 
Nr. 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za granicę 
pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% dla zle
ceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających instytucji 
i zakładów pracy;

T e r m i n y  p r z y j m o w a n i a  p r e n u m e r a t y  n a  k r a j  i za 
g r a n ic ę :

— do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz 
cały rok następny,

— do dnia 1 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty 
roku bieżącego.
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PRZYPOMINAMY MIŁYM I SZANOWNYM CZYTELNIKOM, 
ŻE DYSPONUJEMY JESZCZE PEWNYMI ILOŚCIAMI NASTĘ

PUJĄCYCH PUBLIKACJI WŁASNYCH:

DĄBROWSKA W. — Walka o książkę. Warszawa 1967 
(Reedycja publikacji konspiracyjnej z 1944 r.)
GETTER M., TOKARZ A. — Wrzesień 1939 w książce, 
prasie i filmie. Poradnik bibliograficzny. Wyd. 3. War
szawa 1970.
JEŻYŃSKI S. — W kręgu książek. Nowe quizy i wieczory 
literackie i muzyczne. Warszawa 1976.
KIEDRZYŃSKA W. — Powstanie warszawskie w książce 
i prasie. Poradnik bibliograficzny. Sł. wstępne i aneks 
W, Bartoszewski. Warszawa 1972.
KOZAKIEWICZ W. — Czytelnictwo chorych. Warszawa 
1968.
WIĘCKOWSKA II. — Akademickie kształcenie bibliote
karzy. Warszawa 1968.
WRÓBLEWSKI A. — Zarys informacji SBP 1917—1967. 
Warszawa 1968.
ŻYDANOWICZ Z. — Bibliografie narodowe bieżące. 
Warszawa 1973.

i księgarza 1969. Warszawa 1968. 
księgarza 1979. Warszawa 1978. 
księgarza 1980. Warszawa 1979. 
księgarza 1981. Warszawa 1980. 
księgarza 1982. Warszawa 1981. 
księgarza 1983. Warszawa 1982.

Warsza-

9. Informator bibliotekarza i
10. Informator bibliotekarza i
11. Informator bibliotekarza i
12. Informator bibliotekarza i
13. Informator bibliotekarza i
14. Informator bibliotekarza i
15. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży. R 15. 

wa 1970.
16. Książki dla bibliotek. Tom 3. Literatura popularnonauko

wa. Warszawa 1962.
17. W bibliotece dla dzieci. Poradnik metodyczny. Warsza

wa 1965.
18. Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicznych. R X. 

Warszawa 1972.

15,—zł

40,—zł

70,—zł

50,—zł

12,—zł

22,—zł

10,—zł

25,—zł 
28,—zł 
40,—zł 
40,—zł 
43,—zł 
40,—zł

100,—zł

10,—zł

90,—zł

35,—zł

35,—zł

Zamówienie prosimy kierować pod adresem; Biuro Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Administracja Wydawnictw 
00-953 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.
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(D o k o ń czen ie  z o k ła d k i)

Stefan  Ja rm u ła , człowiek, k tó ry  z nudów  czyta w  pracy  całe ,,Życie W arszaw y” (łŁjcznie 
z ty tu łem , da tą  w ydania, ceną i num erem  kodu  pocztowego do redakcji), odk ładając  gazetę 
zawsze m ów i: „Sam  nie  w iem , po co ja  to k u p u ję . N igdy nie mogę tra fić  na in form acje, 
k tó re  chciałbym  przeczy tać” . T rudno  pow iedzieć, na jak ie  in fo rm acje  inżyn ier Ja rm u ła  cze
ka. Być może, m a na m yśli coś konkre tnego , ale bardzo pravv’dopodobne jest rów nież, że 
słów ty ch  używ a dla w yrażen ia  re flek s ji ogólniejszej. Otóż całk iem  możliwe, że S tefan  J a r 
m uła podejrzew a dzienn ikarzy  o un ik an ie  rozm ów  na tem aty  n a jbardzie j go n u rtu ją c e , 
o om ijan ie  spraw  zasadniczych, generalnych .

Nie ta k  daw no Je rzy  U rban  w w yw iadzie dla tygodn ika  ,,I td ” , gdy rozm ów ca przypom niał m u 
że w roku  1956 pisał z oburzeniem  o pub licystyce z okresu  tzw. błędów  i w ypaczeń: Czy 
rozum iecie?  W im ię w y ższych  celów  racjonalnej n a tu ry  sk ru p u la tn ie  rugow ano n a jnorm al
n iejsze odruchy em ocjonalne, stw ierdził, że obecnie ocenia tę  w ypow iedź jako  ,,n ierozum ną” 
i dodał: Dzisiaj w iem , że zaw sze w  im ię  celów  w y ższych  nie na leży  pisać różnych  rzeczy  
i że w y n ik a  to ze zw y k łe j gradacji celów, gradacji wartości, stosow anej w  ka żd ym  system ie  
ideow ym . Dla p o ży tk ó w  nadrzędnych  re zyg n u je  się z podrzędnych . Is tn ie je  ty lk o  kw estia  
dobrego w yw ażen ia  proporcji m ięd zy  ró żn ym i dobram i i ró żn ym i celam i. W sposób m niej 
zagm atw any  i m niej w y k rę tn y  podobną m yśl w yraził G eorge B e rn ard  Shaw . Jed en  z bo
h a te ró w  jego D yletan ta  m ów i: Ma pani te sam e zasady co Kościół A ngie lski. Pozwala pani 
uczenn icom  na w łasne poglądy pod w aru n k iem , aby doszły  do ty c h  sam ych  k o n k lu z ji co pani.

W róćm y jed n k  do naszego ry n k u  prasow ego. Nie trzeba  być szczególnie by stry m  obser
w atorem , żeby stw ierdzić, że Polacy  n ie  rzu ca ją  się na gazety  i czasopism a z jak ąś szcze
gólną pasją . K ioski „R uchu” należą do n ielicznych  p laców ek handlow ych, z k tó ry ch  kryzys 
czm ychnął n iespodziew anie, n iczym  w ystraszony  jak im ś szelestem  zając. Nie da się ukryć, 
że p rasa  ,,leży” . Owszem dosyć szybko (chociaż też nie błyskaw icznie) rozchodzą się ty 
godniki kobiece (,,K obieta i Ż ycie” , „P rzy jac ió łk a”), n a  n ie k tę re  m agazyny czyteln icy  m u
szą n aw et n iek iedy  polow ać (,,M agazyn R odzinny” , „R azem ”), trad y cy jn ie  n ieosiągalny jest 
,,Tygodnik P ow szechny”, ale g enera ln ie  podaż p rasy  przew yższa popyt.

Przyzw yczailiśm y się, że w szsytko trzeb a  kupow ać spod lady, od tyłu, przez w en ty la to r, 
po znajom ości, że trzeb a  m ieć w ejścia, dojścia , uk łady , w tyczki, że trzeba załatw ić, w ystać, 
w ychodzić, w yprosić — w ięc po jaw iają  się ludzie, k tó ry ch  k iosk i zaw alone prasą  n iepokoją, 
den erw u ją , dziwią, p rzeraża ją . A przecież sy tuacja , w  k tó re j każdy  o dow’olnej porze dn ia  
może sobie kup ić  tak ą  czy inną  gazetę, je s t n a jn o rm aln ie jsza  w śwńecie. P rzecież w łaśnie 
tak  pow inno być!

K ilkuprocen tow a nadw yżka podaży n ad  popytem  w ydaje  się w ręcz nieodzow na dla p ra 
w idłow ego funkc jo n o w an ia  i rozw oju  czy teln ictw a prasy . Nikogo nie  pow inno więc m artw ić, 
że p rasa  je s t w  ciągłej sprzedaży, że ludzie n ie m uszą bić się o gazetę na jp ie rw  ze sprze
daw cą, a później m iędzy sobą. Ł atw a dostępność jakiegoś ty tu łu  n ie  pow inna być w skaź
n ik iem  jego n isk ie j w artości.

P rob lem  nie  w  tym , czy p rasa  sp rzedaw ana jest na tzw . „ p n iu ” , ale czy m a jak iś w pływ  
na ksz tałtow anie opin ii pub licznej, czy po tra fi w ypełn iać sw oje społeczne fu n k c je , czy w  ogo
lę je s t kupow ana i czytyw ana. B iorąc pod uw agę fak t, że n iem al połow a Polaków  w w ieku 
czy ta jącym  nie  chce m ieć nic w spólnego z jak im kolw iek  tygodnikiem  (a tak ie  dane na  pod
staw ie badań  podaje  H enryk" Siwka), tru d n o  n ie  zadać p y tan ia , czy w  odniesien iu  do całej 
naszej p rasy  uzasadnione je s t stosow anie te rm in u  m ass m edia.

Z prob lem am i popytu  i podaży gazet i' czasopism  zw iązana jes t sp raw a nak ładów . Od k il
k u n as tu  m iesięcy n a  naszym  ry n k u  prasow ym  obow iązują nak ład y  ruchom e. W ieść niesie, 
ze żaden tygodnik , żaden m iesięcznik, k w arta ln ik  czy- roczn ik  rozpow szechniany przez RSW 
,,P rasa-K siążka-R uch” n ie  m a n ak ład u  ustalonego raz na  zawsze. N akłady  zm ien iają  się 
w zależności od w ysokości zw rotów . Dużo zw rotów  — przydział p ap ieru  m niejszy, n ie  m a 
zw rotów  — nak ład  rośnie. N akłady  ruchom e są efekten! w prow adzan ia w  życie refo rm y  
gospodarczej, m ają zm usić poszczególne red ak c je  do w alki o czy teln ika. W alka ta  m a 
jed n ak  podłoże w yłącznie am bicjonalne, poniew aż staw k i dz ienn ikarzy  usta lan e  są ,,w edług 
ro zdzie ln ika”, czyli że bez w zględu na nak ład  gazety  dzienn ikarze «^ostają m niej w ięcej ty le  
samo.



Na początku roku  m iesięcznik .P rasa P o lsk a” — pism o S tow arzyszenia D ziennikarzy PRL —
podał nak ład  większości periodyków . L ista  je s t długa. Otwderają ją  (pierwsza dziesiątka);

„Przyjaciółka” 2 000 000
„Koibieta i Życie” 670 000
j jP r z e k ró j” 600 000
„Panorama” 550 000
„Karuzela” 500 000
„Świat Młodych” 400 000
„Gromada — Rolnik Polski 430 000
„Polityka” 400 000
„Gospodyni” 350 000

. „Nowa Wieś” 280 000

Listę zamykają:

„Wiadomości Hutnicze” 1050
„Lekkoatletyka” 1000
„Ko'ks, Smoła, Gaz” 650
„Rudy i metale nieżelazne 610
„Prasa' Techniczna” 530

w  grupie „niskonakładow ców ’ dom inują więc czafjopisma środow iskow o-branżow e. Poza
powyższymi jako. ciekav.’ostkę w arto  jeszcze w ym ienić: , .Doświadczonego M istrza” (1900), „Gos-
podarkę M ięsną” (2500), ,.P roblem y Jako śc i” (2000), ,,O chronę P ow ie trza” (2900), „O chronę
przed k o ro z ją” (4000), czy „C łim ielarza” (3200), k tó rego , redak to rem  naczelnym  jest znąny
daw niej z p racy  w innej firm ie — A ndrzej Bober.

,.Poradn ik  B ib lio tekarza” z 15 tys. egz. pow inien znaleźć gię na liście za ,,F ila te lis tą”
i ,.K ierunkam i” (po 20 000 egz.), a przed tygodnikiem  „R adar” (10 000) i m iesięcznikiem
„B arw y ” (8000). T rzeba jednak zaznaczyć, że powyższe dane obrazują  stan  z końca 1982
roku  i dziś z pew nością nie zawsze są ak tualne.

(J.W.)

INFORMACJA DLA AUTORÛW

Redakcja uprzejmie prosi o przysyłanie prac w maszynopisie oraz za
strzega sobie prawo do skracania, materiałów.

Artykułów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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A G u J Ą , 
i R t ”  or STRONA

Î Î Î

,E s t o w a r z y s z o n a

G aze ły  i dziennikarze 1980—1982 (4)
w pierw szym  tegorocznym  num erze „Zeszytów  P rasoznaw czych” H enryk Siwka p rzed sta 

wił w yn ik i bad ań  czy teln ictw a prasy  w  la tach  1980—1982, przeprow adzonych  przez K rako
w ski O środek B adań P rasoznaw czych. B adan ia m iały  form ę ank ie ty .

Spośród po ten c ja ln y ch  czyteln ików  gazet i czasopism  (osoby pow yżej 14 lat) nie zade
k larow ało  naw et sporadycznego k o n ta k tu  z p rasą: w  r. 1980 — lO’/o, w r. 1981 — 12“/o, 
a w r. 1982 — 19’/o. W tym  sam ym  czasie odsetek osób n ie  czy ta jących  żadnego czasopis
m a w zrasta ł od 25®/o w  r. 1980, poprzez 30% w 1981 do 47% w 19^2. P rzy  tym  H enryk  Siw ka 

zaznacza, że je s t to  w arian t optym istyczny , gdyż — ja k  pisze — deklaracje  o czy te ln ic tw ie  
są zw y k le  zaw yżane. Mówiąc innym i słow am i, ludzie w olą p rzyznaw ać się do czytania  p ra 
sy niż ją czytać, co — b iorąc  pod uw agę zaw artość n iek tó ry ch  ty tu łów  —, w zasadzie nie 
pow inno być oceniane negatyw nie.

K rakow ski O środek B adań P rasoznaw czych podaje trzy  p rzyczyny spadku poczytności ga
zet i czasopism . Na pierw szym  m iejscu  w ym ienia w zrost cen, na d rugim  — n iekorzystne 
zdaniem  ank ie tow anych  zm iany w  treści, w reszcie na trzecim  — skasow anie k ilk u  ty tu łów , 
k tó re  m iały  usta loną  renom ę i k rąg  sta łych  odbiorców  (,,Czas” , ,,K u lisy” , ,,K u ltu ra ” , „T y
godnik So lidarność” itp.), z zastrzeżeniem  jednak , że w  n iek tó ry ch  p rzypadkach  ko lejność 
jes t inna. I tak  np. z osób rezygnu jących  z czy tan ia  „T ryb u n y  L u d u ” co trzecia  jako  po
wód podaw ała zby t w ysoką cenę, a w ięcej niż połowie ,,nie odpow iadały  tre śc i” Dla od
m iany  w p rzypadku  ,,K obiety  i Ż ycia” s tro n a  m ery to ryczna przeszkadzała zaledw ie co trzy 
dziestej trzec ie j osobie, podczas gdy cenę tygodnika uw ażała za zbyt, jak  to się obecnie 
m.ówi, ,,d renażow ą” — co druga.

K rakow skie b adan ia  w ykazały  rów nież, że m iędzy stosunkiem  do tzw. pub likato rów  a sto 
sunkiem  do pogrudniow ych  przem ian is tn ie je  dosyć ścisły związek. 20% ank ie tow anych  za
dek larow ało  pełną ap ro b a tę  dla w prow adzen ia stanu  w ojennego w Polsce, a 23% w yraziło  
zdecydow any k ry tycyzm . Reszta zajęła  stanow isko pośrednie.

S tosunek  do n iek tó ry ch  środków  m asow ego przekazu w dw óch sk ra jn y ch  grupach  ilu-, 
s tru je  tabe lk a :

grupa
apro b u jąca  '•

%

grupa
k ry tyczna

%

nie czyta p racy  w ogóle

nie  słucha dzienników  radiow ych

nie ogląda dzienników  telew izy jnych

SŁUCHA OBCYCH ROZGŁOŚNI

10

4

1

49

21.

10

13

92

Z zestaw ien ia  w ynika, że n iechęć do k ra jo w y ch  środków  m asowego przekazu n ie jest, jak  
to się często pow tarza, p rzejaw em  jak ie jś  ucieczki w pryw atność lub w yjazdu  społeczeń- 
sw a n a  bliżej n ieokreślone obszary  w ew nętrznej em igracji. W ysoka frek w en cja  przy, jak  
wiadom o, k iepkso  słyszalnych rozgłośniach  zagran icznych  ta k ie j kark o ło m n ej tezie zaprze
cza. F ak t, że Polacy  m asow o słuchają  W olnej E uropy, BBC, Głosu Ame'ryki, polskojęzycz
nych  au d y c ji z F ran c ji, N iem iec, K anady, Chin i Bóg wie jeszcze skąd, św iadczy n ie  ty le  
o stru sich  sk łonnościach  Polaków , co o n iepełnospraw ności k ra jow ych  środków  masowego 
przekazu.

■(c.d. V erte)


