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Jeszcze o b ib liobusach
HALINA KAMIŃSKA

Czy stać nas na bibliobusy? Na wie
le rzeczy nas nie stać, choć jednocześ
nie potrafimy być bardzo rozrzutni, i to 
bez większych pożytków. Z bibiiobusów 
jest pożytek bezsporny, choć trudno go 
wymierzyć w złotówkach. Zastanówmy 
się więc...

Punkty biblioteczne na wsi to sprawa 
kluczową, jeśli chodzi o rozwój czytelni
ctwa w tym środowisku. Masowo rozwi
jały się one wkrótce po wojnie oraz w 
latach pięćdziesiątych i odgrywały bar
dzo ważną rolę w czasach ogromnego 
głodu polskiej książki, walki z analfabe
tyzmem, gwałtownego rozwoju oświaty i 
rozbudzania się aspiarcji kulturalnych 
społeczeństwa. Rolę tę odegrały chlubnie, 
toteż podsumowując różne aspekty 40-le- 
cia, także bibliotekarskiego, nie można o 
tym zapomnieć. Nie mówmy o punktach 
źle teraz, kiedy mamy' z nimi tyle kło
potów. Można powiedzieć szumnie, że 
zmieniła się formacja historyczna. Zmie
niły się warunki społeczne i okazało się, 
że ten system obsługi bibliotecznej się 
przeżył, że już nie zdaje egzaminu. Wo
bec tego co dalej?
. Są dwie szkoły: jedna mówi, że za

miast punktów bibliotecznych należy za
kładać małe filie, druga — że dotychcza
sowych lub potencjalnych czytelników 
punktów powinny obsługiwać bibliobusy. 
Od razu muszę się zdeklarować za dru
gą szkołą. Że nie ma bibiiobusów? Ale 
może będą, może i na naszej ulicy za
świeci kiedyś słońce. Wielu rzeczy nie 
mamy, o których wiadomo, że kiedyś 
muszą być.

Mamy to nieszczęście czy raczej taki 
los, że nasza sieć osadnicza na wsi jest 
bardzo rozproszona. W tej sytuacji nie
możliwe jest obsłużenie wszystkich mie
szkańców książką bezpośrednio ze sta
cjonarnej biblioteki, nie będzie to do
bra, na odpowiednim poziomie służba bi- 
bloteczna, jak nie są w stanie zaspoko
ić nawet elementarnych potrzeb miesz
kańców małe wiejskie sklepiki. A więc 
jednak bibliobusy. I w jakimś stopniu 
pewnie także punkty biblioteczne.

Mamy w tej chwili około 20 tys. punk
tów bibliotecznych na wsi. Czyż możeńiy 
założyć 20 tys. nowych filii ze stałymi 
księgozbiorami i ryczałtowymi pracowni
kami? A nawet połowę tego? Narzekamy, 
że brak jest książek — czyżbyśmy więc 
mieli je zamrażać dla kilkudziesięciu czy
telników? Przecież już teraz są filie, z któ
rych korzysta niewiele ponad stu czytel
ników. A pracownicy? Wiemy, że naj
większym motorem rozwoju czytelnictwa 
jest dobry bibliotekarz. W tych maleń
kich filiach będziemy mieli najgorszych 
pracowników — bez średniego wykształ
cenia, bez kwalifikacji. Dowodzi tego 
praktyka. I tacy pracownicy mieliby być 
odpowiedzialni za rozwój czytelnictwa 
na wsi, w dość trudnym przecież środo
wisku?

Żeby jednak bibliobusy mogły właści
wie spełniać swoją funkcję, muszą to być 
bibliobusy z prawdziwego zdarzenia, a 
nie autobusy z demobilu stosowane do 
nowych zadań, ale wycofywane z produk
cji nawet jako autobusy.

lO ich wadach technicznych pisał Jan
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Burakowski w numerze 1 „Poradnika” z 
tego roku. Niezupełnie natomiast zga
dzam się z jego propozycjami dotyczący
mi modelu biblioteki objazdowej, a mia
nowicie, że powinien to być kontener- 
-naczepa. W krajach zachodnich nie 
widziałam takich bibliotek objazdowych. 
Owszem, w Wielkiej Brytanii i Francji 
używa się czasami do obsługi peryferyj
nych dzielnic miast łub niezbyt odleg
łych miasteczek specjalnych przyczep (by
wają i adaptowane kontenery), które są 
przez jakiś samochód biblioteczny zawo
żone na miejsce, na ogół na cały dzień, 
a potem przez ten samochód zabierane 
wieczorem do bazy; w ciągu dnia samo
chód jest wykorzystywany do innych ce
lów.

Do obsługi czytelników musi być jed
nak specjalny bibliobus. Produkcja ta
kich pojazdów nie jest wcale skompliko
wana i produkują je u siebie tak małe 
kraje, jak np. Finlandia — dlaczego więc 
nie miałyby być produkowane i u nas?

Ale bibliobusy to nie tylko sprawa te
chniki — to .także sprawa organizacji. 
I znów wracam do artykułu J. Bura
kowskiego. Zgadzając się z kilkoma za
sadami działalności bibliobusów, które u- 
znał za podstawowe, chciałabym temat 
rozwinąć i dorzucić kilka uwag posługu
jąc się przykładami z 9 naszych woje
wództw, w których kursują bibliobusy. 
Przy tym podkreślam, że rozumiem 
wszystkie trudności wynikające z braków 
i warunków technicznych, w jakich pra
cują nasze bibliobusy — sprawy częstych 
remontów, braku części, paliwa itp. Cho
dzi mi o co innego, właśnie o organiza
cję pracy biblioteki objazdowej.

A więc po pierwsze — bibliobus ko
sztuje drogo, powinien więc być inten
sywnie eksploatowany, poza tym jest to 
pojazd, a więc powinien jeździć. Tym
czasem tylko dwa bibliobusy wyjeżdżają 
u nas 5 razy w tygodniu (Olsztyn, Szcze
cin), reszta — tylko 4, czasami nawet 3 
razy. To wielkie marnotrawstwo. Nie wy
korzystuje się też właściwie bibliośusu w 
Szczecinie. Obsługuje on 5 przystankąw 
na peryferiach Szczecina — jest to zbyt 
kosztowna obsługa, W takiej sytuacji le
psza byłaby przyczepa zostawiana na ca
ły dzień.

Sprawa druga — konstrukcja tras i 
związana ż tym częstotliwość obsługi czy
telników. W dużych miejscowościach, 
gdzie bibliobus zastępuje bibliotekę, po
winien być dwa razy w tygodniu, gdzie 
indziej raz w tygodniu. Wizyta bibliobu- 
su raz na dwa tygodnie powinna nale
żeć do wyjątków. Czytelnik musi pamię
tać, że bibliobus przyjeżdża w poniedzia
łek i czwartek lub tylko w piątek, a 
nie patrzeć do kalendarza, czy to jest 
pierwsza czy druga środa miesiąca. Tym

bardziej nie spełni chyba zadania odwie
dzanie raz w miesiącu — bibliobus mu- 
siałby stać bardzO' długo, zanimby czy
telnicy wzajemnie się powiadomili, bo 
trudno przecież zapamiętać sobie ten je
den dzień w miesiącu. W ogóle lepsze 
są przyjazdy częstsze, a postoje krótsze 
— to łatwiejsze do zapamiętania i bar
dziej wiąże z biblioteką — zwłaszcza że 
w niektórych województwach średnio na 
jednym postoju zarejestrowanych jest 
niewiele ponad 10 czytelników. Jeżeli bi
bliobus w Sokołowie Podlaskim mając 60 
przystanków odwiedza je raz w miesią
cu, a wyjeżdża w teren tylko 3 razy, w 
tygodniu, to nic dziwnego, że ma naj
niższą z wszystkich liczbę wypożyczeń na 
1 czytelnika — niecałe 7, czyli znacznie 
mniej, niż wynosi średnia w tradycyj
nych punktach bibliotecznych.

I jeszcze jedna ważna sprawa: czas 
kursowania bibliobusów. Tylko Krosno, 
Olsztyn i Szczecin jeżdżą w normalnych 
godzinach otwarcia bibliotek, tj. po po
łudniu. Wszystkie inne pracują w godzi
nach biurowych, tzn. od 8.00 czy 9.00 do 
16.00, 17.00, a nawet do 15.00. Nie są to 
godziny dla czytelników, nawet gdyby 
to były wyłącznie biblioteki dla dzieci. 
Można by tu przytoczyć przysłowie o 
tabakierze:

Trzeba także stosować myślenie eko
nomiczne i tak konstruować trasy, go
dziny objazdów i czas postoju, ażeby ob
służyć jak najwięcej czytelników. Nie 
może przecież dojść do takiego paradok
su, że jedno wypożyczenie w bibliobusie 
będzie kosztowało więcej, niż wynosi ce
na książki.

Ponieważ mam świeżo w pamięci bi
blioteki duńskie, może jeszcze na za
kończenie kilka informacji o organizacji 
pracy bibliobusów w Danii. Warto wie
dzieć, jak robią to inni, gdzie służba ta 
ma już długą tradycję i daje dobre wy
niki, gdzie dąży się do jej rozwoju i 
wpisuje we wszystkie długofalowe plany 
i programy postępu.

Biblioteki objazdowe w Danii to je
den z elementów „zewnętrznej” służby 
bibliotek, tak jak obsługa szpitali, do
mów opieki, ludzi starych i chorych w 
domu, „

Biblioteki objazdowe znajdują się tam 
we wszystkich województwach i obsłu
gują wielu czytelników już od kilkunastu 
lat. Widziałem w Nakskov 2 bibliobusy, 
w Odense — 4. W Odense obsługują 
one 34 miejscowości, mają w tygodniu 
102 godziny otwarcia dla czytelników.

Wykorzystanie bibliobusów jest bardzo 
duże. Zatrzymują się one w trochę wię
kszych miejscowościach, a średnia wypo
życzeń wynosi tam 95 książek w ciągu 
godziny. W niektóych miejscowościach ta 
średnia osiąga 150—200 wypożyczeń, i
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tam już na pewno potrzebne są bibliote
ki. Uważa się, że optymalna liczba wy
pożyczeń powinna wynosić ok. 100 w 
ciągu godziny.

W Odense przyjęto niepisaną zasadę, 
że miejscowości do 2 tys. mieszkańców 
obsługuje bibliobus, 2 do 5 tys.̂  — bi
bliobus lub filia biblioteczna, powyżej 
5 tys. — filia biblioteczna. Obecnie bi- 
bliobusy obsługują jeszcze kilka miejsco
wości nawet do 7—8 tys. mieszkańców. 
Istnieją propozycje, żeby zamiast budo
wy filii w większych miejscowości zaku
pić w RFN duży bibliobus, który byłby 
w stanie obsłużyć te miejscowości. Duń
skie bibliobusy mają 12 m. długości, du
że w RFN —. 18 m. i mogą pomieścić 
8 tys. tomów.

Bibliobusy obsługują teren przez 5 dni 
w tygodniu (w Odense dwa jeżdżą 5 
razy, dwa 6 razy w tygodniu), zawsze po 
poiudniu. Na pierwszym przystanku by
wają o godz. 13.00—14.00, na ostatnim 
postoju kończą między 18.30 a 20.00. W 
zależności od liczby mieszkańców miej
scowości są odwiedzane 1—2 razy w ty
godniu, większe skupiska 3 razy. Postoje 
trwają od 15—20 minut do 2 godzin. Po
stoje są dobrze oznaczone i znajdują się 
w centralnych punktach miejscowości — 
obok szkół, kościołów, urzędów, sklepów, 
przystanków autobusowych.

W każdej z bibliotek wojewódzkich 
widziałam drukowane dokładne rozkłady 
jazdy, które — jak mi powiedziano — 
są ściśle przestrzegane.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
1917 -1987

fakty © wydarzenia •  iluzje
JULIUSZ WASILEWSKI

II WOJNA ŚWIATOWA
W warunkach wojny i okupacji zdele

galizowana Rada Związku Biblioteka
rzy Polskich oraz zarządy niektórych kół 
przejawiały fragmentaryczną działalność 
konspiracyjną, prowadzoną w małych ze
społach.

Działalność Koła Krakowskiego zamar
ła, pojawiły się pojedyncze inicjatywy 
szkoleniowe, podjęto .akcję samopojnocy. 
Większość członków Koła Poznańsko- 
-Pomorskiego i Śląskiego została wywie
ziona lub uwięziona, kilku zmarło na 
skutek ciężkich przejść, akta Związku 
okupant celowo zniszczył. Koło Wileń
skie zajęło się organizacją bibliotek żoł
nierskich, a po jego rozwiązaniu człon
kowie podjęli akcję samopomocy — zor
ganizowano oddzielną sekcję biblioteka
rzy w Komitecie Pomocy Ofiarom Woj
ny, współdziałano z Działem Oświaty Ko
mitetu Pomocy Uchodźcom (organizacja 
bibliotek wędrownych, odczyty, wykłady), 
w r. 1944 przeprowadzono półroczny taj
ny kurs bibliotekarski pod kierunkiem 
Heleny Hleb-Koszańskiej. W Wilnie 
przebywał przewodniczący Rady ZBP — 
Adam Łysakowski (kierował Biblioteką 
Uniwersytecką), któremu udało się w r.

1940 nawiązać kontakt korespondencyjny 
z ówczesnym przewodniczącym IFLA — 
Marcelim Godetem (Szwajcaria). Łączność 
ta została przerwana z chwilą wybuchu 
wojny niemiecko-radzieckiej. W pracach 
Koła Lwowskiego dominowała wzajemna 
pomoc koleżeńska. Koło Lubelskie pod
jęło akcję zabezpieczenia zbiorów, ukła
dano listy książek dla bibliotek wojsko
wych (frontowych, szpitalnych, kadro
wych), podejmowano akcje szkoleniowe.

Najaktywniejszą działalność przejawia
ło Koło Warszawskie oraz członkowie 
Rady ZBP przebywający w stolicy. Z 
inicjatywy Aleksandra Stolarskiego (I wi
ceprzewodniczący Rady, przewodniczący 
Koła Warszawskiego) odbyły się dwa 
wspólne zebrania warszawskich człon
ków Rady i Koła Warszawskiego (1940, 
1941) — omówiono m.in. sprawy zaopa
trzenia różnych środowisk w książki i 
publikacje potrzebne do prac konspira
cyjnych oraz ukrycia archiwum ZBP (w 
związku z zarządzeniem władz okupacyj
nych nakazującym wydanie papierów u- 
rzędowych wszelkich stowarzyszeń).

Konspiracyjne życie bibliotekarskie w 
Warszawie skupiało się wokół trzech, naj
większych bibliotek: Narodowej, Uniwer
syteckiej, Publicznej. Organizowano zbiór-
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kę i wysyłkę książek do obozów jeniec
kich, rozprowadzano drogą nielegalną 
książki i materiały potrzebne do tajnego 
nauczania i zadań programowych, gro
madzono publikacje konspiracyjne. W 
większości przypadków trudno ustalić, 
czy daną akcję zainicjował Związek ja
ko taki, gdyż uczestniczyli w nich rów
nież nie zrzeszeni bibliotekarze. Szcze
gólną aktywnością odznaczył się A. Sto
larski, który — pełniąc funkcję kie
rownika działu zbiorów zabezpieczonych, 
magazynów i wypożyczalni w Bibliotece 
Narodowej — zorganizował konspiracyj
ne rozprowadzanie książek antyniemiec- 
kich, zdeponowanych przez okupanta w 
BN, oraz podręczników szkolnych z ma
gazynów PZWS. A. Stolarski został are
sztowany i wywieziony do Majdanka, 
gdzie zmarł zamęczony w kwietniu 1943 
r. Na stanowisku kierownika zbiorów 
zabezpieczonych zastąpił go Edward As- 
sbury.

Istotnym nurtem działalności było po
dejmowanie prac programowych mają
cych na względzie czasy powojenne. Ini
cjatorem tych prac był Józef Grycz, któ
ry kontaktował się z ośrodkiem krakow
skim, gdzie organizatorem narad był Ed
ward Kuntze. Ustalono wytyczne przysz
łej ustawy bibliotecznej, plan sieci bi
bliotecznej, strukturę organizacyjną na
czelnych władz, organizację szkolenia bi
bliotekarzy, projekty tabeli stanowisk, 
plany akcji zabezpieczenia i rewindykacji 
zbiorów. Opracowano zestawienia oficyn 
wydawniczych, drukarń, księgarń i bi
bliotek na terytoriach do Odry i Nysy, 
przygotowano projekt zaktualizowania 
„Przewodnika Bibliograficznego”, utwo
rzenia Instytutu Książki i Czytelnictwa, 
rewizji przepisów katalogowania. Wyraź
ne przyspieszenie prac przygotowaw
czych do organizacji polskiego bibliote
karstwa po wojnie nastąpiło w r. 1944. 
W styczniu tego roku przybył do War
szawy przewodniczący Rady ZBP — A. 
Łysakowski. Z jego inicjatywy 5 marca 
zwołane zostało trzecie wojenne posie
dzenie Rady ZBP, w którym udział wzię
li: Regina Fleszarowa, J. Grycz, Alodia 
Gryczowa, Jan Kossonoga, Zofia Kosso- 
nogowa, Marian Łodyński, A. Łysakowski, 
Piotr Maślankiewicz, Jan Niezgoda. O- 
prócz prac programowych wybiegających 
w powojenną przyszłość .podcz:as zebrania 
omówiono m.in. sprawy wykorzystania 
pomocy Rady Głównej Opiekuńczej 
(RGO) dla bibliotekarzy i szkolenia no
wych kadr. Niebawem RGO, opiekująca 
się dotychczas tylko pracownikami Bi
blioteki Narodowej, rozszerzyła swoją 
działalność na wszystkich bibliotekarzy 
(uzyskano skromną pomoc w postaci 
przydziałów obiadów, odzieży i gotówki). 
W okresie maj — lipiec 1944 w Biblio

tece Narodowej zorganizowano kurs dla 
trzydziestu kandydatów na bibliotekarzy 
(pierwszy warszawski konspiracyjny kurs 
bibliotekarski zorganizowała w 1942 r. 
pod patronatem Koła ZBP Wanda Dą
browska przy współpracy Kazimierza 
Wojciechowskiego — kurs trwał 5 mie
sięcy).

Warszawska Poradnia Biblioteczna
ZBP przetrwała okres okupacji jako: 
„Czytelnia Eugenii Malinowskiej” i czę
ściowo jako „Składnica Pomocy Biblio
tecznych Władysławy Goszczyńskiej”. 
Firmy były miejscem spotkań i punktem 
uzyskiwania informacji na temat losów 
kolegów, pod ich szyldem prowadzono 
szereg prac konspiracyjnych. Obie pla
cówki mieściły się w jednym pokoju i 
prowadzone były (w porozumieniu z 
przewodniczącym Koła A. Stolarskim) 
przez cztery współpracownice Poradni: 
E. Malinowską, W. Goszczyńską, Jadwigę 
Czarnecką, Józefę Słomczewską. Cały ma
jątek Poradni, podobnie jak archiwum 
Rady ZBP, został całkowicie zniszczony 
podczas powstania warszawskiego.

4 listopada 1944 r. rozpoczęto w znisz
czonej Warszawie akcję ratowania mie
nia kulturalnego (tzw. akcja pruszkow
ska). Grupą biblioteczną Komisji Zabez
pieczenia Mienia Kulturalnego Warszawy 
kierował J. Grycz, jego zastępcą był 
M. Łodyński. Do 1411945 r. wywieziono 
z Warszawy ponad 300 000 wol. (trzykrot
nie więcej niż wynosił pierwotnie usta
lony kontyngent). W akcji pruszkowskiej 
brali udział: E. Assbury, Wacław Boro
wy, Wacław Dąbrowski, Maria Dembow
ska, Andrzej Grodek, J. Grycz, Czesław 
Gutry, Stanisław Herbst, Stanisław Ko
czorowski, B. Korzeniewski, J. Kossono
ga, Irena Łodyńska, M. Łodyński, A. Ły- 
Sakowski, H. Markiewicz, K. Mozgała, 
Z. Niesiołowska-Rothertowa, J. Peszyń- 
ska, Jan Piasecki, Ryszard Przelaskow- 
ski, E. Skierkowska, Irmina Śliwińska, 
Ksawery Swierkowski, Marian Toporow- ' 
ski i in.

Publikacje: praca konspiracyjna Wandy 
Dąbrowskiej Walka o książkę wydana w 
lecie 1944 r. pod pseudonimem Jan De- 
wan, z fałszywym adresem wydawni
czym — Warszawa 1939, Instytut Kultu
ry (reedycja publikacji — 1967, SBP).

Podczas wojny i okupacji ZBP z 600 
członków utracił ponad 130, w tym wie
lu wybitnych działaczy.

ZBP zdołał utrzymać ciągłość prac or
ganizacyjnych i zawodowych. Na bazie 
dorobku z okresu międzywojennego wy
pracował stanowisko środowiska w za
sadniczych kwestiach zawodowych, co po 
wojnie umożliwiło podjęcie szybkich 
działań legislacyjnych i organizacyjnych 
mających na celu odbudowę bibliotekar
stwa w wyzwolonej Polsce.



WSPOMNIENIE
BARBARA GRONIOWSKA 

(1889 -  1985)
Dnia 2 marca 1985 r. zmarła Barbara 

Groniowska, przeżywszy 95 lat wypełnio
nych pracą wychowawczą, do której ja
ko narzędzie wybrała książkę. Położyła 
wybitne zasługi w rozwoju czytelnictwa 
dziecięcego zarówno przez organizację 
bibliotek dla dzieci, przygotowywanie 
kadr do ich prowadzenia, jak i zastoso
wanie nowatorskich metod pracy oraz 
obserwację upodobań młodocianych czy
telników.

W notatkach pozostawionych przez Bar
barę ■ Groniowską znajduje się wyjaśnie
nie, co wpłynęło na rozwój jej osobo
wości:

U kształtow ały  m nie — dom rodzinny, ku rsy  
pedagogiczne i  Studium  P ra cy  Społeczno-O- 
św iatow ej W olnej W szechnicy Polskiej. [...] Dom 
rodzinny dbał, abym  w’zrastała  w śród książek. 
Moim czyteln ictw em  zajm ow ał się m ój n a j
starszy  b ra t  i w drożył m nie do obcow ania z 
książką popularnonaukow ą.

Warto dodać, że brat ten, Wacław 
Brokman, był później wybitnym adwo
katem, znanym obrońcą w sprawach 
karnych (zamordowany przez hitlerow
ców), zaś młodszy, Henryk — pediatrą, 
immunologiem, profesorem Akademii Me
dycznej w Gdańsku, oraz że dom prze
pojony był kultem dziadka, zesłańca z 
roku 1863.

Barbara Brokman obrała kierunek pe
dagogiczny. Po ukończeniu prywatnej 
pensji wstąpiła na Wydział Przyrodni
czy kierowanych przez K. J. Miłkowskie- 
go Kursów Pedagogicznych dla Kobiet.

M iałam  — w spom ina — w yją tkow e szczęście 
•— i w  szkole średn iej, 1 na  k u rsach  M iłkow- 
sklego w ykładali późniejsi sław ni profeso^ro- 
wie w yższych uczelni. Słuchaczki ku rsów  re 
k ru to w a ły  się z K rólestw a i  K resów , co d a
wało bardzo różnorodną, ale n a  ogół bardzo 
idfeową grom adę kobiet, k tó re  chciały  się po 
św ięcić p racy  pedagogicznej i  do n ie j solidnie 
przygotow ać. Tam  naw iązałam  głębokie p rzy 
jaźnie  do końca życia.

Po otrzymaniu dyplomu w r. 1911 Bar
bara wyjechała na studia medyczne do 
Zurychu (1912). Naukę przerwał jej wy
buch wojny światowej. Wróciwszy do 
Warszawy przez rok pracowała w szpi
talu, następnie — w 1. 1916—1918 — w 
szkole i na kursach dla dorosłych. Po 
wyjściu za mąż za inżyniera Kazimie
rza Groniowskiego przeniosła się do Ło
dzi, gdzie kontynuowała pracę w szkol

nictwie. W r. 1923 powróciła do War
szawy i prowadziła lekcje prywatne w 
kompletach. W r. 1927 wstąpiła na Stu
dium Pracy Społeczrio-Oświatowej w 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, wybierając 
kierunek bibliotekarski. Zainteresowania 
czytelnictwem dzieci objawiała już w 
pracy szkolnej udostępniając uczniom ze
brane książki i tworząc małe bibliote
czki.

Na zmianę kierunku pracy i na Stu
dium Barbara Groniowska zdecydowała 
się po wysłuchaniu wykładu Heleny Rad
lińskiej na kursach dla nauczycieli oraz 
po obejrzeniu na wystawie księgarskiej 
wzorowej biblioteki dla dzieci zorgani
zowanej w r. 1926 z inicjatywy i pod 
kierunkiem Radlińskiej.

Studia tąk wspomina:
A tm ęsfera na S tudium  była pełna to le ran c ji 

dla jalsichkolw iek przekonań, dobre s to sunk i 
koleżeńskie [...1 zaangażow anie słuchaczy, sza
lona p raca , wysoki poziom w ykładów , idea 
służenia — to  w szystko m i odpow iadało. [...) 
Na S tudium  nauczyłam  się, jak i pow inien być 
stosunek k ierow nika do pracow ników  (wzór 
prof. R adlińskiej), co mi się  później przydało, 
gdy sam a byłam  n a  k ierow niczym  stanow isku. 
Rozum iałam , że zawsze trzeb a  podniecać ich 
in icjatyw ę, liczyć się z ich  pom ysłow ością. Do
ceniłam  znaczenie prac zespołowych.

W r. 1927 Barbara Groniowska rozpo
częła pracę w Towarzystwie Bibliotek 
dla Dzieci. Do r. 1936 kieruje sześcioma 
placówkami tego Towarzystwa, równo
cześnie prowadząc jedną z nich i wyko
rzystując ją do obserwacji nad czytelni
ctwem dzieci. W r. 1936 Towarzystwo 
przekazało swoje placówki Bibliotece 
Publicznej m. st. Warszawy. Barbara 
Groniowska została kierowniczką Biblio
teki Nr 2 przy ul. Karolkowej.

We wrześniu 1939 r. jako żona oficera 
była ewakuowana. Po powrocie z cięż
kiej wędrówki nie mogła podjąć dawnej 
pracy w Bibliotece Publicznej — część 
placówek została uszkodzona, część eta
tów zredukowano. W trudnym okupa
cyjnym okresie imała się różnych zajęć, 
żeby przetrwać wojnę, wyżywić i posy
łać do szkoły syna. Ewakuowana po po
wstaniu w okolice Krakowa, przebywała 
tam do końca wojny.

W kwietniu 1945 r. była jedną z pierw
szych bibliotekarek dziecięcych, które 
zgłosiły się do pracy w Bibliotece Pu
blicznej m, st. Warszawy i przystąpiły 
do odbudowy zniszczonych placôv/ek.

P rzeżyłam  — w spom ina — n iezapom niany 
okres odbudow y sieci, osobiście rew indyko
w ałam  um eblow anie, uzupełn iałam  przechow a
ne księgozbiory szpera jąc  w  księgarn iach  1 w  
koszykach u licznych, z jednyw ałam  pierw szych 
czyteln ików  do pierw szej o tw arte j placów ki 
dla dzieci i organizow ałam  następne.

Czytelnia ta mieściła się w dawnym 
.salonie nie istniejącego już pałacyku O- 
koniów (Piękna 15) — wniesiony kredens



zastępował przez pewien czas półki, ogło
szenia o jej otwarciu umieszczało się na 
okolicznych drzewach. Duża sala czytel-

niana była przez 6 godzin dziennie wy
pełniona.

Równocześnie Barbara Groniowska 
przygotowywała do uruchomienia biblio
tekę gimnazjum im. Stefana Batorego.

W Bibliotece Publicznej była początko
wo zastępcą kierownika, a od r. 1949 do 
emerytury w r. 1953 — kierownikiem
Sekcji Bibliotek dla Dzieci. Pozostawiła 
czynne 22 placówki. Muzeum Książki i 
Ośrodek Metodyczny,

W okresie emerytury nie zaniechała 
pracy. W 1. 1952—1954 była członkiem 
Komisji Oceny Książek dla dzieci i mło
dzieży, powołanej przez Centralny Zarząd 
Bibliotek. W 1. 1953—1955 należała do 
grona pedagogicznego Państwowego Za
ocznego Kursu Bibliotekarskiego i oce
niała prace słuchaczy. W r. 1954 prze
prowadziła selekcję, klasyfikację oraz o- 
pracowała katalogi księgozbioru służące
go potrzebom wewnętrznym „Naszej Księ
garni”.

Suche wyliczenie prac nie odzwiercie
dla jej zasług i osiągnięć w dziedzinie 
metod działalności w bibliotekach dla 
dzieci. Wykazywała wiele pomysłowości, 
zwracała uwagę na potrzebę stosowania 
atrakcyjnych form, oceniała je w publi
kowanych artykułach i. Pierwsza w Pol
sce przeprowadziła (w r. 1937) lekcję bi

blioteczną. Dodać tu należy, że tę formę 
przysposobienia czytelniczego' podjęło 
przed wojną 16 bibliotek dla dzieci. Lek
cje były zróżnicowane stosownie do wie
ku czytelników i zamierzonych celów — 
organizacja biblioteki, budowa książki, 
posługiwanie się katalogami, zbieranie 
bibliografii na określony temat. Dzieci z 
upodobaniem uczestniczyły w zajęciach, 
nauczyciele przyjmowali tę nowość z u- 
znaniem. Po wojnie tę formę pracy, do
ceniając jej wartość, podjęły wszystkie 
biblioteki publiczne, a Ministerstwo O- 
światy wprowadziło do programów szkol
nych.

Do istotnych osiągnięć Barbary Gro- 
niowskiej należą prace nad badaniami 
zainteresowań czytelniczych dzieci. Ba
dania takie, prowadzone kiedyś prze
ważnie za granicą a opierające się na 
metodzie ankietowej i statystycznej, 
wzbogaciła długoletnią obserwacją w 
kierowanej przez siebie czytelni. Jej 
wnioski oraz uwagi na temat dawnych 
publikacji z tego zakresu są nadal aktu
alne 2. Poniosła również duże zasługi w 
szkoleniu bibliotekarzy. Przez dwa lata 
prowadziła seminarium literatury dla 
dzieci na Studium Pracy Społeczno-O- 
światowej WWP. I przed wojną, i po 
wojnie brała udział w licznych kursach 
organizowanych przez Bibliotekę Publicz
ną, Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo 
Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Ja
rocinie. W 1. 1952—1962 wydawany był 
jej skrypt o pracy bibliotek dla dzieci, 
aktualizowany i uzupełniany. Znaczny był 
jej udział w opracowaniu wydanej w r. 
1963 Bibliografii literatury dla dzieci i 
młodzieży 1945—1960 (indeks). Referat, 
który wygłosiła na zjeździe Związku Na
uczycielstwa Polskiego w Wilnie w r. 
1932, opublikowano w pracy zbiorowej 3. 
Wiele jej artykułów znalazło się na ła
mach „Bibliotekarza”,

W uznaniu zasług Barbara Groniowska 
została odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowały 
ją podziękowaniami władze państwowe i 
miejskie. Ci, którzy Ją znali, odczuwać 
będą brak jej prżyjacielskiej ręki w trud
nych okolicznościach życia.

MARIA GUTRY

* m .in. B. G r o n ł o w s k a .  DoSwiadczenla 
tu riile ju  czyteln iczego „Jedzlem y w  św ia t”.

’ P rzy czyn k i do badań czy te ln ic tw a  dzieci 
i m łodzieży  ,.Polskie A rchiw um  Psychologii” 
t. 6 1933/34 n r  1/2; Dwadzieścia p oczytnych
książek. „R uch Pedagogiczny” 1933.
. ’ H. R a d l i ń s k a ,  M. G u t r y ,  B. G r o 
n i o w s k a .  C zyteln ictw o dzieci l  m łodzieży. 
W arszawa.



Baśnie z różnych stron świata

W ieczór baśn i w schodnich
Spotkanie przeznaczone jest dla czy

telników w wieku 10—12 lat. Czas trwa
nia — 45 min.

Opowiadający bajarz może być ubrany 
na wzór stroju wschodniego: długa biała 
szata, na głowie turban. Jeśłi opowiadać 
będzie kobieta, może również być w stro
ju wschodnim: długa powiewna suknia, 
twarz zasłonięta lekkim szyfonowym ma
teriałem. Słuchacze i opowiadający mo
gą siedzieć na dywanie „po turecku”. O- 
powiadane baśnie zawarte są w zbiorach: 
J. Ros — Podróże z Abrakadabrą (War
szawa 1968) oraz B. Leśmian — Klechdy 
sezaviowe (Warszawa 1968).
Pogadanka wstępna.

Baśnie wschodnie kojarzą się Wam z 
pewnością z postacią Szecherezady (jeśli 
uczestnicy nie znają tej postaci, należy 
wyjaśnić im krótko, że była to żona suł
tana, która zabawiała męża opowieścia
mi przez 1001 noc. Te jej opowieści sta
nowią fabułę baśni Z 1001 nocy).

Szeherezada opowiadała piękne baśnie, 
ale przeznaczone głównie dla dorosłych. 
Dzisiaj usłyszycie baśnie wschodnie prze
znaczone dła dzieci. Baśnie te zaprowa
dzą nas ' wszystkich w dziwny, daleki 
świat, gdzie ludzie są ubrani z wielką 
fantazją, gdzie słychać ciągle piskliwe 
głosy muzyki, gdzie pełno przeróżnych 
bazarów zapełnionych sprzedającymi i 
kupującymi egzotyczne towary i wonne 
przyprawy korzenne. To właśnie tajem
niczy, pachnący i nieznany Wschód.

Baśnie wschodnie — to określenie 
baśni, które powstały w Turcji, Persji,

Indiach i na terenach, gdzie istniała kul
tura arabska. Opowiadają one o życiu lu
dzi dobrych i złych, o tym, że zły czyn jest 
zawsze potępiany i karany, a dobry na
gradzany. Baśnie wschodnie ukazują, że 
do największych wartości należą — do
broć, uczynność, sprawiedliwość i skrom
ność.

Posłuchajcie teraz baśni, z której do
wiecie się, że skromność pozwala zwy
ciężać największych wrogów.
Łucznik i trębacz (J. Ros — Podróże z 
Abrakadabrą, s. 113).

Teraz opowiem Wam inną ciekawą 
baśń. Dowiecie się z niej, że na świecie 
nie istnieje taka kraina, w której wszy
scy ludzie byliby szczęśliwi.
O człowieku, który nie znał śmiechu (J. 
Ros: Podróże z Abrakadabrą, s. 145).

Baśń, którą teraz usłyszycie, opowie 
Wam o tym, że nieposłuszeństwo jest 
zawsze karane.
Rybak i Geniusz (B. Leśmian — Klechdy 
sezamowe, s. 82).

Kończymy spotkanie z baśniami 
wschodnimi. Pozostaniemy z nimi jeszcze 
na chwilę, aby wykonać ilustracje do 
tej, która najbardziej nam się podobała. 
Najładniejsze rysunki powędrują do na
szego albumu. Mamy już w nim bardzo 
dużo ilustracji baśni z różnych krajów 
świata.

STANISŁAWA NIEDZIELA

Dwa posiedzenia PRB
•  DWA POSIEDZENIA PREZYDIUM PAST- 
STWOWEJ RADY BIBLIOTECZNEJ odbyły się 
w  czerw cu br. (4 1 30 VI). Przew odniczył w i
cem inister Edw ard Gołębiowski. Na posiedze- 
n iu 4 VI om aw iano p ro jek t System u In fo rm a
cji N aukow ej, Technicznej i O rganizacyjnej — 
SINTO (podstawę do dyskusji, k tó rą  zagaił za
stępca dy rek to ra  generalnego C entrum  INTE
— m gr inż. Zdzisław  B obiatyński, stanow iły  
opracow ania: System  In fo rm acji N aukow ej, 
T echnicznej i O rganizacyjnej — SINTO cz. I
— P ro je k t oigólny system u, cz. II — P rogram  
budow y system u w la tach  1986—1990 oraz Cen
tra ln y  P rog ram  Badawczo-Rozwojowy na la ta  
1986—1990. In fo rm atyka w adm in istrac ji p ań 
stw ow ej i obsłudze społeczeństw a. P odpro 
g ram : In fo rm atyzacja  SINTO) oraz zgłoszoną

przez ZG SBP propozycję now elizacji system u 
kształcenia b ib lio tekarzy  na poziom ie policeal
nym  i wyższym (wprowadzenie dr. M ariana 
W alczaka — d y rek to ra  POKB w Jarocinie). 
Porządek obrad  drugiego posiedzenia P rezy 
dium  PRB obejm ow ał: in fo rm ację  o  p racy  ze
społu do spraw  now elizacji ustaw y o bib lio te
kach (przedstaw iła przew odnicząca zespołu — 
d r B arb ara  Sordylow a); om ów ienie p ro jek tu  
p lanu pracy  PRB do końca 1985 roku  (prezen
tow ał se k re ta rz  Rady — m gr Janusz Nowicki); 
analizę sy tuacji dotyczącej zakupu do b ib lio
tek  publicznych książek w  r. 1986 (przedsta
wił m gr L ucjan  B ibliński z D epartam entu  Bi
bliotek, ■ Domów K ultu ry  i Działalności Spo
łeczno-K ultura lnej MKiS).

(L.B.)



polecam y

„PRASA TECHNICZNA f  J

czasopism o ludzi piszqcych o techn ice
Od 15 lat — nakładem Wydawnictwa 

Czasopism i Książek Technicznych NOT- 
-SIGMA — wychodzi czasopismo „Prasa 
Techniczna”. Założyciele tego tytułu, wy
wodzący s ę z kręgów Rady Piśmienni
ctwa Technicznego, podjęli tę oryginalną 
w skali światowej inicjatywę z zamiarem 
doskonalenia zawodowego dziennikarzy i 
edytorów prasy i książki technicznej. 
Początkowo więc pismo to poświęcone 
było pisarstwu i prasoznawstu technicz
nemu i adresowane do osób związanych 
zawodowo z warsztatem redaktorskim.

W czasie 15 lat zgromadzono z dużym 
trudem grono entuzjastów idei samo
kształcenia redaktorów, niezbędne tym 
bardziej, że do zawodu redaktora czy e- 
dytora piśmiennictwa technicznego nie 
przygotowuje żadna uczelnia, nie ma żad
nych podręczników. Stąd też kadry wy
dawców rekrutują się spośród zapaleń- 
ców-samouków, zdobywających doświad
czenie zawodowe metodami nieomal ce
chowymi.

Obecnie znajdujemy się — jako kraj 
— w przededniu rewolucji informacyjnej. 
Grupa zawodowa inżynierów i techników 
rośnie w tempie nieporównywalnym do 
innych grup. Praktycznie każdy inżynier 
i bardzo wielu techników staje przed 
koniecznością wypowiadania się „na piś
mie” o swoich sprawach zawodowych. 
Najwybitniejsi spośród nich, ci, którzy 
zgromadzili największe doświadczenia lub 
dysponują najlepszymi pomysłami — to 
grono potencjalnych twórców książek i 
artykułów technicznych. Barierą jednak 
oddzielającą jednostkowego inżyniera czy 
technika od możliwości publikacji jest 
warsztat redaktorski.

Doświadczenie nasze wskazuje, że jest 
to bariera bardzo silna.

Wobec takiej sytuacji podejmujemy 
szeroką akcję promocyjną kwartalnika 
,,Prasa Techniczna”, tak aby mógł on 
dotrzeć do tych wszystkich, którzy o tech
nice piszą i którym pisanie nastręcza 
trudności. Przez ,,pisanie” rozumiemy nie 
tylko. prz,vgotov/anie artykułów czy ksią
żek technicznych — fachowych, ale rów
nież referatów, instrukcji, opisów tech
nicznych, wystąpień itp.

„Prasa Techniczna” ma na celu podnie

sienie poziomu twórczości inżynierskiej, 
ucząc posługiwania się językiem technicz
nym i terminologią techniczną, doboru 
form, konstrukcji wypowiedzi pisanej i 
mówionej. Szczególne miejsce zajmują 
książka i prasa techniczna. Obok zagad
nień formalnych w odniesieniu do wszy
stkich rodzajów książek technicznych (dy
daktycznych, poradnikowych, monogra
ficznych itp.) oraz różnego typu artyku
łów omawiane są sprawy prawa praso
wego i autorskiego, dorobek poszczegól
nych zespołów redakcyjnych (tak współ
czesnych jak i historycznych) oraz insty
tucji dostarczających informacji piśmien
nictwu technicznemu.

Część każdego numeru kwartalnika po
święcona jest ogólnotechnicznym proble
mom prezentowanym w skali makro, fi
lozofii i socjologii techniki oraz proble
matyce humanizacji techniki. Wprowa
dzając tego rodzaju tematykę postawili
śmy sobie za cel umożliwienie autorom 
— inżynierom i technikom zlokalizowa
nia swojej wąskiej zazwyczaj specjalizacji 
na szerokim tle problematyki techno- 
znawczej, pokazanie nowych metod i no
wego spojrzenia na technikę.

Oferta wobec czytelników poszerzona 
jest również o wszelkie nowości z zakre
su stosowania techniki komputerowej 
w edytorstwie, o systemach bibliotecz
nych, systemach informacyjnych. Mate
riały na ten temat staramy się zdoby
wać za pośrednictwem czołowych czaso
pism .światowych z zakresu komputery
zacji, komunikacji masowej, itp.

Z prośbą o pomoc zwracamy się do 
Państwa, którzy stanowicie najistotniej
sze bo zamykające ogniwo łańcucha au- 
tor-edytor-bibliotekarz-czytelnik, abyście 
propagując kwartalnik „Prasa Technicz
na” przyczynili się do tego, aby z grona 
Waszych czytelników wyrośli nowi auto
rzy.

Kolportażem czasopism zajmuje się 
Wydawnictwo Czasopism i Książek Tech
nicznych SIGMA — skrytka pocztowa 
1004, 00—950 Warszawa. Konto bankowe: 
1036-7490-139-11 III O/M NBP Warszawa. 
Cena rocznej prenumeraty — 800 zł.

REDAKCJA „PRASY TECHNICZNEJ”
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N asza b ib lio teka
C ele :

— zapoznanie uczniów z biblioteką,
— przygotowanie do samodzielnego wy

boru książki.

TOK LEKCJI

Wychowawca wprowadza dzieci i 
przedstawia bibliotekarza, który Wita je 
bardzo serdecznie — to pierwsze spotka
nie ucznia klasy I z biblioteką powinno 
być uroczyste i zarazem stanowić za
chętę, aby pragnął do niej wrócić.

Bibliotekarz zapoznaje dzieci z:
•  lokalem biblioteki — regały z książ

kami, skrzynki z katalogami, kącik czy
telniczy, regał z księgozbiorem podręcz
nym, regał z czasopismami.

•• zasadami korzystania z biblioteki — 
regał z bajkami, skrzynki z kartami czy
telników, regał z lekturą, katalog obraz
kowy, spis lektur.

® zasadami zachowania się w bibliote
ce — regulamin biblioteki — napis ci
sza; dni i godziny wypożyczania książek, 
obowiązek poszanowania książki jako 
własności społecznej; odczytanie, wiersza 
z książki J. Słońskiej (str. 80), pokazanie 
planszy „Prośba książki”.

Zajęcia urozmaica się odczytaniem 
pięknego fragmentu z jednej z książek 
przeznaczonych do wypożyczania, np.

L E K C J A  
dla kl. I

Brzechwa dzieciom, względnie insceniza
cję przygotowaną przez aktyw bibliotecz
ny, np. próbą odgadnięcia tytułów ksią
żek z ilustracji (specjalnie do tego celu 
wykonanych w powiększeniu).

W dalszej części przeprowadzamy roz
mowę o książkach, które dzieci zgroma
dziły w domu. < Po krótkich wypowie
dziach bibliotekarz pokazuje im pięknie 
wydane książki, zwracając jednocześnie 
uwagę na okładki, ilustracje, nazwiska 
autorów i ilustratorów (np. Lokomotywa 
z ilustracjami Marcina Szancera). Dzieci 
same odgadują, co wyraża ilustracja na 
okładce. Na dowód słuszności ich spo
strzeżeń odczytujemy odpowiedni frag
ment z książki.

Nąstępnie zapowiadamy, że zaraz od
będą się zapisy uczniów w poczet czy
telników naszej biblioteki. Wykładamy 
książki (nowe) i zachęcamy dzieci do sa
modzielnego wyboru. Przy oglądaniu 
książek zwracamy uwagę, jak odwracać 
kartki, jak zamaczać zakładką przerwę 
w czytaniu. Rozdajemy zakładki wyko
nane przez aktyw biblioteczny z hasłami 
na odwrocie o poszanowaniu książki.

Pobyt kończymy przypomnieniem o ter
minie zwrotu wypożyczonej książki i 
dniach wypożyczeń dla uczniów kl. I oraz 
zaproszeniem do odwiedzenia biblioteki.

MARIA SATORA

Jerzy Bednarz

biblioteczne
WYNAGRODZENIE 

PRACOWNIKÓW TRANSPORTU
1

Ukazało się zarządzenie nr 10 Mini
stra Kultury i Sztuki z dnia 28 
marca 1986 r. w sprawie zasad wy

nagradzania pracowników transportu sa
mochodowego zatrudnionych w niektó
rych jednostkach organizacyjnych resor
tu kultury i sztuki. Opóźnienia w wyda
waniu „Dziennika Urzędowego Minister
stwa Kultury i Sztuki” powodują, że 
tekst ten jest dostępny na razie w wy

działach kultury i sztuki urzędów woje
wódzkich.

Zarządzenie dotyczy kierowców pojaz
dów samochodowych, ich pomocników o- 
raz innych robotników transportu samo
chodowego zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych resortu kultury i sztuki, 
a zatem również w bibliotekach publicz
nych.

Wprowadzono m.in. następujące zmia
ny:

— nowe stawki dodatków za wykona
nie dodatkowych czynności. Niektóre z 
nich mają znaczenie dla bibliotek. Na 
przykład dodatki za stały udział przy 
czynnościach za- i wyładunkowych kształ
tują się obecnie do 84 zł dziennie lub 1900 
zł miesięcznie. Natomiast dodatki za wy
konanie czynności ładowacza wynoszą 
teraz do 135 zł dziennie lub 3040 miesię
cznie;

— łączna kwota za wykonanie kilku 
czynności dodatkowych^ została podwyż
szona do 3800 zł miesięcznie;
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prawo biblioteczne ■■

— pracownikom zatrudnionym stale w 
zmianowym cyklu pracy przysługuje do
datek w wysokości 10% stawki godzino
wej wynikającej z najniższego wynagro
dzenia za każdą godzinę pracy na dru
giej zmianie;

— ustalono nowe wysokości stawek 
płac zasadniczych przy 42-godzinnym ty
godniu pracy. Wynoszą one od 30—34 zł 
za godzinę w I kategorii do 50—75 zł w 
XI kategorii. Skok dolnej granicy wide
łek pomiędzy kategoriami wynosi 2 zł, 
górnej — 4 zł. Do stawek tych włączone 
zostały rekompensaty, część premii regu
laminowej oraz dodatki i inne składniki 
płac wypłacane na podstawie dotych
czas stosowanych przepisów i nie zwią
zane bezpośrednio z wynikami pracy;

— przewidziano możliwość utworzenia 
funduszu premiowego w wysokości do 
30% płac zasadniczych pracowników ob
jętych tym samym systemem płacowym. 
W uzasadnionych przypadkach fundusz 
premiowy może być za zgodą jednostki 
nadrzędnej podwyższony do 50%(. Pre
mie wypłacane z tego funduszu mają 
charakter premii regułaminowych. Szcze
gółowe warunki wypłacania premii okre
ślają zakładowe regulaminy premiowa-

PRZYKŁADOWY 
ZAKŁADOWY REGULAMIN 

PREMIOWANIA

1. Regulamin niniejszy dotyczy praco
wników transportu samochodowego wyna
gradzanych według zasad zawartych w 
Zarządzeniu nr 10 Ministra Kultury i 
Sztuki z dnia 28 marca 1988 r. w spra
wie ząsad wynagradzania pracowników 
transportu samochodowego zatrudnio
nych w niektórych jednostkach organi
zacyjnych resortu kultury i sztuki.

2. W ramach planowanego funduszu 
płac tworzy się fundusz premiowy w wy
sokości ...% płac zasadniczych tej grupy 
pracowników.

3. Premia indywidualna ma charakter 
regulaminowy i nie może przekroczyć 
....% wynagrodzenia zasadniczego.

4. Kierowcy i ich pomocnicy mogą o- 
trzymać premię za wykonanie zadań wy
znaczonych przez przełożonego, a w 
szczególności za:

1) terminowe i jakościowo właściwe 
wykonywanie zleconych zadań prze
wozowych,

2) pracę bez reklamacji,
3) bezawaryjną jazdę,
4) dbałość o stan techniczny pojazdu,
5) dbałość o powierzone mienie,
6) przestrzeganie kodeksu drogowego. 
4a. Róbotnicy zaplecza technicznego

transportu samochodowego mogą otrzy
mać premię regulaminową za wykona
nie zadań wyznaczonych przez przełożo
nego, a w szczególności za:

1) terminowe i jakościowo właściwe 
wykonanie zleconych zadań i obo
wiązków,

2) prawidłowe wykorzystanie surowców 
i materiałów.

5. Pracownik może być pozbawiony 
premii w części lub całkowicie za:

1) niewykonanie zadań wymienionych 
w ust. 4 (ust. 4a),

2) nieprzestrzeganie Regulaminu pra
cy, a w szczególności dyscypliny 
pracy przez:
— rozpoczynanie lub kończenie pra- 

' cy niezgodnie z obowiązującym
czasem pracy,

— opuszczanie stanowiska pracy bez 
wiedzy i zgody przełożonego,

— przebywanie w pracy w stanie 
wskazującym na spożycie alko
holu,

— spożywanie alkoholu w pracy,
— nieusprawiedliwioną nieobecność 

w pracy,
3) nieprzestrzeganie przepisów BHP i

PPOŻ,
4) nieoszczędne zużycie materiałów i 

narzędzi,
5) nieposzanowanie mienia społeczne

go.
6. Decyzję o pozbawieniu premii lub

jej ograniczeniu podejmuje .......................
...............  na wniosek ...............................

7. O decyzji, o której mowa w ust. 6, 
pracownik powinien zostać poinformo
wany przez bezpośredniego przełożonego 
przed terminem wypłaty premii. Pozba
wienie pracownika premii wymaga uza
sadnienia pisemnego, które udostępnia 
się pracownikowi na jego żądanie.

8. Od decyzji, o których mowa w ust. 6, 
przysługuje odwołanie do dyrektora (kie
rownika) biblioteki.

9. Premia wypłacana jest w okresach 
miesięcznych, w terminach i miejscu u- 
stalonych do wypłaty wynagrodzenia.

10. Niniejszy regulamin premiowania
wchodzi w życie z dniem ..........................

Omawiane zarządzenie weszło w życie 
z dniem 1 marca 1986 r. i powinno być 
wprowadzane sukcesywnie w ramach po
siadanych środków.

RYCZAŁTY W PUNKTACH 
BIBLIOTECZNYCH

.epartament Ekonomiczny Minister
stw a Kultury i Sztuki wydał w dniu
28 marca 1986 r. (l.dz. E-IV-10/31/43/ 

/86) wyjaśnienia dotyczące różnorodnych 
spraw związanych z uchwałami nr 158 i
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prawo biblioteczne

nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 paździer
nika 1985 r.

W kwestii kwartalnego ryczałtu tytu
łem zwrotu kosztów za dojazdy i tran
sport książek na terenie gminy wypo
wiedziano się następująco:

„Zgodnie z treścią § 18 uchwały nr 158 
kwartalny ryczałt przysługuje wtedy, gdy 
na terenie gminy (gdzie znajduje się 
punkt biblioteczny) nie ma środków ko
munikacji samochodowej. Warunek po
wyższy należy rozumieć następująco: gdy 
nie funkcjonują środki komunikacji pań
stwowej przebiegające bezpośrednio przy 
punkcie bibliotecznym i łączące go bez
pośrednio z punktem wymiany książek. 
Powyższe jest oczywiste jeżeli zważyć, że 
liczne są sytuacje, w których samochody 
PKS przejeżdżają przez teren danej gmi
ny, jednak w znacznej odległości od 
punktu bibliotecznego i jeszcze dalszej 
od punktu wymiany książek.

Postanowienia § 18 nie ustalają rów
nież grupy pracowników uprawnionych 
do korzystania z ryczałtu — zatem przy
sługuje on każdemu, który zajmuje się 
wymianą: może nim być osoba udostęp
niająca książki w punkcie bibliotecznym, 
może to być etatowy pracownik zatrud
niony w punkcie wymiany książek”.

KUSTOSZ Z WYKSZTAŁCENIEM 
WYŻSZYM NIEBIBLIOTEKARSKIM

A licja K um aniecka: P roszę  o w yjaśn ien ie , 
czy ,, Roz porządzenie M inistra K u ltu ry  1 Sztuki 
z 14 1985” pozbawiło m nie  p raw a do z a j
m ow ania stanow iska kustosza lub starszego 
kustosza. M am ukończone stud ia  wyższe n ie - 
b iblioteczne (historia, 1980) oraz S tudium  B i
b lio tekarsk ie  (1968).

Przepisy „R ozporządzenia M inistra K u ltu ry  
i Sztuki z dn. 14 listopada 1983 r . w  spraw ie 
w ym agań kw alifikacy jnych , zasad i try b u  
stw ierdzan ia  k w alifikacji oraz dokonyw ania 
ocen kw alifikacy jnych  up raw n ia jący ch  do z a j
m ow ania określonych stanow isk  w  in s ty tu c jach  
i p laców kach upow szechniania k u ltu ry ” (Dz. 
U. 1985 n r  56 poz. 291) nie n a ru sza ją  przepisów  
w  spraw ie określen ia  poziom u w ykształcenia  
bib lio tekarskiego, usta lonych  „Z arządzeniu  
n r .115 M inistra K u ltu ry  i Sztuki z 24 paździer
n ik a  1970 r .” (Dz. Urz. MKiS 1970 n r  l i  poz. 
75), zgodnie z k tó ry m  (zał. D): „za p racow ni
ków  posiadających w ykształcenie rów norzędne 
z wyższym  w ykształceniem  bib lio tekarsk im  na
leży ponadto uznać osoby, k tó re  przed w ej
ściem  w życie niniejszego zarządzenia (tj. przed

24 X 1970), m ając  ukończone stud ia  wyższe nie- 
bibliotekoznaw cze, ukończyły jed n ą  ze szkół 
lub jeden  z kursów  b ib lio tekarsk ich  w ym ie
nionych  w § 1 i 2 zarządzenia.

W tab e li stanow isk i kw alifikacji p racow ni
ków  zatrudn ionych  w bib lio tekach , ośrodkach 
in fo rm acji naukow ej oraz przy konserw acji 
zbiorów  bibliotecznych, stanow iącej załącznik 
n r  1 do rozporządzenia MKiS z 14 XI 1985, u s ta 
lono dla stanow iska kustosza i starszego k u s
tosza m .in. w ym óg ukończenia studiów  w yż
szych, n ie  uściślając, że pow inny to być stu 
dia bibliotekoznaw cze, odpow iadających w yko
nyw anej specjalności oraz odpow iednie do s ta 
now iska w ym agania stażowe: 8 i 10 la t p racy  
b ib lio tekarsk ie j lub uznanej za b ib lio tekarską.

U stalenia te  są zgodne z dezyderatam i u ję 
tym i w „R aporcie o stanie b ib lio tek” oraz z 
p rak ty k ą , k tó ra  dow iodła, że w b ib lio tekach 
pow inni obok bibliotekoznaw ców  być za tru d 
n ian i przedstaw iciele różnych dyscyplin , ab 
solw enci różnych  k ierunków  studiów , w zależ
ności od ty p u  b ib lio teki, stanow iska p racy  i 
rodzaju  czynności zaw odow ych. Tak np. do 
pracy  z dziećm i i m łodzieżą pożądane jest 
w ykształcenie pedagogiczne i psychologiczne, 
w dziale grom adzenia, opracow ania oraz udo
stępn ian ia  zbiorów, w  służbie in fo rm acy jnej — 
odpow iednie przygotow anie filologiczne, h isto 
ryczne, techniczne.

Z w ykształceniem  wyższym  odpow iadającym  
w ykonyw anej specjalności m a P an i pełne 
praw o do zajm ow ania stanow iska kustosza lub 
starszego kustosza, zależnie od zaliczonego 
stażu p racy . Je st jednak  zastrzeżenie: w  m yśl 
obow iązujących przepisów  uchw ały  n r  158 R a
dy M inistrów  z 14 październ ika 1985 (Mon. Pol. 
n r  36 poz. 240) aw ansow anie pracow ników  na 
stanow iska h ierarch iczn ie  wyższe nie je s t obli
gato ry jne  an i autom atyczne. (K.K.)

DODATEK FUNKCYJNY W PLACÓWCE 
JEDNOOSOBOVZEJ

L.W. Ja rosław  — (...) Jako b ib lio tekarz  za
kładow y p racu ję  za w szystk ie działy  — gro
m adzenia, op racow ania i udostępn ian ia . Nie 
korzystam  z żadnej pom ocy m ery to ryczne j. 
(...) P obory  m oje w ynoszą 10.400 zł p lus 25% 
prem ii uznaniow ej, k tó ra  może być lecz nie 
m usi. N ie m am  żadnego dodatku  funkcyjnego. 
(...) Uważam , że zarab iam  zbyt skrom nie, w ięc 
proszę m i' pom óc i  po inform ow ać: czy na sta 
now isku starszego b ib lio tekarza mogę m ieć 
wyższe pobory; czy  jest uzasadnione stanow i
sko k ierow nika b ib lio teki, chociaż p laców ka 
jest jednoosobo'wa; czy mogę to  w szystko w y
egzekw ować Cd pracodaw cy i w  ja k i sposób?

W zw iązku z ustaw ą z 26 k w ietn ia  1984 roku  
o upow szechnianiu k u ltu ry  (Dz.U. n r 26, poz. 
129) p racow nicy upow szechniania k u ltu ry  za
tru d n ie n i w in sty tu c jach  i -placów kach upow 
szechniania k u ltu ry  przedsiębiorstw  i in sty 
tu c ji państw ow ych jednostek  organizacyjnych 
oraz o rganizacji spółdzielczych i społecznych 
mogą być w ynagradzan i albo n a  podstaw ie
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przepisów  w ykonaw czych do ustaw y, albo w ed
ług zasad obow iązujących w u k ładach  zbioro
w ych pracy  łub innych  przepisów  obow iązu
jący ch  w  ich  zak ładach  p racy  (art. 2G ustaw y). 
P racow nicy  sam i dokonu ją  w yboru  podstaw y 
w ynagrodzenia.

Przepisy  w ykonaw cze w spraw ie w ynagro
dzenia zostały w ydane w  form ie uchw ały  n r  
158 R ady M inistrów  z dn ia  14 październ ika 1984 
roku  (Mon. Poi. n r 3G, poz. 240), k tó ra  zo
sta ła  om ów iona w „ P o rad n ik u ”  n r  3/8G (tabelę 
g rup  w ynagrodzenia podano w  „P o rad n ik u ”  n r 
4/8G).

Z n a jd u je  uzasadnienie przyznan ie k ierow ni
kow i b ib lio tek i zakładow ej dodatku  fu n k c y j
nego, naw et jeżeli je s t to p laców ka jednooso
bowa. D odatek ta k i m ożna usta lić  n a  podsta

wie załącznika n r 3 do uchw ały  — T abeli sta 
now isk  (funkcji) up raw n ia jący ch  do dodatku  
funkcy jnego  pracow ników  zatru d n io n y ch  w 
b ib lio tekach . W ydaje się, że dodatek  ta k i dla 
k ierow nika  b ib lio tek i zakładow ej m ógłby w y
nosić od 1.200 do 1.800 zł., ta k  ja k  d la  k ierow 
n ik a  filii b ib lio tecznej, oddziału (działu) za
tru d n ia jąceg o  do 3 pracow ników  łącznie z k ie 
row nik iem . O p rzyznan iu  i w ysokości dodatku  
decyduje o rgan za tru d n ia jący  p racow nika. W 
p rzypadku  dalszych w ątpliw ości należałoby 
zw rócić się d rogą służbow ą do re so rtu  k u ltu 
ry  i sz tuki, k tó ry  ustanow ił powyższe przepisy 
płacow e — z p rośbą o in te rp re ta c ję  lub  w y
jaśn ien ie  n iezrozum iałych  zasad płacow ych.

i (K.K.)

nowe książk i 
dla dzieci 
i m łodzieży

Dla najmłodszych z języka białoruskie
go przetłumaczono drobne utwory ludo
we pt. Tosi, tosi łapki. Ludowe kołysanki, 
śmieszki, zabawy i wyłiczanki (Junactwa, 
78 s., 140 zł). Proste rymowanki zgrupo
wane są w czterech rozdziałach, do któ
rych ilustracje wykonało trzech grafików 
— staranne wydanie. Poziom I, 'dział N.

Rymowana bajka OWANESA TUMA- 
NIANA Kropla miodu przełożona przez 
Igora Sikiryckiego (KAW, 18 k. plb., 80 
zł), utrzymana jest w ponurym nastroju. 
Mówi o tym, jak to mucha przypadko
wo wywołała krwawą wojnę. Pozycja 
wartościowa literacko, ale bardzo okrutna 
w warstwie opisowej. Podobnie jak ilu
stracje Jerzego Czerniawskiego doskonale 
oddające nastrój utworu. Poziom II, dział 
B.

CECIL B0DKER jest znamą duńską pi
sarką dla dzieci — Jerutte z Lisiej Po- 
łafliy (NK, 110 s., 160 zł) to pierwsza 
część jej popularnego w Danii cyklu o 
przygodach Tinne, jej przyrodniego brata 
Toma i skrzata Jerutte. Akcja tej uro
czej, doskonałej literacko powieści roz
grywa się w piervzszym dniu pobytu ro
dzeństwa w opuszczonej, starej zagro
dzie na Jutlandii, dokąd zamierza prze
prowadzić się ich ojciec. Dzieci przyzwy
czajone do miejskich wygód i luksusów.

rozpieszczone i mało samodzielne, muszą 
pokonać swoje uprzedzenia i lęk przed 
nieznanym otoczeniem. Prymitywne wa
runki mieszkaniowe zmuszają je do włą
czenia się do pomocy ojcu. Z początku 
robią to niechętnie, traktują jak zło ko
nieczne. Szybko jednak zmieniają swój 
stosunek do nowego miejsca, a staje się 
to za sprawą tajemniczego skrzata Je
rutte z ich zagrody, zwanej Lisią Polaną. 
Książkę czyta się znakomicie. Doskonałe 
tłumaczenie Marii Bero. Poziom II, dział 
Op.

JURIJ TOMIN znany jest u nas z kil
ku powieści, między innymi Borka, ja i 
ktoś jeszcze (1980), Czarownik chodził po 
mieście (1966) oraz z powieści fantastycz
nej Karuzele nad miastem (1982). Akcja 
ostatniej z wymienionych książek dzieje 
się w małym miasteczku Kulemińsku, 
gdzie dwaj zapaleńcy, nauczyciel fizyki 
Aleksy Pałycz i jego uczeń Borys, prze
prowadzali doświadczenia fizyczne; w 
pewnym momencie pojawił się przybysz 
z kosmosu — niemowlak. O dalszych 
kontaktach ziemsko-kosmicznych opowia
da nowa powieść ABCD i reszta (NK, 229 
s., 160 zł). Tym  razem na ziemię przy
bywa młoda dziewczyna, która w roli na
uczycielki wyrusza z grupą młodzieży na 
pieszą wycieczkę. Bohaterowie Aleksy 
Pałycz i Borys, nieufni wobec Kosmitki, 
towarzyszą grupie, aby w razie potrzeby 
chronić dzieci -przed niebezpieczeństwem. 
Powieść jest pełna humoru .i fantazji. 
Poziom III, dział F.

MARII BOROWEJ Stopniowanie nie
regularne (NK, 220 s., 180 zł) to współ
czesna powieść dla młodzieży. Bohaterką 
i narratorką jest 17-letnia Wanda Gór
ska, która po nieudanej próbie dostania 
się na studia rozpoczyna pracę jako na
uczycielka na wsi oddalonej od świata i
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ludzi. Poprzez listy do przyjaciółki szkol
nej oraz pamiętnik poznajemy historię 
przyjaźni dwóch dziewcząt, których życie 
w pewnym momencie rozdzieliło się i po
toczyło innymi drogami, oddalając dwie 
bliskie sobie osoby. Książka napisana 
ładnym językiem, pełnym niedomówień, 
postrzępionym i poetyckim, przetykanym 
często dygresjami. Poziom IV P.

LITERATURA
POPULARNONAUKOWA

ZOFIA JEŻEWSKA Chopin w kraju 
rodzinnym (Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 
159 s., 220 zł) — przewodnik ułatwiający 
miłośnikom muzyki kompozytora wędrów
kę po Polsce, po miejscowościach, w któ
rych przebywał, koncertował i tworzył, 
ze szczególnym uwzględnieniem Warsza
wy. Starannie wydana pozycja, ładnie 
opracowana graficznie i fotograficznie. 
Klasyfikacja 78.071.1:929 Chopin] (438)

MANFRED KOGH-KOSTERSITZ 400 
rad dla miłośników psów (WRiL, 103 s., 
250 zł). Zabawny i pożyteczny poradnik 
dla wszystkich kochających i posiadają
cych psy. Czytelnik znajdzie w nim róż
ne praktyczne wskazówki na temat pie
lęgnacji, zakupu, wychowania, leczenia, 
odżywiania itd. tych sympatycznych czwo
ronogów. Wszystko to zostało dodatkowo

urozmaicone, dowcipnymi rysunkami Han
sa Preusse. Klasyfikacja 636.7.

Kolejna pozycja również poświęcona 
została zwierzętom. MARIA SOŁTYN- 
SKA Zwierzyniec (KAW, 107 s., 300 zł) 
— książka przeznaczona dla dzieci 10- 
-letnich i starszych. W atrakcyjnej for
mie zapoznaje czytelnika z pochodzeniem 
domowego zwierzyńca od czasów pra
dawnych — od momentu udomowienia 
przez człowieka aż do czasów współcze
snych. Znajdują się w niej portrety i 
rodowody psa, kozy, owcy, krowy, świ
ni, kota, kury i królika. Są też wzmianki 
o zwierzętach hodowanych na innych sze
rokościach geograficznych. Autorka pre
zentując zwierzęta nawiązuje do faktów 
i legend, uchyla rąbka tajemnicy badań 
archeologicznych, historycznych i przy
rodniczych. Klasyfikacja 591.9 (091).

ANDZEJ JACZEWSKI O chłopcach dła 
chłopców (PZWL, 168 s., 140 zł) — autor 
popularnej przed laty Książki dła chłop
ców prezentuje jakby jej „drugie poko
lenie”. W formie przystępnej dla 12—14- 
-latka omawia kompleks tematów zwią
zanych z erotyką — problemy okresu 
dojrzewania i wchodzenia w dorosłe ży
cie, odpowiada na pytania często zada
wane przez młodzież na spotkaniach au
torskich. Praca napisana z dużą kulturą 
i ze znajomością przedmiotu. Klasyfika
cja 613.8/9+612.661.

MARZENA KORNASZEWSKA

Bibliotekarskie
lektury

ZOFII KOŁAKOWSKIEJ 
Działalność informacyjna 

wojewódzkich bibliotek publicznych: 
poradnik metodyczny.

(Warszawa: Biblioteka Narodowa, 
1985, nakład 500 egz.)

Poradniki metodyczne służące biblio
tekarzom pomocą w pracy są w 
polskim piśmiennictwie zjawiskiem 

prawie nieobecnym. Do pewnego tylko 
stopnia zastąpić je mogą publikacje na 
łamach, jakże szczupłych, czasopism za
wodowych oraz opracowania Instytutu 
Książki i Czytelnictwa wydawane w se
rii Materiały Informacyjne (np. wydane 
w tej serii: Barbary Białkowskiej Bi
blioteka publiczna dla dzieci: wybrane 
zagadnienia, Marcina Drzewieckiego 
Współczesna biblioteka szkolna, Edwar
da Pigonia Działalność informacyjna i 
użytkownicy informacji wojewódzkich bi
bliotek publicznych). Z tym większą sa
tysfakcją odnotować należy ukazanie się 
pracy

Znaczenie działalności informacyjnej bi
bliotek publicznych musi wzrastać — 
takie są wymogi cywilizacyjne. Dotyczy 
to całej sieci, nie tylko bibliotek woje
wódzkich. Dlatego też poradnik Kolano- 
wskiej powinien stać się lekturą obowiąz
kową bibliotekarzy pracujących w dzia
łach bibliograficzno-informacyjnych.
Książkę należałoby także — gdyby nie 
tak niski nakład — zalecić kierownikom 
bibliotek miejskich i gminnych do ewen
tualnego wykorzystania przynajmniej nie
których propozycji w zakresie form dzia
łalności informacyjnej.

Dorobek konferencji dyrektorów biblio
tek publicznych mających status nauko
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wych (maj, 1984 r.) został opublikowany 
przez Bibliotekę. Narodową pt.

Działalność naukowa i metodyczna 
publicznych bibliotek naukowych

(Warszawa, 1986, nakład 300 egz.)

Stanisław Krzywicki nazywa „zapomnia
ną grupę bibliotek publiczno-naukowych 
wielką szansą dla bibliotekarstwa pol
skiego”. Wnioski z konferencji mimo 
braku jednoznacznych kryteriów „nauko
wości” i — jak stwierdza Józef Zając
— niezbyt jasnego trybu nadawania sta
tusu naukowego bibliotekarzom publicz
nym nie podważają zasadności istnienia 
tej grupy bibliotek. Należy zaznaczyć, że 
w wielu krajach o doskonale rozwinię
tym bibliotekarstwie nie ma pojęcia „bi
blioteka naukowa”, a są po prostu nowo
cześnie pracujące biblioteki. Równie nie
precyzyjne jest pojęcie „działalności nau
kowej bibliotek”. Trudno więc dziwić się, 
że problemy terminologiczne wypełniły 
znaczną część referatów i dyskusji na 
konferencji. Niewątpliwym jednak osią
gnięciem narady jest próba sformułowa
nia potrzeb; praktycznych, naukowych i 
metodycznych bibliotek publicznych oraz
— co za tym idzie — kierunków dzia
łalności naukowej bibliotekarstwa pol
skiego. Być może zaowocuje to, podręcz
nikami, skryptami , poradnikami i infor
matorami, których bibliotekarstwo pol
skie jest właściwie pozbawione.

. Wydarzeniem dużej rangi w polskim 
piśmiennictwie o książce jest rozprawa

LEONA MARSZAŁKA 
Edytorstwo publikacji naukowych 

(Warszawa: PWN, 1986, 
nakład 5000 egz., cena 460 zł)

Problematyka edytorstwa rozumianego 
jako całość zagadnień związanych z tre
ścią, formą i estetyką książki oraz spra
wnym i w miarę zgodnym z oczekiwa
niami czytelników systemem jej wytwa
rzania nie miała dotychczas na naszym 
gruncie pełnego i zwartego metodologicz
nie ujęcia. Takie zagadnienia jak dobór 
dzieł do publikacji, sprawne lub wadli
we funkcjonowanie wydawnictw, sposób 
redagowania, czyli przygotowanie tek
stu autorskiego do publikacji — powin
ny znaleźć się w polu zainteresowań ka
żdego bibliotekarza, chcącego' zrozumieć 
świat książek. Autor na przykładzie edy
torstwa publikacji naukowych wprowa

dza czytelnika w te nieznane do końca 
regiony. Praca Marszałka imponuje zwar
tością, jasnością wykładu oraz precyzją 
terminologiczną i chociaż w zasadzie ad
resowana jest do wydawców, powinna 
również znaleźć wdzięcznych czytelników 
wśród bibliotekarzy. Należy dodać, że 
książka Edytorstwo publikacji naukowych 
zarówno pod względem redakcyjnym jak 
i poligraficznym stanowi dobrą egzem- 
plifikację wyłożonych w niej problemów.

Zainteresowanym problematyką kształto
wania się zawodu bibliotekarskiego pole
cam dwa artykuły

JERZEGO WŁODARCZYKA 
Bibliotekarze bibliotek fundacyjnych 

i rodowych w okresie zaborów 
— próba syntezy.

oraz
Metodologiczne problemy badań 
nad kształtowaniem się zawodu 
bibliotekarskiego na ziemiach 
polskich w okresie zaborów

zamieszczone w „Rocznikach Bibliotecz
nych” R 28; 1984 z. 1/2, druk 1986,
s. 179—193 i 165—177.

Należy mieć nadzieję, że publikacje te 
przerodzą się w książkę, której pozytyw
nego wpływu na świadomość zawodową 
bibliotekarzy nie można przecenić.

Z tegorocznego numeru „Roczników...” 
polecić należy bibliotekarzom mającym 
trudności z wyegzekwowaniem od czytel
ników wypożyczonych książek artykuł

BOLESŁAWA HOWORKI 
Czytelnik w bibliotece a przepisy 

prawa
(s. 295—311)

omawiający m.in. kwestię naprawienia 
szkód spowodowanych zniszczeniem, za
gubieniem itp. książki przez użytkownika. 
Artykuł oprócz uzasadnień teoretyczno- 
-prawnych jest materiałem instruującym 
o postępowaniu w takich wypadkach. Po
lecając tę pracę życzę bibliotekarzom, by 
ich korzystanie z siły prawa było sku
teczne, choć nie wydaje mi się, by stoso
wanie represji w naszych warunkach mo
gło całkowicie wyeliminować zjawisko u- 
szczuplania zbiorów bibliotecznych.

STANISŁAW KONDEK



Konferencje, narady
KONFERENCJA NA TEMAT 

OPRACOWANIA RZECZOWEGO 
ZBIORÓW

Krajowa konferencja na temat opraco
wania rzeczowego zbiorów w dużych bi
bliotekach uniwersalnych została zorga
nizowana w dniach 22—24 maja br. przez 
Departament Bibliotek Ministerstwa Kul
tury i Sztuki, Bibliotekę Narodową, Za
rząd Główny Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich oraz Państwowy Ośrodek 
Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, 
który gościnnie przyjął liczne grono (130 
osób) uczestników narady.

PIERWSZY DZIEŃ — obrady plenarne, 
przewodniczył sekretarz naukowy BN — 
Jan Wołosz. Referaty — Elżbieta Arto- 
wicz: Tendencje rozwoju języków infor- 
macyjno-wyszukiwawczych; doc. dr hab. 
Eugeniusz Scibor; Stan i perspektywy 
rozwoju UKD; dr Jadwiga Sadowska: 
Opracowanie rzeczowe wobec wymogów 
automatyzacji; dr Ewa Chmielewska- 
-Gorczyca:, Aktualizacja słownika języka 
informacyjno-wyszukiwawczego; dr Zbi
gniew Żmigrodzki: Martina Schrettin- 
gera koncepcja rzeczowej charakterysty
ki dokumentów; Ewa Stępniakowa: Stan 
katalogów rzeczowych w dużych bibliote
kach uniwersalnych. Wybrane problemy. 
Komunikat na temat Słownika haseł 
przedmiotowych wygłosiła Janina Trzciń
ska, która ustosunkowała się też do 
wszystkich nadesłanych .uwag i propo
zycji dotyczących słownika.

DRUGI DZIEŃ — obrady w sekcjach

Sekcja katalogu systematycznego. Prze
wodniczył doc. Eugeniusz Scibor. Refe
raty — Jadwiga Borzuchowska: Symbole 
UKD i układ działowy „Przewodnika 
Bibliograficznego”; Teresa Turowska- 
-Cermużyńska: Katalogi systematyczne w 
polskich bibliotekach uniwersalnych (na 
podstawie ankiety); Zofia Walczy: Opra
cowanie rzeczowe w Bibliotece Jagielloń
skiej. Zarys historyczny; Zofia Steczo- 
wicz-Sajderowa: Katalog systematyczny 
Biblioteki Jagiellońskiej; dr Marian Pta- 
szyk: Zagadriienia melioracji katalogu 
systematycznego na podstawie doświad
czeń Biblioteki Uniwersyteckiej w Toru
niu (komunikat).

Sekcja katalogu przedmiotowego. Prze
wodniczyła Halina Zaręba. Referaty 
Halina Zaręba: Niektóre sprawy polskie
go katalogu przedmiotowego po 40 la
tach od ogłoszenia podręcznika „Katalog 
przedmiotowy” Adama Łysakowskiego; 
Janina Trzcińska: Z doświadczeń pracy 
nad słownikiem języka haseł przedmio

towych. Sieć odsyłaczy; Jadwiga Ćwie
kowa: Hasło tematowe jako podstawowy 
problem syntaktyczny języka haseł przed
miotowych w zastosowaniu katalogowym 
(w wersji polskojęzycznej); Jadwiga 
Czarnecka: Katalogi przedmiotowe w 
polskich bibliotekach uniwersalnych (na 
podstawie ankiety); Piotr Czapelski: Z 
dziejów katalogu przedmiotowego Biblio
teki Uniwersyteckiej w Warszawie; Jad
wiga Wołodźko-Sarosiek: Metodyka ka
talogu przedmiotowego Biblioteki Gdań
skiej PAN; dr Alina Misiowa: Katalog 
przedmiotowy Biblioteki Jagiellońskiej 
(komunikat). ,

TRZECI DZIEŃ — obrady plenarne. 
Przewodniczyła Wanda Piusińska (wice
dyrektor BŃ). Referaty — Teresa Gło
wacka: Melioracje strukturalne w kata
logach rzeczowych; Joarma Kiwilszo, Ewa 
Stępniakowa: Warsztat metodyczny ko
mórki opracowania rzeczowego w biblio
tece uniwersalnej: stan i postulaty, na 
przykładzie ZKRz Biblioteki Narodowej; 
dr Marian Walczak: Kształcenie i dosko
nalenie zawodowe bibliotekarzy w za
kresie opracowania rzeczowego zbiorów. 
Doświadczenia i postulaty.

Podsumowując obrady dyr. Piusińska 
zaaprobowała postulat wydania przez Bi
bliotekę Narodową materiałów z konfe
rencji oraz Slow7iika haseł przedmioto
wych BN, zaakceptowała wnioski o po
wołanie przez BN ciała zbiorowego, któ
rego zadaniem byłoby wydawanie ma
teriałów metodycznych, instrukcji i za
leceń dotyczących prowadzenia katalo
gów rzeczowych, podkreśliła, że wartość 
referatôvz oraz przebieg dyskusji po
twierdziły konieczność organizowania w 
przyszłości tego rodzaju spotkań, a tak
że zgodnie z wolą uczestników zgłosiła 
pod adresem Zarządu Głównego SBP su
gestię utworzenia komisji ds. opracowa
nia instrukcji budowy katalogu przed-. 
miotowego. Występując jako wiceprze
wodniczący ZG SBP, Jan Wołosz zade
klarował podjęcie odpowiednich kroków 
na rzecz realizacji wniiosków z konferen
cji, podziękował uczestnikom i współor
ganizatorom narady, szczególnie dyr. Ja- 
nuszov/i Nowickiemu z Departamentu 

■ Bibliotek MKiS. Wiele słów uznania, za
równo na sali obrad, jak i w kuluarach 
padło pod adresem kierownictwa POKB 
w Jarocinie za bardzo sprawną organi
zację konferencji i serdeczne przyjęcie jej 
uczestników.

KRYSTYNA ROHOZIŃSKA

SIŃTO A PLAN SPECJALIZACJI 
ZBIORÓW MATERIAŁÓW 

BIBLIOTECZNYCH —

W dniach 25—27 czerwca 1986 r. w 
Państwowym Ośrodku Kształcenia Biblio
tekarzy w Jarocinie odbyła się ogólno

17



polska narada dyrektorów bibliotek cen
tralnych i współpracujących na temat 
,,SINTO a plan specjalizacji zbiorów ma
teriałów bibliotecznych”, zorganizowana 
przez Kolegium Dyrektorów Bibliotek 
Centralnych oraz Centrum INTE.

W programie obrad plenarnych pierw
szego dnia znalazło się wystąpienie dy
rektora generalnego Centrum INTE — 
mgr. Zdzisława Nowaka oraz referaty: dr. 
Stanisława Czajki — Miejsce i rola bi
bliotek centralnych w systemie injorma- 
cji naukowej; dr Teresy Jasińskiej — 
Stan i kiermiki realizacji planu specjali
zacji zbiorów materiałów bibliotecznych; 
dr. inż. Henryka Szarskiego — Mikro
komputerowe systemy biblioteczno-infor- 
macyjne w sieci bibliotek centralnych; 
dr. Mariana Walczaka — Społeczne fun
kcje literatury niebeletrystycznej w Pol
sce w latach 1975—1985.

Dalsze obrady prowadzone były w 
trzech sekcjach.

Dyskusję w Sekcji Katalogów Central
nych poprzedziły referaty' mgr Joanny 
Pasztaleniec — Miejsce i rola Biblioteki 
Narodowej w systemie katalogów cen
tralnych oraz dr Reginy Hancko — Do
świadczenia Centralnej Biblioteki Rol
niczej w budowie ' katalogu centralnego.

W Sekcji Budowy Sieci Dziedzinowych 
przedstawiino referaty: mgr Teresy Ko
perskiej — doświadczenia Biblioteki Sej
mowe') w wykonywaniu funkcji central
nej biblioteki legislacyjnej w realizacji 
planu specjalizacji; dr Teresy Jasińskiej
— Sieć Centralnej Biblioteki Morskiej 
jako ogniwo systemu informacji dla po
trzeb gospodarki morskiej; doc. dr. hab. 
Stefana Wrzoska — Problemy budowy 
sieci dziedzinowych w zespole bibliotek 
ekonomicznych; mgr. Edwarda Pigonia i 
lek. med. Dariusza Kuźmińskiego — Spe
cjalizacja zbiorów materiałów bibliotecz
nych w dziedzinie ochrony zdrowia; oraz 
komunikaty; dr Jadwigi Łuszczyńskiej
— o przebiegu prac nad budową sieci bi
bliotek współpracujących z Centralną 
Biblioteką Morską i dr Marii Scisłow- 
skiej — o, budowie sieci bibliotek dzie
dzinowych I Centralnej Biblioteki Tech
nicznej.

Uczestnicy Sekcji Gromadzenia i Wy
korzystania Zbiorów Bibliotecznych wy
słuchali referatów: mgr Elżbiety Dudziń
skiej — Gromadzenie wydawnictw ciąg
łych — stan i potrzeby; mgr Janiny Wa- 
wrykiewicz — Gromadzenie wydawnictuj 
zwartych — stan i potrzeby; dr. Henryka 
Szarskiego, mgr Danuty Dudziak i mgr 
Łucji Maciejewskiej — Bezdewizowe for
my uzupełniania zasobów bibliotecznych 
w bibliotekach centralnych.

N/ drugim dniu obrad, po zakończeniu 
prac w sekcjach, uczestnicy narady zwie
dzili Bibliotekę PAN w Kórniku.

Naradę zakończyło podsumowanie ob
rad, przyjęcie uchwały i wniosków.

Uchwała
U w zględniając potrzeby rozw oju nauki, k u l

tu ry  i gospodarki polskiej uczestnicy ogólno
kra jow ej narady  ,,SINTO a p lan  specjalizacji 
zbiorów  bib lio tecznych”, odbyw ającej się w 
dn iach  25—27 czerw ca 1986 r. w Jarocin ie , po
p ie ra ją  ,.Kom pleksowy program  rozw oju  in for
m acji naukoiwej i techn icznej w  gospodarce 
narodow ej do 2000 r .” . B iorąc pod uw agę, że 
opracow yw ane w  przeszło.ści program y n ie  zo
sta ły  zrealizow ane ze względu na b rak  środ 
ków  i odpow iednich działań  organizacyjnych, 
■uczestnicy n arad y  uw ażają za konieczne o p ra 
cow anie szczegółowych program ów  i planów  
działania z u^względnieniem środków  na ich 
wykonaniie i pow ierzenie ich • realizacji w y
kw alifikow anej kadrze. Kolegium  D yrektorów  
Bibliotek C entralnych  ipowinno brać udział w 
rozdziale p rzyznanych  środków .

■Wnioski
1. U czestnicy narady  opowiedzieli się za k o n 

tyn u ac ją  i  in tensy fikacją  działalności b ib lio tek  
cen tra lnych  i w spółpracujących, uczestniczących 
w  p lan ie  specjalizacji zbiorów, gdyż te n  k ie
runek  działań stw arza w aru n k i powszechnego 
dostępu do piśm iennictw a, sp rzy ja ' rozw ojow i 
SINTO oraz ogólnokrajow ej sieci b ib lio tecz
nej.

2. Dotychczasowa działalność b ibliotek cen
tra ln y ch  i w spółpracujących w  zakresie  re a li
zacji zbiorów  by ła ograniczona b rak iem  pod
staw  m ateria lnych , ja k  rów nież n iedosta tk iem  
w zakresie rozw iązań organizacyjno-m etodycz- 
nych.

3. W arunki dalszej realizacji p lan u  specja
lizacji zbiorów:

— cen tra lne  finansow anie zadań w y n ikają
cych z p lanu  specjalizacji; — uw zględnienie w 
budżecie państw a w ystarczających środków  de
wizowych na zakup książek i czasopism  z II 
obszaru płatniczego oraz zw iększenie środków  
na krajow y zakup p iśm iennictw a; — zapew 
nienie środków  na zakup lub  dostęp do zagra
nicznych baz danych; — polepszenie w arunków  
lokalow ych biblioitek poprzez budow ę now ych 
obiektów  bibliotecznych i rozbudow ę obiektów  
istn iejących, uw zgiędniając b ib lio tek i sk łado
we; — w yposażenie b ib lio tek  w w ydajny  
sprzęt reprograficzny oraz zape'wnienie m ate 
riałów  eksploatacyjnych do tego sprzętu ; — 
uruchom ienie sp raw nej k ra jow ej sieci te le
inform atycznej, um ożliw iającej rac jonalną  kom 
puteryzację  b ib lio tek  — rozwój te j sieci po 
winno uwzględnić M inisterstw o Łączności; — 
zw iększenie stanu  za trudn ien ia  stosowmie do 
zw iększonych zadań b ib lio tek  oraz zapew nienie 
odpow iednich w arunków  płacow ych pozw ala
jących na angażow anie w ykw alifikow anej k a 
dry ; — kształtow anie św iadom ości społecznej 
o ro li i znaczeniu in fo rm acji naukow ej w  roz
w oju społeczeństwa.

4. Konieczne jest opracow anie szczegółowych 
program ów  o zasięgu ogólnokrajow ym , a w 
szczególności: — budow y krajow ego  zasobu 
bibliotecznego; — budow y katalogów  cen tra l
nych (zadanie to  proponuje ' się powierzyć 
reak tyw ow anej g rupie  ds. katalogów  cen tra l
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nych); — udział b ib lio tek  cen tra ln y ch  w  b u 
dowie baz danych  służących do zaspokajan ia  
po trzeb  użytkow ników  k ra jow ych  oraz do w y
m iany in fo rm acji z system am i zagranicznym i 
i m iądzynarodoiwym i; — kom pu tery zac ji b ib lio 
tek ; — w ypracow ania m etod udostępn ian ia  
system ów  m ikrofiszow ych; — system u ksz ta ł
cenia k a d r  dla potrzeb b ib lio tek  i ośrodków  
in fo rm acji oraz wypcsażeniia placów ek k sz ta ł
cenia w  odpow iedni sprzęt i m ate ria ły  d y d a k 
tyczne.

P ro p o n u je  się p rzy jęcie  przedm iotow ego f i
nansow ania tych  program ów .

5. W celu zin tensy fikow an ia  prac koncep
cyjnych, m etodycznych  i program ow ych  ko 
nieczne je s t pow ołanie przy  K olegium  D y rek 
to rów  B iblio tek  C entralnych  zespołu p ro g ra -  
mciwo-metodycznego, złożonego z ekspertów .

6. N ależy opracow ać zasady podziału śro d 
ków  dew izow ych przeznaczonych n a  im port 
piśm iennictw a z uw zględnieniem  p o trzeb  re 
gionu i dziedzin, odstępu jąc od zasady podzia
łu  resortow ego.

7. Pożądane jest, aby b ib lio tek i cen tralne, 
k tó re  nie dokonały  jeszcze analizy  zasobów 
czasopiśm ienniczych, podjęły  prace w  tym  za
kresie.

8. In s ty tu c je  im portu jące  czasopism a z w łas
nych  środków  dew izow ych pow inny być zobo
w iązane do archiw izow ania tych  czasopism  i 
p rzekazyw ania in fo rm acji o n ich  do katalogów  
cen tra ln y ch  B iblio teki Narodo>wej.

9. O rganizacja im portu  w ydaw nictw  budzi 
zastrzeżenia środow iska bib lio tekarskiego. N a
leży przeprow adzić odpow iednią ekspertyzę i 
sform ułow ać w yn ikające  z niej w nioski.

10. K onieczne jes t zorganizow anie spo tkan ia  
p rzedstaw icie li b ib lio tek  cen tra ln y ch  z przed
staw icielam i ruchu  wydaiwniczego w celu p rze
kazan ia  im  uw ag i p ostu la tów  b ib lio tekarzy  i 
naw iązania  s ta łe j w spółpracy.

11. W zakresie  n o rm alizacji działalności b i
b lio tek  n iezbędne jest op racow anie zespołu 
no rm  dotyczących te j działalności i bazy m a
te ria ln e j d la  bibliotek.

12. Znow elizow ania w ym aga narządzenie o 
egzem plarzu obow iązkow ym  w  ce lu  zapew nie
n ia  b ib lio tekom  realizu jącym  p lan  specjaliza

cji dopływ u p iśm iennictw a z zakresu  ich spe
cjalizacji.

13. Bardzo is to tn y m  zagadnieniem  w ym aga
jącym  uregu low ania jes t konserw ac ja  zbiorów. 
P o stu lu je  się pow ołanie ośrodków  konse rw a
cji zbiorów, realizu jących  fu n k c je  usługow e i 
m etodyczne.

14. Należy rozpocząć działan ia  zm ierzające do 
pow ołania w yspecjalizow anego przedsięb ior
stw a, k tó re  zaopatryw ałoby  b ibhotek i w sprzęt.

15. W celu  ustabilizow ania system u bib lio 
tek  cen tra ln y ch  konieczne jest zakończenie 
prac n ad  ich  pciwoływaniem oraz w yznaczenie 
b ib lio tek  d ia  tych  obszarów  specjalizacji, • dla 
k tó ry ch  b ibho tek  cen tra ln y ch  nie pow ołano.

16. Na podstaw ie spraw ozdań b ib lio tek  cen
tra ln y ch  należy  opracow ać zbiorczą analizę 
działalności ty ch  b ib lio tek  oraz sporządzić o- 
k resow e spraw ozdanie ze s ta n u  rea lizac ji p lanu 
specjalizacji zbiorów  i p rzedk ładać je K ole
gium  D yrek torów  B iblio tek  C entralnych.

17. Należy zwiększyć w ięź m iędzy b ib lio te
kam i uczestniczącym i w  plan ie  specjalizacji 
zbiorów  i upow szechniać pozy tyw ne dośw iad
czenia poszczególnych środow isk.

18. Dla in teg rac ji p lanu  specjalizacji zbiorów  
i budow y system ów  dziedzinow o-gałęziow ych 
należy przeprow adzać analizę b ib lio tek  c e n tra l
nych  pod k ątem  pow ierzenia im  fu n k c ji cen
tra ln y ch  ośrodków  in form acji. D ziałania te  n a 
leży w ykonyw ać teraz, a n ie  na dalszych e ta 
pach rozw oju SINTO.

19. P ostu lu je  się udział środow iska b ib lio te
karskiego w  opracow aniu  aktów  n o rm aty w 
nych  i  p rogram ów  dotyczących działalności 
in fo rm acy jnej, tak ich  jak  u staw a o in fo rm acji, 
kom pleksow y program  rozw oju in te  itp .

20. W szystkie sp raw y  zw iązane z działalnoś
cią b ib lio tek  cen tra lnych  w inny być przed
staw ione na posiedzeniu P aństw ow ej R ady B i
bliotecznej.

21. U czestnicy n arad y  po lecają  uw adze k ie 
row nictw a CINTE zapew nienie w łaściw ych w a
runków  działania Zespołowi B ib lio tek  i A r
chiw ów  n a  m iarę rosnących’ zadań  zw iązanych 
z realizacją  p lan u  specjalizacji zbiorów  m ate
riałów  bibliotecznych.

L.B.

OPIN3E • iREFLEKSJE • KOM ENTARZE-OPINIE • RE FLEKSJE

JA N BURAKOWSKI

U nas na b ib liobusy przeznaczono norm alne  
au tobusy  pasażerskie — m ało pojem ne, źle 
znoszące gorsze drogi, k łopo tliw e w  w yposa
żaniu. W yło n iły  się trudności z  lic zn ym i aw a
riam i, tu  i ów dzie zaczęto ,,oszczędzać” na 
paliw ie i za trudn ien iu  (wg zasady: stracę m i
lion, ale za to zaoszczędzę 100 tysięcy). N ie
rzadkie  są w ypadki, że b ib liobusy w ięcej

stoją, n iż jeżdżą. N ic dziw nego w ięc, że prze
c ię tn y  bibliobus w  in n ych  kra jach  ,,u zy sk u je ” 
w  ciągu ro ku  50—60 tys ię cy  w yp o życzeń  a u  
nas n ierzadko i poniże j 10 ' tysięcy! M inister
stw o K u ltu ry  i S z tu k i u ła tw iło  zakup  w ozów, 
ale nie w ykazu je ,, żyw szego zainteresow ania  
ich da lszym  losem , podobnie ja k  i In s ty tu t  
K siążki i  C zyteln ictw a  B ib lio tek i N arodow ej.

„T ry b u n a  L udu 126/86
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liyFORMACJEPOGfcOSKIDONOSY-INFORMACJE
•  bibliotek arze  w narodow ej radzie  

KULTURY. W składzie NRK II k ad en c ji zna
lazło się 9 biblioitekarzy: Z. Jońca (dyr. 
WiMBP w  Koszalinie), S. K rzyw icki (dyr. 
WiMBP w Szczecinie), S. K ubów  (przew od
niczący ZG SBP, dyr. B iblio teki U niw ersy
te tu  W rocławsiciego), Z. Lis (dyr. WBP w 
Sieradzu), J. M arcin iak  (dyr. W BP w  P łoc
ku), S. M arkow ski (dyr. MBP w  G ostyniu, 
w oj. leszczyńskie), Z. P io trow ska (dyr. 
W iMBP w  Lublinie), J. Szczerba (dyr. WiMBP 
w  B ielsku B'Łałej), W. Szym anow ski (dyr. 
W BP w  K ielcach).

9  Rzeszów P ro g ram  obchodów  40-lecia D ekre
tu  o b ib lio tekach  w  w oj. rzeszow skim  obej
m ow ał m .in.: sem inarium  dy rek to ró w  i k ie
row ników  m iejsk ich  i gm innych  b ib lio tek  
publicznych (I8.IV) z re fe ra tem  Zdzisława 
D araża — Program, upow szechniania  c zy te l
n ic tw a  w  w o jew ództw ie  rzeszow skim  w  
40-lecie D ekretu  o b ib lio tekach  ; o tw arcie 
Sali T rad y c ji WBP w  Rzeszowie (21.IV); 
w yjazdow e posiedzenie P rezydium  Z arządu 
O kręgu (Leżajsk, 22 IV) połączone ze sp o tk a
niem  z m iejscow ym  K ołem  SBP i ucze
stn ikam i O gniska D oskonalenia Zawodowego. 
R e fe ra t D ążenie SBP do praw nej in s ty tu 
cjonalizacji b ib lio tek  w ygłosiła Zofia S ta- 
nisz

•  T oruń . Sesja popu larnonaukow a zorganizo
w ana (7V) z okazji 40-lecia D ek re tu  o Bi
b lio tekach  przez K siążnicę M iejską i Za
rząd  O kręgu ^B P  zainaugurow ała D ni K u l
tu ry , O św iaty, K siążki i P ra sy  w  w oje
w ództw ie. W program ie m .in.; re fe ra t 
Janusza  N ow ickiego — C zterdzieści la t bi
b lio tekarstw a  w  Polsce L udow ej i R yszarda 
D orożyńskiego — D orobek b ib lio tek  pub licz
nych  w o jew ództw a  to ruńskiego , spo tkan ie  
'au to rsk ie  z A ndrzejem  Kłossow skira, ekspo
zycja  książek.

•  K rosno. P ro g ram  uroczystego spo tkan ia  z 
okazji 40 focznicy  D ek re tu  o b ib lio tekach  
zorganizow anego 14 V przez Zarząd O kręgu 
SBP obejm ow ał m .in. re fe ra t  W andy P ie trz - 
kiew icz — P ionierzy b ib lio tekarstw a  w  re
gionie, Józefa Lew ickiego — Znaczenie „De
k re tu "  dla b ib lio tekarstw a  polskiego. Z asłu
żonym  bib lio tekarzom  w ręczono dyplom y i 
nagrody.

•  40-lecie działalności obchodziła MBP w Ł ań
cucie. Z o kazji jub ileuszu  (27 V) odbyło się 
spo tkan ie  okolicznościow e połączone z otw o
rzen iem  dw óch w ystaw : „40 la t Ł ańcuck iej 
K siążn icy” (dokum enty  i fo togram y) oraz 
ekspozycji książek  byłych b ib lio tek  Ł ańcu ta  
dzia ła jących  w  1. 1868—1939. Z asłużonym  bi
b lio tekarzom  w ręczono odznaczenia i w yróż
n ien ia .

•  Radom . K onferencję  popu larnonaukow ą z 
okazji 40-lecia D ekre tu  o b ib lio tekach  zor
ganizow ały (27 V) WBP i Zarząd O kręgu

SBP. W program ie re fe ra ty  Zofii S tanisz
— G łówne k ie ru n k i rozw o ju  polskiego b i
b lio tekarstw a  m iądzy D ekretem  a Ustawą  
u b ib lio tekach;  S tefana K ubow a — Rola 
SBP w  rozw o ju  b ib lio tekarstw a  w  Polsce 
L udow ej; G enow efy P odgajn iak  — Biblio
te k i  w ojew ództw a  radom skiego przed  i po 
D ekrecie.

9  Radom. 25-lecie działalności obchodziła Filia 
n r  7 W BP w Radom iu usy tuow ana w  osiedlu 
przy  ul. M łodzianow skiej. Podczas ju b ileu 
szowej uroczystości (14 V 86) przypom niano 
głów ne etapy  rozw oju i osiągnięcia p laców ki 
obsługu jącej 2104 czyteln ików  (42 448 Wypoży
czeń  w  r . 1985), w yróżn ia jącej się w  p racy  
upow szechnieniow ej, popu laryzato rsk ie j i 
w ychow aw czej. D yplom  d la Filii z rą k  za
stępcy  d y rek to ra  WBP, D anuty  Tomczyk, 
odebra ła  k ierow niczka p laców ki — B arb ara  
W innicka. W spo tkan iu  jubileuszow ym  ucze- 
stniC2;yłc liczne grono b ib lio tekarzy , czy te l
n ików  i członków  ak tyw nie  działającego od 
r. 1962 K oła P rzy jac ió ł B iblio teki. Nie za
b rak ło  też ,,urodzinow ego” to rtu . (D.T.)

O W arszaw a. Spotkanie koleżeńskie z okazji 
40-lecia D ekre tu  o  b ib lio tekach  zorganizow a
ne zostało 3 VI przez S ekcję B ib lio tek  N au
kow ych Zarządu O kręgu SBP i Zarząd 
G łówny S tow arzyszenia K sięgarzy Polskich.

•  P łock. Zarząd O kręgu SBP zorganizow ał 
(9 VI) u roczystą sesję z okazji 40-lecia De
k re tu  o b ib lio tekach. W program ie m .in. 
re fe ra t Ja n a  W ołosza — O rganizatorska rola  
b ib lio tek  w  upow szechnianiu  czy te ln ic tw a  
i Józefa Lew ickiego — Rola SBP w  życ iu  
środow iska b ib lio tekarzy , w ręczenie odzna
czeń i w yróżnień , k o n cert a rty s tó w  scen 
w arszaw skich . Sesji tow arzyszyła  w ystaw a 
„B iblio teki publiczne w ojew ództw a płock ie
go” .

JUBILEUSZE

•  85-lecie u rodzin  obchodziła M aria B ielaw ska
— em. dy r. MBP w B ochni, w yb itna  dzia
łaczka ku ltu ra lno -ośw iatow a, członek  hono
row y SBP. U roczyste spo tkan ie  z Ju b ila tk ą  
odbyło się  23 IV w  B ochni z in ic ja tyw y  Za
rząd u  O kręgu SBP w  T arnow ie i  MBP w  
B ochni. P rzy  w spółpracy  z MBP w  K rako
w ie w ydano też  okolicznościow ą p ub likację .

(Z.R.)
ZMARLI

•  M ałgorzata B asińska — kustosz w  MBP im. 
W aryńskiego w  Łodzi, au to rk a  i w spółau tor
k a  w ielu  pub lik ac ji B iblioteki, działaczka 
łódzkiego okręgu  SBP.

•  S tefan ia  K orzyńska — zasłużona dla rozw oju 
czy te ln ic tw a d ługole tn ia  k ierow niczka biblio
te k i jed n e j #z jed n o stek  10 S udeckiej D y
w izji P an cern e j im . B ohaterów  A rm ii R a
dzieckiej.
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