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MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

Niech bibliotekarz umie pracować i gromadzić właściwy zasób 
biblioteczny, niech wie, jak obsłużyć czytelnika nie zawracając mu 
głowy wieczorami literackimi, krzyżówkami, kukiełkami. Niech 
zostawi cały ten ambaras świetlicom i domom kultury — co im 
się bardzo przyda, bo i tak mają połamane głowy od zastanawiania 
się, czymże właściwie mają się zajmować.

Czy w rozwoju świata nie biorą udziału biblioteki — s. 8.

Jest to na naszym gruncie wydarzenie bezprecedensowe nie tyl
ko dlatego, że po raz pierwszy w sposób kompleksowy rozpatry
wano sytuację bibliotekarstwa na szczeblu Komisji Kultury KC 
PZPR. Nowością jest również fakt, że zrezygnowani ze zgłasza
nia dziesiątków tzw. słusznych postulatów kierowanych do Pana 
Boga. Zrezygnowano ze zbiorowego przeżuwania, aż do znudzenia, 
kolejnych projektów wstępnych, projektów do projektów, wersji 
roboczych. Nie dopuszczono do ciągnących się w nieskończoność 
debat organizowanych na pewnym etapie już tylko po to, by wszy
scy mogli się nawzajem poprzekonywać, że już od dawna są tego 
samego zdania, a następnie przegłosować uchwałę w sprawie prze
redagowania tytułu jednego z podrozdziałów oraz zamiany dwóch 
przecinków na średniki.

O realizacji wniosków zawartych w dokumencie Stan i kierunki rozwo-
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C zytelnictw o osób starszych
FRANCISZEK CZAJKOWSKI

Nie pow inn iśm y  szukać zadań  dostosow anych  do naszych sił, lecz 
s ta ra ć  się znaleźć siłę do zrealizow ania ty ch  zadań

(H. K eller — „H isto ria  m ojego życia” )

W Polsce podobnie jak we wszystkich cywilizacyjnie rozwiniętych społeczeń
stwach przybywa ludzi starszych. Przypuszcza się, że obecnie populacja ta liczy 
około 4,5 miliona osób, a w roku 2000 — według szacunkowych wyliczeń Mini
sterstwa Zdrowia i Opieki Społecznej — osiągnie prawie 6 milionów i będzie 
stanowić ponad 14% ogółu ludności w kraju. Wraz z tym faktem wyłaniają się 
nowe problemy, nie znane na taką skalę poprzednio. Można je sprowadzić do ko
nieczności zapewnienia coraz to lepszych warunków egzystencji materialnej, pod
noszenia jakości życia, kształtowania właściwego stosunku młodych do starszych.

Z auważalnemu z roku na rok przy
rostowi populacji osób tzw. „trze
ciego wieku” oraz przedłużającej się 

aktywności zawodowej i intelektualnej 
będącej następstwem osiągnięć techniki i 
postępu medycyny towarzyszyć będzie 
wzrost zapotrzebowania na usługi kultu
ralne. Również i przed polskim biblio
tekarstwem, które w większym niż do
tychczas stopniu powinno być nastawione 
na zaspokajanie potrzeb czytelniczych 
zróżnicowanych grup społecznych, w tym 
łudzi starszych, stają zwielokrotnione za
dania.

Na pierwszym miejscu plasuje się po
trzeba uświadamiania sobie podstawowych 
realiów społecznych, zwłaszcza faktu ist
nienia kilku milionów osób z obniżającą 
się sprawnością psycho-fizyczną. Proce
sowi starzenia się człowieka towarzyszy 
najczęściej poczucie osamotnienia, depre
sja, obniżone możliwości percepcyjne, 
zanikanie pamięci i słuchu, niedowidzenie,

utrudnione kontakty z otoczeniem, wzmo
żona podejrzliwość w stosunku do za
chowań i sposobu bycia pokolenia ludzi 
młodszych. Wzrost populacji osób star
szych oznacza jednocześnie przyrost licz
by zniedołężniałych, osamotnionych, prze
wlekle chorych. Jest to kolejne godne 
odnotowania zjawisko o wydźwięku spo
łecznym, którego nie sposób nie uwzglę
dniać w dyskusjach nad modelem współ
czesnego bibliotekarstwa.

Te dość oczywiste i spontanicznie na
rzucające się fakty legły u podstaw dy
namicznego rozwoju czytelnictwa specja
listycznego w wielu krajach, szczególnie 
w ostatnim dwudziestoleciu. W jego 
obS2Łarze, jak wiadomo, obok czytelnictwa 
chorych i inwalidów znajduje się rów
nież czytelnictwo seniorów.

Normy IFLA dla grup specjalnych za
kładają, że: [...] wszelkie usługi bibliotek 
publicznych powinny być dostępne, w 
miarę możności, czytelnikom upośledzo
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nym i unieruchomionym w domu, tak 
dorosłym jak i dzieciom [...]. Tam gdzie 
istnieje znaczne zapotrzebowanie na tego 
rodzaju usługi należy utworzyć specjalny 
dział w ramach biblioteki publicznej, 
kierowany przez wykwalifikowanego bi
bliotekarza i dysponujący odpowiednim 
personelem pomocniczym. Jakkolwiek ten 
dział powinien móc korzystać z całych 
zasobów biblioteki, łącznie z czasopisma
mi, materiałami audiowizualnymi i po
zycjami zamawianymi specjalnie, to jed
nak pożądane jest, aby dysponował 
oddzielnym zbiorem podstawowym, obej
mującym takie pozycje jak dzieła o szcze
gólnie dużej czcionce

Obsłudze bibliotecznej osób starszych 
żyjących w społeczeństwie lub przebywa
jących w zinstytucjonalizowanych ośrod
kach opieki jeszcze więcej uwagi poświęca 
drugi numer wydawnictwa z serii „Ra
porty dotyczące spraw zawodowych — 
IFLA”. Dokument ten zawiera wskazówki 
{guideLines) dla bibliotek obsługujących 
pacjentów i osoby niepełnosprawne To 
syntetyczne i niezwykle wartościowe 
opracowanie zaleca krajom członkowskim 
IFIjA objęcie osób starszych stałą i sy
stematyczną obsługą czytelniczą, przez 
zorganizowany system dostarczania im 
do mieszkań materiałów bibliotecznych 
oraz właściwego sprzętu (co np. stosuje 
Holandia, kraje skandynawskie), a w 
przypadku domów pomocy społecznej — 
organizowanie punktów z księgozbiorem 
wymienianym co najmniej 2 razy w roku. 
Wielkość takiego księgozbioru ma wy
nosić 3—6 książek na mieszkańca, nie 
mniej jednak niż 300 woluminów. Biblio
tekarz lub inny pracownik prowadzący 
punkt powinien odwiedzać sale regular
nie.

Międzynarodowe ustalenia są zbieżne 
z odczuciami polskich bibliotekarzy za
interesowanych omawianą tu, problema
tyką. Ponadto zagadnienia czytelnictwa 
chorych i niepełnosprawnych widzi się 
w naszym kraju w jeszcze szerszym kon
tekście. Warto bowiem odnotować, że 
Polska Ludowa w okresie 40-lecia wy
pracowała liczące się osiągnięcia w dzie
dzinie kompleksowej rehabilitacji, uwzglę
dniającej obok rehabilitacji medycznej 
— rehabilitację psychiczną i społeczną. 
W tak pojmowanej rehabilitacji szcze
gólna rola przypada twórczości artysty-

> Obsługa c zy te ln ikó w  niepełnospraw nych. 
W arszaw a: B ib lio teka N arodow a; In s ty tu t
K siążki i C zytelnictw a, 1981. — s. 56 — (Zeszy
ty  Przekładów . 43).

2 G uidelines fo r  Libraries Serving  Hospital 
P atients and  D isabled People in  the C om m u
n ity . The Hague: IFLA, 1984. — IFLA P ro 
fessional R eports 2.

cznej, zwłaszcza literaturze, wzbogacają
cej z całą pewnością proces poznania 
zachowań i psychiki starszych. W odnie
sieniu zaś do tej populacji — co coraz 
częściej potwierdzają badania empiryczne 
i spostrzeżenia wybitnych specjalistów ’ 
— literatura pomaga w rozładowaniu de
presji, wzbogaca motywację do leczenia 
i stosowania zabiegów rehabilitacyjnych. 
Stanowi swego rodzaju doping do wy
siłku intelektualnego, rozbudowuje „wnę
trze” człowieka, dostarcza bogatych prze
żyć, pozostaje wreszcie jednym z isto
tnych czynników wypełniających wolny 
czas.

W kontekście tego, co dotychczas po
wiedziano, nasuwa się pytanie o formy 
i metody organizowania obsługi czytelni
czej seniorów w Polsce oraz o przysto
sowanie materiałów bibliotecznych, zgod
nie ze zróżnicowanym 2:apotrzebowaniem 
czytelniczym osób starszych.

Czytelników wieku poprodukcyjnego, ze 
względu na formę usług oferowanych 
przez biblioteki, zaszeregować można do 
trzech grup. Do pierwszej zalicza się tych, 
którym warunki zdrowotne i okoliczności 
zewnętrzne pozwalają korzystać z biblio
tek na ogólnie przyjętych zasadach, do 
drugiej .— pensjonariuszy przebywających 
stale lub okresowo w domach pomocy 
społecznej, do trzeciej zaś — czytelników 
obciążonych inwalidztwem, przewlekłą 
chorobą, a więc tych, którym należy do
starczać literaturę do miejsca ich zamie
szkania.

Obsługa czytelnicza pierwszej i najlicz
niejszej grupy nie nastręcza większych 
utrudnień. Wymaga jedynie od bibliote
karza znajomości podstawowych zasad 
psychologii osób starszych, wyrozumia
łości i taktu, a przede wszystkim cier
pliwości i tolerancji przy doborze odpo
wiednich materiałów czytelniczych (np. 
starsi sięgają często po bajki).

Działalność czytelniczą wśród starszych 
można też efektywnie rozwijać w klu
bach seniora, które często — jak na to 
wskazuje praktyka — funkcjonują przv 
bibliotekach publicznych. Bywalcy tych 
klubów uczestniczą chętnie w imprezach 
literackich, wieczorach dyskusyjnych, 
spotkaniach autorskich i towarzyskich. 
Wielu z nich wykazuje zainteresowania 
twórcze, które, umiejętnie stymulowane 
i eksponowane, spełniają niemałą rolę 
w rozwoju osobowości i często kompen
sują utraconą sprawność.

W odniesieniu do pensjonariuszy, któ
rych rejestruje się ponad 60 tysięcy, 
trzeba uwzględniać specyficzną atmosferę

’ Por. J. A l e k s a n d r o w i c z :  Literatura  
a zdrow ie społeczeństw a. K raków  1973.
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panującą w domach pomocy społecznej, 
odmienną od tej, jaką stwarza dom ro
dzinny, otoczenie krewnych czy wypró
bowanych przyjaciół. Poczucie osamotnie
nia, życiowego zawodu, a nierzadko dra
mat rozłąki z otoczeniem, z najbliższymi, 
nadmiar wolnego czasu, beznadziejność 
i nuda — oto tylko niektóre ze zjawisk.

na jakie uskarżają się mieszkańcy domów 
pogodnej, a może bardzo niepogodnej (!?)' 
starości. Książki i gazety — obok radia 
i telewizji — odgrywają ważną rolę w 
przezwyciężaniu tych stanów.

Czytelnictwo osób starszych było tema
tem zorganizowanego niedawno przez 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej

actes;
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Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną i Książnicę Miejską
— Ośrodek Informacyjno-Metodyczny 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnospraw
nych w Torùniu regionalnego seminarium 
dla pracowników kulturalno-oświatowych 
i socjalnych z domów pomocy społecznej 
i dziennego pobytu oraz dła bibliotekarzy 
z województw bydgoskiego, toruńskiego 
i włocławskiego (łącznie uczestniczyło — 
56 osób). Ponieważ seminarium to — zda
niem uczestników — stanowiło niezbędne 
ogniwo w procesie zawodowego dokształ
cania kadry zainteresowanej problema
tyką i wyzwoliło impułsy do poszukiwa
nia nowych rozwiązań w zakresie obsługi 
bibliotecznej oraz wykorzystania rehabili
tacyjnych właściwości łiteratury w pra
cy z ludźmi starszymi, warto mu poświę
cić więcej uwagi. W programie u-względ- 
niono wykład Barbary Janas-Stawikow- 
skiiej, pracownika naukowego Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, o psychologicznych 
problemach starzenia się człowieka, wy
powiedź kol. Barbary Momot, instruktora- 
pedagoga zatrudnionego w Ośrodku, na 
temat stanu bibliotek i czytelnictwa w 
domach pomocy społecznej województwa 
toruńskiego. W dyskusji znalazły sie też 
wypowiedzi dotyczące obsługi bibliotecz
nej pensjonariuszy w ościennych woje
wództwach oraz dwugłos pracowników 
kulturalno-oświatowych z Grudziądza — 
Ireny Pietrzak i Kazimierza Pokory, 
poświęcony formom pracy z pensjonariu
szami.

Końcowym punktem programu była 
informacja o profilu, zasobach książek 
mówionych i o działalności Filii Biblio
tecznej dla Niewidomych i Niepełno
sprawnych, wzbogacona recytacjami poe
zji — Brzozy Andrzeja Bartyńskiego i 
fragmentem prozy — Perły i wieprze 
Koimela Makuszyńskiego w wykonaniu 
Zygmunta Bartnickiego, 82-letniego czy
telnika — niewidomego. Pełną artyzmu 
i zaangażowania recytację uznano za 
trafną weryfikację rozważań teoretycz
nych. A może był to dowód na potwier
dzenie tezy, że czas również i dla czło
wieka starszego może być nie tylko 
udręką i zmorą, ale też wyzwoleniem i 
szansą.

Wyłoniony podczas narady obraz biblio
tek i czytelnictwa w instytucjach opie
kuńczych nie wygląda wcale najleoiej. 
I tak np. w sześciu domach oomocv spo
łecznej województwa toruńskiego (nie 
licząc trzech utrzymywanych przez „Ca
ritas”) nie ma samodzielnych lokali bi
bliotecznych, a ksîegozbiorv liczące ocó- 
łem 5614 wol. (4924 — zakładowych, 690
— punktów bibliotecznych) przechowy
wane są w świetlicach lub pomieszcze
niach biurowych. Wśród książek stano
wiących własność domów znaczną część

stanowią egzemplarze zdezaktualizowane, 
mało wartościowe, brakuje nowości. Do 
punktów kierowane są książki mało po
czytne, z zasady nie odpowiadające za
interesowaniom czytelniczym i możliwo
ściom psychicznym osób starszych. Do 
wyjątków należą sytuacje, w których 
pracownicy kulturalno-oświatowi sami 
dobierają w bibliotekach książki do 
swoich punktów, zgodnie z gustami czy
telników. A gusty te najczęściej wiążą 
się z literaturą lat młodości (nierzadko 
są to bajki i bestsellery sprzed kilku
dziesięciu lat), z upodobaniem do książek 
historycznych i obyczajowych oraz o tre
ściach religijnych. Brak na ogół zainte
resowania literaturą współczesną, fanta
styczno-naukową, czy poezją. Czasami 
ktoś poszukuje _ wydawnictw albumowych 
lub publikacji ż pogranicza filozofii, aby 
uporządkować własne myśli i poglądy. 
Istnieje też zapotrzebowanie na wydaw
nictwa encyklopedyczne i słowniki nie
zbędne w zrozumieniu artykułów, roz
wiązywaniu krzyżówek. W kolekcjonowa
niu literatury trzeba także pomyśleć 
o jakości druku (duża czcionka) i unikać 
ks'iążek grubych i ciężkich. Wielu pen
sjonariuszy ma kłopoty ze wzrokiem, 
toteż do punktów należy skierować ksią
żki mówione, przeznaczone dla indywi
dualnego odbiorcy lub dla radiowęzłów.

Podczas seminarium wypracowano też 
pewne stwierdzenia i wnioski, z zamiarem 
przesłania ich do zainteresowanych wy
działów zdrowia, kierownictw domów 
nomocy społecznej oraz do dyrekcji bi
bliotek szczebla wojewódzkiego i rejono
wego.

Ponieważ wnioski te mogą stanowić 
pomoc do pracy i w innych wojewódz
twach, podaję je w nieomal pełnym 
brzmieniu:

1. C echy osobow ości s ta rze jąc eg o  się czło
w ieka, p rzebyw ającego  w  dom u pom ocy  spo
łecznej, w y m ag ają  sp e c ja ln y ch  fo rm  ud o stęp 
n ian ia  1 upow szechnian ia  l i te ra tu ry .

2. B ib lio teka 1 p raca  b ib lio tek arza  w inny  
zyskać w  ty c h  In s ty tu c jach  w łaściw ą rangę 
1 otoczone b yć  op ieką poprzez zag w a ran to 
w anie odpow iednich  w aru n k ó w  lokalow ych , 
spec ja ln ie  d o b ran y  księgozbiór 1 określone 
godziny  p racy .

3. P raco w n icy  k u ltu ra ln o -o św ia to w i pow inni 
zostać zobow iązani do w iększego w y k o rzy sty 
w ania l i te ra tu ry , u zn a jąc  JeJ p ro filak ty czn y  1 
te ra p e u ty c z n y  w pływ  na p ensjonariuszy .

4. K sięgozbiór D PS trzeb a  poddać  se lek c ji 
(obow iązek b ib lio tek  publicznych) oraz w zbo
gacić o now ości w ydaw nicze i pozycje  do 
księgozb ioru  podręcznego, pochodzące z za 
k upów  d o konyw anych  sy tem a ty czn ie  ze śro d 
ków  w łasnych  lu b  b ib lio tek  pub licznych .

5. P raco w n icy  k u ltu ra ln o -o św ia to w i 1 soc-



czytelnictwo starszych

ja ln l k o rzy sta ją  z fo rm  szkoleń o rganizow a
nych  przez b ib lio tek i; p rzy  ich  w spółudziale 
i pom ocy przygo tow ują  różne fo rm y  upo
w szechniania książki i zajęć o ch a rak te rze  oś- 
w ia tow o-terapeu tycznym .

6. Z ain te resow ane ogniw a re so rtu  służby 
zdrow ia n adzoru jące  działalność DPS i dom ów  
dziennego p o by tu  uw zględnią tem a ty k ę  b ib lio 
tek  i czy teln ictw a na n a rad ach  w ew n ętrz 
nych  i uczynią ją  p rzedm io tem  lu s trac ji.

Stosunkowo liczną grupę społeczną, się
gającą ponad milion osób, stanowią 
osoby zniedołężniałe i samotne. Obsługą 
czytelniczą tych ludzi, polegającą na do
starczaniu materiałów czytelniczych do 
mieszkań, zajmują się nieliczne tylko 
biblioteki. A jeśli to czynią, to raczej 
przypadkowo i bez określonej metody. 
Przed dwoma laty jedna z bibliotek re
jonowych województwa toruńskiego (w 
Brodnicy) podjęła się dostarczania książek 
i czyniła to w sposób systematyczny. 
Wykorzystano przy tym samochód słu
żbowy i doświadczenia długoletnich bi
bliotekarzy. Pierwsze wizyty potencjonal- 
nym czytelnikom złożyła kierowniczka 
wypożyczalni, rozpoznając wstępnie ich 
stan zdrowotny, zainteresowania czytelni
cze, ewentualne zapotrzebowanie na ksią
żki mówione. W sondażu tym posłużyła 
się kwestionariuszem przechowywanym 
po wypełnieniu w kartotece, łącznie z 
kartą czytelnika. Następnym razem do
starczano już zestawy książek stosownie 
do indywidualnych potrzeb. Przedsięwzię-

< W zór — str . 5.

cie to zyskało aprobatę społeczną w mie
ście. S.potkąło się też z uznaniem ze 
strony odwiedzanych czytelników, dla 
których przyjście bibliotekarza było ko- 
jącyrn wydarzeniem i odskocznią od osa
motnienia. Pomoc w roznoszeniu książek 
zadeklarowali samorzutnie członkowie 
Koła Przyjaciół Biblioteki — osoby do
rosłe, kulturalne, z poczuciem odpowie
dzialności, Przy właściwym pokierowaniu 
tym aktywem liczyć można na zadowala
jące rezultaty czy nawet na ukształto
wanie . instytucji wolontariuszy, tak sze
roko rozpropagowanej za« granicą. Obok 
Brodnicy, w jednej z filii bibliotecznych 
Grudziądza wprowadzono ukierunkowaną 
formę dostarczania książek do mieszkań, 
wykorzystując w celach -popularyzator
skich prasę lokalną.

Perspektywiczny rozwój czytelnictwa 
seniorów ma szanse bycia jednym z pun
któw rządowego programu opieki nad 
niepełnosprawnymi. Żeby to jednak na
stąpiło, niezbędne są określone działania 
legislacyjne, przeprofilowanie modelu or
ganizacyjnego polskiego bibliotekarstwa 
powszechnego, zwiększenie kredytów na 
uruchomienie obsady personalnej nasta
wionej li tylko na obsługę czytelniczą 
osób starszych, planowe wykorzystywa
nie środków transportu samochodowego 
bibliotek do wypełniania tych zadań, 
wreszcie sfinalizowanie postulatu wyda
wania bogatszego asortymentu tytułów 
poszukiwanej literatury i drukowania 
chociażby kilku książek rocznie dużą 
czcionką, na co tak oczekują starsi i 
chorzy.

z  głębokim  żalem  zawiadamiamy, że w dniu 23 maja 
1986 r. zmarła w  wieku 8i lat

Koleżanka

IRENA MORSZTYNKIEWICZ
Członek Honorowy 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
.Laureatka Nagrody im. H eleny Radlińskiej 

em erytowany długoletni dyrektor Centralnej Biblioteki Statysty
cznej GUS, w ybitna znawczyni problem atyki bibliotekarstwa nau
kowego i statystyki bibliotecznej, popularyzatorka zawodu biblio
tekarza.
Wybitna działaczka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na fo 
rum krajowym  i m iędzynarodowym , b. w iceprzewodnicząca i se
kretarz generalny ZG SBP.
W Zmarłej tracim y wielce zasłużonego bibliotekarza i działacza 
społecznega oraz szlachetnego Człowieka.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
Koleżanki i Koledzy



Arłykul dyskusyjny

Czy w  rozwoju św ia ta  
nie biorq udziału biblioteki?

ALEKSANDRA NIEMCZYKOWA

W jednym ze swoich świetnych refe
ratów Jadwiga Kołodziejska stwier
dziła, iż do czasu gdy biblioteki 

w Polsce zaczną się posługiwać techniką 
rozwiniętą trochę bardziej od telefonu 
i maszyny do pisania — do tego czasu 
zapotrzebowanie na bibliotekarzy będzie 
rosło w linii prostej: więcej kilometrów 
półek z książkami — odpowiednio więcej 
stanowisk bibliotekarskich. Więcej , mie
szkańców w osiedlu — odpowiednio wię
cej stanowisk bibliotekarskich. Rozumo
wanie logiczne, odpowiadające faktom, 
a jednak przy takich prognozach zapo- 
trzebow'ania na bibliotekarzy koniecznie 
w ich przygotowaniu do pracy należy coś 
zmienić. Nie czekając na rozwój tech
niki, na komputery i inne zdobycze cy
wilizacyjne. Przeglądając podręczniki i 
programy przeznaczone do kształcenia 
bibliotekarzy do bibliotek publicznych 
i w pewnym stopniu — szkolnych, mam 
wrażenie, że odbywam milą mi bardzo 
podróż wstecz płynącego czasu. I nie wy
dają mi się ani awangardowe, ani no
watorskie takie sformułowania dotyczące 
funkcji bibliotek jak: funkcje diagno- 
.styczno-prognostyczne lub: kulturalno- 
-wychowawcze. Naprawdę nie wiadomo, 
o co w tych zestawieniach słów chodzi 
i kim ma być właściwie ów bibliotekarz.

To pytanie zadaję wyłączając bibliote
karzy pracujących w bibliotekach służą
cych nauce' i studiom, bo tu nawet gdyby 
bibliotekarzowi żelaznymi gwoźdźmi wbito 
w głowę, że ma spełniać funkcję dia- 
gnostyczno-prognostyczną, to i tak czy
telnik się nie da i będzie czytał to, co 
mu potrzebne, a nie to, co wynika z fun
kcji diagnostyczno-prognostycznej czy 
kulturalno-wychowawczej.

Otóż zabieram się do podróży wstecz 
płynącego czasu; tak, to prawda, że "w 
XIV wieku cudowny biskup de Bury pi
sał w swyłn Philöbiblionie^, że uważać 
trzeba, by student czytając nie wycierał 
nosa w palce. Nie da się ukryć, że ten 
zwrot świadczy o wychowawczej roli

* R e fe ra t Wygłoszony na k onferencji zorga
nizow anej przez CUKB 7 grudn ia  1985 r.

'R y s z a rd  de B u r y ,  au to r dzieła Phïlo- 
biblion  zm arł w  r. 1345 w  Anglii, gdzie był 
biskupem . • ' . ' ' ' •

biblioteki, ale to był wiek XIV. W XVII 
wieku Gabriel Naudé» miał również de
zyderaty dotyczące roli wychowawczej 
bibliotekarza, pisał bowiem: „pozwólcie 
rozkoszować się czytaniem”. Wśród obe
cnych teoretyków bibliotekoznawstwa „roz
koszowanie się czytaniem” — mimo wyso
kiego autorytetu Gabriela Naudé— trakto
wane jest wstydliwie, występuje z reguły 
po wyliczeniu wszystkich innych właści
wości społecznych biblioteki, jej roli, 
wychowawczej, politycznej, naukowej i 
kilku jeszcze innych, nie zawsze zrozu
miałych. Dopiero na samym końcu jest 
mowa o czytaniu dla aktywizacji kultu- 
ra.lnej, co po prostu ma znaczyć: dla 
rozrywki.

Ale wróćmy do podróży w przeszłość. 
Oświecenie ze swoim fizjokratyzmem po
dniosło znaczenie książki w życiu ludzi 
prostych, którzy przy pomocy zdobytej 
tą drogą wiedzy powinni lepiej uprawiać 
swe pola. Wiek XIX ogłosił powszechność 
hasła: „Oświata ludu dokona cudu”. Do
tyczyło to zarówno wsi, jak i powstającej 
w miastach klasy robotniczej. Tylko że 
na wsi długo jeszcze tą oświatą ludu zaj
mowali się co światlejsi księża i ideowe 
panienki lub panie ze dworu, szczególnie 
na dawnych terenach polskich, widząc w 
uczeniu korzystania z książki wielką pa
triotyczną szansę. Wtedy rzeczywiście 
można było łączyć wychowanie ku nie- 
wycieraniu nosa w palce z nauką czy
tania i korzystania z porad pisanych. 
Wtedy też wytworzył się (ten nieznośny 
dla naszych czasów) dystans intelektual
ny: ten, kto zawiaduje książką przezna
czoną dla ludu miejskiego czy wiejskie
go — to inteligent, który wie lepiej, któ
ry uczy i wychowuje.

Można było, ale już z pewnymi zmia
nami, przenosić ten wzór na lata dwu
dzieste czy trzydzieste wieku XX. He- ' 
lena Radlińska, wraz z całym szeregiern 
ludzi światłych, widziała w szerokiej 
pracy z książką walkę z analfabetyzmem, 
podnoszenie poziomu umysłowego społe-

’ G abriel N a u d é :  A dvis pour dresser
une bib lio thèque  (1627). Dzieło to  jes t uw ażane 
za pierw szy w spółczesny podręcznik  bib lio te
karsk i.



czeństwa, a także — i może przede wszy
stkim — wyrabianie przez czytanie sa
modzielności myślenia. Czytając niech 
każdy będzie sobą, mając wspólny język. 
To było takie ważne w okresie scalania 
Polski wyzwolonej spod trzech zaborów.

A co się dzieje, może akurat nie teraz, 
ale w zasięgu mojej pamięci. W latach 
pięćdziesiątych należało — według grupy 
teoretyków pracy z czytelnikiem — wie
dzieć o nim jak najwńęcej. Były nawet 
takie pomysły, by bibliotekarz robił wy
wiady u dozorcy (wtedy byli jeszcze 
dozorcy, którzy poza udzielaniem wywia
dów zamiatali chodniki i sprzątali klatki 
schodowe). Oczywiście były to pomysły 
sporadyczne, ale były. Potem się okazy
wało, że bibliotekarz w żaden sposób nie 
może wyjść z tej swojej wychowawczo- 
-kształcącej roli. Byli tacy w latach pięć
dziesiątych (nie będę wytykać palcami), 
którzy pisali, iż bibliotekarz to inżynier 
duszy ludzkiej. Widać w myśl tej za- ' 
bawnej piosenki dziecięcej; ,,Pan Bóg 
stworzył, duszę włożył i żałuje” — a oto 
nadchodzi bibliotekarz ,,inżynier duszy 
ludzkiej”, który delikatną namową daje 
do czytania odpowiednie książki i arty
kuły, i z tej niekształtnej i godnej po
żałowania Boskiego duszy kształtuje swo
ją wolą i wiedzą człowieka prawdziwie 
materialnego bez żadnej duszy, ale z 
właściwym stosunkiem do nowych cza
sów.

Jak sobie bibliotekarze z tymi funkcja
mi znawcv człowieka i inżyniera dusz 
poradzili, tak poradzili, a biblioteki trwa
ją dalej, co prawda ciągle jeszcze w re
lacji liniowej: więcej książek — więcej 
bibliotekarzy, więcej czytelników — wię
cej bibliotekarzy, ale są. Są mimo ar
chaicznych urządzeń i braku komputery
zacji. To nie znaczy jednak, że mają i 
muszą być dalej przestarzałe w swych 
metodach pracy. Po to zaś, by nie były 
przestarzałe, programy nauczania i pod
ręczniki powinny wnieść w świadomość 
bibliotekarzy tyle nowego, ile się da, na
wet bez podstawowych zmian w technice.

Jaki ma więc być ten współczesny 
bibliotekarz bez komputerów i mikrote- 
chnik? Bibliotekarz biblioteki publicznej, 
a także w pewnym stopniu biblioteki 
szkolnej? Nie tknęła nas _ cywilizacyjna 
kieska w korzystaniu z książki, ale jed
nak coś się w tym święcie poruszyło, 
coś DOSzło naprzód. Wydaje się, że tym 
kimś, kto się zmienił — bez oceny: na 
dobre czy złe, ale się zmienił — jest 
przede wszystkim człowiek jako jednostka 
i człowiek w relacji z innymi ludźmi. 
Stało się to co prawda nie bez udziału 
i techniki, i ogólnie rzecz biorąc rozwoju 
cywilizacji.

Świat posunął się znakomicie w pod
stawowych sprawach: jest jasno — nie

ma prawie miejsc nie oświetlanych elek
trycznością, a więc w długie zimowe 
wieczory niekoniecznie trzeba rwać pie
rze przy wspólnych przyśpiewkach, mo
żna również czytać (nie tylko oglądać 
telewizyjne: prograrny). Znacznemu przy
śpieszeniu uległo przemieszczanie się lu
dzi z miejsca na miejsce. Wiele jest 
innych znakomitych osiągnięć postępu 
techniki, zmieniających człowieka w jego 
trybie życia, sposobie pracy, a także 
zmniejszających różnice wiedzy pomiędzy 
poszczególnymi ludźmi.

I to właśnie jest chyba dla sprawy 
osobowości bibliotekarza biblioteki pu
blicznej jedną z ważniejszych zmian. Nie 
ma już teraz tak wielkiego dystansu po
między pracownikiem fizycznym a umy
słowym. Nie ma wybranych grup pro
fesjonalnych górujących nad innymi tak, 
by można było mówić, że taka grupa 
zawodowa ma podstawy do „wychowywa
nia” ludzi z innej grupy zawodowej. Tak 
jest w całym cywilizowanym świecie, nie 
tylko u nas. Dlatego też stawiam tezę, 
że nieustanne obciążanie zawodu biblio
tekarza rolą „wychowawcy w środowisilcu” 
jest anachronizmem, podobnie jak ana
chronizmem byłoby uważanie zawodu 
bibliotekarza za górujący intelektualnie 
nad innymi zawodami. Ważne jest, by 
człowiek miał dostęp do książki. A jeśli 
chodzi o oczytanie bibliotekarzy, to tak
że z tym bywa baaaaardzo rozmaicie.

Czy to znaczy, że bibliotekarz ma się 
stać pośrednikiem w podawaniu książki 
i czasopisma czytelnikowi, bez słowa, bez 
rozmowy? Ależ nie! Wydaje się jednak, 
że nasze publiczne biblioteki, posiadające 
jako osiągnięcie techniki maszynę do 
pisania i (nie zawsze) teleion, powinny 
się skoncentrować na dostosowaniu za
sobów bibliotecznych, warsztatu informa
cyjnego i metod swej pracy do potrzeb 
współczesnego człowieka. Człowieka, któ
rym nie trzeba „kierować” i którego nie 
trzeba ,,wychowywać”, a któremu należy 
umożliwić uzyskanie dokumentu potrze
bnego mu w danej chwili.

Ważne jest przełamanie w kształceniu 
bibliotekarzy bariery psychologicznej utru
dniającej wprowadzanie do zasobów bi
bliotecznych publikacji nieksiążkowych. 
Współczesna struktura' zbioru bibliotecz
nego wymaga nowych rozwiązań typu 
lokalowo-organizacyjnego. Odpowiedniej 
aparatury do odtw’arzania zarówno na
grań, jak i np. przezroczy. Odpowiednich 
pomieszczeń do korzystania z nich bez 
przeszkadzania czytającym. Przy czym 
należy tu bardzo silnie zaakcentować, że 
nie radio, nie telewizor są tymi sprzę
tami, które unowocześniają bibliotekę, ale 
te wszystkie materiały, które można w 
każdej chwili na potrzebę czytelnika od
tworzyć.



Nie jest moim celem kreślenie struk
tury zbioru współczesnej biblioteki, cho
dzi tylko o zaznaczenie, że osobowość 
bibliotekarza powinna się zmieniać i że 
czasy „wychowywania” i niesienia „ka
ganka oświaty”, acz czasy ogromnie wa
żne dla rozwoju społecznego, minęły.

Następną rzeczą ogromnej wagi jest 
właściwe, w ramach naszych możliwości 
pozbawionych wsparcia osiągnięciami te
chnicznymi, budowanie aparatu informa
cyjnego. Takiego, który umożliwiałby 
powstanie więzi pomiędzy bibliotekami 
mikro- i makroregionu. Tak, by czytelnik 
nie znajdując potrzebnej mu książki czy 
kasety w najbliższej bibliotece, mógł siąść 
na rower i pojechać tam, gdzie ją znaj
dzie, zgodnie z informacją uzyskaną w 
„swojej” bibliotece.

Już te dwie sprawy: unowocześnienie 
zasobów bibliotecznych i budowa aparatu 
informacyjnego na zasadzie więzi po
między bibliotekami to bardzo wiele i 
tego należy nauczać na kursach biblio
tekarskich i studiach, a nie nieszczęsnego 
zapełniania sali bibliotecznej krewnymi 
i znajomymi bibliotekarza w czasie spo
tkania autorskiego z kimś, kto podobno 
coś napisał, chociaż nikt o tym nie sły
szał, nie mówiąc o czytaniu. Oczywiście, 
w tradycyjnych formach pracy z czytel
nikiem jest wiele takich, które mają cha
rakter informacyjny, np. wystawy książek 
— tematyczne czy nowości; wszystkie 
zajęcia mające na celu wyrobienie w czy
telnikach umiejętności korzystania z do
kumentu i dotarcia do potrzebnych ma
teriałów (a więc przede wszystkim lekcje 
biblioteczne organizowane w porozumie
niu z bibliotekami szkolnymi); spotkania 
z autorami, ale nie na zasadzie przypad
ku. I inne, mające na celu informowanie 
o ź^asobach bibliotecznych i o korzystaniu 
z nich.

Należy sobie powiedzieć: w dobie spe
cjalizacji, kiedy lekarz od jednej części 
ciała ludzkiego nie umie wyleczyć innej

i podobnie w każdym zawodzie istnieją 
specjalizacje, nie można traktować bi
bliotekarza jako panaceum na dolegli
wości wychowawcze i oświatowe współ
czesnego świata. Niech bibliotekarz będzie 
bibliotekarzem nie według świetlanych, 
ale nieaktualnych XIX-wiecznych wzo
rów. Niech bibliotekarz umie pracować 
i gromadzić właściwy zasób biblioteczny, 
niech wie, jak obsłużyć czytelnika nie 
zawracając mu głowy wieczorami lite
rackimi, krzyżówkami, kukiełkami. Niech 
zostawi cały ten ambaras świetlicom i 
domom kultury —■ co im się bardzo 
przyda, bo i tak mają połamane głowy 
od zastanawiania się, czymże właściwie 
mają się zajmować.

Uwspółcześnianie pracy biblioteki, mi
mo braku sprzętu technicznego, powinno 
przebiegać przede wszystkim z uwzglę
dnieniem faktu, że świat się zmienia 
i człowiek w nim także.

LAUREACI NAGRODY 
IM. HELENY RADLIŃSKIEJ 

ZA R. 1986

Komisja obradująca 23 maja 1986 r. 
pod przewodnictwem wiceministra kul
tury i sztuki Edwarda Gołębiowskiego 
na podstawie wniosków zgłoszonych przez 
36 instytucji i organizacji przyznała: 
NAGRODĘ I STOPNIA — prof. dr. Alo- 
dii Gryczowej (Warszawa), prof. dr. Ka
rolowi Głombiowskiemu (Gdańsk), — 
NAGRODĘ II STOPNIA — Władysławie 
Borkowskiej (Warszawa), Irenie Mor- 
sztynkiewicz (Warszawa), Marii Proko
powicz (Warszawa), Wandzie Sokoło- 
w’skiej (Warszawa), NAGRODĘ III STO
PNIA — Grzegorzowi Chmielewskiemu 
(Zielona Góra), Marianowi Filipkowskie
mu (Olsztyn), Aleksandrowi Majorkowd 
(Koszalin).



ż a d e n  w niosek  nie został zrealizow any
w  usta lonym  term inie

Wszystko wskazuje na to, że auto
rzy dokumentu „Stan i kierunki ro
zwoju bibliotek w Polsce” wcale nie 
zamierzają występować w roli do
starczyciela kolejnego zestawu tzw. 
pobożnych życzeń środowiska bi
bliotekarskiego, życzeń nikogo do 
niczego nie zobowiązujących. W mar
cu br. dokonano pierwszej analizy 
realizacji wniosków i zadań okreś
lonych w tym dokumencie. Wyniki 
analizy z pewnością zainteresują 
czytelników „Poradnika”, gdyż są 
przeglądem sytuacji w kluczowych 
dla bibliotekarstwa polskiego kwes
tiach.

Przypomnijmy, że Stan i kierunki... 
zostały opracowane przez Ogólno
polski Zespół Partyjny Biblioteka

rzy (przy znacznym udziale całego środo
wiska) i przyjęte przez Komisję Kultury 
KC PZPR w listopadzie 1984 r. Dokument 
został szeroko rozpowszechniony. Dotarł 
do wojewodów, wojewódzkich zespołów 
partyjnych bibliotekarzy, ogniw SBP, dy
rektorów wojewódzkich bibliotek publicz
nych, radnych bibliotekarzy i księgarzy. 
Został opublikowany w całości w „Biblio
tekarzu” (nr 2/1985) i obszernie omówiony 
w „Poradniku Bibliotekarza” (nr 2/1985). 
Wydział Kultury KC PZPR przesłał Stan 
i kierunki... do właściwych resortów i 
instytucji państwowych oraz komitetów 
wojewódzkich z zaleceniem m.in. two
rzenia właściwych warunków do reali
zacji wyszczególnionych wniosków. War
to dodać, że zdecydowana większość wnio
sków miała określonego adresata oraz 
oznaczone terminy realizacyjne, a Ko
misja Kultury KC PZPR zobowiązała 
Prezydium Zespołu Partyjnego do przy
gotowywania okresowych analiz, czy i 
jak owe wnioski są realizowane. Pierw
sze rozliczenie, jak na wstępie wspom
niałem, miało miejsce w marcu.

Jest to na naszym gruncie wydarzenie 
bezprecedensowe nie tylko dlatego, że

po raz pierwszy w sposób kompleksowy 
rozpatrywano sytuację bibliotekarstwa na 
szczeblu Komiisji Kultury KC PZPR. No
wością jest również fakt, że zrezygno
wano ze zgłaszania dziesiątków tzw. słu
sznych postulatów kierowanych do Paną. 
Boga. Zrezygnowano ze zbiorowego prze
żuwania, aż do znudzenia, kolejnych pro
jektów wstępnych, projektów do projek
tów, wersji roboczych. Nie dopuszczono 
do ciągnących się w nieskończoność de
bat organizowanych na pewnym etapie 
już tylko po to, by wszyscy mogli się 
nawzajem poprzekonywać, że już od da
wna są tego samego zdania, a następnie 
przegłosować uchwałę w sprawie prze
redagowania tytułu jednego z podroz
działów oraz zamiany dwóch przecinków 
na średniki. Zdołano zrezygnować z tego 
celebrowania kończącego się zwykle wiel
kim zbiorowym pomrukiem zadowolenia, 
że oto już niedługo, najpóźniej za trzy— 
cztery miesiące, gdy tylko uda się zna
leźć kogoś, kto przepisze ostateczną wers
ję na maszynie, środowisko jeszcze raz 
udowodni samo sobie, że doskonale wie, 
jakie powinno być polskie bibliotekarstwo. 
Zasługą Zespołu Partyjnego jest to, że 
potrafił dostrzec, gdzie kończy się rze
czowa konsultacja, praca merytoryczna, 
a zaczynają obrzędy. Potrafił wyznaczyć 
szereg konkretnych celów i wskazać na 
tryb ich realizacji. Potrafił wreszcie po
zyskać dla spraw' bibliotekarskich silne
go sojusznika spoza środowiska.

Nie chcę nikomu wmawiać, że po
wstanie dokumentu Stan i kierunki... oraz 
zatwierdzenie go przez Komisję Kultury 
KC PZPR jest już samo w sobie le
karstwem na wszystkie dolegliwości pol
skich bibliotek. Nie ulega jednak wą
tpliwości, że ważny krok został zrobio
ny i że udane wyjście ze sprawami bi
bliotekarstwa poza środowiskowy zaklęty 
krąg niesie jakąś szansę.

REALIZACJA ZADAIST
I WNIOSKÓW

Adresatem największej liczby wniosków 
było

Ministerstwo Kultury i Sztuki

w styczniu 1985 r. Państwowa Rada 
Biblioteczna omówiła harmonogram prac 
nad realizacją wniosków, powołała zes
poły rolx>c.ze. Stan realizacji poszczegól
nych zadań przedstawia się następująco 
(w nawiasach podaję terminy, jakie prze
widywano w dokumencie Stan i kierun
ki):
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•  Program rozwoju bibliotek (przed
stawienie Prezydium Rządu do zatwier
dzenia — IV kwartał 1985) — jest opra
cowywany w Instytucie Książki i Czy
telnictwa. Na badania i prace związane 
z przygotowaniem i redakcją Programu 
przekazano Instytutowi ponad 1 min zł. 
Ostatecznie Program miał być przedsta
wiony do opinii i recenzji pod koniec I 
kwartału 1986.

© Nowelizacja ustawy o bibliotekach
(przygotowanie projektu — IV kwartał 
1985) — prace nie są zaawansowane. Pań
stwowa Rada Biblioteczna w grudniu 
1985 r. omówiła tryb orać nad noweli
zacją, powołała niewielkie zespoły robo
cze do poszczególnych tematów.

© Realizacja hasła „Książka dla bi
bliotek” (I kwartał 1985) — powołano 
zespół, którego działalność ograniczała się 
do działań poszczególnych członków, zgod
nie z potrzebami resortów, które repre
zentowali.

•  Zatwierdzenie tzw. kanonu książek 
dla bibliotek (II kwartał 1985) — po kon
sultacjach z bibliotekami i specjalistami 
gotowującego centralny plan wznowień.

•  Opracowanie kompleksowego progra-
opracowąnó nową wersję kanonu. Część 
dotyczącą polskiej klasyki i literatury 
współczesnej przekazano do zespołu przy- 
mu upowszechniania czytelnictwa (II 
kwartał 1985) — sprawę przełożono na 
okres po przyjęciu Programu rozwoju 
bibliotekarstwa polskiego.

9  Wdrożenie systemu katalogowania 
książek w procesie wydawniczym (1985) 
— od r. 1986 podjęły się tych prac na
stępujące wydawnictwa: Wydawnictwo 
Naukowo-Techniczne, PIW, „Czytelnik”, 
Nasza Księgarnia”. Do oficyn tych mia
ło dołączyć Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe.

•  Poprawa warunków pracy punktów
bibliotecznych (ustalenie rekompensat 
pieniężnych za utrzymywanie punktów w 
mieszkaniach prywatnych, waloryzacja ry
czałtów za prowadzenie punktów, stop
niowe ,przekształcenie dużych punktów w 
ryczałtowe filie biblioteczne — 1985) — 
opracowano zarządzenie zezwalające na 
zwiększenie nagród kwartalnych o 50% 
osobom prowadzącym punkty we włas
nych mieszkaniach. V

•  Opracowanie bilansu potrzeb kadro
wych dla bibliotek (wspólnie z SBP). 
Ustalenie limitów przyjęć do różnych 
typów szkół począwszy od roku akade
mickiego 1985/1986 (wspólnie z Minister
stwem Nauki — I kwartał 1985) — bi
lans potrzeb kadrowych jest opracowy
wany przez Instytut Kultury wspólnie

z Departamentem Kadr i Szkolenia w 
ramach ogólnego bilansu potrzeb kadro- 
ŵ ych instytucji kultury.

•  Terenowe plany rozwoju sieci i bazy 
lokalowej bibliotek publicznych na lata 
1986—1990 (zatwierdzenie —. 1985) — za
mierzano wystosować pismo Ministra do 
wojewodów, aby przy okazji realizacji 
Rozporządzenia Rady Ministrów w spra
wie zasad kształtowania sieci instytucji 
i placówek upowszechniania kultury opra
cowane zostały plany rozwoju sieci i bazy 
lokalowej bibliotek publicznych. Ponie
waż w.w. rozporządzenie nie ukazało się. 
Ministerstwo wyśle pismo nie wiążąc 
go z realizacją rozporządzenia.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego

® Zapewnienie minimum niezbędnych 
środków dewizowych na zakup czasopism 
zagranicznych dla bibliotek naukowych
(I kwartał 1985) — zapewniono w planie 
centralnym rocznym 6 min dolarów (w 
r. 1985 — 3,3 min dolarów). Przeprowa
dzono korektę planu prenumeraty na r. 
1986, w wyniku czego wygospodarowano 
sumę na spłatę długów za r. 1985. Na 
mocy porozumienia z British Council 
stworzono możliwość zaopatrzenia biblio
tek w v/ydawnietwa angielskie.

•  Program automatyzacji bibliotek i
ośrodków inte (opracowanie — IV kwar
tał 1985) — probłemy automatyzacji
umieszczono w programie badawczym 
Biblioteki w komunikacji naukowej, któ
ry będzie realizowany w latach 1986— 
—1990.

Całokształt spraw związanych z działa
niami na rzecz bibliotek naukowych był 
rozpatrywany na plenarnym posiedzeniu 
Zespołu Partyjnego w lutym 1986. Wnio
ski z posiedzenia będą przedmiotem 
obrad Kolegium Ministra.

Ministerstwo Oświaty i Wychowania
•  Plan perspektywiczny rozwoju bi

bliotek szkolnych — ma być ukończony 
do końca I kwartału 1986 r.

9  Poprawa zaopatrzenia w lektury — 
zaopatrzenie uległo znacznej poprawie, 
prowadzone są prace badawcze w tym 
zakresie.

® Wdrożenie programu przysposobienia 
czytelniczego i informacyjnego w szkołach 
ponadpodstawowych — zrealizowane.

•  Objęcie bibliotek szkolnych i peda
gogicznych statystyką biblioteczną — 
zrealizowane.

•  Problemy kadrowe i finansowe bi
bliotek szkolnych i pdagogicznych — nie 
zostały rozwiązane.
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Narodowa Rada Kultury
•  Ocena wysokości nakładów z Fun

duszu Rozwoju Kultury przeznaczonych 
dla bibliotek publicznych (IV kwartał 
1984) — stanowisko Narodowej Rady
Kultury w sprawie bibliotek zostało prze
kazane do resortu kultury. Zespół ds. 
Książki przygotował rapart Sytiiacja ksią
żki, w którym przedstawiono krytyczny 
obraz polskiego bibliotekarstwa postulu
jąc pełną realizację wniosków zawartych 
w dokumencie Stan i kierunki. Narodo
wa Rada Kultury przy opiniorwaniu do
rocznych planów Funduszu Rozwoju Kul
tury zalecała preferowanie w finansowa
niu potrzeb bibliotek i czytelnictwa. 

Biblioteka Narodowa
•  utworzenie pracowni budownictwa i 

wyposażenia bibliotek oraz wzorcowni 
mebli i urządzeń bibliotecznych (1985) 
— pracownię utworzono. Rozpoczęto gro
madzenie materiałów, przygotowanie pra
cowników, wydano informator o produ
centach mebli i sprzętów bibliotecznych.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich

•  Opracowanie bilansu potrzeb kadro
wych dla bibliotek (wgpólnie z MKiS —
I kwartał 1985) — ZG SBP za pośred
nictwem Sekcji Szkół Bibliotekarskich 
przeprowadził w r. 1985 szerokie badania 
ankietowe (obejmujące WBP, kuratoria 
oświaty i wychowania, biblioteki nau
kowe, ośrodki inte) dotyczące stanu za
trudnienia bibliotekarzy i zapotrzebowania 
na kadry kwalifikowane w latach 1985— 
—1935. Na podstawie badań określono 
średnie roczne zapotrzebowanie na absol
wentów wyższych i policealnych studiów 
bibliotekarskich.

Z inicjatywy ZG SBP odbyła się w 
grudniu 1984 r. ogólnopolska narada rad
nych bibliotekarzy i księgarzy, podczas 
której omówiono m.in. miejsce i rolę rad 
narodowych w realizacji wniosków za
wartych w materiale Stan i kierunki 
rozwoju bibliotek w Polsce.
Realizacja zadań w województwach

9  Kompleksowa ocena stanu bibliote
karstwa na terenie województwa, usta
lenie odpowiednich wniosków — w zde

cydowanej większości województw (in
formacje nadesłały 42, komitety wojewódz
kie PZPR) dokument Stan i kierunki był 
przedmiotem dyskusji z udziałem całego 
środowiska. Działalność zespołów partyj
nych przy komitetach wojewódzkich do
prowadziła do ' rozpoznania warunków 
pracy różnych sieci bibliotecznych. Z ana
lizy nadesłanych informacji wynika, że

w najgorszych warunkach nadal pracują 
biblioteki w zakładach pracy (ciasne lo
kale, brak środków finans'Owych, słabo 
przygotowana kadra). Nadal występują 
przypadki likwidowania bibliotek zakła
dowych. W wielu województwach opiekę 
nad bibliotekami zakładowymi przejęły 
biblioteki publiczne. Tzw. biblioteki pu
bliczno-zakładowe uzyskują dobre wyniki 
w pracy, zwiększają zasięg czÿtelnictwa. 
Najpoważniejszym problemem bibliotek 
publicznych jest bardzo zła sytuacja lo
kalowa. Rozwój sieci placówek, moderni
zacja i rozbudowa bazy mają największą 
dynamikę na ziemiach zachodnich i pół
nocnych. Większość województw nadal 
notuje dużą fluktuację kadr, obniża się 
liczba bibliotekarzy z przygotowaniem 
zawodowym bibliotekarskim. Nowym zja
wiskiem, nie notowanym w takim nasi
leniu w latach poprzednich jest niedobór 
środków finansowych na działalność bi
bliotek.

9  Zatwierdzenie planów rozwoju sieci 
i bazy lokalowej bibliotek publicznych na 
lata 1986—1990 (III kwartał 1985) — pla
ny przyjęto w 14 województwach. Plany 
te (z wyjątkiem jednego) nie zakładają 
większych zmian w rozbudoiwie i mo
dernizacji bazy oraz jej wyposażenia.

•  Zwiększenie zasięgu czytelnictwa, 
szczególnie w zakładach pracy, na wsi 
i wśród młodzieży — nie osiągnięto 
większej poprawy. Największy wzrost 
czytelnictwa występuje w województwach, 
które posiadały już wysofeie wskaźniki 
i w których w ostatnim okresie nastąpiła 
duża rozbudowa sieci (koszalińskie).

f mówiona wyżej informacja doty
cząca realizacji wniosków i zadań

wynikających z uchwały Stan i kierunki 
rozwoju bibliotek w Polsce została przed
stawiona podczas seminarium na temat 
miejsca bibliotek, w socjalistycznej edu
kacji społeczeństwa, zorganizowanym w 
Warszawie w dniach 10—11 marca 1986 r. 
z inicjatywy Zespołu Partyjnego. W ma
teriale przygotowanym przez Prezydium 
Zespołu przedstawiono stan realizacji 
zdecydowanej większości wniosków szcze
gółowych. Zabrakło danych na temat:

*  ustalenia nowych zasad możliwości 
zakupu dla bibliotek sprzętu audiowi
zualnego (Minister Handlu i Usług — I 
kwartał 1985),

•  udzielenia efektywnej pomocy, szcze
gólnie bibliotekom wiejskim, w zapewnie
niu połączeń telefonicznych (Minister 
Łączności — 1985),

9  rozszerzenia zakresu państwowej 
statystyki bibliotecznej na wszystkie typy
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bibliotek (Główny Urząd Statystyczny — 
czerwiec 1985),

® wdrożenia zasady przyznawania lo
kali dla filii bibliotek publicznych na 
warunkach lokatorskich w nowych osied
lach mieszkaniowych (jedyny wniosek 
szczegółowy bez wyraźnie sprecyzowainego” 
adresata — I kwartał 1985).

Podczas dyskusji na wspomnianym se
minarium wyrażono niepokój o stan 
realizacji całości zadań. Mówiono, że 
poszczególne resorty podjęły głównie rea
lizację wniosków szczegółowych, adreso
wanych, nie ustosunkowały się natomiast

do całości dokumentu. Zwrócono uwagę, 
że stan prac znajduje się w stadium po
czątkowym i że żaden wniosek nie został 
zreałizowany w ustalonym terminie. 
Uczestnicy seminarium zobowiązali Pre
zydium Zespołu Partyjnego Bibliotekarzy 
do wyegzekwowania od wszystkich re
sortów przyspieszenia realizacji zadań 
wymienionych w dokumencie oraz doko
nania ponownej ich oceny (od 30 maja 
1986), a następnie zweryfikowania doku
mentu Stan i kierunki... w świetle uchwał 
X Zjazdu PZPR.

NIKODEM MAŁKOWSKI

Stow arzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
1917-1987

fakty •  w ydarzen ia  •  iluzje

JULIUSZ WASILEWSKI

1931

Kryzys gospodarczy dał się we znaki 
bibliotekarzom i ich organizacji, prze
szkodził we wprowadzeniu w życie wielu 
inicjatyw, postawił przed Związkiem 
Bibliotekarzy Polskich nowe zadania, 
wśród których na czoło zaczęły wysuwać 
się sprawy bytowe. W trudnych czasach 
nie zapomniano jednak o sprawach za
sadniczych dla prawidłowego funkcjono
wania bibliotek. Powołano Komisję Bi
bliotek Ogólnokształcących, która posta
wiła orzed sobą zadanie przygotowania 
gruntu pod ustawę biblioteczną, opraco
wanie planu oeólnokrajowej sieci biblio
tecznej. Komisja współpracowała z Wy
działem Oświaty Pozaszkolnej, przy któ
rym powstał referat biblioteczny prow'a- 
dzonv przez Jadwigę Fiłipkowską-Szem- 
plińska.

28—31 III — w efekcie usilnych za
biegów ZBP przeprowadzono pierwszy 
państwowy egzamin bibliotekarski na 
stanowi.ska I i II kategorii w państwowej 
sł’’''bie bibliotecznej.

9 IV—21 V — na zlecenie Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego warszawska Poradnia Bibliote
czna zorganizowała 6-tygodniowy bezpła
tny kurs bibliotekarski.

12IV — zebranie założycielskie Koła 
Zagłębia Dąbrowskiego ZBP. Pierwszy 
przewodniczący — Leon Nowak.

26IV — w dorocznym Ogólnym Zgro
madzeniu Delegatów Kół uczestniczyło 24 
delegatów i 6 członków Rady. Ze wzglę
dów finansowych zdecydowano podnieść 
składkę członkowską do 20 zł rocznie (27'’.''o 
wpływów ze składek do dyspozycji koła, 
reszta na wydawanie Przeglądu Biblio
tecznego” i wydatki Rady), Postanowiono 
wystąpić do Ministerstwa WRiOP w spra
wie utworzenia państwowej uczelni bi
bliotekarskiej.

Wybrano Radę ZBP; Edward Kuntze 
— przewodniczący, Marian Łodyński, Ste
fan Rygiel — wiceprzewodniczący, Wła
dysław Pociecha — sekretarz, Wanda 
Dąbrowska — skarbnik.

4—6 VI — Jan Musżkowski reprezen
tował ZBP na obradach Komitetu Rze
czoznawców Bibliotecznych przy Między
narodowej Komisji Współpracy Umysło
wej (Paryż).

9 XII — Rada ZBP wezwała koła do 
opieki nad bezrobotnymi bibliotekarzami.

Poradnia Biblioteczna Koła Warszaw
skiego zajmowała się m.in. opiniowaniem 
opisów bibliograficznych nadsyłanycłi 
przez Ministerstwa WRiOP, opracowywa-
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nîem drukowanego katalogu informacyj
nego. Przygotowano 15 wzorcowych bi
bliotek ruchomych (50- i. 70-tomowych) 
dla central wojewódzkich i powiatowych. 
Z egzemplarzy okazowych nadsyłanych 
do prac katalogowych założono bibliotekę 
liczącą 4075 tomów. Z usług Poradni 
skorzystało 836 instytucji i osób prywa
tnych.

31XII — ZBP liczy 471 członków.
Publikacje: Zofia Hryniewicz: Czytel

nictwo w bibliotekach, robotniczych.

1932
Do Związku Miast, instytucji niesamo- 

rządowych prowadzących biblioteki pu
bliczne, do wszystkich wojewodów wy
stosowano memoriał w sprawie utrzy
mania dotychczasowego stanu bibliotek 
oświatowych, nieredukowania pracowni
ków bibliotek oraz niekrępowania sa
morządów przy zatwierdzaniu budżetów 
bibliotecznych. Podobną odezwę ZBP 
wystosował do prasy.

Koło Łódzkie wystąpiło z protestem 
przeciwko redukcjom kadrowym w bi
bliotekach, Koło Warszawskie przeprowa
dziło rejestrację bezrobotnych biblioteka
rzy, Koło Wileńskie powołało Fundusz 
Bezrobocia.

18 III — w wyniku zabiegów ZBP ogło
szono ustawę o bezpłatnym dostarczaniu 
druków dla celów bibliotecznych i urzę
dowej rejestracji.

9—10 VI — w sesji Komitetu IFLA w 
Bernie uczestniczył J. Muszkowski, który 
wygłosił referat na temat międzynarodo
wej statystyki druków.

25 VI — w dorocznym Ogólnym Zgro
madzeniu Delegatów Kół (Wilno) posta
nowiono m.in. wystosować do rządu apel 
o zapewnienie bibliotekom środków ma
terialnych. Poruszono sprawę płac biblio
tekarzy. Obniżono składkę członkowską 
do 12 zł rocznie (45% wpływów ze skła
dek do dyspozycji kół).

26—28 VI — III Zjazd Bibliotekarzy 
Polskich w Wilnie (zob. ,,Poradnik Bi
bliotekarza” nr 1/86).

27 VI — ukonstytuowała się Rada ZBP: 
E. Kuntze — przewodniczący, M. Łodyn- 
ski, Jan Augustyniak — zastępcy prze
wodniczącego, Jan Niezgoda — sekretarz, 
W. Dąbrowska — skarbnik, J. Muszkow
ski, Aleksander Birkenmajer — członko
wie. Przy Radzie działają komisje: Praw
nicza, Bibliotek Ogólnokształcących, Bi
bliotek Fundacyjnych, ds. Zawodowych. 
Opiniodawcza, Spraw Międzynarodowych, 
Szkół Wyższych, Łączności z Kołami.

Poradnia Biblioteczna pracowała nad 
przygotowaniem adnotowanego katalogu 
informacyjnego. Z jej usług skorzystało 
1325 instytucji, księgozbiór wzrósł do ok. 
5000 wol.

31 XII — liczba członków spadła do 399 
(38% mężjczyźni, 55% kobiety, 7% insty
tucje).

Publikacje: Eustachy Gaberle (red): 
Lwowskie studia biblioteczne. Tom I; 
Wykaz czasopism zagranicznych otrzymy
wanych w r. 1932 przez 11 polskich bi
bliotek nazikowych.
1933

Dalsze nasilenie starań o poprawę sy
tuacji bibliotekarzy, zwłaszcza tych, 
których szczególnie dotknęły skutki kry
zysu. Podjęto też działania na rzecz ob
sługi czytelniczej bezrobotnych.

W lutym Biuro Pośrednictwa Pracy 
ZBP zostało zalegalizowane przez Komi
sariat Rządu i uzyskało prawo do dzia
łania na terenie całego kraju. Zarejestro
wano 68 osób, z których 33 uzyskały 
pracę.

Przy kole warszawskim uruchomiono 
Sekcję Pomocy Bibliotecznej dla Bezro
botnych, prowadzącą 4 punkty bibliote
czne (3 dla pracowników fizycznych, 1 
— w centrum miasta — dla inteligencji) 
czynne 3—4 godziny dziennie (wypoży
czalnia książek, czytelnia prasy, gry to
warzyskie). Odnotowano 24 228 wypoży
czeń.

Rada ZBP zleciła kołom zakładanie kas 
samopomocy.

15 III — nowa ustawa o szkołach aka
demickich spowodowała dalsze pogorsze
nie się sytuacji zawodowej bibliotekarzy. 
ZBP wystosował do władz memoriał w 
spraw’ie 'Unormowania stosunku służbo
wego bibliotekarzy szkół akademickich. 
W obszernym dokumencie dokonano szcze
gółowej analizy uposażeń bibliotekarzy 
akademickich w państwach europejskich, 
przedstawiono projekt nowelizacji prze
pisów.

11VI — w dorocznym Ogólnym Zgro- 
madzeniu Delegatów Kół uczestniczyło 13 
delegatów i 9 członków Rady. Przewod
niczył Józef Grycz. Omówiono sytuację 
bibliotekarzy i ZBP w związku z kry
zysem. Przyjęto projekt działań na rzecz 
przygotowania ustawy bibliotecznej. Na
dano godność członka honorowego ZBP 
Faustynowi Czerwijowskiemu. Wybrano 
Radę: Stefan Vrtel-Wierczyński — prze
wodniczący, J. Muszkowski, J. Grycz — 
wiceprzewod-niczący. J. Niezgoda — se
kretarz, Helena Radlińska — skarbnik, 
W. Pociecha — zastępca skarbnika,

15



SBP 1917-1987

A. Birkenmajer, Stanisław Smolka — 
członkowie.

23 X — na posiedzeniu Rady postano
wiono wystąpić o utworzenie katedr 
bibliograficznych. W programie na naj
bliższą przyszłość zdecydowano podjąć 
sprawy: instrukcji katalogowania, statutu 
bibliotek szkół wyższych, pragmatyki za- , 
wodowej, podręcznika bibliotekarskiego.

13—14 XI ina sesji IFLA ZB? repre
zentował J. Muszkowski, który wygłosił 
dwa referaty zestawiające wyniki ankiet: 
polskiej — w sprawie wypożyczeń mię
dzybibliotecznych oraz międzynarodowej
— w sprawie statystyki druków.

Poradnia Biblioteczna zakończyła prace 
nąd katalogiem Książka w bibliotece 
(4600 pozycji) — pierwszą tego typu w 
Polsce na tak szeroką skalę i w tak 
metodyczny sposób opracowaną publika
cję. Z usług Poradni skorzystały 1663 
instytucje.

31XII — ZBP liczy 418 członków zrze
szonych w 6 kolach. Działalność Koła 
Zagłębia Dąbrowskiego zamarła.

1934
15 III — na posiedzeniu Rady ZBP 

postanowiono powierzyć opracowanie pod
ręcznika bibliotekarskiego M. Łodyńskie- 
mu. Odroczono ter,min IV Zjazdu Biblio
tekarzy Polskich na rok 1936.

13IV — dzięki zabiegom ZBP minister 
WRiOP wprowadził jednakowe przepisy 
katalogowania alfabetycznego w bibliote
kach państwowych.

22IV — na dorocznym Ogólnym Zgro
madzeniu Delegatów Kół ożywioną dy
skusję wywołał referat J. Muszkowskiego
— Zadania ZBP. Rozpatrzono konieczność 
wprowadzenia zmian w statucie. Zobo
wiązano redakcję „Przeglądu Bibliotecz
nego” do przedstawienia Radzie nowego 
planu czasopisma (więcej materiałów 
ogólnobibliotecznych, mniej historycznych), 
ustalono, że publikacje w „Przeglądzie” 
powinny być w miarę możliwości hono
rowane.

23IV — na posiedzeniu Rady ZBP 
przyjęto projekt artykułu S." Wierczyń- 
skiego Bibliotekarstwo polskie w świetle 
nowych ustaw. Artrykul postanowiono 
wydrukować w „Przeglądzie Bibliotecz
nym”, rozesłać do rektorów uniwersyte
tów i politechnik, kierowników większych 
bibliotek, posłów, kół ZBP. Rozpatrzono 
projekty: nowelizacji rozporządzenia o 
stosunku służbowym profesorów pań
stwowych szkół akademickich, rozporzą
dzenia o ustanowieniu tabeli stanowisk

F a u s ty n  C ze rw iju w sk i p rz e w o d n icz ą cy  Z B ?  w 
1. 1924—1926

W urzędach i instytucjach państwowych 
oraz rozporządzenia o zaszeregowaniu 
funkcjonariuszy państwowych do grup 
uposażenia. Ukonstytuowała się Rada:
S. Wierczyński — przewodniczący, J. 
Muszkow’ski, J. Niezgoda — wiceprze
wodniczący, W. Olszewicz — sekretarz, 
F. Czerwijowski — skarbnik, z\. Birken
majer, F. Smolka — członkowie.

Poradnia Biblioteczna znacznie rozsze
rzyła zasięg działalności. Z jej usług 
skorzystały 2193 instytucje. Księgozbiór 
wzrósł do 5'523 dzieł. Wspólnie z war
szawską Biblioteką Publiczną rozpoczęto 
wydawanie „Bibliotekarza”, zapoczątko
wano badania czytelnictwa na wsi.

Sekcja Pomocy Bibliotecznej dla Bez
robotnych prowadziła w Warszawie cen
tralną wymianę książek i 5 punktów bi
bliotecznych (35 192 wypożyczeń. 45 382 
odwiedzin).

Sekcja Pomocy Bezrobotnym Bibliote-
Biurem Pośrednictwa 
subsydium Funduszu 

Pracy (30 tys. zł). 35.4% zarejestrowanych 
uzvsk.ało prace.

Koło Wileńskie prowadziło Kąse samo
pomocową.

31XTÎ — ZBP liczy 424 członków.
'Publikacje: J. Crvcz: Przepisy katalo- 

gowania w bibliotekach polskich; Ja-̂  
dwiga Zaremba-Guzińska: Jak pogłębiać 
zainteresoioania czytelnicze u bezrobot
nych; Książka w bibliotece. Katalog in
formacyjny. Praca zbiorowa poid red. 
W. Dąbrowskiej ze współudziałem J. Mu
szkowskiego.

karzom wraz z 
Pracy uzyskała
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MARIA LENARTOWICZ

Przepisy
k a ta lo g o w an ia
książek

Pozycje głów ne 
i dodatkow e, odsy łacze

Niniejszy cykl artykułów w „Poradni
ku Bibliotekarza” był pomyślany jako 
pomoc przy wprowadzaniu w małych bi
bliotekach nowych zasad opisywania ksią
żek. Na zapoczątkowanie go bardzo 
ogólnym przedstawieniem dopiero czeka
jących nas zmian w zakresie wyboru 
i formy haseł w katalogu alfabetycznymi 
miało wpływ zainteresowanie tymi za
gadnieniami zgłaszane przez różne środo
wiska pracowników bibliotek. Kończąca 
się na tym odcinku zapowiedź pewnych 
odstępstw od dotychczasowych obyczajów 
katalogowych spełni zadanie, jeżeli przy
gotuje bibliotekarzy na przyjęcie spo
dziewanych zmian i skłoni ich do prze
myśleń, w jaki sposób zmiany te u sie
bie wprowadzą. Do czasu ukazania się 
odpowiedniej Polskiej Normy i drugiej 
części nowych przepisów katalogowania 
należy jednak w dalszym ciągu wybierać 
i formułować hasła według „Skróconych 
przepisów katalogowania alfabetycznego” 
J. Grycza i W. Borkowskiej.

Dalsze odcinki cyklu powrócą do pier
wotnego zamysłu. Będą one poŚAwęcone 
interpretacji wybranych postanowień za
wartych w Polskiej Normie PN-SZ/N- 
-01152.01 Opis bibliograficzny. Książki 
oraz w wydawnictwie Przepisy katalo
gowania książek. Cz. 1: Opis bibliogra
ficzny (Warszawa 1983). W związku z za
mierzonym charakterem tej rubryki bar
dzo prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań, 
wątpliwości i zastrzeżeń nasuwających 
się przy stosowaniu nowych reguł opi
sywania książek. Będziemy także wdzię
czni za opinie dotyczące metody zreda
gowania nowych przepisów katalogowa
nia: stopnia ich przystępności i' trudności 
w ich internretacji. Uwagi można kiero
wać pod adresem redakcji „Poradnika 
Bibliotekarza” lub bezpośrednio do autor
ki cyklu (Biblioteka PAN w Warszawie, 
Pałac Kultury i Nauki VI p., 00-901 War
szawa, tel. 20 02 11 wewn. 41 50).

’ Zob. ,,P o ra d n ik  B ib lio tek arza” 1986 z. 1—5.

O becny odcinek dotyczy sprawy po
ruszonej już w paru poprzednich 
numerach, omówi różnice między 

pozycją główną, pozycją dodatkową i od
syłaczem. Na początek przypomnienie 
trzech definicji podanych w cz. 1 Prze
pisów katalogowania książek: .

„pozycja katalogowa — zespół infor
macji dotyczących jednej książki, obej
mujący przede wszystkim opis bibliogra
ficzny, hasło i sygnaturę książki”,

„pozycja katalogowa główna — pozycja 
katalogowa zawierająca hasło główne”,

„hasło główne — hasło, pod którym 
książka musi być wykazana w katalogu 
alfabetycznym”.

Odwołując się do Skróconych przepi
sów katalogowania alfabetycznego łatwo 
zauważyć, że pierwszy z tych terminów 
nie miał dotychczas odpowiednika, drugi 
zastępuje określenie „karta główna”, a 
trzeci odpowiada dotąd używanemu okre
śleniu „hasło karty głównej”.

Z przytoczonych definicji wynika, że 
dla każdej książki trzeba koniecznie 
sporządzić pozycję katalogową główną. 
Wszystkie poprzednie rozważania tego 
cyklu dotyczyły zasad wyboru i formu
łowania hasła głównego, które występuje 
w pozycji głównej. Pezycja katalogowa 
główna musi zawierać hasło główne, opis 
bibliograficzny, sygnaturę, a w miarę po
trzeby może obejmować jeszcze dodatko
wo symbol klasyfikacji, numer akcesji 
itp.

Pozycja katalogowa dodatkowa zawiera 
tenże sam opis bibliograficzny poprzedzo- 
ny innym hasłem, sygnaturę i inne in
formacje uznane za pożyteczne w danej 
bibliotece. Ten typ pozycji spełnia rolę 
dotąd stosowanego odsyłacza szczegóło
wego. Przepisy katalogowania określają,, 
w jakich sytuacjach należy sporządzać 
pozycje dodatkowe, a w jakich jest to 
tylko zalecane. Ogólnie można powie
dzieć, że obowiązkowe będzie przygoto
wanie pozycji dodatkowych we wszy
stkich przypadkach, gdy czytelnik może 

. poszukiwać danej książki pod różnymi 
hasłami. I tak np. trzeba będzie sporzą
dzić pozycję dodatkową pod hasłem ty- 
tułow^ym, jeżeli główma strona tytułowa 
nie zawiera nazwy autora, która to na
zwa stanowi hasło 'główne. Podobnie po
trzebne będą pozycje dodatkowe pod 
nazwą drugiego i trzeciego autora, gdy 
autorów jest dwóch lub trzech i żaden 
z nich nie został w  książce wskazany 
jako autor główny. Także dla antologii 
(hasłem głównym jest tytuł) będzie się' 
sporządzać pozycje dodatkowe pod nazwą 
redaktora antologii.
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Oto przykłady, które uzupełniają po
przednio opublikowane 2 (pozycje główne 
oznaczono gwiazdką, układ alfabetyczny):

* IWASZKIEWICZ, JAROSŁAW
Pensja pani Latter : obrazy dramatyczne 

podług powieści Bolesława Prusa ,,Eman
cypantki” ! Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy 
Mieczysław Rytard

PRUS, BOLESŁAW 
Emancypantki. T. 1

Pensja pani Latter : obrazy dramatyczne 
podług powieści Bolesława Prusa „Eman
cypantki” / Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy 
Mieczysław Rytard

♦RUSZKOWSKA, BARBARA
Technologia uprawy jęczmienia jarego 

na cele pastewne o podwyższonej zawar
tości białka ! [oprać. Marek Ruszkowski, 
Barbara Ruszkowska]

* RUSZKOWSKI, MAREK
Technologia upraw’y jęczmienia jarego 

na cele pastewne o podwyższonej zawar
tości białka ! [oprać. Marek Ruszkowski, 
Barbara Ruszkowiska]

RYTARD, JERZY MIECZYSŁAW
Pensja pani Latter : obrazy dramatyczne 

podług powieści Bolesława Prusa „Eman
cypantki” ! Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy 
Mieczysław Rytard

Technologia uprawy jęczmienia jarego 
na cele pastewne o podwyższonej zawar
tości białka / [oprać. Marek Ruszkowski, 
Barbara Ruszkowska]

TROCHIMOWICZ, ROMUALD
Katalog 1957—1976 / Wydawnictwo Łódz

kie ; ô prac, Romuald Trochimowicz

* WYDAWNICTWO ŁÓDZKIE
Katalog 1957—1976 / Wydawnictwo Łódz

kie ; O;prac. Romuald Trochimowicz

’ Tam że z. 1 s. 15—18, z. 2 s. 26, z. 5 
24—25.

Często stawiane jest pytanie, czy po
zycja dodatkowa musi zawierać opis bi
bliograficzny tak samo szczegółowy, jak 
pozycja główna. W zasadzie powinien to 
być ten sam opis bibliograficzny, ale 
dopuszcza się odstępstwa zależnie od po
trzeb i możliwości biblioteki. Trzeba 
jednak zawsze rozważyć, co się bardziej 
opłaca: mechaniczne przepisanie dłuższe
go tekstu (nawet przy ręcznym powie
laniu kart katalogowych), czym można 
obarczyć osobę bez żadnego przygotowa
nia zawodowego, czy skracanie opisu, co 
nie zawsze będzie zabiegiem prostym.

Równie często rodzą się wątpliwości, 
które z tych pozycji będą włączane do 
katalogów rzeczowych. Pod tym wzglę
dem nie będzie żadnej zmiany: tak jak 
do tej pory, w katalogach rzeczowych 
znajdą się tylko pozycje z hasłem głów
nym.

Termin „odsyłacz” odpowiada dotych
czasowemu określeniu „odsyłacz ogólny”. 
Te odsyłacze w zasadzie zachowają do
tychczasową postać. Będą one kierować 
do przyjętych jako hasła opisów biblio
graficznych nazw osób, ciał zbiorowych 
czy tytułów. Mogą także odsyłać do po
prawnej formy nazwy lub tytułu. Pewną 
nowością będą odsyłacze wiążące formuł
ką „zob., zob. też” nazwy bądź tytuły 
stanowiące hasła opisów bibliograficznych.

Głowacki, Aleksander 
zob,

Prus, Bolesław (pseudonim)

Gryczowa, Alodia 
zob.

Kawecka-Gryczowa, Alodia

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
(1953—) 3

zob. też
Związek Bibliotekarzy Polskich (1917— 
—1945)
Związek Zawodow’y Bibliotekarzy Pol
skich (1945̂ —1946)
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów 
Polskich (1946—1953)

’ Por. tam że z. 3 s. 23.
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Jerzy B ednarz

Praw o
biblioteczne

Na wstępie należy przypomnieć, że 
kwalifikacje pracowników administracyj
nych i obsługi zatrudnionych w biblio
tekach na podstawie uchivaly nr 159 Ra
dy Ministrów z dnia 14 października 
1985 r. ustalone zostały w zarządzeniu 
nr 43 Ministra Kultury i Sztuki z 1985 r.

KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW 
DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ 

ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTEKACH
Sprawę reguluje Rozporządzenie Mini

stra Kultury i Sztuki z dnia 14 listo
pada 1985 r. w sprawie wymagań kwa
lifikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania 
kwalifikacji oraz dokonywania ocen kwa
lifikacyjnych, uprawniających do zajmo
wania określonych stanowisk w instytu
cjach i placówkach upowszechniania kul
tury („Dziennik Ustaw” 1985 nr 56 poz. 
291).

Rozporządzenie to weszło w życie 
z dniem 1 września 1985 r. Część doty
cząca bibliotekarzy zastąpiła nieco już 
zmurszałe postanowienia dotychczas obo- 
wiązująceeo Zarządzenia Ministra Kultury 
i Sztuki Nr 115 z dnia 24 października 
1970 r. w sprawie określenia wykształ
cenia uznanego za bibliotekarskie oraz 
rodzajów pracy, które można uznaó za 
prace bibliotekarskie dla ustalenia stażu 
pracy wymaganego do zajmowania sta
nowisk w służbie bibliotecznej („Dz.Utz. 
MKiS” 1970 nr 11 poz. 75).

W nowym rozporządzeniu zostały wpro
wadzone następujące zasady ogólne obo
wiązujące przy ustalaniu stażu pracy 
wymaganego do zajmowania określonych 
stanowisk. Wlicza się mianowicie do nie
go okresy zatrudnienia wymagające spe
cjalistycznego wykształcenia w instytu
cjach i placówkach upowszechniania kul
tury, instytucjach artystycznych, urzędach 
organów administracji państwowej wła
ściwych w sprawach kultury, w szkołach 
i placówkach kształcenia i doskonalenia 
pracowników upowszechniania kultury, w 
organizacjach społecznych, spółdzielczych 
oraz innych instytucjach związanych 
z działalnością kulturalną.

Ten obszerny wykaz może być jeszcze 
powiększony, ponieważ w uzasadnionych 
wypadkach można zaliczyć pracownikowi 
do stażu pracy inne okresy zatrudnienia 
na stanowiskach wymagających kwali^’i-

kacji, które mogą być przydatne na okre
ślonym stanowisku w bibliotece.

Należy podkreślić, aby nie było nie
porozumień, że omawiane wyżej posta
nowienia dotyczą stażu pracy jako jed
nego z elementów oceny kwalifikacji 
formalnych pracownika i uwidocznione 
są w tabelach kwalifikacji. Zupełnie ina
czej przedstawiają się kwestie związane 
z ustalaniem stażu pracy dla potrzeb 
dodatku za wysługę lat, nagrody jubileu
szowej etc. Do zagadnień tych niebawem 
powrócę.

Roizporządzenie ministra .kultury i sztu
ki szczegółowo rozwija wprowadzony 
przez ustawę o upowszechnianiu kultury 
oraz prawach i obowiązkach pracowników 
upowszechniania kultury system ocen 
kwalifikacyjnych. Zasadą jest, że praco
wnicy podlegają ocenom kwalifikacyjnym 
co najmniej raz na 5 lat. Oceny te mają 
na celu stwierdzenie osiąganych wyników 
pracy, potrzeby podwyższania kwalifikacji 
zawodowych, przydatności na zajmowa
nym stanowisku oraz właściwej postawy 
etycznej i obywatelskiej. Szczegółowe 
kryteria oceny kwalifikacyjnej zawiera 
wzorcowy arkusz, określony w załączniku 
nr 10 do rozporządzenia.

Przewidywana jest skala ocen: wyró
żniająca. dobra, zadowalająca i negatyw
na. W ramach ocen kwalifikacji zawo
dowych i wyników pracy uwzględnia się 
oddzielnie:

1. teoretyczne przygotowanie do wyko
nywanego zawodu,

2. praktyczną znajomość zagadnień z 
zakresu wykonywanej pracy,

3. podnoszenie kwalifikacji zawodo
wych,

4. umiejętność organizowania pracy 
własnej i zespołu,

5. stosunek do współpracowników i 
osób korzystających z biblioteki,

6. zdyscyplinowanie i obowiązkowość,
7. inicjatywę i samodzielność,
8. wykonywanie zadań trudnych, wy

magających szybkiego i zdecydowa
nego działania,

9. kulturę osobistą, zrównoważenie i o- 
panowanie.

Odrębnie oceniane są: postawa społe
czno-polityczna oraz postawa etyczno- 
moraina.

Z ocen pomocniczych powstaje ogólna 
ocena pracownika (wyrażona w takiej 
samej skali ocen jak oceny cząstkowe). 
Z doi<onaną oceną należy zapoznać pra
cownika, 'któ.ry może w terminie 7 dni 
zgłoisić uwagi. Uwagi te rozpatruje organ 
powołujący komisję kwalifikacyjną i po-
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praw o biblioteczne

dejmuje. ostateczną decyzję. Arkusz oce
ny przechowywany jest w aktach oso
bowych pracownika.

Powróćmy jeszcze do komisji dokonu
jącej ocen kwalifikacyjnych. Regułą jest 
powoływanie jej przez dyrektora (kie
rownika) biblioteki m.in. spośród przed
stawicieli związków zawodowych i innych 
organizacji społecznych i politycznych 
działających w bibliotece. W bibliotekach 
publicznych zatrudniających mniej niż 10 
pracowników działalności podstawowej 
oceny kwalifikacyjnej dokonuje komisja 
z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej.

W wyniku oceny komisji przełożony 
może zobowiązać pracownika do uzupeł
nienia łub podwyższenia wykształcenia. 
Pracownicy, którzy w dniu wejścia w 
życie rozporządzenia (tj. 1 września 1985 r.) 
nie mają przewidzianych kwałifikacji za
wodowych a ukończyłi 45 łat życia i 
uzyskałi pozytywną ocenę kwalifikacyjną, 
mogą być zwolnieni od obowiązku uzu
pełnienia tych kwalifikacji. Pracownicy 
ci nie mogą jednak awansować na sta
nowiska wyższe od zajmowanych.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia 
zawarta jest tabela stanowisk i kwalifi
kacji pracowników zatrudnionych w bi
bliotekach, ośrodkach informacji nauko
wej oraz przy konserwacji zbiorów 
bibliotecznych. W porównaniu ze stanem 
dotychczasowym wprowadzono nieznacz
ne korekty. W uwagach do tabeli po
dano, że takie same stanowiska i wy
magane kwalifikacje obowiązują również 
w innych instytucjach i placówkach 
upowszechniania kultury. Oznacza to 
m.in., że bibliotekarze zatrudnieni w bi
bliotekach, muzeach, domach kultury itp. 
będą posiadać porównywalne stanowiska 
i kwalifikacje formalne.

W załączniku nr 9 ujęto określenie wy
kształcenia uznanego za bibliotekarskie 
fśrednie bibliotekarskie, na poziomie stu
dium bibliotekarskiego, wyższe bibliote- 
karskîe). Jest to wykaz bardzo obszerny, 
więc zainteresowanych odsyłam do bez
pośredniej lektury.

UŻYWANTP POJAZOOW 
SAMOCHODOWVCn DO CELOW 

SŁUŻBOWYCH

W ..Monitorze Polskim” nr 4 z 1986 r., 
poz. 30 ukazało' sie Zarządzenie z dnia 
19 lutego 1986 r. Ministra Komunikacji 
zmieniające zarządzenie w sprawie uży
wania pojazdów samochodowych do ce
lów służbowych. Podwyższona została 
stawka za kilometr przebiegu przy użyt

kowaniu przez pracownika własnego po
jazdu do celów służbowych:
— samochodu osobowego — 1100 zł,
— motocykla — 560 zł,
— motoroweru — 330 zł.

Warunkiem korzystania z tej formy 
jest m.in. zezwolenie kierownika jedno
stki organizacyjnej. Kierownikowi zezwo
lenia udziela jednostka nadrzędna.

Zostały również podwyższone stawki 
miesięcznych ryczałtów pieniężnych przy
sługujących pracownikom stale używają
cym własnego pojazdu do celów służbo
wych (w granicach administracyjnych 
gminy lub miasta). Nowe ryczałty wyno
szą:

•  za używanie samochodu osobowego:
— na obszarze gminy lub miejscowości 

do 100 tys. mieszkańców — do 1400 
zł,

— w miejscowościach powyżej 100 tys. 
mieszkańców do 250 tys. — do 1850 
zł,

— w miejscowościach powyżej 250 tys. 
mieszkańców oraz w razie gdy prze
jazdy lokalne odbywają się na obsza
rze dwóch lub więcej gmin — do 
2600 zł,

S za używanie motocykla — do 1650 zł,

#  za używanie motoroweru — do 1070 zł.

Wprowadzono też zasadę, że należności 
pracownika z tytułu używania własnego 
pojazdu do celów służbowych wraz 
z przyznanym ryczałtem miesięcznym nie 
mogą przekroczyć łącznie kwoty 5350 zł 
miesięcznie. Należności te mogą być jed
nak rozliczane w okresie kwartału, z wy
jątkiem miesięcznego ryczałtu.

Omawiane zarządzenie weszło w życie 
z dniem 1 lutego 1986 r.

DIETY

Na podstawie uchwały nr 25 Rady Mi
nistrów z dnia 26 marca 1986 r. (..Monitoæ 
Polski” 1986 nr 7 poz. 48) wysokość diet 
za czas podróży służbowych na obszarze 
kraju została podwyższona do 240 zł. 
Wprowadzono też zasadę, że w przypad
ku gdy w rachunku hotelowym uwido
czniona jest pozycja „koszt śniadania” 
wyłącza sie ją przy rozliczaniu kosztu 
noclegu. Wychodzi się z założenia, że 
koszt śniadania powinien być pokrywany 
z diety.

Uchwała obowiązuje od 17 marca 1985 r.
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nowe k s ią żk i 
d la  dzieci 
i  m łodzieży

Jak zwykle przegląd książek rozpoczy
namy od pozycji dla maluchów.

Interesująco przedstawia się wybór 
wierszy i krótkich opowiadań prozą ze
branych pod wspólnym tytułem Skakanka 
(NK, 119 s., 315 zł). Utwory znane już 
są czytelnikowi z innych wydań, między 
innymi z serii książeczek „Poczytaj mi 
mamo”, .zostały napisane przez znanych 
autorów — Joannę Kulmową, Małgorzatę 
Musierowicz, Danutę Wawiłow, Helenę 
Bechlerową, Joannę Papuzińską, Hannę 
Januszewską, Stanisława Grochowiaka 
i innych. Tomik ładnie zilustrował Zbi
gniew Rychlicki. Szkoda tylko, że ksią
żka jest klejona i ma miękką okładkę. 
Poziom I, dział N.

PREUSSLER OTPRIED Hubert w wiel
kim kapeluszu. Opowieść o krasnoludkach 
(hlK, 93 s, 249 zł). Jest to kolejna ksią
żka znanego i łubianego pisarza z RFN. 
W Polsce ukazały się trzy jego książki: 
Krabat, Malutka czarownica, Mały du
szek. Obecnie wydana mówi o krasnolud
ku Hubercie, który mieszkał w Siedmio- 
górskim Lesie wraz z dwunastoma inny
mi krasnoludkami. Pewnego pięknego 
dnia wybrał się na wycieczkę 1 ita-aiił 
do Worlickich Borów, gdzie mieszkał ipo- 
strach wszystkich, Plampacz. Przeżył 
wiele przygód, a zamiast Plampacza spo
tkał się tam i zaprzyjaźnił ze swoim 
wybawcą — skrzatem Kudłaczem. Ksią
żka napisana jest znakomicie, lekko, 
z wdziękiem i humorem. Dobre ilustracje, 
duży druk. Poziom I, dział N.

JACEK JÓZEF ROJEK Baśń o Kło
buku psotniku (Wydawnictwo Pojezierze, 
62 s., 150 zł). Kłobuk to kosmaty skrzat 
leśny, przyjaciel ludzi i zwierząt, o bar
dzo psotnym usposobieniu. Bohater ludo
wych opowieści mazurskich. Baśń o^pisuje 
psoty tego śmiesznego skrzata. Powinna 
spodobać się dzieciom. Poziom II, dział B.

EDMUND WOJNAROWSKI Opowieść 
z niedźwiadkiem, pingwinem i pieskiem 
na tranzystorach (KAW, 14 s., nib, 55 zł). 
Bohaterem jest pan Skawrażka, który 
zamiast kupić żywego psa, skoristruował 
sobie foksteriera na tranzystorach. Wę
drował z nim ulicami i opowiadał dzie
ciom różne śmieszne, absurdalne historie. 
Książeczka ubawi dzieci i trochę nauczy

ortografii, bo zawiera zabawny wierszyk, 
ułatwiający zapamiętanie pisowni pew
nych wyrazów. Poziom II, dział Op.

LUDWIK PACZYŃSKI Gruby i inni 
(KAW, 24 s., 60 zł). Jest to opowiadanie 
napisane na podstawie wspomnień auto
ra z czasów harcerskich, okresu tuż po 
II wojnie światowej. Bohaterami książilii 
;są chłopcy ze szkoły podstawowej, któ
rzy zdobywają sprawności harcerskie, po
magają w odgruzowywaniu Lublina, prze
żywają przy okazji wiele zabawnych 
przygód. Wydanie broszurowe z ilustra
cjami autora. Poziom III, dział P.

Po Sadze rodu Klaptunów kolejna po
wieść MACIEJA WOJTYSZKI Sekret 
wróżki (MAW, 93 s., 92 zł). Podobnie jak 
inne książki tego autora utrzymana jest 
w konwencji reabstyezno-fantastyeznej. 
Bohaterami są: wróżka Zdzicha i jej 
młody adept czarnoksięstwa, asystent 
Drwęca, skandaliczny fajtłapa i absolutne 
beztalencie, który wyjawia sekret wróżki 
wysłannikowi Instytutu Badania Złudzeń. 
W związku z tym wynikają różne pery
petie. Książka jest zabawna, ma dwie 
warstwy znaczeniowe — jedną bajkową 
o żywej akcji, łatwą do odczytania przez 
dzieci, i drugą realistyczno-satyryczną, 
odwołującą się do naszej rzeczywistości, 
dostępną tylko dla dorosłych. Poziom III, 
dział P.

MAKSUD IBRAHIMBEKOW Zostań 
lwie. Za wszystko na świecie śmierć (Is- 
ikry, 151 s., 100 zł). Autor jest azerbej- 
dżańskim pisarzem średniego pokolenia, 
mającym w dorobku kilka książek, m/ię- 
dzy innymi Trochę wiosennego święta i 
tomik opowiadań Nieznana pieśń, z któ
rego wybrano obecnie prezentowane dwa 
utwory. Pierwsze opowiadanie Zostań lwic 
osnute jest wokół sensacyjnej ucieczki 
lwów z cyrku. Drugie mówi o przygo
dzie czwórki dzieci, które podczas wę
drówki w górach, chroniąc się przed zim
nem, trafiają na tajemniczą jaskinię i na 
skutek trzęsienia ziemi zostają tam uwię
zione. Sytuacja zmusza je do ujawnie
nia prawdziwych charakterów, do podej
mowania dorosłych decyzji. Opowiadania 

,obok wątków sensacyjno-przygodowych 
zawierają mocno zarysowany wizerunek 
psychologiczny bohaterów, którym wspól
ne jest pragnienie miłości i zrozumienia 
ze strony najbliższych. W obu utworach 
interesująco rozwija się fabuła, lecz za 
dużo w nich dydaktyzmu i nieprawdzi
wych zachowań. Poziom III, dział P.

Dla młodzieży przeznaczona jest po
wieść RODICY TOTT Gorzkie wiosny, 
przetłumaczona z języka rumuńskiego 
;przez Ilonę Kopytowską (NK, 221 s., 170 
zł). Autorka napisała ją w formie zwie-
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rżeń kilkunastoletniej dziewczynki Lilii 
Cosmin, której dzieciństwo przypadłe na 
lata II wojny światowej i okres bezpo
średnio ją poprzedzający. Bohaterka jest 
mieszkairdią przedmieścia Bukaresztu, gdzie 
w małym mikroświecie podwórka i naj
bliższych ulic rozgrywają się prawdzi
wie dramatyczne wydarzenia. Na jej o- 
czach organizacje faszystowskie w bez
względny sposób przejmują władzę. Dzie
wczynka w tych trudnych chwilach prze
żywa dziecięce smutki, radości, rozcza
rowania, kłopoty. Śmierć ojca, rozstanie 
z matką, później praca w wojennym 
szpitału powodują, że staje się przed
wcześnie dojrzałym emocjonalnie czło
wiekiem. Powieść napisana jest z dużym 
talentem. Realistycznie odda je atmosferę 
tych tragicznych lat. Poziom IV, dział P.

RYSZARDA MIERNIKA Blaszany o- 
rzełek (KAW, 169 s., 140 zł) to kolejna 
książka na temat wydarzeń z okresu II 
wojny światowej. Ma formę autentyczne
go pamiętnika pisanego przez całą wojnę 
przez kilkunastołetniego Staszka, miesz
kańca małej wsi leżącej na skraju Gór 
Świętokrzyskich. Zapiski ukazują codzien
ne, pełne dramatyzmu życie okupacyjne. 
Na końcu dołączono rysunki małego au
tora. Poziom IV, dział H.

W dziale literatury popularnonauko
wej wartościowa książka — poradnik 
BARBARY KLEBANOWSKIEJ, WITOL
DA KOCHAŃSKIEGO i ANDRZEJA 
MARKOWSKIEGO O dobrej i złej pol- 
szczyźnie (WP, 330 s., 250 zł). Omawia się 
w  niej zagadnienia dotyczące poprawności 
językowej (wymowy, odmiany wyrazów i 
właściwego zakresu ich używania oraz 
składni). Rozstrzygnięcia językowe opar
te są na znanych pracach językoznaw
czych z zakresu kultury języka. Na koń
cu szereg doskonałych słowniczków, mię
dzy innymi: mini słowniczek poprawnej 
wymowy, słowniczek wyrazów modnych 
i słów wytrychów. Kłasyfikacja 808.4.

Cyklistów zainteresuje ipraca TOMASZA 
BARCZYKA i JACKA WOJCIECHOW
SKIEGO Rower (WKŁ, 96 s., 220 zł). Jest 
to ilustrowane kompendium wiedzy na 
ten temat. Znajdujemy tu Oipisy rodzajów 
rowerów i ich przeznaczenia, a także 
zasady właściwego doboru tego jednośla
dowego pojazdu w zależności od wieku, 
•potrzeb i zainteresowań cyklisty. Wyjaś
niono również zasady budowy, właściwej 
konserwacji i naprawy poszczególnych 
elementów roweru oraz zamieszczono in
formacje o prawidłowej technice jazdy. 
Klasyfikacja 629.118

MARZENA KORNASZEWSKA

OPINIE • REFLEKSJE • KOMENTARZE • OPINIE • REFLEKSJE
JAN MIGDALSKI
Łatw o w y liczyć , że cena k s ią żk i w zrosła w  
la tach 1975—1985 nieco ponad  p ięc iok ro tn ie  (do
k ładn ie 5,4-razy), a p rzec ię tn a  płaca także  
nieco ponad  p ięc iok ro tn ie . Inaczej Ucząc, w 
1975 za p rzecię tną  pensję  m ożna było  nabyć  
113 ks ią żek , a w  1985 — 116. Jeszcze inaczej;  
przeciętna  cena k s ią żk i w  1975 stanow iła  0,89 
proc, p rzecię tnej płacy, a w  1985 r. 0,86 proc.

„Zycie Literackie” 16/86

MIECZYSŁAW CHORĄŻY

Usługi w zakresie  dostaw y zagranicznych  cza
sopism  n a u ko w ych  są w ysoce n iezadow ala
jące: dostaw y są z regu ły  opóźnione, często 
czasopism a giną lub nadchodzą „ h u r te m ” sk u 
m ulow ane z o k resu  k ilk u  m iesięcy albo i z 
dłuższego okresu . Zm onopolizow any przez R SW  
„ P rasa-K siążka-R uch" sy stem  p re n u m era ty  i 
zaopatrzen ia  w czasopism a naukow e p racu je  
źle. Środow iska  n aukow e m uszą  dom agać si^  
złam ania  tego m onopolu  i p rzekazan ia  im por
tu  czasopism  naukow ych  w yspecjalizow anej 
organ izacji.

„Polityka” 10/86

TADEUSZ CIEŚLAK
Biblioteka Główna Akademii Rolniczej 
w Szczecinie

Po w ojnie  zaczęlUmry p iękn ie i z im petem  
h isto rycznym  ju ż  d ek re tem  z ro k u  1946. Mó
wiło się o n im  i pisało p'>'Zy ka żd e j okazji. 
W szyscy  b y li przekonani, że po ustaw ie  będzie 
jeszcze lepiej. T ym czasem  po ro k u  1968 po l
skie b ib lio tekarstw o  ja k b y  oklapło. Nie bądź
m y drobiazgouh, może a ku ra t nie ten  rok  d e
cydow ał. G dzie czasy K o n feren c ji K ryn ick ie j, 
któ rą  o tw iera ł sam  ów czesny prem ier. Jaką  
to m iało w ym ow ę! U staw ę odczuw am  ja ko  
m a rtw y  d o ku m en t, a dlatego chyba, że od
bija  m a r tw o tę  panującą w  n a szym  zaw odzie. 
N ie  w ieje  z n ie j życiem , gdyż bardziej t r a k 
tu je  o rzeczach (b ib lio tekach), a nie o ży w y c h  
ludziach, b ib lio tekarzach . P racow nikom  bib lio 
te k  pośw ięcono w  n ie j n iew iele ponad  dw a
dzieścia w ierszy. Dlaczego? Bo taka  je s t rze 
czyw istość, k tó ra  znalazła sw oje odzw ierc ie
d len ie  w ' podsta w o w ym  akcie  p raw n ym . Pro
b lem y  b ib lio tekarzy  m ieszczą się a k u ra t  w 
ty lu  w ierszach. N iew iele, p raw da? S praw y n a
szego zaw odu p rzy tłacza ją  p rob lem y książki, 
a naw et b ib lio tek i jak o  m agazynu  na książki. 
S tąd  m oże tw ierdzen ie , że nauka  o książce  
je s t dyscyp liną  naukow ą, a b ib lio teko zn a w 
stw o  — nie. „Bibliotekarz” 5/85
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INFORMACJEPOGEOSKIDONOSYINFORMACJE
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ŚRO

DOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO Z 
WICEPREMIEREM PROF. ZBIGNIE
WEM GERTYCHEM odbyło się 17 kwiet
nia br. (w czterdziestą rocznicę uchwa
lenia Dekretu o bibliotekach) z inicjaty
wy Prezydium ZG SBP. W spotkaniu u- 
czestniczył przewodniczący Państwowej 
Rady Bibliotecznej wiceminister Edward 
Gołębiowski. Delegacji bibliotekarzy (w 
skład której weszli m.in. dyrektor Bi
blioteki Narodowej — dr Stanisław Czaj
ka, dyrektor Instytutu Biblioteko'znawst- 
wa Uniw. Warszawskiego — prof. Bar
bara Bieńkowska, przewodniczący Ogól
nopolskiego Zespołu Partyjnego Bibliote
karzy — Stanisław Krzywicki) przewod
niczył prezes SBP — dr Stefan Kubów. 
Omówiono sytuację w bibliotekarstwie i 
informacji naukowej. Informację o do
robku i programie SBP przedstawił I 
wiceprzewodniczący ZG — Józef Lewic
ki. Podkreślono m.in. konieczność: opra
cowania i przyjęcia rządowego programu 
rozwoju bibliotekarstwa do r. 2000, który 
zawierać powmien zasady oraz priory
tety państwowej polityki bibliotecznej i 
informacyjnej; znowelizowania ustawy bi
bliotecznej, która powinna nadać Pań
stwowej Radzie Bibliotecznej status po- 
nadresortowego zespołu doradczego rzą
du oraz ustalić organ zarządzająco-wyko- 
nawczy dla całej państwowej sieci bi
bliotecznej. Zwrócono uwagę na pogłę
biający się brak środków finansowych 
na działalność bibliotek oraz na niepo
kojącą sytuację materialną bibliotekarzy, 
których płace mimo waloryzacji nie n a 
dążają za wzrostem średniej płacy w 
gospodarce uspołecznionej. Prof. Zbig
niew Gertych objął patronat nad obcho
dami 70-lecia SBP (1987 r.).
DZIAŁALNOŚĆ B IBLIO TEK  SZKOŁ WYŻ
SZYCH była p rzedm io tem  obrad  p lenarnego  
posiedzenia O gólnopolskiego Zespołu P a r ty j 
n y ch  B ib lio tek arzy  p rzy  W ydziale K u ltu ry  
KC P Z P R  (12II 1986). Z w rócono uw agę m .in. 
na zby t szczupłe śro d k i na zakup  l i te ra tu ry  
z- II obszaru  p łatn iczego  i złą o rgan izację  ich  
w ykorzy stan ia , konieczność zaopatrzen ia  b ib lio 
te k  szkół w yższych w  now oczesny sp rzęt re -  
p ro g raficzn y  oraz w  czy ta rk o -k o p ia rk i, po
trzeb ę  p rzy stąp ien ia  — w  m ia rę  obecnych  
m ożliw ości — do au to m aty zac ji procesów  b i
b lio tecznych , u tw o rzen ia  p racow ni ko n se rw a
to rsk ich . z in tensy fikow an ia  p rac  badaw czych , 
rozw ijan ia  sy s tem u  ksz ta łcen ia  i doskonalen ia  
zaw odow ego b ib lio tek arzy  1 pracow ników  in 
fo rm ac ji nauk o w ej.

Zespół P a r ty jn y  w  pełn i p oparł działalność 
b ib lio tek arzy  szkół w yższych w  SBP, K om isji 
K o o rd y n acy jn e j B ib lio tek  Szkół W yższych, 
K olegium  D yrek to ró w  B ib lio tek  C en tra lnych . 
Z w rócono uw agę na konieczność dalszego 
ak tyw izow ania i in te g ra c ję  całego środow iska 
b ib lio tek arzy , także  w  zw iązkach zaw odow ych 
oraz in n y ch  o rgan izacjach  po litycznych  i spo
łecznych.

Zespół P a r ty jn y  p rzy ją ł do w iadom ości w nio
sk i zaw arte  w  dokum encie S ta n  i  k ie ru n k i  
ro zw o ju  b ib lio tek  szkó ł w y ższy c h  opracow a
nym  przez M in isterstw o N au k i i S zkolnictw a 
W yższego i  u znał Je za zbieżne z w nioskam i 
zaw artym i w  uchw ale  K om isji K u ltu ry  KC 
P Z P R  (z 24 XI 1984) pod nazw ą S ta n  i k ie 
ru n k i ro zw o ju  b ib lio tek  w  Polsce.

M IEJSCE BIBLIOTEK W SO CJALISTY CZN EJ 
ED UKACJI s p o ł e c z e ń s t w a  — to  tem a t 
sem in a riu m  zorganizow anego w  W arszaw ie 
(10—11 III 86) z in ic ja ty w y  O gólnopolskiego Ze
spo łu  P a r ty jn y c h  B ib lio tek arzy  p rzy  W ydziale 
K u ltu ry  KC PZPR . U czestn iczyli p rzew odni
czący w ojew ódzkich  zespołów  p a r ty jn y c h , 
członkow ie ZG i p rzew odniczący zarządów  
okręgów  SBP, ^aktyw zw iązków  zaw odow ych. 
R efera ty : prof. Je rzy  A dam ski — A ktu a ln e  
p ro b le m y k u ltu ry  w  św ie tle  raportu  N arodo
w e j R ad y  K u ltu ry ,  p rof. Je rzy  K ossak — 
K u ltu ra  w  d o ku m en ta ch  p rogram ow ych  partii 
na X  Z jazd  PZPR, p rof. W itold N aw rock i — 
P o lityka  ku ltu ra ln a  partii dziś i w  p ersp ek 
ty w ie  1990 r., K azim ierz M olek — A ktu a ln e  
pro b lem y p o lity k i w yd a w n icze j, S tan isław  
C zajka, Ja n  Wołosz — O rganizatorska  rola  
ks ią żk i na  tle  w y n ik ó w  badań czy te ln ic zych , 
M aksym ilian  C eleda, L u c ja n  B ilińsk i — K sią
żka  d la  b ib lio tek  w  p lanach w yda w n iczych . 
D yskusję  p row adzono w  5 g rupach : — P ro 
gram ow an ie  czy te ln ic tw a w  środow isku  robo
tn iczym , — Rozwój czy te ln ic tw a w środow isku  
w ie jsk im , — B ib lio tek i w  so c ja lis tycznej ed u 
k a c ji  społeczeństw a, — Ocena rea lizac ji w nio
sków  d o k u m en tu  K om isji K u ltu ry  KC PZ PR  
p.t. S tan  i k ie ru n k i ro zw o ju  b ib lio tek  w Pol
sce, — K ształcen ie  i doskona len ie  zaw odow e.

GORZOW. S em inarium  pośw ięcone 40-leciu 
D ekre tu  o b ib lio tekach  oraz 40-leciu działal
ności b ib lio tek  pub licznych  w  G orzow ie (Le
śne U stron ie  k . W itn icy , 19—20 m arca  1986) 
połączone było  z n a ra d ą  d y rek to ró w  i k ie - 
rów ników  b ib lio tek  z w ojew ództw a. O rgan i
zato rzy : W BP w  G orzow ie p rzy  w spółudziale 
Z arządu  O kręgu  SB P 1 W ojew ódzkiego Zespołu 
P a r ty jn e g o  B ib lio tekarzy . U czestn iczyli p rzed 
staw icie le  w ładz p a r ty jn y c h  i państw ow ych  
w ojew ództw a. W ręczono H onorow e O dznaki 
SBP, lis ty  g ra tu lacy jn e , nagrody . (L.K.)
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I KULTURY — to  ty tu ł  sesji p o p u la rn o n au 
kow ej zorganizow anej przez Z arząd O kręgu 
SBP w O polu (10IV 1986). W p rogram ie  m .in. 
re fe ra ty ; A n ton iny  Solki — K sięgozbiory b i
b lio tek  Opola ja ko  baza In form acyjna , E dw arda 
Szum nego — S e lek tyw n a  d ys tryb u c ja  in fo r
m acji w  służbie n auki, W andy M atw iejczuk 
i H eleny Okoń — In form acja  pedagogiczna  
w  szko le  w y ższe j, A n n y  Ś liw ińskiej — Wo
jew ódzka b ib lio teka  pub liczna ośrodkiem  loie- 
d zy  i in fo rm a c ji o regionie.

LUBLIN. Sesję p o p u larnonaukow ą z okazji 
40-lecia D ek re tu  o b ib lio tekach  połączoną z 
o tw arc iem  w ystaw y „Ze zbiorów  W BP im. 
H. Ł opacińsk iego” i k ierm aszem  książek  zor
ganizow ały  w  L ub lin ie  (17 V 1986) Z arząd O krę
gu SB P, W BP im . H. Łopacińskiego, M uzeum  
O kręgow e. W p rogram ie m .in. re fe ra ty : prof. 
Z ygm unta  M ańkow skiego — S y tu a c ja  k u ltu ry  
w  Polsce p ierw szych  la t pow o jen n ych , d r J e 
rzego M aja — O braz b ib lio tek ars tw a  publicz
nego w 40-lecłu PRL w  św ie tle  s ta ty s ty k i, 
m gr. Ja n a  Sm olarza — R ealizacja D ekre tu  o 
bib lio tekach  na L ubelszczyżn ie .

7 NOWYCH FIL II BIBLIOTECZNYCH (2 w  
m iastach  i 5 na wsi) pow stało  w  w ojew ódz
tw ie  gorzow skim  w  1985 r., m .in . F ilia Zbio
rów  A udiow izualnych  w  G orzow ie, k tó ra  jes t 
najnow szą agendą D ziału Z b io ró w  Specjalnych , 
a udostępn ia  i  upow szechnia n ag ran ia  na p ły 
ta c h  i taśm ach , pom oce do n a u k i Języków , 
n u ty , obrazy i  rep ro d u k c je  m alarstw a. Je j 
uzupełn ien iem  je s t m ała galeria , w  k tó re j 
p rezen tow ane są w ystaw y  tem atyczne oraz 
g ra fik a , p rzede w szystk im  tw órców  środow i
ska  gorzow skiego. (L.K.)

KLUB KOMPUTEROWY pow sta je  w  F ilii N r 
28 W ojew ódzkiej B ib lio tek i P ub licznej im. 
H. Łopacińskiego w  L ublin ie . W yposażenie 
(kom putery) m a dostarczyć re d a k c ja  „S ztan 
d a ru  L u d u ” oraz Z arząd L ubelsk ie j Spółdzielni 
M ieszkaniow ej. F ilia  pod jęła  tak że  s ta łą  w spół
p racę  z P o lsk im  Z w iązkiem  G łuchych. P ro 
w adzi się czy tan ie  z przek ładem  n a  Język 
m igow y, spo tkan ia  au to rsk ie , k o n k u rsy , fo rm y  
w izualne. .

P U B L IK A C JE
G rom adzen ie i  opracow yw anie  zbiorów  w  b i
b lio tek ach  publicznych. M ateria ły  z ogólno

polskiej k o n fe re n c ji w Rzeszowie. W ojew ódzka 
B ib lio teka  P ubliczna w  Rzeszowie, B ib lio teka 
N arodow a W arszaw a, 1985. N akład  200 egz.

D o k um en tacja  z rzeszow skiej k o n fe re n c ji 
(6—8 listopada 1984), k tó re j uczestn ikam i by li 
d y rek to rzy  w ojew ódzkich  b ib lio tek  pub licz
nych, in s tru k to rz y  bądź p racow nicy  działów  
grom adzenia i opracow yw ania zbiorów  ty c h  
b ib iio tek , p rzedstaw icie le  w spółorganizatorów  
— D ep artam en tu  B iblio tek  MKiS, oraz B iblio- 
tek i N arodow ej.

W książce zam ieszczono re fe ra ty : W itold 
A dam iec (BN) — S y tu a c ja  b ib lio tek  p ub licz
nych  w  dziedzin ie  grom adzenia  zbiorów , Jó 
zef Z ając (MBP w  K rakow ie) — P olityka  w y 
daw nicza a po trzeb y  b ib lio tek  — p lany  w y 
daw nicze, M aria B eata  K lam u t (BN) — S ys tem  
grom adzenia  zb iorów  w  b ib lio tekach  p ub licz
n ych  w  św ie tle  p u b lika c ji za m ieszczonych  w  
,, B ib lio teka rzu ” w  latach 1945—1983, L ucyna 
Żuk (WBP w  G dańsku) — P otrzeby  b ib lio tek  
w  zakresie  grom adzenia zb iorów  na podsta 
wie d y sk u s ji  i  w n io skó w  z m ięd zyw o jew ó d z
k ich  sem inariów , Zdzisław  D araż (WBP w  
Rzeszowie) — Założenia i  e fe k ty  w o jew ó d z
kiego sy te m u  grom adzenia i opracow yw ania  
zb iorów  b ib lio tecznych , Iren a  K ościółek („Dom 
K siążki” w  Rzeszowie) — U dział P.P. „Dom  
K sią żk i” w  R zeszow ie w  w o jew ó d zk im  sy s te 
m ie  grom adzenia zbiorów , L u c jan  B iliński 
(MKiS) — P ró b a  oceny sy s tem ó w  grom adze
nia zb iorów  w  b ib ilio tekach  pub licznych .

Zam ieszczono także  frag m en ty  dyskusji.

B iu letyn  In fo rm a c y jn o -In s tru k c y jn y  MBP w  
K rakow ie — n r  4/44, 1985 — w  num e-
m erze m .in.: J. W ojciechow ski — Działalność  
b ib lio tek  p u b liczn ych  i  zak ła d o w ych  w  K ra
kow ie;  Z. S era fin  — Z arys dzie jó w  k s ią żk i i 
b ib lio tek i pub liczn e j w  Iw ko w e j;  M. S w ier-  
czak — D rukarstw o  kra ko w sk ie  w  dw u d zie 
sto lec iu  m ię d zyw o jen n ym ;  K. S trze lecka  — 
P rzysposobienie  czy te ln icze  i in fo rm a c y jn e  
(propozycje  b ibliograficzne).
K u ltu ra  pub liczna  i m o ra ln a  społeczeństw a 
(M ateriały  bib liograficzne). O prać. K azim ierz 
Z ieliński, C en tra ln a  B ib lio teka  W ojskow a 
im . p łk . Zbigniew a Z ałuskiego. W arszaw a 1986.

B ib liografia  (częściowo odnotow ana) sk łada 
się z dw óch rozdziałów : K u ltu ra  po lityczna 
i k u ltu ra  m o ra ln a  społeczeństw a soc ja lis tycz
nego. Zasięg p iśm iennic tw a: od la t  sześćdzie
s ią ty ch  do r. 1985 w łącznie.

IMPORT CZASOPISM W LATACH 1980—1985

1980 1981 1982 1983 1984 1985

zakupy  dewizowe 
(w m in  dolarów ) 
liczba ty tu łó w  
liczba egzem plarzy

9,7
10 032

216 600

8,2
9956

218 900

4,8
7747

35 264

3,2
7689

38 129

3,8
8102

37 880

3,3
8332

38 540


