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PORADNIK 
BIBLIOTEKARZA

MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Fakt podporządkowania sieci bibliotek publicznych resortowi 
kultury nie świadczy o tym, iż bibliotekarz jest to pojęcie 
tożsame z pracownikiem kultury typu instruktor tańców fol
klorystycznych czy zajęć świetlicowych. Nie jest również słu
szne w resorcie oświaty utożsamianie bibliotekarza z nauczy
cielem, mimo że bibliotekarz szkolny nauczycielem jednocześ
nie być powinien. Nie jest słuszne utożsamianie bibliotekarza 
biblioteki uniwersyteckiej czy biblioteki sieci PAN z pojęciem 
pracownika naukowego, mimo iż może nim być jednocześnie 
z pełnieniem zawodu bibliotekarza i mimo iż nauce służy. 
Takich przykładów można mnożyć więcej, ale te chyba starczą 
dla ustalenia, że zawód bibliotekarza jest zawodem bardzo 
wyraźnie określonym przez fakt pośredniczenia między utrwa
loną w rozmaity sposób myślą ludzką z jednej strony i od
biorcą tych dokumentów z drugiej. Wszystko inne jest specja
lizacją zawodową.

Aleksandra Niemczykowa: CUKB na zakręcie (zob. s. 6)
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JKAZUJE SIĘ OD ROKU 1949 luty 1986

D ek re t o b ib lio te k a c h  i o p ie c e  n a d  
zb io ra m i b ib lio teczn y m i z 17 IV 1946 r.

(w czterdziestą  rocznicę uchw alenia)

GABRIELA JYZ

D ekret’ o bibliotekach i opiece nad 
zbiorami bibliotecznymi z r. 1946 za
kończył 25-letnie starania bibliotekarzy 
polskich o uchwalenie ustawy bibliotecz
nej.

W okresie 20-lecia międzywojennego 
■ rodowisko bibliotekarskie opracowywało 
jej projekty trzykrotnie. Już w r. 1921 
X)wstał i^rojekt pierwszy stanowiący 
część ogólnej ustawy o oświacie poza
szkolnej. Złożony w komisji oświaty ów
czesnego Sejmu, został wkrótce wyco
fany „wobec zupełnego braku zrozumie
nia ze strony komisji i wypaczenia zasa
dniczej myśli’projektu” 2.

W r. 1926 na II zjeździe bibliofilów 
polskich postulowano opracowanie nowe
go projektu. Jesienią 1927 r. projekt sa
modzielnej ustawy o bibliotekach, zreda
gowany przez Związek Bibliotekarzy Pol
skich, został złożony w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego. Nakładał on na samorząd te
rytorialny obowiązek zakładania i utrzy-

1 D ekret o bibliotekach i opiece 'nad zbio- 
ra’mi bibliotecznym i z dn. 17I V 1946 r. „Dzien
nik Ustaw ” nr 26 poz. 163.

' J .  K o ł o d z i e j s k a .  Problem y ustaw y  
uibliotecznej. „B ibliotekarz” 1966 nr 2 s. 33.

mywania bezpłatnych bibliotek. Z po
wodu niechęci tegoż samorządu i ówczes
nych stowarzyszeń oświatowych, utrzy
mujących biblioteki, projekt ten nie zna
lazł szerszego poparcia.

Po raz trzeci z projektem ustawy o 
bibliotekach wystąpiono w r. 1934. W 
rezultacie ostrej i długotrwałej dyskusji 
prasowej i ten projekt nie został do
puszczony do Sejmu, a dalsze prace nad 
ustawą przerwał wybuch II wojny świa
towej. Tak więc w okresie międzywo
jennym nie zdołano stworzyć prawnych 
podstaw istnienia i rozwoju bibliotek

Na początku grudnia 1944 r. prezes Ra
dy Ministrów — Edward Osóbka-Mo- 
rawski polecił odręcznym pismem Resor
towi Oświaty opracowanie projektu usta
wy o bibliotekach W kwietniu 1945 r. 
projekt przygotowany przez zespół pod 
kierunkiem Józefa Grycza był gotowy. 
Następnie analizowały go zespoły fachow-

’ Polska pozostała w tej sprawie w tyle 
za k rajam i sąsiednim i — Czechosłowacja w pro
wadziła ustaw ę biblioteczną w r. 1919, ZSRR 
w r. 1920, Bułgaria w r. 1924.

‘ J. J a n i c z e k .  Spraw y biblioteczne w 
ramach działalności M inisterstwa Oświaty. 
W arszawa 1946 s. 7.



DEKRET o  BIBLIOTEKACH
ców, złożone z przedstawicieli Wydziału 
Bibliotek, ministerstw; Kultury i Sztuki, 
Informacji i Propagandy, Administracji 
Publicznej oraz przedstawicieli Związku 
Bibliotekarzy Polskich. Wskutek ożywio
nej dyskusji nad projektem oraz wpro
wadzania do niego licznych poprawek 
nie zdołano sfinalizować dej sprawy w r. 
1945. Dopiero 31 1 1946 r. d ^ re t został 
uchwalony przez Radę Ministrów Rządu 
Jedności Narodowej, a 17IV zatwierdzo
ny przez Krajową Radę Narodową.

Przepisy zawarte w dekrecie można 
podzielić na dwie grupy. Jedna to prze
pisy nawiązujące do aktów prawnych 
obowiązujących przed wejściem dekretu 
w życie i będące ich konsekwencją. Dru
ga grupa obejmuje te postanowienia de
kretu, które wnoszą coś nowego do pol
skiego prawa bibliotecznego* * dotyczą za
gadnień nie poruszanych w przepisach 
obowiązujących do r* 1946.

Pierwszą konsekwencję poprzednio obo
wiązujących aktów prawnych odnajdu
jemy już w art. 2 ust. 2 dekretu. Na 
podstawie tego przepisu miinister oświaty 
mógł włączyć do ogólnokrajowej sieci bi
bliotek publicznych, z zastrzeżeniem praw 
własności, biblioteki społeczne i prywat
ne za zgodą ich właścicieli. Bez zgody 
właścicieli (w wyjątkowych przypadkach 
— na wniosek Państwowej Rady Biblio
tecznej) minister oświaty miał prawo 
przejmować biblioteki prywatne i domo
we, o ile — jak to sformułowano w de
krecie — „tego wymagać będą potrzeby 
oświaty i nauki”. Przepis ' ten nie obo
wiązywał, gdy biblioteka stanowiła war
sztat pracy właściciela. Z tym przepisem 
łączy się art. 5 dekretu, który nakazywał 
rejestrowanie bibliotek zarówno należą
cych do sieci, jak i tych, które -działały 
poza nią (z wyjątkiem bibliotek domo
wych). Zarządzający biblioteką był zobo
wiązany do składania corocznych sprawo
zdań z jej działalności.

Artykuły 2 i 5 dekretu w sposób oczy
wisty nawiązywały do przepisów takich 
'jak okólnik resortu oświaty z 29X1 1944 
r., który .nakazywał w punkcie 1 opiekę 
nad wszystkimi bibliotekami i księgo
zbiorami, a w punkcie 4 polecał zareje
strowanie wszystkich bibliotek „na tere
nach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolo
nych spod okupacji niemieckiej” Podo
bne postanowienia zawierały również za
rządzenia ministra oświaty z 9 VII 1945 r. 
oraz z 4 VIII 1945 r. ®.

‘ O kólnik Resortu Oéwiaty z ćLn. 29 X I I9i4 r. 
w sprawie zabezpieczenia bibliotek i zbiorów  
bibliotecznych  (Dz.Urz.Min.Ośw. nr 1/4 poz. 32),

• Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 9 VII 
1945 r. w sprawie przejęcia księgozbiorów  
podworskich od pełnom ocników do spraw re
fo rm y rolnej (Dz.Urz.Min.Ośw. nr 4 poz. 110); 
Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 4 VIII

Również wszystkie artykuły dekretu do
tyczące świadczeń państwa w celu stwo
rzenia podstaw finansowych działalności 
bibliotek wynikały z wcześniej obowią
zujących przepisów prawnych. I tak art. 
1 ust. 3 stwierdzał, że biblioteki mogą 
być utrzymywane przez państwo lub in
ne związki publiczno-prawne, a art. 11, 
że „coroczne świadczenia Państwa na 

'^rzecz samorządowych bibliotek publicz
nych wynosić będą co najmniej 25% łącz
nych wydatków w^ystkich związków sa
morządowych na zakładanie i utrzymy
wanie bibliotek, poniesionych w poprze
dnim roku budżetowym”. Art. 13 -nakła
dał na państwo obowiązek zakładania i 
utrzymywania bibliotek naukowych. Po
nadto na mo-cy art. 14 ust. 2 i art. 15 
ust. 4 minister oświaty mógł przyznawać 
dotacje i subwencje dla bibliotek ńie
objętych siecią.

Przepisy te są konsekwencją przyjętej 
po II wojnie światowej zasady, że wszy
stkie koszty związane z ochroną i rozwo
jem bibliotek pokrywane będą z fundu
szy państwowych. Zasada ta znalazła tak
że wyraz w przepisach- prawnych wyda
nych przed dełó/etem: w okólniku z 
29 XI 1944 r., zarządzeniu ministra oświa
ty z 9 VII 1945 r., w okólniku ministra 
oświaty z 19 II 1945 r.

Dekret zawierał wiele przepisów, które 
dotyczyły zagadnień nie regulowanych 
wcześniej.

W dekrecie po raz pierwszy w dziejach’ 
polskiego ustawodawsitwa bibliotecznego 
„biblioteki i zbiory biblioteczne uzńaje 
się za -narodowe mienie kulturalne, powo
łane do służenia dobru o-gólnemu” (art. 1). 
Art. 3 stwierdza, że ..-naczelny nadzór i 
opiekę nad bibliotekami i zbiorami bi
bliotecznymi sprawuje Państwo przez Mi
nistra Oświaty”, który „ustalać będzie 
sieć bibliotek publicznych i wydawać bę
dzie ogólne wytyczne co do organizacji 
i działalności tych bibliotek”. Mimo że' 
przed wejściem w życie dekretu minister 
oświaty praktycznie te funkcje pełnił, to 
jednak nie ukazał się w tym czasie żaden 
akt prawny, który by ten zakres jego 
kompetencji w sposób wyraźny potwier
dzał.

Dekret o bibliotekach w art. 2 ustanowił 
ogólnokrajową sieć bibliotek, co również 
stanowiło novum w stosunku -do przepi
sów z lat 1944—1946. "W skład sieci wcho
dziły biblioteki szkolne, powszechne i nau
kowe. Kolejne artykuły (7, 8, 9. i 12) 
omawńały dokładnie funkcje i zadania 
bibliotek objętych siecią.

1945 r. w sprawie zabezpieczenia i użytkow ania  
księgozbiorów opuszczonych lub porzuconych  
(Dz.Urz.Min.Ośw. nr 4 poz. 115).

’ Okólnik nr 7 z dn. 9 II 1945 r. o przy
znawaniu subw encji dla bibliotek (Dz.Urz.Min. 
Ośw. n r 1 poz. 28).



Następną nowością w dekrecie było po
wołanie (art. 4) Państwowej Rady Biblio
tecznej przy ministrze oświaty oraz woje
wódzkich, powiatowych i gminnych 
(wiejskich i miejskich) komitetów biblio
tecznych ®. Miały to być organy doradcze, 
reprezentujące czynnik społeczny. Dalsze 
przepisy precyzowały tryb ich powoływa
nia oraz zakres działalności.

Mimo że dekret z r. • 1946 stanowił wy
nik długoletnich prac i dyskusji, nie ure
gulował przepisami wszystkich proble
mów, które powinny być uwzględnione w 
akcie prawnym tej rangi, będącym po-d- 
stawą ustawodawstwa bibliotecznego ®.

Przede wszystkim w dekrecie nie było 
mowy o pracownikach bibliotek. Jedynie 
w art. 3 wspomniano, że „Minister Oświa
ty władny będzie [...] określić kwalifika
cje wymagane od bibliotekarzy zatrudnio
nych w bibliotekach publicznych i w wy
pożyczalniach dochodowych”, zaś art. 5 ust. 
1 zawierał stwierdzenie, że „wszystkie 
biblioteki [...] mają obowiązek posiadania 
personelu należycie przygotowanego • do 
pracy z książką i czytelnikiem”. Tak więc 
dekret nie regulował statusu prawnego 
zawodu bibliotekarza. Stanowiło to jego 
duży mankament.

Nie poruszał również sprawy egzempla- 
r2:a obowią;zkowego, mimo że domagało 
się tego środowisko bibliotekarskie.

’ Przypuszczalnie wzorowano się tu ta j na 
pow ołanej zarządzeniem  z dn. 20IX 1945 r. 
Radzie K siążki (Dz.Urz.Min.Ośw. n r 5 poz. 209).

• Dlatego już w  k ilka  la t później b ib lio te
karze polscy dom agali się na ogólnopolskim  
zjeździe b ib lio tekarzy  w  r. 1956 now elizacji 
dekretu .

DEKRET O BIBLIOTEKACH
Nie uwzględniono też w dekrecie zagad

nienia odpłatności (lub bezpłatności) za 
korzystanie z bibliotek publicznych nale
żących do sieci krajowej. Sprawa ta na
dal w r. 1946 była niejasna, głównie ze 
względu na brak podstaw prawnych, któ
re by w sposób wyraźny wprowadzały 
zasadę- bezpłatności przy korzystaniu z bi
bliotek publicznych.

Również sprawy finansowania bibliotek, 
mimo że uwzględnione w dekrecie, nie 
były do końca wyjaśnione. W jego prze
pisach brak było bowiem postanowień • w 
sprawie podstaw finansowych działalności 
bibliotek szkolnych, zaś w odniesieniu do 
bibliotek powszechnych dekret postanawiał 
•wprawdzie, że do ich zakładania i utrzy
mywania zobowiązane są właściwe :związ- 
ki samorządowe, ale nie określał wysoko
ści świadczeń na ten cel ani źródeł ich 
pokrycia. Jego przepisy dopuszczały zbyt 
dużą dowolność w kwestii, finansowych 
podstaw egzystencji bibliotek.

Mimo tych braków dekret z 17 IV 1946 
r. był najważniejszym aktem prawnym 
dla ustawodawstwa bibliotecznego lat po
wojennych. Zawierał podstawowe założe
nia polityki i działalności bibliotecznej w 
Polsce. Stanowił również -podsumowanie i 
kontynuację działań podejmowanych w 
sferze prawnej w latach 1944—1946 na 
rzecz ochroiny i rozwoju bibliotek pols
kich. Jego przepisy obowiązywały ąż do 
uchwalenia w r. 1968 nowego aktu praw
nego rangi ustawowej, regulującego spra
wy bibliotek ®̂.

Ustawa z dn, 9 IV  1968 r. o b ibliotekach  
(,.Dziennik Usta-w” n r 12 poz. 63).

KORESPONDENCI
Redakcja zwróciła się w lutym do Zarządów Okręgów SBP z pro

pozycją powołania okręgowych korespondentów „Poradnika Bi
bliotekarza”. U podstaw tej inicjatywy leży chęć silniejszego zwią
zania czasopisma z terenem, szybszego reagowania na występujące 
tam problemy, poszerzenia informacji o ważniejszych wydarzeniach, 
osiągnięciach, zamierzeniach związanych zarówno z działalnością bi
bliotek, jak i z życiem środowiska.

Liczymy, że Zarządy Okręgów z aprobatą odniosą się do tej myśli, 
a także, że znajdą się chętni do współpracy, którzy będą redakcji 
sygnalizować sprawy warte odnotowania i zainteresowania czytel
ników.

Z osobami, które podejmą się funkcji korespondentów redakcja 
nawiąże bezpośredni kontakt w celu określenia zakresu i form 
współpracy.



Centrum Ustawicznego Kształcenia 
na zakręcie

ALEKSANDRA NIEMCZYKOWA

W ostatnim okresie pojawiły się nowe, niedostatecznie wszakże środowisku znane 
koncepcje przekształceń organizacyjnych Centrum Ustawicznego Kształcenia Bi- 
błiotekarzy. (Wiążą się one z wcielaniem w życie przepisów Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia rodzajów przedsię
biorstw państwowych, zakładów i Innych jednostek państwowych podporządkowa
nych radom narodowym poszczególnych stopni (Dz. U. 1984 nr 25 poz. 127). Po
dejmowane jednak w związku z tym kroki budzą w ogniwach terenowych (i nie 
tylko terenowych) dotychczas odpowiedzialnych za ten tryb kształcenia niepokój 
o zagrożenie działalności sprawdzonej iw wieloletnim doświadczeniu, o zaprze
paszczenie dorobku w zakresie organizacji, programów i metod kształcenia.

Wychodząc z założenia, że otwarta dyskusja i postawienie sprawy CUKB na 
forum życia zawodowego może być jedną z. dróg prowadzących do usunięcia wą
tpliwości i do wypracowania rozwiązań najkorzystniejszych a zarazem akcepto- 
w’anych przez środowisko, publikujemy poniższą wypowiedź (red.).

ZAWÓD BIBLIOTEKARZ

N dkt nie powinien mieć wątpliwości, 
że zawód taki iatnieje, że wymaga 
pewnej określonej wiedzy wspólnej 

dla wszystkich swoich adeptów — nie
zależnie od środowiska i typu zbioru bi
bliotecznego, któremu służą. Pomiędzy 
człowiekiem a książką czy innym doku
mentem zgromadzonym w bibliotece po
średniczyć powinien bibliotekarz właści
wie do tego pośrednictwa przygotowany.
I to jest, rzecz podstawowa, którą mo
żna rozwijać i pogłębiać, mówiąc o pew
nej specjalizacji zawodowej w zależności 
od typu biblioteki, w której pracuje bi
bliotekarz, albo w zależności od potrzeb 

.środowiska, któremu służy.
Nie jest więc słuszne przypisywanie 

zawodu bibliotekarza do innych grup za
wodowych. Fakt ^podporządkowania sieci 
biblioitek publicznych resortowi kultury 
nie świadczy o tym, iż bibliotekarz jest 
to pojęcje tożsame z pracownikiem kul
tury typu instruktor tańców folklory
stycznych czy zajęć świetlicowych. Nie 
jest również słuszne w resorcie oświaty 
utożsamianie bibliotekarza z nauczycie
lem, mimo że bibliotekarz w szkole nau
czycielem jednocześnie być powinien. Nie 
jest słuszne utożsamianie bibliotekarza bi
blioteki uniwersyteckiej czy bibliotek sie
ci Polskiej Akademii Nauk z pojęciem 
pracownika naukowego, mimo iż może 
nim być jednocześnie z pełnieniem zawo
du bibliotekarza i mimo iż nauce służy.
Takich przykładów można mnożyć wię
cej, aie te chyba starczą dła ustalenia, 
że zawód bibliotekarza jest zawodem 
bardzo wyraźnie określonym przez falkt 
pośredniczenia między utrwaloną w roz
maity sposób myślą ludzką z jednej stro
ny i odbiorcą tych dokumentów z dru
giej. Wszystko inne jest specjalizacją za
wodową.

Potencjalnym czytelnikiem w każdym 
państwie nie objętym plagą analfabetyz
mu powinien być każdy obywatel od 
momentu nabycia umiejętności czytania. 
A więc bibliotekarze mają obowiązek ob
służenia prawie całej populacji zamiesz
kującej dane państwo. To zupełnie wy
starcza, by organizować odrębne kształ
cenie dla tej grupy zawodowej zróżnico
wane w zakresie form i specjalizacji. I 
tak jak nie należy kształcić pracowni
ków handlu łącznie z kolejarzami, mimo 
iż jedna i druga grupa zawodowa służy 
społeczeństwu, podobnie bibliotekarze nie 
powinni być kształceni wspólnie z eko
nomistami, pracownikami poligrafii czy 
tancerzami — bo zbyt szeroko sprofilo- 
na wiedza zawodowa nie daje gwarancji 
dobrego wykonywania właściwego zawo
du.

Długa, bo 42 łata licząca historia kształ
cenia korespondencyjnego czy zaocznego 
bibliotekarzy, zorganizowanego w resorcie 
kultury, daje temu jednoznaczną odpo
wiedź. U ipoczątku swego istnienia kształ
cenie bibliotekarzy podporządkowane by
ło Centralnemu Zarządowi Szkół Arty
stycznych. Wyniki były fatalne. W do
datku każda ładnie zbudowana dziew
czyna tańaząca w szkole baletowej miała 
poczucie wyższości w stosunku do naj
mądrzejszej nawet dziewczyny przygoto
wującej się do pracy w relacji: czło
wiek—książka. Fatalne miejsce kopciusz
ka pomiędzy adeptami szkół artystycz
nych odbijało się negatywnie na poczu
ciu godności zawodowej uczniów szkół 
bibliotekarskich. Poczucie godności zawo
dowej jest zaś pierwszym krokiem do 
uzyskania w społeczeństwie niezbędnego 
prestiżu.

Nie można też kształcić bibliotekarzy 
w zespołach szkół zawodowych — tak
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CURB
przygotowywać można do zawodów rze
mieślniczych, a bibliotekarz to nie rze
mieślnik, nawet w najlepszym tego sło
wa znaczeniu. Bo rzemieślnik jest to za
wsze pracownik fizyczny skrzyżowany z 
artystą w swojej specjalności, podczas 
gdy bibliotekarz jest zawsze inteligen- 
tem-erudytą mającym określone umieję
tności orgainizącyjne i techniczne, niezbę
dne do właściwego postępowania z książ
ką i innym dokumentem na rzecz po
trzeb społecznych. Nic też dziwnego, że 
po przechorowaniu okresu podporządko
wania szkół bibliotekarskich szkolnictwu 
artystycznemu nastąpiło usamodzielnienie 
kształcenia bibliotekarzy w resorcie kul
tury. Fatalnym błędem byłoby powraca
nie do czegoś, co się już kiedyś nie spra
wdziło.

Następna sprawa — sprawa zapotrze
bowania społecznego na odpowiednio wy
kształconych bibliotekarzy. Zapotrzebo
wanie to w pewnym stopniu — choć jest 
to sprawa bardziej złożona — odpowiada 
organizacji sieci bibliotecznych. Nad 
kształceniem bibliotekarzy-nauczycieli po
winien czuwać resort oświaty, choć oczy
wiście w powiązaniu z ośrodkami kształ
cenia nie tylko tego resortu; kształce
niem bibliotekarzy bibliotek publicznych 
przede wszystkim zajmuje się resort kul
tury. W gestii tego resortu leży również 
obowiązek wspomagania bibliotek innych 
resortów w doskonaleniu i dokształcaniu 
kadr bibliotecznych poprzez organizowa
nie różnych form kształcenia odpowiada
jących potrzebom. Do realizacji tych za
dań powołane jest w ramach Minister
stwa Kultury i Sztuki Centrum Usta
wicznego Kształcenia Bibliotekarzy.

DOROBEK WART ZACHOWANIA

H istoria CUKB zaczyna się w r. 1953 
od powołania przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki Państwowego Za

ocznego Kursu Bibliotekarskiego k Istot
na dla rozwoju tego kursu jest prehisto
ria korespondencyjnego kształcenia biblio
tekarzy w Polsce, zaczynająca się w r. 
1937 od zorganizowania przez Instytut 
Oświaty Pracowniczej Korespondencyjne
go Kursu Bibliotekarskiego pod kiero- 
wnictwem Jana Muszkowskiego. Po II 
wojnie korespondencyjne kursy bibliote
karskie organizowało Towarzystwo Uni
wersytetów Robotniczych i Lùdowych (do 
r. 1950). Działalność tę kontynuował Zwią
zek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich 
— do czasu powołania wspomnianego wy
żej PZKB.

* Zarządzenie M inistra K u ltu ry  i Sztuki z 
7 sierpnia 1953 r.

Organizacja i kierownictwo PZKB po
wierzone zostały wybitnemu działaczowi 
oświaty pozaszkolnej i nauczycielowi, 
Kazimierzowi Majowi. Nie był on biblio
tekarzem, był jednak człowiekiem wiel
kiej wiedzy i talentu organizacyjnego, 
doskonale rozumiejącym społeczne zna
czenie możliwie szeroikiego kształcenia bi
bliotekarzy. Podejmując się prowadzenia 
kreowanej placówki, po pierwsze sięgnął 
po wzory i doświadczenia wypracowane 
przez organizatorów poprzednich kursów. 
Po drugie wszystkie sprawy merytorycz
ne, programowo-wydawnicze oparł na ści
słej współpracy ze środowiskiem bibliote- 
koznawców i bibliotekarzy, szczególnie 
tych, którzy mieli już doświadczenia wy
niesione z poprzednich kursów czy innych 
form kształcenia bibliotekarzy. Po trzecie 
w oparciu o biblioteki lub licea bibliote
karskie zorganizował sieć punktów kon
sultacyjnych, kładąc w ten sposób trwa
łe podwaliny pod więź z terenem. Nale
ży zaznaczyć, że więź ta  opierała się na 
rzeczywistej współpracy, polegającej na 
wymianie doświadczeń, stawianiu propo
zycji, sygnalizowaniu dyrekcji potrzeb 
terenu itd. Po czwarte PZKB wzorem 
poprzednich kursów stworzył bazę wy
dawniczą skryptów niezbędnych do reali
zowania kształcenia korespondencyjnego.

Niewielki zespół pracowników w cen
trali, a także wszyscy pracownicy pun
któw konsultacyjnych w pełni rozumieli 
ideę kursu: jeżeli Polska ma być pokry
ta siecią bibliotek, należy umożliwić tym, 
którzy te biblioteki będą prowadzić lub 
prowadzą, zdobycie kwalifikacji zawodo
wych, niezależnie od tego, jak daleka 
jest droga od miejscowości, w której 
pracują, do ośrodka kształcenia.

Dla historycznej ścisłości należy wspom
nieć, iż Państwowy Zaoczny Kurs Biblio
tekarski w r. 1954 przekształcił się w 
Państwowy Korespondencyjny Kurs Bi
bliotekarski (PKKB) 2, a w r. 1956 — ze 
względu na poszerzoną sferę działalności 
— w Państwowy Ośrodek Koresponden- 
cyjnego Kształcenia Bibliotekarzy 3.

Organizacja kształcenia w POKKB o- 
parta była na:

— samodzielnej pracy słuchaczy, uła
twionej przez korzystanie z wydanego 
przez POKKB podręcznika i podbudowa
nej uwagami metodycznymi,

— udziale i(nie obowiązkowym) w kon
sultacjach indywidualnych organizowa
nych w punktach konsultacyjnych,

— udziale w okresowych konferencjach,
— opracowywaniu zadań kontrolnych.

2 Zarządzenie M inistra K u ltu ry  i Sztuki z 
3 liipca 1954 r.

’ Zarządzenie M inistra K u ltu ry  i Sztuki z 
30 g rudnia 1955 r.



sprawdzanych i ocenianych przez kon
sultantów,

— zdawaniu pisemnych i ustnych ko
lokwiów i egzaminów,

— hospitacji bibliotek i instytucji zwią
zanych z bibliotekarstwem,

— odbyciu 70-godzinnej praktyki.
Jednocześnie wspólnie z terenem pra

cowano nad nowelizowaniem programów, 
doskonaleniem i wznawianiem podręczni
ków, a także organizowaniem dla praco
wników dydaktycznych seminariów mają
cych na celu podnoszenie kwalifikacji ka
dry.

Dorobek 17 lat działalności POKKB to 
przede wszystkim podniesienie wiedzy za
wodowej ok. 10 000 słuchaczy rekmtują- 
cych się z różnego typu bibliotek. Jednak 
nie to stanowi o całości dorobku POKKB 
przekształconego w r. 1976 w Centrum 
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 
w którym zrńieniono strukturę organiza
cyjną procesu dydaktycznego. Wartościa
mi trwałymi, realizowanymi dalej przez 
CUKB, jest:

— utrzymanie placówki kształcącej bi
bliotekarzy jako jednolitej, odrębnej 
grupy zawodowej,

— oparcie prac merytorycznych, pro
gramowych i wydawniczych na ścisłym 
związku ze środowiskiem bibliotekarskim,

— stworzenie wspólnoty działania z te
renem na zasadzie daleko idącej współ
pracy i wzajemnego oddziaływania,

:— wypracowanie stale nowelizowanych 
programów i podręczników służących nie 
tylko słuchaczom poszczególnych kursów 
czy szkoły, ale szerokiemu środowisku bi
bliotekarzy., ‘

Mówiąc o dorobku POKKB — CUKB 
nie chodzi wyłącznie o chwalenie tej in
stytucji — chodzi o to, by w obliczu 
nowej reorganizacji, przed którą stanęła, 
nie zgubić wartości mających trwałe zna
czenie dla kształcenia bibliotekarzy.

CURB

NIEBEZPIECZEŃSTWA

K ażda reorganizacja, nawet dokony
wana w najlepszym zamiarze, .za
wiera w sobie niebezpieczeństwa 

zniszczenia tego, co się w nowej struktu
rze nie mieści 5. Reorganizacja instytucji, 
szczególnie instytucji o krajowym zasięgu 
i skomplikowanej strukturze, wymaga do
głębnej znajomości tak potrzeb, które ta 
instytucja ma zaspokoić, jak i metod, któ
rymi działa. Wymaga rozwagi i czasu.

‘ Zarządzenie M inistra K u ltu ry  i Sztuki z 
18 w rześnia 1976 r.

’ Rozporządzenia Rady M inistrów : z 13 kw ie
tn ia  1984 r. i 19 sierpnia  1985 r.

Wymaga wspólnego działania wszystkich 
kompetentnych pracowników.

Największym niebezpieczeństwem jest 
rozbicie jedności pomiędzy poszczególny
mi elementami organizacyjnymi CUKB. 
Zerwanie związku filii CUKB z centralą 
w Warszawie, oderwanie ich od biblio
tek, przy których działają, może spowo
dować ich osłabienie i zagrożenie wej
ściem w związki pozazawodowe,' nip. włą
czeniem do zespołu szkół zawodowych. 
To pociągnie za sobą utratę więzi z bi
blioteką prowadząca filie, zburzy struk
turę współpracy terenu z centralą, a w 
konsekwencji doprowadzi do zniszczenia 
bazy programowej i osłabienia możliwo
ści wspólnego czuwania nad poziomem 
kadry nauczającej.

Należy także zwrócić uwagę na rozma
itość form doskonalenia bibliotekarzy, re
alizowanego przez CUKB na zasadzie 
przyznanego Centrum statutu ®. Rozmai
tość form, a także realizowanie potrzeb 
w zakresie doskonalenia zawodowego bi
bliotekarzy różnych sieci bibliotecznych 
nie będą możliwe po rozbiciu dotychcza
sowej spójności organizacyjnej CUKB,

Nieprzemyślana, zbyt pochopnie prze
prowadzona reorganizacja jest zakrętem 
w dziejach kształcenia zaocznego biblio
tekarzy. Zakręt ten może okazać się 
śmiertelnie niebezpieczny. Po to wśród 
znaków drogowych jest .znak oznaczający 
zakręt, by kierujący pojazdami zbliżali 
się do zakrętu z rozwagą i ze zmniej
szoną prędkością.

• S ta tu t C entrum  Ustawicznego K ształcenia 
B iblio tekarzy  w W arszawie. Załączrńk do Za
rządzenia M inistra K u ltu ry  i Sztuki n r 37 z dn. 
18 w rześnia 1976 r.

§ 2.2) organizuje i  realizu je  doikształcanie i 
doskonalenie zawodowe pracow ników  ogólno
k ra jow ej sieci b ib lio tek  w form ach  nieszkol-- 
nych,

— 4) opracow uje i w ydaje  podręczniki, sk ry 
p ty  i inne m ate ria ły  dydak tyczne stosow ane 
w kształceniu i doskonaleniu  b ib lio tekarzy ,

— 5) zapew nia odpow iedni poziom kształcenia, 
dokształcania i doskonalenia przez dobór k ad r 
nauczających  o w ysokich kw alifikacjach  za
wodowych, .

§ 7.1) C entrum  posiada filie, działające w 
w ybranych  m iastach  wojewódzkich...

— 2) Filie cen trum  realizu ją  kształcenie w  
system ie szkolnym  oraz dokształcanie i do
skonalenie zawodowe bib lio tekarzy  w  for
m ach pozaszkolnych.

— 8) C entrum  w spółpracuje w  realizacji 
sw ych zadań z b ib lio tekam i ogólnokrajow e] 
sieci b ibliotecznej, dostosow uje fo rm y 1 p ro
gram y kształcenia do potrzeb bib lio tek  oraz 
upow szechnia ich  osiągnięcia naukow e i do
św iadczenia praktyczne.



O sie m  ra z y  z ja z d  b ib lio te k a rz y  (II)

Próby izorganizowania ogólnopolskie
go zjazdu bibliotekarzy pojawiły się po 
wojnie już w r. 1948. Na zebraniach ów
czesnego Związku Bibliotekarzy i Archi
wistów Polskich przymierzano się wstęp
nie do zorganizowania zjazdu'na Ziemiach 
Odzyskanych w r. 1949, później w r. 1950. 
Do zjazdu nie doszło. W maju 1952 Mini
sterstwo Kultury i Sztuki, które siedem 
miesięcy wcześniej, po likwidacji Naczel
nej Dyrekcji Bibliotek, stało się resortem 
wiodącym w zakresie bibliotek i zbiorów 
biblioitecznycb, zorganizowało ogólnopol
ską naradę bibliotekarzy w sprawie czy
telnictwa. Narada odbyła się w sali ko
lumnowej Rady Państwa i zgromadziła 
650 osób (bibliotekarze, literaci, wydawcy, 
przedstawiciele aktywu czytelniczego). Ob
rady otworzył i przewodniczył im minister 
kultury i sztuki, Stefan Dybowski, pierw
szym przemawiającym był członek Biura 
Politycznego KC PZPR, Edward Ochab, 
referat Polityka biblioteczna Polski Lu
dowej wygłosił wiceminister Włodzimierz 
Sokorski, delegację uczestników narady 
przyjął premier Józef Cyrankiewicz. Wy
słano list do prezydenta Rzeczypospolitej 
zapewniający o czymiej postawie bibliote
karzy, uchwalono protest przeciw uwię
zieniu francuskich bojowników o wolno.ść 
i pokój (Jacques Duclos i André Stil).

Zarząd Główny ZBiAP i znaczna część 
środowiskd odniosły się krytycznie do 
konferencji organizowanej w trybie ad
ministracyjnym i mającej głównie zało
żenia propagandowe. Udział Związku w 
naradzie był minimalny i ograniczał się 
właściwie wyłącznie do wystąpienia pre
zesa Zbigniewa Kempki. Co prawda ano
nimowy autor sprawozdania opublikowa
nego w ,.Przeglądzie Bibliotecznym” 
stwierdził, że „urzędowe przemówienia 
zapowiadające całkąwitą zmianę stosun
ku władz do spraw bibliotek i postula
tów bibliotekarzy już na początku narady 
zelektryzowały zebranych”, jednak prze
bieg obrad został przez samych organiza
torów oceniony negatywnie. Cztery lata 
później prżewodniczący SBP, Andrzej 
Grodek wspominając naradę powiedział: 
Aby pokonać trudności, które przed bi
bliotekarzami stały i stoją, nie wystarczą 
zachęty, apele i nawoływania, należy jesz
cze te trudności poznać wspólnie i omó
wić. Bibliotekarz powinien mieć możność 
podzielić się swymi doświadczeniami i 
wątpliwościami, powinien wskazać na to, 
co jest dobre, a co złe, co hamuje, a co 
wspiera jego pracę. Konieczna jest zatem 
dyskusja. Błędem właśnie narady 1952 r. 
było to, że nie stworzono warunków i 
możliwości swobodnej dyskusji, a ogra
niczono się do deklaracji i oświadczeń.

A przecież właśnie w r. 1952, wbrew 
deklaracjom i oświadczeniom, sytuacja 
bibliotek nie rysowała się najlepiej. Od 
r. 1951 postępowała decentralizacja kiero
wania polityką biblioteczną, narastały 
setki dużych i małych problemów. Nic 
dziwnego, że Zarząd Główny SBP przy 
pierwszej nadarzającej się okazji zwołał

V OGÓLNOPOLSKI ZJAZD 
BIBLIOTEKARZY

(Warszawa, 16—18 lutego 1956),

który zgromadził przeszło 1000 osób, z 
czego prawie 700 miało prawo do głoso
wania. Wśród gości znaleźli się m.in.: 
sekretarz KC PZPR — Władysław Mat- 
win, minister kultury i sztuki — Włodzi
mierz Sokorski, kierownik Wydziału Nau
ki KC PZPR — Stefan Żółkiewski, po 
dwóch przedstawicieli środowiska biblio
tekarskiego z Czechosłowacji, NRD, ZSRR.

Organizacją zjazdu zajmował się Komi
tet Organizacyjny składający się z 6 ko
misji, stroną merytoryczną — 32-osobowa 
Rada Programowa, której przewodniczył 
prezés SBP. Przygotowano obszerne tezy 
zjazdowe przedyskutowane wcześniej w 
okręgach, a obejmujące zagadnienia róż
nych aspektów czytelnictwa, organizacji 
bibliotekarstwa oraz szkolenia biblioteka
rzy. Na przewodniczących obrad wybrano: 
Jana Augustyniaka, Jana Baumgarta i 
Władysława Jagusztyna, na przewodni
czących sekcji: Józefa Korpałę (Czytel
nictwo w Mieście), Andrzeja Korzona 
(Czytelnictwo na Wsi), Julię Millerową 
(Czytelnictwo Dzieci), Józefa Podgórecz- 
nego (Zagadnienia Organizacyjne Biblio
tekarstwa) i Helenę Więckowską (Szkole
nie Bibliotekarzy).

Przemówienie powitalne wygłosił mini
ster Sokorski (Sądzę, że w najbliższym 
czasie ujrzy światło dzienne dekret o je
dnolitej polityce Państwa wobec bibliotek 
i wobec czytelnika. Zostanie tym samym 
rozwiązana sprawa koordynacji całości 
spraw bibliotecznych, przekraczających 
znacznie ramy naszego resortu...). Referat 
inauguracyjny będący ogólnym rzutem 
■oka na zagadnienia stojące przed biblio
tekarstwem polskim wygłosił prezes Gro
dek. Powiedział m.in.: Musimy tu jasno 
sprawę postawić — obecny Zjazd nie 
jest oficjalnym zgromadzeniem bibliote
karzy w celu wysłuchania referatów i po
leceń, ale jest wyrazem potrzeby biblio
tekarstwa polskiego zebrania się celem 
wymiany myśli, wypowiedzenia swych 
sądów i swego zdania, oceny krytycznej



zjazdy bibliotekarzy
tego, co zostało dokonane, uświadomienia 
sobie tego, co przed nami stoi.

Przebieg obrad potwierdził celność tej 
wypowiedzi. Z trybuny zjazdowej padały 
głosy szczere, odważne, często krytyczne. 
Uczestnicy narady nie wiedzieli jeszcze, 
jaki przełom spowoduje odbywający się 
w tym samym czasie XX Zjazd KPZR, 
ale wiele wypowiedzi było już z nowej 
epoki. Bogdan Horodyski. napisze kilka 
miesięcy później w Refleksjach pozjazdo- 
wych, że Zjazd Bibliotekarzy stał się wła
ściwie na terenie Polski zapoczątkowaniem 
tej akcji krytycznej i rewizyjnej, która 
dziś tak szerokim nurtem zmierza do uz
drowienia stosunków społecznych, do ich 
demokratyzacji, do odrodzenia socjalizmu. 
Do oczyszczenia go z zakłamanej dekla- 
ratywności, dogmatyzmu, biurokratycz
nych wypaczeń.

Wróćmy na salę obrad. W sekcjach wy
głoszono 8 referatów \  w dyskusji wzięło 
udział prawie 130 osób, a wielu zapisa
nych do głosu nie zdążyło się wypowie
dzieć. Zjazd przyjął ponad 80 wniosków. 
Z naciskiem podkreślono konieczność po
wołania centralnego organu koordynują
cego politykę biblioteczną w państwie, 
otoczenia bibliotek większą i lepszą opieką 
ze strony władz terenowych, przyspiesze
nia realizacji uchwały prezydium rządu o 
bibliotekach fachowych, przystosowania 
wydawnictw do potrzeb czytelnictwa, roz
szerzenia badań nad czytelnictwem, opra
cowania pragmatyki służbowej, zjednocze
nia bibliotekarzy w szeregach SBP, któ
remu zresztą zlecono wykonanie wszyst
kich uchwał i wniosków.

19 lutego, nazajutrz po zakończeniu 
Zjazdu, odbyła się pierwsza ogólnokrajo
wa narada bibliografów, która zgromadzi
ła ok. 300 uczestników.

VI ZJAZD BIBLIOTEKARZY 
POLSKICH

(Warszawa, 12—14 lutego 1968)

obradujący pod patronatem rninistra kul
tury i sztuki, Lucjana Motyki, zgroma
dził 550 uczestników (w tym 220 delega-

‘ Izabela N agórska: C zyteln ictw o robotnicze 
Łodzi; S tanisław  Kozak: C zytelnictw o robo
tnicze w  bibliotekach -fachowych; Salomea 
W ielopolska: C zyteln ictw o wśród studen tów  na 
Politechnice Szczecińskiej ; K rystyna Rem ero- 
wa: C zyteln ictw o w iejskie;  M aria G utry:
C zyteln ictw o dziecięce; Emilia Białkowska: 
C zyteln ictw o w  bibliotekach szko lnych;  Jan  
B aum gart: Zagadnienia organizacyjne biblio
tekarstw a; H enryk Dubowik: Szkolenie biblio
tekarzy.

tów Z 21 okręgów SBP). Wśród gości zna
leźli się m.in.: minister Motyka, kiero
wnik Wydziału Kultury KC PZPR — 
Wincenty Kraśko, wiceminister oświaty 
i szkolnictwa wyższego — Włodzimierz 
Michajłow, zastępca sekretarza naukowe
go PAN — Bogdan Suchodolski, przed
stawiciel MON — gen. Zbigniew Szydło
wski, przedstawiciele związków zawodo
wych, organizacji fachowych i zawodo
wych literatów, wydawców, księgarzy, 
dziennikarzy, archiwistów, architektów, 
związków młodzieżowych, liczne grono 
gości zagranicznych z Bułgarii (2 osoby), 
Czechosłowacji (7), Jugosławii (2), NRD 
(4), Rumunii (1), Węgier (1), ZSRR (2);

Zjazd, którego hasłem była współpraca 
bibliotek, odbywał się' bezpośrednio po 
obchodach 50-lecia organizacji bibliote
karskiej i w obliczu zaawansowania prac 
nad projektem oczekiwanej od dawna 
ustawy o bibliotekach. Rychłe ogłoszenie 
ustawy zapowiedział na posiedzeniu inau
guracyjnym min. Motyka (Obowiązek 
wszechstronnej, skoordynowanej współ
pracy bibliotek w kraju jest naczelną 
zasadą organizacji krajowej sieci biblio
tecznej. Ustawa wytyczy główne kierun
ki tej współpracy, wyznaczy organa do
radcze, badawcze i wykonawcze niezbę
dne do kierowania ogólnokrajową siecią). 
Podczas obrad plenarnych wygłoszono 3 
referaty: Rola SBP w rozwoju bibliote
karstwa polskiego (Jan Baumgart), Współ
praca bibliotek w Polsce (Bolesław Swi
derski), Stan i kierunki badań biblio
tecznych (Helena Więckowska). Następnie 
obrady toczyły się w sekcjach

Podczas dyskusji plenarnej w ostatnim 
dniu obrad Józef Korpała powiedział 
m.in.: „chciałbym przedstawicielom re
sortów znajdujących się na sali uświa
domić, że Zjazd był wielkim wołaniem 
o wzmocnienie roli bibliotekarstwa pol-

’ S e k c j a  G r o m a d z e n i a  Z b i o r ó w :  
refe ra ty : Ja n  Pagierski: Problem  specjalizacji 
biblio tek naukow ych;  B ernard  Olejniczak: 
W spółpraca m iędzybiblio teczna w  zakresie gro
madzenia zbiorów w  środow isku poznańskim . 
S e k c j a  U d o s t ę p n i a n i a  — Jadw iga 
K ołodziejska: W spółpraca biblio tek w  zakresie  
udostępniania zbiorów; Celina Za Wodzińska: 
W spółpraca B ib lio teki Jagiellońskiej z innym i 
biblio tekam i w  zakresie w ypożyczania  m iędzy
bibliotecznego; S tanisław  Badoń: W spółpraca 
bibliotek w  zakresie udostępniania (na p rzy
kładzie Szczecina). S e k c j a  I n f o r m a c j i  
N a u k o w e j  — H anna Zasadowa, Edw ard 
Kossuth: Problem y współpracy w  zakresie in 
form acji naukow ej w  bibliotekach szkół w y ż
szych; S tefania Jarzębow ska: W spółpraca bi
blio tek pow szechnych w  zakresie służby in 
fo rm acyjnej;  Jadw iga Sinlarska-C zaplicka: 
W spółpraca biblio tek fachow ych  w  zakresie  
in form acji.
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Skiego w budowie nowego ustroju (okla
ski), w kształtowaniu lepszych warunków 
pracy bibliotekarzy. Nie możemy wy
łącznie apelować do ojiarności bibliote
karzy (oklaski) (...) Mam nadzieją, że 
oświadczenie ob. Ministra Motyki, iż pro
jekt ustawy o bibliotekach został wnie
siony pod obrady rządu, stanie sią eta
pem bliskiej realizacji włącznie z zarzą
dzeniami wykonawczymi.

Zjazd przyjął szereg wniosków szczegó
łowych dotyczących głównie koordynacji 
współpracy bibliotek w zakresie groma
dzenia i udostępniania zbiorów, ukierun
kowania i skoordynowania planów pod
stawowych prac naukowych z dziedziny 
bibliotekarstwa i informacji naukowej, 
wydania centralnego katalogu czasopism, 
retrospektywnej bibliografii ■ czasopism 
regionalnych, opracowania katalogów i 
informatorów regionalnych.

W przemówieniu końcowym przewodni
czący SBP, Jan Baumgart, poinformował 
o wiadomości z ostatniej chwili. Projekt 
ustawy o bibliotekach został przekazany 
do sejmu. Wiadomo też — powiedział — 
że resort kultury i sztuki przygotowuje 
rozporządzenia i zarządzenia wykonaw
cze do ustawy. (...) Projekt ustawy prze
widuje utworzenie ośrodka koordynują
cego działalność bibliotek w całej Polsce. 
Bądzie to Państwowa Rada Biblioteczna.

VII ZJAZD BIBLIOTEKARZY 
POLSKICH

(Zielona Góra, 6—8 czerwca 1975)

odbywał się w ramach obchodów 30-lecia , 
PRL i połączony był z uroczystym otwar
ciem nowego gmachu zielonogórskich bi
bliotek wojewódzkich — publicznej i pe
dagogicznej. Hasło Zjazdu — O dalszy 
rozwój bibliotek — znamionowało reto
rykę lat siedemdziesiątych.

Zjazd zgromadził blisko 350 uczestni
ków, miejsca honorowe, zajęli m.in.: czło
nek Biura Politycznego KC PZPR, wice
premier oraz minister kultury i sztuki
— Józef Tejchma, wiceminister, przewo
dniczący Państwowej Rady Bibliotecznej
— Józef Fajkowski, wiceminister nauki
— Janusz Górski, przedstawiciele stron
nictw politycznych, dwóch gości zagra
nicznych (NRD, Jugosławia). Wręczono 
liczne odznaczenia, odznaki, nagrody i 
wyróżnienia, w tym po raz pierwszy Na
grodę im. Heleny Radlińskiej.

Przewodniczącym zjazdu został prof. 
Stanisław Kubiak, przewodniczącym Głó
wnej Komisji Wnioskowej — Józef Kor- 
pała, przewodniczącymi sekcji: Halina 
Chamerska (Informacji Naukowej), Józef 
Czerni (Organizacji i  Metod Pracy w 
Bibliotece), Henryk Kowalewicz (Kształ
cenia i Doskonalenia Kadr).

Przemówienie Stan i perspektywy bi
bliotek w Polsce wygłosił minister Faj
kowski, referat programowy O dalszą 
modernizacją bibliotek w Polsce — prze
wodniczący SBP, Witold Stankiewicz. 
Podczas obrad w sekcjach wygłoszono 
9 referatów i komunikatów 3.

W uchwale zjazdowej wysunięto ini
cjatywę ogłoszenia roku 1976 Rokiem Bi
bliotek i Czytelnictwa, zgłoszono szereg 
wniosków dotyczących m.in. opracowa
nia programu określającego warunki po
wołania międzyresortowego ośrodka ba
dawczo-rozwojowego technik organizacji 
i metod pracy bibliotecznej, postulowano 
integrację bibliotek, archiwów, ośrodków 
informacji w ramach systemu SINTO, 
ujednolicenie statusu prawnego bibliote
karza i dokumentalisty, zwiększenie za
sobów informacyjnych, rozwijanie róż
nych form kształcenia i doskonalenia za
wodowego.

■BMBHBHHBBB zjazdy bibliotekarzy

, VIII ZJAZD BIBLIOTEKARZY 
POLSKICH

(Poznań, 25—27 września 1980)

obradował w 100-lecie powstania Towa
rzystwa Czytelni Ludowych i w niespełna 
miesiąc po podpisaniu Porozumień w 
Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. Gorąca 
atmosfera tamtych dni nie mogła pozo
stać bez wpływu na przebieg obrad, cho
ciaż organizatorzy zapowiedzieli, że na 
posiedzeniu Zarządu Głównego SBP w 
przeddzień Zjazdu postanowiono zwołać 
w najbliższym czasie ogólnopolską nara
dę lub zjazd w celu przedyskutowania 
spraw wynikających z nowej sytuacji 
społeczno-politycznej.

Zjazd poznański zgromadził 309 uczest
ników. Gośćmi byli m.in.: podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
przewodniczący Państwowej Rady Biblio
tecznej — Józef Fajkowski, podsekretarz

’ Hanna Uniejew ska: O m iejsce b ibliotek  
w  kra jow ym  system ie in form acji naukow ej; 
Anna Rom ańska: Zasoby in form acji naukow ej; 
Mirosława Kocięcka, K rystyna W yczańska: 
W arunki skuteczności inform acji; Anna S ita r
ska, S tefan  Czaja, Ju lian  Gałczyński: Pro
blem y m echanizacji i autom atyzacji pracy bi
bliotek; Zbigniew i Żm igrodzki, Ja n  Jan iak , 
Jan ina Ligm an: Problem y organizacji pracy 
w  bibliotece (kom unikat): K azim iera A nkudo- 
wicz: K ształcenie i doskonalenie b ib lio tekarzy  
na poziom ie średnim ; S tanisław  K ubiak: 
K ształcenie bib lio tekarzy i pracow ników  in fo r
m acji naukow ej na poziomie w yższym ;  Jacek  
Szam bełan: Stan i persp ek tyw y  kształcenia i 
doskonalenia pracow ników  bibliotek szkolnych  
i pedagogicznych; Ja n  Sójka: Biblio teka  nau
kow a — definicja, zadania, s truktura  kadr 
(kom unikat).
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zjazdy biblio!skarży
stanu w Ministerstwie Nauki — Stani
sław Czajka, zastępca kierownika Wy
działu Kultury KC PZPR — Krzysztof 
Kostyrko, goście zagraniczni (Jugosławia, 
Kanada, NRD, Węgry, ZSRR). Przewo
dniczącym Zjazdu został Zbigniew Ja
błoński, przewodniczącymi sekcji: I. Idea 
bibliotek ludowych na ziemiach polskich 
— prof. Stanisław Grzeszczuk, II. Biblio
tekarstwo publiczne i czytelnictwo po
wszechne — doc. Jadwiga Kołodziejska, 
III. Biblioteki jako placówki informacyj
ne — doc. Radosław Cybulski, IV. Kształ
cenie i zawód bibliotekarza — doc. Zbi
gniew Jabłoński.

W referacie programowym prezes SBP, 
prof. Witold Stankiewicz, scharakteryzo
wał sytuację głównych (typów bibliotek 
i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Stwierdził, że istnieje rozbieżność mie
dzy deklaracjami na rzecz rozwoju bi
bliotekarstwa a ich realizacją w codzien
nej praktyce. (...) To, czego nie powie
dzieliśmy jasno w „Raporcie” i „Progra
mie”, to surowa i krytyczna ocena na
czelnych i terenowych organów władzy, 
jeśli chodzi o właściwe docenianie funk
cji bibliotek w nowoczesnym państwie 
i nowoczesnym społeczeństwie. Często 
wydaje się nam, jakoby osoby myślące 
kategoriami postępu technicznego i no
woczesnej gospodarki jednocześnie my- 
ślały o bibliotekach w kategoriach dzie
więtnastowiecznych.

Ponadto wygłoszono dwa referaty ple
narne: Historyczna rola bibliotek ludo
wych pod zaborem pruskim, (Witold Ja
kubczyk), Bibliotekarstwo wielkopolskie 
(Stanisław Kubiak). Podczas obrad w 
sekcjach wygłoszono 26 referatów Dy
skusja z reguły w niewielkim stopniu

< Bogum iła Kosmanowa: Rola  bibliotek lu 
dow ych w utrw alaniu  świadom ości narodow ej 
społeczeństw a polskiego w okresie zaborów; 
Janusz Kostecki: B ib lio teki w  Królestw ie Pol
sk im  w  II poi. X IX  w.; Ja n  W róblewski; 
B ib lio tek i Ludowe W arm ii i Mazur; Irena Le- 
palczyk: B ib lio teki ludowe rm terenach byłego  
zaboru rosyjskiego; M aria Kocójowa: B ibliote
k i ośw iatowe w K rakow ie na tle bibliotek  
ośw iatow ych w zaborze austriackim ; Janusz 
Albin: B iblioteki Ludowe w G alicji; Otylia 
Słom czyńska: B iblioteki ludowe na G órnym  
Śląsku; Andrzej Brożek: Polskie biblioteki lu 
dowe na em igracji; W itold Adamiec; Główne 
problem y udostępniania książki w  latach osta
tn ich; Janusz Ankudowlcz: Czytelnictwo po
wszechne. Problem y, stan, uw arunkow ania; Je 
rzy K ubin: Upowszechnienie wiedzy w spo
łeczeństw ie; G rażyna S traus: K siążka w pracy 
zaw odow ej; S tanisław  S iekierski: In form acja  
i popularyzacja w iedzy o książce; Jadw iga 
K ołodziejska: B iblioteka jako  in sty tu c ja  k u l
tu ry ;  M arcin Drzewiecki: B iblioteki szkolne 
w system ie edukacy jnym ; Zygfryd Rekosz: 
B iblioteki związków zawodowych w ku ltu rze

dotyczyła referatów. Odnosiła się przede 
wszystkim do aktualnych problemów bi
bliotekarskich w nowej sytuacji społecz
no-gospodarczej. Charakteryzowała się 
często dużym rozproszeniem tematów, 
była przeglądem spraw i problemów, 
które poszczególnym mówcom najbardziej 
leżały na sercu i wzbudzały największe 
emocje.

Obrady plenarne kończące zjazd prze
biegały- w atmosferze burzliwej. Padło 
wiele uwag krytycznych lub wręcz oskar
żeń pod adresem organizatorów Zjazdu 
i władz SBP. Rzecz ciekawa, że w kry
tyce Stowarzyszenia wyróżniały się oso
by należące do naczelnych jego orga
nów. Stwierdzono m.in., że hasło Zjazdu 
w obecnej sytuacji bibliotekarstwa pol
skiego brzmi szyderczo, że zjazd biblio
tekarzy jest zjazdem dyrektorów biblio
tek, że nie ma sensu kolejny raz formu
łować wniosków środowiska, bo i tak 
nikt ich nie traktuje poważnie, po czym 
zgłaszano/ długie listy postulatów. W re
zultacie nie starczyło czasu ani na przy
jęcie uchwały Zjazdu, ani na podsumo
wanie dyskusji. Zabierając głos na za
kończenie obrad przewodniczący SBP od
niósł się do kilku poruszonych spraw, 
poinformował, że wniosek o przedłużeniu 
Zjazdu o jeden dzień nie może hyć speł
niony ze względu ńa strajk gastronomii 
i hotelarstwa w Poznaniu, wyraził zado
wolenie, - że dyskusja była autentyczna, 
otwarta, że nastąpiła rzeczywista wy
miana poglądów.

W trzecim dniu Zjazdu, 27 września, 
odbyły się sesje wyjazdowe w bibliote
kach województwa poznańskiego.

Juliusz Wasilewski

robotniczej; Edw ard Pigoń: Znaczenie bibliotek  
publicznych w  obiegu in form acji naukow ej; 
Adam Wysocki: W spółczesne tendencje rozw oju  
biblio tek naukow ych; H anna U niejew ska, Ce
cylia D uninowa: Próby rozwiązań organiza
cy jnych  bibliotekarstw a polskiego, zm ierzające  
do usprawnienia obsługi u ży tko w n ikó w  ; K ry 
styna W yczańska; Z badań nad uży tkow nika
mi in form acji naukow ej w  zakresie nauk  
społecznych; A leksandra K rólikow ska, H enryk 
Adler; Zapotrzebowanie na in form ację w  za
kresie nauk biologicznych, dośw iadczalnych; 
Tadeusz Górecki; Obsługa in form acyjna  władz 
terenow ych na przykładzie  Wrocławia; K ry 
styna R am lau-K lekow ska, B arbara Eychler; 
Bibliografia w pracy b ib lio tek naukow ych; 
K rzysztof Migoń: W yższe studia b ib lio teko
znaw stw a i in form acji naukow ej w Polsce; 
K rystyna Kuźm ińska: Szkolenie i doskonalenie  
w  zawodzie bibliotekarza; H enryk Dubowik; 
Współpraca b ib lio tekarzy, dokum entalistów , 

.archiw istów , pracow ników  m uzeów , w ydaw ców  
i księgarzy — tradycje  i p erspektyw y;  Zofia 
Gaca-D ąbrow ska: A kadem ickie  kształcenie b i
b lio tekarzy dla potrzeb bib lio tek publicznych, 
zw iązkow ych i szkolnych.
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S y s te m  b ib lio te c z n y  i in fo rm a c y jn y  
w  F in la n d ii  (1)

LUCJAN BILIŃSKI

Na terytorium Finlandii obejmującym 
obszar 337 tys, km̂  mieszka 4,9 min 
mieszkańców, tworząc gęstą sieć zalud
nienia na południu kraju i bardzo rzad
ką w jego części północnej. 93% ludności 
posługuje się językiem fińskim, 7% — 
językiem szwedzkim, który jest drugim 
urzędowym językiem Finlandii. Na krań
cach północnych żyje niewielka, licząca 
zaledwie 4 tys. osób, grupa Lapończyków, 
której język sa m i należy do grupy ję
zyków ugrofińskich.

Struktura zasiedlenia oraz rozmieszcze
nie ośrodków przemysłowych, nauko
wych i kulturalnych miały decydujący 
wpływ na organizację bibliotekarstwa i 
służby informacyjnej w Finlandii.

PODSTAWY LEGISLACYJNE 
SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO

P ierwsza fińska ustawa o bibliote
kach publicznych wydana została 
w r. 1928. Jej uchwalenie zaniknę

ło długi, bo sięgający połowy XIX w. 
proces organizowania bibliotek i upo
wszechniania czytelnictwa. Pierwsze fiń
skie biblioteki to placówki należące do 
osób prywatnych, organizacji społecznych 
i samorządowych. Już w r. 1921, a więc 
zaledwie 4 lata po wyzwoleniu kraju i 
przyznaniu mu niepodległości, powołano 
centralną organizację bibliotekarstwa fiń
skiego. Zgodnie z ustawą z r. 1928 bi
blioteki miały być przedłużeniem systemu 
szkolnictwa podstawowego.

W r. 1962 wprowadzono w życie nową 
ustawę o bibliotekach publicznych, obo
wiązującą w Finlandii do dziś. Określa 
ona zadania dla administracji państwo
wej i terytorialnej w zakresie organizacji 
bibliotek, budownictwa bibliotecznego, fi
nansowania zakupu księgozbiorów i u- 
trzymania bibliotek.

Szybki rozwój bibliotekarstwa fińskie
go sprawił, że podstawy legislacyjne 
stworzone przez ustawę z r. 1962 są już 
przestarzałe i niewystarczające b W cią
gu ostatniego dwudziestolecia zmieniły 
się funkcje bibliotek, charakter ich zbio

M aija B e r n d t s o n .  The firm ish public  
library system . ,,A dult Education  in  F in land” 
1985 n r 1. z

rów, rozszerzyła się działalność informa
cyjna. Podjęto więc energiczne prace 
nad przygotowaniem nowej ustawy o bi
bliotekach. W czasie mojego pobytu w 
Finlandii w końcu 1985 r. opracowane 
już zostały fińsko- i szwedzkojęzyczne 
wersje jej projektu. Zakładano wówczas, 
że po okiesie niezbędnych konsultacji 
ustawa będzie mogła wejść w życie już 
w r. 1986.

STRUKTURA
BIBLIOTEKARSTWA FIŃSKIEGO

B iblioteki w-FinlandU podlegają Mi
nisterstwu Oświaty — resortowi 
nadzorującemu działalność szkol

nictwa podstawowego, średniego i wyż
szego oraz instytucji i placówek kultury. 
Biuro do spraw . bibliotek znajduje się w 
strukturze departamentu oświaty doro
słych.

Na sieć biblioteczną w Finlandii skła
dają się bibliotekli publiczne, szkolne, 
zakładowe oraz naukowe.

Do najważniejszych ogniw tej sieci na
leżą b i b l i o t e k i  p u b l ic z n e .

Wysoką rangę nadały im. kolejne usta
wy biblioteczne, które już z samego ty
tułu były ustawami o bibliotekach pu
blicznych.

W roku, 1982 na sieć bibliotek publicz
nych składały się łącznie 1582 placówki, 
w tym 461 bibliotek głównych (miejskich 
i regionalnych) oraz 1121 filii i bibliotek 
szpitalnych Sieć tę wspomagają 223 bi- 
bliobusy. Pomoc metodyczną i meryto- 
czną bibliotekom terenowym niesie 16 
bibliotek regionalnych (nie pokrywa się 
to z podziałem administracyjnym kra
ju na 12 okręgów — województw). Bi
blioteki regionalne mają obowiązek 
gromadzenia i opracowywania publi
kacji regionalnych, prowadzą staty
stykę dla całego regionu, organizują 
szkolenia, uczestniczą w wypożyczaniu 
miiędzybibliotecznym. Odwiedzana przeze 
mnie Miejska Biblioteka Publiczna w 

•'Rovaniemi jest, najbardziej na północ 
wysuniętą biblioteką regionalną; specja
lizuje się w gromadzeniu i opracowywa
niu laponików.

2 Educational developm ent in F inland 1981— 
—1982. R eport by  the  F innish  M inistry  of 
Education  to the 39th Session of the In te r 
national Conference on E ducation  in  G eneva, 
O ctober 1984. H elsinki 1984.
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B iblioteka U niw ersy tetu  H elsińskiego, pełn iąca fun k c ję  B iblioteki Narodowej.
Fot, L. B iliński

Rozwój bibliotek publicznych w Finlan
dii nie odbywał się w sposób równo
mierny, cechował go bowiem ubytek sta
łych placówek bibliotecznych, głównie na 
terenach wiejskich, a także 'zmieniająca 
się koniunktura w zakresie budownictwa 
bibliotecznego,

Do najistotniejszych przekształceń or
ganizacyjnych doszło w r, 1970 — spo
wodował je spadek ilości małych biblio
tek publicznych i stopniowe zastępowa
nie ich przez bibliobusy. Jeszcze w r, 
1969 było 3 tys, placówek i 2 tys, przy
stanków’ bibliobusowych, zaś w dziesięć 
lat później liczba bibliotek zmniejszyła 
się blisko o połowę, a liczba przystan
ków wzrosła prawie 7-krotnie, Obecnie 
na terenach wiejskich 26% książek wy
pożycza się za pośrednictwem biibliobu- 
sów (w odniesieniu do miast wskaźnik 
ten wynosi 10%), 223 bibliobusy będące 
w dyspozycji bibliotek publicznych obsłu
gują 750 tys, fińskich czytelników (38%)

Wiele bibliobusów ma połączenie radio-\, 
-telefoniczne z macierzystą biblioteką, co 
umożliwia udzielanie wszelkich informa
cji bibliograficznych, W bibliobusach o 
większej powierzchni przewozi się, obok 
książek, objazdowe wystawy malarskie i 
inne, organizuje się projekcje filmów;

’ L ibrary and In form ation  services in  Fin
land. H elsinki 1981,

przedstawienia teatrzyków kukiełkowych. 
W wielu miejscowościach bibliobusy za
stąpiły, biblioteki szkolne — dostarczają 
młodzieży nie tylko potrzebne lektury, 
ale i Przybory szkolne, pełnią więc za
razem funkcję sklepików szkolnych, Bi
bliobusy obsługują również szereg zakła
dów pracy, a także więzienia,

W r, 1979 zakończyła prace komisja 
powołana przez Stowarzyszenie Bibliote
karzy Fińskich, która przedstawiła wnio
ski dotyczące nowych standardów 'dla bi
bliobusów produkowanych w Finlandii, 
Według obliczeń fińskich korzystanie z 
bibliobusów jest bardzo ekonomiczne, za
kłada się bowiem, że jedno wypożycze
nie książki w bibliobusie jest trzy razy 
tańsze niż w bibliotekach. Stąd obsługa 
bibliobusowa stanowi przedmiot szczegó
łowych badań i obserwacji

Korekta sieci bibliotek publicznych 
miała znaczny wpływ na stan zatrudnie
nia bibliotekarzy. Jeszcze w r, 1975 w bi
bliotekach publicznych na pełnych eta
tach zatrudniano 988 bibliotekarzy oraz 
1460 osób w niepełnym wymiarze czasu 
pracy; w r, 1979 zanotowano już pewną 
przewagę bibliotekarzy na pełnych eta-

* Paavo R e p o .  Mobile library services in
Juuha. ,,A dult Education  in  F in lan d ” 1985
nr 1. ,
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Finlandia
tach (1179) nad niepełnozatrudnionymi 
(1117). W ostatnich latach nastąpił dal
szy wzrost liczbowy kadry; w r. 1983 
pracowników niepełnozatrudnionych było 
1775 przy 1532 na pełnych etaitach.

Środki na utrzymanie bibliotek pocho
dzą z dwu źródeł: z budżetu centralnego 
Ministerstwa Oświaty oraz iz budżetów 
terenowych jednostek administracyjnych. 
W ostatnim dwudziestoleciu zmieniły się 
w sposób zasadniczy proporcje świad
czeń centralnych i terenowych — na je
go początku potrzeby biblioitek pokrvwa- 
no ze środków budżetu centralnego w 
1/3 wysokości, a po r. 1979 — w 2/3 wy
sokości. Są to wyliczenia w skali glo
balnej, przy znacznych zróżnicowaniach 
w przypadkach indywidualnych. Zróżni
cowania te uzależnione są od trzech czyn
ników: 1. pozycji ekonomicznej danej je
dnostki administracyjnej, 2. gęstości za
ludnienia terenu, na którym działa bi
blioteka, 3. wysokości wydatków świad
czonych na biblioteki, obliczanej w sto
sunku do liczby mieszkańców ®. flene- 
ralnie przyjęto zasadę, iż wielkość do
finansowania na cele biblioteczne z bud
żetu centralnego jest proporcjonalna do 
wielkości świadczeń terenowych jedno
stek adfninistracyjnych.

Biblioteki publiczne nie należą do naj
kosztowniejszych placówek resortu oświa
ty. Na przykładzie najbardziej rozległego 
regionu Laponii dowiadujemy się, że naj
większe wydatki w pionie oświaty wią- 
żą się z utrzymaniem szkół (70,1%), a 
dalej kolejne pozycje zajmują m.in.: tea
try (7,7%), sport (6,2%), biblioteki (5,2%),

’ zob.: L ucjan  B i l i ń s k i .  Problem y roz
pow szechniania  książki w Finlandii. ,.Przegląd 
K sięgarski i W ydąw niczy” 1985 nr 12.

muzyka (2,7%), turystyka (1,8%), muzea 
(1,0%) 6.

Wyjaśnić jednak należy, że koszt utrzy
mania szkół na tym terenie jest wyjąt
kowo wysoki z uwagi na bardzo rzadką 
sieć załudnierńa i konieczność prowadze
nia szkół liczących zaledwie 12—15 u- 
czniów z 2-osobową obsadą nauczycieli 
Płace pracowników oświaty i kułtury w 
północnych rejonach za kołem podbiegu
nowym są również znacznie wyższe niż 
na południu kraju 8.

Największe wydatki wiążą się niewąt
pliwie z realizacją nowych inwestycji bi
bliotecznych. Podkreślić tu należy, że 
ilość terenowych inicjatyw w za’kresie 
budowy bibliotek jest w Finlandii znacz
nie wyższa niż możliwości* realizacyjne. 
Np. w r. 1970 terenowe jednostki admi
nistracyjne zamierzały zbudować 13 bi
bliotek, a zezwolenia na budowę uzyska
no dla trzech obiektów; w r. 1977 takich 
inicjatyw było 32, a zgodę otrzymano 
również na trzy placówki. Korzystniej 
sytuacja wyglądała w r. 1979, kiedy z 
44 propozycji zaakceptowano aż 12 obiek
tów. Do r. 1976 corocznie powstawało 
7—8 bibliotek ze środków przeznaczonych 
na budowę szkół, jednak po 1976 r. nie 
było to już możliwe. Do największych 
paradoksów zaliczają Finowie sytuacje, w

’ R ovaniem i Public Library — Regional L i
brary of Lapland. H elsinki 1979.

’ Szkołę liczącą 15 uczniów i dwóch n au 
czycieli poznałem  w miejscow ości Tanhua, 
położonej około 200 km  na północ od Ro
vaniem i.

’ D odatek za pracę na tych  terenach  jest 
zróżnicow any i zależy m.in. od lo^kalizacji danej 
miejscow ości w stosunku do dróg dojazdo
wych; np. pracow nicy w odwiedzonej przeze 
m nie m iejscowości SavukO'Ski o trzym ują do
datek  w ynoszący 24*’/o od poborów;

Fiński bibliobus

d r - ; ,
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z zagranicy
zakresie budownictwa bibliotecznego w 
okresie kryzysu ekonomicznego lat 1978— 
—1979. Wtedy właśnie przeznaczano wię
ksze środki na budownictwo biblioteczne, 
aby zatrudnić bezrobotnych.

W r. 1977 jednostki administracji tere
nowej razem z Głównym Zarządem Bu
dowy Szkół otrzymały pełnomocnictwa na 
budowę obiektów bibliotecznych, których 
realizacja nie będzie wymagać centralnej 
pomocy państwowej. W Finlandii w la
tach siedemdziesiątych zbudowano wiele 
obiektów 'wspólnych dla różnych placó
wek kulturalnych, oświatowych i spor
towych. Mieszczą się .w. nich również bi- 
blioteki.

Znaczne wydatki bibliotek, z uwagi na 
dość wysokie ceny książek w Finlandii, 
związane są z gromadzeniem zbiorów. 
Zaopatrzenie w dużą część książek i po
mocy oraz urządzeń bibliotecznych reali
zuje się za pośrednictwem wyspecjalizo
wanego przedsiębiorstwa — Kirjastopal- 
velu Oy ®, znajdującego się w gestii Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Fińskich.

Według danych za rok 1979 wydatki 
bibliotek fińskich na książki kształtowały 
się na poziomie 14,5 oraz na materiały 
audiowizualne 0,5 marki fińskiej w prze
liczeniu na jednego rpieszkańca.

Większy udział materiałów audiowizu
alnych w gromadzeniu i udostępnianiu 
w bibliotekach fińskich zaznaczył się do
piero po r. 1970. Powołano wówczas sze
reg oddziałów muzycznych przy wię
kszych bibliotekach, gromadząc nagrania 
płytowe i kasetowe. Zbiory muzyczne bi
bliotek publicznych nie należą jeszcze do 
dużych, liczą ponad 250 tys. jednostek; 
wideokasety dopiero zaczynają się poja
wiać w większych bibliotekach.

Sprawa gromadzenia i udostępniania 
materiałów audiowizualnych wykraczała

poza przepisy ustawy z r. 1962, w związ
ku z czym w r. 1972 dokonano noweli
zacji, wprowadzając odpowiedni zapis. W 
r. 1979 centrala administracji państwo
wej zawarła z Biurem Autorskich Praw 
Kompozytorów TEOSTÜ porozumienie 
umpżliwiające bezpłatne korzystanie z na
grań muzycznych w bibliotekach fińskich.

Zwiększające się koszty utrzymania bi
bliotek publicznych rekompensowane są 
przez poszerzanie usług i rozwój czytel
nictwa. Egzemplifikącją tego rozwoju są 
następujące dane^®:

rok liczba
czytelników

liczba
wypożyczeń

1980
1981
1982
1983

1 845 000
1 882 000
1 949 000
1 969 000

71 567 OÛO
74 311 000
76 437 000
76 968 000

Ze wskaźników powyższych wynika, że 
z bibliotek publicznych korzysta 40,2 
mieszkańców Finlandii, co stawia ten 
Icraj wśród przodujących w czytelnictwie. 
Skala zainteresowania Finów książką 
znajduje potwierdzenie w obserwacjach i 
wynikach badań porównawczych z in
nymi krajami. Tak np. Katarina Eskola w 
zestawieniu ilości godzin spędzonych w 
różnych krajach na czytaniu książek i 
magazynów na tle czasu poświęconego 
oglądaniu telewizji otrzymała następują
ce informacje

1« za rok  1980 i 1981 według E ducational 
D evelopm ent in  F inland  1981—1984. ... jw ., za 
1982 i 1983 w edług M aija B erndtson. The Fin
nish public library system ... jw.

« K atarina  E s k o l a .  On the d istin c tive  
tendencies o f reading as a pastim e in  Finland. 
,,A dult E ducation  in  F in lan d ” 1985 n r 1.• K irjastopa lvelu  Oy. H elsinki 1983.

kraj rok
czytanie książek 

i magazynów 
liczba godzin, w tygodniu

oglądanie TV 
liczba godzin 
w tygodniu

Finlandia
Holandia

-Dania
Norwegia
Japonia
Szwajcaria
USA
Kanada
Francja
Austria
Anglia

1979
1980
1975
1980/81
1980
1979/80
1975/76
1980
1974/75
1981
1974/75

5,5
5.5
5.3 ■
4,9
4.3
4,2
3.7
3.5
3.4
2.7
2.6

8,8
13.4
9,9
9,1

13.5
9,0

15,9
13,3
9,6

10.6
brak danych
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Finlandia
Chcąc utrzymać wysoki wskaźnik czy

telnictwa, biblioteki fińskie dużą wagę 
przywiązują do upowszechniania książki 
wśród dzieci i młodzieży. Czynią to z 
tym większą odpowiedzialnością, im bar
dziej odczuwalne są niedo-magania i bra
ki bibliotek szkolnych. W bibliotekach 
publicznych oddziały dla dzieci znajdują 
się obok działów dla dorosłych. Skupiają 
one powyżej 90% uczniów szkół podsta
wowych. Organizuje się dla nich lekcje 
biblioteczne oraz -różne imprezy kultural
no-oświatowe.

Drugą grupą czytelników, którą biblio
teki publiczne otaczają szczególną troską, 
są ludzie starzy i niepełnosprawni. Około 
2/3 miejsc w szpitalach i innych zakła
dach opieki zdrowotnej włączonych jest 
w obsługę biblioteczną. Do zakładów po
niżej 50 miejsc, gdzie nie można zakładać 
oddzielnej biblioteki, przekazuje się księ
gozbiory wymienne. Liczba bibliotek szpi
talnych należących do sieci bibliotek pu
blicznych jest od szeregu lat stała — wy
nosi 195.

Na początku lat siedemdziesiątych bi
blioteki publiczne zaczęły realizować usługi 
biblioteczne w domach inwalidów, którzy 
nie mogli się poruszać. Ustawa o biblio
tekach tego rodzaju usług nie przewidy
wała, podobnie nie były planowane środ
ki na dowóz książek transportem służbo
wym. Mimo to fińskie biblioteki funkcje 
te spełniają. Dużą pomoc okazuje pań
stwo w obsłudze czytelniczej niewido
mych, dostarczając im książki mówione. 
Biblioteka gromadząca wydawnictwa j^raj- 
low’skie i nagrania kasetowe, utrzymy
wana do r. 1978 ze środków Fińskiego 
Związku Niewidomych, jest od r. 1973 
również finansowana ze skarbu państwa.

B i b l i o t e k i  s z k o ln e  w odróżnie
niu od bibliotek publicznych należą ra
czej do słabszych ogniw fińskiej sieci 
bibliotecznej. W latach siedemdziesiątych 
system szkolny Finlandii objęty został 
reformą. W dokumentach, które ustalają 
zadania i strukturę szkoły, znajduje się 
stwierdzenie, iż „biblioteka jest sercem 
szkoły”. Jednak to serce ,,jest chronicznie 
chore na brak książek, brak wykwalifi
kowanych bibliotekarzy, brak odpowied
nich pomieszczeń” — podkreśla się w 
oficjalnych opracowaniach 2̂. Brak też 
fachowej pomocy. Współpracę bibliotek 
szkolnych z publicznymi określa się jako 
słabą, niewystarczającą. Władze szkolne 
wydały instrukcję o prawach i obowiąz
kach bibliotekarzy szkolnych, ale instruk
cja ta nie ma charakteru obligatoryjnego.

W r. 1980 władze wysunęły postulat, 
aby osoby prowadzące biblioteki w szko
łach uzyskiwały specjalne przygotowanie 
— 40-godzinny kurs podstawowy i 60-go-

“ L ibrary and Inform ation... jw.

dzinny kurs uzupełniający. Zaleca się, by 
angażowane na pełny etat miały takie sa
me kwalifikacje, jakie wymagane są przy 
zatrudnianiu w bibliotece publicznej. Pro
ponuje się też powołanie w każdej tereno
wej jednostce administracyjnej instruktora 
do spraw bibliotek szkolnych. Według u- 
staleń komisji ekspertów podział zadań 
między biblioteki publiczne i szkolne po
legać powinien na gromadzeniu i udostęp
nianiu w bibliotekach publicznych lite
ratury fachowej i popularnonaukowej, 
natomiast w szkolnych — lektury szkol
nej i wydawnictw dydaktycznych.

B i b l i o t e k i  z a k ła d o w e  rozpoczę
ły działalność na szerszą skalę dopiero po 
r. 1970. Nie we wszystkich zakładach 
pracy miały one pomyślny start. Obok 
bibliotek dobrych istnieje spora ilość pla
cówek o zanikającej działalności, a główny 
powód tego leży w braku zainteresowa
nia pracowników. Ideą zakładania biblio
tek zakładowych było wciągnięcie do 
czytelnictwa tej grupy osób, która z usług 
bibliotecznych dotychczas nie korzystała 
bądź korzystała rzadko. Okazało się je
dnak, że do najaktywniejszych użytko
wników bibliotek zakładowych należą 
pracownicy, którzy już wcześniej byli czy
telnikami bibliotek publicznych. Stosun
kowo małe zainteresowanie bibliotekami 
zakładowymi tłumaczy się aktywną obsłu
gą zakładów pracy przez bibliobusy.

Pozytywny stosunek oraz zainteresowa
nie organizowaniem i prowadzeniem bi
bliotek zakładowych wykazała Centralna 
Rada Fińskich Związków Zawodowych, 
postulując jednocześnie ich bliską współ
pracę z bibliotekami publicznymi.

Jak kupić
„Poradnik Bibliotekarza"

w  związku z sygnałami, że nie 
wszyscy czytelnicy zaprenumerow’a- 
li nasz miesięcznik na r. 1986, in
formujemy, że SBP dysponuje nie
wielką nadwyżką nakładu „Pora- 
.dnika”. Zamówienia z podpisem za
mawiającego i głównego księgowe
go na prenumeratę t y l k o  n a  I 
p ó ł r o c z.e b r. prosimy składać 
do Biura Zari^ądu Głównego SBP 
(00-953 Warszawa, ul. Konopczyń
skiego 5/7).

O przyjęciu prenumeraty zainte
resowani zostaną powiadomieni li
stownie. W pierwszej kolejności 
rozpatrsrwane będą zamówienia 
zbiorowe.
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SYLWETKI
BIBLIOTEKARZY

Jadw iga
F ilipkow ska-Szem p lińska

Chociaż postać Jadwigi Szemplińskiej 
młodszemu pokoleniu niie jest już zapew
ne znana, należy przypomnieć ją jako 
bibliotekarkę, która w okresie między
wojennym oraz w pierwszych dziesiątkach 
lat po wyzwoleniu należała do zawodo
wej czołówki i uczestniczyła w odbudo
wie i rozbudowie bibliotek w kraju.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat ciężko 
chora nie brała już udziału w życiu za
wodowym ani w pracach Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, mimo to w miarę 
możliwości śledziła prawie do końca ży
cia losy bibliotek i działalność organiza
cji.

Urodziła się 3 stycznia 1902 r. w Pe
tersburgu i tam w r. 1918 ukończyła szko
łę średnią. Po repatriacji (wraz z rodzi
cami) do Polski rozpoczęła pracę w admi- 
■nistracji państwowej. W . r. 1920 wzięła 
udział — jako ochotniczka — w trzecim 
Powstaniu Śląskim. Za odwagę i poświę
cenie sprawie została odznaczona Wstęgą 
Waleczności i Zasługi, Medalem Niepo
dległości. a po wielu latach — w r. 1966 
Śląskim Krzyżem Powstańczym.

W latach 1921—1929 studiowała na 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, gdzie spe
cjalizowała się w zakresie bibliotekarstwa 
publicznego ina Studium Społeczno-Oświa- 
towym pod kierunkiem prof. Heleny Ra
dlińskiej. Ceniona była przez nią wysoko 
za pracowiitość, sumienność, żywą i twór
czą inteligencję.

Okres studiów Szemplińskiej trwał dłu
go, ale nie ograniczał się tylko do Wol
nej Wszechnicy Polskiej. W tym czasie 
(1925—1926) przebywała w Paryżu, gdzie 
ukończyła Roczną Szkołę Bibliotekarską 
Związku Bibliotekarzy Amerykańskich, 
zwiedzała biblioteki w Szwecji, Danii, 
Czechosłowacji (gdzie przebywała jako 
stypendystka), a także biblioteki Niemiec, 
Austrii i Włoch.

W r. 1929 otrzymała dyplom ukończe
nia Wolnej Wszechnicy Polskiej na pod
stawie pracy na temat organizacji biblio
tek publicznych w Czechosłowacji.

Do zawodu bibliotekarskiego weszła je
szcze w czasie studiów, początkowo jako 
praktykantka (w r. 1921), następnie jako 
pracownica działu czasopism w Biblio
tece Publicznej m. st. Warszawy. JW 1. 
1923—1925 zatrudniona była w bibliotece 
Pracowni Oświaty Pozaszkolnej w Mini
sterstwie Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego.

Po powrocie z Paryża opracowała 
wspólnie z Marią Gutry Katalog biblio
teki wzorowej dla dzieci i młodzieży, wy
dany w r. 1927 przez Związek Księgarzy; 
zorganizowała bibłiotekę Komitetu Opieki 
nad Dzieckiem oraz czytelnię dziecięcą 
Towarzystwa Bibliotek Powszechnych. W 
1. 1928—1929 pracowała w Bibliotece Wol
nej Wszechnicy Polskiej.

Głównym przedmiotem zainteresowania 
Szemplińskiej były do końca życia pu- 
błiczne bibłioteki powszechne oraz poli
tyka biblioteczna. Bogaty zasób wiedzy 
zdobytej podczas studiów, uzupełniony 
praktyką w bibliotekach i instytucjach 
oświaty w kraju, oraz znajomość biblio
tek zagranicznych zaczęły w p^n i owo
cować, gdy w r. 1930 podjęła pracę w 
Wydziale Oświaty Pozaszkolnej w Mini
sterstwie WRiOP jako referent do spraw 
bibliotek powszechnych. Włącza się wów
czas w nurt walki o ustawę biblioteczną 
w Polsce, bierze udział w opracowywaniu 
kolejnych projektów ustawy, publikuje 
artykuły w czasopiśmie ,,Samorząd”, w 
których uzasadnia potrzebę jej uchwale
nia w Polsce. Prezentuje wydaną w Cze
chosłowacji ustawę o laibliotekach gmin
nych i jej wpływ na rynek wydawniczy, 
referuje ustawę szwedzką. W czasopiśmie 
„Polska Oświata Pozaszkolna” omawia 
założenia projektu polskiej ustawy. Wi
zytuje biblioteki publiczne w terenie.
■ W latach trzydziestych była współre
daktorem wydawnictwa Biblioteki oświa
towe, które informowało o wynikach spi
su bibliotek na 1 1 1930 r. Kierowała ze
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społem opracowującym dane liczbowe, 
sporządziła tablice statystyczne i część 
wstępu. Po latach na zlecenie Instytutu 
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo
wej opracowała analizę statystyczną sieci 
bibliotek publicznych w okresie 1956— 
—1958.

W r. 1933 dotknięta redukcją na skutek 
kompresji etatów (jako kobieta zamężna), 
przez parę lat wykonywała prace zlecone 
dla Instytutu Komunalnego w Warsza
wie. W r. 1935 powróciła do Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy jako kie
rowniczka wypożyczalni książek na Powi
ślu. Na tym stanowisku zastał ją wybuch 
wojny. Po zamknięciu wypożyczalni przez 
okupacyjne władze niemieckie (1940), ma
jąc na utrzymaniu liczną rodzinę podjęła 
pracę księgowej w Wydziale Finansowym. 
Zarządu Miejskiego. Brała jednocześnie 
udział w konspiracji (przechowywała do
kumenty powierzane jej przez władze 
Armii Krajowej, udzielała pomocy oso
bom prześladowanym). Po Powstaniu 
Warszawskim przebywała w Radomiu.

W styczniu 1945 r. powróciła do War
szawy i przystąpiła do pracy w War
szawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z 
którą od dawna była związana czlO'nko- 
stwem i działaniem. Z właściwą sobie 
energią wraz z gronem współpracownic 
kierowała zabezpieczeniem książek w zni
szczonych i zdewastowanych placówkach 
bibliotecznych. Dzięki jej staraniom sieć 
biblioteczna na Żoliborzu rychło została 
odbudowana i zorganizowana jako auto
nomiczna Biblioteka Dzielnicy Północ. 
Koncepcja Szemplińskiej opowiadającej 
się za decentralizacją bibliotek dzielnico
wych w dużych miastach, początkowo 
niepopularna, z biegiem lat weszła w ży
cie i do dziś jest powszechnie uznawana. 
Po włączeniu organizacyjnym sieci żoli- 
borskiej do ogółnej sieci Biblioteki Pu
blicznej Szemplińska została w 1946 r. 
powołana na stanowisko wicedyrektora 
Biblioteki Głównej. Opuściła je na włas
ne żądanie w r. 1948 przechodząc do Mi
nisterstwa Administracji Publicznej na 
stanowisko radcy do spraw bibliotek, a 
następnie do Naczelnej Dyrekcji Bibliotek 
w Ministerstwie Oświaty, gdzie objęła 
funkcję naczelnika wydziału. Na skutek 
kolejnych reorganizacji — przekształcenia 
Naczelnej Dyrekcji najpierw w Centralny 
Zarząd Bibliotek, potem w Departament 
Bibliotek oraz przekazania spraw biblio
tekarstwa Ministerstwu Kultury i Sztu
ki — również Jadwiga Szemplińska zna
lazła się w tym resorcie.

Po połączeniu Departamentu Bibliotek 
z Departamentem Pracy Kulturalno- 
-Oświatowej Szemplińska, manifestując 
swoje stanowisko wobec pozbawienia bi
bliotek samodzielnego organu admini
stracji, powróciła w r. 1961 do Biblioteki

Publicznej m. st. Warszawy, gdzie po
wierzono jej kierownictwo Czytelni Ko
munalnej.

Na emeryturę, jako starszy kustosz dy
plomowany, przeszła w r. 1968.

Wszechstronnie wykształcona teoretycz
nie w dziedzinie bibliotekarstwa, Szem
plińska dysponowała też bogatą praktyką 
zawodową. Zajmowała odpowiedzialne 
stanowiska w państwowej administracji 
bibliotecznej, miała pieczę nad siecią bi
bliotek publicznych i nadzór nad orga
nizacją wewnętrzną bibliotek. Jej dzia
łalność przepojona była elementami dy
daktycznymi, organizacyjnymi i publicy
stycznymi. Świadczy o tym jej bogaty 
dorobek piśmienniczy — ponad 80 arty
kułów, notatek Informacyjnych, recenzji, 
broszur i skryptów. Prace przedwojenne 
Szemplińskiej na temat bibliotek publicz
nych miały charakter pionierski i stano- 
wiły cenny wkład do ówczesnego biblio
tekoznawstwa, jej recenzje z fachowej li
teratury obcojęzycznej przynosiły infor
macje o bibliotekarstwie zagranicznym.

Prace publikowane w 1. 1945—1964
wskazują na stale rozszerzający się za
kres zainteresowań autorki. Obejmują 
one wewnętrzną pracę bibliotek, jej pla-^ 
nowanie, racjonalizację, sprawozdawczość.* 
Wiele uwagi poświęciła też Szemplińska 
planowaniu sieci bibliotek publicznych na 
wsi i w wielkich miastach; m.in. opubli
kowała w ,.Bibliotekarzu” G959) cykl ar
tykułów na temat miejskich bibliotek 
dzielnicowych. W ,.Poradniku Biblioteka
rza” zamieszczała artykuły głównie o cha
rakterze instruktażowym.

Nie sposób pominąć zasług Jadwigi 
Szemplińskiej w kształceniu biblioteka
rzy. W okresie międzywojennym wykła
dała na prowadzonych przez Instytut Ko
munalny kursach oświatowych dla sekre
tarzy gminnych. Była kierowniczką kur
sów bibliotekarskich organizowanych 
przez ówczesny Związek Bibliotekarzy 
Polskich w 1. 1928, 1938, 1939. Również 
po wyzwoleniu organizowała kursy dla 
bibliotekarzy i kandydatów do zawodu, 
opracowywała skrypty dla kursów kores
pondencyjnych na temat udostępniania 
zbiorów i sprawozdawczości bibliotecznej.

Do Związku Bibliotekarzy Polskich 
wstąpiła w r. 1922 i niemal od razu włą
czyła się w nurt, jego działalności. Już w 
r. 1924 została sekretarzem Zarządu Koła 
Warszawskiego. Była też członkiem, a na
stępnie przewodniczącą Sekcji Bibliotek 
Oświatowych. Uczestniczyła w akcji Ko
mitetu Propagandy Czytełnictwa w ł. 
1926—1927. Gdy w r. 1929 Zarząd Koła 
Warszawskiegę powołał do życia Poradnię 
Biblioteczną, Szemplińskiej jako współ
organizatorce tej placówki powierzono na 
parę miesięcy kierownictwo. Zastępowa
ła nieobecną w tym czasie w Warszawie 
Wandę Dąbrowską. Brała udział — jako
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delegatka Koła Warszawskiego ZBP — 
w Międzynarodowym Kongresie Bibliogra
fów i Bibliotekarzy w Rzymie w r. 1929. 
Na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w 
Warszawie w r. 1936 wygłosiła referat na 
temat bibliotekarstwa oświatowego w 
Polsce.

W r. 1949 weszła w skład Zarządu Głó
wnego ZBP. Pełniła funkcję skarbnika 
i sprawowała opiekę nad Składnicą Dru
ków Bibliotecznych. Należała do grona 
inicjatorów pqwolania czasopisma zawo
dowego dla bibliotekarzy wiejskich, ma
łomiasteczkowych i szkolnych o charak
terze instruktażowym. Gdy w r. 1949 za
mierzenie to doszło do skutku w postaci 
„Poradnika Bibliotekarza”. Szemplińska 
została pierwszym jego redaktorem 
(1949—1952). Pod jej kierownictwem „Po

radnik” stał się niebawem faktyczną i 
codzienną pomocą w pracy bibliotekarzy 
gromadzkich (gminnych), mógł też jedno
cześnie służyć bibliotekom szkolnym i 
związkowym. .

Ńa VI Zjeździe Bibliotekarzy Polskich 
(Warszawa 1968) Szemplińska za swą 
wieloletnią aktywną działalność otrzyma
ła Odznakę Honorową Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich.

Niewątpliwie można ją zaliczyć do 
twórców nowoczesnego bibliotekarstwa 
polskiego. W uznaniu zasług w pracy za
wodowej i społecznej odznaczona była 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze
nia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Me
dalem X-lecia Polski Ludowej.

Zmarła 28 lutego 1985 r. w Warszawie.
Ewa Pawlikowska

Dwa jesienne dni 
w bibliobusie

JAN BURAKOWSKI .

Dnia 26 maja 1985 r. rozpoczął ob
sługę czytelników bibliobus Woje
wódzkiej Biblioteki Publicznej w

Olsztynie (oficjalnie Filia nr 24 Objazdo
wa).

Oto kilka informacji o tej placówce bi
bliotecznej. Zlokalizowana jest w  auto
busie Jelcz 043, wyposażonym w regały 
na książki i w podstawowy sprzęt. Księ
gozbiór liczył w chwili uruchomienia pla
cówki około 5 tys. woluminów. Książki 
wypożydza się czytelnikom przez 5 dni w 
tygodniu, obsługując — w cyklu tygod
niowym — 25 przystanków zlokalizowa
nych w promieniu do 20 km od centrum 
Olsztyna (większość, bo 18 — we wsiach 
podolsztyńskich na terenie gmin: Barcze
wo, Gietrzwałd, Jonkowo i Purda). Każdy 
przystanek wyposażony jest w tablicę 
informacyjną o dniu i godzinach wypo
życzeń. Postój na przystanku trwa — za
leżnie od wielkości wsi (osiedla) — od 
45 minut do 2 godzin. Obsługę czytel
ników rozpoczyna się o godz. 12.00 na naj
dalszym przystanku wiejskim, a kończy 
ok. godz. 18.30 na przystanku zlokalizo
wanym już w granicach Olsztyna. Załogę 
stanowią dwaj bibliotekarze i jeden kie
rowca. Do końca października — a więc 
w ciągu pięciu miesięcy — zarejestrowa
no 745 czytelników, którzy wypożyczyli 
6574 książki.

A oto garść spostrzeżeń i uwag z co
dziennego dnia roboczego bibliobusu, za
notowanych w środy, — 28 sierpnia i 30 
października 1985 r. W środy bibliobus 
obsługuje 7 przystanków.

Dnia 28 VIII punktualnie o godzinie 
12.30 stajemy na przystanku we wsi Gady. 
Jest to miejscowość typowo rolnicza li
cząca 280 mieszkańców!. Oczekuje już 
grupka pięciorga dzieci w wieku ok. 8—10 
lat. Zwracają książki i samodzielnie kie
rują się w stronę półek z literaturą dzie
cięcą. Na rowerze dojeżdża polną drogą 
nieco starszy chłopiec, aby wypożyczyć 
książki dla siebie i braci. Przychodzi ko
bieta z dzieckiem na ręku —: ta także 
pożycza książki dla dzieci. Nieco później 
nadchodzi kilkoro dorosłych. Młoda ko
bieta poszukuje czegoś o dziewiarstwie. 
Rolnik (około trzydziestki) narzeka, że 
„trudno dostać dobrych książek”. Para, 
która wygląda na studentów przebywa
jących na „wczasach rodzinnych”, dziwi 
się, że na półkach tyle nowych, dobrych 
książek. Młody człowiek chce dowiedzieć 
się, czy za pośrednictwem bibliobusu może 
otrzymać książkę, której nie ma w zbio
rach bibliobusu.

Mgr Ryszard Langowski (kierownik bi
bliobusu), obsługujący w tym dniu czytel
ników, przez cały czas postoju jest za
jęty. Co chwila od „biurka”, przy którym 
rejestruje wypożyczenia, podchodzi, by 
udzielić czytelnikom stosownych infor
macji.

Po godzinie ruszamy ku następnemu 
przystankowi — w Gadach bibliobus ob
służył 18 czytelników, którzy w sumie 
wypożyczyli 23 książki (6 z nich to lite
ratura z zakresu gospodarstwa domowego, 
historii i motoryzacji).
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Następny przystanek to Słupy, spore 
osiedle będące siedzibą Państwowego O- 
środka Maszynowego. Tu jest już około 
10 dzieci, po chwili przychodzą ekspe
dientki z sąsiednich sklepów prosząc o 
szybką obsługę, „bo klienci czekają”. Kil
ka rodzin w nastroju urlopowym wspól
nie wybiera książki — przeważnie dla 
dzieci. 8-letni Krzyś prosi pana Ryszarda, 
by wybrał coś także dla jego 12-letniego 
brata Adama, obiecuje, że w przyszłym 
tygodniu braciszek przyjdzie już sam. Z 
trudem -starcza czasu (półtorej godziny) 
na obsługę zgłaszających się czytelników. 
W Słupach bibliobus wywołuje spore za
interesowanie grupy podróżnych oczeku
jących z dużymi walizkami na pobliskim 
przystanku autobusowym (chyba wczaso- ' 
wieże wracający do domów). Zaintereso
wanie słabnie nieznacznie, gdy okazuje 
się, że to nie objazdowy sklep, tylko 
wypożyczalnia książek. 'Dziwią się, że u 
nich w Gliwicach nie ma czegoś podob
nego.

Następne przystanki zlokalizowane są w 
małych wioskach położonych malowniczo 
w dolinie rzeki Wadąg — w Mykach, 
Zalbkach i Nikielkowie.,Tu nieco mniejszy 
ruch (zgłasza się 6—12 czytelników). W 
Mykach kłopot z obsługą rencisty, który 
chce wypożyczyć „coś ciekawego” w ty
pie Dumasa, Coopera lub Verne’a, ale 
przeczytał już chyba wszystkie książki 
tych autorów, Do propozycji pana Ry
szarda podsuwającego książki innych 
twórców odnosi się nieufnie, ale wreszcie 
bierze coś „na próbę”. W Żalbkach kor
pulentny chłopaczek grzęźnie między re
gałami z książkami dla dzieci i dopiero 
solidarna pomoc dwóch chichoczących 
koleżanek uwalnia go z opresji (funkcjo
nalność i trwałość wyposażenia wykona
nego zgodnie z projektem dwóch wybit
nych olsztyńskich specjalistów od „wnę- 
trzarstwa” to całkiem osobny problem).

Z trzech wymienionych wiosek zdecy
dowanie najbardziej rozczytane jest Ni- 
kielkowo (może dlatego, że przed laty do
jeżdżał tu „pierwszy” bibliobus WBP?).
Z Nikielkowa jedziemy do Tracka. I tu 
całkowity klops. Track robi wrażenie 
sporej osady, ale prawie cała zabudowa 
to rozmaite bazy, magazyny i warsztaty 
olsztyńskich instytucji, w których pracuje 
się tylko do godz. 15.00. Gospodarstw rol
nych jest zaledwie kilka. Około godziny 
16.00, gdy dojeżdża tu bibliobus, w Tracku 
panuje martwa cisza. Na czytelników za
pisało się tu zaledwie kilka osób, a w 
dniu naszego pobytu zgłosiła się tylko 
jedna pani z dwojgiem małych dzieci.

Wreszcie o godzinie 17.00 wjeżdżamy w 
granice właściwego Olsztyna i zatrzymu

jemy się na przystanku w’ centrum osied
la Zielona Górka. To Olsztyn, ale jednak 
trochę odległy i o swoistej małomiastecz
kowej kolorystyce. Bibliobus ogląda sporo 
dzieci i młodzieży, ale nie wszyscy kwapią 
się do wypożyczania książek (koniec wa
kacji, a i pogoda wreszcie się popra
wiła...). Tu również do wiernej klienteli 
zaliczają się, podobnie jak w Słupach, 
ekspedientki miejscowych sklepów. Więcej 
niż na wsi czytelników dorosłych, trochę 
więcej wypożyczeń „trudniejszych” po
wieści. Młoda pani, rozmowna i oczytana 
w romansach, prosi o coś stosownego’ na 
dłuższą podróż.

Dochodzi godzina 19.30 i czas podsumo
wać plon środowego wojażu. Bibliobus 
odwiedziło 88 czytelników (w tym dwu 
po raz pierwszy). Wypożyczyli on' 122 
książki — zdecydowana większość to li
teratura dla dzieci i młodzieży oraz po
pularne powieści dla dorosłych (ale także 
trochę trudniejszych, do Faulknera włącz
nie). W^^ypożyczono 15 książek niebele- 
trystycznych — z zakresu gospodarstwa 
domowego, historii, krajoznawstwa, rol
nictwa, a nawet sztuki.

Podobne wyniki zanotowano podczas 
następnego wyjazdu, w którym brałem 
udział (30 października). Wśród 66 czytel
ników, którzy tego dnia odwiedzili bilbio- 
bus i wypożyczyli 118 książek, były rów
nież Irenka Groszek z Zalbek i Sylwia 
Strzyżeń ze Słupów — jak dotychczas 
rekordzistki bibliobusowego czytelnictwa 
(wypożyczyły już po 32 książki). W My
kach odwiedził bibliobus 56-letni rolnik. 
Władysław' Dobraczyński — krewny pi
sarza. Twórczość prezesa Rady' Głównej 
PRON zna — gwoli rodzinnej solidarności 
— „na wyrywki”, a specjalnie interesują 
go ciekawie opowiedziane wydarzenia z 
czasów ostatniej wojny (dziś wypożyczył 
Nie umieraj do jutra Gluth-Nowowiej- 
skiego i Akcję „Kutschera” Stachowicza).

Przegląd kart czytelników potwierdza 
raz jeszcze, że na czytelnictwo w ogrom
nym stopniu rzutują rodzinne tradycje 
spędzania wolnego czasu. W każdej miej
scowości wynotować można mniej lub bar
dziej liczne czytające rodziny — jeśli 
czyta mama, czyta i córka, w ślad za 
starszym bratem ciągnie do bibliobusu 
i młodszy. i

Późna, chłodna jesień... Dzieci już nie 
czekają w grupach na przystankach, lecz 
dobiegają opatulone. Na razie ogrzewanie 
wystarcza i w wozie jest ciepło, ale go
rzej z oświetleniem; typowe autobusowe 
oświetlenie jest za słabe •— szczególnie 
dla dyżurnego bibliotekarza, który musi 
przy nim pracować kilka godzin dziennie.
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Dni Oświaty, Książki i Prasy Scenariusz
ape lu

Apel rozpoczyna wiersz Czesława Jan
czarskiego W księgarni.

Chłopiec I:
Księgarska witryna z daleka

blaskiem lśni.
Wchodzę do księgarni,

cicho skrzypią drzwi.
Patrzą na mnie teraz

w jasnym świetle lamp
Indianin z okładki i wesoły tramo.

Patrzy na mnie kowboj,
mustang cicho rży,

Łańcuch gór wysokich
srebrem w słońćujóni.

Przez błękitne morze biały żagieł mknie. 
Tam wśród marynarzy

brak jest tyłko mnie.

I gwiazdy mrugają
rozsiane jak mak.

Zapraszają pewnie
na kosmiczny szlak.

Księgarnio, księgarnio,
tu wśród czterech ścian

Czuję się jak w dżungli,
wśród zielonych lian.

Gdy wybiorę książkę, cicho wyjdę stąd. 
Czeka na mnie przygód kolorowych krąg. 

Dziewczynka I:
Coroczne obchody Dni Oświaty, Książ-, 

ki i Prasy są znakomitą okazją do pre
zentowania nowości, jakie pojawiły się 
właśnie na półkach księgami. Ostatnio 
zostały wznowione i tu wymieniamy 
ostatnie nowości i wznowienia). Do na
szej biblioteki również zakupiono wiele 
nowych pozycji — można je zobaczyć na 
wystawie nowości. Zachęcamy wszystkich 
do zwiedzenia wystawy i do przeczyta
nia ciekawych i interesujących książek. 
W naszej 'bibliotece każdy może znaleźć 
coś dla siebie.

Dziewczynka II;
Chłopcy przepadają za książkami i opo

wiadaniami z życia Indian. Dla nich No
ra Szczepańska napisała Karibu, Zemsta 
Karibu, Sprzysiężenie Czarnej Wydry, po
wieści historyczne z dziejów walk o wol
ność indiańskich plemion Ameryki Pół
nocnej. Powieśai mają atrakcyjną akcję 
i duże wartości poznawcze. Indianie po
kazani są jako ludzie nieszczęśliwi, o 
czystych sercach, szlachetnych charakte
rach, ceniących honor i narodową dumę.

Dziewczynka III:
Kto lubi historie smutne i sentymental

ne, ale dobrze kończące się, opowieści 
o nieszczęściwych i biednych a nie wie
dzących o swym szlachetnym pochodze
niu księżniczkach, ten koniecznie powi
nien sięgnąć po Tajemniczy ogród. Ma
łego lorda. Małą księżniczkę. Są to po
wieści obfitujące w przedziwne przy
padki i tajemnicze wydarzenia oraz nie
spodziewane rozwiązania konfliktów. Au
torka tych powieści to angielska pisarka 
Frances Burnett.

Dziewczynka IV:
Kanadyjska pisarka Lucy Maud Mont

gomery niemal całą twórczość poświęciła 
swojej ulubionej bohaterce — rudowłosej 
Ani Shirley. Ania z Zielonego Wzgórza, 
Ania z Avonlea, Ania na uniwersytecie. 
Wymarzony dom Ani — oto cykl pulsu
jących życiem pięknych, pełnych numo- 
ru powieści o tej sympatycznej, wrażli
wej wychowance Małgorzaty i Mateusza 
z Wysp Księcia Edwarda. Dalszą historię 
Ani i jej dzieci znajdziecie w Dolinie Tę
czy i w Rilli ze Złotego Brzegu. Na ca
łym świecie niewielu jest pewnie tych, 
którzy poznawszy Anię dzięki powieściom 
Montgomery, chcieliby odrzucić jej przy
jaźń. Wszak takiej przyjaźni potrzebuje 
każdy z nas.

Dziewczynka I:
Biblioteka gromadzi bogactwo wieków 

i pokoleń, mogą z niej czerpać bez mia
ry nieprzeliczone tłumy, a nigdy nie po
skąpi anii mądrości, ani światła

(Jan Wiktor).

Dziewczynka V:
Hanna Łochocka Książka

Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, 
by przyjacielem książki zostać.
Piękną oprawę, zdobną złotem, 
tekturka nam zastąpi prosta.
Ale na pewno nie zawadzi 
półeczkę co dzień wytrzeć z kurzu 
i kilka książek tam zgromadzić.
A potem więcej. Sporo. Dużo.

Nie trzeba nigdy siię obawiać, 
że książka zmęczy nas i znuży.
Bo ona z nami chce rozmawiać, 
namówić chce nas do podróży, 
pocieszyć chce, rozśmieszyć nieraz, 
chce pofiglować, bawić, uczyć
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i kolorowy świat otwierać 
czarną literką: cennym kluczem.

Dziewczynka I:
Książka jest największym dobrem czło

wieka. Rozszerza świadomość łudziką, 
stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, 
łączy łudzi, niepokoi, przetwarza; ‘rzeźbi 
rysy swej epoki i wyprzedza ją; zniko
me życie ludzkie rozszerza po granice 
wieczności; przezwycięża mijanie.

(Emil Zegadłowicz)

(współny śpiew)
Konstanty Ildefons Gałczyński — 

Piosenka o książce

Chcemy książki, co życiu pomaga, 
bohaterów wesołych jak słońce.
Takiej, żeby ją brać do plecaka 
na wycieczkę nad morze szumiące.

Cwieraią pióra się pisze na niby, 
taka książka nam z serca ucieka, 
niechaj pisze ją człowiek

prawdziwy,
wierny brat prawdziwego człowieka.

Z książki płynie odwaga,
książka życiu pomaga,
chcemy książek jak słońce
i piosenek jak wiatr.

Dziewczynka I:
Na półkach książki; szare grzbiety ksią

żek, w jednostajnym szeregu. Jeżeli przy
mrużysz oczy, wydaje się, że są one jak 
zagony nieuprawnej ziemi. Dopiero kiedy 
dłoń sięgnie po którąś z nich, dopiero 
gdy palce zgrubiałe od pracy przewracać 
będą białe karty — książki zakwitną jak 
najpiękniejsze łąki.

Dziewczynka VI:
Konstanty Iłdefons Gałczyński — 

Książka mówi do stroskanego

Gdy nawet wiosną będziesz sam,
kiedy jaskółce

Próżno będziesz tłumaczyć to,
co ci dolega.

Gdy najcięższą godzinę
wskaże tobie zegar.

Odszukaj mnie — i znajdziesz
leżącą na półce.

Rzecz jestem nieogromna,
łecz trudno mnie minąć

Temu, dla kogo troska
bywa domu panią.

Więc w najładniejszym krześłe
usiiądż w swym mieszkaniu

I pochył się nade mną,
i daj oczom płynąć.

Chłopiec II:
Naprawdę nazywał się Samuel Lang

horne Clemens, ale wszyscy znają go ja
ko Marka Twaina, twórcę wspaniałej 
barwnej i pełnej życia postaci Tomka 
Sawyera. O takim przyjaciełu, z którym 
można uciec w daleką podróż na tratwie, 
szukać skarbów i śmiało wychodzić na
przeciw każdej przygodzie, o takim przy
jacielu, jakim właśnie potrafił być To
mek, na pewno marzy dziś każdy. To
mek zaś marzył o przyjaźni z prawdzi
wym zawadiaką — Huckelberym Finnem. 
Huck nie bał się nikogo i niczego, sy
piał wśród starych łodzi na przystani, 
znał każdy kąt i zaułek miasteczka. Ale 
czy chciał znać Tomka Sawyera? Przy
gody Tomka Sawyera oraz Przygody Huc- 
ka to książki, w których można znaleźć 
odpowiedź na to pytanie, a także na wie
le innych ważnych pytań.

Chłopiec III:
Przez szereg lat mieszkał na jednej z 

dzikich i zielonych wysp archipelagu Sa
moa. Zwiedził Hawaje i Tahiti. Egzo
tyczne kraje i awanturnicze podróże 
wracają na kartach jego powieści. Mowa 
oczywiście o Stevensonie, autorze Wyspy 
skarbów, Porwanego za młodu, Katriony, 
Czarnej strzały i innych powieści, które 
dzięki frapującej akcji i barwnym po
staciom bohaterów wciąż na nowo pobu
dzają wyobraźnię czytelników. Fantazja 
idzie w zawody z rzeczywistością. Humor 
z grozą. Takie lektury czyta się jednym 
tchem.

Chłopiec IV:
Ranny i wycieńczony długą drogą wio

dącą aż spod Moskwy, napoleoński żoł
nierz ukrył swój wielki skarb w pewnym 
i sobie tylko znanym 'miejscu, które za
znaczył na planie. I oto po prawie 150 
latach kartkę tę przypadkowo odnale
ziono. Kto dotrze do skarbu? Czy banda 
rzezimieszków, czy pełen wspaniałych po
mysłów Szatan z VU klasy? Odpowiedź 
znajduje się w książce Kornela Maku
szyńskiego pod tym tytułem. Zachęcam 
do przeczytania jeszcze innych powieści 
tego autora, takich jak Panna z mokrą 
głową. Awantura o Basię, Szaleństwa 
panny Ewy.

Dziewczynka I:
Gdzie nie ma książki, tam w życiu czło

wieka czyni się zła pustka, której ni
czym wypełnić nie można, tam bez jej 
promienia włóczą się mgły i senne opa
ry, rodzi się oschłość (i najs,traszniejsza 
choroba duszy: nuda. Człowiek więdnie 
bez dobrej książki i bez słonecznej jej 
iłuzji, bez przeczystej jej poezji i bez 
śpiewu jej serca, jak więdnie kwiat bez 
słońca.

Książka naucza serce dobroci i miłości,, 
naucza świętości cierpienia i pogody bó- 
łu. Książka jest to mędrzec łagodny i pe
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łen słodyczy; puste życie napełnia świa
tłem, a puste serce wzruszeniem; miłości 
dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru, 
w martwotę domu wprowadza życie, a 
żyoiu nadaje sens.

(Kornel Makuszyński)
Cały zespół:

Piosenka Jak najwięcej

Czasami ktoś na mnie
spogląda z ukosa,
gdy właśnie spod książek
nie wtidać mi nosa.

— Ty molu książkowy,
umiaru ci brak!
A ja odpowiadam tak:

Refren: Jak najwięcej chciałbym wiedzieć, 
jak najwięcej umieć, 
żeby wszystko wo^kół siebie 
dostrzec i zrozumieć.
Choćbym miał po gwiazdy sięgnąć 
i przegonić wiatr, 
kiedyś przecież dopnę swego 
dopnę swego i tak.

Wanda Półtorak

OPINIE-REFLEKSJE-

...Zapew nienie powszechnego dostępu do ksią 
żk i  napo tyka  w  coraz w ięk szym  stopn iu  na 
barierę pow stającą w sk u te k  w zrostu  cen  ^ks^ą- 
źek. Szczególnie n iepokoić m usi ograniczenie 
dostępu do książek  dzieci z rodzin n iezam o
żnych . W te j sy tu a c ji p iln ym  zadaniem  jes t 
w yposażenie b ib lio tek szko lnych  i pub licznych  
w  le k tu ry  szkolne, w ydane w  sposób trw ały, 
by m ogły służyć do w ielokrotnego u ży tku . 
Staw iając to zadanie przed  w ydaw cam i i d ru 
karzam i je s te śm y  św iadom i, że jego realizacja  
w ym aga zarówno w y siłku  ja k  i dłuższego  
czasu. Dlatego też uw ażam y, że M inisterstw o  
O św iaty i W ychow ania  i M inisterstw o K u ltu ry  
i S z tu k i w spólnie z za in teresow anym i w y 
daw nictw am i i d rukarzam i pow inny opracować 
w  tryb ie  pilnym , realny program  w ydaw niczy  
le k tu r  szko lnych  na lata 1986—1990, przezna
czonych w yłączn ie  dla b ib lio tek. W 1986 roku  
należy przeznaczyć 1/3 m ocy poligrafii w  dzie
dzinie opraw trw ałych  na realizację tego za
dania.

W itold N aw rocki 
K ierow nik  W ydziału K u ltu ry  KC PZPR

(„Zycie L iterack ie” 51-52/85)

praw nych
ko m p le ty

Rok 1986 będzie kon tyn u a c ją  działań ju ż  
prow adzonych, dobudow yw ania  do nich k o 
le jn ych  segm entów . Skoro w  roku  1985 ko n 
cen trow aliśm y  się na tw orzeniu
podstaw  ku ltu ry , w ydając m .in.
a k tó w  praw nych  do u sta w y  o in sty tu c ja ch  
a rty s tyczn ych  czy u sta w y  o upow szechnianiu  
ku ltu ry , to w  roku  1986 m u sim y  prześledzić  
bardzo uw ażnie ich realizację. (...) Drugi ko m 
p leks spraw o bejm u je  budow anie p ersp ek tyw  
rozw oju  k u ltu ry . M am tu  na m yśli szeroki, 
p ersp ek tyw iczn y  program  rozw oju  k u ltu ry  na

rodow ej, ale także — program y choć w ęższe, 
nie m niej w ażne — np. program  rozw oju  
bib lio tek. O czekuje nas realizacja rozpa try
wanego niedaw no przez P rezyd ium  Rządu  
program u rozw oju  poligrafii (...).■

K azim ierz Zygulski 
m in ister k u ltu ry  i sztuki

(w ankiecie Z czym w ro k  198G.
Rzeczpospolita n r  303/85)-

Skęro  na rychłe uzdrow ienie eko n o m ik i ra
czej trudno liczyć, pow staje za tem  pytan ie , 
czy  wobec tego w  ogóle je s t szansa na zw ię
kszenie  społecznego zainteresow ania kulturą?' 
Otóż gdyb y  ta k ie j szansy nie było, prognozy  
b y łyb y  najczarniejsze z czarnych.

Na tę szansę składają się m iliony  m ałych  
króków , drobn iu tk ich  m o d yfika c ji, oraz upor
czyw e uśw iadam ianie is to ty  problem u. K to  
wie, na ten  przykład , czy  sk ro m n iu tk ie  środki 
na upow szechnianie k u ltu ry  rzeczyw iście muszcf. 
być aż ta k  liche i czy  trzeba je  ta k  w łaśnie  
dzielić, ja k  się dzieli. K to  wie rów nież, czy  
organa w ykonaw cze  administra.cji i gospodarki 
m uszą być aż ta k  dalece wolne od w szys tk ich  
trosk i odpow iedzialności za stan  upow sze
chniania k u ltu ry , ja k  to je s t obecnie. I nie 
je s t konieczne m n ie j lub bardziej skryw a n e  
lekcew ażen ie każdego, k to  nie pracuje rę~  
kam i lecz głową. A le  p ełny  re jestr, z pozoru  
banalnych, zabiegów  w ypełn iłby  pokaźnych  
rozm iarów  tom .

N ajogólniej m ówiąc, dobrze je s t pom yśleć,, 
o co w  gruncie rzeczy chodzi. 'I p ó k i czas, 
zacząć żałować róż.

Hacek Wojciechowski 
(„Kultura” 29/85>
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MARIA LENARTOWICZ

P rzep isy
k a ta lo g o w a n ia
k s ią ż e k

W ybór h a s ła
korporatyw nego w  katalogu  
alfab etycznym

Hasło korporatywne zawiera nazwę 
eiała zbiorowego. Ciało zbiorowe to in
stytucja, organizacja, stowarzyszenie itp. 
występujące pod własną indywidualną 
nazwą. Dla celów katalogowych nie jest 
ważny stan prawny ciała ani jego stru
ktura organizacyjna, jedynym warunkiem 
jest właśnie posiadanie nazwy identy
fikującej dane ciało. Termin „ciało zbio
rowe” obejmuje także mające własną na
zwę zespoły działające przez krótki okres, 
np. konferencje, zjazdy, kongresy, festi
wale, zawody sportowe, itp. imprezy.

Biblioteki nasze — z wyjątkiem paru 
bibliotek maukowych — nie stosują do
tąd haseł korporatywnych. Polska nale
żała do dużej grupy krajów, które do 
1961 r. tej metody katalogowania nie 
znały zupełnie. Natomiast w innych pań
stwach, np. w Stanach Zjednoczonych i 
w Związku Radzieckim, hasła korporaty
wne były od dawna używane, ale w róż
nym zakresie, i rozmaicie formułowane. 
Dlatego międzynarodowe ujednolicenie re
guł dotyczących haseł korporatywnych 
było bardzo kłopotliwe. Pierwsze posta
nowienia IFLA odnoszące siię do tych 
spraw, zawarte w Zasadach katalogowa
nia uchwalonych na międzynarodowej 
konferencji na temat zasad katalogowa
nia (Paryż 1961) *, były wynikiem nie
łatwo osiągniętego kompromisu. Wszyscy 
uczestnicy konferencji zgodzili się jednak, 
że w pewnych przypadkach nazwa ciała 
zbiorowego zapewnia najłatwiejsze odszu
kanie książki. Natomiast nie wyrażono 
zgody na wprowadzenie do Zasad kata
logowania pojęcia „autor korporatywny”.

Trudności osiągnięcia w Paryżu mię
dzynarodowego porozumienia sprawiły, że 

"Zasady .katalogowania tylko bardzo ogól
nie omówiły hasło korporatywne. To z 
kolei spowodowało zrazu duże różnice 
przy interpretowaniu Zasad w krajowych 
przepisach opracowanych po konferencji 
paryskiej w poszczególnych państwach. 
Dopiero dalsze prace międzynarodowe po
dejmowane przez IFLA w następnych, la

* Por. „P oradn ik  B iblio tekarza” 1986 nr 1, 
5. 15.

tach doprowadziły do zbliżenia w trakto
waniu haseł korporatywnych. Państwa, 
w których tego typu haseł nie znano, 
wprowadziły je w swoich katalogach bi
bliotecznych w ograniczonym zakresie, a 
w krajach, stosujących przedtem hasła 
korporatywne bardzo szeroko, znacznie 
zawężono ich użycie. Jednocześnie IFLA 
opublikowała w 1980 r. zalecenie ujedno
licające formę tego typu haseł w skali 
ogólnoświatowej.

W 1962 r. odbyła się w Polsce ogólno
krajowa narada w sprawie międzynaro
dowego ujednolicenia zasad katalogowa
nia. Celem jej było określenie stanowi
ska bibliotekarzy polskich wobec posta
nowień zawartych w Zasadach katalogo
wania. W pracach przygotowawczych 
przed naradą i w trakcie obrad zajęto 
się przede wszystkim hasłem korpora- 
tywnym jako największą dla nas nowo
ścią. Ostatecznie postanowiono, że bę
dziemy stosować hasło korporatywne w 
wąskim, ściśle określonym zakresie. Oto 
sformułowanie tego zakresu przyjęte na 
naradzie: Pod autorem korporatywnyni 
kataloguje się oficjalne wydawnictwa 
ciał zbiorowych o charakterze informacyj
no-administracyjnym, jak: statut, spis 
członków, spis wykładów, sprawozdania z 
działalności, komunikaty, biuletyny, okól
niki, regulaminy, katalogi wydawnicze i 
księgarskie, katalogi bibliotek, katalogi 
wystaw, programy. '

Opierając się na postanowieniu ogólno- 
'krajowej narady wprowadzono w 1963 r. 
hasło korporatywne w naszej bieżącej 
bibliografii narodowej — „Przewodniku 
Bibliograficznym”. Początkowo podawano 
je jako hasło uboczne — do wyboru: w 
danej pozycji występowało jednocześnie 
hasło korporatywne oraz tytułowe lub 
osobowe. Od 1969 r. zrezygnowano z du
blowania haseł dając w określonych przy- 

. padkach hasło korporatywne jako jedyne. 
Tym samym . utrudniono przejmowanie 
opisów „Przewodnika Bibliograficznego” (i 
kart katalogowych odbijanych z jego 
składu drukarskiego) do katalogów biblio
tecznych prowadzonych zgodnie ze Skró
conymi przepisami katalogowania alfabe
tycznego' J. Grycza i W. Borkowskiej.

Tę skomplikowaną sytuację unormuje 
dopiero wprowadzenie nowych przepisów 
katalogowania. Proponuje się utrzymanie 
w nich wąskiego zakresu stosowania ha
seł korporatywnych. Tendencje obserwo
wane za granicą potwierdzają słuszność 
obranej przez nas w 1962 r. drogi. Dalsze 
prace podejmowane w Polsce, zwłaszcza 
wyniki działalności Komisji Katalogowa
nia przy ZG Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich z 1. 1963—1969, pozwalają 
na sformułowanie następującej propozy
cji: aby można było opisać dokument 
pod nazwą ciała zbiorowego, muszą bjtó 
spełnione łącznie następujące warunki:

#  dokument musi dotyczyć tego ciała 
zbiorowego.
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#  musi być ono odpowiedzialne za wy
danie danego dokumentu,

#  ciało zbiorowe musi posiadać wy
różniającą je nazwę,

#  musi to być oficjalny dokument o 
charakterze administracyjnym lub infor
macyjnym,

#  ciał zbiorowych występujących w 
wymienionych wyżej rolach nie może być 
więcej niż trzy.

Te kryteria miałyby obowiązywać przy 
wyborze hasła pozycji głównej. W miarę 
potrzeby można będziie przygotować po
zycje dodatkowe, np. pod tytułem lub 
pod nazwą redaktora.

Poniższe przykłady zilustrują przydat
ność hasła korporatywnego; Bo przecież 
wprowadzimy je w naszych katalogach 
nie tylko ze względu na konieczność do
stosowania się do postanowień między
narodowych, ale przede wszystkim dlate
go, że ta metoda katalogowania ułatwia 
odszukanie w katalogach pewnych ty
pów materiałów bibliotecznych.

pozycje WYZSZA SZKOŁA MOR-
główne SKA. BIBLIOTEKA GŁÓ

WNA (GDYNIA)
Biblioteka Główna : informa
tor / Wyższa Szkoła Morska w 
Gdyni ; [oprać. Bożena Witt]

PAŃSTWOWE ZAKŁADY
WYDAWNICTW SZKOL
NYCH (WARSZAWA) 

Pedagogika, matematyka, na
uki przyrodnicze, humanisty
ka ; bibliografia książek nie- 
podręcznikowych Państwo
wych Zakładów Wydawnictw 
Szkolnych / oprać. Tadeusz 
Chmieliński i Michał Jagła

POLITECHNIKA WAR
SZAWSKA. FILIA
(PŁOCK)

Informator dla kandydatów 
na studia /  Filia Politechniki 
Warszawskiej w Płocku

TOWARZYSTWO MIŁO
ŚNIKÓW LUBLINA (LU
BLIN)

Statut Towarzystwa Miłośni
ków Lublina

MUZEUM NARODOWE.
GALERIA SZTUKI STA
ROŻYTNEJ (WARSZAWA) 

Wazy greckie : [katalog] /Mu
zeum Narodowe. Galeria Sztu
ki Starożytnej ; [aut.] Witold 
Dobrowolski

pozycja DOBROWOLSKI WITOLD 
dodatkowa Wazy greckie: [katalog] /Mu

zeum Narodowe. Galeria Sztu
ki Starożytnej ; [aut.] Witold 
Dobrowolski

O fe rta
w y d a w n ic z a

C entrum  Ustawicznego Kształcenia B ibliote
karzy i W ydawnictwo Spółdzielcze przygoto
w ały do d ru k u  książkę BARBARY BIEŃ
KOWSKIEJ i HALINY CHAMERSKIEJ Zarys 
dziejów  książki. i

N apisany przez znanych h istoryków  książki. 
Zarys jest jednym  z nielicznych w Polsce 
kom pendiów  tak  obszernie i zarazem  syn te
tycznie trak tu jący ch  koleje książki i in teg ra l
nie z nią zw iązanych bibliotek — od w ynale
zienia pism a aż do II w ojny św iatowej.

A utorki na tle poszczególnych epok h isto ry 
cznych przedstaw iły kolejne etapy form ow ania 
się, doskonalenia i funkcjonow ania książki w 
ścisłej zależności oraz w pow iązaniu z w a
runkam i życia społecznego i gospodarczego, 
ze stanem  i potrzebam i ku ltu ra lnym i i oświa
towymi. W ydarzenia z życia książki ukazane 
zostały w szerokim  kontekście zagadnień do
tyczących produkcji, rozpowszechniania, prze
chow yw ania i czytelnictw a książki. Całą tę  
rozległą p robłem atykę au tork i oparły na bo
gatej dokum entacji źródłowej oraz najnow 
szej lite ra tu rze  przedm iotu.

Bogaty zakres m ateriału , dynam iczne u k a 
zanie procesu dziejowego, ciekawe ujęcie 
treści — a także b rak  adekw atnej pozycji 
na ry n k u  księgarskim  od praw ie dw udziestu 
la t — to elem enty, k tó re w inny zadecydować 
o dużym  zainteresow aniu publikacją. Je j jasna
konstrukcja  oraz swobodna n a rra c ja  d a ją_w
efekcie przystępny w  lek turze i łatw y do zro
zum ienia zarys dziejów  książki.

K siążkę adresu jem y przede wszystkim  do 
bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, poligra
fów, studentów  wydziałów hum anistycznych 
wyższych uczelni, a także do szerokich k rę 
gów czytelników  zainteresow anych historią 
ku ltu ry . W ydawnictwo powinno znaleźć także 
sw oje m iejsce w bibliotekach szkół licealnych 
i  zakładów  kształcenia nauczycieli.

Pub likacja  — o objętości około 400 stron , 
zaw ierająca ponad 100 ilustrac ji, uzupełniona 
dwoma indeksam i, bogatą bibliografią, obszer
nym  spisem  ilu strac ji — ukaże się drukiem  
w sta rannej szacie edytorskiej pod koniec 1986 
roku.

W • przypadku zainteresow ania się naszą 
o fertą  prosim y o sk ładanie zam ówień pod 
adresem  W ydawnictwa Spółdzielczego, ul. J a 
sna 1, 00-013 W arszawa.

Na podstawie zam ówień ustalony będzie 
ostateczny nakład w ydaw nictw a.

CUKB
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nowe książk i 
dla dzieci 
i  m łodzieży

Przegląd książek dla najmłodszych roz
poczyna ANNY SWIRSZCZYŃSKIEJ Kró
lewna Wanda (Wydawnictwo Łódzkie, 24 

■s. 50 zł) — wierszowana bajeczka oparta 
na znanej legendzie O królewnie Wan
dzie, co nie chciala Niemca. Kolorowe 
ilustracje Jana Zielińskiego. Poziom I, 
dział N.

MARYLA HEMPOWICZ jest autorką 
Dzielnego statku (Wydawnictwo Morskie, 
14 s., 65 zł). Rymowaną historyjka opo
wiada o nowym statku, nazwanym „Kaj
tek”. W czasie • dziewiczego rejsu załoga 

' Kajtka uratowała mały żaglowiec od za
tonięcia. Statek otrzymał nowe imię — 
..Chrobry”. Książka słaba literacko, z nie
ciekawymi ilustracjami. Poziom I, dział 
N. ,

Jerzy Lisowski przełożył z języka fran
cuskiego nowoczesną, humorystyczną Ba
jeczkę na twoją modłę RAYMONDA GU- 
CHEAU (KAW, 12 s. nłb, 65 zł). Autor 

.otpowiadając histonię o trzech uroczych 
■ ziarenkach grochu, proponuje czytelniko
wi sympatyczną zabawę w układanie te
kstu — odsyła go na inne strony ksią
żeczki, gdyby wołał on inną wersję za
kończenia bajki lub chciał posłuchać o 
'czymś innym. Dużym walorem książki są 
rysunki Edwarda Lutczyna. Poziom I, 
dział N.

Dla dzieci starszych nowa powieść his
toryczno-przygodowa z gatunku płaszcza

Ii szpady — Kawaler Maltański CZESŁA
WA CZERNIAWSKIEGO (NK, 140 s., 
90 zł). Na tle wydarzeń historycznych 
.przełomu XVI i XVII w. ukazane jest 
[życie Bartłomieja Nowodworskiego — 
polskiego banity, który przez wiele lat 
wałczył na stepach węgierskich, mołdaw- 
sikich, na równinach francuskich. Potem 
los rzucił go na Maltę, gdzie został paso
wany na rycerza zakonu maltańskiego, 
wałczył z Turkami i przyczynił się do 
.'dobycia wielu greckich miast. Dopiero 
(lOd koniec życia, gdy król Zygmunt III 
) ■'kazał mu łaskę, powrócił do kraju, 
f lsiążka ma ciekawą akcję, zawiera wie- 
.e wiadomości historycznych i sporo dy- 
'jaktyzmu. Poziom III, dział H.

WIKTOR ZAWADA znany już z oku
pacyjnej trylogii o ,.Kaktusach” — kon- 
lynuuje temat losów i przygód dzieci z 
Zamościa w nowej powieści Globus i pal
ta  (Wydawnictwo Lubelskie, 320 s., 170 
tc). Akcja dzieje się tuż po wyzwoleniu. 
Bohaterem jest 13-łetni Wojtek Walczak, 
uczeń przywracanego do życia zamojskie

go gimnazjum. Książka opisuje perypetie 
szkolne dzieci wojny, przyjaźnie i domo
we kłopoty. Fabułą i portrety postaci za
rysowane są dosyć schematycznie. Dla 
mniej wyrobionego czytelnika. 'Poziom III, 
dział P.

KATALIN NAGY, autorka węgierska, 
znana jest w Polsce z dwóch książek: 
Nie sprzedają ci kota w worku (1972) i 
Najgorsze dziecko w świecie (1976). Ali
cja Mazurkiewicz przetłumaczyła jej ko
lejną powieść Dziewczyna Słonecznik 
(NK, 221 s., 170 zł). Jest to doskonała le
ktura dla dorastających dziewcząt. Opi
suje przeżycia i proces' dojrzewania 15- 
-łetniej Borii, uczennicy pensji przyklasz
tornej. Akcja toczy się w Budapeszcie 
w r. 1943 w. trudnych i zagmatwanych 
czasach wojennych. Poziom IV, dział P.

Dobrze napisana jest ró^wnież pówieść 
historyczna KAZIMIERZA GUTAKERA 
Sarmacki Odys — czyli prawdziwa hi
storia wo.iewody łęczyńskiego i królewny 
Cecylii (NK, 254 s., 180 zł). Przedstawia 
dzieje głośnego w XVI w. romansu Jana 
z Tęczyna — polskiego hrabiego i Ce
cylii z rodu Wazów — siostry króla 
szvzedzkiego Eryka XIV. Romans ten oo’- 
sywany był już wcześniej przez Jana Ko
chanowskiego w Pamiątce Janowi Bab- 
tyście oraz przez Juliana Ursyna Niem
cewicza w powieści Jan z Tęczyną. Nowa 
wersja Gutakerą jest ponowną próbą jak 
najwierniejszego odtworzenia biegu tych 
wydarzeń. Powieść jest zajmująca, ma 
barwną, romantyczną fabułę i duże war
tości poznawcze. Poziom IV, dział H.

W zaklętym borze. Od Puszkina do Je
sienina — to antologia wierszy związa
nych z porami roku (NK, 92 s., 140 .zł). 
Autorami wierszy są wybitni poeci — 
Jesienin, Puszkin, Tołstoj, Tiutczew, Briu- 
sow i inni. Wyboru dokonali DANUTA 
WAWIŁOW i OLEG USENKO. Książka 
starannie wydana, z ilustracjami Józefa 
Wilkonia. Klasyfikacja PD.

W ' dziale literatury popularnonaukowej 
kolejna książka z serii dwustronnej „Glo
bus”. Dwa reportaże — JANUSZA FO
GLERA Na wschód od Bajkału o Buria- 
cji i EDWARDA KARŁOWICZA Palmy 
pod śniegiem o Abchazji (KAW, 28 s., 
180 zł.) Klasyfikacja 915.7 -(- 914.7

Z cyklu ,.Szlakiem wielkich łudzi, wy
darzeń, zabytków kultury” wyszła praca 
TADEUSZA CHLUDZIŃSKIEGO Szlaka
mi powstania listopadowego (Wyd. PTTK, 
163 s., 100 zł), poświęcona głównym ope
racjom i bitwom na terenie prawobrzeż
nego Mazowsza i Podlasia od lutego do 
maja 1831 r. Książka powstała z myślą 
o turystach, którzy chcieliby odwiedzić 
te miejsca. Na końcu zamieszczono lako
niczne kalendarium wydarzeń. Kłasyfika- 
cja 943.8.071.

Marzena Kornaszewska
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o  d ostęp n o śc i
^^Przeglqdu B ibliotecznego"

w  num erze 6 (1985) ,,Poradnika B iblio tekarza” 
Janina K ubiak pisząc o m ankam entach kata-  
iogów  a lfabetycznych  w  m ałych  i średnich  
bibliotekach, poruszyła'^ m im ochodem  problem  
niedostatecznej in form acji o now ych przepi
sach ' katalogowania książek. Stw ierdziła  przy  
tym , że popularyzacja tych  przepisów w  ,,ni- 
skonakładow ym  «Przeglądzie B ibliotecznym »"  
nie jes t w ystarczająca, ponieważ pism o to 
,,do w iększości bib lio tek nie dociera”.

Powyższa opinia, z pew nością podzielana  
przez w iększość b ib lio tekarzy, wym aga jednak  
kom entarza. W yrażony na jkrócej brzm iałby  
tak: ,,Przegląd” nie dociera tam , gdzie go 
nie chcą. N akład ,,Przeglądu” rzeczyw iście nie 
je s t w ysoki, jeże li porównać go na przykład  
z ,,Poradnikiem  B iblio tekarza” (20 000 egz, w  
1986 r.). Sw ój rekord kw arta ln ik  nasz zano
tował w 1980 r. — 6100 egz., w  roku  1985 
w yniósł on 5600 egz. Zauw ażm y przy okazji.

iż na tle innych periodyków  naukow ych  jest 
to jeden  z na jw yższych  nakładów  w  Pol
sce, choć dodać trzeba, że i jego potencja ln i 
odbiorcy stanow ią liczną grupę zawodową,

. jeżeli p rzy jm iem y, iż w kra ju  działa ponad  
40 000 bibliotek. No właśnie. Skoro b ibliotek  
m am y tak  dużo, to naw et 6-tysięczny nakład  
,,Przeglądu” nie zaspokoi ich apetytów  i to, 
tak im  znaczeniu A u torka  ma rację, skarżąc 
się na ograîiiczony zasięg pisma. Rzecz jed 
nak w  tym , iż nakład, nie ty lko  zresztą  
,,Przeglądu”, ustala się zasadniczo na podsta
wie zam ów ień prenum eratorów , które płyiią  
przede w szys tk im  z bibliotek.

W roku 1985 np. zam ówienia takie  złożyło  
ok. 4000 b ib lio tek (łączne zam ówienie prenu
m era ty  — 5298 egz.), a liczba ta w  ko le jnych  
latach kszta łtu je  się podobnie.

W niosek jes t prosty; nie w szystk ie  ■ biblio
teki, k u  naszem u żalowi, odczuwają koniecz
ność prenum erow ania „Przeglądu B ibliotecż- 
nego”. Nie widać żadnych przeszkód na p rzy
szłość, aby  b iblioteki te nasze czasópisTno 

^zaprenum erowały, w ten prosty  sposób za
pew niając sobie stałą obecność „Przeglądu 
Bibliotecznego” na półkach. ,

A ndrzej M ężyński 
R edakcja ,,Przeglądu Bibliotecznego”

ISMFORMÂGJEPOGLÜSICiDOIMOSYlMFORMACJE
KOSZTY (planowane) n iek tórych  tegorocznych 
im prez ku ltu ra lnych : festiw al piosenki w  So
pocie — 86 m in zł, ,.W arszawska Jesień” — 
54 m in zł, M iędzynarodow y K onkurs Skrzyp
cowy im. W ieniaw skiego w Poznaniu  — 46 
m in  zł, festiw al piosenki w  Opplu — 43 m in 
zł, festiw al piosenki w Kołobrzegu — 30 m in 
zł. Festiw al Polskich Film ów  F abu larnych  w 
G dańsku — 24 m l zł. W arszawska Jesień  Po
ezji — 20 m in  zł.
PUBLIKACJE

Z pam ięcią o nich. Sylw etki b ibliotekarzy. 
A u to rz y  no t b ibliograficznych: Emilia G iera i 
in . R edakcja Em ilia Giera, S tefan K arkow ski. 
Leszno: WBP im. S tanisław a G rochow iaka 
1985. Pub likacja  pośw ięcona nieżyjącym  już 
bibliotekarzom  w ojew ództw a leszczyńskiego. 
Zaw iera piętnaście sylwetek.

L ek tu ra  szczupłej objętościow o książeczki 
sk łan ia  do refleksji. Je st w tych  biogram ach 
b ib lio tekarzy  jakaś wspólna cecha, nie za
m ierzone podobieristwo. Ich pracy zawodowej 
tow arzyszyło ciągłe doskonalenie um iejętności 
i zdobywanie wiedzy oraz system atyczna dzia
łalność społeczna. W parze z rozpow szechnia
niem  książki szły w ysiłki o um acnianie pod
staw  egzystencji m aterialnej b ib lio tek  i pun
któw  bibliotecznych. R om antyczni entuzjaści, 
uparci organicznicy, czy jedno i drugie?

A nna Żalik

Bożena W asilewska: W arm ia i M azury. . Po
rad n ik  Bibliograficzny. 1945-1984. W ojewódzka 
B iblioteka Publiczna im. Emilii pukertow ej- 
-B iedraw iny w  Olsztynie

SPRAWY KADROWE

B o g u s ł a w  K ę d z i a  został pow ołany na 
stanow isko k ierow nika W ydziału N auki, Oś
w iaty  i  Postępu Naukowo-Technicznego KC 
PZPR.

S t a n i s ł a w  D z i e r a n  (dotychczasowy 
w icedyrektor D epartam entu  B ibliotek, Domów 
K ultu ry  i Działalności Społeczno-K ulturalnej 
M inisterstw a K u ltu ry  i  Sztuki) objął stano
wisko w icedyrektora B iblioteki Narodowej. 
W icedyrektorem  D epartam entu  B ibliotek zo- 

■' stała J o l a n t a  M a t u s z e w i c z .

ZMARLI:
Ireneusz Iredyńsk i 
m aturg

— poeta, p rozaik  i dra-

R ubryka jest redagow ana m.in. na pod
staw ie in form acji nadesłanych.


