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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA
ROK XXXVII W RZESIEŃ -PAŹDZIERN IK 1985

... i po Zjeździe
JAN WOŁOSZ

ZJAZO T>Łl.EGAr<;>V SÎWA

Kilka miesięcy temu opublikowałem w „Poradniku Bibliotekarza” ar
tykuł zatytułowany „Przed zjazdem SBP”. Spotkał się on z żywym za
interesowaniem koleżanek i kolegów bibliotekarzy. Analizowałem w nim 
sytuację w naszym bibliotekarstwie w okresie poprzedzającym krajowy 
zjazd delegatów w Toruniu i zastanawiałem się nad problematyką i prze
biegiem tej imprezy. Mając w pamięci poprzedni zjazd w Warszawie 
wyrażałem przekonanie, że rola delegatów będzie bardzo trudna i odpo
wiedzialna. Zachęcałem ich do skupienia uwagi na węzłowych proble
mach, których rozwiązanie będzie miało decydujący wpływ na przyszły 
kształt bibliotekarstwa w naszym kraju. Za takie problemy uznałem 
nowelizację ustawy o bibliotekach, realizację programu rozwoju biblio
tekarstwa polskiego oraz koncepcję SINTO, w której bibliotekom wy
znaczono określoną rolę do spełnienia.

O becnie jesteśmy już po Zjeździe, 
bogatsi w doświadczenia i refleksje, 
które toruńskiej imprezie musiąły 

towarzyszyć. Mamy za sobą dyskusję 
zjazdową, przyjęty przez delegatów pro
gram działania SBP na lata 1985—1989, 
nowe władze Stowarzyszenia oraz nowe 
nadzieje, które zwykliśmy wiązać z każ
dą nową kadencją tych władz. Piszący 
zaś te słowa przyjął funkcję wiceprze
wodniczącego Zarządu Głównego SBP, 
chociaż wcześniej do władz Stowarzysze
nia nie wchodził i do końca nie wyzbył 
się wątpliwości, czy wybór delegatów w 
odniesieniu do jego osoby był aby trafny...

Był to niewątpliwie

zjazd pracowity

Uczestniczyli w nim na pewno ludzie 
zdeterminowani, związani z bibliotekar
stwem na dobre i złe czasy, znający je
go problemy od podszewki, w zdecydo
wanej większości trzeźwo patrzący na 
rzeczywistość, mający dobrą wolę i głę
bokie poczucie odpowiedzialności za roz
wój swej profesji i za -obsługę biblio- 
teczno-rinformacyjną społeczeństwa.

W czasie obrad skupiano się na tym, 
co samo Stowarzyszenie może' zdziałać. 
Nie umiano jednak całkowicie zapomnieć 
o powinnościach instytucji odpowiedzial
nych za sprawy bibliotek. Dla wielu de-
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legatów, jako ofiarnych społeczników, 
trudna dio zaakceptowania okazała się o- 
bojętność otoczenia na żywotne problemy 
bibliotek i zawodu. Stąd' nie unikano wy
powiadania gorzkiej prawdy, że liczne i 
istotne wnioski oraz postulaty środowiska 
dotyczące modernizacji i wzrostu efek
tywności pracy bibliotek były przez wiele 
lat przyjmowane przez adresatów bez en
tuzjazmu, niekiedy z irytacją, rzadziej ze 
zrozumieniem i otwartą chęcią pomocy i 
realizacji. Świadomość kryzysu naszej 
gospodarki i jego skutków dla bibliotek 
powściągała chęć mnożenia nowych po
stulatów, jednak nie w każdym wystą
pieniu delegatów miało to miejsce. I choć 
w przyjętym programie nie zrezygnowa
no całkowicie z formułowania nowych 
postulatów oraz wyrażania nadziei, że 
najbliższe lata będą okresem sprzyjają
cym modernizacji bibliotek, zapisy te w 
większym stopniu są przejawem respek
towania pewnego rytuału zachowań niż 
wyrażeniem rzeczywistego przeświadcze
nia o możliwościach radykalnej poprawy 
sytuacji. Nie osłabiało to jednak deter
minacji delegatów w poszukiwaniu środ
ków zaradczych ani wiary w potrzebę 
aktywności całego środowiska. Stąd też 
i przyjęta przez zjazd uchwała, w której 
w serdecznych słowach zaapelowano do 
byłych członków Stowarzyszenia o po
wrót do organizacji.

Uchwalony

«program działania

na najbliższe cztery lata oraz przyjęte 
przez zjazd uchwały i wnioski zobowią
zują nowe władze Stowarzyszenia do po
dejmowania wszelkich niezbędnych dzia
łań i poszukiwania sprzymierzeńców w

celu odwrócenia niekorzystnych trendów 
w bibliotekarstwie. Chodzi o trudne pro
blemy, znane od lat, a dotyczące zaopa
trzenia bibliotek w materiały bibliotecz
ne, zwłaszcza w naukowe piśmiennictwo 
zagraniczne, bazy materialnej, jej moder
nizacji, konserwacji niszczejących zbio
rów bibliotecznych, ochrony zawodu bi
bliotekarskiego, zatrudnienia, systemu 
płac nazbyt słabo powiązanego z kwali
fikacjami i jakością wykonywanych czyn
ności, niedostatecznie efektywnego zarzą
dzania bibliotekami, objawów dezinte
gracji środowiska itp. W odniesieniu zaś 
do samego Stowarzyszenia przyjęto wnio
ski dotyczące usprawnienia pracy Biura 
Zarządu Głównego, przepływu informacji 
w ramach struktur organizacyjnych, u- 
trzymania oraz rozwinięcia zamierającej 
działalności wydawniczej, aktywizacji 
prac komisji i sekcji. Wiele uwagi po
święcono sprawom samowystarczalności 
finansowej Stowarzyszenia, pragmatyce 
zawodowej oraz kwestii centralnego orga
nu administracji państwowej do spraw 
bibliotecznych.

W sumie można chyba powiedzieć, że 
chociaż perspektywy dla bibliotek, zawo
du i Stowarzyszenia nie są nazbyt osza
łamiające, zjazd potwierdził zdecydowa
ną wolę organizacji do aktywnego uczest- 
nietwa w rozwiązywaniu bieżących i per
spektywicznych problemów bibliotekar
stwa jako całości. Wystąpienia delega
tów, choć nie jednoznaczne, dowodziły, że 

•środowisko rozumie i podziela pogląd o 
potrzebie głębokich zmian, bo tylko ta
kie mogą w przyszłości uzdrowić obecną 
sytuację.

Być może, jako członek Prezydium ZG 
SBP, nie powinienem pisać o nowych

Sala obrad zjazdu toruńskiego fot. archiwum
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władzach, ale trudno się oprzeć pokusie 
stwierdzenia, że w ich składzie znaleźli 
się ludzie oddani bibliotekarstwu i spraw
ni w działaniu. Utwierdziłem się w tym 
przeświadczeniu po zjeździe, obserwując 
prace różnych gremiów, a zwłaszcza 
przebieg plenarnego posiedzenia ZG SBP 
(28 czerwca br.), w którym uczestniczyli 
także przewiodniczący ZO SBP oraz za
proszeni goście. 15 punktów porządku 
dziennego zrealizowano w ciągu 4 godzin 
obrad w sposób wyczerpujący, bez zbęd
nych dyskusji, ale i bez pozostawienia 
spraw niedostatecznie naświetlonych czy 
wątpliwych. To dobry prognostyk na 
przyszłość.

Jest to okoliczność, sprzyjająca. Stowa
rzyszenie i całe środowisko stoi bowiem 
przed mnóstwem nabrzmiałych proble
mów, których raczej przybywa, niż uby
wa, i których pozostawienie swojemu lo
sowi mogłoby być równoznaczne z roz
padem tego, co zostało zbudowane entu
zjazmem i ofiarnością, niemałym wysił
kiem naszych poprzedników.

Niewątpłiwie

wybór określonej strategii działania

nie jest sprawą prostą. Zaczyna się ona 
jednak rysować w wyniku przedsięwzięć 
podejmowanych ostatnio, dla których 
zjazd stworzył dodatkowo dobrą atmos
ferę. Dotyczą one m.in. węzłowych spraw, 
o których pisałem w artykułe Przed zjaz
dem SBP. Z satysfakcją trzeba tu odno
tować inicjatywy Państwowej Rady Bib
liotecznej, zmierzające do opracowania 
nowej wersji programu rozwoju bibliote
karstwa polskiego oraz do nowelizacji 
ustawy bibliotecznej. Gwoli sprawied
liwości należy dodać, że bez podniesie
nia tych spraw w ubiegłym roku przez 
Zespół Partyjny Bibliotekarzy na kon
kretne działania pewnie trzeba by jesz
cze nieco poczekać. W każdym razie o- 
becnie Instytut Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej pełną parą pracuje 
nad nową wersją programu, rozpisując 
odpowiednie ankiety i pozyskując spec
jalistów do opracowania określonych ma
teriałów wyjściowych. Nowa wersja pro
gramu opracowywania przez doświadczo
ny zespół Instytutu ne budzi chyba obaw 
co do poziomu i jakości opracowania. 
Tego pewnie nie można powiedzieć o 
przyszłej realizacji programu po jego 
przyjęciu przez Radę oraz resort kultury 
i sztuki. Obawy takie są chyba zasadne, 
skoro zespół pracujący nad programem 
działa trochę „w ciemno” nie znając wiel
kości środków, jakie będą przeznaczone 
na biblioteki i ' na realizację programu.

Ruszyła z miejsca także sprawa nowe
lizacji ustawy o bibliotekach z r. 1968. W

lipcu Sekretariat Państwowej Rady Bi
bliotecznej zaprosił do udziału w pracach 
szereg specjalistów. Komisją, która zajmie 
się nowelizacją ustawy, będzie kierować 
dr Barbara Sordylowa, dyrektor Biblio
teki Polskiej Akademii Nauk. Wypada 
tylko życzyć nowej kómisji, aby jej pra
ce doprowadziły do opracowania projek
tu na miarę oczekiwań środowiska i aby
— jak w przypadku jej poprzedniczki nie 
skończyło się na kilku posiedzeniach.

Wydaje się, że dla tych przedsięwzięć 
istotne znaczenie może mieć inicjatywa 
samego Stowarzyszenia dotycząca zwoła
nia późną jesionią przyszłego roku IX 
zjazdu łoibliotekarzy polskich, który 
zgodnie z dotychczasową tradycją ma za
wsze charakter naukowy. Na wspomnia
nym już ostatnim plenarnym posiedzeniu 
Zarządu Głównego przedstawiono i przy
jęto koncepcję tej wńelkiej imprezy, która 
ma się Odbywać pod hasłem „Polityka 
biblioteczno-informacyjna na dziś i ju
tro”. Jej celem ma być uczczenie 40 rocz
nicy dekretu o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami bibliotecznymi z r. 1946, wraz 
z oceną jego znaczenia dla rozwoju bi
bliotekarstwa w 40-leciu PRL, a ponadto
— co jest jak się wydaje najistotniejsze
— ocena obecnego stanu bibliotekarstwa 
polskiego i podstawowych kierunków je
go rozwoju w przyszłości ze szczególnym 
uwzględnieniem jego ustroju i polityki 
bibliotecznej państwa. Projektowany 
zjazd, jeśli dojdzie do skutku jego zwo
łanie (MKiS wyraża obawy, że może nie 
znaleźć środków w swoim zbyt skrom
nym budżecie na pokrycie kosztów im
prezy r. 1986), mógłby odegrać dużą rolę 
w procesie wypracowywania strategii mo
dernizacji i rozwoju bibliotekarstwa przy
szłości. Zjazd byłby także okazją do pre
zentacji nowej wersji programu rozwoju 
bibliotek, a także projektu czy może tyl
ko założeń nowelizowanej ustawy o bi
bliotekach. Dyskusja mogłaby wzbogacić, 
a może i wpłynąć na skorygowanie ujęcia 
niektórych zagadnień w obydwu doku
mentach. Przedyskutowanie zaś sprawy 
podstawowych celów i priorytetów ob
sługi bibliotecznej społeczeństwa oraz za
sad i metod polityki bibliotecznej jest w 
obecnej sytuacji sprawą niesłychanie 
ważną i koresponduje z utyskiwaniami 
środowiska na niiedostatek koordynacji 
całokształtu spraw bibliotecznych w kra- 
ju.

Trochę zadziwiająco kształtuje się sto
sunek środowiska bibliotekarskiego do 
SINTO. Na zjeździe toruńsldm sprawy 
tej specjalnie nie dyskutowano. Reali
zacja koncepcji SINTO postępuje nad
zwyczaj wolno, zaś jej rozpropagowaniu 
wśród bibliotekcirzy nie poświęca się na
leżytej uwagi. Nic dziwnego, że jest ona 
mało znana. Stąd też środowisko reaguje 
tak, jak by nie bardzo wierzyło w reali
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zację tej koncepcji. Być może wynika to 
z krytycznych uwag tych, którym z kon
cepcją udało się zapoznać. Na czerwco
wym posiedzeniu Kolegium Dyrektorów 
Bibliotek Centralnych, w którym uczest
niczyłem z ramienia SBP i na którym 
rzecz całą dyskutowano,, zgłoszono sporo 
istotnych krytycznych uwag, których o- 
brońcy koncepcji nie byli w stanie ode
przeć w sposób całkowicie przekonywa
jący. Symptomatyczne jest i to, że z an
kiet gromadzonych przez IKiCz w związ
ku z opracowywaniem nowej wersji pro
gramu rozwoju bibliotek wynika, że sze
fowie bibliotek centralnych nie bardzo 
mogą wskazać na zmiany, jakie były na
stępstwem podjęcia przez ich instytucje 
zadań biblioteki centralnej.

Wydaje się, że problem SINTO kwali
fikuje się jak najbardziej do przedsta
wienia i omówienia na IX zjeździe bi
bliotekarzy polskich.

W obecnych warunkach niedostatku 
środków na modernizację bibliotek

sprawa zarządzania bibliotekami

nabiera w opinii środowiska szczególne
go znaczenia. Na zjeździe toruńskim spra
wie tej poświęcono wiele uwagi. W dys
kusji zarysowały się jednak kontrower
syjne poglądy, zwłaszcza W odniesieniu 
do idei centralnego organu administracji 
państwowej do spraw bibliotecznych. W 
konsekwencji zjazd przyjął wniosek, aby 
Zarząd Główny wypracował stanowisko 
organizacji w tej sprawie i po odpowied
nich konsultacjach potraktował je jako 
wytyczne swego działania.

R zecz jasna na zjeździe nie dyskuto
wano w kategoriach pojęć abstrak
cyjnych, ale odwoływano się do 

realiów. Sporo krytycznych uwag usły
szeli przedstawiciele resortu kultury i 
sztuki. W podtekście wystąpień delegatów, 
zwłaszcza z bibliotek podporządkowanych 
innym resortom, wyraźna była chęć zwró
cenia uwagi resortowi kultury i sztuki, 
że środowisko oczekuje zajęcia się przez 
resort sprawami całego bibliotekarstwa, a 
nie tylko tych jego sektorów, które pod
legają bezpośrednio resortowi.

Warto również odnotować, iż na zjeź
dzie zarysowała się w zdecydowany spo
sób opinia, że pożądana jest ścisła współ
praca Stowarzyszenia z resortem kultury 
i sztuki — w interesie całego bibliotekar
stwa oraz obydwu stron. Wobec szczup
łości obsady personalnej Departamentu 
Bibliotek, Domów Kultury i Działalności 
Społeczno-Kulturalnej wiedza, umiejęt
ności i doświadczenie członków Stowarzy
szenia mogą być z pożytkiem wykorzys
tane przez Departament przy rozwiązy

waniu najbardziej złożonych i, trudnych 
problemów. Z kolei Stowarzyszenie wiele 
swoich problemów, np. finansowych czy 
wydawniczych, może z powodzeniem roz
wiązywać przy pomocy Departamentu. 
Rzecz tylko w tym, ażeby cele i formy 
tej współpracy odpowiadały obydwu stro
nom i honorowały prawo drugiej strony 
do poszanowania jej samodzielnie for
mułowanej i w określony sposób uwarun
kowanej polityki działania.

Do rozwijania współpracy z resortem 
samo Stowarzyszenie musi się przygoto
wać. Bardzo pilną sprawą jest na przy
kład utworzenie w strukturze Stowarzy
szenia odpowiedniego mechanizmu, który 
w obecnych warunkach inflacji i okreso
wych regulacji plac umożliwiłby organi
zacji kontrolę sytuacji i wpływanie — 
wspólnie z Departamentem oraz innymi 
instytucjami i organizacjami — na wy
pracowywane rozwiązania płacowe, tak 
aby były one i korzystne dla naszej pro
fesji, i racjonalne, i nie niszczyły może 
nie wszędzie w bibliotekach zniszczonego 
systemu motywacyjnego płac. Jest to 
sprawa, której nowe władze Stowarzysze
nia muszą poświęcić wiele uwagi. Wstęp
ne rozmowy z Departamentem dowodzą, 
że i tam w pełni docenia się ten problem 
i oczekuje wsparcia w staraniach o jego 
właściwe rozwiązanie.

Inicjatywy, w wyniku których ruszyły 
prace nad nową wersją programu rozwoju 
bibliotekarstwa polskiego i nowelizacją 
ustawy bibliotecznej, dowodzą, że resort 
rozszerza krąg swych zainteresowań. Ak
tywizacja działalności Państwowej Rady 
Bibliotecznej może być oceniana w po
dobny sposób, chociaż co do celów i me
tod funkcjonowania tego organu namno
żyło się wiele znaków zapytania w prze
szłości i nadal ich przybywa. Krokiem 
we właściwym kierunku, jak to się ostat
nio zwykło mówić, jest także deklaro- 
wane poparcie i współudział Departamen
tu w organizacji różnego rodzaju krajo
wych imprez dla bibliotek ogólnonarodo
wej sieci bibliotecznej. Ostatnio na 
przykład Departament wyraził chęć po
mocy i współudziału w zorganizowaniu 
krajowej konferencji poświęconej spra
wom opracowania rzeczowego zbiorów w 
naukowych bibliotekach o uniwersalnym 
profilu gromadzonych zasobów — konfe
rencji zainicjowanej przez Bibliotekę Na
rodową a organizowanej wiosną 1986 r. 
wspólnie ze Stowarzyszeniem i resortem. 
Nawiasem mówiąc konferencja wzbudziła 
duże zainteresowanie w bibliotekach, o 
czym najlepiej świadczą ciekawe propo
zycje lopracowania na konferencję 24 re
feratów, zgłoszone przez autorów z za
interesowanych bibliotek.

Wszystkie te inicjatywy i zamiary nie 
mają bezpośredniego wpływu na obec
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ną sytuację bibliotekarstwa. Nie towa
rzyszy im bowiem tak konieczny dopływ 
środków na działalność i modernizację 
bibliotek. Jeśli obcięlibyśmy mówić o 
konkretnych działaniach, w wyniku któ
rych nastąpi riozwiązanie problemu na
pływu do bibliotek naukowego piśmien
nictwa obcego, ich wyposażenie w 
środki automatyzacji i urządzenia repro- 
graficzne, budowa nowych obiektów bi
bliotecznych, rozwiązanie problemu kon
serwacji zbiorów itp. to — niewiele tu 
można powiedzieć. Niezbędnych środków 
nie staje...

Nie lepiej prezentują się sprawy zawo
du, zatrüdnienia, płac. Oczywiście nie 
mam tu na myśli okresowych regulacji płac, 
bo te w warunkach inflacji są koniecznoś
cią. Myślę o budowaniu racjonalnego 
systemu zatrudnienia, w którym honoro
wane byłyby kwalifikacje, umiejętności 
i doświadczenia zawodowe, w którym 
pracownik widzi sens swego rozwoju i 
aktywności zawodowej, w którym płaci 
się za pracę, a nie za... nie bardzo wia
domo — co. Obecnie nie widać warunków 
sprzyjających kształtowaniu się takiego 
systemu zatrudnienia. W programie dzia
łania Stowarzyszenia na lata 1985—1989 
zobowiązano jego nowe władze do sku
tecznego zajęcia się tymi zagadnieniami. 
Jak jednak w warunkach tak dużej nie
stabilności płacowej budować trwały me
chanizm systemu wynagrodzeń, oparty 
na stałych loryteriach efektywności i war
tości wyników pracy? Jak budować sku
teczny system motywacyjny w warun
kach płac porównywalnie niskich i bar
dzo spłaszczonych? Próby podejścia do 
tego tematu zostaną z pewnością podjęte, 
ale nadzwyczajnych efektów osobiście nie 
oczekuję. Obym się mylił.

W tej sytuacji sprawą nie mniej waż
ną wydaje się być utrzymanie jednolitych 
zasad zatrudniania i płac we wszystkich 
rodzajach bibliotek. Nasi poprzednicy du
żo w tym kierunku zrobili. Wyłomy doko
nywane w tym zakresie w ostatnich la
tach uświadamiają nam, że ich tolerowa
nie jest bardzo skutecznym sposobem 
dezintegracji środowiska i sprzyja nieko
rzystnej fluktuacji kadr bibliotecznych. 
Kwestia utrzymania jednolitości zasad 
zatrudniania i płac jawi się w tym kon
tekście jako sprawa pierwszoplanowa.

Konkludując, sytuacja jest taka: na 
szybką poprawę warunków pracy biblio
tek szans wielkich obecnie chyba nie ma
my. Istnieje natomiast możliwość i wiel
ka potrzeba myślenia o rozwiązaniach 
na przyszłość, o rozwiązaniach dotyczą
cych spraw podstawowych: celów, zasad 
i sposobów ^organizacji i funkcjonowania 
bibliotek w naszym społeczeństwie. I co 
najważniejsze: środowisko nasze jest w 
stanie te sprawy podjąć.

N a koniec muszę nawiązać do kwe
stii poruszonej w artykule Przed 

zjazdem SBP. Mam na myśli tzw 

członkostwo w Stowarzyszeniu
Sprawa wzbudziła zainteresowanie i dys
kusje, w których akceptowano przedsta
wiony punkt widzenia, ale większość ko
leżanek i kolegów słusznie podkreślała, 
że nie można nikomu zabronić wstępowa
nia do organizacji zawodowej, jeśli tego 
pragnie. Nie dyskutując całej sprawy od 
nowa pragnę jedynie podkreślić, że moja 
propozycja zmierzała do honorowania w 
stowarzyszeniu członkostwa aktywnego 
wedle kryteriów zawodowych i społecz
nych. Czy jest to problem wart zastano
wienia? Moim zdaniem tak. A jeśli tak, to 
honorując prawo każdego bibliotekarza 
do wstępowania do SBP, dajmy satysfak
cję tym, którzy w organizacji działają ak
tywnie lOd dawna i cieszą się auten
tycznym zaufaniem i uznaniem swo
jego otoczenia i swoich kolegów. Kro
kiem w tym kierunku jest członko
stwo honorowe. • Nie budzi ono za
strzeżeń i jest przyznawane przez kra
jowy zjazd delegatów koleżankom i 
kolegom zasłużonym i w środowisku 
szeroko znanym. Trudno jednak honoro
wać w ten sposób wszystkich zasłużonych 
i aktywnych. Dlatego proponuję zmodyfi
kowaną formułę mojej poprzedniej pro
pozycji. Zastanówmy się nad wprowadże- 
niem do statutu SBP zapisu o członkach 
rzeczywistych. Nic nowego pod słońcem. 
Są stowarzyszenia bibliotekarskie o dłu
gich tradycjach, np, brytyjskie Stowarzy
szenie Bibliotekarzy, które do tej zasady 
nawiązują. Otóż wprowadzenie do statutu 
zapisu o członkostwie rzeczywistym umo
żliwiłoby honorowanie na szerszą skalę 
aktywności stowarzyszeniowej i zasług 
dla środowiska. Osoby w ten sposób wy
różnione uzyskiwałyby dodatkową satys
fakcję z uznania kolegów wyrażonego 
właśnie w ten sposób. Członkostwo rze
czywiste mogłoby być przyznawane na 
zjazdach okręgowych, w których uczest
niczy tak wielu kolegów słabo albo w 
ogóle sobie nie znanych. Prezentacja kan
dydatów na członków rzeczywistych czyż 
nie miałaby dodatkowo walorów integru
jących środowisko? Sprawą ewentualnej 
dyskusji jest, czy i jakie przywileje sto
warzyszeniowe ow’i członkowie powinni 
by uzyskać. Po pewmym czasie sam fakt 
posiadania członkostwa rzeczywistego, 
jeśli istotnie przyznawano by je osobom 
aktywnym oraz dla organizacji i zawodu 
zasłużonym, byłby traktowany jako liczą
ce się potwierdzenie wysokich umiejętno
ści i doświadczenia zawodowego. Któryż z 
dyrektorów czy kierowników nie chciałby 
mieć jak najwięcej takich pracowników? 

-Może warto się nad tym zastanowić?
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Wokół problemu kadr 
dla bibliotek szkolnych

MIECZYSŁAW LYDZINSKI

Warunkiem prowadzenia właściwej po
lityki kadrowej w bibliotekach szkolnych 
jest uświadomienie sobie roli i funkcji, 
jakie biblioteki te powinny pełnić w no
woczesnym systemie oświatowo-wycho
wawczym.

W tworzeniu systemu informacji konie
czni są nie tylko specjaliści, którzy go 
zbudują, ale i przygotowani do korzysta
nia z niego użytkownicy. Szczególna rola 
przypada w tym względzie bibliotekom 
szkolnym.

Podstaw ow ą fu n k c ją  b ib lio tek i szkolnej — 
stw ierdza A. N iem czykow a — je s t je j w spół
uczestnictw o ze szkołą w  procesach przygoto
w u jących  w szechstronnie człow ieka do życia 
w  społeczeństw ie. B iblio teka ta  nie służy bez
pośrednio rozw ojow i n au k i czy p rodukcji, lecz 
uczy, ja k  w ykorzystać książkę i  inne  doku
m en ty  w  celu uzyskania n iebędnych  in fo r
m acji. B ib lio teka szkolna w  sw ym  d y d ak ty 
cznym  działan iu  w inna spełn iać zasadniczą 
ro lę  w  procesie p rzysw ajan ia  m etody sam o
dzielnej p racy  Umysłowej. A bsolw ent szkoły 
średn ie j, liceum , techn ikum  czy zasadniczej 
szkoły zawodowej dzięki działan iu  b ib lio tek i 
szkolnej w in ien  przystępow ać do p racy  czy 
n au k i z opanow aną m etodą poszukiw ania m a
te ria łu  niezbędnego do dalszego doskonalenia 
się. Jeżeli tak  n ie  jest, odpow iedzialńość 
spada na szkołę z b ib lio teką  jak o  w arsz ta tem  
p racy  sam okształceniow ej, w  k tó ry m  nie zo
s ta ł dokonany  proces przygotow ania m etody
cznego Ł

Biblioteki szkolne nie spełniają dobrze 
tych zadań. Przyczyną tego jest m.in. nie
zrozumiały brak uświadomienia sobie 
przez władze oświatowe, dyrektorów szkół 
i śamych bibliotekarzy roli, jaką bibliote
ka może odegrać w systemie szkolnym.

Przede wszystkim należy zweryfikować 
Program pracy biblioteki szkolnej^. Nie
które zawarte tam sformułowania są zbyt 
ogólnikowe i wieloznaczne. Wymagane jest 
jasne i sprecyzowane określenie funkcji, 
zadań, form działania i zasad organiza
cji biblioteki szkolnej.

‘ N i e m c z y k o w a  A. Odrqbnoécl fu n k c jo 
nalne i  s tru k tu ra ln e  b ib lio tek  szko lnych . 
„P rzeg ląd  B iblio teczny” 1982 R. 50 z. 3/4 s. 
212—213.

* Zarządzenie M inistra O św iaty  ł W ychow a
nia z dnia 13 V 1983 r. w  sprawie program u  
pracy b ib lio tek szko ln ych  w  resorcie ośw iaty  
i  w ychow ania . „D ziennik U rzędow y MOiW” 
1983 n r  5 poz. 31.

Trzeba też wyeliminować takie nega
tywne zjawiska jak ignorowanie potrzeb 
bibliotek w zakresie lokalu i wyposa
żenia, traktowanie biblioteki jako „przy
szkolnego sanatorium” dla starszych, 
sfatygowanych pracą dydaktyczną nau
czycieli, którzy jakże często nie mają 
ani odpowiedniego przygotowania, ani sił 
do prowadzenia biblioteki na odpowied
nim poziomie.

W środowisku bibliotekarzy toczy się od 
kilku lat dyskusja na temat kształcenia 
kadr dla różnych rodzajów bibliotek. Szu
ka się odpowiedzi na pytania dotyczące 
szkolnictwa średniego, studiów wyższych 
z zakresu bibliotekoznawstwa i nauki o 
informacji naukowej, studiów podyplo
mowych i doktoranckich. Wszystkie kon
cepcje zmierzają do stworzenia takiego 
systemu kształcenia, który odpowiadał
by rzeczywistym potrzebom bibliotek pu
blicznych, szkolnych, specjalnych i nau
kowych.

Obecnie spotyka się często młodych 
bibliotekarzy po studiach, którzy już są 
sfrustrowani i zniechęceni, ponieważ w 
praktyce przekonali się, że teoria biblio
tekoznawstwa daleko odbiega od rze
czywistych potrzeb na konkretnym sta
nowisku pracy. Nabyta w czasie studiów 
wiedza teoretyczna okazuje się w pewnych 
obszarach zbyt ogólną lub zbyt szczegó
łową i nie znajduje zastosowania prak
tycznego. Praktyki bibliotekarskiej trze
ba się uczyć prawie od podstaw dopiero 
na stanowisku pracy.

Absolwenci bibliotekoznawstwa są pre
dysponowani przede wszystkim do zajmo
wania stanowisk kierowniczych. Powinni 
być zatrudniani na stanowiskach dyrek
torów bibliotek, kierowników działów, kie
rowników małych bibliotek. Wiąże się to 
z faktem, że kierowanie działem czy bi
blioteką wymaga umiejętności organiza
cyjnych oraz umiejętności prowadzenia 
pracy koncepcyjnej. Natomiast np. w 
dziale katalogowania, przy redagowaniu 
i wypisywaniu kart katalogowych może 
z powodzeniem pracować bibliotekarz ze 
średnim wykształceniem bibliotekarskim 
— technik biblioteczny.

Kierownikiem biblioteki szkolnej po
winien być bibliotekarz po studiach wyż
szych. Potrzebna jest jednak modyfika
cja programu tych studiów.
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Bibliotekarz szkolny musi być wyposa
żony w fachową wiedzę teoretyczną i 
praktyczną oraz w wiedzę ogólnopedago- 
giczną. W zakresie wiedzy fachowej po
winien przede wszystkim opanować cało
kształt zasad związanych z funkcjonowa
niem biblioteki, od techniki bibliotekar
skiej poczynając, a na sprawach admini
stracyjnych kończąc. Konieczna jest zna
jomość zasad gromadzenia, ewidencjono
wania, opracowania bibliotecznego, prze
chowywania, udostępniania, konserwacji 
i selekcji zbiorów. Niezbędna jest bardzo 
dobra znajomość kanonu lektur szkolnych, 
programów nauczania, literatury pięknei 
i popularnonaukowej oraz pedagogicznej. 
Bibliotekarz musi orientować się w prze
pisach dotyczących bibliotek i szkolnic
twa. Powinien znać obowiązujące w bi
bliotekarstwie normy i wzory druków, 
mebli bibliotecznych oraz wiedzieć, gdzie 
należy je nabyć. Nieodzowna jest znajo
mość zasad budowy aparatu informacyj
nego (katalogi, kartoteki zagadnieniowe, 
księgozbiór podręczny, bibliografie, infor
matory) oraz zasad współpracy z innymi 
bibliotekami, przede wszystkim w najbliż
szym środowisku..

Obecnie wchodzimy w okres, w którym 
obok tradycyjnej książki pojawiają się 
coraz częściej w bibliotekach zbiory au
diowizualne: płyty, taśmy magnetofono
we i magnetowidowe, mikrofilmy, folio
gramy itp., toteż bibliotekarz musi znać 
zasady ich nabywania, ewidencjonowa
nia, opracowania, przechowywania, udos
tępniania i konserwacji oraz obsługi urzą
dzeń technicznych.

Aby właściwie prowadzić pracę pedago
giczną wśród młodzieży, bibliotekarz musi 
posiadać podstawowy zasób wiedzy z 
zakresu dydaktyki i teorii wychowania. 
Znajomość dydaktyki potrzebna jest m. 
in. do właściwego prowadzenia lekcji 
bibliotecznych. Wiedza pedagogiczna przy- 
daje się do wychowawczego oddziaływa
nia na młodzież poprzez bibliotekę. Bi
bliotekarz powinien być również wycho
wawcą.

Zdecydowanie trzeba odrzucić koncep
cję, która głosi, że bibliotekarzy szkol
nych powinno się kształcić „głównie przy 
filologii polskej i pedagogice, przy nau
czaniu początkowym. Taki bibliotekarz 
mógłby pracować jako nauczyciel, np. 
polonista, i miałby dodatkową specjal
ność jako bibliotekarz, co ułatwiłoby mu 
uzyskanie niekiedy innej pracy” 2. Mając 
na uwadze właściwe podejście, do spraw 
bibliotek szkolnych w zakresie zrozumie
nia ich wzrastającej roli we współczesnej

’ Forum  d ysku sy jn e  „Przeglądu B ibliotecz
nego". D yskusja  pozjazdowa. ,,P rzegląd Bi
b lio teczny” 1982 R. 50 z. 1/2 S. 49.

szkole, nie można sobie pozwolić na roz
praszanie sił; Trudno wyobrazić sobie 
godzenie nauczania przedmiotu z właści
wym prowadzeniem biblioteki. Mamy aż 
nadto przykładów nauczycieli prowadzą
cych lekcje i pracujących w bibliotece. 
W takim układzie biblioteka zawsze scho
dzi na drugi plan. Bibliotekarz ograni
cza się tylko do wykonywania bieżących 
czynności bibliotekarskich, poświęcić mu
si bowiem sporo czasu na przygotowanie 
się do następnej lekcji, sprawdzenie kla
sówek itp.

Bibliotekoznawstwo musi być samo
dzielnym kierunkiem studiów z podziałem 
na specjalności. Należy jednak gruntownie 
przemyśleć program kształcenia, który w 
przypadku bibliotek szkolnych powinien 
zawierać — obok przedmiotów kierunko
wych i ogólnych — także blok przedmio
tów pedagogicznych oraz zwiększony w 
stosunku do obecnego czas praktyk.

Zmiany wymagają obowiązujące obec
nie przepisy dotyczące norm zatrudnienia 
bibliotekarzy szkolnych Przy ustalaniu 
liczby etapów w bibliotekach biorą one 
pod uwagę tylko liczbę uczniów w da
nej szkole. Pomijają tak istotne aspekty 
jak liczebność księgozbioru, środowisko 
społeczne, realne potrzeby konkretnej 
szkoły. Przepisy powinny iść w kierunku 
stabilizacji etatów w bibliotekach, aby 
zapobiec traktowaniu pracy w bibliotece 
jako przejściowej, zastępczej czy dodat
kowej-

Trzeba zdać sobie sprawę, że praca 
w bibliotece nie polega tylko na wypo
życzaniu książek. Podstawowy zakres czy
nności bibliotecznych obejmuje:

— gromadzenie zbiorów,
— ewidencję zbiorów,
— opracowywanie zbiorów,
— przechowywanie i konserwację zbio

rów,
— udostępnianie zbiorów przez:

a) wypożyczalnię
b) czytelnię

— organizację aparatu informacyjnego:
a) księgozbiór podręczny,
b) kartoteki zagadnieniowe,
c) katalogi (alfabetyczny i rzeczo

wy),
— działalność propagandową (wystawy 

nowości, konkursy itp.),
— pracę pedagogiczną,
— prace administracyjno-gospodarcze,
— planowanie i sprawozdawczość,
— pracę koncepcyjną, badawczą i sa

mokształceniową.
Nie wszystkie czynności dadzą się zno-

* Zarządzenie M inistra O światy i W ychow a
nia z dnia 30 V I 1982 r. w  sprawie norm  za
trudnienia  nauczycieli-b ib lio tekarzy szkolnych. 
,.Dziennik Urzędowy MOiW” 1982 nr 8 poz. 69 
ze zm ianam i: „D ziennik U rzędowy MOiW” 
1984 n r  11 poz. 68.
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rmalizować. Nie widać też ścisłej współ
zależności pomiędzy poszczególnymi ro
dzajami prac bibliotecznych a liczbą ucz
niów w szkole, która ma decydować o 
wymiarze etatu. Biblioteka powinna dys
ponować takim wymiarem ' etatu, aby 
wszystkie czynności biblioteczne były 
wykonywane na bieżąco.' Dla przykładu 
— proces wypożyczania nie może odbywać 
się w pośpiechu. Bibliotekarz musi mieć 
czas dla każdego czytelnika, aby pomóc 
mu w doborze odpowiedniej lektury lub 
wyszukaniu potrzebnych informacji. Bar
dzo cenna jest dla bibliotekarza rozmowa 
indywidualna z czytelnikiem. Tą drogą 
obserwuje on swoich czytelników i zdo
bywa informacje, które służą mu do dos
konalenia form i metod pracy biblioteki.

Istotnym zagadnieniem jest prowadze
nie pracy koncepcyjnej i badawczej, bo
wiem każda dobra praca musi być pracą 
twórczą. Bibliotekarz ma na tym polu 
duże możliwości. Może np. prowadzić ba
dania czytelnictwa wśród młodzieży szko
lnej czy nauczycieli na terenie miasta lub 
gminy. Praca twórcza i koncepcyjna ko
nieczna jest tam, gdzie kładzie się nacisk 
na postęp i rozwój, gdzie dba się o cią
głe doskonalenie form, metod i techniki 
pracy biblioteki.

Ważnym problemem jest stworzenie bi
bliotekarzom szkolnym możliwości stałego 
podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości 
awansu. Zadanie to spoczywa na oddzia
łach doskonalenia nauczycieli oraz wi
zytatorach metodykach do spraw biblio
tek szkolnych. Pozytywnym faktem jest 
ustanowienie stopni specjalizacji zawodo
wej, które wymagają jednak stałego dos
konalenia ®.

Konieczne jest powołanie studiów  ̂ po
dyplomowych doskonalących. Istniejące 
obecnie takie studium we Wrocławiu nie 
spełnia dobrze swego zadania ze względu 
na niedogodne położenie geograficzne. 
Należałoby powołać takie studium dodat
kowo w Warszawie, Krakowie, Toruniu 
i Gdańsku.

Inną koniecznością jest powołanie stu
diów doktoranckich z zakresu biblioteko
znawstwa dla pracujących. Chodzi o 
wznowienie tych studiów we Wrocławiu 
i utworzenie takich jeszcze w Warsza
wie.

Właściwe prowadzenie polityki kadro
wej powinno iść w kierunku tworzenia 
dynamicznego, a tym samym coraz bar
dziej efektywnego systemu kształcenia i 
doskonalenia bibliotekarzy szkolnych oraz 
dostosowania przepisów dotyczących fun
kcjonowania bibliotek do potrzeb rze
czywistości, aby stworzyć odpowiednie 
waruhki do pracy w tym trudnym, lecz 
pasjonującym zawodzie.

• stopnie specja lizacji zaw odow ej dla nau- 
czyciell-b lb llo tekarzy. Wwa 1983, IKN.

/

Kształcenie 
nauczycieli 
— bibliotekarzy 
na Uniwersytecie 
W arsza wskim
ANNA RADZIEJOWSKA-

-HILCHEN

Ostatni rok akademicki 1984/85 byl je
denastym rokiem prowadzonej w Insty
tucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego 
specjalizacji „biblioteki szkolne i pedago
giczne”. Specjalizacja ta, utworzona w r. 
1974/75 dla studiów dziennych, od na
stępnego roku objęła również studiują
cych zaocznie.

P roblemątyka bibliotek pedagogicz
nych i szkolnych pojawiła się w 
Instytucie kilka lat wcześniej niż 

specjalizacja — na seminarium magister
skim (będącym prekursorem specjalizacji) 
prowadzonym przez dr Aleksandrę Niem- 
czykową; wymiernym efektem tego se
minarium jest ponad dwadzieścia prac 
magisterskich wykonanych w latach 
1971—1974u

Potrzeba odrębnego kształcenia biblio
tekarzy szkolnych krystalizowała się co
raz wyraźniej wraz ze zmianami, jakim 
podlegał system oświaty w Polsce. Dy
skusje nad kształtem, zadaniami i pro
gramem nowoęzesnej podstawowej i śred
niej, a przez czas jakiś też powszechnej 
szkoły dziesięcioletniej, ożywiły również 
problem modelu biblioteki szkolnej, jej ro
li w procesie kształcenia i wychowania, 
przede wszystkim zaś pełnienia przez nią 
funkcji ogólnoszkolnej, interdyscyplinarnej 
pracowni oraz ośrodka informacji, w któ
rych będzie można każdego ucznia in
dywidualnie 4 całe klasy (na lekcjach i 
innych zajęciach zespołowych) przygoto
wać do samokształcenia, czytelnictwa, a 
także do korzystania z informacji.

Prawidłowe prowadzenie biblioteki w 
szkole wymaga od nauczyciela - bibliote
karza łączenia funkcji, umiejętności i 
predyspozycji dydaktycznych i wycho
wawczych z fachową wiedzą biblioteczną, 
a to stwarza konieczność podwójnego 
przygotowania: pedagogicznego i bibliote
karskiego.

Bibliotekarze pracujący w szkole mają 
przygotowanie jednokierunkowe (pedago
giczne lub bibliotekarskie), a pozostałą 
część uzupełniają na kursach dokształca
jących. Utworzenie na studiach bibliote
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karskich specjalizacji w zakresie bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych dało możli
wość zespolonego kształcenia w obu wy
maganych przepisami kwalifikacyjnymi 
kierunkach.

PROGRAM
W obecnym systemie studiów przewi

dziany jest pięcioletni tok zajęć dla stu
diów dziennych i czteroletni dla zaocz
nych. Różnią się one nieco programem, 
a przede wszystkim liczbą godzin, które 
obowiązują studenta. Słuchacz studiów 
stacjonarnych musi zdać 29 egzaminów i 
zaliczyć 3600 godzin (w tym 1110 wykła
dów, 1380 ćwiczeń, 420 ćwiczeń konwer- 
satoryjnych, 480 laboratoryjnych, 210 se
minarium), a zaocznych — około 1/3 tych 
godzin.

Połowę studiów, a więc dwa i pół 
roku na studiach dziennych a dwa na 
zaocznych, stanowi tzw. bazą, czyli zaję
cia obowiązujące wszystkich, niezależnie 
od obranej specjalizacji. Ta część wspól
na obejmuje:

•  przedmioty kierunkowe, fachowe, 
których znajomość jest konieczna dla 
wykszałcenia bibhotekoznawczego i przy
datna we wszystkich typach bibliotek i 
innych instytucji związanych z książką, 
dokumentem, informacją; należą do nich 
na studiach dziennych podstawy nauki o 
książce, bibliotece i informacji naukowej, 
źródła informacji, informacja naukowa, 
zbiory dokumentów i informacji, historia 
bibliografii, historia książki, bibliotek i 
informacji naukowej, teoria kultury, czy
telnictwo, naukoznawstwo ze szczególnym 
uwzględnieniem historii nauki, zagadnie
nia wydawnicze i księgarskie, statystyka 
oraz na zaocznych — podstawy biblioteko
znawstwa i informacji naukowej, źródła 
informacji, zbiory dokumentów i infor
macji, historia kultury, wybrane zagad
nienia matematyki, socjologiczne proble
my Icsiążki i informacji naukowej, za
gadnienia naukoznawstwa, wybrane za
gadnienia statystyki;

•  przedmioty ogólnouniwersyteckie wy
kładane również na innych kierunkach: 
na studiach stacjonarnych — logika, filo
zofia, najnowsza historia polityczna Pol
ski z elementami nauki o polityce, lek
toraty, wychowanie fizyczne, na studiach 
zaocznych — podstawy nauk politycznych, 
logika, podstawy marksistowsko-lenino
wskiej filozofii i socjologii;

•  na studiach dziennych jest jeszcze 
niewielka grupa przedmiotów przygoto
wujących do specjalizacji: proseminarium, 
przedmioty fakultatywne wybierane pod 
kątem potrzeb specjalizacyjnych, jak 
np. translatorium (ćwiczenia polegające 
na tłumaczeniu tekstów fachowych z ję
zyków obcych).

Druga połowa studiów przeznaczona 
jest na realizację programów w grupach 
specjalizacyjnych. Zależnie od potrzeb (a 
więc chętnych studentów), a także możli- '

wośoi IBIN-u otwierane są w ostatnich 
latach następujące specjalizacje (nie 
wszystkie równolegle co roku):

biblioteki szkolne i pedagogiczne, 
informacja naukowa, 
księgarstwo,
wiedza o dawnej książce.

„Biblioteki szkolne i pedagogiczne”
Program studiów dziennych przewiduje 

zaliczepie na III i IV roku około 1000 
godzin następujących przedmiotów spec-' 
jalizacyjnych (dla ukazania proporcji 
między poszcżególnymi przedmiotami, w 
nawiasach podano liczbę godzin): psycho
logia (90), pedagogika (135), techniczne 
środki nauczania (30), higiena szkolna 
(15), literatura dla dzieci i młodzieży 
(120), czytelnictw’-o dzieci i młodzieży (60), 
organizacja sieci bibliotecznej w Polsce 
i za granicą (60), potrzeby czytelnicze 
dzieci i młodzieży odchylonych . od nor
my (90), bibliografia (90), dydaktyka w 
bibliotece szkolnej (120), systemy infor
macji oświatowej (45), uniwersalna postać 
książki (30), wykład monograficzny ■(30),’ 
seminarium magisterskie (90).

Higiena szkolna i wykład monograficz
ny obowiązują tylko w postaci wykła
dów; czytelnictwo, techniczne środki na
uczania i seminarium — w formie ćwi
czeń. Dla pozostałych przedmiotów prze
widuje się zarówno wykłady, jak i ćwi
czenia.

Na ostatnim, piątym roku studiów, jest 
tylko seminarium magisterskie (60) i wy- 
Idad monograficzny w pierwszym seme
strze (30).

Prócz powyższych przedmiotów stano
wiących lo specyfice specjalizacji — a 
każda ma swoją, odrębną ich grupę — 
jest jeszcze na trzecim, czwartym i pią
tym roku kUka przedmiotów wspólnych, 
międzyspecjalizacyjnych. Są to: historia 
literatury polskiej i powszechnej, historia 
Polski na tle powszechnej ze szczególnym 
uwzględnieniem historii kultury, elemen
ty pedagogiki społecznej oraz — z pro
gramu ogólnouniwersyteckiego — historia 
filozofii, socjologia, lektoraty i wojsko dla 
kobiet.

PRAKTYKI
Począwszy od pierwszego roku studenci 

poznają nie tylko teoretycznie, ale -i prak
tycznie .— na wycieczkach, hospitacjach, 
ćwiczeniach terenowych oraz praktykach 
i pokazach — zadania, lorgnizację i funk
cjonowanie wydawnictw, księgarń, ośrod
ków informacji, archiwów i bibliotek róż
nego typu. Przede wszystkim jednak za
jęcia specjalistyczne — głównie ćwicze
nia — odbywają się w praktycznych „la
boratoriach” — instytucjach, które w ra
mach umów z Uniwersytetem lub tylko 
kierując się zrozumieniem potrzeb kształ
cącej się młodzieży i dobrą wolą, przyj
mują studentów w swoich warsztatach 
pracy.
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Każdego słuchacza obowiązują według 
programu trzy 4-tygodniowe praktyki: po 
pierwszym roku studiów — w zakresie 
opracowania formałnego zbiorów, po dru
gim — opracowania rzeczowego, po trze
cim — specjalizacyjna. Przewidziane są 
również dwie 3-tygodniowe wycieczki na 
IV i V roku, o programie zależnym od 
potrzeb specjalizacji.

W celu zrealizowania programu specja
lizacji „Biblioteki szkolne i pedagogiczne” 
kontynuowana jest współpraca z różnymi 
typami instytucji związanych z książką, 
czasopismem, informacją i oświatą dla 
dzieci, a zwłaszcza z bibliotekami szkol
nymi, publicznymi dla dzieci i młodzieży, 
pedagogicznymi, ze szkołomi i z innymi 
specjalistycznymi placówkami wychowaw
czymi. .

I tak zajęcia z pedagogiki wymagają 
hospitalizacji lekcji, studenci zatem u- 
czestniczą w nich w warszawskich szko
łach. Przedmiot techniczne środki nau
czania wymaga korzystania z laborato
rium Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu 
Warszawskiego, wyposażonego w odpo
wiednią aparaturę. Wykłady i ćwiczenia 
z literatury dla dzieci i młodzieży są 
wspomagane pokazami w Muzeum Książki 
Dziecięcej Biblioteki Publicznej m. st. 
Warszawy przy ul. Koszykowej. Czytel
nictwo korzysta z praktycznych doświad
czeń bibliotek publicznych i szkolnych.

Przedmiot potrzeby czytelnicze dzieci 
i młodzieży odchylonych od normy wy
maga znajomości ich uwarunkowań psy
chicznych i fizycznych, które wpływa
ją na pracę bibliotek w placówkach 
kształcących dzieci niepełnosprawne. Dla 
lepszego poznania problemów bibliotek 
w szkołach specjalnych różnego typu, 
specyfiki ich zbiorów, studenci odwiedza
ją m.in. Zakład dla dzieci niewidomych 
w Laskach k/Warszawy prowadzony przez 
ss. franciszkanki, Zakład dla dzieci głu
choniemych w Warszawie, Zakład po- 
praw’czy dla dziewcząt z lekkim upośle
dzeniem umysłowym w Mrozach w woje
wództwie siedleckim. Słuchacze hospitu
jąc powyższe placówki mają możliwość 
poznania różnorodnych form pracy z 
dziećmi — form, które są najlepiej do
stosowane do- ich możliwości, uczą korzy
stania z lektury oraz innych dokumentów 
i środków przekazu, rozwijają zaintereso
wania dzieci, pomagają im w lepszym po
znaniu otaczającej rzeczywistości czy u- 
możliwiają choć fragmentaryczne jej ob- 
serw’owanie.

Wprowadzony w szkołach podstawo
wych od roku szkolnego 1983/84 program 
przysposobienia czytelniczego i informa
cyjnego zobowiązuje nauczyciela - biblio
tekarza do prowadzenia lekcji na wszyst
kich poziomach nauczania, od jednej go
dziny rocznie w klasie pierwszej do czte
rech w ósmej.

Umiejętność przygotowania i prowadze
nia lekcji zdobywa słuchacz na zajęciach

z dydaktyki w bibliotece szkolnej. Dla 
realizacji tego przedmiotu przewidziano, 
prócz części teoretycznej, hospitacje lekcji 
bibliotecznych oraz prowadzenie ich przez 
studentów, co wymaga ścisłej współpracy 
z bibliotekami szkołnymi. Egzamin z dy
daktyki to samodzielnie przygotowana i 
— po przedstawieniu konspektu — prze
prowadzona lekcja. Większość tych zajęć 
odbywa się w czterech bibliotekach szkol
nych, które za zgodą kuratorium są bib
liotekami ćwiczeniowymi IBIN-u. Ko
rzystamy z gościny dwóch szkół w War
szawie: LO nr 22 im. José Marti przy 
ul. Staffa i Szkoły Podstawowej nr 202 
przy ul. Warskiego, oraz dwóch pozawar- 
szawskich: Szkoły Gminnej im. gen. Wi
ktora Thommée w Pomiechówku i Zbior
czej Szkoły Gminnej w Mrozach w woje
wództwie siedleckim. W bibliotekach tych 
szkół studenci mają możliwość nie tylko 
odbywania ćwiczeń, ale też poznawania 
praktycznych rozwiązań i zdobywania u- 
miejętności przydatnych w przyszłej pra
cy zàwodowej, które przekazują im nau- 
czycielki-bibliotekarki prowadzące wymie
nione placówki z ogromnym zapałem i 
sumiennością.

Praktyki specjalistyczne po trzecim 
roku studiów odbywają się w różnych 
bibliotekach pedagogicznych i szkolnych, 
również ćwiczeniowych. Program prak
tyki przewiduje możliwie najpełniejsze 
włączenie praktykanta we wszystkie 
prace i czynności biblioteczne wykony
wane w danej placówce w okresie prak
tyki.

Program specjalizacji „Biblioteki szkol
ne i pedagogiczne” dla studentów pracu
jących (III i IV rok) obejmuje cztery 
przedmioty międzyspecjalizacyjne: zagad
nienia kultury współczesnej, podstalwy 
nauki o zarządzaniu i kierowaniu, ele
menty pedagogiki spc^ecznej, najnowsze 
kierunki w bibliotekoznawstwie i infor
macji naukowej oraz 333 godziny przed
miotów specjalizacyjnych; są to: psycho
logia (15), pedagogika (15), literatura dla 
dzieci i młodzieży (60), czytelnictwo dzieci 
i młodzieży (30), dydaktyka w bibliotece 
szkolnej (30), potrzeby czytelnicze dzieci 
odchylonych od normy (30), bibliografia 
(45), systemy informacji oświatowej (30), 
uniwersalna postać książki (20), organi
zacja biblioteki szkolnej (20), seminarium 
magisterskie (38). Lektoratów czy wycho
wania fizycznego na studiach tego typu 
nie przewiduje się.

Realizacja programu specjalizacji, prócz, 
wykładów i ćwiczeń, wymaga tak jak na 
studiach dziennych pokazów, hospitacji i 
praktyk. Odbywają się one w instytuc
jach wymienionych przy omawianiu stu
diów stacjonarnych.

Sesji zajęciowych jest w ciągu roku ' a- 
kademickiego dziesięć; odbywają się w

' dokończenie na str. 239
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z problemów kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli-biblioîekarzy
JOZEF SZOCKI

Zgodnie z Kartą Nauczyciela * * minister oświaty i wychowania ogłosił 24 sierpnia 
1982 r. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nau
czyciela oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczy
cieli nie mających wyższego wykształcenia 2. Według tego przepisu kwalifikacje do 
pracy w bibliotece szkolnej mają te osoby, które ukończyły studia wyższe o kie
runku „bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” ze specjalnością „biblioteki 
szkolne i pedagogiczne” i uzyskały tytuł magistra oraz ukończyły studium pedagogi
czne, Kwalifikacje do pracy w’ bibliotece szkolnej mają również te osoby, które są 
pedagogami kwalifikowanymi, a ponadto ukończyły studium podyplomowe o kie
runku „bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” lub studium pedagogiczne z za
kresu bibliotekarstwa. Także absolwenci liceum bibliotekarskiego lub policealnego 
studium bibliotekarskiego mają kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej.

Wychodząc naprzeciw tym postano
wieniom Instytut Kształcenia Na
uczycieli opracował i wciela w ży

cie następującą koncepcję kształcenia, do
kształcania i doskonalenia nauczycieli - 
- bibliotekarzy z bibliotek szkolnych i pe
dagogicznych \

Przede wszystkim uczelnie (dziewięć 
uniwersytetów i sześć wyższych szkół pe
dagogicznych) kształcą stacjonarnie i zao
cznie nauczycieli - bibliotekarzy na pozio
mie wyższym. W uniwersytetach War
szawskim i Wrocławskim prowadzona jest 
ponadto specjalizacja „biblioteki szkolne 
i pedagogiczne”. Wskazane jest, aby wszy
stkie uniwersytety mające kierunek bi- 
bliotekoznawczy taką specjalizację pro
wadziły. Wszystkie wyższe szkoły peda
gogiczne kształcące bibliotekarzy muszą 
wprowadzić do progrdmów nauczania wy
brane zagadnienia z pedagogiki i psycho
logii. Uczelnie organizują również studia 
podyplomowe dla magistrów niebibliote- 
koznawców w celu umożliwienia im zdo
bycia kwalifikacji ' bibliotekarskich. Co 
roku spora grupa nauczycieli - biblioteka
rzy kończy studia wyższe.

W Instytucie Kształcenia Nauczycieli d 
w jego oddziałach prowadzone są nastę
pujące formy dokształcania:

#  42-50—godzinne kursy wprowadza
jące do pracy w bibliotece szkolnej dla 
nowo zatrudnionych nauczycieli - bibliote-

nr’ „D ziennik . HrzędOWy jvlUiv7” 1982 
poz. 19.

’ Jw . n r  29 poz. 206.
’ K oncepcja  kształcenia, dokształcania i do

skonalenia nauczycieli b ib lio tekarzy b ib lio tek  
szko lnych  i pedagogicznych. W arszawa: In s ty 
tu t K ształcenia N auczycieli, 1982.

karzy bez żadnego przygotowania biblio
tekarskiego, niezależnie od poziomu wy
kształcenia ogólnego

#  224—godzinne pedagogiczne studium 
bibliotekarskie, które kończy rocznie ok. 
200 nauczycieli - bibliotekarzy z kwalifi
kacjami pedagogicznymi, lecz bez przy
gotowania bibliotekarskiego. Program te
go studium jest adaptacją programu stu
diów uniwersyteckich o specjalizacji „bi
blioteki szkolne i pedagogiczne” 6. Absol
wenci uzyskują kwalifikacje bibliotekars
kie na poziomie wyższym lub średnim, 
odpowiadającym posiadanemu wykształce
niu niebibliotekarskiemu;

#  188—godzinne studium pedagogiczne 
dla nauczycieli - bibliotekarzy będących 
absolwentami uniwersyteckich studiów 
bibliotekoznawszych, lecz nie mających 
kwalifikacji pedagogicznych. Program tego 
studium obejmuje wybrane zagadnienia 
z pedagogiki i psychologii oraz metodykę 
pracy biblioteki szkolnej. Absolwenci uzy
skują kwalifikacje pedagogiczne ®;

#  260—godzinne studium pedagogiczne, 
które kończą liczni nauczyciele - bibliote
karze bez kwalifikacji pedagogicznych i 
bibliotekarskich. Program nauczania obej
muje wybrane zagadnienia z pedagogiki

* Program kursu  wprowadzającego do pracy  
w  bibliotece szko lnej. W arszawa: In s ty tu t

■ Kształcenia N auczycieli, 1982.
• Program  pedagogicznego stud ium  bib lio te

karskiego. W arszawa: In s ty tu t K ształcenia 
N auczycieli, 1984.

8 Program stiłd lum  pedagogicznego dla nau
czycieli z w y ższym  w ykszta łcen iem . Przedm iot: 
M etodyka pracy b ib lio teki szko lnej. W arszawa: 
In s ty tu t K ształcenia N auczycieli, 1982. Docho
dzą do tego jeszcze przedm ioty: pedagogika, 
psychologia i  in.
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i psychologii oraz metodykę pracy biblio
teki szkolnej Absolwenci studium otrzy
mują świadectwo potwierdzające uzyska
nie kwalifikacji równoważnych wykształ
ceniu dawnych liceów pedagogicznych, 
uprawniające do pracy w bibliotece szko
ły podstawowej.

Te formy dokształcania zapewne długo 
będą egzystować, gdyż przy utrzymującej 
się od dawna nagminnej płynności kadr 
bibliotecznych ciągle nowi pracownicy 
przychodzą do bibliotek szkolnych i po
trzebują uzupełnienia wiedzy lub przygo
towania fachowego do pracy w tego typu 
placówkach.

Zarządzenie ministra oświaty i wycho
wania z dnia 30 lipca 1982 r. w sprawie 
szczegółowych zasad i warunków oraz 
trybu uzyskiwania przez nauczycieli sto
pni specjalizacji zawodowej umożliwia 
awans tym wszystkim zatrudnionym w 
bibliotekach szkolnych i pedagogicznych 
nauczycielom - bibliotekarzom, którzy wy
różniają się w pracy i podnoszą swoje 
kwalifikacje ®. Zainicjowało ono ruch 
wśród nauczycieli na rzecz ciągłej pracy 
nad sobą, zdobywania wyższych kwalifi- 
Kacji, twórczego rozwijania działalności 
padagogicznej. W r. 1984 po raz pierw
szy nauczyciele - bibliotekarze ubiegali się 
o stopnie specjalizacji zawodowej. Dotych
czas egzamin z wynikiem pozytywnym 
zdały 172 osoby, spośród których 74 uzy
skały pierwszy stopień, 83 — drugi i' 15 
— trzeci stopień specjalizacji.

W celu ułatwienia zdobycia stopni spec
jalizacji zawodowej Instytut Kształcenia 
Nauczycieli i jego niektóre oddziały te
renowe organizują studia przedmiotowo- 
-metodyczne z zakresu bibliotekarstwa 
dla nauczycieli - bibliotekarzy bez wyższe
go wykształcenia i zamierzają prowadzić 
studia specjalne dla kwalifikowanych 
bibliotekarzy z wykształceniem wyższym. 
Na razie uruchamia • się tylko jedno stu
dium specjalne; 180-godzinne studium li
teratury dla dzieci i młodzieży ®.

Na uwagę zasługuję tutaj seminarium 
naukowo-dydaktyczne „Biblioteka w syste
mie oświaty, nauki i kultury”, prowa
dzone od roku szkolnego 1979/80 przez 
prof, dra Jana Trzynadlowskiego przy 
Oddziale Doskonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu. Dla nauczycieli - bibliotekarzy 
ubiegających się o stopnie specjalizacji 
zawodowej stanowi ono formę doskona

’ PTogram stu d iu m  pedagogicznego dla nau
czycieli bez kw a lifika c ji pedagogicznych i b i
b lio tekarskich , Przedm iot; M etodyka pracy  
b ib lio teki szko lnej. W arszawa: in s ty tu t K ształ
cenia N auczycieli, 1982. Dochodzą Jeszcze p rzed 
m ioty: pedagogika, psychologia i  łn.

• „D ziennik U rzędow y MOiW” 1982 n r  10 
poz. 92.

• Program. S tu d iu m  specja listyczne z  zakresu  
lite ra tu ry  dziecięcej i m łodzieżow ej d la  nau
czycieli b ib lio tekarzy. W arszawa: In s ty tu t 
K ształcenia N auczycieli, 1984.

lącą, dla pdszących prace naukowe i 
chcących się doktoryzować — pomoc me
todologiczną, a dla wszystkich innych — 
przegląd wiedzy z różnych dziedzin zwią
zanych z książką i biblioteką.

W seminarium tym uczestniczą obok 
pracowników naukowo-dydaktycznych i 
nauczycieli-metodyków ODN we Wrocła
wiu również niektórzy przewodniczący 
zespołów metodycznych z województw 
dolnośląskich i sąsiednich.

Seminaria naukowo-dydaktyczne prof, 
dr Marii Dembowskiej prowadzone przy 
IKN w Warszawie i dr hab. Jadwigi Si- 
niarskiej-Czaplickiej przy II Oddziale 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi nie 
funkcjonują. ,

Ważną formą doskonalenia nauczycieli- 
-bibliotekarzy są konferencje zespołów 
metodycznych, grupujących ok. 30 nau- 
czycieli-bibliotekarzy, i doradztwo przy- 
warsztatowe, zorganizowane w r. 1981 za
rządzeniem ministra oświaty i wychowa
nia z dnia 28 maja tegoż roku w, powo
łującym nauczycieli - metodyków w miej
sce dawnych wizytatorów-metodyków, 
którzy byli głównie kontrolerami biblio
tek szkolnych, a funkcję metodyczną 
traktowali jako zajęcie dodatkowe (więk
szość ich nie miała kwalifikacji biblio
tekarskich).

Trudno obecnie wyrobić sobie pełną o- 
cenę pracy nauczycieli-metodyków ze 
względu na zbyt krótki okres ich fun
kcjonowania. Jednakże można już dzisiaj 
uchwycić pewne istotne pozytywy pro
wadzonego przez nich doskonalenia i do
radztwa przywarsztatowego. Zespoły me
todyczne . nauczycieli - bibliotekarzy mają 
świadomość, że pracują z fachowym do
radcą, a nie z kontrolerem, wizytatorem, 
którego należało się lękać i wystrzegać. 
Ten klimat zaufania sprzyja pracy nad 
zagadnieniami trapiącymi biblioteki szkol
ne. W r. 1983 i 1984 zespoły metodyczne 
nauczycieli-bibliotekarzy wraz z nauczy
cielami metodykami uczyły się opisów bi- 
bliograficżnych i katalogowych zgodnie z 
nową normą' PN-82/N-01152. W r. 1985 
pracują nad lekcjami z przysposobienia 
czytelniczego i informacyjnego (taki przed
miot został wprowadzony do programu 
nauczania w r. szk. 1984/85).

Niestety, w województwach wrocławskim 
i poznańskim kuratorzy utrzymali wi
zytatorów - metodyków, podporządkowując 
ich pedagogicznym bibliotekom wojewódz-

“  „D ziennik U rzędow y MOiW” 1981 n r 6 
poz. 42. Zarządzenie M inistra O światy i W y 
chow ania z dnia 23 sierpnia 1982 roku  zm ie
niające zarządzenie w  sprauiie T^owoływania 
nauczycieli m etodyków .
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kim. Pełnią oni nadal funkcje głównie 
kontrolne i nadzorcze wobec nauczycieli -
- bibliotekarzy. Toteż bibliotekarze szkolni 
słusznie pytają, dlaczego oni jedni spo
śród nauczycieli są pozbawieni doradcy, 
jakim jest nauczyciel - metodyk, z ktprym 
mogliby dzielić się kłopotami i u którego 
mogliby szukać pomocy metodycznej, bez 
narażania się wyłącznie na ocenę, jak to 
się dzieje zwykle, gdy mają do czynienia 
z wizytatorami-metodykami.

Ostatnio notujemy wyraźne postępy w 
zdobywaniu kwalifikacji przez nauczycie
li - bibliotekarzy. W województwach dol
nośląskich (dane mamy tylko z tego te
renu) pełne kwalifikacje bibliotekarslde 
(średnie i wyższe) w r. 1984 miało po
nad 50% etatowych bibliotekarzy szkol
nych, zatem nieco więcej niż w połowie 
lat siedemdziesiątych, kiedy było ich 
48% Mimo wszystko jest jeszcze wiele 
do zrobienia, zwłaszcza że nagminnie 

‘występuje płynność kadr (do 20% w cią
gu roku). Ciągle przychodzą do pracy w 
bibliotekach szkolnych osoby bez przy
gotowania pedagogicznego i bibliotekar
skiego, podczas gdy nauczyciele - bibliote
karze z kwalifikacjami i dużym stażem 
bądź odchodzą na emerytury, bądź prze
chodzą na stanowiska nauczycieli przed
miotów ze wzglądu na większe zarobki i 
krótszy czas pracy (tygodniowo 18 godz. 
przy 30 w bibliotece).

A oto podsumowanie:

#  System kształcenia i doskonalenia 
nauczycieli-bibliotekarzy obejmuje obecnie 
studia bibliotekoznawcze — stacjonarne 
i zaoczne, organizowane przez uniwersy
tety i wyższe szkoły pedagogiczne, uni
wersyteckie studia podyplomowe bibliote
koznawcze, studia pedagogiczne, przed
miotowo-metodyczne i specjalne prowa
dzone przez Instytut Kształcenia Nauczy
cieli i jego niektóre oddziały terenowe, 
seminarium naukowo-dydaktyczne oraz 
kursy wprowadzające do pracy w biblio
tece szkolnej. Ten' system kształcenia i 
doskonalenia będzie ftmkcjonował także 
w najbliższej przyszłości, gdyż jest spój
ny z wymogami, jakim muszą spro
stać nauczyciele - bibliotekarze ubiegający 
się o stopnie specjalizacji zawodowej, a 
także odpowiada sytuacji społeczno-peda- 
gogicznej bibliotek szkolnych.

#  Kształcenie nauczycieli - biblioteka
rzy mimo ciągłej fluktuacji kadr bi
bliotecznych i istnienia form kształcenia 
na poziomie średnim stabilizuje się głów
nie na poziomie wyższym, często akade
mickim. Wskazane jest, aby wszystkie 
uniwersytety, które kształcą nauczycieli -
- bibliotekarzy, utworzyły specjalizację

” Raport o stanie bibliotek resortu oświaty 
ł wychowania. Warszawa 1980.

„biblioteki szkolne i pedagogiczne”, zaś 
wyższe szkoły pedagogiczne, mające kie
runek „bibliotekoznawstwo”, uwzględniły 
w naüczaniu zagadnienia z pedagogiki, 
także specjalnej, i psychologii. Jest to ko-, 
nieczne ze względu na status zawodowy 
bibliotekarzy szkolnych, wymagający kwa
lifikacji pedagogicznych i bibliotekar
skich.

•  W opanowywaniu na bieżąco wiado- 
domości i umiejętności pedagogicznych i 
bibliotekarskich, w ciągłym ich aktuali
zowaniu, w wymianie doświadczeń o- 
gromńą rolę zaczyna spełniać praca ze
społów metodycznych oraz doradztwo 
przywarsztatowe prowadzone przez nau
czycieli - metodyków. Sprzyja to podno
szeniu na wyższy poziom kwalifikacji fa
chowych nauczycieli - bibliotekarzy, inspi
ruje ich do lepszej pracy. Praktyka utrzy
mywania w niektórych województwach 
wizytatorów - tnetodyków łamie jadnolity 
system doradztwa przywarsztatowego. To
też godzić się z tym nie można.

Kształcenie
nauczycieli-bibliotekarzy.

dokończenie ze str. 236

piątki (od godz. 13), soboty i niedziele 
(do godz. 16). Większość prac wykonuje 
słuchacz zaoczny między sesjami w opar
ciu o lekturę i własny warsztat pracy.

Na specjalizację na studiach zaocznych 
przyjmuje się w zasadzie osoby pracu
jące zgodnie z jej kierunlciem, stąd mniej 
na tych studiach przewiduje się zajęć 
praktycznych, zakładając, że problemy 
praktyki słuchacze znają ze swoich pla
cówek. Często też na tej podstawie usta
la się tematy prac teoretycznych.

Studenci mogą ubiegać się o zwolnie
nie z praktyk (program jest taki sam jak 
na studiach dziennych), jeśli wykonują w 
instytucji, w której pracują^ czynności 
przewidziane zakresem praktyki.

Po przyjęciu przez promotora i pozy
tywnym ocenieniu przez recenzenta pracy 
dyplomowej oraz zdaniu egzaminu ma
gisterskiego absolwenci studiów . dzien
nych i zaocznych otrzymują tytuł magis
tra bibliotekoznawstwa.

Specjalzację „Biblioteki szkolne i peda
gogiczne” w ciągu dziesięciu lat jej ist
nienia w Instytucie Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Warszawskiego zdobyło ponad 150 ma
gistrów bibliotekoznawstwa.
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Wydział zbiorów audiowizualnych 
służy nauczycielom

Na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Krakowie

WERONIKA SMOLEN

Integralną częścią zbiorów bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych stają się co
raz częściej obok książek i czasopism ma
teriały audiowizualne. W szkołach naj
częściej włącza się je do zbiorów poszcze
gólnych pracowni, co jest przyczyną 
rzadszego ich wykorzystywania przez 
nauczycieli różnych przedmiotów.

W bibliotekach pedagogicznych groma
dzeniem, opracowaniem i udostęp
nianiem pozaksiążkowych form do

kumentów zajmują się wydziały, którym 
nadaje się różne nazwy: audiowizualny, 
specjalny, zbiorów audiowizualnych, zbio
rów specjalnych. Rodzaje gromadzonych 
zapisów obrazu i dźwięku są różne, od 
najbardziej popularnych jak płyty, taśmy 
i materiały ilustracyjne, do. rzadziej wy
korzystywanych, jak filmy czy fazogra- 
my.

Pedagogiczna Biblioteka Woijkwódzka 
w Krakowie od lat gromadziła pomoce 
audiowizualne, . włączając je początkowo 
do podstawowych zbiorów bibliotecznych. 
Utworzony w 1969 r. Wydział Zbiorów 
Audiowizualnych systematycznie poszerza 
zasób w zakresie wizualnym i audytyw- 
nym, zgodnie z profilem gromadzenia i 
statutem PBW. Znajdzie tu nauczyciel 
niezbędne do pracy dydaktycznej ma
teriały audiowizualne — płyty» taśmy, 
przezrocza i fazogramy.

Płytoteka

zawiera nagrania muzyczne, nagrania 
tekstów literackich oraz płyty do nauki 
języków obcych. Nagrania dzieł groma
dzone pod kątem wartości muzycznych i 
interpretacyjnych obejmują swym zakre
sem epoki od średniowiecza i renesansu 
poprzez barok, romantyzm do czasów 
najnowszych. Obok muzyki klasycznej 
kompletuje się nagrania muzyki ludowej 
oryginalnej i stylizowanej. Uzupełnieniem 
tej części nagrań jest „wychowanie mu
zyczne — płytoteka dla 8-klasowej szkoły 
podtsawowej” oraz „Muzyka — płytoteka 
dla powszechnej szkoły średniej”.

Tak więc nagrania muzyczne służą jako 
pomoc nauczycielowi wychowania muzycz
nego, poloniście omawiającemu okresy

literackie i .inne dziedziny życia umysło
wego epoki oraz nauczycielowi geografii, 
który przedstawiając dany kraj może ilu
strować fragmenty wykładu muzyką.

Nagrania tekstów literackich wykorzys
tują przede wszystkim nauczyciele ję
zyka polskiego w realizacji programu 
nauczania oraz przy prowadzeniu zajęć 
fakultatywnych i pozalekcyjnych. Na 
płytach nagrane są m.in. dzieła Mickie
wicza — Pan Tadeusz, Dziady (fragmen
ty), Sonety krymskie, Ballady i romanse, 
fragmenty dramatów Słowackiego, wy
brane urywki utworów Sienkiewicza, wier
sze klasyków i poetów współczesnych, a 
wykonawcami są wybitni artyści scen 
polskich (np. Aleksander Zelwerowicz, 
Mieczysława Ćwiklińska, Ludwik Sol
ski, Ignacy Gogolewski, Zbigniew Za- 
pasiewicz). Podstawę tych zbiorów 
stanowi ,,Płytoteka — język polski 
dla 8-kląsowej szkoły podstawo
wej”. Nauczyciele przedszkola wypożycza
ją nagrania płytowe z bajkami, piosen
kami i zabawami.

Płytoteka językowa jest dostosowana do 
różnych form nauczania • języków euro
pejskich. Obejmuje kursy dla początku
jących i zaawansowanych, nagrania ba
jek i piosenek oraz tekstów literackich.

Przezrocza
które łatwo zastoswoać dio ilustracji o- 
mawianych zagadnień, obejmują bogaty 
materiał dydaktyczny do nauki prawie 
wszystkich przedmiotów w szkołach róż- ■ 
nego typu (podstawowych, liceach, zawo
dowych). W zbiorach tych znajdują nau
czyciele życiorysy pisarzy j poetów, obrazy 
ilustrujące epoki i zdarzenia, filmowe 
wersje lektur szkolnych oraz popularnych 
bajek ,i legend. Komplety przezroczy z 
dziejów kultury polskiej i światowej wy
korzystywane są na lekcjach języka pol
skiego, historii wychowania plastycznego 
i geografii. Liczne pomoce wizualne oka
zują się użyteczne nauczycielom biologii, 
wychowania obywatelskiego i zajęć tech
nicznych.

Taśmoteka
zawiera różne typy i treści nagrań: au
dycje słowno-muzyczne i okolicznościowe, 
wykłady, nagrania dokumentalne i teksty
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literackie. Nagrania te są niezbędne nau
czycielom wszystkich przedmiotów w róż
nych typach szkół.

Fazogramy

przygotowane na podstawie obowiązują
cych programów nauczania, przeznaczo
ne do projekcji za pomocą grafoskopu, 
są pomocne na lekcjach przedmiotów hu
manistycznych i ścisłych.

KATALOGI

P rzedstawione skrótowo, bogate pod 
względem treści zbiory audiowizual
ne zostały opracowane pod kątem 

potrzeb użytkowników. Całość tych do
kumentów obejmuje katalogi stanowiące 
podstawowe źródło informacji o materia
łach oglądowo-słuchowych. Zgodnie z in
strukcją w sprawie postępo'wania ze zbio
rami audiowizualnymi *, na każdy rodzaj 
zbiorów przeznacza się odrębny katalog. 
Katalogi nagrań płytowych ujmują mu
zykę w działach: oloresy historyczne, kra
je, rodzaje, kompozytorzy i wykonawcy. 
Materiały do nauki języków obcych o- 
trzymały katalog z podziałem na poszcze
gólne języki. Płyty z nagranymi tekstami 
literackimi znaleźć można w katalogu 
alfabetycznym.

Tak opracowane katalogi dla płytoteki 
są bardzo przydatne bibliotekarzowi Wy
działu w poszukiwaniu informacji i łatwe 
w użytkowaniu, dzięki czemu zarówno 
nauczyciele, jak i pozostali czytelnicy 
znajdują potrzebne nagrania płytowe czę
sto bez pomocy bibliotekarza.

Taśmotekę ze względu na różnorodność . 
nagrań ujęto w katalog systematyczny 
(według UKD).

Przezrocza, w zależności od potrzeb, 
nauczyciel znajdzie w katalogach; krzy
żowym, systematycznym lub działowym.

Przy opracowaniu fazogramów zastoso
wano dwa typy katalogów: działowy i 
krzyżowy.

Druki towarzyszące kataloguje się tak 
jak książki i opisy włącza do katalogu 
zbiorów.

Wymienione rodzaje katalogów poza- 
książkowych form dokumentów są zróż
nicowane, dostosowane do pofrzeb użyt
kowników w aspekcie ich poszukiwań. 
Posługiwanie się katalogami ułatwia spo
rządzony schemat ich układu. Również 
z myślą o nauczycielach opracowano in
deks wspólny dla katalogów wszystkich 
rodzajów zbiorów. Hasła wskazują nu
mery szufladek, w których poszukujący 
może znaleźć materiały audiowizualne

* Załącznik do Zarządzenia nr 26 M inistra  
K u ltu ry  i S z tu k i z dnia 28 m arca 1973 r. w  
sprawie postępowania ze zbioram i audiow i
zua lnym i w  bibliotekach publicznych . ,,Dz.Urz. 
M in.K ult. i Szt.” 1973 n r  3 poz. 21.

traktujące o danym 
macie. Np.:

zagadnieniu

N auczanie początkowe
zfazogramy " szufl. n r  38
płyto teka szufl. n r 25
przezrocza szufl. n r 33
taśm oteka szufl. n r 27

Przygotowano również niezbędny nau
czycielom katalog pomocy audiowizual
nych na imprezy okolicznościowe. Różne 
są sposoby i cele wykorzystywania go. 
Okazuje się on np. pomocny nauczycie
lowi organizującemu uroczyste apele 
szkolne. Znajdują też w nim potrzebne 
materiały nauczyciele (wychowawcy, po
loniści, historycy, bibliotekarze) omawia
jący rocznice czy święta państwowe. Jest 
przydatny nauczycielom przedmiotów hu
manistycznych stosującym audiowizualne 
środki nauczania, wykorzystywany bywa 
również przez tych, którzy rozpoczynają 
pracę zawodową i poszukują pomocy w 
zakresie modernizacji metod nauczania. 
Z katalogu wybierają ciekawe materiały 
nauczyciele prowadzący zajęcia fakulta
tywne i pozalekcyjne, organizujący im
prezy czytelnicze oraz przygotowujący re
feraty i wystąpienia.

Pracownicy Wydziału służą pomocą w 
doborze pozaksiążkowych dokumentów i 
w przygotowaniu ich przed zastosowa
niem w procesie dydaktyczno-wycho
wawczym. Udzielają porad i wskazówek, 
jak je właściwie wykorzystać. Jednocześ
nie przekazują niezbędne informacje na 
temat działania i obsługi technicznych 
środków nauczania.

DZIAŁALNOŚĆ
INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA

A by zapoznać nauczycieli z nowymi 
pozycjami i ułatwić dotarcie do 
nich. Wydział Zbiorów Audiowizu

alnych prowadzi działalność informacyj
no-bibliograficzną. Wykazy nabytków au
diowizualnych zamieszczane są w „Kwar
talnym Poradniku Bibliograficznym dla 
Przedszkola” i w „Biuletynie Wybranych 
Nabytków Pedagogicznych”, opracowywa
nych przez inne wydziały Biblioteki.

Okazją do eksponowania materiałów 
oglądowo-słuchowych związanych z kon
kretnym tematem są wystawy organizo
wane przez pracowników Wydziału bądź 
stanowiące uzupełnienie wystaw przygo
towywanych przez Wydział Instrukcyjno- 
-Metodyczny.

Prowadzone są również instruktaże in
dywidualne i zbiorowe na terńat zasad 
postępowania ze zbiorami audiowizual
nymi w bibliotekach szkolnych. Nauczy- 
cieli-bdbliotekarzy uczy się sporządzania 
ewidencji, opracowania, tworzenia kata
logów centralnych dla materiałów audio-

dokończenie na str. 257
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Przeszłość î dzień dzisiejszy 
bibliotek bułgarskich
LUCJAN BILIŃSKI

P oczątek bułgarskiego bibliotekar
stwa wiąże się z powstaniem w r.

. 1878, po wyzwoleniu z niewoli tu
reckiej, samodzielnego księstwa bułgar
skiego. Najpierw rozpoczęła działalność 
Biblioteka Narodowa, następnie urucho
miono niektóre biblioteki regionalne w 
dużych ośrodkach miejskich oraz Bibłio- 

/tekę Sofijskiego Uniwersytetu, Wielowie
kowa niewola naródu bułgarskiego, niemal 
powszechny analfabetyzm były hamulcem 
w rozwoju bibliotek i czytelnictwa w tym 
kraju, Ale już w początkach drugiej po
łowy XIX w. powstały w Bułgarii ośrodki 
kultury, tzw. czytaliszcza, których nazwa 
zachowała się do dnia dzisiejszego. Czy
taliszcza nie tylko były ośrodkami kulty
wującymi • narodową kulturę bułgarską, 
ałe taliże upowszechniały czytelnictwo 
wśród mieszkańców wsi i małych ośrod
ków miejskich. Forma głośnego czytania 
tekstów iiterâtury bułgarskiej stała się 
dła społeczności pozbawięnej możliwości 
szerszego przyswajania sobie umiejętności 
czytania i pisania zaczątkiem krzewienia 
ośwaty i kultury. O znaczeniu tego faktu 
świadczy m.in. i to, że słowo czytaliszcze 
wywodzące się od pojęć „czytanie” — 
„czytelnia” na trwałe związało się z naz
wą placówek, które obecnie mają znacz
nie szerszy zakres działania niż praca 
z książką.

Rozwój oświaty, a co za tym idzie — u- 
powszechnianie kultury mogło mieć miej
sce w Bułgarii dopiero po 1944 r. W 
okresie powojennym, równolegle z upo
wszechnianiem oświaty i likwidacją anal
fabetyzmu, przystąpiono do rozbudowy 
przemysłu poligraficznego, aby nadążyć 
z produkcją wydawniczą w związku z 
niespotykanym dotąd wzrostem zapotrze
bowania na książkę. W systemie upo
wszechniania książki coraz większe zna
czenie zdobywały biblioteki.

Biblioteki bułgarskie po II wojnie świa
towej przechodziły różne etapy rozwoju, 
zmian strukturalnych i programowych. 
Zasadniczą podstawą prawną zapewnia
jącą bibliotekom w Bułgarii rozwój było 
rozporządzenie nr 2 z 20 stycznia 1970 r. 
Rady Ministrów Bułgarskiej Republiki 
Ludowej w sprawie umocnienia podstaw 
organizacyjnych bibliotecznego systemu 
LRB 1.

* „Bibliotekarz” 1970 nr 2.

W ^wyniku realizacji tego rozporządze
nia ukształtował się w Bułgarii jednolity 
system biblioteczny obejmujący:

— Bibliotekę Narodową im. Cyryla i 
Metodego w Sofii,

z — biblioteki publiczne — okręgowe,
— biblioteki wyższych uczelni i insty

tutów naukowych,
— czytaliszcza — biblioteki publiczne 

miejskie i na wsi,
— biblioteki zakładów pracy i insty

tucji,
— biblioteki szkolne.
Biblioteka Narodowa w Sofii powstała 

10 grudnia 1878. Gromadziła cenne ręko
pisy i stare druki w językach bułgar
skim, arabskim i perskim. Właściwy jej 
rozwój nastąpił po 9 września 1944 r 2.

Do statutowych zadań Biblioteki Naro
dowej im. Cyryla i Metodego w Sofii 
należy:

— archiwizowanie literatury bułgar
skiej i prowadzenie narodowego centrum 
bibliograficznego, informowanie o pro
dukcji wydawniczej i o całokształcie piś
miennictwa bułgarskiego,

— archiwizowanie dokumentów epoki 
panowania osmańskiego, feudalizmu i po
wstania bułgarskiego,

— prowadzenie książnicy naukowej, u- 
ni wer saine j,

— prowadzenie centrum informacji w 
zakresie bibliografii dla potrzeb gospo
darki, nauki i kultury oraz koordynowa
nie działalności bibliograficznej wszystkich 
bibliotek w Bułgarii,

— kierowanie narodowym instytutem 
naukowo-metodycznym, okazywanie' po
mocy komitetom kultury w rozwijaniu 
jednolitego systemu bibliotecznego®,

— prowadzenie naukowo-badawczego 
instytutu bibliotekoznawstwa, bibliografii, 
księgoznawstwa, paleografii i archiwistyki.

Biblioteka Narodowa w Sofii wydaje biu
letyn „Wydawnictwa bułgarskie”, a także 
„Bibliografię Bułgarskiej Bibliografii”, 
„Bibliografię Dysertacji”, „Bibliografię 
Wydawnictw Ciągłych”.

* K. K a l a y d j i e v a  — C yril and M etho
dius N ational L ibrary 1878—1978. Sofia 1978.

’ O gólny nadzór n ad  b ib lio tekam i w  B u ł
g arii sp raw u je  K om itet K u ltu ry , k tó ry  jes t 
odpow iednikiem  naszego M inisterstw a K u ltu ry  
1 Sztiÿri. K om itet K u ltu ry  LRB posiada od
działy terenow e (np. okręgow e k o m ite ty  k u l
tu ry ).
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Ważną rolę odgrywa Centrum Doku
mentacji Rękopisów, gromadzące rękopisy 
i stare druki, historyczne archiwum. Jest 
to komórka Biblioteki Narodowej z bo
gatymi zbiorami ikonografii. Znajdują się 
tu także rękopisy orientalne, dokumenty 
związane z historią Bułgarii.

Sofijska Biblioteka Narodowa ma 10 
sal czytelniczych z 400 miejscami. Będąc 
'dwukrotnie w tej bibliotece za każdym 
razem odnosiłem wrażenie, że jej gmach 
jest znacznie większy, gdy się na niego 
patrzy z zewnątrz, natomiast wnętrze jest 
o wiele skromniejsze i niezbyt funkcjo
nalnie rozplanowane. W r. 1982 zbiory 
Biblioteki Narodowej im. Cyryla i Meto
dego obejmowały 2 298 581 tomów, z któ
rych korzystało 23 125 czytelników Pro
wadzi ona międzybiblioteczną wymianę z 
tysiącem bibliotek bułgarskich oraz z 290 
bibliotekami zagranicznymi z 27 krajów.

Naukowo-Metodyczne Centrum Biblio
teki Narodowej w Sofii programuje oraz 
nadzoruje działalność całej sieci bułgar
skich bibliotek. Tu opracowywane są za
łożenia i wytyczne dotyczące organizacji, 
struktury, planowania, normalizacji oraz 
statystyki bibliotekarstwa bułgarskiego.

Ważną rólę w zaspokajaniu potrzeb buł
garskiej nauki pełni Biblioteka Bułgar
skiej Akademii Nauk w Sofii. Jej po
czątki sięgają drugiej połowy XIX w. O- 
becna struktura sieci bibliotecznej Buł
garskiej Akademii Nauk przedstawia się 
następująco: na czołowym miejscu w tej 
sieci usytuowana jest Biblioteka Cen
tralna posiadająca największe zbiory nau
kowe krajowe i zagraniczne (głównie z 
zakresu nauk przyrodniczych, matema
tycznych i społecznych, a także z dzie
dziny techniki, rolnictwa i medycyny),. 
której podlega 49 filii s. Od r. 1949 Bib
lioteka Centralna uzupełnia księgozbiory 
wszystkich bibliotek Bułgarskiej Akademii 
Nauk, działając na prawach instytutu 
naukowo-badawczego. Jej księgozbiór wy
nosił w r. 1982 1 376 674 egzemplarzy, ze 
zdecydowaną przewagą wydawnictw w 
językach obcych (stanowią one 76,2% za
sobu). Największa część zbiorów znajduje 
się w bibliotekach filialnych (66,7%), Bib
lioteka Centralna ma do dyspozycji 
33,30/0. W r. 1981 sieć bibliotek Bułgar
skiej Akademii Nauk zarejestrowała 12 
tys. czytelników 8.

Poważne zaplecze literatury naukowej 
znajduje się również w bibliotekach wyż

‘ B iblio teki N arodnoj R espublik i Bołgąrii, 
Sofia 1983.

* H. S a w ó w  a, M. A r g i r o w a  — Biblio
tek i B ułgarsk ie j A kadem ii N auk. Grom adzenie  
lite ra tu ry  naukow ej i badanie je j w y ko rzy 
stania. „Przegląd B ib lio teczny” 1984 n r  1, s. 
43-51.

’ B iblioteki N arodnoj R espublik i Bołgąrii. 
S ona 1983.

szych uczelni bułgarskich. W Bułgarii ist
nieje 29 wyższych uczelni, a każda z nich 
(z wyjątkiem uczelni technicznych) ma 
własną bibliotekę. Cztery wyższe uczelnie 
techniczne w Sofii dysponują jedną cen
tralną biblioteką z trzema filiami. Tak 
więc w Bułgarii działa 26 bibłiotek, ob
sługujących studentów i pracowników 
naukowo-dydaktycznych 29 uczelni. Biblio
teki te posiadają 5 min tomów, a liczba 
czytelników przekracza 100 000 osób

Wśród bibliotek uczelnianych czołową 
rolę pełni Biblioteka Uniwersytetu Sofij- 
skiego im. Klimenta Ocłiridskiego zało
żona w r. 1888. Biblioteka centralna tego 
uniwersytetu prowadzi 18 bibliotek wy
działowych. W r. 1981 jej księgozbiór 
łącznie z bibliotekami wydziałowymi li
czył 1 223 000 tomów, a korzystało z niego 
12 400 czytelników. Miejsc w czytelniach 
jest 760. Książnica, ta prowadzi również 
działalność naukowo-badawczą oraz spra
wuje opiekę metodyczną nad wszystkimi 
bibliotekami uczelnianymi w Bułgarii.

Biblioteki Bułgarskiej Akadefnii Nauk 
i Uniwersytetu w Sofii mają charakter u- 
niwersalny. Gromadzenie literatury nau
kowej z poszcególnych dziedzin wiedzy 
należy do bibliotek specjalnych — Cen
tralnej Biblioteki Medycznej, Centralnej 
Biblioteki Rolniczej, Centralnej Biblioteki 
Naukowo-Technicznej.

Centralna Biblioteka Medyczna powsta
ła w r. 1918 jako placówka przy wy
dziale Uniwersytetu Sofijskiego.. Obecnie 
biblioteka ta posiada 48 filii przy wydzia
łach, instytutach i katedrach uczelni me
dycznych. Jej centrala oraz filie obsłu
gują pracowników naukowych, specjalis- 
tów-praktyków i studentów medycyny. 
Łączna liczba czytelników w r. 1981, wy
nosiła ponad 17 tys., a księgozbiory obej
mowały 623 tys. jednostek. Centralna Bi
blioteka Medyczna jest ośrodkiem koordy
nacyjnym i metodycznym dla całej sieci 
bibliotek medycznych.

Centralna Biblioteka Rolnicza powsta
ła w r. 1961 przy Akademii Rolniczej im. 
G. Dymitrowa. Na mocy rozporządzenia 
Rady Ministrów stała się ona centralną 
biblioteką w zakresie rolnictwa i leśnic
twa, weterynarii, żywienia oraz organem 
metodycznym w narodowym kompleksie 
agrarno-wyżywieniowym. Centralna Bi
blioteka Rolnicza dysponuje księgozbio
rem liczącym około 427 tys. tomów.

Centralna Biblioteka Naukowo-Tech
niczna powołana została na podstawie roz
porządzenia Rady Ministrów z r. 1962 i 
zaczęła funkcjonować od r. 1966. Podpo
rządkowana w r. 1973 Centralnemu Insty
tutowi Informacji Naukowo-Technicznej, 
zachowała ważną pozycję w jednolitym 
bułgarskim systemie bibliotecznym. Dys
ponuje unikalnymi kolekcjami firmowych 
katalogów i prospektów, materiałami z 
kongresów i konferencji. Na jej księgo-

’’ Tamże.
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zbiór składa się 12,7 min jednostek, w 
tym 144 tys. książek, 12 min patentów, 
300 tys. firmowych prospektów itp. Cen
tralna Biblioteka Naukowo-Techniczna u- 
dziela pomocy metodycznej bibliotekom 
technicznym w całym kraju oraz nad
zoruje ich działalność.

W bułgarskim systfemie bibliotecznym 
najszerszy zakres działania mają biblio
teki publiczne. W strukturze ich sieci 
W'yodrębnia się biblioteki okręgowe (od
powiednik naszych bibliotek wojewódz
kich) oraz czytaliszcza.

W Bułgarii działa 27 bibliotek okręgo
wych, które powstały w r. 1952 z prze
kształcenia państwowych bibliotek miej
skich lub większych czytaliszcz. Biblioteki 
te sprawują merytoryczny i organizacyj- 
no-metodyczny nadzór nad całą siecią 
bibliotek publicznych w okręgu. Np. od
wiedzona przeze mnie w r. 1984 Okręgo
wa Biblioteka w Burgas kieruje siecią 
składającą się z placówek bibliotecznych 
w mieście Burgas i 23 w okręgu. Środki 
na utrzymanie placówek w Burgas przy
dziela rada narodowa tego miasta, nato
miast "wydatki związane z prowadzeniem 
bibliotek terenowych pokrywa ze swego 
budżetu wojewódzka rada narodowa. W 
r. 1975 okręgowe biblioteki w miastach 
Ruse i Warna oraz Miejska Biblioteka 
w Sofii i Państwowa Biblioteka im. 
Iwana Wazowa w Płowdiwie otrzymały 
status bibliotek ponadregionalnych. Nie
zależnie od funkcji administracyjno-orga- 
nizatorskich pełnią one w swoich regio
nach rolę koordynacyjną w zakresie 
kompletowania zbiorów i działalności in
formacyjno-bibliograficznej. Do ich waż
nych zadań należy także doskonalenie 
bibliotekarzy, wydawanie różnych mate- 

• riałów metodycznych. W r. 1981 księgo
zbiór 27 bibliotek ' okręgowych wynosił 
8 877 tys. tomów a liczba czytelników 
sięgała 321 tys. Aż 11 bibliotek okręgo
wych otrzymuje bezpłatny egzemplarz 
obowiązkowy.

Generalny nadzór nad bibliotekami o- 
kręgowymi i podległymi im czytaliszczami 
w miastach i na wsi sprawuje Komitet 
Kultury w Sofii.. Czytaliszcz w Bułgarii 
jest 3900. Dysponują one zbiorami liczą
cymi 32 min tomów, z których w r. 
1981 korzystało blisko 1,5 min czytelni
ków. Należy tu podkreślić, że czytaliszcza 
są wielofunkcyjnymi placówkami kultury 
i że działalność biblioteczna zajmuje w 
nich bardzo ważne miejsce. Na tę dzia
łalność — jak mnie poinformowano w 
r. 1984 w okręgu sofijskim — przezna
cza się 60% ogółu budżetu czytaliszcza 
zlokalizowanego w mieście, a 40% budżetu 
w placówce wiejskiej. Wielkość tych pla
cówek jest bardzo zróżnicowana, tak samo 
jak ich zasoby, które wahają się w grani
cach od 3 tys. do 120 tys. tomów. Bardzo 
dużym księgozbiorem dysponuje np. 
zwiedzane przeze mnie czytaliszcze w

Sozopolu, nadzorujące 17 placówek wiej
skich. Działająca tu Rada Czytaliszcza 
składa się z prezesa (pracującego spo
łecznie), sekretarza (pracownika etatowe
go) oraz 9 członków. Oprócz bibliotecznej 
prowadzona jest w tych placówkach sze
roko zaprogramowana działalność kultu
ralno-oświatowa: kursy języków obcych, 
koła zainteresowań, zespoły muzyczne, ar
tystyczne i in. Zakres programu uzależnia 
się od potrzeb i zainteresowań środowiska 
(np. w jednej z dzielnic peryferyjnych 
Sofii zamieszkanej dość licznię przez Cy
ganów preferuje się zajęcia muzyczne). 
Większe biblioteki prowadzą filie lub 
punkty wypożyczania książek. Coraz wię
cej czytaliszcz włączonych zostaje w cen
tralny system kompletowania i opraco
wania zbiorów.

Pomieszczenia wielu czytaliszcz są oka
załe, zlokalizowane w oddzielnych budyn- 
kaćh zaprojektowanych z myślą o wielo
stronnych formach działalności.

Do największych i najsprawniej funk
cjonujących czytaliszcz w Bułgarii zalicza 
się Czytaliszcze im. G. Dimitrowa w Ple- 
wenie, im. D. Wojnikowa w Szumenie, 
„Rodzina” w Starej Zagorze, „Iskra” w 
Kazanłyku.

Drugą pod względem wielkości po sieci 
bibliotek publicznych jest' w Bułgarii 
sieć bibliotek szkolnych, licząca 3629 pla
cówek. W każdej szkole bułgarskiej znaj
duje się — odpowiednia do wiełkości 
szkoły — biblioteka, służąca potrzebom 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Pierw
sza biblioteka szkolna powstała w Buł
garii w r. 1837, jednak faktyczny rozwój 
tej sieci przypada na okres po II wojnie 
światowej. Obecnie w bibliotekach szkol
nych zgromadzono 15 min tomów, z któ
rych korzysta rocznie 810 tys. czytelników, 
liczba wypożyczeń w skali jednego roku 
przekracza 8 min. W bibliotekach zlokali
zowanych w większych i silniejszych pla
cówkach oświatowych zatrudnionych jest 
na pełnych etatach 700 bibliotekarzy. Do 
księgozbiorów bibliotek szkolnych przy- 
byw’a rocznie około 1 młn nowych ksią
żek.

Trzecią pod względem wielkości sie
cią bibliotek w Bułgarii są biblioteki za
kładów pracy i instytuc.ji. W r. 1981 było 
ich 1888 z łącznym księgozbiorem 8694 
tys. tomów, z którego korzystało 475 tys. 
czytelników. W bibliotekach zakładowych 
zatrudnionych jest 550 etatowych biblio
tekarzy. Działalność tych bibliotek jest 
nadzorowana i kontrolowana przez buł
garskie związki zawodowe. Sprawy ma
terialne i kadrowe znajdują się w gestii 
administracji' zakładów. Biblioteki zakła
dowe stanowią samodziełną sieć, nie mają 
centrai bibliotecznych ani w skali ogól
nokrajowej, ani w skali okręgów.
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w  strukturze bibliotekarstwa bułgar
skiego wyodrębnia się również biblioteki 
specjalne, do których zalicza się biblio
teki zakładów naukowych, biblioteki par
tyjne, biblioteki różnych organizacji nau
kowo-technicznych, biblioteki teatrów, 
muzeów i archiwów. Według danych za r. 
1981 w Bułgarii działały 682 biblioteki 
specjalne, które dysponowały księgozbio
rem liczącym 24 min jedn. Oprócz ksią
żek i czasopism gromadzone są w nich 
patenty i normy. Ze zborów tych korzys
ta 215 tys. czytelników. Biblioteki spec
jalne prowadzą szeroką działalność infor
macyjno-bibliograficzną. Opiekę meto
dyczną roztaczają nad nimi biblioteki 
centralne. W obszarze terytorialnym bib
lioteki specjalne koordynują swoją dzia
łalność z bibliotekami okręgowymi.

W bułgarskich sieciach bibliotecznych 
różnie przedstawia się stan zatrudnienia 
bibliotekarzy. Najwięcej pełnozatrudnio- 
nych biliotekarzy znajduje się w ^ieci 
bibliotek publicznych.

Problemy kadrowe bibliotekarstwa buł
garskiego w przekroju całego kraju przed
stawiają się następująco. Do 9 września 
1944 r. wykwalifikowanych bibliotekarzy 
w Bułgarii było bardzo mało, zatrudniały 
ich największe biblioteki. Aby poprawić 
sytuację w zakresie podniesienia zawo
dowych kwalifikacji bibliotekarzy. Biblio
teka Narodowa w Sofii zorganizowała 
kurs, który przekształcił się z czasem w 
Państwowy Biblioteczny Instytut dla 
Kształcenia Kadr. Instytut przygotowywał 
bibliotekarzy i informatyków z półwyż- 
szym wykształceniem drogą studiów 
dziennych i zaocznych o programie dwu
letnim. W r. 1953 w Sofijskim Uniwer
sytecie powstała katedra bibliotekoznaw
stwa, bibliografii i informacji naukowej. 
Prowadzono tu system nauczania w 3,5- 
-letnim cyklu studiów, które przygoto
wywały bibliotekarzy i , informatyków z 
wykształceniem wyższym. Ze względu na 
duże zapotrzebowanie na kwalifikowa
nych 'bibliotekarzy katedra Uniwersytetu 
Sofijskiego oraz Biblioteka Narodowa w 
Sofii podjęły kształcenie kadr w cyklu 
rocznym i półrocznym. Biblioteki ponad
regionalne prowadzą póltoramiesięczne 
kursy przygotowawcze dla kandydatów z 
wykształceniem średnim, którzy przewi
dziani są do zasilania kadry wiejskich 
czytaiiszcz.

Obecnie w Bułgarii pracuje 5184 eta
towych bibliotekarzy oraz 1613 sekreta
rzy czytaiiszcz. Oprócz nich w biblio
tekach — głównie szkolnych s — zatrudnia 
się 3671 bibliotekarzy w niepełnym wy
miarze czasu pracy.

Stan wykształcenia bibliotekarzy buł
garskich przedstawia się następująco: 17"/o 
ma wykształcenie wyższe, 18% — pół- 
wyższe bibliotekarskie; 65% — półwyższe 
wykształcenie niebibliotekarskie oraz wy
kształcenie średnie, z czego '27% ma 
kw-alifikacje bibliotekarskie. Oblicza się, 
że te kwalifikacje ma około 50% kadr.

Całość polityki bibliotecznej w Bułgarii 
znajduje się w gestii Komitetu Kultury, 
któremu bezpośrednio podlegają biblioteki 
publiczne. Wpływ na programowanie 
działalności innych sieci bibliotecznych 
umożliwia powołany do tego celu mędzy- 
resortowy zarząd koordynacyjny d.s. bib
liotek.

Biblioteki okręgowe i czytaliszcza pod
legają bezpośrednio okręgowym radom 
narodowym, przy których funkcjonują 
dyrekcje bibliotek.

Nadzór oraz pomoc metodyczną biblio
tekom w terenie prowadzi się ze szcze
bla centralnego (Biblioteka Narodowa im. 
Cyryla i Metodego) oraz za pośredni
ctwem bibliotek okręgowych.

W Bibliotece Narodowej w Sofii bez
pośrednią pomocą różnym sieciom biblio
teczny, w tym bibliotekom tereno
wym, służy Centrum Naukowo-Metodycz- 
ne. Dla wypracowania jednolitych stano
wisk w najważniejszych sprawach bi
bliotekarstwa bułgarskiego bardzo pomoc
ne są zespoły dyrektorów bibliotek cen
tralnych oraz dyrektrów bibliotek okrę
gowych. Przy Bibliotece Narodowej w So
fii działają ponadto specjalistyczne ko
misje koordynacyjne zajmujące się 
poszczególnymi problemami z zakresu bi
bliotekarstwa, np. koordynacyjna komi
sja d.s. metodycznych, d.s. działalności 
informacyjno-bibliograficznej, d.s. komple
towania'. zbiorów, d.s. bazy materialno- 
-technicznej i rozwoju naukowo-technicz
nego, d.s, katalogów, d.s. pracy z czy
telnikiem, d.s. naukowo-badawczych i 
działalności wydawniczej.

Nakładem Biblioteki Narodowej im. 
Cyryla i Metodego ukazuje się wiele ma
teriałów metodycznych, informacyjno- 
bibliotecznych i innych, które przekazy
wane są do wszystkich bibliotek Bułgarii. 
Uzupełniające formy w zakresie pomocy 
metodycznej realizują biblioteki okręgowe 
— w stosunku do bibliotek terenowych. 
Biblioteki okręgowe udzialają ponadto 
podległym placówkom pomocy organi
zacyjnej sprawując nad nimi w pewnym 
sensie nadzór administracyjny. Dość sze
rokie są także zadania bibliotek okręgo
wych .(w szczególności wyznaczonych bi
bliotek ponadregionalnych) w zakresie 
kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy.

’ dane za r. 1981.
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STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
CZYTELNICTWA W PLACÓWKACH 
OPIEKI ZDROWOTNEJ
FRANCISZEK CZAJKOWSKI

w medycynie współczesnej przywiązuje się coraz to większe znaczenie do wy
korzystywania w lecznictwie literatury i do szeroko pojmowanej rehabilitacji. W 
zaspokajanie czytelniczych potrzeb pacjentów i pensjonariuszy przebywających 
w placówkach opieki zdrowotnej zamkniętej oraz w wykorzystywaniu literatury w 
sterowanym już procesie leczniczym, zwanym biblioterapią, niezbędną pomocą 
służą biblioteki dla chorych i pensjonariuszy organizowane w szpitalach, sanato
riach, domach pomocy społecznej. Zasady organizacyjne tych placówek oraz nor
matywy określające ich funkcjonowanie fegulują: Zarządzenie Ministrów: Zdro
wia i Opieki Społecznej oraz Kultury i Sztuki z dnia 4 stycznia 1974 r. (Dz. Urz. 
MZiOS nr 3 poz. 14) i Wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 
Kultury i Sztuki z dnia 18 maja 1976 r. w sprawie usprawnienia działalności 
bibliotek w zakładach resortu zdrowia i opieki społecznej sprawujących opiekę 
stacjonarną (Dz. Urz. MZiOS) nr 13 poz. 36). Obowiązek zapewnienia właściwej 
obsługi czytelniczej osób hospitalizowanych i pensjonariuszy spoczywa przede Wszy
stkim na placówkach resortu służby zdrowia oraz na bibilotekach publicznych wspie
rających tę strefę działalności.

Tekst a r ty k u łu  stanow i nieznacznie ty lko  
zm odyfikow aną w ersję  „A nalizy a k tu a ln e 
go s ta n u  1 po trzeb  b ib lio tek  w  placów kach 
opieki zdrow otnej oraz rea lizac ji Zarządze
nia M inistrów : Zdrow ia i O pieki Społecz- 

/ n e j  oraz K u ltu ry  i S z tu h i  z dnia i  s tycz-  
nia 1974 r. i W y ty c zn y c h  M inistrów : Zdro
wia i O pieki Społecznej oraz K u ltu ry  i 
S z tu k i z  dnia 18 m aja  1976 r. O pracow anie 
to oraz dołączone do niego: „P ropozycje 
uzupełn ień  i zm ian w  ak tach  leg islacy j
nych” , ,.W ykaz szczegółow y placów ek zdro
w otnych, w  k tó ry ch  b ra k u je  b ib lio tek , w y
kaz po trzeb  etatow ych , sporządzony w edług 
w ojew ództw ” , p ro jek t znow elizow anego te k 
stu  W y ty c zn y c h  M inistrów : Zdrow ia i Opie
k i Społecznej oraz K u ltu ry  i S z tu k i w  
sprawie organizow ania działalności b ib lio tek  
w zakładach opieki zdrow otnej za m kn ię te j 
i dom ach pom ocy społecznej, p rzygoto
wane w  m ieisce dotychczas fu n k c jo n u 
jący ch  W y ty c zn y c h  z r. 1976, przesłano na 
przełom ie roku  1984/85 do M inisterstw a K ul
tu ry  i Sztuki, postu lu jąc  podjęcie s ta ra ń  
l p e r tra k ta c ji  z reso rtem  zdrow ia w  zak re
sie dalszej regu lac ji p raw nej oraz popraw y 
s ta n u  obsługi b ib lio tecznej osób p rzebyw a
jących  w  zak ładach  zdrovzotnych.

J akkolwiek stan rozwoju bibliotek 
i czytelnictwa specjalistycznego w 
Polsce Ludowej ulega systematycz

nej poprawie, to jednak jego obraz nie 
kształtuje się zadowalająco i jest zróżni
cowany w poszczególnych województwach.

W celu zbadania obecnej sytuacji i o- 
kreślenia zakresu poczynań, które mogły
by poprawić stan bibliotek i wzmóc roz
wój czytelnictwa specjalistycznego, z ini

cjatywy — Departamentu Bibliotek Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki oraz Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich — Sekcji 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnospraw
nych przeprowadzono analizę (oceńę) rea
lizacji wymienionych aktów prawnych.

Posłużono się ankietą, której tekst ro
zesłano do 49 bibliotek wojewódzkich i 
miejskich oraz Biblioteki Miejskiej im. 
Raczyńskiego w Poznaniu^. Odpowiedzi 
nadeszły z 43 placówek przy czym z 
trzech województw (Opola, Skierniewic i 
Piotrkowa) nie mogły być uwzględnione 
w całości bądź z powodu niekompfletnych 
danych, bądź przesłania tylko krótkiej 
informacji, bez wypełnionej ankiety.

Przy opracowaniu materiałów* i wnio
sków bazowano na wypowiedziach za
wartych w 40 ankietach, wyłączając z 
tego — ze względu na niezgodność lub 
niekompletnośść danych — Lublin i Nowy 
Sącz w odniesieniu do szpitali, Leszno — 
do sanatoriów oraz Siedlce i Włocławek 
w odniesieniu do domów pomocy społecz
nej.

♦ Podsum ow aniem  w yników  an k ie ty  i spo
rządzeniem  analizy  zaw artych  w  n ie j m a te ria 
łów  oraz w ypracow aniem  propozycji uzupeł
n ień  1 zm ian odpow iednich ak tów  leg islacy j
nych zajęła się W ojew ódzki B ib lio teka P u 
bliczna i K siążnica M iejska — O środek In 
form acyjno-M etodyczny C zytelnictw a Chorych 
i N iepełnospraw nych w  T orun iu  przy  ak ty w 
nej pom ocy członków  zarządu  S ekcji Czy
te ln ic tw a C horych i N iepełnospraw nych SBP.
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STAN BIBLIOTEK W ZAKŁADACH'
OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAMKNIĘTEJ

S ieć biblioteczną w ankietowanych 
placówkach służby zdrowia obra
zuje następujące zestawienie:

Z tabeli wynika, że w liczbie 915 jed
nostek służby zdro-wia znajduje się 826 
placówek bibliotecznych, w tym 614 bi
bliotek i 212 punktów. Stan sieci biblio
tecznej w placówkach służby zdrowia

się przez planowanie pomieszczeń na cele 
biblioteczne w nowo budowanych i mo
dernizowanych obiektach. W 47 przypa
dkach wspomina się o zapewnieniu lo
kali dla bibliotek, lecz tu uwaga: specjal
nych pomieszczeń na biblioteki dla pa
cjentów nie uwzględnia typowa doku
mentacja budownictwa. Prowadzi to do 
rozwiązań doraźnych i przeznaczania dla 
bibliotek lokali- zastępczych, często nie
zgodnych z normatywami i celami, któ
rym mają służyć.

placówki opieki zdrowotnej r biblioteki
czytel

nierodzaj,

•
ilość zakła

dowe

filie bi
bliotek 
publicz

nych

punkty
biblio
teczne

szpitale 
sanatoria 
domy pomocy 
społecznej

500
191

224 ,

251
116

135

109
1

2

131
22

,59

52
21

17

Razem 915
1

502 1 112 212 90

jest dość zadowalający; należy przy tym 
pamiętać, że obok bibliotek zakładowych i 
filii funkcjonuje poważny procent punk
tów, a w przypadku szpitali zakaźnych 
bywa, że w jednej placówce ze względów 
sanitarnych może działać kilka punktów, 
co zmienia nieco obraz statystyczny.

Jeśli chodzi o terytorialne rozmieszcze
nie filii bibliotecznych, to kształtuje się 
ono różnie. I tak województwo kato
wickie wykazuje 24 filie, Opole — 14, 
Łódź i Olsztyn — pó 8; natomiast żadnej 
filii nie posiadają województwa: war
szawskie, gdańskie, siedleckie, słupskie.

Zadowalający stan organizacyjny odno
tować można w kilku miastach i woje
wództwach. Są to: Łódź, Kalisz, Radom, 
Olsztyn.

Przeciwstawną sytuację odnoto^wują 
Skierniewice, gdzie funkcjonuje tylko jed
na biblioteka o powierzchni 6 m̂ , pozo
stałe zaś zlikwidowano po r. 1976, oraz 
Piotrków z jedną biblioteką na cztery 
ZOZ-y.

Nie najlepszą sieć ma też województwo 
stołeczne warszawskie, tarnowskie (w wie
lu bibliotekach złe warunki, w czterech 
jednostkach zdrowotnych — brak biblio
tek), 'kieleckie (brak bibliotek w kilku' 
szpitalach, w tym w Woj. Specjalistycz
nym ZOZ Neuropsychiatrycznym z 506 
łóżkami), częstochowskie (w wojewódz
kim szpitalu z braku pomieszczeń księ
gozbiór przechowuje się w paczkach i 
nie wypożycza pacjentom), lubelskie (brak 
bibliotek w 7 szpitalach).

Stopniowo poprawę stanu sieci osiągnie

Wnioski:
1. Zobowiązać wydziały zdrowia i opie

ki społecznej do obligatoryjnego prze
strzegania zapisów prawnych dotyczących 
organizowania bibliotek, prawidłowej ob
sługi bibliotecznej w zakładach opieki 
zdrowotnej zamkniętej, w domach pomo
cy społecznej. Szpitale, sanatoria, domy 
pomocy społecznej (powyżej 300 łóżek) 
zobowiązane są do posiadania samodziel
nych, pełnoprofilowych bibliotek dla pa
cjentów łub pensjonariuszy; w mniejszych 
jednostkach muszą być organizowane 
przynajmniej punkty biblioteczne.

2. W typowych projektach budownictwa 
szpitalnego, sanatoryjnego i na cele do
mów pomocy społecznej uwzględniać po
mieszczenia biblioteczne dla pacjentów 
lub pensjonariuszy zgodnie z odpowie
dnimi normami, o centralnej lokalizacji w 
budynku głównym, blisko windy.

3. Przywrócić funkcjonowanie bibliotek 
zlikwidowanych.
Lokale i ich wyposażenie

I stotne znaczenie dla organizacji efe
ktywnej działalności bibliotecznej i 
tzw. estetyzacji placówek \ służby 

zdrowia mają lokale wyposażone we 
właściwy sprzęt biblioteczny, audio'wizual- 
ny oraz w pomoce techniczne ułatwiające, 
transport książek na sale chorych i u- 
spra^wniające czytanie materiałów biblio
tecznych.

Lokale zgodne z normatywami określo
nymi w Wytycznych ma tylko 85 biblio
tek. W 90 przypadkach można mówić o do
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brych warunkach lokalowych, zdecy
dowana większość bibliotek ma warunki 
złe, a 291 nie dysponuje samodzielnymi 
pomieszczeniami. Wiele lokali znajduje 
się w budynkach pomocniczych lub po
mieszczeniach administracyjnych, do któ
rych pacjenci nie mają prawie żadnego 
dostępu. W 18 województwach wyszcze
gólniono zaledwie 24 biblioteki uznane 
za wzorcowe.

Samodzielnymi lokalami oraz odpowied
nim sprzętem bibliotecznym dysponują 
lilie bibliotek publicznych oraz znaczna 
część bibliotek sanatoryjnych posiadają
cych zasobne nieraz księgozbiory i długo
trwałą tradycję w obsłudze osób przeby
wających na leczeniu, Tylko kilka szpitali 
dysponuje właściwym oświetleniem, umo
żliwiającym pełne korzystanie przez cho
rych z książek i czasopism. Nie wspomina 
się w ankietach o urządzeniach technicz
nych (aparaty do' przewracania kart ksią
żek, ekrany do czytania), ułatwiających 
odbiór tekstów przez obłożnie chorych, 
zwłaszcza z uszkodzeniami narządów ru
chu ”

Nieliczne biblioteki (55) wyposażone są 
w wózki, a te, które nimi dysponują, 
uskarżają się na złą ich konstrukcję i 
nieprzystosowanie do celów bibliotecz
nych. Są to wózki ciężkie, wymagające 
znacznego wysiłku podczas transportu, 
gdy tymczasem należałoby pomyśleć o 
centralnej produkcji wózków bibliotecz
nych lekkich, zwrotnych, o odpowiednim 
ustawieniu kół.

Tylko 93 placówki dysponują magneto
fonami, w tym nieznaczny odsetek — 
— sluchav/kami. Sprzęt ten zezwala na 

indywidualne przesłuchiwanie książek 
mówionych i nagrań muzycznych. 
Wnioski;

1. Opracować długoterminowy program 
poprawy wyposażenia bibliotek we właś
ciwy sprzęt biblioteczny, wózki i pomoce 
techniczne oraz audiowizualne, z wya
kcentowaniem potrzeb osób obłożnie cho
rych.

Odpowiednie lokale i bogate wyposaże
nie bibliotek w sprzęt służyć powinny 
rozwojowi działalności oświatowo-rehabi- 
litacyjnej ł wychowawczej, zwłaszcza na 
oddziałach dziecięcych. Należy wdrażać 
pogląd, że biblioteka jest swego rodzaju 
pracownią terapeutyczną, gdzie chorzy 
mogą wykonywać niektóre prace biblio- 
teczno-techniczne i współuczestniczyć w 
przygotowywaniu imprez czytelniczych. 
Należy szerzej korzystać z pomocy wo
lontariuszy i aktywu społecznego w orga
nizowaniu pracy bibliotek w zakładach 
opieki zdrowotnej;

2. Zaopatrywać biblioteki centralne w 
magneteofony kasetowe i słuchawki; z 
funduszów resortu zdrowia — biblioteki 
zakładowe, a z funduszów resortu kul
tury — filie bibliotek publicznych i pun
kty.

KSIĘGOZBIORY

W bibliotekach i punktach bibliotecz
nych mieszczących się w placówkach 
służby zdrowia odnotowano na ko

niec 1983 r. ogółem 1 755 933 wol., w tym 
w szpitalach — 1 227 180, w sanatoriach 
— 288 799, w domach pomocy społecznej 
— 190 014. W przeliczeniu na 1 łóżko 
przypada średnio 5,7 wol., w tym w szpi
talach — 8, w sanatoriach — 4,7, w do
mach pomocy społecznej — 8,9. Są to 
jednak dane średnie, szczegółowa analiza 
materiałów wykazuje zróżnicowanie licz
by książek przypadających na 1 pacjenta 
czy pensjonariusza.

Dla przykładu można wymienić Łódź, 
gdzie w poszczególnych bibliotekach szpi
talnych na łóżko przypada 2,1—82,7 wol., 
a w domach pomocy społecznej — 1,5— 
—60 wol. W Ostrołęce i w Tarnobrzegu 
ogólna średnia wynosi tylko 2,2 oraz 2,8 
wol.

Z obliczeń wynika, że ilość książek 
przypadających na pacjenta powinna być 
zadowalająca, jednak na ogół w biblio
tekach zakładowych znajduje się księ
gozbiór przestarzały, często zniszczony i 
nie poddawany stystematycznej selekcji.

Można więc utrzymywać, że literatura 
dostarczona pacjentom i pensjonariuszom 
jest często zdezaktuahzowana i o słabej 
wartości intelektualnej, poznawczej i 
artystycznej.

Świadczy też o tym stosunkowo nie
wielka liczba kupowanych w ciągu roku 
nowości. I tak w r. 1983 zakupiono ogó
łem 101 354 wol. Najmniejszy przyrost 
nastąpił w bibliotekach domów pomocy 
społecznej (tylko 4 359 wol.) i w sanato
riach (11401). W niektórych wojewódz
twach do bibliotek domów pomocy spo
łecznej nie zakupiono w ciągu roku ani 
jednej książki, np. w Elblągu, Gorzowie, 
Sieradzu, Słupsku i Suwałkach. W innych 
kupiono bardzo mało:, np. w Gdańsku na 

, 20 ankietowanych diomów (10 bibliotek) 
— 60 książek, w Katowicach na 25 do
mów (10 bibliotek) — 79 wol.

Stan ten wynika z braku wydzielo
nych środków budżetowych na zakup 
książek albo — co jest zjawiskiem bar
dziej niepokojącym — przeznaczerna ich 
na cele inne, np. zakup odzieży ochro
nnej, proszków itp.

Na tę niekorzystną sytuację rzutuje 
również obsadzenie bibliotek przez pra
cowników administracji, którzy prowadzą 
działalność biblioteczną tylko na zasadzie 
dodatkowego przydziału czynności, bez 
przygotowania i większej odpowiedzial
ności za wykonywany udcinek pracy.

Nieco lepiej sytuacja przedstawia się 
w bibliotekach szpitalnych będących fi
liami bibliotek publicznych, gdzie pra
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cownik pełni funkcję tylko bibliotekarza. 
Bardziej fachowo prowadzony jest też za
kup nowości, gdy przy doborze literatu
ry uczestniczy bibliotekarz szpitalny lub 
uwzględnia się jego dezyderaty. Najczę
ściej jednak książki dobierane są przez 
komisję d.s. zakupu wojewódzkich lub 
miejskich bibliotek publicznych. W bi
bliotekach zakładowych zakupu dokonują 
sami bibliotekarze lub pracownicy admi
nistracji, a także służba medyczna (np. 
Gorzów, Słupsk, Wałbrzych, Wrocław), a 
nawet zaopatrzeniowcy. Wykazały to 
Kielce w tych szpitalach, w których bi
blioteki prowadzone są w ramach obo
wiązków służbowych przez pracowników 
administracji.

W nielicznych tylko przypadkach odno
towano, że w doborze literatury dla bi
bliotek bądź to zakładowych, bądź publi
cznych pomagają sporadycznie lekarze 
(Legnica, Leszno, Olsztyn, Poznań — wo
jewództwo, Radom, Warszawa). Co praw
da Wytyczne (pkt. 1.11) zalecają utworze
nie komisji bibliotecznej z udziałem 
przedstawiciela dyrekcji, psychologa, 
przedstawiciela organizacji społecznych, 
bibliotekarza i przedstawiciela biblioteki 
publicznej, które byłyby organami do
radczymi w stosunku do bibliotek, jednak 
tylko 7 województw w kilku przypadkach 
wkazało istnienie takich komisji.

Te same Wytyczne też sugerują wiel
kości księgozbiorów bibliotek szpitalnych 
w zależności od liczby łóżek. Ankieto
wane województwa w 19 przypadkach 
uznały wskaźniki za prawidłowe, z uwa
gą, aby były one w pełni przestrzegane, 
a księgozbiór systematycznie poddawany 
selekcji, co wykluczy jego nieaktualność. 
Są też postulaty o zwiększenie wskaźni
ków, jak na dzisiejsze wymogi czytelni
cze — zbyt małych.

Należałoby też określić wskaźnik mini
malnego zakupu nowości do bibliotek pla
cówek .służby zdrowia, biorąc pod uwagę 
— jak to proponuje Łódź — liczbę czy
telników na koniec poprzedniego roku. 
Propozycję ujęto we wnioskach.

Oddzielnym problemem, ciągle nie roz
wiązanym, jest istnienie bibliotek w szpi
talach zakaźnych oraz sposób zaopatrywa
nia ich w książki. Bydgoszcz, Katowice, 
Poznań proponują np., aby każdy szpital 
kupował książki z własnych funduszy. 
Wojewódzkie biblioteki w Płocku, Opolu, 
Lesznie i Toruniu postulują, aby część 
książek kupowanych z ich funduszy dla bi
bliotek szpitalnych była przekazywana 
na oddziały zakaźne po uprzednim wyco
faniu z inwentarza lub — na mocy wy
pracowanych zarządzeń — oddawana tam 
bez wpisywania w inwentarz.

Z większości jednak województw nie 
nadeszły wypowiedzi na ten temat, co 
oznacza brak zainteresowania w skali o- 
gólnokrajowej niezwykle istotnym proble

mem prawidłowej obsługi pacjentów tych 
szpitali.

Analizując księgozbiory bibliotek w 
placówkach służby zdrowia, nie można 
pominąć wykorzystania coraz częściej roz
powszechnianej w tych placówkach 
„książki mówionej”. Korzysta się z niej 
obecnie w 36 bibliotekach. W przyszłości 
dążyć trzeba do spopularyzowania tej 
postaci książki wśród osób poszkodowa
nych na zdrowiu.
Wnioski:

1. Należy zobowiązać placówki służby 
zdrowia i nadzorujące ich działalność wy
działy zdrowia i opieki społecznej oraz 
w'ojewôdzkie biblioteki publiczne do prze
prowadzenia analizy księgozbiorów tych 
placówek i bezwględnego dokonania ich 
selekcji pod względem wartości i aktual
ności.

2. Powołać zgodnie z Wytycznymi ko
misje biblioteczne, które pomagałyby 
również w doborze literatury dla biblio
tek.

3. Przyjąć zasadę, aby w biłiotekach 
publicznych w doborze książek uczestni
czył instruktor specjalizujący się w za
gadnieniach czytelnictwa chorych i nie
pełnosprawnych.

4. Zobowiązać resort służby zdrowia do 
systematycznego uzupełniania bibliotek 
zakładowych w nowości z równoczesnym 
zapewnieniem na ten cel środków finan
sowych w planowanych budżetach.

5. Ministerstwo Zdrowda i Opieki Spo
łecznej w porozumieniu z Przedsiębiorst
wem Państw’ow'ym ,.Składnica Księgar
ska” powinno zabezpieczyć priorytetowy 
zakup książek dla bibliotek placówek 
służby zdrowia.

6. Przestrzegać podanego w Wytycz
nych ilość wskaźnika księgozbioru dla bib
liotek, pamiętając równocześnie o tym, że 
wskaźniki międzynarodowe uwzględniają 
głównie biblioteki dla samych pacjentów, 
nie biorąc pod uwagę potrzeb personelu, 
(w przepisach polskich mówi się o biblio
tekach dla pacjentów i dla personelu).

OBSADA PERSONALNA

Dane liczbowe uzyskane z ankiet w 
odniesieniu do obsady personalnej 
i kwalifikacji mimo pewnych nie

ścisłości obrazują sytuację w placówkach 
służby zdrowia.

614 bibliotek szpitalnych, sanatoryjnych 
i domów pomocy społecznej zatrudnia 
729 osób, w tym 190 pracowników etato
wych (162 w szpitalach, 20 w sanatoriach, 
8 w domach pomocy społecznej), 173 — 
na ryczałcie; najliczniejszą, 366-osobową 
grupę stanowią pracownicy obsługujący 
bibliotekę łącznie z właściwymi obowiąz
kami zawodowymi.

Wyższe kwałfikacje bibliotekarskie ma
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ją 22 osoby prowadzące biblioteki prze
ważnie w szpitalach (żadna nie jest za
trudniona w domu pomocy społecznej). 
Zdecydowana większość bibliotekarzy (643) 
legitymuje się wykształceniem średnim, 
przy czym tylko 109 osób ma kwalifikacje 
bibliotekarskie. Tak więc pracownikom 
bibliotek w większości przypadków (590) 
brak jest przygotowania fachowego do 
wykonywanej pracy, mimo iż Zarządze
nie (§ 9, pkt. 1.1) stawia wymaganie, aby 
w bibliotekach placówek służby zdrowia 
zatrudniony był pracownik „o co naj
mniej średnich kwalifikacjach bibliotekar
skich”. Około 50% bibliotek prowadzi 
średni personel medyczny i administra
cyjny — pielęgniarki, sekretarki medycz
ne, pracownicy socjalni i kulturalno-o
światowi. Osoby te, zaabsorbowane swo
imi właściwymi obowiązkami zawodo
wymi, przeważnie wypożyczają książki 
tylko wtedy, gdy pacjenci się po nie zgło
szą.

Zobrazowana sytuacja nie sprzj^ja pra
widłowemu funkcjonowaniu bibliotek, u- 
powszechnianiu czytelnictwa wśród cho
rych i niepełnosprawnych, których stan 
fizyczny i psychiczny jest tak specyficz
ny, że wymaga specjalnych form udostęp
niania książki.

Do pracy z takim czytelnikiem konieczne 
są oprócz dużej wiedzy także umiejęt
ności wczuwania się w stany psychicz
ne innych osób, kultura, wrażliwość i 
takt. Tymczasem rzeczywistość w biblio
tekach placówek służby zdrowia jest zgo
ła odmienna. Narzuca, się w związku z 
tym wniosek, że kadra bibliotekarzy wy
maga kształcenia i doskonalenia zawo
dowego również w zakresie psychologii, 
psychoterapii, biblioterapii.

Wytyczne (§ II, pkt 5) nakładają na bi
blioteki wojewódzkie obowiązek otoczenia 
opieką merytoryczną bibliotek w szpita
lach, sanatoriach i domach pomocy spo
łecznej, przez zobowiązanie „jednego z 
instruktorów do odbycia szkolenia i sta
łej specjalizacji w zakresie zagadnień 
związanych z bibliotekami szpitalnymi i 
biblioterapią”. Jednakże, jak wykazu
ją ankiety, tylko w 12 województwach 
zatrudniony jest instruktor specjalizujący 
się w czytelnictwie chorych i niepełno
sprawnych. W 14 biliotekach wojewódz- 
Idch obowiązki opieki nad bibliotekami 
placówek służby zdrowia wykonują in
struktorzy ds. bibliotek zakładowych.

W 17 województwach' brak jest jakiej
kolwiek współpracy rniędzy biblioteką 
wojewódzką a bibliotekami dla pacjen
tów i pensjonariuszy — nie ma instruk
tora specjalizującego się w czytelnictwie 
chorych i niepełnosprawnych, nie funk
cjonują żadne formy doskonalenia pracy. 
"W sumie w 21 bibliotekach wojewódz

kich nie organizuje się kursów czy szko
leń dla bibliotekarzy zatrudnionych w pla
cówkach służby zdrowia. Tylko w kilku 
województwach stwierdzono systematycz
ne szkolenia, tematycznie związane ze 
specyfiką pracy w bibliotekach dla cho
rych i niepełnosprawnych. Dobrym przy
kładem służą tu: Gdańsk, Lublin, Łódź, 
Kraków, Poznań i Toruń, gdzie na jedno
dniowych seminariach szkoleniowych o- 
mawia się psychologiczną problemy czło
wieka chorego, zagadnienia biblioterapii, 
formy pracy z czytelnikiem chorym i nie
pełnosprawnym, dokonuje się przeglądu 
literatury wpływającej terapeutycznie na 
osoby przebywające w szpitalach, sana
toriach i w domach pomocy społecznej.

Analiza ankiet uzasadnia wniosek, że 
większość bibliotek wojewódzkich nie jest 
zainteresowana (mimo Wytycznych) pro
blemem - przygotowania specjalistycznego 
pracowników bibliotek dla chorych i nie
pełnosprawnych. Tylko kilka województw 
ustosunkowało się do zagadnienia organi
zacji szkoleń, zaś jedynie Łódź zapro
ponowała konkretny program i zakres 
organizacji takich szkoleń.

Z materiałów ankietowych wynika, że 
także w zakresie obsady personalnej ist
nieją duże braki. I tak w 22 wojewódz
twach potrzebnych jest 100 etatów dla 
bibliotek szpitalnych zakładowych, w 18 
województwach potrzeba 34 etatów do 
filii bibliotek publicznych.
- Duża liczba województw nie zajęła żad
nego stanowiska w sprawie wskaźnika 
obsady i wykształcenia, 16 województw 
stwierdziło, że wskaźniki są prawidłowe, 
należy tylko sprawić, aby respektowane 
były Wytyczne. Kilka bibliotek podało 
propozycje zmiany przez obniżenie wskaź
nika.

Wnioski:
1. Zobowiązać wojewódzkie i miejskie 

biblioteki publiczne do zatrudniania in
struktora ds. czytelnictwa chorych i nie
pełnosprawnych, z wyższym wykształ
ceniem bibliotekarskim, zainteresowane
go problemami osób chorych i niepełno
sprawnych.

2. W biliotekach placówek służby 
zdrowia zatrudniać pracowników z co naj
mniej średnim wykształceniem bibliote
karskim, zobowiązując ich do systema
tycznego podnoszenia kwalifikacji.

3. Uzupełnić obsadę personalną biblio
tek stosownie do potrzeb wskazanych 
przez ankietowane placówki.

4. Zobligować wojewódzkie biblioteki 
publiczne do opracowania i utworzenia 
spójnego systemu szkoleń wojewódzkich 
i międzywojewódzkich dla pracowników 
bibliotek służby zdrowia.
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Pionierzy czytelnictwa na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych

JANINA RACINOWA

U rodziła się 9 listopada 1914 r. w 
miasteczku Soły, powiat oszmiański. 
Ojciec, Bronisław Augustynowicz, 

był robotnikiem, matka — Joanna z d. 
Marcinkiewicz — krawcową. W r. 1934 
Janina ukończyła gimnazjum, ale że w 
tym samym roku zmarł ojciec, nie mogła 
marzyć o studiach wyższych. Musiała szu
kać pracy. Dzięki pomocy krewnych zo
stała zatrudniona w Miejskiej Bibliotece 
w Łucku. Tam pracowała do. początku 
września 1939 r., kiedy budynek biblioteki 
został zbombardowany.

Dziś tak wspomina to wydarzenie:
W ybuch zdem olował całe w nętrze, księgo

zbiór zasypał s te rtą  gruzów, ste rcza ły  tylko 
k ik u ty  regałów , nie m ogłam  tam  wejść, tylko 
sto jąc w pobliżu p łakałam  bezsilnym i łzami 
i zadaw ałam  sobie reto ryczne py tanie, za co, 
dlaczego zniszczono ty le  cennych książek, co 
książki m ają wspólnego z w ojną. Nie w ie
działam  w tedy, że czekają nas jeszcze większe 
i boleśniejsze s tra ty  ».

W okresie okupacji mieszkała znów' w 
rodzinnych Sołach, gdzie pracowała jako

’ In form acja pisem na Ja n in y  Racinow ej z 
14 czerw ca 1984 r , w ' posiadaniu  au to ra  a r ty 
kułu.

nauczycielka w białoruskiej, a potem li
tewskiej szkole podstawowej. W listopa
dzie 1945 r. wyjechała na Ziemie Od
zyskane, by znów znaleźć się w Polsce 
i uczyć dzieci w ojczystym języku. Do 
Ornety przyjechała z Wilna — pierwszym 
transportem. Nie wiedziała, dokąd jedzie, 
a o tym, że zamieszka w Ornecie, za
decydował zawalony most, przez który 
pociąg nie mógł dalej jechać. Pierwszą 
jej placówką była szkoła powszechna w 
Henrykowie w powiecie Braniewo.

Początki swojej pracy na tym terenie 
tak wspomina:

Ciężko było; chłodno i głodno, przy  m alu t
kim  kaganku  trzeba było spraw dzać prace 
dzieci, pisane z b rak u  zeszytów na odw rocie 
n iem ieckich pism  urzędow ych a tram entem , ro 
bionym  z resztek  ołów ków  chem icznych, ale 
to by ła  rów nież cudow na praca, dzieci g a r
nęły się do nauk i z w ielkim  zapałem  i każdy 
dzień przynosił now e rezu lta ty .

Od 1 w rześnia 1946 r. przyszłam  do nowo 
otw artego  w  O rnecie g im nazjum  jako  polo
n ista, ale polonista bez książek... Ze sobą 
przyw iozłam  zaledw ie kilka, w śród nich  to 
m ik  w ierszy A. M ickiewicza w ydany w  roku  
1858 — m am  go do dziś, książki trzeba było 
zdobyć koniecznie i w tedy w porozum ieniu 
z w ładzam i m iejskim i zY/róciliśmy się z ape
lem do nielicznych jeszcze m ieszkańców  Or
n e ty  o zbiórkę książek dla pow sta jącej Bi
b lio teki M iejskiej Zebrało się wówczas 115 
książek, n iek tó re  m ocno już „zaczytane” , w y
łącznie bele trystyka , i to był kap ita ł zakła
dowy naszej biblioteki.

K iedy dziś w chodzę do B iblioteki M iejskiej 
w  O rnecie m ieszczącej się w dużych, w idnych 
salach, p iękn ie  um eblow anych, z regałam i, 
na k tó rych  liczba w olum inów  przekracza 
32 tysiące, z zażenow aniem , ale i z rozrzew 
nien iem  porów nuję ją  do tam te j, (pierwszej 
b ib lio tek i w  m ałej salce, w  k tó re j ustawio.no 
zw ykłą, sosnową półkę na książki, odgrodzo
no ją  d rew nianą b arie rk ą  i postaw iono zwykły 
stół z jednym  krzesłem . Podłoga w y tarta , 
szara i bardzo często dym iący piec. Dziś nie 
w yobrażam y sobie p racy  tak ie j placów ki jak  
b ib lio teka w  podobnych w arunkach , ale w te
dy byliśm y zahartow ani na różne przeciw 
ności, radzi byliśm y, że b ib lio teka w ogóle 
jest

'  M iejska B iblioteka Publiczna w  Ornecie 
została o tw arta  1 m arca 1947 r. (zob.; J. W r ó b 
l e  w  s  k  i. Publiczne b ib lio teki pow szechne w o
jew ództw a  olsztyńskiego w  latach 1946—1959. 
„K om unikaty  M azursko-W arm ińskie” 1961 n r  1 
s. 73).

* In form acja p isem na R acinow ej, jw.

251

ustawio.no


Pracując na ryczałcie w bibliotece miej
skiej (etatowto- związana była z gimna
zjum) Janina Racinowa wypożyczała 
książki trzy razy tygodniowo w godzinach 
popołudniiowych za opłatą 1,50 zł mie
sięcznie od każdego czytelnika (w tym 
czasie korzystanie z bibliotek było płatne). 
Uważała p.ilnie, aby te opłaty (a czytel
ników od razu było sporo) szły na zakup 
nowych książek, a i w budżecie miasta 
przewidziano już na ten cel pewne kwoty, 
więc księgozbiór się powiększał. Pod ko
niec jej pracy liczył już blisko trzy ty
siące woluminów. Tylko lokal pozostawał 
wciąż taki sam — prymitywny i ponury. 
Kiedyś więc postawiła zimą na stole fla
kon z kilkoma sztucznymi kwiatami; wte
dy właśnie przyszedł jeden z miejsco
wych działaczy skontrolować pracę biblio
teki i w swoim sprawozdaniu slorytyko- 
wał te kwiaty.

Może i m iał słuszność — stw ierdza dziś 
R acinow a — ale ta  barw na p lam ka w  m oim  
odczuciu jakoś ożyw iała ogólna, szarość po
m ieszczenia, a m nie w ciąż było żal pieniędzy 
na ręm ont, w ołałam  je  przeznaczyć na za
kup  now ych książek, k tó ry ch  czyteln icy  tak  
bardzo łaknęli — telew izorów  w tedy  jeszcze 
n ie  było

W połowie 1951 r. Racinowa musiała 
zrfezygnować z kierowania Biblioteką 
Miejską — nie mogła pogodzić pracy w bi
bliotece z obowiązkami w szkole 5. W tym 
czasie gimnazjum miało już sporą włas
ną bibliotekę, którą opiekowała się rów
nież od r. 1946. Ta ze zrozumiałych wzglę
dów była jej bliższa, a pochłaniała sporo 
czasu i pracy. Ponadto w tym czasie 
PiOdjęła zaocznie studia wyższe, które u- 
kończyła w r. 1954.

W r. 1953 Racinową przeniesiono do 
Górowa Iławeckiego na stanowisko dy
rektora organizowanego w tym mieście 
liceum ogólnokształcącego. Po roku jed
nak powróciła do Ornety i tam jako dy
rektor hceum pracowała do r. 1977, tj. 
do czasu przejścia na emeryturę. Jednak 
całkowicie pracy zawodowej nie przer
wała i pracuje jako polonistka w wie
czorowym liceum dla dorosłych, co daje

* Tamże.
Jan ina  R acinow a pracow ała w ' MBP w 

O rnecie do 1 lipca 1951 r. Zob.; S. S t e f a ń 
s k a :  R ozw ój działalności b ib lio tek pub licz
nych  pow iatu  braniew skiego  w latach 19i0— 
—1975. P raca  m agisterska w ykonana w Z akła
dzie B ibliotekoznaw stw a W yższej Szkoły P e d a 
gogicznej w  O lsztynie w  r. 1982 (prom otor: doc. 
d r hab . Ja n  W róblewski), s. 134.

jej wciąż dużo satysfakcji. Niewątpliwie 
wiąże się to także ze wspomnieniami po
czątków jej pracy na tym terenie ®. Rów
nież o tych pionierskich czasach wspo
minają jej dawni czytelnicy i ucznio
wie 7. W środowisku jest bardzo ceniona 
i szanowana. Dowodem tego są liczne 
odznaczenia i wyróżnienia ®. Jednym z 
nich jest także wybranie jej na matkę 
chrzestną statku noszącego imię miasta, 
w którym się przed tylu laty osiedliła, 
o czym sama tak pisze:

w 1962 r. m iałam  zaszczyt zostać M atką 
C hrzestną s ta tk u  ,,O rneta”, k tó ry  n ieste ty  w 
styczniu  bieżącego roku  został w ycofany z 
re je s tru  s ta tków  P olskich  L inii O ceanicznych 
jako przestarzały . Zostało mi po nim  kilka 
p am iątek  i w spom nienie cudow nego re jsu , 
jak i odbyłam  na jego pokładzie na L inii 
Śródziem nom orskiej. Z estarzał sta tek , zestarza
łam  ja  — sic g loria m undi, ja k  m aw iali s ta 
roży tn i — tak ie  jes t praw o życia ’.

Jan Wróblewski

• W w yw iadzie przeprow adzonym  rsrzez s tu 
d en tk ę  bib lio tekoznaw stw a W SP w  Olsztynie, 
D anu tę  Pol-C zajkow ską, Racinow a pow iedzia
ła: ,,Tamtfe chw ile pam iętam  do dziś, chw ile 
radości, szczęścia, że mogę nauczać nie w  
konsp iracy jnej, lecz w  praw dziw ej szkole. W 
1947 r. pow stała z in ic ja tyw y  łudzi k o ch a ją 
cych książkę Rada B iblioteczna, k tó ra  m iała 
za zadan ie zorganizow anie bib lio teki. Rozpisa
liśm y odezwę do m ieszkańców , prosząc o p rzy 
noszenie książek. Zebraliśm y 150 książek. B y
ły  to książk i przyw iezione z różnych części 
k ra ju , książk i używ ane, k tó re  po pew nych 
zabiegach nadaw ały  się do użytku. Znalazły 
się w śród n ich  książki: J .I. K raszew skiego, 
E. Orzeszkowej, B. P rusa , H. Sienkiew icza...”  
(zob. D. Pol-C zajkow ska: W p ływ  radia i  te le 
w izji na rozbudzanie i kszta łtow anie za in te
resowali czy te ln iczych . P raca  m agisterska w y
konana w  Zakładzie B ibliotekoznaw stw a W SP 
w  O lsztynie w r. 1983 (prom tor: doc. d r hab. 
Ja n  W róblewski), s. 24—25. W ywiad p rzep ro -' 
w adzony 17 kw ietn ia  1983 r.

’ Jed n ą  z nich  Jest m ieszkająca dziś w  Ol
sztynie znana a rty s tk a  p lastyk , M aria Szy
m ańska.

’ Złota Odznaka Honorowa ,,Zasłużonym  dla 
W arm ii i  M azur” (1962), Odznaka Tysiąclecia 
Państw a Polskiego, Z łoty K rzyż Zasługi (1966), 
B rązow y M edal za Zasługi dla O bronności 
K ra ju  (1967), Krzyż K aw alerski O rderu  O dro
dzenia Polski (1973), O dznaka Zasłużony Dzia
łacz FJN  (1976), M edal K om isji E dukacji N a
rodow ej (1980), T y tu ł ,,Zasłużony N auczyciel 
PR L” 1981), M edal 40-lecia PRL (1984).

• In fo rm acja  pisem na Racinow ej z 14 czerw 
ca 1984 r.
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Rola czytania 
w życiu człowieka
Konspekt lekcji dla 

klasy 1 liceum i techni
kum

Cel:
Zapoznanie uczniów z różnego rodzaju 

przekazami informacji i sposobami czy
tania. Zwrócenie uwagi na społeczne fun
kcje czytania, zachęcenie do usprawnię-- 
nia techniki czytania.
P o m o c e  d y d a k ty c z n e :
— Znaki drogowe, mapa, rysunek tech
niczny, plakat, tabele statystyczne i ksią
żki popularnonaukowe.

— Foliogramy:
1. Rodzaje informacjti (tekstowe, nie- 

tekstowe) ;
2. Tworzenie rodziny wyrazów przez 

dopisywanie przyrostków lub przed
rostków;

3. Różne sposoby czytania;
4. Technika czytania;
5. Hasło lekcji.

UWAGI
L ekcję pro-wadzimy m etodą pogadanki, a 

dla u a trak cy jn ien ia  posługujem y się -wymie
nionym i -wyżej pom ocam i dydaktycznym i. Aby 
bardziej zaktyw izow ać klasę, często odw ołu
jem y  się do w iedzy i dośw iadczenia uczniów.

Tok lekcji

Lekcję rozpoczynamy od z-wrócenia u- 
wagi uczniów na dwa rodzaje inforrriacji: 
informacje tekstowe i nietekstowe. W 
pierwszej kolejności omawiamy informa
cje nietekstowe i wskazujemy na rolę, 
jaką w codziennym życiu ludzi spełniają 
np. znaki drogowe, mapy, plakaty, rysun
ki techniczne, tabele statystyczne i in. 
(foliogram 1). Po krótkim zaprezentowa
niu i omówieniu przykładów podkreśla
my, że tych informacji również nie zro
zumiemy (nie rozszyfrujemy) bez umiejęt
ności czytania.

•  Zanotowanie tematu lekcji
•  Pogadanka, w której szczególną u- 

wagę należy z-wrócić na następujące 
fakty:

a) Umiejętność czytania jest warun
kiem funkcjonowania współczesnego spo
łeczeństwa. Dzięki niej ludzie mogą szyb
ko i sprawnie komunikować się między 
sobą, wymieniać informacje, dzielić się 
doświadczeniami i przekazywać uczucia.

b) Żadna dziedzina życia, tak społecz
nego, jak i państwowego, nie może fun
kcjonować i rozwijać się bez czytania. 
Im bardziej będzie rozwijać się cywiłiza- 
cja, tym bardziej potrzebna będzie jed
nostce, a i społeczeństwu, doskonała i 
skuteczna umiejętność czytania.

c) Informacje statystyczne uzyskane na 
podstawie badań nauko-wych podają, że 
uczniowie kłasy maturalnej czytają śre
dnio 190 słów na minutę, uczniowie słabi 
— 100 słów, uczniowie najlepsi — 400.

F ran c ja  1967 — ST’/o dorosłych nie czyta -w 
ogóle.

USA 1870 — lO’/o poborow ych n ie um ie po
praw nie nap isać sw ojego nazw iska, nie po
tr a f i  w ypełnić prostego fo rm ularza (w tórny 
analfabetyzm ). P rzy jęcie  adeptów  do szkół 
w ojskow ych w  USA uw arunkow ane jes t b a r
dzo w ysoką spraw nością czytania. Słabsi k ie 
row ani są  na dwutygodnio-wy- kurs.

O wykształceniu, wiedzy, a także inteli
gencji człowieka świadczy zasób słów, ja
kimi posługuje się w sposób poprawny. 
Słownik bogaty cechuje ludzi wykształ
conych, oczytanych, słownik ubogi — lu
dzi prymitywnych (podać przykłady z 
życia).

Podstawą dobrego czytania jest więc 
bogaty słownik. We wzbogacaniu słowni
ka dobre wyniki przynosi metoda natu
ralna polegająca na poznawaniu nowych 
wyrazów w miarę tego, jak spotykamy 
je w czasie lektury i odczuwamy potrzebę 
rozumienia ich znaczenia. Poznajemy je 
przez czytanie nadal tekstu, gdyż autor 
często sam wyjaśnia znaczenie wprowa
dzanych słów, oraz przez korzystanie ze 
słownika.

Celem utrwalenia w pamięci nowo poz
nanego słowa można:

— układać z nim zdania i w ten sposób 
przyswajać je sobie;

— przeprowadzać anałizę słowotwórczą 
wyrazu i przez odpowiednie dopisywanie 
przedrostków i przyrostków tworzyć ro
dzinę wyrazów (foliogram 2).

Warunkami dobrego czytania są:
— rozumienie tekstu, uchwycenie jego 

głównej myśli;
— znajomość i właśćiwe odczytywanie 

znaków interpunkcyjnych, bez których 
(lub na skutek niewłaściwego ich użycia) 
tekst może stracić zasadniczy sens (podać 
przykłady).

Szczegółną uwagę należy zwrócić na 
różne sposoby czytania oraz na cele, 
jakim służą (foliogram 3).

— Czytanie użytkowe — zaspokaja 
praktyczne potrzeby codziennego życia, 
pracy zawodowej, uczenia się. Uczeń czy
ta lekturę, rozdział podręcznika, nauczy
ciel — literaturę pedagogiczną, metody
czną , urzędnik — zbiory przepisów itd. 
We wszystkich tych przypadkach do czy
tania zmuszają nas potrzeby życiowe. Ce
lem poznawczym jest korzyść natych
miastowa.

— Czytanie dla rozrywki — nie przy
nosi natychmiastowych korzyści, jest 
przyjemnością, wzbogaca wyobraźnię, 
sprawia, że stajemy się bardziej uwrażliwi 
na piękno, na ludzką dolę i niedolę, roz
szerza nasze horyzonty myślowe.
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— Czytanie pobieżne (wyrywkowe) — 
— dla zorientowania się w treści lektu

ry (obwoluta, aparat naukowy książki).
— Uczenie się przez czytanie — pod

stawowy i najszybszy sposób zdobywania 
wiedzy. Warunkiem jest jednak umieję
tność dobrego i szybkiego czytania (ko
rzystamy bowiem z różnych dokumentów, 
jednak w największym stopniu z piśmien
niczych (foliogram 4).

Zakończenie.

Zastanowić się nad hasłem. Będzie to 
zarazem rekapitulacja (foliogram 5). 
Foliogram y
1. Rodzaje in fo rm acji: 

m ate ria ły  t e k s t o w e
— książk i
— broszury
— czasopism a, gazety
— n iek tó re  znak i drogow e (drogowskazy) 
m ate ria ły  n i e t e k s t o w e
— m apy
— znaki drogow e 1 inne
— tab lice  m atem atyczne
— tab e le  s ta ty styczne
— w ykresy
— obrazy

2. Tw orzenie w yrazów  pokrew nych przez do
pisyw anie przyrostków  lub przedrostków .
— eksport 

im p o rt 
im portow ać 
tran sp o rto w ać

— im presjonizm  
fu tu ry zm  
puryzm  
socjalizm

P rzedrostk i; 
im  — do, w, 
eks — od, z,
tra n s  — przez, poprzez.

P rzy ro stek  izm, yzm  oznacza d ok trynę , sy 
stem , k ie ru n ek  polityczny lub  arty styczny .

3. Różne sposoby czytania:

czytanie  użytkow e, 
czy tan ie  dla rozryw ki, 
czy tan ie  pobieżne (w yryw kow e), 
uczenie się przez czytanie.

4. Technika czytania:

— P rzeg ląd  w stępny  — au to r, ty tu ł, głów 
ne u jęcie  treśc i przez p rzekartkow an ie ; zw ró
cenie uw agi na pom ocnicze w yposażenie tek s
tu  — ilu s trac je , m apy, w ykresy , tabele.

— C zytanie — ak tyw izacja  przez py tan ia , 
na k tó re  szukam y odpowiedzi, czy ta jąc  tek s t; 
odpowiedzi te  fo rm u łu jem y  już sam i.

— O pracow anie te k s tu  — podkreślenie  (ołów
kiem , i to  w yłącznie we w łasnej książce) pod
staw ow ych słów, tez, oznaczeń cyfrow ych; 
streszczenie, sporządzenie p lanu , tw orzenie 
fo rm  m ieszanych, w ypisyw anie głów nych tez, 
cy tatów , zło tych  m yśli 1 in .

— U trw alen ie  w iadom ości — zapam iętanie, 
głów nie przez rozum ienie tek s tu , kojarzen ie  
zjaw isk  i pow tarzanie:

zaraz’ po p rzeczy tan iu  tek s tu , 
następnego dnia, 
po tygodniu ,

S. Hasło lekcji: 
na dzień p rzed egzam inem .

„U m iejętność czy tan ia  je s t koniecznym  w a
runk iem  funkcjonow an ia  dzisiejszego społe
czeństw a, bow iem  nie ma an i jednej dzie
dziny społecznego i państw ow ego życia, k tó ra  
m ogłaby się rozw ijać pom yślnie bez szerokie
go u ży tk u  z czy tan ia” .

Ryszard Iwanek
BIBLIOGRAFIA DO WYKORZYSTANIA:
F. KRÛL. S ztu k a  czytania . Wwa 1982.
Z. PIETRASIN SK I. Sztuka, uczenia  się. Wwa 
1975.
J. RUDNIANSKI: M etody pracy um ysłow ej 
ucznia. Wwa 1967.
H. DUBOWIK. K siążka  i  czasopism o w spół
czesne. Wwa 1976.

Klasa 111 w bibliotece
w  „Poradniku Bibliotekarza” 1984 nr 

11/12 Elżbieta Sienkiewicz przedstawiła 
koncepcję przeprowadzenia lekcji biblio
tecznej w klasie III. Lekcja ta może być 
dużą pomocą dla bibliotekarza w reali
zacji programu przysposobienia czytelni
czego.

Dwie godziny lekcyjne przewidziane 
przez program mogą mieć też przebieg, 
jaki poniżej proponuję. Lekcja pierwsza 
powinna uzmysłowić uczniom, jaki jest 
w bibliotece układ książek na regałach 
oraz kart katalogowych w katalogu, lek
cja druga, jako uzupełnienie poprzedniej, 
ma nauczyć dzieci szybkiej orientacji w 
zawartości książki oraz poprawnego od
czytywania karty katalogowej.

LEKCJA I
Na wstępie przypomniałam dzieciom 

(korzystając ze słownika wyrazów ob
cych), co oznacza termin „biblioteka”.

Przygotowałam książki w ilości odpo
wiadającej liczbie uczniów w klasie. Roz
dałam ' 'je z poleceniem zapoznania się 
z autorem i tytułem książki. Następnie 
zadałam pytanie, jak te książki muszą 
być ułożone na półce, aby można je było 
łatwo odnaleźć. Uczniowie doszli do wnio
sku, że książki muszą stać alfabetycznie 
według nazwisk autorów. Zwracając uwa
gę na pierwszą literę nazwiska autora 
,,swojej” książki, dzieci ustawiły się na 
środku biblioteki w kolejności, w jakiej 
książki powinny stać na półce. Każde 
dziecko reprezentowało literę, powstał 
więc „żywy” alfabet, co uczniowie przy
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jęli z aprobatą i zaciekawieniem. W przy
padku gdy mieliśmy kilku autorów, któ
rych nazwiska zaczynały się na tę samą 
literę — w celu prawidłowego ustawienia 
się uczniów nazwiska te zapisywaliśmy 
w odpowiedniej kolejności na tablicy. 
Podobnie postępowaliśmy przy kilku róż
nych tytułach tego samego autora. Gdy 
dzieci zrozumiały, na czym rzecz polega, 
poleciłam im ułożyć książki alfabetycznie 
— mogły przy tym posługiwać się zakład
kami z literami alfabetu.

Następnie zwróciłam uwagę na katalog. 
Wytłumaczyłam znaczenie terminu, wska
zując zarazem pożytki płynące z korzy- 
stanią^ze słownika wyrazów obcych, po 
czym wyjaśniłam, że w taki sam sposób 
jak książki na półkach ułożone są karty 
w katalogu alfabetycznym. Rozdzieliłam 
między dzieci skrzynki katalogowe, aby 
każde z nich znalazło karte „swojej” ksią
żki, a ponieważ wśród rozdanych książek 
znałazło się kiłka popularnonaukowych, 
podałam zwięzłą informację o drugim ka
talogu bibliotecznym — rzeczowym.

Jako pracę domową uczniowie wyko
nali po ikilka kart katalogowych do ksią
żek z biblioteczki domowej — chodziło 
o zapisanie nazwiska autora i tytułu 
książki.

LEKCJA II

Lekcja druga odbyła się w wyimagino- 
W'anej księgarni. Piękny „dywan” z nowo 
zakupionych książek ustawionych płasko 
na regałach stanowił barwną dekorację, 
a jednocześnie główny przedmiot zainte
resowania podczas lekcji. Na jej wstępie 
nieco uwagi poświęciliśmy różnicom mię
dzy księgarnią a biblioteką.

Każde dziecko otrzymało polecenie wy
brania sobie książki i uzasadnienia tego 
wyboru. Zanim uczniowie przystąpili do 
tej czynności, podałam im kilka wskazó
wek dotyczących sposobów uzyskiwania 
podstawowych informacji o książce; pole
ciłam, aby zwrócili uwagę na kartę tytu
łową, wyjaśniłam rolę metryczki, wska
załam na korzyści zapoznania się ze 
wstępem lub przedmową, spisem rozdzia
łów, z ilustracjami. Uczniowie wywiązali 
się z zadania bardzo dobrze. Przypomi
nając sobie* poprzednią lekcję i wiadomo
ści o katalogu spostrzegli, że i na karcie 
katalogowej oprócz nazwiska autora i ty
tułu podane są szczegóły dotyczące wy
dania, z których dużo można dowiedzieć 
się o książce. Próbowaliśmy odczytać kar
tę katalogową wyjaśniając poszczególne 
elementy opisu książki. Jako zadanie do
mowe uczniowie uzupełnili karty katalo
gowe do książek z własnej biblioteczki.

Obie lekcje wzbudziły zainteresowanie 
dzieci, co objawiło się później samodziel
nym poszukiwaniem książek w katalogu.

Zofia Wagner

NAGRODA LITERACKA 
SBP

Doroczna Nagroda Literacka Stowarzy
szenia Bibliotekarzy. Polskich przyznawa
na jest przez Zarząd Główny SBP Współ
czesnym polskim autorom najbardziej 
poczytnych i najlepszych, zdaniem biblio
tekarzy, książek beletrystycznych i po
pularno-naukowych. Ustanowiona w 1983 r. 
Nagroda spotkała się z dużym zaintere
sowaniem społecznym. W wypowiedziach 
krytyków, publicystów i twórców często 
występował pogląd o dużej szansie Na
grody Literackiej SBP na odegranie wa
żnej roli opiniotwórczej w dziedzinie 
popularyzacji polskiego piśmiennictwa.

Laureaci za 1984 r. wyłonieni zostali 
na podstawie plebiscytu przeprowadzone
go wśród bibliotekarzy z 29 województw.

W DZIALE LITERATURY BELETRY
STYCZNEJ 
Nagrodę przyznano:
1. Wiesławowi Myśliwskiemu — autoro

wi książki — Kamień na kamieniu
2. Zbigniewowi Nienackiemu — autoro

wi książki — Raz w roku w Skiro- 
ławkach

3. Romanowi Bratnemu — autorowi 
książki — Rok w trumnie

Kolejne pozycje uzyskali:
4. Stanisława Fleszarowa-Muskat — 

Most nad rwącą rzeką
5. Wojciech Żukrowski — Kamienne ta

blice
6. Jan Dobraczyński — Małżeństwo An

ny
7. Stanisława Fieszarowa-Muskat — 

Pozwólcie nam krzyczeć
8. Halina Auderska '— Smok w herbie
9. Edward Kopczyński — Barbara, mi

łość i medycyna
10'. Krystyna Siesicka — Przez dziurę od 

klucza

W DZIEDZINIE LITERATURY NIEBE-
LETRYSTYCZNEJ
Nagrodę przyznano,-
1. Zbigniewowi Lwowi Starowiczowi — 

autorowi książki — Seks partnerski
2. Janowi Ciechanowskiemu — autoro

wi książki — Powstanie warszawskie
3. Michalinie Wisłockiej —- autorce ksią

żki — Sztuka kochania

Kolejne pozycje uzyskali:
4. Olgierd Terlecki — Generał Sikorski
5. Aleksander Krawczuk — Neron
6. Ryszard Kapuściński — Cesarz
7. Cezary Chlebowski — Wachlarz
8. Irena Gumowska — Ziółka i my
9. Adam Słodowy — Lubię majsterko

wać
10. Waldemar Łysiak — Francuska ścież

ka
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Daleko 
od centrum 
— blisko 
do ksiqzek

P o obydwu stronach ulicy Towaro
wej, ciągnącej się aż do rogatek 
Olsztyna w kierunku Barczewa, 

rozsiadły się liczne przedsiębiorstwa prze
mysłowe z całą swoją specyficzną infra
strukturą. W tej części miasta nie spoty
ka się spacerujących matek z dziećmi, 
domów mieszkalnych i sklepów.

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Gospodar
ki Maszynami Budownictwa odsunięte 
jest nieco od głównego traktu, jakby 
usiłowało ukryć swoje olbrzymie groszko
wate zbiorniki. Wiatr roznosi resztki 
cementu i żwiru. Tu się robi beton.

Jeszcze przed kilku laty do Działu 
Głównego Mechanika, działu w którym 
mieściła się skromna biblioteczka facho
wa, wpadali pracownicy — majster czy- 
inżynier, by zajrzeć do katalogów techni
cznych, sprawdzić detale norm. Teraz 
przychodzą też po literaturę beletrystycz
ną. Z początku było pewne zaskoczenie, 
kiedy pan Eugieniusz Skraba prowadzący 
biblioteczkę fachową zaproponował wypo
życzenie Czarnych skrzydeł nad Polską 
czy Zielonych wzgórz Afryki.

Kilkaset książek wypożyczonych na 
początek, niejako na próbę, z Filii nr 8 
WBP stanowiło zaczyn, który tu znalazł 
stosowne warunki rozwoju. Po trzech la
tach stałej obecności książek na terenie 
zakładu, starannie dobieranych, w bez
pośrednim nieomal sąsiedztwie warsztatu 
pracy, ludzie przyzwyczaili się, cenią so
bie wygodę, jaką daje obecność książek 
W’ miejscu, gdzie pracują.

Sam dyrektor daje przykład załodze. 
Jest stałym zagorzałym czytelnikiem. I 
pomieszczenie samodzielne wygospodaro
wał dla potrzeb obecnie już „dużej”, bo 
liczącej ponad 3.500 woluminów, biblio
teki. Pan Skraba czuje się teraz praw
dziwym bibliotekarzem przez dość częste 
kontakty z nami, a zwłaszcza z kol. W. 
Goncarzewiczem — kierownikiem filii nr 
8, który z iście ojcowską troską i zrozu
mieniem traktuje zarówno swoich czytel
ników, jak i potrzeby tych w punkcie. 
Tu się nie wpycha „cegieł” wydawni
czych. Stała obecność około 100 książek 
wypożyczonych z filii bibliotecznej, częste 
wymiany w ciągu roku, pozwalają czytel
nikom na swobodę wyboru odpowiedniej 
literatury.

O nowościach książkowych sprowadza
nych do biblioteki pan Skraba informuje 
załogę przez radiowęzeł. Skutek jest wń-

doczny. Ponad 230 oficjalnie zapisanych 
czytelników — pracowników korzysta z 
księgozbioru punktu. A tak naprawdę to 
o wiele więcej. Prawie każdy z pracowni
ków wypożycza lekturę i dla rodziny. W 
roku 1984 wypożyczyli oni 7.293 tomów.

Pan Skraba prowadząc zajęcia z ucznia
mi Zasadniczej Szkoły Budowlanej, któ
rzy tu odbywają stałe praktyki z zakresu 
znajomości polskich norm, zapoznaje ich 
jednocześnie z biblioteką — tu mają moż
liwość kontaktu z książką, mogą też sko
rzystać z encyklopedii, słowników i cza
sopism fachowych.

Nagroda pierwszego stopnia we współ
zawodnictwie na najlepszy punkt biblio
teczny woj. olsztyńskiego, którą otrzymał 
pan Eugeniusz Skraba, była dla laureata 
pewnym zaskoczeniem..,. Właściwie to 
to ja nic innego nie robiłem w czasie 
trwania współzawodnictwa — odpowie 
skromnie.
Właśnie chodzi o to, żeby „tak trzymać” 
dalej.

Zdzisława Kosmowska

Czy potrzebna jest
biblioteka w  nowym  
osiedlu?
Pół roku pracy 
„na Falklandach"

ilia nr 20 Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Olsztynie została uru
chomiona w lipcu 1984 r. — tuż po 

sklepie spożywczym i kiosku Ruchu hv pię
ciotysięcznym już osiedlu mieszkaniowym. 
W odczuciu mieszkańców nie była tak 
oczekiwaną placówką jak np. żłobek czy 
przedszkole, trzeba więc było wyjść z 
programem, który uzasadniałby jej ist
nienie. Szczęśliwie się złożyło, że biblio
teka rozpoczęła pracę w okresie wakacji. 
Niezbyt wielka liczba czytelników pozwd- 
lała na dłuższe rozmowy, poznanie ludzi 
i wysondowanie opinii o potrzebach śro
dowiska.

Pierwsze przyszły dzieci, by sprawdzić 
„co tu dają”. I one odwiedzały biblio
tekę najliczniej, traktując ją jako novum 
w podwórkowej rzeczywistości. Stało się 
jasne, że właśnie do najmłodszych powin
na być adresowana większość przyszłych 
propozycji. W tej sytuacji narzucającą 
się sprawą było nawiązanie kontaktów 
z trzyklasową Szkołą Podstawową Nr 28 
we wsi Jaroty, w której uczą się dzieci 
z naszego osiedla. Szkoła ze względu na 
trudne warunki lokalowe ,nie ma biblio
teki z prawdziwego zdarzenia. Poczuliś-
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my się niejako zobowiązani, dysponując 
w miarę pełnym księgozbiorem dziecię
cym li przestronnymi pomieszczeniami 
(170 m2) przejąć funkcje biblioteki szkol
nej. Z inicjatywą biblioteka wystąpiła do 
dyrekcji szkoły — i tak się zaczęło.

Inauguracją stałych kontaktów była 
impreza biblioteczna uświetniająca paso
wanie na uczniów pierwszoklasistów. W 
kwietniu zostanie zakończony cały cykl 
lekcji przewidziany programem naucza
nia. Objęte nim zostały wszystkie dzieci 
z klas I—III.

Teatrzyk ,,Trzpiot” z Młodzieżowego 
Domu Kultury, prowadzony przez mgr 
Wandę Anusiak to następny rozdział 
kontaktów biblioteki „na Falklandach” 
(taka właśnie nazwa funkcjonuje w spo
łecznej świadomości). A zaczęło się od 
inscenizowanego przez „Trzpiota” kon
kursu dla pierwszoklasistów — „Czy 
znasz wiersze Pana Jana”? Po pierw
szym spotkaniu już było wiadomo, że 
muszą być następne. Dzieci z biblioteki 
przyjęły propozycję wspólnej zabawy w 
teatr entuzjastycznie. Zaakceptowały kon
wencję zaproponowaną przez „Trzpiota” 
— braik dekoracji, strojów, a tylko drob
ne rekwizyty charakteryzujące bohaterów. 
Scenariusz imprezy jest prosty: młodzież 
z „Trzpiota” przedstawia montaż wierszy, 
krótką legendę lub bajkę, po czym za
prasza dzieci z widowni do wspólnego 
zagrania niektórych fragmentów. Po 
sześciu spotkaniach można spokojnie po
wiedzieć, że „na Falklandach” chodzi się 
na „Trzpiota”.

Stałe kontakty z teatrzykiem z MDK 
zaowocowały nowym pomysłem — dzieci 
postanowiły samodzielnie przygotować 
własne przedstawienie (Kopciuszka w 
adaptacji Izabeli Wojciechowskiej). Im
preza nosiła znamienny tytuł: „Dzieci bi
blioteczne”. Spotkanie było bardzo uro
czyste, na widowni wraz z dziećmi sie
dzieli zaproszeni nauczyciele, a aktorzy 
z „Trzpiota” gorąco dopingowali nowicju
szy. Na zakończenie każde z występują-’ 
cych dzieci zostało pasowane na aktora. 
Dopełnieniem imprezy stała się lekcja 
dykcji połączona z ćwiczeniami rucho
wymi, przeprowadzona przez Wandę Anu
siak. Teatrzyk ukonstytutował się i przy
brał nazwę ,,Sąsiedzi”. Obecnie mali a- 
ktorzy pracują nad konkursem na temat 
twórczości Wandy Chotomskiej, połączo
nym z recytacjami i małą inscenizacją. 
Przygotowują również samodzielnie dy
plomy, plakaty i nagrody.

Inną propozycją dla najmłodszych są 
„Plastyczne spotkania z biblioteka” Zaję
cia te rozpoczynają się od czytania krót
kiego tekstu poetyckiego, który ma inspi
rować dzieci do twórczości plastycznej. 
Najlepsze obrazki bywają eksponowane 
w bibliotece bądź wykorzystywane jako 
element zdobniczy wystaw książkowych. 
Obiecujemy sobie, że grupa, uczestnicząca 
w tych spotkaniach, przez stały kontakt

z poezją i przez wyrażenie swych doznań 
w formie plastycznej, będzie bardziej 
uwrażliwiona literacko.

Zagadnienie odbioru tekstów literackich 
zainteresowały dr Teresę Brzeską- 
-Smerk z WSP, która przysłała na wybra
ne imprezy studentów IV roku Filologii 
Polskiej. Spotkania te miały charakter 
sondażowy. W przyszłym roku akademic
kim chcemy wspólnie zorganizować cykl 
zajęć umożliwiających przebadanie perce
pcji utworu literackiego, szczególnie jego 
walorów estetycznych, w różnych grupach 
wiekowych.

Działalność kulturalno-oświatową biblio
teki dopełniają imprezy typowe, takie jak 
głośne czytanie lektur trudno dostępnych, 
konkursy czytelnicze, wieczory baśni, 
spotkania z poezją. W ciągu pięciu mie
sięcy zorganizowałyśmy 75 imprez i spo- . 
tkań, w których wzięło udział 1319 osób. 
W toku pracy, pozwalającej na dłuższy 
kontakt z dziećmi rodzą się sytuacje sprzy
jające formowaniu świadomego, wymaga
jącego czytelnika i przyjaciela biblioteki, 
potwierdzają się też nasze podstawowe 
założenia: zaznajamianie z dobrym tek
stem literackim, wprowadzanie w świat 
literatury przez zabawę, kształtowanie 
gustów czytelniczych, a także integracja 
dzieci z różnych środowisk. Wielu mło
dych czytelników trafia do wypożyczalni 
prosto z naszej salki imprezowej.

Po niespełna 6 miesiącach działalności 
biblioteka nasza zarejestrowała 664 czy
telników, którzy wypożyczyli 8496 ksią
żek. I nie słyszy się uwag, że może inna 
placówka byłaby bardziej przydatna 
mieszkańcom.

Marta Wysokińska

W ydział zbiorów audiowizualnych

dokończenie ze str. 211

wizualnych znajdujących się w gabine
tach przedmiotowych. Często udziela się 
wskazówek doityczących możliwości wy
korzystywania tych zbiorów w pracy z 
czytelnikami.

Zbiory audiowizualne stały , się we 
współczesnej szkole ważnym elementem 
procesu dydaktycznego. Stąd konieczność 
rozszerzenia funkcji bibliotek resortu o- 
światy poprzez włączenie tych dokumen
tów jako kolejnego elementu składowego 
zbiorów bibliotecznych oraz przygotowa
nia nauczycieli-bibliotekarzy do prowadze
nia bibliotecznej służby audiowizualnej. 
Oprócz umiejętności opracowania poza- 
książkowych form dokumentów, przecho
wywania ich i konserwacji oraz posługi
wania się aparaturą audiowizualną, bib
liotekarz musi umieć w sposób fachowy 
udzielać o nich informacji, przede wszyst
kim- pod kątem potrzeb nauczycieli.
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Q'zy znasz Dolny Śląsk?
Konkurs czytelniczy

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 
starszych — ma przybliżyć im niektóre 
fakty z historii i geografii Ziemi Dolno
śląskiej. Przygotowując imprezę, można 
polecić dzieciom kilka książek lub arty
kułów z czasopism *, które umożliwią im 
zapoznanie się z tematem. Pytania zresztą 
nie są trudne, nie wymagają od ucze
stników specjalnego przygotowania.

Imprezę tę, typu zgaduj-zgaduli, można 
, traktować jako zabawę, do której mogą 
być wciągnięci nawet przygodni widzowie. 
Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w 
konkursie, odpowiada rua 3 wylosowane 
przez siebie pytania. Ci, którzy odpowie
dzą dobrze na wszystkie pytania, otrzy
mają nagrody.

PYTANIA:
1. Jak nazywa się we Wrocławiu miej

sce (obecnie dzielnica Wrocławia), gdzie 
w r. 1109 Bolesław Krzywousty zwycię
żył wojska cesarza Niemiec, Henryka V?

(Psie Pole)
2. Podaj nazwę miasta, w którym jedną 

z najstarszych budowli jest piękna Bazy
lika Piastowska, dwunasta co do wiel
kości w Europie, ujęta w rejestrze 
UNESCO jako zabytek tzw. klasy zero
wej?

(Trzebnica)

3. Który park we Wrocławiu uchodzi 
za jeden z najwspanialszych w Europie?

(Park Szczytnicki, z którym mogą rów
nać się tylko słynne parki na Wyspach 
Brytyjskich)

4. W odległości ok. 12 km od Legnicy 
znajduje się wieś, na której terenach ry
cerstwo Wielkopolski i Śląska stoczyło w 
r. 1241 pod wodzą księcia Henryka II 
Pobożnego ciężką bitwę z Tatarami. Jak 
nazywa się ta miejscowość?

(Legnickie Pole)

5. W jakim mieście na Dolnym Śląsku 
odkryto po wojnie nieprzebrane bogactwa 
— wielkie 2doża miedzi?

(W Lubiniu)

6. Jedno z miast na Dolnym Śląsku 
posiada wiele pamiątek z okresu kampanii 
napoleońskiej, a do jego osobliwości na

* W roclaw  i D olny Sląsh w  czasopism ach  
dzieci^co-m lodzleéow ych. M ateriały  b ib liogra
ficzne. O prać. Je rzy  K um iega. W rocław  1985.

leży muzeum Kutuzowa. Które to mia
sto?

(Bolesławiec)

7. Miasto słynie z wielkich kamienio
łomów. Podaj jego nazwę?

(Strzegom)

8. Wiekowe powiązania Wrocławia z 
Polską O'raz fakt, że leżał on na szlaku 
wędrówek emigrantów, sprawiły, że by
wało w nim wielu wybitnych Polaków. 
Wymień przynajmniej jednego z nich.

(Fryderyk Chopin, Juliusz Słowacki,
Józef Wybicki, Wincenty Pol, Teofil
Lenartowicz, Adam Asnyk, Stanisław
Konarski, Julian Ursyn-Niemcewicz, Jan
Kasprowicz)

9. Który papież ma we Wrocławiu swój 
pomnik?

(Papież Jan XXIII)

10. Co ci mówi nazwa Książ? '
(Książ to olbrzymi zamek pod Wał
brzychem, położony wśród bukowych 
lasów. Niegdyś był siedzibą magnacką, 
miał 400 sal o wspaniałym wyposaże
niu)

11. We wsi Lubiąż jest wspaniały za
bytek śląskiego baroku — olbrzymi gmach 
długości 223 m, o tysiącu cel; co to za 
zabytek? ,

(Dawny klasztor i kościół Cystersów)
12. Co to jest „Perła Zachodu”?
(Schronisiko nad jeziorem Modrym w 
dolinie rzeki Bóbr)

, 13. Gdzie znajdują się Góry Kofie?
(Na pograniczu Dolnego Śląska i Wiel
kopolski. Poszczególne fragmenty Gór 
Kocich: Wzgórza Ostrzeszowskie, Wzgó
rza Trzebnickie, Wzgórza Polkowskie).

14. Jak nazywa się najbardziej wysu
nięta na zachód część Sudetów?

(Góry Izerskie).

13. W Górach Stołowych znajduje się 
oryginalny labirynt skalny — podaj jego 
nazwę.

(Błędne skały)

16. „Kruczy Kamień to rezerwat przy
rody. Gdzie się on znajduje?

(W Lubawce k. Kamiennej Góry).
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17. Co sprzedawano w średniowiecz
nym Wrocławiu przy ul. Jatki?

(W jatkach, czyli sklepach mięsnych, 
sprzedawano mięso).
18. W jakim mieście na Dolnym Śląsku 

znajduje się Panorama Racławicka?
(we Wrocławiu)
19. Katedra wrocławska jest pierwszą 

budowlą gotycką w Polsce. W którym 
wieku rozpoczęto jej budowę?

(W XIII w.).
20. W Karpaczu-Bierutowicach jest za

bytkowy kościółek. Podaj jego nazwę.
(Świątynia Wang)
21. śzczątki tropikalnego lasu można 

znaleźć w największej w Polsce kopalni 
węgla brunatnego. Jak nazywa się ta ko
palnia?

(Kopalnia Turów)
22. Czy rynek jest najstarszą częścią 

Wrocławia?
(Nie. Najstarszą częścią Wrocławia jest
Ostrów Tumski)
23. We Wrocławiu od r. 1977 istnieje 

jedyna w Polsce unikalna placówka służ
by zdrowia. Podaj jej nazwę.

(„Dolmed”)
24. Należy do najstarszych i najwięk

szych miast Dolnego Śląska. Legenda gło
si, że założył je rycerz imieniem Świdno. 
Inne podania mówią, że nazwa pochodzi 
od dzikich świń. Jakie to miasto?

(Świdnica)
25. Czy jest na Dolnym Śląsku park 

narodowy?
(Tak. W zachodniej części śudetów jest
Karkonoski Park Narodowy, słynny ze 
wspaniałych kotłów polodowcowych — 
Śnieżne Kotły) .
26. W śtrzegomiu cennym zabytkiem 

gotyckim jest kościół. Pod jakim wezwa
niem?

(Świętych Piotra i Pawła)
27. Do zamku znajdującego się na gra

nitowym wzgórzu niedaleko Jeleniej Gó
ry prowadzi „Ścieżka Kunegundy”. Jaki 
to zamek?

(Ruiny zamku Chojnik nad wsią śo- 
bieszów)
28. We Wrocławiu znajduje się muzeum, 

jedyne w Polsce, które gromadzi tzw. 
arcydzieła małej formy. Jakie to muzeum?

(Muzeum medalierstwa)
29. W jakim wieku rozpoczęto budowę 

wrocławskiego ratusza?
(W XIII w.)

3Ö. Gdzie na Dolnym Śląsku znajdują 
się wodospady? Wystarczy wymienić jed
ną miejscowość.

(W śzklarskiej Porębie, Przesiece i Mię
dzygórzu)
31. Jakie uzdrowiska znajdują się na 

Dolnym Śląsku? Wymień dwa z nich.
(Świeradów Zdrój, Cieplice-Zdrój, Szcza- 
wno-Zdrój, Polanica-Zdrój, Duszniki- 
-Zdrój, Długopole-Zdrój, Lądek-Zdrój)
32. Jakie muzeum mieści się we wro

cławskim Ratuszu?
(Muzeum Historyczne))
33. W której uczelni we Wrocławiu 

znajduje się wspaniała Aula Leopoldina?
(W Uniwersytecie Wrocławskim)
34. W, górach Bardzkich znajduje się 

stara osada górnicza, która prawa miejskie 
otrzymała w XIV w. i znana była z eks
ploatacji złóż srebra. Jaka to miejsco
wość?

(śrebrna Góra)
35. Na szczycie jakiej góry znajduje się 

stacja przekaźnikowa Telewizyjnego O- 
środka Nadawczego Wrocławia?

(Na Ślęzy)

36. W jakich górach jest schronisko 
„śamotnia”?

(W Karkonoszach)

37. Co produkuje dzierżoniowska „Dio- 
ra ”?

(Aparaty radiowe)

38. Jaki jest najwyższy szczyt śudetów?
(Śnieżka 1603 m n.p.m.)

39. W Krzeszowie — niewielkiej wsi 
wśród gór — znajdują się dwa najcen
niejsze zabytki architektury barokowej 
Śląska. Jekie to zabytki?

(Dwa kościoły)
40. W którym uzdrowisiku odbywają 

się co roku festiwale chopinowskie?
(W Dusznikach-Zdroju)

41. Z czego słyną Wambierzyce?
(Z barokowego kościoła, ze słynnej Ślą
skiej kalwarii oraz szopki z ruchomymi 
figurami)

42. Z czym kojarzy się nazwa miasta 
Złotoryja?

(Ze złotem. W miejscowości tej wydo
bywano w dawnych czasach złoto)

Oprać.: Irena Lewicka

259



now e k siążk i 
dla dzieci 
i m łod zieży

M iesiące czerwiec i lipiec obfitowały 
w książki dla najmłodszych dzieci 
oraz w literaturę popularnonau

kową.
Najlepiej wydany i na najwyższym 

poziomie literackim jest zbiorek 81 wier
szy WANDY CHOTOMSKIEJ Remanent 
(NK, 112 s. 215 zł.), znanych już z innych 
wydań. Do ulubionych przez dzieci na
leżą m.in. Kurcze blade, Dlaczego ciele 
ogonem, miele, Hipopotam. Wszystkie 
dowcipnie ziluslrowane przez E. Lutczyna. 
Książka jest szyta i w twardej oprawie. 
Poziom I, dział N.

Wydawnictwo Literackie uszczęśliwiło 
dzieci nową książeczką KORNELA MA
KUSZYŃSKIEGO — Za króla Piasta 
Polska wyrasta (WL, 16 s. nlb., 100 
Utwór napisany w r. 1939, do tej pory 
nie był drukowany. Został odnaleziony 
w r. 1982 przez kustosza Muzeum Kor
nela Makuszyńskiego w Zakopanem. Opar
to go na znanej legendzie o Popielu i 
królu Piaście. Tekst uzupełniają barwne 
ilustracje Andrzeja Darowskiego. Poziom 
I, dział N.

Charakter instruktażowy ma nowa ksią
żeczka z cyklu „Czerwone-zielone”, JU
LIUSZA WASILEWSKIEGO O czym nie 
wie kret (WKiŁ, 6 s. nlb., 45 zł); prze
znaczona jest dla dzieci w wieku przed
szkolnym, które pod opieką dorosłych za
czynają poznawać przepisy ruchu- drogo
wego. Poziom I, dział N.

Przetłumaczona z języka rosyjskiego 
przez Barbarę Górną książka JAKUBA 
DŁUGOLEŃSKIEGO Co to takiego zegar 
(Wydawnictwo „Raduga”, 25 s., 60 zł)
daje odpowiedź na postawione w tytule 
pytanie. Omawia różne sposoby określa
nia czasu, krótką historię i typy zega
rów oraz daje wskazówki, jak należy się 
nim posługiwać. Pozycja pożyteczna, przy
stępnie napisana, z ilustracjami. Jedyną 
jej wadą jest mały druk, który będzie 
dla młodszych dzieci trudny do odczyta
nia. Poziom I, dział N.

Wesołe instrumenty — kolejna propo
zycja WOJCIECHA PRÔCHNIEWICZA 
(Wydawnictwo Lubelskie, 14 s. nlb, 40 zl), 
znanego już z niedawno wydanej wier
szowanej historyjki O Jasiu, śpiochu i

zagubionym czasie, jest zbiorem 11 dłuż
szych wierszyków, których tematem są 
instrumenty muzyczne (flet, organy, bę
ben, i inne). Książeczka może być po
mocna na lekcjach muzyki w pierwszej 
klasie. Wydanie broszurowe. Poziom I, 
dział N.

W nowej serii „100 przygód na trasie 
podróży w czasie” ukazała się bajka 
Miliard lat na godzinę BOŻENY GOGO
LEWSKIEJ i JAROSŁAWA SKOWROŃ
SKIEGO (Wydawnictwo Łódzkie, 16 s. 
nlb., 80 zł). Opisuje przygody bohaterów, 
którzy w’ towarzystwie stalowego robota 
wyruszają wehikułem czasu w epokę ka
mienia łupanego. Przeżywają tam spot
kanie z dinozaurami, latającymi gadami, 
a w dalszej podróży — już w epoce pa
leolitu — praprzodkami ludzi. Książka 
napisana częstochowskim wierszem, nie 
prezentuje wysokiego poziomu literackie
go, ale ma walory poznawcze. Może być 
samodzielnie czytana przez 7—8-letnie 
dzieci. Ilustracje Andrzej i Paweł Nawro- 
towie. Poziom I, dział N.

Dla dzieci trochę starszych klasyczne 
już wydanie powieści J. I. KRASZEW
SKIEGO Mistrz Twardowski — Powieść 
z podań gminnych. Tom 1 z. 1. (LSW, 
41 s., 85 zł), która mówi o tym, jak to 
ojciec Twardowski zaprzedał syna diabłu. 
Zabawna, dowcipna historyjka, z rysun
kami E. Gaudasińskiej. Poziom II, dział 
Op.

Kolejna powieść fantastyczna KIRA 
BUŁYCZOWA Milion przygód (NL, 274 
s., 125 zł) jest kontynuacją przygód Alicji, 
bohaterki dwóch poprzednich jego po
wieści: Podróże Alicji (1978) oraz Było 
to za sto lat (1983). Kilkunastoletnia 
Alicja żyje w XXI w. w Moskwie. Pod
czas wakacji wraz z przyjaciółmi ze 
stacji biologicznej wyrusza na różne eks
pedycje w czasie i w przestrzeni. Za po
mocą wehikułu czasu i pojazdów kos
micznych młodociani podróżnicy przeno
szą się w czasy średniowiecza, odwiedzają 
Morze Śródziemne, wyspę Jawę i kilka 
planet, znajdują flotę Tyrana Diostura, ' 
na Penelopie poznają rogate psy, tygro- 
szczury i uciekają przed piratami kos
micznymi. Jednym słowem przeżywają 
milion przygód. Powieść napisana w kon
wencji satyrycznej. Ma duże wartości 
wychowawcze i ideowe. Doskonała lek
tura dla dzieci 10—13-letnich i starszych 
miłośników książek tego autora. Poziom 
III, dział F.

W dziale literatury popularnonaukowej 
pojawiły się dwie nowe pozycje z serii 
„Delta przedstawia”:
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MACIEJA BRYŃSKIEGO Elementy 
teorii Galois (Wydawnictwo Alfa, 111 s., 
100 zł), klasyfikacja 512.6, oraz ANDRZE
JA SZYMACHY Szczególna teoria względ
ności (Wydawnictwo Alfa, 110 s., 100 zł). 
Klasyfikacja 53. Książki te przeznaczone 
są dla zainteresowanych matematyką 
uczniów szkół średnich.

Z dziedziny geologii ukazała się książka 
WIKTORA NIEDZICKIEGO Tajemnice 
Ziemi (NK, 147 s., 160 zł). Autor w formie 
prostego wykładu wyjaśnia podstawowe 
problemy związane z Ziemią. Opisuje ro
dowody szlachetnych i nieszlachetnych 
kamieni, omawia historię powstania i od
krycia złóż węgla kamiennego, ropy naf
towej, soli, żelaza i innych bogactw na
turalnych, etapy formowania się skorupy 
ziemskiej, powstanie układu planetarnego 
i słonecznego, pracę geologów,-różne kon
cepcje dotyczące stworzenia świata i ży
cia. Całość ubarwiają liczne ciekawostki 
i zagadki. Książka dobrze napisana, bę
dzie interesującą lekturą dla każdego 
czytelnika. Klasyfikacja 55 4- 523.31.

Dla miłośników sportu samochodowego 
kolejna książka NINY LENGYEL Rok 
Mc Larena. Formuła 1 (WSiT, 30 s., 
90 zł). Zawiera dane techniczne samocho
du F—1 firmy angielskiej Mc Larena, 
obowiązujące na torach wyścigowych 
oraz kolejne etapy walki o punkty na 16 
który zwyciężył w sezonie 1984, zasady 
torach światowych. Klasyfikacja 796.7 
(100).

W serii geograficznej ilustrowanej znacz
kami pocztowymi wyszła książka GRZE
GORZA LUBCZYKA Na patelni Nigru 
(KAW, 101 s., 85 zł). W kilku szkicacń 
opisuje przemiany, jakie nastąpiły w tym 
kraju po r. 1960, kiedy Niger stał się 
niepodległą republiką, m.in. system edu
kacji telewizyjnej i radiowej, sytuację ko
biety, działalność służby zdrowia. Publi
kacja napisana w tonie gawędziarskim, 
przekazuje dużo informacji krajoznaw
czych. Klasyfikacja 916.626.

Fizyka. Ilustrowana encyklopedia dla 
wszystkich. (WNiT 338 s., 800 zł) zawiera 
podstawowe wiadomości z różnych dzie
dzin fizyki oraz nauk pokrewnych. Obej
muje około 2500 haseł ułożonych w po
rządku alfabetycznym, przystępnie objaś
nionych i ilustrowanych, uzupełniających 
się wzajemnie wieloma odsyłaczami. Treść 
książki wzbogacono życiorysami słynnych 
fizyków, wykazem laureatów nagrody 
Nobla w dziedzinie fizyki oraz uniwersal
nymi tablicami fizycznymi i jednostek 
miar układu SI. Przeznaczona jest dla 
młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz 
dla szerokiego kręgu czytelników intere
sujących się zagadnieniami fizyki. Klasy
fikacja 53(03).

Marzena Romaszewska

WŚRÓD KSIĄŻEK

N akładem Biblioteki Narodowej uka
zała się praca

Ewy Barteczko 
Joanny Jarzyńskiej 

POLSKIE W YDAW NICTW A  
INFORMACYJNE 1945— 1981 

BN 1985, nakład 2000 egz.)

Publikacja jest obszernym spisem pol
skich wydawnictw informacyjnych wyda
nych w latach 1945—1981, stanowi zara
zem próbę przedstawienia wzorcowej bi
bliografii informacyjnej w dziale infor
macyjnym dużej biblioteki publicznej.

Materiał zgromadzono w oparciu o 
„Przewodnik Bibliograficzny”, katalogi i 
kartoteki Biblioteki Narodowej, bibliogra
fie bibliografii i inne spisy bibliogra
ficzne. Starano się uwzględnić wszystkie- 
ważniejsze polskie wydawnictwa informa
cyjne z lat 1945—1981.

Materiał został uporządkowany według 
działów UKD (wprowadzono niewielkie 
modyfikacje), w ramach jednej dziedziny 
występuje podział na grupy w zależności 
od typów wydawnictw:

1. Inform.atory o informatorach
2. Bibliografie. Katalogi
3. Encyklopedie. Słowniki encyklope

dyczne i terminologiczne
4. Słowniki biograficzne
5. Inne wydawnictwa informacyjne 

(m.in. wykazy instytucji, spisy osób, 
przewodniki, materiały statystyczne, 
atlasy, kalendaria itd.)

W bibliografii zastosowano skrócony 
opis bibliograficzny uwzględniając przede 
wszystkim elementy, które wydawały siię 
najistotniejsze z punktu widzenia pracy 
informacyjnej.

Publikacja wyposażona jest w indeks 
autorsko-tytułowy (tytuły wszystkich wy
dawnictw, nazwiska autorów, redaktorów 
i niektórych tłumaczy) oraz alfabetycz
ny wykaz haseł przedmiotowych (nazwy 
tych działów i .poddziałów UKD, które 
zostały wykorzystane w zrębie głównym 
książki).

K olejną pozycją w dorobku wydaw
niczym Centralnej Biblioteki Woj
skowej im. płk. Zbigniewa Załuskie

go jest bibliografia
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KU LTURA  W CZASOPIŚ
MIENNICTWIE  W 40-LECIU 
POLSKI LUDOWEJ oprać. Jó
zef Skrzypiec, Jerzy Kujawa, 
Janusz Figura (CBW, 1985)

Mówi się, że domeną współczesnej armii 
jest szybkość działania. W bibliotekar
stwie wojskowym muszą obowiązywać 
podobne zasady, skoro omawiana biblio
grafia obejmuje okres od r. 1944 do 1984 
włącznie, a ukazała się już w lecie 1985.

Praca odnotowuje 3343 publikacje z po
nad 200 tytułów gazet i czasopism o róż
nym zasięgu i najrozmaitszych profilach 
programowych. Nie zarejestrowano w 
szerszym zakresie artykułów z prasy woj
skowej, wychodząc z założenia, że bogate 
ich zestawy zawarte są w specjalistycz
nych materiałach bibliograficznych, głów
nie w opublikowanych również przez CBW 
Problemach pracy kulturalno-oświatowej 
w wojsku (1971 rok) oraz w wydawnic
twie ciągłym, obejmującym okresy pięcio
letnie — Działalność kulturalno-oświato
wą w wojsku.

Na łamach „Poradnika” trzeba wspo
mnieć, że w wykazie .tytułów wykorzys
tanych czasopism znajdują się wszystkie 
czasopisma bibliotekarskie o zasięgu ogól
nopolskim '— „Bibliotekarz”, „Poradnik 
Bibliotekarza”, „Przegląd Biblioteczny”.

Okres 40-lecia autorzy bibliografii po
dzielili na 6 etapów: I — lata 1944—1948, 
II — 1949—1956, III — 1957—1970, IV — 
1971—1979, V 1980—1981, VI — 1982—1984. 
Cezurę ustalono na podstawie „kryterium 
przemian w życiu społeczno-politycznym 
kraju, które są ważnym czynnikiem de
terminującym rozwój kultury”. W każ
dym z wymienianych etapów uwzględnio
no następujące problerńy: zagadnienia o- 
gólne kultury, problemy polityki kultu
ralnej, poszczególne dziedziny kultury i 
sztuki, działalność kulturalno-oświatowa 

.i upowszechnianie kultury. Konieczna se
lekcja materiału (zebranego w oparciu o 
„Bibliografię Zawartości Czasopism” i 
„Polską Bibliografię Literacką”) dokona
na została pod kątem znaczenia poszcze
gólnych publikacji i ich reprezentatyw
ność dla różnych kierunków i orientacji 
społeczno-politycznych. Jest to zatem wy
bór autorski, a więc siłą rzeczy subiek
tywny. Wydaje się jednak, że opubliko
wana przez CBW bibliografia zawiera po
zycje oddające atmosferę i problematykę 
życia kulturalnego w poszczególnych o- 
kresach naszej powojennej historii, ilus
trujące główne koncepcje polityki kultu
ralnej oraz dominujące na kolejnych eta
pach spory i dyskusje wokół kultury.

Kultura w czasopiśmiennictwie'w 40 le- 
ciu Polski Ludowej niewątpliwie stanie 
się pożytecznym składnikiem warsztatu 
pracy bibliotekarza. (J. W.)

Wyniki konkursu SBP 
na wspomnienie 

bibliotekarza

Zarząd Główny Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich na wniosek Komisji 
Konkursowej w składzie: Ewa Pawlikow
ska (przewodnicząca), Andrzej Jopkiewicz, 
Krystyna Kruszka, Władysława Wasilew
ska, Elżbieta Widerszalowa postanowił:

Nie przyznawać nagrodyI stopnia

Przyznać:
Nagrody II stopnia (15 tys. zł) — IZA
BELI NAGÓRSKIEJ (Rok 1945 we 
wspomnieniach bibliotekarki łódzkiej, 
Bibliotekarze w akcji zwalczania anal
fabetyzmu), JÓZEFOWI PODGÓRECZ- 
NEMU (Przez całe życie z książką), FE
LICJI MARII ZENKEROWEJ (Wspo
mnienia bibliotekarza wiejskiego).

Nagrody III stopnia (10 tys. zł) —
KAZIMIERZE SPRUCH-CIEPLUSZE 
i(Biblioteka przy Trakcie Piotrkowskim), 
KRYSTYNIE MALINOWSKIEJ (Kon
kurs na wspomnienia bibliotekarzy — 
wypowiedź).

- Wyróżnienie (5 tys. zł) JANINIE GAR
DAS (praca bez tytułu), ZOFII KRUCZ
KOWSKIEJ (Moja Praca — mój za
wód), KAZIMIERZOWI POCIESZE (Pa
miętnik szczęśliwych lat), KAZIMIE
RZOWI RUTKOWSKIEMU (praca bez 
tytułu), JÓZEFOWI ŻOŁNIE (Urywki z 
życiorysu starego bibliotekarza).

Wyróżnienie honorowe za uwzględnienie 
we wspomnieniach działalności SBP: 
JANINIE GARDAS, KRYSTYNIE MA
LINOWSKIEJ, JÓZEFOWI PODGORE- 
CZNEMU.

M IE J S K A
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Nagrody za najlepiej 
wydane książki w roku 
1984

J ako przedstawiciel Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich uczestniczy
łem w pracach jury, nowego kon

kursu ustanowionego przez ministra kul
tury i sztuki, na najlepiej wydaną książkę 
roku. Ta n<ftva inicjatywa honorowania 
rzetelnej roboty wydawniczej i poligra
ficznej ma# na celu — jak czytamy w 
regulaminie konkursu — podkreślenie 
rangi i społecznego znaczenia książek o 
wysokiej jakości wydawniczej i technicz
nej, wyróżnienie ludzi, których praca ma 
bezpośredni wpływ na kulturę książki 
polskiej, stworzenie trwałej zachęty dla 
przedsiębiorstw wydawniczych i poligra
ficznych do wspólnego działania na rzecz 
podniesienia poziomu polskiego edytors
twa i sztuki drukarskiej.

Idea konkursu zrodziła się w wyniku 
powszechnego bicia na alarm w związku 
z pogarszającym się stanem naszej po
ligrafii i produkcji wj'dawniczej. Jego 
podstawowym założeniem jest zwracanie 
uwagi na dobrą robotę wydawniczą i po
ligraficzną, mimo utrzymujących się trud
ności technicznych i braków materiało
wych. Nagroda w konkursie dla wyróż
nionej książki (100 tys. zł.) ma zachęcać 
tych, którzy nie poddają się trudnościom, 
ale w istniejących bardzo ciężkich warun
kach próbują z pozytywnym skutkiem 
dobrze wydawać książki. Stąd nagroda 
dzielona jest pomiędzy wydawnictwo i 
drukarnię w proporcji ustalonej przez 
jury konkursu. Wydawnictwo nagradzane 
jest za ogólną koncepcję wydawniczą i 
wkład pracy edytorskiej, za celowość 
wyboru formy i wyposażenia .stosownie 
do merytorycznej zawartości książki, za 
projelcty graficzne, typograficzne oraz ich 
zharmonizowanie z treścią. Natomiast 
wkład drukarni oceniany jest za skład i 
łamanie, wykonanie formy drukarskiej, 
druk tekstu i ilustracji oraz wykonanie 
introligatorskie. Brane są też pod uwagę 
kryteria dla wspólnego wkładu wydawnic
twa i drukarni w postaci trafności wy
boru papieru oraz innych surowców uży
tych w procesie produkcji książki.

Jest to więc konkurs honorujący osiąg
nięcia koncepcyjno-edytorskie. Od znane
go konkursu PTKW na najpiękniejszą 
książkę polską różni się przede wszystkim 
tym, że jury stara się ocenić wykonaw
cze walory produktu, jakim jest książka, 
podczas gdy w konkursie PTWK książki 
zyskują nagrody głównie za artystyczną 
koncepcję oraz za szatę graficzną. 

Wydawcy i drukarnie zgłosili do kon

kursu ok. 150 książek. Trzeba od razu 
powiedzieć, że jury nie miało kłopotów 
z nadmiarem kandydatek do nagród. 
Przysłane egzemplarze, a więc najlepsze, 
bo wybrane z całego nakładu, nie pozba
wione były usterek i uchybień. Nie od
było się bez przesyłania książek, w przy
padku których popełniono oczywiste błędy 
w sztuce edytorskiej i poligraficznej. Kan
dydatek do nagród bez żadnych usterek 
było niewiele. Konkurs stał się kolejnym 
potvâerdzeniem ogólnie niskiego poziomu 
wydawanych w Polsce książek.

Zgodnie z regulaminem nagrodzono 
książki w ramach 13 działów. W dziale 
książek społeczno-politycznych nagrody nie 
przyznano. Podobnie w działach: encyklo
pedii, słowników i leksykonów; litera
tury pięknej dla dorosłych; wydawnictw 
muzycznych i kartograficznych. Nagrody 
przyznano natomiast w działach:

■© książek ogólnohumanistycznych:
1. Polska Jana Długosza. Red. H. Sam

sonowicz (PWN, Drukarnia Rewolucji 
Październikowej — dalej w skrócie 
DRP);

2. Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili. 
Antologia publicystyki doby stanisła

wowskiej. Oprać. Z. Gliński (PIW,
DRP);

#  książek przyrodniczych:
3. Leszczyński S.: Radiologia (PZWL 

DRP);
#  książek matematycznych i technicz

nych:
4. Karwowska-Lamparska A.: Telewi

zyjne systemy cyfrowe (WKiŁ, DRP);
♦  podręczników szkolnych i akademic

kich:
5. Czekańska M. Przystasz W.: Polska 

— ziemia, ludzie (WSiP, DRP);
#  książek dla dzieci i młodzieży:

6. Kraszewski J. I.: Dziad i baba (NK, 
Drukarnia Narodowa w Krakowie);

•  wydawnictw o sztuce, albumów, tek:
7. Lorentz S., Rottermund A.: Klasy

cyzm w Polsce (Arkady, Dom Słowa 
Polskiego);

8. Samek J.: Polskie rzemiosło arty- 
. styczne. Czasy nowożytne. (WAiF,

DRP);
#  serii wydawniczych:

9. Ferenc T.: Poezje wybrane (Czytelnik, 
Drukarnia Narodowa w Krakowie);

♦  książek w językach obcych i książek 
eksportowych:

10. Jaworski J.: Akt Album (WAiF; Dom 
Słowa Polskiego i DRP);

•  reprintów i wydawnictw bibliofil
skich:

11. Oleszczyński A.: Wspomnienia. Cz. 1. 
O Polakach co słynęli w obcych i od
ległych krajach. Opisy i wizerunki. 
(WAiF, Drukarnia. Narodowa w Kra
kowie).

J. Wołosz
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ROCZNICE 1986
350 rocznica u rodzin  (ok. 1636) JANA CHRY

ZOSTOMA PASKA — pam iętn ikarza  (Pam ięt
niki}

45 rocznica śm ierci (1941) WŁADYSŁAWA 
SEBYŁY — poety  (Pieśń szczurolapa, W iersze  
wybrane}

45 rocznica śm ierci (1941) MARIUSZA ZA
RUSKIEGO — au to ra  p ub likacji z zak resu  że
g larstw a i  ta te rn ic tw a , ta te rn ik a , żeglarza, p i
sarza (Na m orzach da lekich , Na skrzyd łach  
jach tów , Z harcerzam i na ,,Zaw iszy Czar
n y m ”}

3 1 — 80 rocznica u rodzin  (1906) ROMANA 
BRANDSTAETTERA — poety, d ram atu rga , 
prozaika (Pow rót syna  m arnotraw nego, Jezus 
z N azarethu, H ym n y  M aryjne}

8 I — 90 rocznica śm ierci (1896) PAUL-MA- 
R lE  VERLAINE’A — poety  francusk iego  (Do
bra piosnka. N iegdyś i daw niej. S ztu ka  poe
tycka}

10 I  — 50 rocznica śm ierci (1936) GABRIELA 
KORBUTA — h isto ryka  lite ra tu ry  i b ib lio
g rafa  (Literatura  polska od począ tków  do 
w o jn y  św iatowej}

13 I — 45 rocznica śm ierci (1941) JAMESA 
AUGUSTINA ALOYSIUSA JOYCE’A — a n 
gielskiego pow ieściopisarza 1 poety  pochodze
nia irlandzkiego (Ulisses, P ortre t a r ty s ty  z 
czasów młodości}

14 I  — 90 rocznica urodzin  (1896) DOS PAS_ 
SOSA — pisarza am erykańsk iego  (M anhattan  
Transfer, 42 rów noleżnik}

18 I — 100 rocznica śm ierci (1886) MICHAŁA 
CZAJKOWSKIEGO, Sadyka Paszy pow leś- 
ciopisarza, działacza politycznego (Powieści 
kozackie , Owruczanin}

18 I — 50 rocznica śm ierci (1936) RUDYAR- 
DA K IPLINGA — angielskiego poety , pow ieś
ciopisarza i now elisty , lau rea ta  N agrody N o
bla w  r. 1907 (Księga dżungli. T akie  sobie ba
jeczki}

20 I  — 160 rocznica śm ierci (1826) STANIS
ŁAWA STASZICA — pisarza politycznego, 
działacza, uczonego, filozofa (Uwagi nad ż y 
ciem  Jana Zam oyskiego, P rzestrogi dla Polski}

21 I — 85 rocznica u rodzin  (1901) JANUSZA 
MEISSNERA — prozaika (Szkoła orląt. Żądło  
G enow efy, „L" ja k  Lucy, Czarna bandera}

26 I  — 10 rocznica śm ierci (1976) WITOLDA 
JANA DOROSZEWSKIEGO — językoznaw cy, 
red ak to ra  naczelnego Słow nika  ję zy k a  po lsk ie
go.

28 I — 15 rocznica śm ierci (1971) STANI
SŁAWA VINCENZA — etnografa , eseisty , po
w ieściopisarza, tłum acza (Na w yso k ie j poło
ninie, N ow e czasy}

31 I — 30 rocznica śm ierci (1956) ALANA 
ALEXANDRA M iLNE’A -— angielskiego pow ieś
ciopisarza, d ram atu rg a  i poety (K ubuś P u 
cha tek, Chatka Puchatka}

I I  — 450 rocznica u rodzin  (laB6) PIOTRA 
SKARGI — teologa, kaznodziei i p isarza k a 
tolickiego (Kazania se jm ow e. Ż yw o ty  św ię
tych}

5 II  — 120 rocznica urod.zin (1866) IGNACE
GO CHRZANOWSKIEGO — h isto ryka  lite ra 
tu ry  (Historia litera tu ry  niepodległej Polski}

7 II — 170 rocznica u rodzin  (1816) JOZEFA 
BOHDANA DZIEKONSKIEGO — pow ieścio
pisarza, now elisty , tłum acza (W spom nienia i 
m arzenia Bogdańskiego, Sędziwój}

10 II — 100 rocznica u rodzin  (1886) JERZEGO 
SZANIAWSKIEGO — dram atu rg a , prozaika 
(Żeglarz, Most, Dwa tea try . Profesor Tutka}

11 II — 70 rocznica u rodzin  (1916) SEWERY
NY SZM AGLEW SKIEJ — prozaika (Dymy nad 
B irkenau, Zapowiada -się p iękn y  dzień. N ie 
w inn i w N orym berdze}

17 II — 130 rocznica śm ierci (1856) H EIN RI
CHA HEINEGO — poety  niem ieckiego (S ta tek  
niew oln ików . Dzieła w ybrane}

18 II — 20 rocznica śm ierci (1966) STAN I
SŁAWA CAT-MACKIEWICZA — pisarza, pu- 
b iicysty  (Stanisław  A ugust, M uchy chodzą po 
m ózgu. Odeszli w  zm ierzch}

19 II — 35 rocznica śm ierci (1951) ANDRE 
GIDE’A — pisarza francuskiego, lau rea ta  N a
g rody  Nobla w r. 1947 (Lochy W atyka n u , Fał
szerze}

24 II — 45 rocznica śm ierci (1(941) EMILA 
ZEGADŁOWICZA — poety, prozaika, d ram a
tu rg a  (Powsinogi beskidzkie . Z m ory, D om ek  
z kart}

27 II — 140 rocznica śm ierci (1846) EDWAR
DA DEMBOWSKIEGO — filozofa, k ry ty k a  U- 
terackiego, działacza społecznego (O postępach  
w  filo zo fic zn ym  po jm ow aniu  bytu . P iśm ien
n ictw o polsk ie  w  zarysie}

28 II — 10 rocznica śm ierci (1976) JÓZEFA 
W ITTLINA — poety, prozaika, tłum acza (Sól 
ziem i, O rfeusz w  p iek le  X X  wieku}

28 II — 70 rocznica śm ierci H enry  Jam esa 
am erykańsk iego  pow ieściopisarza i now elisty  
(Portret dam y. Am basadorow ie)
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3 III  — 240 rocznica urodzin  (1746) IZABELI 
CZARTORYSKIEJ Z FLEMINGÓW — pisarki, 
m ecenasa k u ltu ry  (P ielgrzym  w  Dobromilu}

3 III — 80 rocznica urodzin (1906) ARTURA 
LUNDKVISTA — szwedzkiego poety i pisarza, 
lau rea ta  N agrody Leninow skiej w r. 1957 (Upa
dek Jerycha, Róża wiatrów}

5 III — 20 rocznica śm ierci (1966) ANNY 
ACHMATOWEJ — poetk i rosy jsk ie j (Poezje)

5 III — 85 rocznica urodzin (1901) JULIANA 
PRZYBOSIA — poety, eseisty (Póki m y ży -  
jem y , W ięcej niż m anifest, Zapiski bez daty}

7 III  — 130 rocznica śm ierci (1856) KA JE
TANA KOŻMIANA — poety, tłum acza, pa- 
m iętn ikarza (Ziem iaństw o polskie. Pam iętniki}

11 III — 80 rocznica urodzin (1906) JÓZEFA 
KAPENIAKA — pow ieściopisarza (Ród Gą- 
sieniców. T a trzańskie diabły. H istoria pols
kiego narciarstwa}

17 III — 160 rocznica śm ierci (1826) JÛZEFA 
MAKSYMILIANA OSSOLIŃSKIEGO — histo 
ryka lite ra tu ry , tłum acza, tw órcy b iblioteki 
(W ieczory badeńskie. W iadom ości historyczno- 
-kry tyc zn e  do dzie jów  litera tu ry  polskiej}

17 III — 45 rocznica śm ierci (19411) IZAAKA 
BABLA — rosyjskiego pisarza, now elisty  i d ra 
m aturga (Arm ia Konna, Opowiadania odeskie. 
Zmierzch}

22 III — 200 rocznica u rodzin  (1786) JOACHI
MA LELEWELA — h isto ryka, uczonego, dzia
łacza patrio tycznego (B ibliograficznych ksiąg 
dw oje. Dzieje Polski po tocznym  sposobem  
opowiedziane}

28 III — 45 rocznica śm ierci (1941) VIRGINII 
WOOLF — pow ieściopisarki angielskiej (Pani 
Dalloway, Do latarni m orskiej}

1 IV — 90 rocznica u rodzin  (1896) POLI GO
JAW ICZYŃSKIEJ — pow ieściopisarki, now e- 
listk i (D ziew częta z N ow olipek, Stolica, Krata}

3 IV — 100 rocznica u rodzin  (1886) WŁADY
SŁAWA TATARKIEWICZA — filozofa, es te ty 
ka, h isto ryka  filozofii i sz tuk i (Historia filo 
zofii, O szczęściu}

10 IV — 20 rocznica śm ierci (1966) EVELYNA 
ARTHURA WAUGHA — pow ieściopisarza i no
w elisty  angielskiego (Drodzy nieobecni. O fi
cerowie i dżentelm eni}

13 IV — 20 rocznica śm ierci (1966) GEORGE- 
SA DUHAMELA — pisarza francuskiego (K ro
nika rodu Pasquier}

13 IV — 80 rocznica urodzin  (1906) SAMUE
LA BECKETTA — pisarza pochodzenia irlandz
kiego, piszącego po angielsku i francusku , 
lau rea ta  N agrody Nobla w  1969 r. (Czekając na 
Godota, K ońców ka, Radosne dni}

21 IV — 100 rocznica urodzin (1886) JULIANA 
BRUNA-BRONOWICZA — publicysty , k ry ty k a  
literackiego, działacza ruchu  robotniczego (Ste
fana Żerom skiego tragedia pom yłek}

23 IV — 370 rocznica śm ierci (1916) W ILIA
MA SHAKESPEARE’A — angielskiego poety i 
d ram atu rga  (Hamlet, Sen  nocy letn iej. Burza}

24 IV — 100 rocznica urodzin (1886) JU LIU 
SZA Kl e in e r a  — h isto ryka  i teo re tyka  li
te ra tu ry , edytora (Zarys dzie jów  litera tury  
polskiej}

2 V — 160 rocznica śm ierci (1826) ANTONIE
GO MALCZEWSKIEGO — poety (Maria}

7 V — 20 rocznica śm ierci (1966) STANISŁA
WA JERZEGO LECĄ — poety, sa ty ryka , afo- 
rysty , tłum acza (Myśli nieuczesane, FraszKo- 
branie}

11 V — 15 rocznica śm ierci (1971) RAFAŁA 
WOJACZKA — poety (Sezon, Nie skończona  
krucjata}

12 V — 20 rocznica śm ierci (1966) LUDWIKA 
HIERONIMA MORSTINA — poety, prozaika, 
au to ra  sz tuk  scenicznych, tłum acza (Moje 
przygody teatralne. D ram aty polskie . Kłos pan
ny}

13 . V — 30 rocznica śm ierci (1956) ALEK
SANDRA ALEKSANDROWICZA FADIEJEWA 
— pisarza rosyjskiego (Młoda Gwardia}

13 V — 70 rocznica śm ierci (1916) ALEJCHE- 
MA SZOLEMA, właśc. Szalom Rabinow icz — 
żydowskiego pow ieściopisarza, now elisty  i d ra 
m aturga (Dzieje T ew ji M leczarza, Zaczarowa
n y  krawiec}

14 V — 95 rocznica urodzin  (1891) MICHAIŁA 
AFANASJEW ICZA BUŁHAKOWA — rosy jsk ie
go pisarza i now elisty  (Biała Gwardia, M istrz 
i Małgorzata}

19 V — 15 rocznica śm ierci (1971) CZESŁAWA 
JANCZARSKIEGO — poety, au to ra  książek 
dla dzieci i  m łodzieży, tłum acza (Przygody i 
w ędrów ki m isia Uszatka, P taki m ów ią po 
polsku).

19 V — 10 rocznica śm ierci (1976) JULIANA 
KRZYŻANOWSKIEGO — histo ryka  lite ra tu ry  
i fo lk lo ru  (H istoria litera tury  po lsk ie j. M ądrej 
głowie dość dw ie słowie} .

25 V — 25 rocznica śm ierci (1961) JANUSZA 
MAKARCZYKA — au to ra  książek dla dzieci, 
now elisty, publicysty  (Dżafar z Bagdadu, Przez 
P alestynę i Syrię}

28 V — 70 rocznica śm ierci (1916) IWANA 
JAKOWYCZA FRANKI — ukraińskiego publi
cysty, uczonego i działacza politycznego (U- 
tw ory wybrane}

29 V — 55 rocznica śm ierci (1931) Z O fll ŻU- 
RAKOW SKIEJ — prozaika, au to rk i książek 
dla dzieci i m łodzieży (Skarby, Jutro niedziela, 
Rom an i dziew iętnastu}
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4 VI — 100 rocznica śm ierci (1886) LUDWIKA 
SZTYRMERA — prozaika (Pantofel — historia  
mego kuzyna)

G VI — 40 rocznica śm ierci (1946) GERHARTA 
HAUPTMANNA — niem ieckiego d ram atu rg a  
i  pow ieściopisarza, la u re a ta  N agrody Nobla w 
r. 1912 (Tkacze, Hanusia)

8 VI — 30 rocznica śm ierci (1956) JA NA LE
CHONIA, właśc. nazw isko Leszek Serafinow icz 
— poety  (K arm azynow y poem at, L u tn ia  po 
B ekw arku , D zienniki) ■

10 VI — 45 rocznica śm ierci (1941) LUDWIKA 
KRZYWICKIEGO — socjologa (Dzieła, W spo
m nienia)

12 VI — 45 rocznica śm ierci (1945) WITOLDA 
HULEWICZA — poety  (Polski Faust, P rzy 
błęda Boży, B eethoven; czyn  i człow iek)

14 VI — 50 rocznica śm ierci (1936) GILBERTA 
KEITHA CHESTERTONA — angielskiego po
w ieściopisarza, k ry ty k a , eseisty  i  poety (Czło
w iek , k tó ry  był C zw artkiem , N iew inność ojca  
Browna)

18 VI — 50 rocznica śm ierci (1936) MAKSIMA 
MAKSIMOWICZA GORKIEGO, właśc. nazw isko 
A leksiej M aksim owicz Pieszkow  — pisarza ro 
syjskiego (M atka, Na dnie)

19 VI — 55 rocznica śm ierci (1931) JERZEGO 
LIEBERTA — poety  (Druga ojczyzna. Gusła, 
K ołysanka  jodłow a)

21 VI — 75 rocznica u rodzin  (1911) HANNY 
MALEW SKIEJ — prozaikaj pub licysty  (K am ie
nie wołać będą. P rzem ija  postać św iata. Opo
wieść o siedm iu  m ędrcach. A p o k ry f rodzinny)

22 VI — 30 rocznica śm ierci (1956) VÄCLAVA 
REZACA — pisarza czeskiego (K raw ędź, N ie
biańska koza)

1 VII — 90 rocznica śm ierci (1896) HARRIET 
ELIZABETH BEECHER-STOWE — am ery k ań 
skiej p isa rk i i  działaczki społecznej (Chata 
W uja Toma)

2 VII — 25 rocznica śm ierci (1961) E R N EST^ 
HEMINGWAYA — pow ieściopisarza am ery k ań - 
kiego, lau rea ta  N agrody Nobla w  r. 1954 (Po
żegnanie z bronią. K om u  b ije dzw on. S tary  
człow iek i morze)

2 VII — 20 rocznica śm ierci (1966) JANA 
BRZECHWY — poety , sa ty ry k a , tłum acza, a u 
to ra  u tw orów  dla dzieci (K aczka dziw aczka. 
A kadem ia  pana K leksa , L iryka  m ojego życia)

3 VII — 35 rocznica śm ierci (1951) TADEUSZA 
BOROWSKIEGO — poety, prozaika, pub licy 
sty  (Pożegnanie z Marią, Mała kron ika  w iel
kich  spraw)

3 VII — 45 rocznica śm ierci (1941) TADEU
SZA BOYA-ZELENSKIEGO — publicysty , k ry 
ty k a  literack iego , tłum acza, sa ty ry k a  (Słówka, 
F lirt z M elpomeną, P ijane dziecko we mgle)

4 V II — 10 rocznica śm ierci (1976) ANTONIEl 
GO SŁONIMSKIEGO — poety, kom ediopisarza, 
felietorństy , sa ty ry k a  (K ronik i tygodniow e  
1927—1939, Załatw ione odm ow nie. A lfabet w spo
m nień)

G VII — 190 rocznica śm ierci (1796) ADAMA 
NARUSZEWICZA — poety, h isto ryka , tłum acza 
(Dzieła, H istoria narodu polskiego)

7 VII — 120 rocznica u rodzin  (1866), JANA 
LEMAŃSKIEGO — poety, bajkop isarza, sa ty 
ryka (Bajki, K am ień filozo ficzny)

8 VII — 30 rocznica śm ierci (1956) GIOVAN
NIEGO PAPIN IEGO — pisarza włoskiego 
(Dzieje Chrystusa, Ż y w y  Dante)

12 VII — 25 rocznica śm ierci (1961) MAZO DE 
LA ROCHE — kan ad y jsk ie j pow ieściopisarki 
(Rodzina W hiteoaków )

15 VII — 110 rocznica śm ierci (1876) ALEK
SANDRA FREDRY — kom ediopisarza polskie
go, poety  (Zem sta, D am y i huzary. Ś lu b y  pa
n ieńskie, Dożywocie)

17 VII — 85 rocznica urodzin  (1901) BRUNO
NA ja s ie ń s k ie g o  — poety, prozaika, d ra 
m atu rga , pub licysty  (Słowo o Jakubie  Szeli, 
Palę Paryż, Zm ow a obojętnych)

19 V II — 90 rocznica urodzin  (1896) ARCHI- 
BALDA JOSEPHA CRONINA — pow ieściopisa
rza angielskiego (Gwiazdy p a trzą  na nas. K lu
cze K rólestw a, Z ielone lata)

24 VII — 60 rocznica śm ierci (1926) EDWARDA 
SŁOŃSKIEGO — poety  i .prozaika (Ta, co nie 
zginęła.... Drogi nieznane)

2G V II — 130 rocznica u rodzin  (1856) GEOR- 
GE’A BERNARDA SHAWA — angielskiego 
d ram atu rg a , k ry ty k a  i publicysty , lau rea ta  
N agrody N obla w  r. 1925 (Cezar i K leopatra, 
K andyd , Św ięta  Joanna)

27 VII — 40 rocznica śm ierci (1946) GERTRU
DY STEIN — am erykańsk ie j poetk i i pow ieś
ciop isark i (A utobiografia  A lic ji B. Toklas)

1 V III — 60 rocznica śm ierci (1926) JANA 
KASPROW ICZA — poety , p isarza d ra m a ty 
cznego, tłum acza (Z chałupy. H ym ny, Księga  
ubogich, Mój św iat)

2 V III — 25 rocznica śm ierci (1961) JOZEFA 
BIENIASZA — pow ieściopisarza, d ram atu rg a  
(Edukacja Józia Barącza, T uru l — władca p u 
szczy)

3 vtll — 100 rocznica śm ierci (1886) JANA 
LAMA — pow ieściopisarza, sa ty ry k a  (W ielki 
św iat C arow ie, G łow y do pozłoty)

4 V III — 100 rocznica u rodzin  (1886) JERZEGO 
HULEWICZA — d ram atu rg a , m alarza (Bole
sław  Śm ia ły , Czarna fala)

10 V III — 90 rocznica u rodzin  (1896) STEFA
NA WIECHECKIEGO, pseud. W iech — prozai
ka, fe lie ton isty  (Znakiem  tego. Cafe pod Mi
nogą, A  to ci polka)



13 VIH — 40 rocznica śm ierci (1946) HERBER
TA GEORGE’A WELLSA — pisarza angielsk ie
go (W ehiku ł czasu, W ojna św iatów , Pierwsi 
ludzie na Księżycu)

14 VIII — 30 rocznica śm ierci (1956) BERTOL- 
TA BRECHTA — niem ieckiego d ram atu rga  i 
poety, lau rea ta  N agrody L eninow skiej w r. 
1954 (Opera za trzy  grosze. M atka Courage 
i je j dzieci. Kariera A rtura  Ui)

n  V III — 90 rocznica urodzin (1896) JÓZEFA 
W ITTLINA — pow ieściopisarza, tłum acza (Sól 
ziemi)

19 V III — 50 rocznica śm ierci (1936) GARCI 
LORCI — hiszpańskiego poety  i d ram atu rga  
(Pieśni, Dom B ernardy Albą)

29 vni — 230 rocznica urodzin  (1756) JANA 
Śn ia d e c k ie g o  — publicysty, uczonego, f i
lozofa (O filozojli, o  literaturze)

31 V III — 45 rocznica śm ierci (1941) MARINY 
IWANOWEJ CW IETAJEW EJ — poetk i ro sy j
sk iej (W iorsty, Poem at fina łu , Mój Puszkin)

G IK  — 15 rocznica  urodzin  (1911) MARII 
KRÜGER — au to rk i książek dla dzieci i m ło
dzieży, au to rk i słuchow isk radiow ych i te le 
w izyjnych (Karolcia Godzina pąsow ej róży, 
Brygida)

7 IX — 90 rocznica śm ierci (1896) ZYGMUNTA 
KACZKOWSKIEGO — pow ieściopisarza (Mur- 
dello, Starosta hołobuckl, A nnuncjata)

2i IK  — 80 rocznica u rodzin  (1896) FRANCISA 
SCOTTA KEY’A FITZGERALDA — pisarza 
am erykańsk iego  (W ielki G atsby, Opowieści 
w ieku  jazzu)

1 K — 30 rocznica śm ierci (1956) ADAMA PO 
LEW KI — publicysty , d ram atu rga , prozaika 
(Igrce w  gród walą. Kocham  i nienawidzą)

12 IX — 90 rocznica u rodzin  (1896) EUGENIO 
MONTALE — włoskiego poety , k ry ty k a  lite 
rackiego, tłum acza, lau rea ta  N agrody Nobla 
w  r. 1983 (Okazje)

15 X — 25 ■ rocznica śm ierci (1961) TADEUSZA 
ZELENAYA — poety, au to ra  opow iadań, t łu 
macza (Jesień sen tym enta lna . Zapiski ze starej 
skrzyn i)

16 X — 25 rocznica śm ierci (1961) REMIGIUSZA 
KWIATKOWSKIEGO — poety, tłum acza (A nto
logia stu  poetów  japońsk ich , Paraso l noś i 
przy  pogodzie, D obry Mlrall)

18 X — 100 rocznica u rodzin  (1886) HELENY 
BOGUSZEW SKIEJ — pow ieściopisarki, działa
czki społecznej (Całe życ ie  Sabiny, Zw ierzęta 
w śród ludzi)

21 X — 100 rocznica śm ierci (1886) JOSÉ HER- 
NANDEZA — poety argen tyńsk iego  (M artin  
Flero)

25 X — 85 rocznica urodzin (1901) WŁADY
SŁAWA JANA GRABSKIEGO — prozaika, pu 
blicysty  (W cieniu kolegia ty. Saga o Jarlu  
Broniszu, Rapsodia św idnicka)

20 X — 45 rocznica śm ierci (1941) ARKADI JA 
PIETROWICZA GAJDARA, właśc. GoUkow — 
pisarza rosyjskiego (T lm ur  i jego drużyna)

•i KI — 15 rocznica  śm ierci (1971) JANINY 
PORAZIŃSKIEJ — au to rk i książek dla dzieci 
i młodzieży, tłum aczki, redak to rk i (W W ojtu-  
siow ej izbie, K ichuś m ajstra  Lepigliny, K to  
m i dat skrzydła)

4 XI — 55 rocznica śm ierci (1931) ARTURA 
OPPMANA, pseud. Or-Ot — poety (Stare Mia
sto, Moja W arszawa, L egendy warszawskie)

7 XI — 10 rocznica śm ierci (1976) STANISŁA
WA NĘDZY-KUBINCA — poety, prozaika 
(Sabatowe czasy, Posiady na G roniku, M ity  
halne)

15 XI — 70 rocznica śm ierci (1916) HENRYKA 
SIENKIEW ICZA — pow ieściopisarza, now elisty, 
lau rea ta  N agrody Nobla w  r. 1905 (Trylogia 
— Ogniem i m leczem . Potop, Pan W ołodyjow 
ski, Qua vadls? K rzyżacy)

22 XI — 70 rocznica śm ierci (1916) JACKA 
LONDONA, właśc. Jo h n  G riffith  London — 
am erykańskiego now elisty, pow ieściopisarza i 
eseisty  (Martin Eden, Zew  krw i. B iały kieł)

22 XI — 10 rocznica śm ierci (1976) NATALII 
GAŁCZYŃSKIEJ, pseud. A nna G lińska — po
w ieściopisarki, tłum aczki (Gdzie m ój dom? 
Kasia i inne)

10 XII — 50 rocznica śm ierci (1936) LUIGIE- 
GO PIRANDELLA — włoskiego pisarza, d ra 
m aturga, lau rea ta  N agrody Nobla w  r. 1934 
(Sześć  po^staci scenicznych w  poszukiw aniu  
autora)

22 XII — 50 rocznica śm ierci (1936) ALEK
SANDRA NIKOŁAJEW ICZA OSTROWSKIEGO 
— pow ieściopisarza rosyjskiego (Jak hartowała  
sią stal)

25 KU  — 110 rocznica śm ierci' (1876) NARCY
ZY 2MICHÖW SKIEJ, pseud. GabryeUa — po
w ieściopisarki, poetki, pedagoga (Poganka, 
K siążka pam iątek)

29 X II — 60 rocznica śm ierci (1926) REINERA 
MARII RILKEGO — austriack iego  poety, po
w ieściopisarza (Elegie du lnejsk le . Malte: pa
m ię tn ik i M alte-Laudrlsa Bridge)

31 X II — 10 rocznica śm ierci (1976) ELŻBIE
TY JACKIEW ICZOW EJ — prozaika, pedagoga, 
publicystk i (W czorajsza młodość. Tancerze, Ra
tu j, Ewo! Dwie miłości)

oprać. Maria Kozioł
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UZUPEŁNIJ ZBIORY
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dysponuje 

ograniczonymi ilościami następujących wydawnictw:

Biblioteki w Polsce —  praca zbiorowa pod red. 
Leona Marszałka Wwa 1983

Informator Bibliotekarza i' Księgarza z lat 1968, 
1969, 1972, 1973, 1979—1985

Literatura Piękna (adnotowany rocznik bibliogra
ficzny) — 1966, 1967, 1969, 1970, 1972

Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych —  roczniki VI, Vil, IX, X

Czasopisma —  pojedyncze numery z następują
cych roczników: %
„Poradnik Bibliotekarza” — 1952—1985

,,Bibliotekarz” — 1969—1985 
,,Przegląd Biblioteczny” — 1946—1985

Zamówienia (z podpisem głównego księgowego) n,a wysyłkę za zaliczeniem 
pocztowym prosimy kierować do Biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich, ul. Konopczyńskiego 5/7 00—950 Warszawa.

Zamówienia są realizowane według kolejności zgłoszeń.
Informacja tel. 27-08-47. '


