
4
P'*'

1986

Kwiecień

PORADNIK

BIBLIOTEKARZA
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Przed bibliotekarzami szkolnymi postawiono za
danie ambitne i trudne, ale przecież nie ponad ich 
siły. Za programem przemawia przede wszystkim 
w aga sprawy, która jest do wygrania dla przyszło
ści młodzieży, ale także i autorytet zawodu.

Wypowiedzi na temai przysposobienia czytelniczego i informa
cyjnego w szkołach — zob. s. 8—10

Trudno uwierzyć, że w czasach narastającego 
głodu na wszelkiego rodzaju poradniki i informa
tory, w czasach gdy utyskiwania na brak tego typu 
publikacji są co najmniej tak częste jak narzekania, 
że nie starcza forsy od pierwszego do pierwszego, 
nakład informatora adresowanego do kilkudzie- 
sięciotysięcznej grupy zawodowej systematycznie 
maleje.

o  „Informatorze Bibliotekarza i Księgarza" — zob. IV str. okładki
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UKAZUJE SIĘ OD ROKU 1949 kwiecień 1986

Kształcenie bibliotekarzy we Francji
EWA WÓJCIK

Formy kształcenia bibliotekarzy
System kształcenia bibliotekarzy we 

Francji, mimo różnych typów bibliotek 
i różnych księgozbiorów, cechuje jedno
litość. Obecnie system ten daje możli
wości zdobycia kwalifikacji bibliotekars- 
skich w:

•  Państwowej Wyższej Szkole Biblio
tekarskiej w Villeurbaninie {École Natio
nale Supérieure de Bibliothèque),

•  Państwowej Szkole Archiwistyki w 
Paryżu (École Nationale des Chartes),

•  Regionalnych Centrach Kształcenia 
Zawodowego (Centres Régionaux de For
mation Professionnelle),

•  Szkole Bibliotekarzy Dokumentalis
tów w Paryżu (École de Bibliothécaires 
Documentalistes).

Szkoły te kształcą zarówno personel 
naukowy, jak i techniczny. Do personelu 
naukowego zalicza się bibliotekarzy — 
„les bibliothécaires”, którzy w niektó
rych bibliotekach noszą tytuł kustosza — 
„conservateur”. Do personelu technicznego 
zalicza się podbibliotekarzy — „les sous- 
bibliothécaires”, którzy w bibliotekach 
miejskich Paryża nazywani są pomocni
kami bibliotekarzy — „les bibliothécaires- 
-adjoints

Państwowa Wyższa Szkoła Bibliotekar
ska w Villeurbanne kształci personel nau
kowy bibliotek publicznych i prywatnych. 
Do konkursowego egzaminu wstępnego

‘ D ocum entation , b ib lio thèques, m usée. Les 
cah iers de l ’ONISEP, (Paris) 1982 s. 13.

dopuszczane są osoby poniżej 30 lat, ma
jące dyplom ukończenia jednego z kie
runków studiów wyższych. Warunkiem 
jest podpisanie po ukończeniu szkoły 10- 
-letniej umowy o pracę w instytucji 
państwowej.

Egzamin (pisemny i ustny) odbywa się 
co roku we wrześniu i ma na celu po
znanie ogólnego poziomu wykształcenia 
kandydata.

W skład egzaminów pisemnych wcho
dzą;

— streszczenie wybranego przez kan
dydata tekstu, który może wchodzić w 
zakres nauk humanistycznych, prawnych 
i ekonomicznych, ścisłych lub stosowa
nych. Następnie trzeba odpowiedzieć na 
pytania związane z tekstem;

— test sprawdzający kulturę ogólną 
kandydata i jego uzdolnienia;

— tłumaczenie na język francuski kró
tkiego tekstu z języka starożytnego (gre
ki bądź łaciny) lub z języka nowożytnego 
(niemieckiego, angielskiego, arabskiego, 
chińskiego, hiszpańskiego, hebrajskiego, 
włoskiego, japońskiego, portugalskiego, 
niderlandzkiego lub rosyjskiego).

Egzamin ustny obejmuje:
— odpowiedź na jedno pytanie z kul

tury ogólnej oraz rozmowę z komisją;
— streszczenie po francusku 2-stronico- 

wego tekstu w języku starożytnym lub 
nowożytnym.

Studia trwają jeden rok i majq cha
rakter eksternistyczny. Są bardzo praco
chłonne i w praktyce nie do pogodzenia 
z innymi studiami. Program nauczania



z zagranicy

obejmuje bibliotekoznawstwo, adminis
trację i zarządzanie, opis i analizę do
kumentów, bibliografię, techniki i tech
nologie dokumentalne, bibliologię i psy- 
cho-socjologię czytelnictwa. Aby otrzy
mać dyplom ukończenia szkoły, należy 
uzyskać średnią ocen z:

— ćwiczeń pisemnych i ustnych w cią
gu całego roku szkolnego:,

— zaprezentowanej własnej pracy,
— pracy pisemnej na temat organizacji 

i funkcjonowania bibliotek,
— trzech egzaminów ustnych z wy

kładanych przedmiotów.

Należy zaliczyć także 2-miesięczną 
praktykę (staż), która odbywa się w bi
bliotece wybranej przez dyrekcję szkoły. 
Absolwenci otrzymują dyplom wyższego 
bibliotekarza (diplom supérieur de biblio
thécaire).
Państwowa Szkoła Archiwistyki w Pary
żu, istniejąca od r. 1821, jest wyższą 
szkołą kształcącą w dwóch kierunkach — 
naukowym i zawodowym. Kierunek nau
kowy przygotowuje badaczy do prac w 
dziedzinie krytyki i wykorzystywania his
torycznych dokumentów Francji. Jego ab- 
sołwenci są zatrudniani w Narodowym 
Centrum Badań Naukowych, w instytu
cjach prowadzących badania w zakresie 
nauk humanistycznych oraz w zespołach 
zajmujących się inwentaryzacją pomni
ków i bogactw artystycznych Francji. 
Kierunek zawodowy kształci kadry odpo
wiedzialne za zachowanie spuścizny na
rodowej. Są to kustosze archiwów, kusto
sze biblioteczni i kustosze muzealni.

Szkoła przyjmuje rocznie ok. 20 kandy
datów wyłonionych w egzaminie wstęp
nym, do którego mogą przystępować oso
by po maturze, przed ukończeniem 30 ro
ku życia. Egzaminy — pisemne i ustne 
— odbywają się w czerwcu.

W skład egzaminów pisemnych wcho
dzą:

— przekład tekstu łacińskiego bez uży
cia słownika,

— temat łaciński z użyciem słownika 
francusko-łacińskiego,

— praca pisemna z historii Francji 
średniowiecznej,

— praca pisemna z historii Francji 
nowożytnej i współczesnej do r. 1940,

— tłumaczenie na język niemiecki lub 
angielski, według wyboru kandydata.

Egzaminy ustne obejmują:
— przekład tekstu łacińskiego,
— dwa pytania bez ograniczeń progra

mowych z historii Francji średniowiecz
nej, nowożytnej i współczesnej do r. 1940,

— jedno pytanie z geografii historycz
nej Francji,

— jedno pytanie z języka obcego wy
branego na egzaminie pisemnym,

— jedno pytanie z języka niemieckiego 
lub angielskiego, jeśli nie został wybrany 
przez kandydata na egzaminie pisemnym.

Do egzaminu można się przygotować w 
specjalnych 2-letnich klasach prowadzo
nych w szkolnictwie państwowym — 
w Liceum Henrie IV w Paryżu i w Lice
um Pierre’a de Fermat w Tuluzie, oraz 
w szkolnictwie prywatnym — na Wy
dziale Interdyscyplinarnym w Paryżu.

Studia w Państwowej Szkole Archiwis
tyki trwają 4 lata. Pierwszy rok obejmuje 
— paleografię, łacinę średniowieczną, fi
lologię romańską, bibliografię, historię 
książki, genezę archiwów i dokumentów 
dyplomatycznych, archeologię, historio
grafię, matematykę i informatykę. Pod 
koniec września organizowana jest 15- 
-dniowa praktyka wprowadzająca w za
gadnienia informatyki.

Na drugim roku obowiązują — paleo- 
grafia, historia druków prywatnych, his
toria druków publicznych, dyplomatyka, 
źródła narracyjne i literackie historii 
Francji, historia ekonomiczna i społeczna 
w średniowieczu i współcześnie.

Przed początkiem trzeciego roku stu
denci muszą wybrać okreśłoną liczbę do
datkowych przedmiotów wykładanych w 
Szkole lub poza nią W Szkole mają do 
wyboru: historię druków prywatnych, pu
blicznych, historię ekonomiczną i spo
łeczną w średniowieczu i współcześnie, 
edytorstwo i krytykę dokumentów, dy
plomatykę, archeologię, historię manu
skryptów i książek drukowanych, litera
turę łacińską oraz romańską średniowiecz
ną. Paleografia jest obowiązkowa dla 
wszystkich studentów.

Na czwartym roku obowiązują przed
mioty administracyjne i praktyka zawo
dowa.

W czasie drugiego i trzeciego roku stu
denci piszą pracę w formie tezy związa
nej z wiedzą zdobytą w szkole. Po obro
nie tezy na czwartym roku, zdaniu egza
minów i odbyciu praktyki studenci otrzy
mują dyplom archiwisty paleografa, upra
wniający do zajmowania stanowiska ku
stosza.
W Regionalnych Centrach Kształcenia Za
wodowego Państwowa Wyższa Szkoła 
Bibliotekarska organizuje kursy przygo
towujące do egzaminów wymaganych w 
celu uzyskania zaświadczenia o przydat-

* np. na u n iw ersy te tach , w  École P ra tiq u e s 
des H autes É tudes i  in.



Francja

ności do pełnienia funkcji bibliotekarza 
(CAEB — certificat d’aptitude aux fon
ctions de bibliothécaire) 3.

Aby być przyjętym na kurs przygoto
wujący do egzaminów, trzeba mieć matu
rę i pracować co najmniej 2 lata w cha
rakterze bibliotekarza w bibliotece publi
cznej. W niektórych centrach — przy 
ograniczonej liczbie miejsc — przeprowa
dza się egzaminy dla sprawdzenia możli
wości przystąpienia kandydata do kursu 
przygotowawczego. Kurs ten składa się 
z trzech etapów. Pierwszy trwa od paź
dziernika do stycznia i obejmuje 12—14 
godzin tygodniowo wraz z ćwiczeniami. 
Kursanci zdobywają ogólne wiadomości 
zawodowe, które są potrzebne do zdania 
egzaminów I stopnia, stanowiących drugi 
etap kursu przygotowawczego i odbywa
jących się od końca stycznia do połowy 
lutego. Są to egzaminy pisemne, które 
obejmują:

— temat łączący się z wiedzą zdobytą 
na kursie,

— egzamin z bibliografii,
— egzamin z katalogowania — redaguje 

się karty katalogowe dwóch dokumentów 
w językach obcych oraz czterech w języ
ku francuskim.

Trzeci etap trwa od połowy marca do 
końca maja i obejmuje 40-godzinny kurs 
przygotowujący do wybrania jednej ze 
specjalizacji oraz do zdania egzaminów 
II stopnia. Przed przystąpieniem do egza
minów należy zaliczyć 80-godzinny straż 
(praktykę) w bibliotece odpowiadającej 
wybranej specjalizacji. Egzaminy II stop
nia dotyczą jednej z następujących spec
jalizacji:

— bibliotek publicznych,
— bibliotek specjalistycznych,
— bibliotek instytucji nauczających i 

bibliotek dla młodzieży,
— płytotek i bibliotek muzycznych
Do egzaminów można przystąpić czte

ry razy.
Zapisy na kurs przygotowawczy od

bywają się w centrach, zaś zapisy na 
egzaminy — w Państwowej Wyższej 
Szkole Bibliotekarskiej.

Bez kursu przystąpienie do egzaminów 
jest niemożliwe.

Na specjalizacji bibliotek publicznych 
egzaminy obejmują:

— rozprawę lub raport o organizacji 
i zarządzaniu biblioteki publicznej,

’ R egionalne C en tra  K ształcen ia  Zaw odow ego 
z n a jd u ją  się w  każdym  reg ion ie  F ra n c ji  i m ie
szczą się  najczęśc ie j w  b ib lio tek ach  m iejsk ich , 
u n iw ersy teck ich  i m lędzyiuniw ersyteckich .

* N ie w szystk ie  cen tra  p row adzą te  cz te ry  
sp ecja lizac je .

— analizę powieści lub pracy doku
mentacyjnej oraz ustną prezentację cza
sopisma,

— wybór książki na dany temat i ust-_ 
ny komentarz,

— redakcję w określonym czasie karty 
katalogowej starego druku lub książki 
drukowanej współcześnie.

Specjalizacja bibliotek specjalistycznych 
wymaga dobrej znajomości języka obcego. 
Egzaminy obejmują:

— rozprawę lub raport o organizacji 
i zarządzaniu bibliotek specjalistycznych,

— analizę i indeksowanie artykułu w 
języku obcym,

— pytanie metodologiczne dla spraw
dzenia umiejętności użycia pomocy bi
bliograficznych oraz praktyczny spraw
dzian poszukiwań bibliograficznych,

— ustną analizę artykułu w języku 
francuskim na temat bibliotek specjalis
tycznych.

Specjalizacja bibliotek instytucji nau
czających i bibliotek dla młodzieży 
kształci bibliotekarzy sekcji młodzieżo
wych funkcjonujących w bibliotekach 
miejskich, bibliotek szkolnych oraz cen
trów dokumentacji i informacji szkolnic
twa wyższego.

W skład egzaminów wchodzą:
— rozprawa lub raport z literatury dla 

dzieci oraz organizacji i zarządzania bi
bliotek instytucji nauczających i biblio
tek dla młodzieży,

— ustne skomentowanie wybranej ksią
żki,

— do wyboru — analiza dwóch dzieł 
dla dzieci i młodzieży lub dla dorosłych 
oraz komentarz artykułu z czasopisma.

Specjalizacja płytotek i bibliotek mu
zycznych kształci bibliotekarzy zwłaszcza 
dla bibliotek miejskich. Egzaminy obej
mują:

— rozprawę lub raport na temat orga
nizacji i zarządzania oraz propagowania 
działalności bibliotek muzycznych i pły
totek,

— skatalogowanie czterech płyt lub na
grań oraz książki o muzyce,

— pytanie z historii muzyki, z dopusz
czeniem wysłuchania dokumentu dźwię
kowego,

— ustne skomentowanie wybranej płyty 
lub nagrania.

Prywatna Szkoła Bibłiotekarzy Dokumen- 
tałistów w Paryżu działa przy Instytucie 
Katolickim. Warunkiem przystąpienia do 
egzaminu jest wiek do lat 30 oraz matu
ra. Egzaminy pisemne i ustne odbywają 
się w październiku.

W skład egzaminów pisemnych wcho
dzą:



z Zagranicy

— analiza tekstu,
— tłumaczenie z języka obcego,
— testy sprawdzające uzdolnienia kan

dydata.
Pytania na egzaminach ustnych obej

mują:
— historię Francji do r. 1939,
— literaturę francuską.
Studia (system dzienny) trwają 2 lata i 

obejmują program literatury ogólnej, 
kształcenia technicznego oraz praktyki. 
Po egzaminie końcowym wydawany jest 
dyplom ukończenia szkoły prywatnej.

Rekrutacja zawodowa 
bibliotekarzy we Francji

jest ściśle uzależniona od polityki resortu, 
któremu podlega dany typ biblioteki i 
jej personel. Zajmują się nią — Minister
stwo Oświaty, które rekrutuje również 
personel podległy Ministerstwu Kultury, 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz 
władze miejskie Paryża 5. Chcąc podjąć 
pracę w bibliotece należy spełnić wyma
gane warunki. Rekrutacja najczęściej od
bywa się przez konkursy ®. Ministerstwo 
Oświaty przyjmuje kandydatów na sta
nowiska kustoszy bibliotecznych spo
śród absolwentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Bibliotekarskiej według miejsca, 
jakie zajmują po egzaminach końcowych 
na liście klasyfikacyjnej tej szkoły, a tak
że spośród archiwistów paleografów

’ M in isterstw u  O św iaty  pod legają  b ib lio tek i 
u n iw ersy teck ie  oraz 6 b ib lio tek  in s ty tu c ji  — 
1. B ib lio teka  In s ty tu tu  F rancusk iego , 2. B i
b lio teka  P aństw ow ej A kadem ii M edycznej, 3. 
B ib lio teka  M azarine’a, 4. B ib lio teka B izan ty jska ,
5. B ib lio teka M uzeum  H isto rii N a tu ra ln e j,
6. B ib lio teka  M uzeum  Człow ieka.

M in isterstw u  K u ltu ry  pod legają : cen tra ln e
b ib lio tek i w ypożyczania, b ib lio tek i m ie jsk ie , 
b ib lio tek i publiczne o różnych  sta tu sa c h  — 
1. P ub liczna  B ib lio teka  In fo rm acji, 2. B iblio
tek a  „La Jo ie  p a r  les liv re s” , 3. B ib lio teka 
A rsenału , 4. B ib lio teka  S ch aelcher n a  M a rty 
nice, 5. B ib lio teka  D ep artam en ta ln a  G w ade
lu p y , 6. B ib lio teka F rancon ie  w  G ujan ie ,
7. B ib lio teka D ep artam en ta ln a  R éunion.

W ładzom  P ary ża  pod legają  b ib lio tek i czy
te ln ic tw a  pow szechnego oraz 6 b ib lio tek  sp e 
c ja lis ty czn y ch  — 1. B ib lio teka  F o rn e y ’a, 2. 
B ib lio teka H isto ryczna P ary ża , 3. B ib lio teka  
M arg erite  D urand , 4. B ib lio teka S ztuk  G ra 
ficznych , 5. B ib lio teka  A dm in istracy jn a , 6. 
B ib lio teka 1’H eure Joyese.

S ek torow i p ry w a tn em u  pod legają  b ib lio tek i 
stow arzyszeń  i p rzedsięb iorstw .

• T en try b  za tru d n ien ia  p racow ników  został 
u stanow iony  w e F ra n c ji w  r . 1950, w yn ika  

z ogólnie p rzy ję ty ch  przep isów  o służbie p u b 
licznej.

(przed ukończeniem 40 lat), według wy
ników osiągniętych na egzaminie kończą
cym obowiązkowy staż zawodowy. Staż 
ten trwa 6 miesięcy i odbywa się w cza
sie studiów — częściowo w Paryżu, czę
ściowo na prowincji. Obejmuje ogólne 
wiadomości wprowadzające w pracę oraz 
zajęcia praktyczne z administracji, biblio
grafii i bibliotekarstwa, katalogowania i 
dokumentowania. Praktykanci są w cza
sie stażu punktowani, a pod jego koniec 
muszą wygłosić wykład przed komisją. 
Sporządza ona listę kwalifikacyjną kan
dydatów, którzy obejmą stan'owiska ku
stoszy bibliotecznych.

Ministerstwo Oświaty prowadzi również 
rekrutację konkursową bibliotekarzy za
trudnianych w bibliotekach podległych 
Ministerstwu Kultury lub innym resor
tom.

Do konkursu mogą przystępować oso
by po maturze, przed ukończeniem 45 ro
ku życia. Konkurs składa się z egzami
nów pisemnych i ustnych. Pisemne obej
mują:

— pracę na temat bibliotek, różnych 
typów dokumentów i ich użytkowania,

— redakcję kart katalogowych doku
mentów w języku francuskim i w języku 
obcym.

W skład egzaminów ustnych wchodzą 
pytania na temat:

— edytorstwa oraz rozpowszechniania 
książki i innych dokumentów bibliotecz
nych,

— organizacji i funkcjonowania admi
nistracyjnego i finansowego bibliotek,

— organizacji i funkcjonowania tech
nicznego bibliotek,

— zastosowania spisów bibliograficz
nych.

Ułatwieniem dla kandydatów są kursy 
przygotowawcze do konkursu, organizo
wane przez Państwową Wyższą Szkołę 
Bibliotekarską

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
nadzoruje personel bibliotek miejskich ® 
zarządzanych przez zbiorowości lokalne, 
zatrudniających bibliotekarzy drogą kon-

’ K u rsy  te  są  bardzo  często organizow ane 
w spólnie z k u rsam i p rzygotow aw czym i do 
uzyskan ia  CAFB.

’ We F ra n c ji  w yróżn ia się dw a rodzaje  b i
b lio tek  m iejsk ich : b ib lio tek i ,,classées’’ — po
s ia d a jące  bardzo cenne zbiory z czasów 
R ew olucji F ra n cu sk ie j i na leżące do państw a, 
o raz  b ib lio tek i „co n trô lées” — grom adzące 
zb iory  w spółczesne i  łączące działalność n a u 
kow ą z w ypożyczaniem . W b ib lio tekach , „c las
sées” b ib lio tek arze  noszą ty tu ł kustosza, a  re 
k ru tu je  Ich M in isterstw o O św iaty. Podbib llo - 
te k a rz e  są  zaś u rzęd n ik am i gm innym i p rz y j
m ow anym i przez zarząd y  m iejskie.



Francja

kursów, w których rolę decydującą od
grywają dyplomy i wyniki egzaminów, 
lub w drodze doboru bezpośredniego. Bi
bliotekarzy do tych placówek angażują 
lokalne władze administracyjne. Mają oni 
status urzędników gminy. Należą do nich:

— bibliotekarze I kategorii przyjmowa
ni w wyniku konkursu dyplomów lub 
rekrutacji bezpośredniej. Kandydaci 
muszą mieć dyplom archiwisty paleogra- 
fa, dyplom wyższego bibliotekarza lub za
świadczenie o przydatności — CAFB;

— bibliotekarze II kategorii przyjmo
wani drogą konkursu egzaminacyjnego 
spośród osób posiadających CAFB oraz 
drogą rekrutacji bezpośredniej spośród 
osób uprawnionych do pracy w szkolnic
twie;

— podbibliotekarze miejscy przyjmowa
ni drogą konkursu dyplomów spośród 
kandydatów posiadających CAFB oraz 
drogą konkursu egzaminacyjnego dla 
kandydatów po maturze.

Do organów prowadzących rekrutację 
należy również merostwo Paryża, które 
zatrudnia bibliotekarzy w bibliotekach 
miejskich i specjalistycznych stolicy. 
Przyjmuje ono również kustoszy oraz po
mocników bibliotekarzy, których ranga 
odpowiada randze kustoszy i podbibliote- 
karzy zatrudnionych w bibliotekach pań
stwowych. Rekrutacja kustoszy bibliotek 
miejskich Paryża podobnie jak kustoszy 
bibliotek państwowych odbywa się za po
średnictwem Państwowej Wyższej Szko
ły Bibliotekarskiej. Na pomocników bi

bliotekarzy przyjmuje się w drodze kon
kursu osoby po maturze, do lat 45. Kon
kurs obejmuje egzaminy pisemne i prak
tyczne oraz ustne. Na egzaminy pisemne 
i praktyczne składają się:

— praca na temat ogólny,
— praca z bibliografii,
— redakcja kart katalogowych oraz 

kart książek wydanych współcześnie w 
języku francuskim i obcym,

— egzamin praktyczny z maszynopisa
nia.

Egzaminy ustne obejmują pytania na 
tematy: organizacji i funkcjonowania ad
ministracyjnego i technicznego płytotek, 
dyskografii, historii muzyki, funkcji pły
totek, oraz do wyboru przez kandydata: 
pytanie z Bocjologiii książek, bibliotek i 
czytelnictwa lub dotyczące literatury i bi
blio tek  d la  dzieci.

Wymagania na egzaminach wstępnych 
i programy nauczania w szkołach biblio
tekarskich wskazują na wysoki poziom 
wiedzy, jaki muszą reprezentować kan
dydaci do zawodu. Szczególną uwagę 
zwraca konieczna znajomość języków ob
cych oraz powiązanie programów z szero
ko pojętą praktyką.

Rekrutacja zawodowa bibliotekarzy, za
leżna od typu biblioteki i władz, jakim 
podlega, nie ma odpowiedników w Pol
sce — jej specyfikę stanowią konkursy, 
które dają gwarancję pozyskania rzetel
nie przygotowanych do pracy biblioteka
rzy.

O P I N8E • REFLEKSJE • KOM  E N TA RZE • O P IN  ł E • RE FLEKSJE

Prof. KAZIMIERZ 2YGULSKI — 
minister kultury i sztuki

Otrzymaliśmy ustawę o upowszechnia
niu kultury oraz o prawach i obowiąz
kach pracowników upowszechniania, któ
ra po raz pierwszy w dziejach nadała 
status prawny tej całej armii ludzi i po
prawiła ich byt materialny. Oczywiście, 
tu też naiwne byłoby sądzić, że ta grupa 
zawodowa, zawsze ekonomicznie słaba, 
stała się nagle bogata. Ale jednak sytu
acja się polepszyid, zatrzymana została 
ucieczka kadr i poprawiły się nastroje.
(...)

My możemy dawać za darmo podręczni

ki szkolne, choć i na ten temat jest wiele 
głosów krytycznych. Ale jeśli ktoś chce 
gromadzić domową bibliotekę, to musi 
płacić. Bezpłatny dostęp do książek mo
żemy zapewnić tylko przez biblioteki. I 
dlatego rozwój bibliotek i ich dobre za
opatrzenie uważamy za nasz pierwszy o- 
bowiązek. Po drugie — trzeba różnicować 
nakłady i ten sam tytuł dawać w edycji 
droższej oraz w wydaniu popularnym. 
Tak się robi na całym świecie, a u nas 
stanie się to możliwe w miarę postępu 
modernizacji poligrafii.

W rozmowie z Barbarą Pstrokońską 
(Tygodnik Kulturalny 7/86)



c o  DALEJ Z PRZYSPOSOBIENIEM 
CZYTELNICZYM

Wprowadzony w szkołach podstawowych od roku szkolnego 1984/85 
program przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów wywo
łuje w środowisku jego realizatorów, to znaczy bibliotekarzy szkolnych, 
sporo emocji i sądów kontrowersyjnych. Rzecz jest jeszcze bardzo świe
ża, ale już wiadomo, że to, co poprzednio podejmowane było w wielu 
szkołach w poczuciu bibliotekarskiego obowiązku, obecnie, rozszerzone 
i upowszechnione, ujęte w ramy godzin obligatoryjnych i przyobleczone 
w kształt haseł programowych, staje się zadaniem często trudnym do w y
konania. Publikujemy pierwsze wypowiedzi w tej materii, nie wątpiąc, 
że otwarta dyskusja jest dobrym sposobem na uświadomienie sobie prze
szkód zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych i znalezienie hardziej 
zadowalających rozwiązań, (red.)

Uwagi zespołu samokształceniowego 
nauczycieli-bibliotekarzy 

dzielnicy Wrocław-Stare Miasto 
o programie przysposobienia 
czytelniczego i informacyjnego 

w szkole podstawowej

Po rocznym wdrażaniu programu oraz 
przeanalizowaniu wniosków i uwag ko
leżanek stwierdziłyśmy, że pełna rea
lizacja programu napotyka duże trudnoś
ci ze względu na:

1. bazę lokalową (ciasnota, brak czytel
ni),

2. ilość etatów (konieczne są dwa eta
ty — techniczny i pedagogiczny),

3. brak pomocy naukowych (pomoce 
wykonujemy same),

4. przeciążenie pracą. Jest ono spowodo
wane rozszerzeniem czynności tech
nicznych w stosunku do już obowią
zujących o rejestrację i opracowanie 
środków audiowizualnych, zmiany w 
zakresie katalogowania, statystykę 
GUS, problemy z zakupem druków 
bibliotecznych, papieru i folii, przy 
jednoczesnym realizowaniu dotych
czasowych różnych form pracy pe
dagogicznej z czytelnikiem indywi
dualnym (rozmowy, porady, pomoc 
w doborze materiałów do lekcji i 
referatów) oraz zbiorowych (lekcje 
biblioteczne, apele, konkursy, wysta
wy, wycieczki, praca z aktywem bi
bliotecznym, imprezy czytelnicze).

Uważamy, że obecnie obowiązujący (na
rzucony) program nie może być w pełni

realizowany bez zapewnienia biblioteka
rzom szkolnym odpowiedniej bazy. Pos
tulujemy w tej kwestii wyciągnięcie wnio
sków z badań wrocławskiego ODN-u (mgr 
J. Sielicka i dr Zbierski) na temat czasu 
pracy nauczyciela-bibliotekarza.

N a s z e  u w a g i  dotyczące programu 
„Przysposobienie czytelnicze i informa
cyjne”:
— Brak spójności z działem „Podisthwy sa- 

mokszitałcenia” w programie języka 
polskiego klasy IV—VIII.

— Uważamy, że w obecnych warunkach 
przy braku odpowiedniej bazy, nad
miernie rozbudowanych i przeładowa
nych programach nauczania poszcze
gólnych przedmiotów, a w szczególnoś
ci języka polskiego, powinien obowią
zywać jeden wspólny program przy- 
sposobienia czytelniczego i podstaw sa
mokształcenia, który byłby realizowa
ny w ramach języka polskiego we 
współpracy nauczyciela-bibliotekarza i 
polonisty.

Uważamy, że dział programowy języka 
polskiego w klasach rv—VII Podstawy 
samokształcenia jest dobry i mógłby być 
z powodzeniem realizowany.

Program nauczania w klasach I—III 
powinien być wzbogacony o elementy 
przysposobienia czytelniczego i samo
kształcenia. Ilość godzin przeznaczonych 
na realizację tego programu w klasach 
I—III powinna być zwiększona w sto
sunku do ilości godzin w klasach star
szych, ze względu na konieczność rozbu
dzenia w dziecku potrzeb czytelniczych 
i żywego kontaktu z książką.



Zwracamy się z prośbą o zebranie i 
opublikowanie wniosków z realizacji pro
gramu przysposobienia czytelniczego przez 
innych bibliotekarzy praktyków w „Po
radniku Biblitekarza”.

Wrocław, 18 listopada 1985

Nie można z tego zrezygnować

Istnieje potrzeba, by w sprawie przy
sposobienia czytelniczego i informacyjnego 
uczniów wypowiedzieli się szerzej prak
tycy, na których spoczywa lub spoczy
wać będzie obowiązek realizacji tego 
programu. Do obiektywnych uwarunko
wań utrudniających, a nieraz zapewne 
uniemożliwiających realizację programu 
należą: brak odpowiedniej bazy lokalo
wej (czytelni), odpowiednio zaopatrzo
nych księgozbiorów i — niestety — od
powiednio wyszkolonej kadry. Pamiętać 
przy tym trzeba, że w bibliotekach szkol
nych fluktuacja kadry jest wysoka (ok. 
20%), co stwarza dodatkowe utrudnie
nia. Ministerstwo Oświaty i Wychowania 
wprowadzając program do szkół podsta
wowych nie zapewniło niezbędnych po
mocy metodycznych, wskutek czego w 
praktyce pod dość lakoniczne hasła pro
gramu bibliotekarze wstawiają treści o 
różnym zakresie i poziomie, co wyzna
cza zarazem stopień przygotowania ucz
niów.

Nie zanosi się na to, że w szkołach 
średnich będzie pod tym względem le
piej — na pół roku przed planowaną w 
nich realizacją programu, dokument ten 
nawet nie zdążył dotrzeć do wszystkich 
szkół.

Już pobieżne porównanie programu 
przysposobienia czytelniczego z działem 
programu języka polskiego „Podstawy 
samokształcenia” pozwala stwierdzić, że 
treści ich niewiele różnią się od siebie. 
Czy po wnikliwej analizie nie należa
łoby ich skorelować tak, by polonista 
zamiast powtarzać niemal to samo, mógł 
pogłębiać i utrwalać wiadomości prze
kazane uczniom przez bibliotekarza?

Nie znaczy to, że należy dążyć do 
utopienia przysposobienia czytelniczego 
w dziale programowym języka polskiego, 
choć i takie opinie się słyszy. Przeciw
nie, środowisko bibliotekarskie, które od 
lat domagało się obligatoryjnego przy
sposabiania uczniów do korzystania z 
książek i bibliotek, nie może z niego 
zrezygnować, powinno jednak występować 
o przepracowanie i urealnienie programu 
realizowanego w warunkach takich, ja
kie są, a nie jakie powinny być. Już

teraz np. wiadomo, że zmian wymaga 
m.in. liczba godzin w klasach I—III, aby 
w ogóle było możliwe przekazanie dzie
ciom wpisanych w program treści.

Przed bibliotekarzami szkolnymi posta
wiono zadanie ambitne i trudne, ale prze
cież nie ponad ich siły. Za programem 
przemawia przede wszystkim waga spra
wy, która jest do wygrania dla przy
szłości młodzieży, ale także i autorytet 
zawodu. Resort oświaty mógłby nato
miast zastanowić się, czy dokładając bi
bliotekarzom obowiązków nie należałoby 
zrewidować norm zatrudnienia w biblio
tekach szkolnych oraz wynagradzania 
pracowników.

MAŁGORZATA BROLL

Zgadzam się z Mieczysławem V/ 
Łydzińskim

Z wielkim zainteresowaniem przeczy
tałam artykuł p. Mieczysława Łydziń- 
skiego Wokół problemu kadr dla biblio
tek szkolnych zamieszczony w „Poradniku 
Bibliotekarza” 1985 nr 9/10, bowiem Au
tor dotknął w nim ważnych, niemal pa
lących problemów szkolnego bibliotekar
stwa. Poruszone sprawy domagają się 
rychłej reinterpretacji oraz uzasadnionych 
zmian w obowiązujących obecnie przepi
sach.

Nawiązując do głosu Autora niech mi 
będzie wolno dorzucić również swoje 
w tej materii refleksje.

Przepis uzależniający etat bibliotekar
ski jedynie od liczby uczniów danej szko
ły jest w obecnej sytuacji, w obliczu no
wych obowiązków stawianych bibliote
karstwu szkolnemu nie do przyjęcia jako 
nieodpowiadający realiom. '

Trzeba odłożyć na bok lunety i spoj
rzeć z bliska choćby na jeden wybrany 
aspekt tej pracy, np. na konserwację 
zbiorów. Stan techniczny wydawanych 
książek od dawna budzi sprzeciwy i 
jak dotąd zapisano wiele ryz maszyno
wego papieru na ten temat. Co się w 
tym zakresie zmieniło lub zmienia na 
lepsze? — oto jest pytanie. Tymczasem 
tylko bibliotekarze sami wiedzą, ile czasu 
zabierają im prace konserwatorskie 
nawet przy daleko idącej i zorganizowa
nej pomocy uczniowskiej.

Uzasadnione obiekcje wywołuje fakt, że 
dwa pełne etaty wynikają z następują
cych kalkulacji matematycznych:

2 =  300 uczniów (1 etat) +  250 ucz
niów (1/2 etatu), -|- 250 uczniów (1/2 eta
tu), w rezultacie czego jeden bibliotekarz 
obsługuje faktycznie 400 czytelników. 
Obecnie 100 czytelników więcej — to

9



Klasy V-VIII

znaczy 3—4 klasy wfęcej. w których zgod
nie z nowym zarządzeniem należy reali
zować lekcje przysposobienia czytelni
czego.

W tym miejscu wypada przypomnieć 
truizm o obowiązku przygotowywania 
się nauczyciela-bibliotekarza do lekcji. 
Mam na myśli nie tylko przygotowywa
nie się w sensie merytorycznym, ale także 
gromadzenie niezbędnych do tego typu za
jęć pomocy dydaktycznych w postaci 
kompletów książek, katalogów, kartotek 
różnych rodzajów, a także tablic, których 
brak w sprzedaży CeZaS-owskiej, a któ
rych przygotowanie wymaga od biblio
tekarza dodatkowego nakładu pracy.

W swoim czasie, w ramach toczącej się 
na tychże łamach dyskusji opowiedzia
łam się za przypisaniem bibliotece obo
wiązku realizacji programu przysposo
bienia czytelniczego, ale integralnie wią
załam tę sprawę z potrzebą, koniecznoś
cią zwiększenia obsady kadrowej. Lo
giczna współzależność obu tych spraw 
pozwoliła mi wówczas wyrazić nadzieję, 
że owe sprawy będą rozwiązane w du
chu głębokiego zrozumienia istoty i spe
cyfiki pracy bibliotekarza szkolnego.

Wypada nadto zwrócić uwagę na fakt, 
że większość bibliotek szkolnych w Pols
ce zajmuje niezwykle skromne pomiesz
czenia, wobec czego dochodzi w prak
tyce do swoistego zwielokrotnienia obo
wiązków — do równoległego wykonywa
nia różnych form pracy, np. wypoży
czania książek oraz prezencyjnego udo
stępniania zbiorów podręcznych w kąciku 
bibliotecznym, co wymaga od pracownika 
specjalnej, podwojonej uwagi, czujności, 
aktywności, chodzi bowiem o bezpieczeń
stwo zbiorów.

Przy różnych okazjach słyszy się wie
le o tzw. randze bibliotek. Życie nato
miast przywodzi na myśl Szekspirowski 
cytat: „Słowa. Słowa. Słowa”. Wkrótce 
bowiem my sami uwierzymy, że jesteśmy 
szkolnymi pariasami. Karta Nauczyciela 
przyznała nam wprawdzie satysfakcjonu
jący tytuł nauczyciel-bibliotekarz, ale 
rzeczywistość dowodzi czegoś wręcz prze
ciwnego.

Godzina lekcyjna bibliotekarza w kla
sie (zastępstwo), a więc praca par excel
lence nauczycielska, dydaktyczna jest 
znacznie niżej szacowana (płatna) niż 
analogiczna godzina koleżanki, kolegi o 
tym samym stażu i wykształceniu.

Pomijam dyskretnie wszystkie inne im
plikacje tego statusu. Rozpoczynając No
wy 1986 Rok wyrażam ufność, że właśnie 
on rozwiąże przynajmniej niektóre naj
bardziej niepokojące problemy, czego 
wszystkim pracownikom bibliotek oraz 
sobie samej gorąco życzę.

DANUTA GIEWARTOWSKA

Przysposobienie 
czytelnicze i informacyine 
w szkole podstawowej

Zestawienie bibliograficzne 
konspektów lekcji bibliotecznych

JADWIGA ANDRZEJEWSKA

Skróty tytułów czasopism

Bibl. Gdań.
Biöl. G dań.-El0.

Bibl. Olszt.
B lu l. In f.-In s tr .

M iej. B ibl. K rak.

B iul. Pedag. Pal. 
M lodz. K atów .

B iul. Żarz. Okr. 
ZNP Kiel.

K u lt. Ośw. w  W P

K w art. M et.

M ater, M et.

Pomag. Sobie  
w  Pr.

Por. Bibl.
Por. B ibliogr.-M et.

Z Dośw. Bibl. 
Szk .

Życie  S zk .

— B ib lio tekarz  G dański
— B ib lio tekarz G dańsk i i 

E lb ląsk i
— B ib lio tekarz O lsztyński

— B iu le ty n  In fo rm acy jno - 
In stru k cy jn y . M iejska 
B ib lio teka P ub liczna  w 
K rakow ie

— B iu le ty n  Pedagogiczny 
P a łacu  Młodzieży w  K a
tow icach

— B iu le tyn  Z arządu  O kręgu 
Zw iązku N auczycielstw a 
Polskiego. W ydział P e 
dagogiczny w  K ielcach. 
„Język  P o lsk i”

— K u ltu ra  i O św iata w 
W ojsku Po lsk im

— K w arta ln ik  M etodyczny 
(WBP w  K atow icach)

— M ateria ły  M etodyczne 
(WBP w  Lesznie)

— Pom agam y sobie w  p ra 
cy (WBP w  Opolu)

— P o ra d n ik  B iblio tekarza
— P o ra d n ik  .B ibliograficz- 

no-M etodyczny (WBP w 
Poznaniu)

— Z dośw iadczeń b ib lio tek  
szkolnych i pedagogicz
n ych

— Zycie Szkoły

Publikacje zawierające zbiory (cykle) 
konspektów lekcji bibliotecznych

1. BIAŁOWARCZUK L.: Jak pracuję 
nad przygotowaniem uczniów klas V i 
VI do samokształcenia. W: Analiza utwo
rów literackich w klasach V—VIII szko
ły podstawowej. Zbiór artykułów meto
dycznych pod red. H. Ostaszewskiej. War
szawa 1975 s. 126—153

2. BORECKA L: O lekcjach biblio
tecznych raz jeszcze. Por. Bibl. 1985 nr 4 
s. 111—114, 122
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3. CHACIEWICZ K.: Materiały pomoc
nicze dla bibliotekarzy szkół podstawo
wych. Warszawa 1972

4. CIESIELSKA K.: Przykłady lekcji 
bibliotecznych w zakresie ogólnej wiedzy 
o książce. Por. Bibl. 1957 nr 5 s. 149— 
—152

5. CIESIELSKA K.: Realizacja pro
gramu nauczania z zakresu wiedzy o 
książce w szkole podstawowej w kl. V— 
—VII. Biul. Żarz. Okr. ZNP Kiel. 1963 
nr 1/2 s. 41—58

6. CIESIELSKA K.: Realizacja- pro
gramu nauczania z zakresu wiedzy o 
książce w szkole podstawowej w kl. V— 
—VII. Biul. Żarz. Okr. ZNP Kiel. 1963 
nr 5/6 s. 24—41

7. CIESIELSKA K.: Realizacja wiado
mości o książce w szkole podstawowej. 
W: Jan Kulpa, Kazimiera ' Ciesielska. 
Wiadomości o książce w szkole podsta
wowej. Warszawa 1959 s. 43—132

8. KARABUŁOWA W.: Lekcje biblio
teczne (materiały do pracy bibliotek szkol
nych oraz placówek wychowania poza
szkolnego). Biul. Pedag. Pał. Młodz. Ka
tów. 1978 nr 1 s. 16—20

9. KUCZYŃSKA E., ZACHCIAŁ I.: 
Konspekty lekcji bibliotecznych. Gdańsk 
1978

10. LANGIEWICZ T., KOBYŁ AK H., 
WOŁOSZYN A.: Nasz Zespół. Por. Bibl. 
1975 nr 1/2 s. 37—44

P rz y k ład y  le k c ji b ib lio tecznych

11. Lekcje biblioteczne dla dzieci i 
młodzieży. Materiały metodyczne pod red. 
R. Białeckiej. Szczecin 1974

12. Lekcje biblioteczne. Materiały po
mocnicze dla nauczycieli. Oprać, zespół 
wizytatorów metodyków bibliotek szkol
nych. Warszawa 1976

P rz ed ru k : Warsza-wa 1977; W ałbrzych 1978

13. Lekcje biblioteczne w szkole pod
stawowej. IV—VIIL Zebr, i oprać. M. 
Klimek. Szczecin 1980

14. Lekcje biblioteczne w szkole pod
stawowej. Materiały pomocnicze dla nau
czycieli i bibliotekarzy pod red. J. An
drzejewskiej. Wrocław 1980

15. Lekcje biblioteczne wg programu 
szkoły podstawowej „Przysposobienie czy
telnicze i informacyjne”. Materiały po
mocnicze dla nauczycieli-bibliotekarzy pod 
red. B. Krawczykowskiej, E. Sawickiej, 
C. Sobkowicz. Warszawa 1984

16. ŁABANOWSKA S.: Lekcje biblio
teczne. W: W bibliotece dla dzieci. Po
radnik metodyczny pod red. I. Stachel-

skiej. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa 1972 
s. 134—161

W yd. 1: W arszaw a 1955 s. 134—152

17. NOWAKOWSKA J.: Lekcje biblio
teczne. Wybór konspektów dla szkół 
podstawowych. Łódź 1982

18. POPIEL J.: Lekcje biblioteczne. 
Trzy przykłady. Kraków 1957

19. RÓŻYCKA M. : Przysposobienie czy
telnicze. Biul. Pedag. Pał. Młodz. Katów. 
1959 nr 1/2 s. 46—53

20. SUFIN S.: Jak wyzyskiwałam pra
sę i książki pomocnicze na lekcjach ję
zyka polskiego'. W: Nauczanie języka pol
skiego w klasie VIII. Pod red. A. Swier- 
czyńskiej. Warszawa 1969 s. 139—178

21. SZULCZYK H.: Lekcje biblioteczne. 
Przykłady konspektów lekcji przysposo
bienia czytelniczego i informacyjnego dla 
nauczycieli szkół podstawowych. Szczecin 
1985

22. TATJEWSKA J.: Przysposobienie 
czytelnicze w szkole podstawowej (za
jęcia z grupami uczniów). Z Dośw. Bibl. 
Szk. 1970 R. 9 s. 6 ^ 7 5

23. ZACHCIAŁ L: Przysposobienie czy
telnicze dzieci i młodzieży. Cz. 2. Kon
spekty lekcji bibliotecznych (z domi
nanta kształcąca) dla klas V—VIII. Bibl. 
Gdań., Elb. 1979 z. 1 s. 36—44

KONSPEKTY LEKCJI 
BIBLIOTECZNYCH 

KLASA V 
Struktura książki

ANTONCZYK G.: Historia książki i 
wewnętrzna budowa książki współczes
nej. W. Lekcje biblioteczne... zob. poz. 11 
s. 37—47

BIAŁOWARCZUK L.: Jak pracuję... 
zob. poz. 1 (s. 128—137: Budowa książki)

BOCZAR-SKURCZYNSKA M.: Książka 
popularnonaukowa. Lekcja z przysposo
bienia czytelniczego i informacyjnego w 
klasie V. Por. Bibl. 1985 nr 5 s. 150—151

BORECKA I.: O lekcjach bibliotecz
nych... zob. poz. 2 (s. 114: Książka i jej 
budowa oraz wykorzystanie)

CHACIEWICZ K.: Materiały pomocni
cze... zob. poz. 3 (s. 7—8: Budowa we
wnętrzna książki; s. 10—11: Korzystanie 
z książek popularnonaukowych)

CIESIELSKA K.: Przykłady lekcji... 
zob. poz. ,4 (s. 149—152: Wewnętrzna bu
dowa książki)

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. .7 (s. 66—69: Wewnętrzna 
budowa książki)

Toż częśc. zm.: poz. 5 s. 41—44
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CIESIELSKA K.; Realizacja wiadomoś
ci... zob. poŁ 7 (s. 90—93: Korzystanie 
z odsyłaczy, skorowidzów, tablic, statys
tyki)

HANCZAREK D.: Budowa wewnętrz
na — układ treści książki. W : Lekcje 
biblioteczne... zob. poz. 14 s. 37—43

KOBYLAK H.: Układ treści współ
czesnej książki. Ćwiczenia w posługiwa
niu się aparatem pomocniczym i nauko
wym książki. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 14 s. 104—110

LANGIEWICZ T.: Uczymy się korzys
tać z książki. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 14 s. 44—48

LANGIEWICZ T., KOBYLAK H., WO
ŁOSZYN A.: Nasz Zespół... zob. poz. 10 
(s. 41—42: Struktura książki i jej ty- 
tulatura)

ŁABANOWSKA S.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 16 (s. 137—141: Lekcja bi
blioteczna poświęcona wewnętrznej struk
turze książki)

TOŻ częśc. zm .: poz. 3 s. 12—17

LOPIlŚrSKA H.: Nauka o książce i 
pracy z książką w bibliotece dla dzieci 
i młodzieży. Por. Bibl. 1956 nr 7/8 (s. 
200—204: Struktura książki)

MAZUR K.: Budowa wewnętrzna książ
ki. W: Konspekty lekcji... zob. poz. 9 
s. 9—11

NETZEL D.: Konspekty lekcji biblio
tecznych. Wrocław 1977 (s. 9—12: Kons
pekt lekcji na temat wewnętrznej struk
tury książki popularnonaukowej)

NOWAK M: Poznanie treści książki 
na podstawie jej budowy wewnętrznej. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 15 
s. 32—33

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 28: Pozna jemy książ
kę)

Toż częśc. zm.: poz. 21 s. 25

OGIŃSKA A.: Uczymy się korzystać z 
książek popularnonaukowych i podręcz
ników. W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 
14 s. 78—86

REMBALSKA D., CHMIELEWSKA I.: 
Poznajemy książki beletrystyczne i popu
larnonaukowe w naszej bibliotece. W: 
Lekcje biblioteczne... zob. poz. 12 s. 35— 
—37

STANISZEWSKA S.: Poznanie treści 
książki na podstawie jej budowy. W: 
Lekcje biblioteczne... zob. poz. 12 s. 48— 
—50

SZYDŁOWSKA M., SAWICKA E.: Bu
dowa wewnętrzna książki — układ treści. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 
25—28

ZIĘTARSKA-ZAK E.: Struktura ksią
żki popularnonaukowej. W: Lekcje biblio
teczne... zob. poz. 1  ̂ s. 29—31

Katalog alfabetyczny
BAKAJ J., BRYL W., CHUDZICKA H.: 

Korzystamy z katalogu alfabetycznego. W : 
Lekcje biblioteczne... zob. poz. 14 s. 53—56

CIESIELSKA K.: Przykłady lekcji bi
bliotecznych... zob. poz. 4 (s. 150—152: Jak 
trafić do książki. Karta katalogowa)

CIESIELSKA K.: Realizacja programu... 
zob. poz. 5 (s. 45—48: Jak korzystać z 
katalogu bibliotecznego)

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. ;7 (s. 75—79: Karta katalo
gowa. Katalog alfabetyczny)

GURDAK M., PILSKA H., STAREK Z.: 
Czego dowiadujemy się z karty katalogo
wej o książce. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 14 s. 51—53

JANIK M.: Karta katalogowa. Katalog 
alfabetyczny. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 15 s. 35—36

KIEJZIK M.: Karta katalogowa. Kata
log alfabetyczny. W: Konspekty lekcji... 
zob. poz. 9 s. 11—13

KLIMEK M.: Karta katalogowa i ka
talog alfabetyczny. W: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 13 s. 29—31

KRAJEWSKA M.: Jak poszukiwać in
formacji w bibliotece za pomocą katalo
gu alfabetycznego. W: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 12 s. 37—39

KRASŃODĘBSKA K.: Karta katalogo
wa i katalog alfabetyczny. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. poz. 12 s. 39—42 
• NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz

ne... zob. poz. 17 (s. 19—20: Karta kata
logowa; s. 20—22: Szukamy książek w 
katalogu alfabetycznym)

Toż częśc. zm .: poz. 21 s. 26—27

OGIŃSKA A.: Karta katalogowa — ka
talog alfabetyczny. W: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 14 s. 48— 5̂0

SZEWCZYKOWSKA K.: Wyszukiwanie 
książek w bibliotece za pomocą katalogu 
bibliotecznego. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 12 s. 42—47

SZYDŁOWSKA M.: Katalog alfabetycz
ny. W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 15 
s. 33—35

ZIĘTARSKA-ZAK E.: Karta katalogo
wa. Katalog alfabetyczny. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. poz. 15 s. 36—37

Katalog rzeczowy
CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś

ci... zob. poz. 7 (s. 79—82: Zaznajomienie 
z katalogiem rzeczowym)

Toż częśc. zm.: poz. G s. 24—20
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JÓZEFOWICZ M.; Katalog rzeczowy. 
Wyszukiwanie książek na dany temat. W; 
Lekcje biblioteczne... zob. po z. 15 s. 37— 
—301

KLIMEK M.: Zaznajomienie z katalo
giem rzeczowym. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. po z. 13 s. 32—34

KRAWCZYKOWSKA B.; Katalogi rze
czowe w bibliotece szkolnej. W: Lekcje 
biblioteczne... zob. poz. 12 s. 53—56

LANGIEWICZ T.; Miejsce książki na 
półce ze względu na jej treść. Działy. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 14 s. 
61—62

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 24—25: Jak korzystać 
z katalogu rzeczowego?)

Toż częśc. zm .: poz. 21 s. 28—29
OGIŃSKA A.: Poznajemy katalog rze

czowy. W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 
14 s. 57—61

PAPIERSKA W.: Ćwiczenia w posługi
waniu się katalogiem rzeczowym. W: Le
kcje biblioteczne... zob. poz. 12 s. 51—53

PUCEK D.: Jak korzystać z katalogu 
rzeczowego. W : Lekcje biblioteczne... zob. 
poz. 15 s. 39—41

WAGNER Z.: Katalog rzeczowy — wy
szukiwanie materiałów na określony te
mat. Por. Bibl. 1973 nr 11/12 s. 318—319

Toż: poz. 13 s. 47—49

Posługiwanie się katalogiem 
alfabetycznym i rzeczowym

ANTONCZYK G.: O posługiwaniu się 
katalogami w bibliotece. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. poz. 11 s. 9—13

Toż: poz. 13 s. 18—22
BIAŁECKA R.: Sam wybieram książ

kę z półki. W: Lekcje biblioteczne... zob. 
poz. 11 s. 31—35

BIAŁOWARCZUK L.: Jak pracuję... 
zob. poz. 1 (s. 146—150: Wykorzystanie 
biblioteki szkolnej).

CHACIEWICZ K.: Materiały pomocni
cze... zob. poz. 3 (s. 8—9: Katalogi biblio
teczne)

CIESIELSKA K.: Realizacja programu... 
zob. poz. 6 (s. 26—29: Ćwiczenia w doko
nywaniu właściwego wyboru książki w 
bibliotece)

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. 7 (s. 82—87: Korzystanie z 
biblioteki)

ŁABANOWSKA S.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 16 (s. 135—136: Lekcja bi
blioteczna wstępna dla klasy V)

Umiejętne korzystanie z katalogów bi
bliotecznych. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 12 s. 78—80

KLASA VI
Kartoteki w bibliotece.

Opis bibliograficzny

GUZOWSKA M.: Lekcja w bibliotece 
w klasie VII i VIII. Biul. Żarz. Okr. ZNP 
Kiel. 1967 nr 7/8 s. 60—64

Opis b ib liog raficzny  książk i i  a r ty k u łu  z 
czasopism a.

KLIMEK M.: Opis bibliograficzny książ
ki i artykułu z czasopisma. Gromadzenie 
materiału na dany temat. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. poz. 13 s. 35—36

KRZYŻEWSKA W.: Opis bibliograficz
ny książki (dzieła zwartego). W: Lekcje 
biblioteczne... zob. poz. 12 s. 56—58

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 29—30: Sporządzamy 
opis bibliograficzny; s. 32—33: Opis bi
bliograficzny artykułu w czasopiśmie)

PAPIERSKA W., TOMKIEWICZ B.: 
Opis bibliograficzny. W: Lekcje biblio
teczne... zob. poz. 12 s. 69—71

SAWICKA E.: Kartoteka zagadnienio- 
wa i kartoteka tekstowa. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. poz. 15 s. 42—43

SZULCZYK H.: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 21 (s. 31—32: Poznajemy kacłp- 
teki biblioteczne)

Wydawnictwa informacji bezpośredniej

ANTONCZYK G.: Encyklopedie i słow
niki. W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 11 
s. 48—581

Toż: poz. 13 S. 39—46

BACHAN A.: Encyklopedie, słowniki 
i wydawnictwa informacyjne, rodzaje i 
sposoby korzystania z nich. W: Lekcje 
biblioteczne... zob. poz. 15 s. 43—44

IWANEK R.: Jak korzystać z encyklo
pedii i słowników? Por. Bibl. 1984 nr 2 
s. 45—46

JASIŃSKA H.: Korzystamy z księgo
zbioru podręcznego. W: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 14 s. 94—98

Toż: M ater. M et. 1980 z. s. 8—15
KARABUŁOWA W.: Lekcje bibliotecz

ne... zob. poz. 8 (s. 16—18: Jak korzystać 
z encyklopedii i słowników)

ŁABANOWSKA S.: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 16 (s. 151—157 Konspekt lekcji 
„Encyklopedie i słowniki”)

Toż: poz. 13 s. 66—69
ŁABANOWSKA S.: Sławni ludzie w 

nazwach ulic twego miasta. Konkurs i le
kcja biblioteczna w bibliotece dla dzieci 
i młodzieży. Por. Bibl. 1965 nr 9 s. 269^ 
—274

K orzystan ie  z w ydaw nictw  in fo rm acy jn y ch
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MIKOŁAJCZAK S.: Korzystamy z en
cyklopedii i słowników. W: Lekcje biblio
teczne... zob. poz. 15 s. 46—47

NAJWER R.: Korzystamy z księgozbio
ru podręcznego. Różne typy dzieł pomoc- 
niczo-informacyjnych. W: Lekcje biblio
teczne... r'-b. poz. 14 s. 114—117

RÓŻYCKA M.: Przysposobienie czytel
nicze... zob. poz. 19 (s. 51—52: Jak korzy
stać z encyklopedii i słowników)

RYDZEWSKA C.: Księgozbiór podrę
czny jako źródło informacji do nauki ję
zyka polskiego. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 12 s. 58—60

SAWICKA E.: Wydawnictwa informacji 
bezpośredniej i sposoby korzystania z 
nich. W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 
15 s. 44—46

SIELICKA J.: Korzystamy ze słowni
ków. W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 
14 s. 90—93

Toż: poz. 15 s. 47—49

STOMMA J.: Lekcja biblioteczna „En
cyklopedie i słowniki” Bibl. Gdań. 1973 
(marzec) s. 28—32

R ów nież in n e  in fo rm a to ry

STRZELECKA K.: Korzystamy z en
cyklopedii i słowników językowych 
(lekcja biblioteczna). Biul. Inf.-lnstr. Miej. 
Bibl. Krak. 1981 nr T s. 32—36

Toż; B ibl. Olszt. 1983 n r  2 s. 21—25

SZULCZYK H.: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 21 (s. 33—34: Słowniki i ency
klopedie jako źródła informacji bezpoś
redniej)

TATJEWSKA J.: Przysposobienie czy
telnicze... zob. poz. 22 (s. 71—73: Książki 
informują)

Toż: poz. 13 S. 50—53

Metody szybkiej orientacji 
w zawartości treściowej książki. 

Biblioteka domowa
ANDRZEJEWSKA J.: Korzystamy ze 

źródeł informacji o nowościach wydawni
czych. W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 
14 s. 125—127

Toż w  oprać. E. S aw ick ie j: poz. 15 s. 50—51
ANTONCZYK G.: Metody poznawania 

literatury przez czytelnika. Lekcje biblio
teczne... zob. poz. 11 s. 14—22

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. 7 (s. 69—70: Jak można na
prędce zorientować się w treści i prze
znaczeniu książki; s. 95—97: Ocena przy
datności książki dla własnych zaintere
sowań i potrzeb)

Toż częśc. zm .: poz. 5 s. 44—45, 51—52
CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś

ci... zob. poz. 7 (s. 127—130: O bibliotece 
domowej; s. 118—122: Zakup książek. Ko
rzystanie z katalogów księgarskich)

KLONOWSKA D.: Oceniamy przydat
ność książek dla własnych potrzeb i za
interesowań. W: Lekcje biblioteczne... zob. 
poz. 14 s. 111—114

Toż: poz. 15 s. 43—50

LESZCZYŃSKA H.: Jak można szybko 
zorientować się w treści i przeznaczeniu 
książki. W: Konspekty lekcji... zob. poz. 
9 s. 23—24

iMISZEWSKA B.: Moja biblioteczka do
mowa. W: Konspekty lekcji... zob. poz. 9 
s. 33—35

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. i2ö—126: Moja biblio
teczka domowa)

Toż częśc zm.: poz. 21 s. 35—36

POPIEL J.: Lekcje biblioteczne... zob. 
poz. 18 (s. 6—9: Jak można naprędce zo
rientować się w treści i przeznaczeniu 
książki; s. 9—14: Dokonywanie oceny 
książki z punktu widzenia własnych za
interesowań i potrzeb)

ZACHCIAL I.: Przysposobienie czytel
nicze... zob. ipoz. 23 (s. 36—37: Jak można 
szybko zorientować się w treści i prze
znaczeniu książek)

KLASA VII
Wydawnictwa informacji pośredniej
ANDRZEJEWSKA J.: Korzystamy z 

poradników bibliograficznych. W: Lekcje 
biblioteczne... zob. poz. 14 s. 122—124

Toż: poz. 15 s. 66—68; poz. 21 S. 37—38
DUDZIUK Ł.: Lekcje biblioteczne w 

szkole podstawowej. Por. Bibl. 1971 nr 
11/12 s. 310—311

W ybrane czasopism a b ib liograficzne

GUGULSKA C.: Bibliografia i opis bi
bliograficzny. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 12 s. 68—69

KRAWCZYKOWSKA B.: Wydawnictwa 
informacji pośredniej. Bibliografie, porad
niki bibliograficzne, katalogi wydawnicze. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 52 
—54

WASIAK M.: Bibliografia i jej rodzaje. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 
51—52

ZACHCIAL I.: Przysposobienie czytel
nicze... zob. poz. 23 (s. 39—40: Bibliografia 
narodowa)

Rodzaje dokumentów gromadzonych 
w bibliotece

KRAWCZYKOWSKA B.: Dokumenty 
gromadzone w bibliotece. W: Lekcje bi
blioteczne.. zob. poz. 15 s. 54—55

14



bsh

SZULCZYK H.: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 2,1 (s. 41—43: Pozna jemy doku
menty gromadzone w bibliotece)

Poszukiwanie w zbiorach bibliotecznych 
materiałów na określony temat. 

Zestawienie bibliograficzne
CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś

ci... zob. poz. 7 (s. 122—123: Sporządzanie 
wykazu książek na określony temat)

Toż częśc. zm .: ipoz. 5 s. 56—58

GIEWARTOWSKA D.: Konspekt lekcji 
bibliotecznej (kl. VII i VIII). Temat: Wy
kaz bibliograficzny książek o życiu i dzia
łalności Mikołaja Kopernika. W: Chacie- 
wicz K.: Materiały pomocnicze... zob. poz. 
3 s. 12—15

KRASNODĘBSKA K.: Fryderyk Cho
pin. Spis bibliograficzny. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. poz. 15 s. 56—57

KRAWCZYKOWSKA B.: Jan Kocha
nowski i jego epoka. Spis bibliograficzny. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 
57—59

KRZYŻEWSKA W.: Gromadzenie ma
teriału z czasopism na określony temat. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 12 s. 
63—64

LANGIEWICZ T., KOBYLAK H., WO
ŁOSZYN A.: Nasz Zespół... zob. poz. 10 
(s. 43—44: Kwerenda bibliograficzna)

NAJWER R.: Sporządzamy zestawienie 
bibliograficzne. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 14 s. 118—121

Toż: (poz. 15 s. 64—66; poz. 21 s. 45—48

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 34: Jak poszukiwać 
w bibliotece materiałów na określony 
temat?)

Toż częśc. zm. : poz. 21 s. 39

OSTAS U., PARYSZ J.: Lekcje biblio
teczne dla uczniów w bibliotece pedago
gicznej. Por. Bibl. 1984 nr 4/5 s. 125—127

PAPIERSKA W.: Opis bibliograficzny 
i sporządzanie spisu bibliograficznego. W: 
Lekcje biblioteczne... zob. .poz. 12 s. 71—74
Wyszukiwanie informacji w książkach 

i czasopismach. Notatki
BANACH E.: Jakie znaczenie mają dla 

nas materiały biblioteczne dotyczące ży
cia i twórczości Władysława Broniewskie
go. W: Konspekty lekcji... zob. poz. 9 s. 
27—28

CHACIEWICZ K.: Materiały pomocni
cze... zob. poz. 3 (s. 9—10: Sporządzanie 
notatek)

LANGIEWICZ T., KOBYLAK H., WO
ŁOSZYN A.: Nasz Zespół... zob. poz. 10 (s. 
42—43: Zasady korzystania z książek i

czasopism w poszukiwaniu materiału do 
tematu)

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 35: Sporządzamy no
tatki z przeczytanych książek i artyku
łów)

Toż: poz. 21 s. 40
SUFIN S.: Kształcenie techniki pracy 

umysłowej na lekcjach języka polskiego 
w szkole podstawowej. W: Z moich do
świadczeń na lekcjach języka polskiego w 
klasach V—VIII. Warszawa 1964 (s. 218— 
—221: Notatka)

TAT JE WSKA J.: Przysposobienie czy
telnicze... zob. poz. 22 (s. 67—69: Książki, 
które mogą zaznajomić cię ze światem)

Toż: poz. 13 s. 25—28
WASILEWSKA B.: Poszukujemy ma

teriałów o wybitnych Polakach. W: Le
kcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 59—61

KLASA VIII
W'arsztat samodzielnej pracy ucznia

BIAŁOWARCZUK L.: Jak pracuję... 
zob. poz. 1 (s. 151—153: Higiena czytania 
i pracy umysłowej)

Toż. częśc. zm.: Biul. Żarz. Okr. ZNP K iel. 
1962 n r  7/8 s. 53—55

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. 7 (s. 107—109: Higiena czy
tania i pracy umysłowej)

CIESIELSKA K.: Realizacja programu 
nauczania z zakresu wiedzy o książce. 
Biul. Żarz. Okr. ZNP Kiel. 1962 nr 9/10 
(s. 50—55: Zasady samokształcenia indy- 
widualnegó i zespołowego)

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. 7 (s. 111—116: Zasady sa- 
mouctwa osobistego i samokształcenia ze- 
sp)ołjoweg'0)>

SAWICKA K.: Warsztat pracy ucznia. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 
61—62

SZULCZYK H.: __Lekcje biblioteczne., 
zob. poz. 21 (s. 44: Organizujemy warsztat 
samodzielnej pracy umysłowej)

WRÓBLEWSKA A.: Warsztat samo
dzielnej pracy ucznia. W: Lekcje biblio
teczne... zob. poz. 15 s. 63—64

Wyszukiwanie informacji na określony 
temat w zbiorach biblioteki.

KARABUŁOWA W.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 8 (s. 18—20: Kształcenie 
umiejętności korzystania z różnych źró
deł informacji bibliotecznej)

KRZYŻE WSKA W.: Wyszukiwanie ksią
żek na określony temat w  katalogach i 
kartotekach biblioteki szkolnej. W: Lekcje 
biblioteczne... zob. poz. 12 s. 74—77
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SAWICKA K.: Droga poszukiwania 
materiałów na określony temat. W: Le
kcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 68—69

TATJEWSKA J.: Przysposobienie czy
telnicze... zob. poz. 22 (s. 73—75: Jak sa
modzielnie poszukiwać materiałów na 
wybrany temat)

Toż: poz. 13 S. 54—56

WAWAK J.: Sposoby poszukiwania in
formacji. Kwart. Met. 1984 nr 1/2 s. 72— 
—75

ZACHCIAL I.: Przysposobienie czytel
nicze... zob. poz. 23 (s. 41—44: Gromadze
nie informacji na dany temat)

Dzieje książki
BALASZCZUK H.: Z dziejów książki 

(konspekt lekcji bibliotecznej). . Kwart. 
Met. 1976 nr 2 s. 23—29

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. 7 (s. 124—126: O książkach 
dawnych rękopiśmiennych i drukowa
nych)

Toż: poz. 5 s. 38—41

Dzieje książki. Lekcja biblioteczna. 
Por. Bibl. 1981 nr 3/4 s. 77—82

O prać. Dział In strukcy jno -M etodyczny  WBP 
w  C iechanow ie.

JASIŃSKA H.: Dzieje książki ręko
piśmiennej i drukowanej. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. poz. 1,4 s. 137—140

Toż: poz. 15 s. 69—71; poz. 21 s. 49—51 (częśc. 
zm.)

KLIMEK M.: Książki dawne i książki 
współczesne. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 13 s. 74—75

KORYCKA K.: Dzieje książki. W: Le
kcje biblioteczne... zob. poz. 15 s. 71—75

ŁABANOWSKA S.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 16 (s. 149—150: Lekcja te
matyczna: Z dziejów polskiej książki)

Toż; poz. 13 s. 70—73

ŁAPIŃSKA H.: Ńauka o książce i pra
cy z książką w bibliotece dla dzieci i 
młodzieży. Por. Bibl. 1956 nr 7/8 (s. 204— 
206: Dzieje książki)

ŃARKIEWICZ J.: Lekcja biblioteczna 
„Z dziejów książki”. Por. Bibl. 1972 nr 
11/12 s. 343—347

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 41—42: Zanim wyna
leziono druk; s. 42—43: Dzieje książki 
drukowanej)

SIERYKOW Z.: Kształt i piękno daw
nej książki. W: Lekcje biblioteczne... zob. 
poz. 14 s. 140—145

SUFIN S. : Jak wyzyskiwałam prasę... 
zob. poz. 20 (s. 173—176: Z dziejów ksią
żki)

SZOSTAKOWSKA T. Ł.: Księgi daw
ne, rękopiśmienne i drukowane. W: Kon
spekty lekcji... zob. poz. 9 s. 15—18

Rola bibliotek i ich typy.
Inne zbiornice dokumentów

BIAŁECKA R.: Biblioteki szczecińskie. 
W: Lekcje biblioteczne... zob. poz. 11 s. 
221—224

BORECKA I.: O lekcjach bibliotecz
nych... zob. poz. 2 (s. 114, 122: Archiwa i 
muzea zbiornicami dokumentów)

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. 7 (s. 104—105: Biblioteka 
powszechna)

Toż; poz. G s. 29—31
GAŁA D.: Lekcja biblioteczna dla klas 

VII i VIII. Por, Bibliogr.-Met. 1980 nr 3 s. 
30—34
H istoria  b ib lio tek . Sieć b ib lio teczna

KRAWCZYKOWSKA B.: Biblioteki i 
ich funkcje. W: Lekcje biblioteczne... zob. 
poz. 15 s. 76—77

PĘSKA M.: Lekcja biblioteczna z mło
dzieżą w muzeum. Por, Bibl. 1977 nr 5 
s. 131—132

DODATKOWE ZAJĘCIA 
BIBLIOTECZNE SPOZA 

„PROGRAMU PRZYSPOSOBIENIA 
CZYTELNICZEGO 

I INFORMACYJNEGO”
Wiedza o książce

ANDRZEJEWSKA J.: Książki pięknie 
wydane. Bibliofilstwo i bibliofile. W: Le
kcje biblioteczne... zob. poz. 14 s. 145—153

CIESIELSKA K.: Realizacja wiadomoś
ci... zob. poz. 7 {s. 105—107: Jak powstała 
książka i jak do nas dotarła)

Toż: poz. 5 s. 49—50

FRĄCKOWIAK B., SIELICKA J.: Po- 
•znajemy serie wydawnicze. W: Lekcje bi
blioteczne... zob. ipoz. 14 s. 127—132

GIEWARTOWSKA D.: Program naucza
nia pomocą w planowaniu zajęć z czy
telnikami. Por. Bibl. 1979 nr 11/12 (s. 300— 
—301: Bibliofilem może zostać każdy z 
nas)

KLUSZCZYŃSKA D.: Początki drukar
stwa w Polsce. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 11 s. 68—71

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17' (s. 36—38: Jak powstaje 
książka)

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 43—44: Książka pię'k- 
nie wydana)
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RÓŻYCKA M.: Przysposobienie czytel
nicze... zob. poz. 19 (s. 52—53: Pięknie wy
dana książka)

ZEMEŁKO L.: Droga książki od auto
ra do czytelnika. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 14 s. 98'—99

Czasopisma
BOGUCKA-SMUGAŁA W., LEWKOW- 

SKA T.: Poznajemy czasopisma społecz
no-kulturalne. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 14 s. 133—134 I

Czasopismo. Lekcja biblioteczna dla 
klasy VIII. W: Lekcje biblioteczne... zob. 
poz. 11 s. 59—67

O prać. B ib lio teka  P ub liczna  m. st. W arszaw y
KLIMKOWSKA-SWITALSKA Z., ZI- 

NOWKIN C.: Poznajemy czasopisma po
pularnonaukowe. W: Lekcje biblioteczne... 
zob. poz. 14 s. 135—136

LEŚNIEWSKA A.; „Płomyk” na le
kcjach języka polskiego w klasach V— 
—VIII. Polonistyka 1975 nr 2 s. 30—35

NOWAKOWSKA J.: Lekcje bibliotecz
ne... zob. poz. 17 (s. 38—39: Jak powstaje 
gazeta)

ORŁOWSKA M.: Czasopisma literackie. 
Lekcja biblioteczna dla klas VII—VIII. 
Por. Bibl, 1982 nr 6 s. 144—146

SUFIN S.: Jak wyzyskiwałam prasę... 
zob. poz. 20 (s. 162—165: „Płomyk” to na
sze pismo; s. 165—166: Przed pomnikiem

warszawskiej Nike; s. 167—168: Wybitni 
ludzie naszych czasów)

ZEMEŁKO L.: Jak powstaje gazeta. W: 
Lekcje biblioteczne... zob. poz. 14 s. 1

Inne tematy

CHAD AJ E.: Przysposobienie czytelni
cze ważną formą działalności dydaktycz
nej biblioteki. Kult. O św. w WP 1984 
nr 2 (s. 74—81: Książka i prasa w życiu 
człowieka)

DOLATOWSKA M.: Wycieczka i... She
rlock Holmes. Jak bibliotekarz ' powinien 
pomagać dzieciom — na podstawie ksią
żki J. Rudniańskiego „Jak się uczyć”. 
Pomag. Sobie w Pr. 1968 nr 1 s. 35—38

GORYNIAK W., WIESZCZECZYNSKA 
A.: Karol Estreicher — życie i dzieło 
(Lekcja biblioteczna dla klasy VIII). 
Mater. Met. 1982 z. 6 's. 13—24

LABUDA K.: Poszanowanie książek. 
Higiena czytania. Lekcja biblioteczna dla 
klas V i VI. Por. Bibl. 1985 nr 6 s. 181— 
—182

LANGIEWICZ T., KOBYLAK H., WO
ŁOSZYN A.: Nasz Zespół... zob. poz. lO (s. 
40—41: Indywidualny plan czytelniczy)

SWATON H.: Z książką przez życie. 
Lekcja biblioteczna. Kwart. Met. 1984 nr 
1/2 s. 90—94

Osobliwe fa k ty  zw iązane z życiem  książk i 
— dla k la s  V II—V III.

Księgarnie prow adzące 
sprzedaż w ydaw nictw  SBP

BIAŁA PODLASKA — ul. Dzierżyńskie
go 1

BIELSKO BIAŁA — pl. Smolki 4 
CHEŁM — ul. 1 Armii Wojska Polskie

go 41
CZĘSTOCHOWA — Aleja Zawadzkiego 46 
ELBLĄG — ul. Armii Czerwonej 14 
GDAŃSK — ul. Grunwaldzka 111/113 
GORZÓW WLKP. — ul. Bolesława Chro

brego 9
KATOWICE — ul. Warszawska 11 
KIELCE — ul. Sienkiewicza 37 
KOSZALIN — ul. Zwycięstwa 92 
KRAKÓW — ul. Podwale 6

KROSNO — ul. Ordynacka 6
LUBLIN — ul. Krakowskie Przedmieś

cie 68
NOWY SĄCZ — al. Wolności 37 
OPOLE — Rynek 19/23 
PRZEMYŚL — ul. Mickiewicza 2 
RADOM — ul. Żeromskiego 27 
RZESZÓW — ul. Krakowska 12a 
SŁUPSK — ul. Filmowa 5 
SZCZECIN — ul. Wojska Polskiego 39 
TARNOBRZEG — ul. Wyspiańskiego 
TARNÓW — ul. Żeromskiego 3 
ZIELONA GÓRA — ul. Karola Marksa 3
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
1917 -  1987

fakty ® wydarzenia ® iluzje

Juliusz W asilew sk i

1920
13 III — z inicjatywy Edwarda Kun- 

tzego powstało Koło Poznańsko-Pomor- 
skie ZBP, którego rejonem działania był 
obszar dawnego zaboru pruskiego. Pierw
szy przewodniczący — Zygmunt Celicho- 
wski (dyr. Bibłioteki w Kórniku).

Memorial w sprawie zorganizowania 
dwóch ośrodków gromadzących centralnie 
czasopisma wystosowało do Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego Koło Krakowskie.

12 IV — na posiedzeniu Zarządu po
stanowiono zwołać w końcu września ogól
nopolską konferencję bibliotekarzy w 
celu omówienia podstawowych zagadnień 
dotyczących całego bibliotekarstwa pol
skiego (m.in. ujednolicenie stanowiska w 
sprawie polityki bibliotecznej i prawo
dawstwa bibliotecznego, prenumerata cza
sopism zagranicznych, rejestracja druków, 
instrukcja katalogowania alfabetycznego, 
sprawy bytowe). Sytuacja społeczno-poli
tyczna (wojna) udaremniła te plany.

Przewodniczącym ZBP został Mieczy
sław Kulikowski.

17 VI — powstało Koło Lwowskie ZBP. 
Pierwszy przewodniczący — Ludwik Ber- 
nacki.

ZBP przedstawił Se,imowi projekt usta
wy w sprawie płac bibliotekarzy biblio
tek państwowych.

W listopadzie rozpoczął się zainicjowa
ny przez E. Kuntzego dwuletni kurs dla 
bibliotekarzy mających wyższe wykształ
cenie (prowadzony przez profesorów aka
demickich). Kurs został przerwany w 
maju 1921.

31 XII — Związek liczył 339 członków.

1921
W pierwszej połowie lat dwudziestych 

wskutek nieustabilizowanej sytuacji w 
kraju, trudności gospodarczych, zniechę
cenia wielu osób z powodu niedocenia
nia problemów nurtujących środowisko 
bibliotekarskie działalność Związku osłab
ła. Czynnikiem działającym destrukcyjnie 
był również Statut ZBP, który nie re
gulował kwestii centralnych władz orga
nizacji, współpracy kół i ich udziału w 
zarządzaniu Związkiem. Działalność kół 
terenowych uległa znacznym ogranicze
niom, a w niektórych przypadkach pra
wie całkiem zamarła (Koło Lwowskie i 
Poznańsko-Pomorskie). Największą ak

tywność przejawiał ośrodek warszawski.
Jednym z głównych nurtów pracy by

ła walka o ustawę biblioteczną. W r.
1921 ZBP zgłosił do Sejmowej Komisji 
Oświaty swój pierwszy projekt ustawy.

Bibliotekarze większą aktywność wy
kazywali na gruncie powstałego w kwiet
niu 1921 Towarzystwa Bibliofilów Pols
kich. Wśród 11 członków-założycieli To
warzystwa byli czołowi działacze ZBP 
(Marian Abramowicz, Stefan Demby, Jan 
Muszkowski, Zygmunt Mocarski, Bolesław 
Olszewicz, M. Kulikowski, Stefan Rygiel).

Liczba członków ZBP spadła do 228.
Publikacje; dwie broszury Koła Kra

kowskiego — Władysław Baran; Sprawa 
Biblioteki Publicznej w Krakowie, Adam 
Chmiel: Wskazówki do inwentaryzacji bi
bliotek.

1922

ZBP nadal przeżywa trudności finan
sowe i organizacyjne.

4 XI — zebranie sprawozdawczo-wy
borcze. Wybrano Zarząd: Edward Chwa- 
lewik 1 —■ przewodniczący, Z. Mocarski — 
sekretarz, Faustyn Czerwijowski — skarb
nik, Regina Fleszarowa, Marian Łodyń- 
ski — członkowie. Zarząd nie potrafił oży
wić działalności Związku.

ZBP otrzymuje komisową sprzedaż dru
ków bibliotecznych wydawanych przez 
Ministerstwo WRiOP, przystępuje jako 
czło^nek-założyciel do Skarbu Pracy O- 
ś wi ato wo-K ultur aine j.

1 EDWARD CHW ALEW IK (3 V III 1873 W arsza
wa — 18 II 1956 Skolim ów  k. W arszaw y) — p raw 
n ik , pub licy sta , b ib lio tekarz , b ib lio fil, badacz 
ekslib risów , b ib liograf. S tud ia  p raw nicze w  
W arszaw ie (1895—1899), M oskw ie (1899—1900) i 
T om sku (1904—1905). Członek SDKPiL. W 1901 
sk azan y  na zesłanie, w  1. 1902—1906 p rzebyw ał 
V/ K ra sn o ja rsk u  i T om sku. W r. 1904 zo rga
nizow ał b ib lio tek ę  polską w  Tom sku. P ow rócił 
w  r . 1906 do W arszaw y i rozpoczął p ra c ę  w 
A n ty k w ariac ie  P o lsk im  H. W ildera i Sp. 
Z p laców ką tą  zw iązany b y ł do r. 1922. Z a
w dzięcza m u  ona op racow anie K atalogów  
A n ty k w a r ia tu  P olskiego H. W ildera  i Sp. (nr 
1—4, 6—21, w yd. w  1906—1914). W r. 1907 za 
w spó łp racę  z n ie legalnym i czasopism am i w y
d alony  z g ran ic  K ró lestw a, p rzebyw ał ro k  w 
K rakow ie. Z estaw ił 3 ka ta lo g i dzieł n a k ła 
dow ych i kom isow ych firm y  G eb e th n er i Sp. 
Od r. 1920 — k ie ro w n ik  B ib lio tek i M in is te r
stw a  P ra c y  i O pieki S połecznej, k tó rą  scen 
tra lizow ał, u zupełn ił now ym i w ydaw nictw am i.
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SBP1&17 -  1937

E dw ard C hw alew ik przew odniczący ZBP w 
i. 1922—1924 fot. arch iw um

W zimie Związek zorganizował w War
szawie 2-miesięczny kurs bibliotekarski.

Publikacje: Maria Gorzechowska, Jad
wiga Ostromęcka: Katalog podstawowy 
książek dla bibliotek powszechnych. 

1923

24 I — z inicjatywy Heleny Drége po
wstało Koło Wileńskie. Pierwszy prze
wodniczący — Ludwik Czarkowski.

Dużym osiągnięciem Związku było wy
danie pierwszego polskiego projektu

tw orząc jedną z najlepszych b ib lio tek  specja
listycznych  w Polsce. B ib lio tekę spaloną 
podczas w ojny zorganizow ał po raz d rug i w 
r. 1945, kier®wał nią do 1952. Przew odniczący 
ZBP w 1. 1922—1924. W spółzałożyciel Tow arzy
stw a Bibliofilów  Polsk ich  w  W arszaw ie (1921). 
W spółorganizator I Z jazdu Bibliofilów  P o l
skich. W spółzałożyciel T ow arzystw a M iłośników 
E kslib risu  w W arszawie (1924) i jego przew od
niczący w  1. 1934—1936. W łaściciel jednego
z najbogatszych  w  Polsce zbiorów  ekslibrisów  
(zniszczony podczas II w ojny). A utor licznych 
prac, m .in.: Zbiory polskie. A rchiw a, biblio
tek i, gabinety, galerie, m uzea i inne zb iory  
pam ią tek  przeszłości w  o jczyźn ie  i na obczy
źnie w  układzie  a lfa b e tyczn ym  wg m iejsco
wości (W arszawa 1916, w yd. 2, t. 1—2, 1926— 
—1927); N a jdaw nie jszy  ekslibris m asoński pol
sk i  (K raków  1932); .W ojenne s tra ty  polskich  
ekslibrisów  (W rocław 1949), E kslibrisy  polskie  
X V I i X V II  w. (W rocław 1955) oraz szeregu 
zestaw ień bibliograficznych.

Przepisów katalogowania alfabetycznego 
w bibliotekach polskich.

1924
4 V — zebranie sprawozdawczo-wybor

cze w Warszawie. Przyjęto poprawki do 
Statutu, wybrano nowy Zarząd: F. Czer
wi jowski 2 — przewodniczący, Jan Nie
zgoda — wiceprzewodniczący, Jadwiga Fi- 
łipkowska — sekretarz, Ksawery Swier- 
kowski — skarbnik, Wanda Dąbrowska 
— gospodarz.

18 X — Ministerstwo Spraw Wewnę
trznych zatwierdziło nowy statut, który 
określał ZBP jako organizację prcw.a- 
dzącą samodzielne prace naukowe, kszi.d'- 
cącą bibliotekarzy, czuwającą nad właś
ciwym rozwojem i organizacją bibliogra
fii i bibliotek w Polsce, pilnującą intere
sów zawodowych bibliotekarzy. Koło A 
(łiczące co najmniej 10 członków) zostaty 
określone jako podstawowe jednostki or-

2 FAUSTYN CZERW IJOW SKI (27 II 1873 K ar- 
baczyjów ka k. K am ieńca Podoi. — połowa w rze
śnia 1944 W arszawa), działacz ośw iatowy, 
b ib lio tekarz . Członek SDKP i PPS. W 1. 1895— 
—1906 w  zw iązku z n ielegalną p racą  polityczną 
zm ieniał m iejsca pobytu . P rzebyw ając  na U k ra i
nie pracow ał m .in. jako  górn ik , h u tn ik  i  tokarz, 
organizow ał ta jn e  kom plety  ośw iatow e w  
pow iecie kam ienieckim , adm in istrow ał m a ją t
k iem  na Podolu, pracow ał w  d ru k a rn iac h  PPS 
w  Londynie, Rydze, a następn ie  w  W arsza
wie. Był k ilk ak ro tn ie  aresz tow any. W 1903 
został k ierow nik iem  w ypożyczalni W ydziału 
C zytelń W arszaw skiego T ow arzystw a D obro
czynności. Od 1907 rozpoczął p racę  w  Tow a
rzystw ie B iblio teki Publicznej, od 1913 pełnił 
fu n k c ję  dy rek to ra  w arszaw skiej B ib lio teki P u 
b licznej. W r. 1937 przeszedł na em ery tu rę .

Czerwij owski b ra ł czynny udział w  szkoleniu 
b ib lio tekarzy . Z ainicjow ał i prow adził wiele 
kursów  i szkoleń.

Członek-założyciel SBP. W 1. 1924—1929 p rze
w odniczący Koła W arszaw skiego ZBP. W 1. 
1924—1926 przew odniczący ZBP, później członek 
R ady ZBP. W 1933 nadano m u ty tu ł  członka 
honorow ego zw iązku. Członek zarządów  To
w arzystw a C zytelń m. W arszaw y (1907—1922) 
i  Tow arzystw a B iblio tek  Pow szechnych (1922— 
—1926). Ogłosił 2 podręczniki; B iblio tekarz. 
K ró tk ie  w ska zó w ki dla pracu jących  w  bib lio
tekach  (W arszawa 1912), B ib lio tek i pow szechne. 
P odręcznik dla zakładających  i prow adzących  
b ib lio tek i (W arszawa 1919). Z ain icjow ał serię 
,,W ydaw nictw a B iblio teki Publicznej m. st. 
W arszaw y” oraz pow stanie (1929) m iesięcznika 
„B iu le tyn  B ib lio tek i Publicznej m. st. W ar
szaw y” , przekształconego w  r. 1934 w  czaso
pism o ,,B ib lio tekarz” . Odznaczony K rzyżem  
O ficerskim  4 k lasy  O rderu  Odrodzenia Polski 
(1931), K rzyżem  Niepodległości (1932), W aw
rzynem  P olsk iej A kadem ii L ite ra tu ry  (1936).
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SBP 1917 -  1987

ganizacyjne działające na podstawie wła
snych regulaminów, zgodnych ze statutem 
ZBP i zatwierdzonych przez Radę Związ
ku — naczelny organ wykonawczy. Naj
wyższą władzą Związku było Doroczne 
Ogólne Zgromadzenie Delegatów Kół.

30 XI — ogólne zebranie Koła War
szawskiego. RrzewO'dniczgcy — F. Czerwi- 
jowski.

22 XII — ogólne zebranie Koła Wileń
skiego. Przewodniczący — S. Rygiel.

Publikacje: Statut ZBP

1925
11 I — zwołano pierwsze Ogólne Zgro

madzenie Delegatów Kół. Przyjechali tyl
ko delegaci Kół — Lwowskiego i Wi
leńskiego. Mimo słabej frekwencji wybra
no nowe władze naczelne, które ukonsty
tuowały się dopiero w r. 1926. Podczas 
zgromadzenia Melchior Wańkowicz (wów
czas naczelnik Wydziału Prasowego Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych) przed
stawił nowy projekt ustawy o egzempla
rzu obowiązkowym.

28—30 VI — I Zjazd Bibliofilów Pol
skich z udziałem przedstawicieli ZBP.

1 VII — S. Demby objął stanowisko na
czelnika Wydziału Bibliotek w Minister
stwie WRiOP.

Publikacje: Koło Krakowskie zainicjo
wało wydawanie zeszytów z cyklu „Pra
ce biblioteczne Koła Krakowskiego ZBP” 
— Kazimierz Piekarski: Inwentarz inku
nabułów bibliotek polskich.
1926

Rok przełomowy w dziejach ZBP, ot
wierający nowy okres aktywności Zwią
zku, energicznych działań na rzecz ure
gulowania spraw zawodowych.

21 III — ogólne zebranie Koła War
szawskiego. Podjęto uchwałę o zwołaniu 
Ogólnego Zebrania Delegatów Kół razem 
z II Zjazdem Bibliofilów Polskich.

Zarząd Koła aktywnie uczestniczył w 
przygotowywaniu programu prac Sekcji 
Bibliotekoznawczej zjazdu bibliofilów. 
Projekt obrad sekcji rozesłano do wszyst
kich kół i 21 bibliotek.

28 VI—3 VII — Międzynarodowy Kon
gres Bibliotekarzy w Pradze, na którym 
wysunięto inicjatywę utworzenia Między- 
narodowe'j Federacji Stowarzyszeń Bi
bliotekarskich (IFLA). W kongresie uczest
niczyła 70-osobowa delegacja z Polski.

1—2 XI — na II Zjeździe Bibliofilów 
Polskich najaktywniejszą działalnością 
wykazała się Sekcja Bibliotekoznawcza, 
której program przygotowało Koło War
szawskie ZBP. Wygłoszono 16 referatów. 
ZBP przedstawił projekt ogólnopolskiej 
instrukcji katalogowania alfabetycznego, 
dyskutowano nad ustawą o egzemplarzu 
obowiązkowym i koniecznością uregulowa-

E dw ard  K untze przew odniczący ZBP w  1. 
1926—1933

fo t. a rch iw um

nia pragmatyki służbowej bibliotekarzy. 
Zgłoszono szereg wniosków (utworzenie 
Generalnej Dyrekcji Bibliotek i Państwo
wej Rady Bibliotecznej, utworzenie Bi
blioteki Narodowej, sieci bibliotek dzie
cięcych). Podjęto decyzję o zorganizowa- 

. niu w r. 1928 I Zjazdu Bibliotekarzy Pol
skich.

Ukonstytuowała się Rada ZBP. E. Kun
tze 3 (dyr. Biblioteki Jagiellońskiej) — 
przewodniczący, M. Łodyński (dyr. Cen
tralnej Biblioteki Wojskowej) — wice
przewodniczący, W. Dąbrowska — sekre
tarz.

25 XI — walne zebranie Koła Lwow
skiego. Przewodniczący — L. Bernacki.

11 XII — walne zebranie Koła Kra
kowskiego. Przewodniczący — E. Kuntze.

Publikacje: Porównanie polskich prze
pisów katalogowania (2 zeszyt „Prac bi
bliotecznych Koła Krakowskiego ZBP”), 
Bonawentura Lenart: Konserwacja książ
ki zabytkowej i jej oprawy; Przewodnik 
po bibliotekach warszawskich.

’ EDWARD KUNTZE (6 III 1880 Lw ów  — 3 VI 
1950 K raków ) — h isto ry k , b ib lio tek arz , o rga
n iza to r b ib lio tek . S tud ia  h isto ryczne na U ni
w ersy tec ie  L w ow skim  (1898—1902), d o k to ra t 1902. 
U zupełn iał s tu d ia  w  L ipsku  i B erlin ie . Od 
1906 p racow ał w  B iblio tece Jag ie llo ń sk ie j. W 
r. 1916 m ianow any  kustoszem . W 1. 1919—1926 
p ełn ił fu n k c ję  d y re k to ra  B ib lio tek i U n iw er
sy te ck ie j w  P oznan iu . S tw orzy ł podw aliny  
p raw n e  i o rgan izacy jne  te j p laców ki, s ta ra ł 
się o szybką po lon izację  zbiorów . W a r ty k u le  
P otrzeb y  po lsk ich  b ib lio tek  n a u ko w ych  (,,N au-
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ka P o lsk a ” 2 : 1919 s. 503—543) w ytyczy ł k ie 
ru n k i rozw oju  b ib lio tek ars tw a  polskiego. P ie r 
w szy prezes założonego w  r. 1923 T ow arzystw a 
B ibliofilów  w P oznan iu . W 1. 1923—1935 —
przew odniczący D elegacji P o lsk ie j w  M iesza
n ych  K om isjach  R e ew akuacy jnej i S pecja lnej 
w  M oskwie i L en ingradzie . Za p racę  w  k o 
m isji odznaczony K rzyżem  O ficersk im  O rderu  
O drodzenia P o lsk i (1924) i  K rzyżem  K om an
dorsk im  (1925). Od r. 1926 d y re k to r  B ib lio tek i 
Jag ie llo ń sk ie j. Z ain ic jow ał i rozpoczął budow ę

now ego gm achu. P rzyczyn ił się  do zachow ania 
zbiorów  podczas II w ojny  św ia tow ej. W r. 
1947 przeszed ł na em ery tu rę .

O rgan iza to r K oła K rakow skiego  ZBP (1919) 
i  P oznańskiego (1920). P rzew odniczący  R ady 
ZBP (1926—1933) i K oła K rakow skiego  (1927— 
—1939). Założyciel i  w ie lo le tn i re d a k to r  (1927— 
—1939, 1946—1948) „P rzeg ląd u  B iblio tecznego” .
P rzew odniczący  II, I II  i IV Z jazdu  B ib lio te
k a rzy  Polskich . W r. 1946 m ianow any  człon
kiem  honorow ym  ZBP.

Baśnie z różnych stron świata

Wieczór baśni francuskich
Spotkanie przeznaczone dla słuchaczy 

w wieku 8—10 lat. Czas trwania — 45 
min. Do opowiadania przewidziane są 
baśnie oparte na motywach ludowych ba
jek francuskich, opracowane przez Na
talię Gałczyńską i opublikowane w jej 
książce O wróżkach i czarodziejach 
(Warszawa 1973).

Dla uatrakcyjnienia wieczoru opowia
dająca osoba może ubrać się w strój daw
nej piastunki, niani: w czepek z falban
kami, obszerną, marszczoną suto spódnicę 
i zapalskę.

P o g a d a n k a  w s t ę p n a

Na dzisiejszym spotkaniu zapoznamy 
się z baśniami francuskimi. Większość 
z Was zna głośne i popularne bajki 
o Kopciuszku, Czerwonym Kapturku, Ko
cie w butach itp. Powstały one we Fran
cji, ale podobne baśnie pisali autorzy i w 
innych krajach, np. w Niemczech — bra
cia Grimmowie, w Polsce baśń o Czer
wonym Kapturku napisał Jan Brzechwa, 
o Kocie w butach Hanna Januszewska.

Baśnie francuskie, które dzisiaj usły
szycie, oparte są na wierzeniach i legen
dach. Opracowała je polska pisarka, Na
talia Gałczyńska. Baśnie francuskie, jak 
prawie wszystkie baśnie na świecie, są 
bardzo ciekawe. W większości z nich wy
stępują zwierzęta. Zawsze pomagają one 
tym, którzy dła drugich potrafią być do
brzy, życzliwi i uczynni. W baśniach, któ
re za chwilę opowiem, wytrwałość, dziel
ność i odwaga są zawsze nagradzane. Po

znacie w nich różne cudowne wydarzenia, 
dowiecie się, jak źli ludzie ulegają nie
spodziewanym przemianom i wszystko 
przeważnie kończy się dobrze, tak jak to 
zwykle w bajce bywa. Teraz posłuchajcie 
baśni o rudym lisie i jego czarodziejskiej 
mocy.

Rudy lis (s.l5)

Kolejna baśń opowie wam o tym, jakie 
niezwykłe właściwości i cudowną moc 
miał koń o imieniu Baj ar d.

Bajard (s. 43)

W waszym gronie na pewno spotykacie 
wiele dziewczynek o imieniu Agnieszka, 
ale ta, o której mówi baśń, jest inna niż 
wasze koleżanki, także Agnieszki. 

Agnieszka — Skrawek nieba (s. 66)

Wiele jeszcze ciekawych baśni francus
kich znajduje się w książce O wróżkach 
i czarodziejach Natalii Gałczyńskiej. Je
żeli chcecie je przeczytać, wypożyczcie tę 
książkę w bibliotece.

Teraz rozpoczynamy konkurs na naj
ładniejszy rysunek do wysłuchanych 
przed chwilą baśni. Trzy najładniejsze 
rysunki, które sami wybierzecie, wklei
my do albumu — upamiętnimy w ten 
sposób kolejne spotkanie z baśniami z 
różnych stron świata.

STANISŁAWA NIEDZIELA
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Jerzy Bednarz

Prawo
biblioteczne

Nowa tabela grup wynagrodzenia za
sadniczego stanowi część składową załącz
nika nr 1 do uchwały nr 158 Rady Mi
nistrów z dnia 14 października 1985 r. Do
tyczy ona wyłącznie tzw. pracowników 
działalności podstawowej. W porówna
niu z poprzednią tabelą nastąpiło znacz
ne zmniejszenie liczby grup — z 22 do 
15 — przy jednoczesnym podniesieniu pła
cy minimalnej z 5.400 zł miesięcznie do 
7.500 zł (w grupie 1) oraz maksymalnej 
z 16.000 zł miesięcznie do 18.500 zł. Po
zostawiony został „widełkowy” układ sta
wek w grupach, tj. od... zł do... zł.

G rupa
w ynagrodzen ia

zasadniczego
M iesięczna kw ota 

w zło tych

1 7.500—10.500
2 8.000—11.000
3 8.400—11.500
4 8.900—12.000
5 9..300—12 500
6 9.800—12.900
7 10.300—13.300
8 10.700—13.800
9 11.200—14.400

10 11.600—15.000
11 12.000—15.500
12 12.600—16.000
13 14.500—16.700
14 15.000—17.300
15 16.000—18.500

Tabela stawek dodatku funkcyjnego nie 
zmieniła się w porównaniu, z dotychcza
sową i grupuje 15 stawek jednoznacznie 
określonych od 1.000 zł do 6.500 zł mie
sięcznie.

Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że pracownicy administracji i obsługi za
trudnieni w bibliotekach mają inne, niż 
podane wyżej tabele miesięcznych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego i stawek do
datku funkcyjnego. Kwestie te reguluje 
Zarządzenie Nr 43 Ministra Kultury i 
Sztuki z dnia 13 grudnia 1985 r., do oma
wiania którego niebawem przystąpimy.

S taw ka d o d a tk u  
fun k cy jn eg o

M iesięczna kw ota 
w  zło tych

1 1.000
2 1.200
3 1.500
4 1.800
5 2.100
6 2.400
7 2.800
8 3.200
9 3.600

10 4.000
11 4.400
12 4.800
13 5.300
14 5.800
15 6.500

Nowa tabela stawek i zaszeregowań zo
stała wprowadzona w załączniku nr 2 A 
do wspomnianej już uchwały nr 158, w 
miejsce dotychczasowej tabeli stanowisk, 
kwalifikacji i zaszeregowania pracowni
ków służby bibliotecznej. Nowa tabela 
pomija sprawy kwalifikacji uregulowane 
w innym akcie prawnym (Rozporządzenie 
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 lis
topada 1985 r. w sprawie wymagań kwa
lifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania 
kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwa
lifikacyjnych uprawniających do zajmo
wania okreiiLonych stanowisk w instytu
cjach i placówkach upoioszechniania kul
tury — opublikowane w .,Dzienniku U- 
staw” nr 56 poz. 291). Do spraw kwalifi
kacji powrócimy w niedalekiej przysz
łości. Nowa tabela, podobnie jak poprzed
nia, dotyczy również pracowników zatru
dnionych w ośrodkach informacji nauko
wej oraz przy konserwacji zbiorów bi
bliotecznych.

Lp. S tanow isko

G rupa
w y n a

grodzenia
zasad n i

czego

1 Starszy kustosz 10—15
2 Kustosz 9—14
3 Starszy bibliotekarz 7—12
4 Starszy dokumenta-

lista 7—12
Starszy konserwator 7—12

5 Bibliotekarz 5—10
6 Dokumentalista 5—10

Konserwator 5—10
7 Młodszy bibliotekarz 2—7
8 Młodszy dokumenta-

lista 2—7
9 Młodszy konserwator 2—7

10 Starszy magazynier
biblioteczny 3—7

11 Magazynier bibliotecz-
ny 1—5
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Jak widać z powyższego, nazwy posz
czególnych stanowisk, podobnie jak we
wnętrzne relacje pomiędzy stanowiskami 
(hierarchia), pozostały bez zmian. Zmie
niły się natomiast numery grup odpo
wiadających poszczególnym stanowiskom. 
Każdemu stanowisku odpowiada 5 lub 6 
grup wynagrodzenia zasadniczego. Pod
wyżki pułapów w ramach poszczególnych 
stanowisk, wprowadzone przez nowe 
przepisy, sięgają 15%.

Nowe określenie uprawnionych do ulgi 
taryfowej przy przejazdach kolejami. 
Rozszerzone zostało uprawnienie do ko
rzystania z 50% ulgi taryfowej przy prze
jazdach kolejami. Przysługiwało ono do 
tej pory pracownikom bibliotek utworzo
nych przez naczelny lub centralny organ 
administracji państwowej albo radę na
rodową. Nowe przepisy rozciągają oma
wiane uprawnienia na żony pracowników. 
Mężowi pracownicy przysługuje zniżka 
taryfowa tylko wtedy, gdy nie jest zdol
ny do pracy i pozostaje na całkowitym 
utrzymaniu żony. Poczyniono zatem zna
czny krok naprzód, aczkolwiek do pełne
go równouprawnienia płci jeszcze nieco 
brakuje.

Wyżej podane uprawnienia przysługują, 
podobnie jak po) przednio, również po 
przejściu pracownika na emeryturę.

Takie same uprawnienia dotyczą pra
cowników bibliotek utworzonych i prowa
dzonych jako instytucje wspólne, pod 
warunkiem że jednym z organizatorów 
(współorganizatorem) instytucji jest na
czelny lub centralny organ administracji 
państwowej albo rada narodowa. W przy
padku wątpliwości decydujące znaczenie 
będzie mieć status prawny biblioteki 
określony w akcie erekcyjnym lub w sta
tucie, który należy w miarę potrzeby in
terpretować przy wykorzystaniu ustawy 
z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowsze
chnianiu kultury oraz o prawach i obo
wiązkach pracowników upowszechniania 
kultury (Dz. U. nr 26, poz. 129) oraz 
ustawy z dniiai 9 kwietnia 1968 r. o bi
bliotekach (Dz. U. nr 12, poz. 63 z póź
niejszymi zmianami).

W następnym odcinku omówione będą 
sprawy wynagrodzeń pracowników ad
ministracyjnych i obsługi zatrudnionych 
w bibliotekach.

MARIA LENARTOWICZ

Przepisy
katalogowania
ksigżek

Forma hasła osobowego

P odstawowe postanowienia między
narodowe dotyczące postaci nazwy 
osobowej jako hasła opisu biblio

graficznego można ująć w dwóch zda
niach:

— w hasłach opisów bibliograficznych 
należy urnieszczać zawsze tę samą nazwę 
danej osoby podaną w tej samej formie, 

— powinna to być nazwa i jej forma 
używana obecnie w kraju obywatelstwa 
lub zamieszkiwania danej osoby.

Rozwijając te ogólne zasady należy wy
odrębnić kilka zagadnień związanych z 
ustaleniem ujednoliconej nazwy osobowej.

To ustalenie polega na wyborze właś
ciwej nazwy spośród różnych nazw jed
nej osoby oraz nadaniu tej nazwie odpo
wiedniej formy.

Wybór nazwy jest konieczny przede 
wszystkim w tych przypadkach, gdy da
na osoba występuje jednocześnie pod kil
koma nazwami, np. jeżeli autor podpi
suje swoje książki to nazwiskiem, to 
pseudonimem lub nawet paroma pseudo
nimami. Podobna decyzja jest potrzebna 
przy zmianie nazwy danej osoby: mogła 
ona sama przyjąć nową nazwę (np. ko
bieta nazwisko męża) bądź też z biegiem 
czasu uzyskać nową nazwę (np. w wy
niku kanonizacji). W takich sytuacjach 
obowiązuje wybranie nazwy dominującej 
tj. tej, której pierwszeństwo przyznał jej 
właściciel lub pod którą jest on obecnie 
bardziej znany. Na przykład nie budzi 
dzisiaj wątpliwości . umieszczanie w ha
słach pseudonimów Bolesław Prus i Jan 
Lechoń a nazwisk Stefana Żeromskiegó 
i Juliana Tuwima, choć oni także pod
pisywali swoje dzieła pseudonimami. Do
minujące nazwy wymienionych autorów 
są podawane w obecnych wydaniach ich 
utworów oraz występują w polskich en
cyklopediach, słownikach biograficznych 
itp. wydawnictwach informacyjnych.

Trudniej jest niekiedy ustalić taką na
zwę dominującą dla osób jeszcze żyjących. 
Takie przypadki muszą być uwzględ
nione w bardziej szczegółoiwych prze
pisach. Trzeba w nich na przykład prze
widzieć możliwość zachowania w hasłach 
różnych nazw jednej osoby, gdy używa 
ich ona konsekwentnie w poszczególnych 
obszarach swojej działalności lub twór
czości (jak w przypadku Macieja Słom

23



czyńskiego, który powieści kryminalne 
podpisuje dwoma pseudonimami, a dzieła 
innego typu nazwiskiem). Natomiast przy 
zmianach nazwy przejmuje się do hasła 
ostatnią nazwę danej osoby, co pociąga 
za sobą niekiedy konieczność przeróbek 
w katalogu alfabetycznym.

Postanowienia międzynarodowe naka
zują, jak już powiedziano wyżej, podawa
nie w haśle nazwy osobowej w formie 
przyjętej w państwie, którego danar oso
ba jest obywatelem lub — gdy nie 
można tego ustalić — w państwie, w 
którym mieszka. I my dostosujemy się 
do tej ogólnej reguły. Powinna ona być 
przestrzegana zwłaszcza w zbiorach in
formacji bibliograficznych przeznaczonych 
do międzynarodowej wymiany.

Wymagania międzynarodowe odnoszą 
się przede wszystkim do zachowania ję
zyka i pisowni nazwy oryginalnej. W 
przypadku języków posługujących się al
fabetami niełacińskimi przewiduje się 
stosowanie transliteracji zgodnej z mię
dzynarodowymi normami. Ujednolicenie 
formy nazwy osobowej polega również na 
ustaleniu jej kompletności oraz kolejności 
jej części. Te dwie ostatnie sprawy nie 
powinny budzić żadnych wątpliwości. I 
dotychczas podaje się w haśle np. tylko 
imiona używane przez daną osobę, a nie 
wszystkie jej nadane zgodnie z metryką. 
A o porządku części nazwy osobowej (w 
przypadku nazwisk podwójnych, nazwisk 
z rodzajnikiem, przedrostkiem itp.) i obec
nie decyduje obyczaj przyjęty w ojczys
tym języku danej osoby.

Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie 
w haśle języka oryginalnej nazwy, spra
wy nie wyglądają tak prosto. Zalecenia 
międzynarodowe mówią o przestrzeganiu 
tej zasady w przypadku wszelkich nazw 
osobowych. Dotyczy ona więc współczes
nych nazw w językach europejskich, a 
także w językach egzotycznych. W ten 
również sposób powinny być podawane 
nazwy, w których na pierwsze miejsce 
wysuwa się imię, jak w przypadku pa
nujących czy świętych i błogosławionych. 
Dla nazw osobowych greckich i rzymskich 
oraz niektórych średniowiecznych przyj
muje się formy łacińskie, podobnie dla 
pewnych dostojników kościoła katolic
kiego. ,

Czy będzie możliwe dostosowanie się 
u nas w pełni do tej międzynarodowej

zasady? Wydaje się, że trzeba jednak 
przewidzieć od niej pewne odstępstwa i 
dopuścić w,określonych przypadkach po
dawanie nazwy spolszczonej. Dla katalo
gów wykazujących wyłącznie lub głów
nie dokumenty w języku polskim, a więc 
katalogów małych bibliotek publicznych 
czy bibliotek szkolnych, to dopuszczenie 
obejmowałoby :
— nazwy zaczynające się od imienia,
— nazwy starożytne i średniowieczne,
— nazwy w językach wymagających trans
literacji.

Natomiast nie proponuje się polszcze
nia w hasłach nazwisk i imion we współ
czesnych językach europejskich używają
cych alfabetu łacińskiego.

Powyższa propozycja odpowiadałaby 
praktyce naszych instytucji wydawniczych 
podających w książkach nazwy spolszczo
ne oraz zasadom redakcyjnym przyjętym 
w obecnie wydawanych polskich encyklo
pediach.

A oto przykłady ilustrujące różnice 
między obowiązkową oryginalną formą 
nazwy i dopuszczalną formą spolszczoną: 
Joannes Paulus II, papa

lub: Jan Paweł II, papież
Vittorio Emanuele II, re dTtalia

lub: Wiktor Emanuel II, król Włoch
Horatius Flaccus, Quintus 

lub: Horacy
Cechov, Anton, Pavlovic 

lub: Czechow, Antoni
oraz
Shakespeare, William

nigdy: Szekspir, William

Zagadnienia poruszone w tym odcinku 
cyklu poświęconego sprawom katalogu 
alfabetycznego są debrze znane wszy
stkim bibliotekarzom. Nowe może się wy
dawać tylko ujęcie tych problemów, 
wskazujące kierunek zmian wprowadza
nych w Przepisach katalogowania ksią
żek w stosunku do Skróconych przepi
sów katalogowania alfabetycznego. Ten 
kierunek to odwoływanie się do rozstrzyg
nięć przyjętych w takich wydawnictwach 
informacyjnych jak encyklopedie, słowni
ki biograficzne, bieżące bibliografie na
rodowe itp. oraz przechodzenie od reguł 
ogólnych do postanowień bardziej szcze
gółowych.
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żegnaj nam, szkoło!
Montaż poetycko-muzyczny dla klasy VIII

Scenariusz  przeznaczony  je s t d la  k las  V III, 
żegnających  szkołę podstaw ow ą. Do re a li
zac ji w yb ieram y  10 recy ta to ró w  — 5 dziew 
czy n ek  i 5 chłoipców. Słowo w stępne będące 
w prow adzen iem  do im prezy  w ygłasza jed en  
z je j uczestn ików . W stęp m ożna tak że  n a 
g rać  na ta śm ę  m agnetofonow ą i w zbogacić 
go odpow iednim  podkładem  m uzycznym . Czas 
trw a n ia  — ok. 35 m inu t.

W p r o w a d z e n ie

Drodzy nasi Nauczyciele! Po raz ostat
ni przyszliśmy do szkoły, tym razem po 
to, aby Wam serdecznie podziękować za 
trud, opiekę, a przede wszystkim za prze
kazaną wiedzę. Przynosimy Wam w da
rze wiersz i piosenkę, skromne kwiaty i 
serdeczny uśmiech.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i 
wychowawcom, innym pracownikom szko
ły, naprawdę wszystkim, dzięki którym 
mogliśmy się uczyć. Pożegnania zawsze 
bywają smutne. Dziękujemy!

Żegnaj nam, szkoło!

Chłopiec I:
(słowa p iosenki Ż egnaj nam , szkoło'.. M u
zyka i słow a — A. W ik torsk ł. T ekst i n u ty  
w  ,.W ychow anie M uzyczne w  Szkole” 1968 
n r  3. P ozosta li uczestn icy  — m orm orando)

Osiem długich lat minęło, tak jak
z bicza trząsł,

z małych smyków wyrośliśmy niby
młody las.

Już za nami jest zielonych osiem lat
spędzonych,

a przed nami nowy obcy świat. 
Dziewczynka I i II:

Żegnaj nam, szkoło, żęgnaj nam miła, 
w sercu dziś radość zrodziła łzę...
W murach twych dobrze zawsze nam

było,
więc piosenką żegnamy cię...

Chłopiec II:
Osiem długich lat minęło, szybko minął 

czas,
dziś kochana nasza szkoła w świat

wyprawia nas.
Więc za trud i wychowanie

pozdrawiamy nasze panie,
przyrzekając dalej uczyć się. 

Dziewczynka III i IV:
Żegnaj nam, szkoło, żegnaj nam miła, 
w sercu dziś radość zrodziła łzę...
W murach twych dobrze zawsze nam

było,

więc piosenką żegnamy cię...
Chłopiec III:

Kąpie się w słońcu czerwiec wesoły, 
ptaki śpiewają w gęstwinie liści.
Po raz ostatni idą do szkoły 
wychowankowie — ośmioklasiści.

Wietrzyk czerwcowy szumi w dąbrowie, 
bzykają w kwiatach wesołe trzmiele. 
Żegnają szkołę wychowankowie, 
żegnają uczniów nauczyciele.

(Pożegnanie ze szko łą  — R. P isarsk i) 

Dziewczynka I:
Dzwonek zadzwonił po raz ostatni... 

Dziewczynka II:
Po raz ostatni schody, korytarz...

Dziewczynka III:
Ostatnie: żegnaj! — w klasie

i w szatni...
Razem:

Szkoło! Już nigdy nas nie powitasz. 
Żegnaj nam, szkoło! Żegnaj nam, klaso! 
Dziś odchodzimy ku nowym czasom.

Chłopiec I:
Każdy z nas własną drogę wybierze. 

Chłopiec II:
Będę rolnikiem.

Chłopiec III:
Będę żołnierzem.

Dziewczynka IV:
Ja kocham liczby. Ich jasną ścisłość. 

Chłopiec IV:
Ja chcę budować mosty nad Wisłą. 

Dziewczynka V:
A ja — hodować rasowe owce. 

Dziewczynka I:
Ja będę tkaczką.

Chłopiec V:
Ja transportowcem.

Dziewczynka V:
Po raz ostatni zajrzę do klasy, 
pożegnam dobrze znajomą salę...

Dziewczynka I:
To były dobre, kochane czasy. 

Dziewczynka II:
A nie wiadomo, co będzie dalej.

(Pożegnanie szko ły  — M. T erlikow ska)
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Dziewczynka III:
E jzjedziemy się wkrótce, każde w inną 

stronę,
i>iad jeziora, nad rzeki, w góry albo 

w lasy.
Przepraszamy za lekcje kiepsko

odrobione,
Za rozmowy, za brzydkie zaśmiecanie 

klasy.
Za kleksy po zeszytach, za książki

w nieładzie
I za „żabkę” wybuchłą w katedry

szufladzie.

Chłopiec I:
Sami czasem nie wiemy, skąd nam się 

to bierze.
Jakiś duch w nas widocznie niezbyt

mądry mieszka,
Ale dzisiaj naprawdę potępiamy

szczerze
I Franię, i Stefana, i Stasia, i Leszka, 
I Józia, co w pracowni zbił tę szklaną 

kulę,
I Kazia, co przedrzeźniał. I wszystkich 

w ogóle.

Chłopiec II:
Człowiek z wolna mądrzeje. Wstecz

gdy się popatrzy.
To widzi, jakie błędy popełniał

co kroku;
Wypracowania pisał byle zbyć,

raz—dwa—trzy,
I z dnia na dzień, jak wariat, czekał 

końca roku.
A dzisiaj — my się tego nie wstydzimy 

wcale —
Witamy koniec roku z radością i —

z żalem.

Chłopiec III:
Zbyt wiele znanych sprawek uszło nam 

na sucho.
Niejedna do rodziców nie dotarła

skarga.
Więc niniejszym dziś swoje

nadstawiamy ucho.
Niech każdy nauczyciel ile chce, je

targa!
Nasze uszy czekają, proszę targać

śmiało.
Nawet godzinę całą. I tak będzie mało.
(W iersz dla nauczycie li na zakończen ie  roku  
szkolnego — B .J. K ern)

Chłopiec IV:
Powiedział mi kiedyś mój tata 
I miał, jak się zdaje, rację.
Że największym wynalazcą

wszechświata
Był ten.
Co wynalazł Wakacje.
Smutno by było na świecie 
Bez tego wynalazku.
Stwierdzicie to sami, kiedy będziecie 
Nad rzeczką gdzieś 
Albo w lasku.

Chłopiec V:
Tak świetnie w dodatku się składa 
(największe to dojrzą matoły).
Że okres wakacji akurat wypada 
Na czas niechodzenia do Szkoły.
Gdyby na przykład w innym terminie 
Miały mieć miejsce Wakacje,
Byłyby chyba kłótnie w rodzinie 
I spore komplikacje.
A tak, żyć mogą w klimacie zgody 
Wakacje i Nauka...
Życzę Wam wszystkim pięknej pogody 
I niech Wam kukułka kuka!
(W yna lazek  na p ią tką  z p lusem  — B .J. K ern)

(W szyscy razem  m orm orando  — P iosenka dla  
nauczycieli. Słow a: Cz. Jan czarsk i, m uzyka: 
M. Zaw adzki. W: P egazem  przez  szkolny rok . 
W ybór pod red . A. P on ieck ie j-P ieku tow sk ie j. 
W arszaw a 1982 s. 463—465)
Dziewczynka IV: (pozostali mormorando) 

W życiu to takie proste: 
przyszedł człowiek, rękę uścisnął,

podziękował,
ale w poezji trudniej, 
poezja to trudne słowa.

Dziewczynka V:
Uścisk dłoni to jedna chwila, 
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo,

co się schyla
nad nurtem naszego wieku;

Chłopiec I:
i ptaki mają być na tym drzewie, 
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego

siebie
dla was i o was, nauczyciele;

Chłopiec II: 
fizycy i matematycy, 
poloniści i biologowie, 
pochwałę waszej pracy 
śpiewam w gorącym słowie.

Dziewczynka I:
Bezmierny mój dług wdzięczności, 
więc strof mi potrzeba jak w słońcu

grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się,

rozgłosił
wysiłek nauczyciela.

Dziewczynka II:
Jakże nie pisać wiersza, 
jakże nie płonąć w podzięce 
za światło, co się rozszerza, 
za dar najpiękniejszy, za wiedzę! 
(W iersz o w ie lk ie j w dzlączności — K .I. G ał
czyński)

(Kończy się m orm orando  i w szyscy razem  w y
ko n u ją  P iosenką dla nauczycieli. Jedna z 
dziew czynek przynosi kosz z kw iatam i. Chło
pcy  i dziew częta re c y tu ją  odpow iednie f ra g 
m en ty  w iersza i  w ręczają  kw iaty.)

Dziewczynka III:
Dla Pana od polskiego 
bukiecik maków polnych.
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Chłopiec III: 
biało-czerwone róże 
dla Pani od historii.

Dziewczynka IV:
Dwie palmy smukłe, niby 
w zeszycie kaligrafii 
litera „I”, dla Pana, 
co uczy geografii.

Chłopiec IV:
Trzy razy trzy stokrotki, 
stokrotnie na rysunku 
dodane, pomnożone — 
dla Pani od rachunków.

Dziewczynka V:
Kalina znad potoku, 
z wiersza Lenartowicza, 
dla Pana, co nas w nuty 
zawiłe wtajemnicza.

Chłopiec V:
Dla Pani od przyrody — 
storczyki bardzo rzadkie.

Dziewczynka I: 
dla Pana od fizyki — 
gałąź jabłoni z jabłkiem.

(K w iat d la  m ego nauczyciela

Chłopiec I:
Dla Pani od chemii...

T. K ubiak)

Dziewczynka II: 
i rosyjskiego...

Chłopiec II: 
plastyki...

Dziewczynka III:
dla naszej pani z biblioteki...

(U czniow ie w ręcza ją  k w ia ty  w szystk im  n au 
czycielom , tak że  i tym , o k tó ry ch  w iersz 
K ub iaka  nie w spom ina. D zięku ją dy rek to ro w i 
szkoły, paniom  z se k re ta r ia tu , szko lnej św ie
tlicy...)

Dziewczynka IV:
Kąpie się w słońcu czerwiec wesoły, 
ptaki śpiewają w gęstwinie liści.
Po raz ostatni idą do szkoły 
Wychowankowie — ośmioklasiści.

Dziewczynka V:
Więc moc życzeń dziś najszczerszych 
przynosimy zamiast gwiazd, 
skromny kwiatek, krótki wierszyk 
i serc tyle, ile nas!

(Dla naszej pani — B. G ordon)
(Szkolną im prezę  pożegnalną kończy  p iosenka 
Z egnaj nam  szkoło . Tym  razem  śp iew ają ją  
wszyscy).

BARBARA JACHIMCZAK

(dokończenie z ostatniej strony okładki)
przeglądach wydarzeń roi się np. od in
formacji, z których nic nie wynika. Czy
tamy tam o zorganizowanych dwa lata 
temu jakichś spotkaniach, podczas któ
rych podkreślono „konieczność stworze
nia trwałych form współpracy”, omówiono 
„stan realizacji” lub „aktualne problemy 
funkcjonowania”, dyskutowano na temat 
„współpracy w ramach planu” itp. Rów
nież wątpliwy wydaje się sens drukowa
nia długich, kilkunastostronicowych wy
kazów osób wyróżnionych onegdaj od
znaką ,,Zasłużony Działacz Kultury”. Nie 
wiem, czy jest potrzeba, by w r. 1986 in
formować całą bibliotekarską Polskę, że 
dwa lata wcześniej niejaki Zbigniew Pa- 
chla wygrał dzięki wierszowi Jesienny 
Pasterz turniej poetycki o „Złote Pióro”, 
zorganizowany przez Korespondencyjny 
Klub Młodych Pisarzy w Międzygórzu, 
podczas gdy Henryk Raczkowski zdobył 
zaledwie III nagrodę w konkursie zor
ganizowanym przez Koło ZMW w Węgla
nach w województwie piotrkowskim. Nie 
mam nic przeciwko konkursom literac
kim, uważam, że są one cenną i potrzeb
ną formą popierania i promowania mło
dych twórców, ale przecież nie dajmy 
się zwariować, bo jeszcze ktoś gotów 
twierzyć, że nie ma już spraw ważniej

szych, o których (za pośrednictwem bran
żowego informatora) warto by bibliote
karzy poinformować.

Zachęcając do bliższego zapoznania się 
z „Informatorem Bibliotekarza i Księga
rza”, do wykorzystywania ■ w codziennej 
pracy jego zalet, zachęcam jednocześnie 
do wypowiedzi na temat jego wad. My
ślę, że publiczna dyskusja nad kształtem 
IBiK-u spowoduje, że wad będzie coraz 
mniej, a osób korzystających z informa
tora — coraz więcej.
______________NIKODEM MAŁKOWSKI

Uzupełnij zbiory
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol

skich dysponuje ograniczonymi iloś
ciami następujących roczników „In
formatora Bibliotekarza i Księga
rza”: 1968, 1969, 1972, 1973, 1979— 
— 1986.

Zamówienia (na wysyłkę za zali
czeniem pocztowym) z podpisem o- 
soby zamawiającej i głównego księ
gowego należy przesyłać do Biura 
Zarządu Głównego SBP, 00-953 
Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7. 
Prowadzi się też sprzedaż odręczną.



w  y da wnict w oSBP

IBiK
Czytelników, którzy nie wiedzą, co 

□zmacza skrót zamieszczony w tytule, 
uprzejmie informuję, że chodzi o

„Informator Bibliotekarza i Księgarza”. 
Czytelnikom, którym to wyjaśnienie na
dal niewiele mówi, donoszę, że IBiK jest 
wydawanym przez Stowarzyszenie Biblio
tekarzy Polskich (od przeszło trzydziestu 
lat) podręcznym informatorem, fachowym 
tila pracowników książki — przede wszy
stkim dla bibliotekarzy i księgarzy. Pro- 
tiplastą IBiK-u był opublikowany w roku 
1956 „Kalendarz Bibliotekarza”, przemia
nowany rok później na „Informator Bi
bliotekarza”. Pod obecną nazwą wydaw
nictwo ukazuje się od r. 1960. Z kalen
darzem niewiele ma już wspólnego. Z za
mieszczanego niegdyś obszernego kalenda
rium dziennego pozostał tylko dwustro- 
nicowy kalendarz skrócony. Rozrosła się 
natomiast część informacyjna.

Najnowszy tomik IBiK obejmuje mię
dzy innymi informacje na temat krajo
wych i międzynarodowych wydarzeń 
związanych z książką i bibliotekami, 
zmian w obsadzie stanowisk kierowni
czych w bibliotekach, sprzedaży wydaw
nictw i innych towarów w księgarniach 
„Domu Książki” w r. 1984. Ponadto za
mieszczono wylcazy biibiliotekairskich o- 
środków szkoleniowych (adresy, nazwiska 
osób kierujących), przepisów prawnych 
dotyczących działalności bibliotek, laure
atów nagród krajowych i międzynarodo
wych za twórczość literacką i publicysty
czną, książek i czasopism fachowych. Tra
dycyjnie podano podstawowe informacje 
o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich i 
Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich (obe
cne składy i adresy władz statutowych 
na szczeblu centralnym i w poszczegól
nych ogniwach terenowych).

Warto zwrócić uwagę, że większość 
działów informatora ma charakter stały. 
Co roku na przykład podawany jest wy
kaz najnowszych przepisów prawnych i 
ostatnio wydanych publikacji fachowych, 
przy czym zachowana jest tu ciągłość 
chronologiczna. Jeżeli rocznik 1985 obej
mował przepisy prawne wydane do 15 
maja 1984 r., to wykaz w roczniku naj
nowszym rozpoczyna się od tego właśnie 
dnia. Podobnie jest z przeglądem litera
tury fachov/ej i z innymi materiałami. 
Nie powtarza się też w każdym roczniku 
tych informacji podstawowych, które nie 
straciły aktualności. Dąży się raczej do 
rozszerzenia zasięgu informacji. W r. 1985 
podano np. adresy publicznych i pedago
gicznych bibliotek wojewódzkich, biblio

tek uniwersyteckich i politechnicznych, 
natomiast w roczniku najnowszym — ad
resy bibliotek głównych wyższych szkół 
artystycznych i bibliotek społeczno-eko
nomicznych. Oznacza to, że IBiK nie jest 
informatorem, którego termin ważności 
upłyvza 31 grudnia danego roku. Poszcze
gólne tomiki na długo zachowują aktual
ność. Ułatwieniem w poszukiwaniu infor
macji są zamieszczane bodajże co pięć lat 
indeksy tematów. Wieść niesie, że w to
miku przyszłorocznym ukaże się indeks 
za całe trzydziestolecie, ale nie wiado
mo, czy to prawda.

Piszę tak obszernie o dziejach i zawar
tości „Informatora”, ponieważ — jak się 
okazuje — w^'dawnictwo to jest znane 
słabo, zwłaszcza wśród młodszego poko
lenia bibliotekarzy. Owszem, prawie każ
dy słyszał, że podobno gdzieś coś takiego 
wychodzi lub wychodziło, ale tylko nie
liczni są przekonani, że na pewno, a 
jeszcze mniejsze grono widziało to na 
własne oczy.

Trudno uwierzyć, że w czasach nara
stającego głodu na wszelkiego rodzaju 
poradniki i informatory, w czasach gdy 
utyskiwania na brak tego typu publikacji 
są co najmniej tak częste jak narzekania, 
że nie starcza forsy od pierwszego do 
pierwszego, nakład informatora adresowa
nego do kilkudziesięciotysięcznej grupy 
zawodowej systematycznie maleje (z 17 
tys. egzemplarzy w latach pięćdziesiątych, 
do 7 tys. w r. 1986). Przy tym należy 
zaznaczyć, że spadek ten spowodowany 
jest wyłącznie malejącym popytem.

Wygląda na to, że IBiK jest źle pro
pagowany. Ze strony wydawcy brakuje 
szerszej informacji o zawartości i funkcji 
publikacji. Z kolei starsi stażem biblio
tekarze, którzy z „Informatorem” współ- 
żyją od lat, nie zaszczepiają młodszym 
kolegom nawyku i umiejętności korzy
stania z informatora.

Nie chcę nikomu wmawiać, że wszyscy 
są winni oprócz redakcji IBiK-u, że do 
zawartości informatora nie można r'- -'- 
zastrzeżeń. Owszem, można, a nawet t t 
ba. Zasadnicze wątpliwości budzi 
sprawa „przylepienia” do inform.;'i.' 
części księgarskiej, która zajmuje śr 
jedną czwartą—jedną piątą obję ' 
poszczególnych tomików, podczas ''<1/ 
środowisko księgarskie kupuje zaledw'? 
200—300 egz. każdego rocznika. N 
wiem, co jest księgarzom potrzebne ćo 
szczęścia, ale wygląda na to, że IBiK ra
czej nie. Po co więc uszczęśliwiać ich 
„na siłę”.

Poważnym mankamentem jest termin 
ukazywania się „Informatora”. Z reguły 
dociera on do odbiorców koło marca, 
czyli o kilka miesięcy za późno.

Zastrzeżenia budzi także dobór i war
tość informacyjna części materiałów typu 
dokumentacyjnego, kronikarskiego. W 
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