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NA JAKĄ USTAWĘ CZEKAMY
Często wskazuje się potrzebę znowelizowania ustawy o bibliotekach. 

Sprawa zmian w ustawie pojawia się w programach i planach .różnych 
instytucji, gremiów i organizacji. Tymczasem niewiele się publicznie mó
wi na temat celów ewentualnej nowelizacji i jej zakresu. Wydaje się, że 
środowisko nie ma w tej sprawie wypracowanego poglądu. W indywidu
alnych wypowiedziach przedstawiane są sądy niekiedy skrajnie przeciw
stawne: od propozycji „zostawienia ustawy w spokoju”, ewentualnie 
wprowadzenia niewielkich zaledwie zmian, do postulatów wypracowania 
projektu całkiem nowego dokumentu, zmieniającego np. w sposób grun
towny całą sferę zarządzania bibliotekami. Przy okazji wskazuje się też 
na skomplikowaną sytuację prawną polskich bibliotek — ich działalność 
reguluje co najmniej kilka aktów prawnych najwyższej rangi: ustawa 
o bibliotekach, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o archiwach, 
ustawa o upowszechnianiu kultury. Ostatnio pojawiają się kolejne redak
cje projektu ustawy o informacji naukowej i technicznej, której ewen
tualne uchwalenie przez Sejm oddali w bliżej nie określoną, ale na pew
no daleką przyszłość szansę na połączenie bibłiotek i ośrodków int w je
den spójny system biblioteczno-informacyjny.

Pragniemy na łamach „Poradnika Bibłiotekarza” stworzyć forum wy
miany poglądów na temat ustawy. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju 
przedsięwzięcie może wzbogacić zakres zbiorowego myślenia o tak waż
nym akcie prawnym. Publikując kilka pierwszych wypowiedzi, zachęca
my Czytelników do nadsyłania własnych sądów i opinii. Wypowiedzi 
będą ukazywać się pod wspólnym tytułem Na jaką ustawę czekamy, na
wiązującym do opubłikowanego w r. 1965 w ,,Przeglądzie Bibliotecznym” 
artykułu Bogdana Horodyskiego, który w sposób twórczy scałił wyniki 
dyskusji poprzedzającej uchwałenie obecnie obowiązującej ustawy, (red)



na jaką ustawę czekamy

Czy zmienić ustawę 
ó bibliotekach?

JADV\riGA KOŁODZIEJSKA

Dobrze się stało, że Redakcja „Po
radnika Bibliotekarza” zainicjowała 
dyskusję wokół projektu noweliza

cji ustawy o bibliotekach. Bibliotekarze, 
jako najbardziej tą  spraw ą zaintereso
wani, powinni wypowiedzieć się, czy w ar
to podejmować tak wielką pracę i czy 
nowelizacja lub też w ogóle nowa usta
wa wpłynie korzystnie na funkcjonowanie 
bibliotek, czy społeczeństwo odczuje dzię
ki wprowadzonym zmianom większą 
•sprawność ich usług. Korzystając więc z 
okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na 
kilka spraw, które, jak  się wydaje, mogą 
być przydatne w rozważaniach przed pod
jęciem decyzji na tem at przyszłych losów 
tego ważnego dla całego bibliotekarstwa 
aktu regulującego jego działanie.

Aspekt prawny
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bi

bliotekach jest aktem  prawnym, który w 
systemie źródeł praw a polskiego _zajm uje 
naczelne miejsce po Konstytucji. „Nad
rzędny charakter ustawy wynika nie tylko 
z tekstu Konstytucji, lecz również i z te
go. że jest ona aktem  normatywnym w y
dawanym przez najwyższy organ władzy 
państwowej - Sejm [...] Dzięki zapewnieniu 
przez Konstytucję nadrzędności ustaw 
Sejm ma w postaci ustawy skuteczny in 
strum ent ustalenia kierunku całokształtu 
przepisów prawa. Ustawy wytyczają treść 
innych aktów normatywnych, gdyż wszel
kie inne akty normatywne opierać się po
winny na upoważnieniu ustawowym” Z 
ustaleń tych wynika, że wszystkie akty 
prawne niższej rangi niż ustawa biblio
teczna, takie jak  uchwały, zarządzenia, 
instrukcje, nie mogą być z nią sprzeczne, 
lecz powinny kontynuować treści w niej 
zawarte.

Ponieważ ustawa o bibliotekach form u
łuje zasady organizacyjne współczesnego 
bibliotekarstwa w układzie ogólnokrajo
wej sieci bibliotecznej, do której zostały 
włączone biblioteki naukowe, fachowe, 
szkolne, pedagogiczne i publiczne, a częś
ciowo podporządkowane biblioteki zwią
zków zawodowych, instytucji wojskowych 
oraz szpitalne, żaden akt praw ny niższej

1 J. W i s z n i e w s k i :  E lem en ty  prawa. 
W arszaw a 1977 s. 96.

rangi nie może wyłączyć pojedynczej bi
blioteki lub całego zespołu bibliotek z 
obowiązku współpracy w podstawowych 
zakresach działania całej ogólnokrajowej 
sieci bibliotecznej. W art. 2 ust. 4 ustawy 
czytamy, iż: „Biblioteki te obowiązane są 
do współdziałania w zakresie gromadze
nia, przechowywania, opracowywania i 
udostępniania zbiorów i rozpowszechnia
nia inform acji bibliograficznych i doku
mentacyjnych, w działalności naukowo- 
-badawczej oraz w dokształcaniu i dosko
naleniu zawodowym pracowników biblio
tek” -.

Aspekt organizacyjny
Wprowadzenie do ustawy o bibliotekach 

formuły organizacyjnej w postaci ogólno
krajowej sieci bibliotecznej, w której 
wszystkie biblioteki zobowiązano do 
współpracy, było kontynuacją idei zaw ar
tej w Dekrecie z dnia 17 kwietnia 1946 
r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami 
bibliotecznymi która stanowiła wyraz 
dążeń do integralnego potraktowania 
wszystkich bibliotek i podporządkowania 
ich jednemu ośrodkowi adm inistracyjne
mu, jakim  było wówczas Ministerstwo 
Oświaty.

„Dekret opierał organizację bibliotek — 
pisał Bogdan Horodyski — na niewzru
szonym wówczas fakcie, że wszystkie bi
blioteki utrzymywane przez państwo «lub 
inne związki publiczno-prawne» podlega
ły resortowi m ipistra oświaty (art. 3). 
Wszystkie takie biblioteki dekret określał 
nazwą publiczne (art. 4 ust. 3) i ujmował 
je w «ogólnokrajową sieć bibliotek pub
licznych» (art. 2, ust. 1) [...]. Ogólnokra
jowa sieć bibliotek publicznych obejmuje 
według dekretu sieci : bibliotek szkolnych, 
powszechnych i naukowych (art. 6). Poza 
siecią znalazły się biblioteki szkół pry
watnych, instytucji naukowych, instytu
cji publicznych i urzędów, szpitalne, w ię
zienne, społeczne, związków zawodowych, 
partii politycznych i organizacji, fabryk 
i przedsiębiorstw itd. (art. 14. ust. 1)” .

Podział kompetencji adm inistracyjnych 
w odniesieniu do ogólnokrajowej sieci bi
bliotecznej, jaki dokonał się w pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych, między resor
tem oświaty, szkół wyższych i kultury 
utrudnił, ale nie przekreślił możliwości 
realizacji głównych postanowień sformu-

2 U staw a z dnia 9 k w ietn ia  1968 r. o biblio-"^ 
tekach . Dz. U. n r  13 poz. 63.

’ Dz. U. n r 26, poz. 163.
4 B . H o r o d y s k i :  Na ja ką  ustaw ę o b i

b lio tekach  czekam y?  ,,P rzeg ląd  B iblio teczny” 
1965 z. 1 s. 1-4.



łowanych w dekrecie. W dwadzieścia lat 
po jego uchwaleniu Krystyna Remerowa 
stwierdziła: „Niewątpliwie sieć ogólnokra
jowa pozostała do dnia dzisiejszego pu
stym pojęciem, pod które nie' podkłada 
się w praktyce żadnej konkretnej treści. 
Po prostu [...] nie wiążą jej żadne, w łaś
ciwe wszelkim sieciom elementy współ
zależności [...]. Jest to chyba najisto tn iej
szy grzech pierworodny realizacyjnej po
lityki bibliotecznej. Myślę też, że winę 
ponosimy tu wszyscy, bo widocznie za 
mało wysiłku włożyliśmy w przyswojenie 
sobie i środowisku sensu sieciowej struk
tury zawartej w Dekrecie i wynikających 
stąd dalszych paragrafów ” 8. To „puste 
pojęcie” wprowadzono jednak w dwa lata 
później do ustawy o bibliotekach, która 
złożyła odpowiedziałność na m inistra kul
tury i sztuki za wypełnienie go treścią 
merytoryczną. Sformułowano więc usta
wowy obowiązek współpracy bibliotek nie 
precyzując, w jaki sposób ma być on w y
konywany. Rezygnacja z idei współpracy 
bibliotek w ramach ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej okazała się trudna, mimo iż 
nie zweryfikowała się w praktyce całego 
dwudziestolecia. Wypadałoby więc zasta
nowić się, dlaczego tak  się stało. Między 
innymi po to, by do „przeżytego kształtu” 
nie wracać po czterdziestu latach. Wśród 
najważniejszych powodów wypada w y
mienić następujące:

1. Zarówno dekret, jak  i ustawa nadały 
formę legislacyjną bliżej nie rozpoznanej, 
nie sprawdzonej empirycznie strukturze 
organizacyjnej bibliotekarstwa. Ujęto w 
formuły prawne jednostkowe wyobrażenia 
o tym, jak powinno funkcjonować biblio
tekarstwo, nie uwzględniając ciążących na 
nim tradycji, współczesnych uw arunko
wań społecznych, zasobności m aterialnej 
oraz stanu świadomości bibliotekarzy. Po
stępowanie takie nie było czymś wyjątko
wym. Ustawodawstwo biblioteczne w 
wielu krajach też stanowiło antycypację 
stanu organizacyjnego (np. w Związku 
Radzieckim, Wielkiej Brytanii). Poważ
nym m ankam entem  był jednak brak jasno 
sformułowanych zasad finansowania bi
bliotek, w tym również przedsięwzięć 
wynikających z obowiązku współpracy, 
oraz norm  określających rozmiary ich 
m aterialne so wynoisaźenia. Tak, jak to 
form ułuje np. duńska ustaw a bibliotecz
na.

2. Okres międzywojenny zapoczątkował 
(głównie w sferze teoretycznej) odchodze
nie od formalnych podziałów dzielących 
biblioteki różnych typów (głównie publi-

’ K. R e m e r o w a :  Z m iany fu n k c ji  biblio
tek  w po w o jen n ym  dw udziesto leciu . W arszawa 
1966 s. 32.

czne, naukowe i specjalne). Doświadcze
nia praktyczne w zakresie współpracy 
bibliotek w układach przestrzennych lub 
dziedzinowych były niewielkie. Podobnie 
zresztą jak  w innych krajach europej
skich. Pomysł zbudowania systemu biblio
tecznego w skali krajowej przy z natury, 
rzeczy zdecentralizowanym rozmieszcze
niu bibliotek był śmiały, ale w naszych 
warunkach cywilizacyjnych trudny do wy
konania. Do dziś bowiem biblioteki nie 
przekroczyły minimalnego progu nakła
dów inwestycyjnych, które umożliwiłyby 
ich unowocześnienie, a tym samyńi zin
tensyfikowanie usług. Doświadczenia in
nych krajów, przede wszystkim Wielkiej 
Brytanii, wskazują, że centralizacja pro
cesów bibliotecznych w skali krajowej 
jest: a) kosztowna, b) wymaga odpowied
niego wyposażenia bibliotek w sprzęt re- 
prograficzny i komputerowy, c) może dać 
pozytywne efekty, jeżeli infrastuktura 
organizacyjno-techniczna stanowi natu ra l
ne otoczenie bibliotek (cały system usług, 
łączności itp.).

3. System podporządkowujący central
nemu planowaniu poczynania gospodarcze 
oraz inne sfery życia społecznego — po
litykę, kulturę, oświatę odcisnął piętno 
również na bibliotekarstwie. Środowisko
we lokalne i regionalne poczynania w za
kresie współpracy bibliotek różnych ty
pów były i są nadal nieliczne i dotyczą 
tylko niektórych spraw (np. informacji 
bieżącej o nowych nabytkach). Funkcjo
nalne powiązania bibliotek, które upo
wszechniły się w wielu krajach o gospo
darce rynkowej (np. w Wielkiej Brytanii, 
Republice Federalnej Niemiec, Danii), nie 
upowszechniły się na naszym gruncie. 
Organizacyjnym punktem  odniesienia dla 
wielu bibliotekarzy stało się zarządza
nie typu administracyjnego. We wspom
nianym artykule Bogdan Horodyski tak 
to ujmował: „...konkretnie istniejące i 
działające sieci są jednoznacznym po
twierdzeniem tezy o możliwości istnienia 
sieci tylko w wypadku powiązania biblio
tek z konkretnym organem adm inistracyj
nym, sprawującym  nad nimi nadzór i re
gulującym ich sprawy organizacyjne, ka
drowe, budżetowe, a także nadającym 
ogólny kierunek ich działalności, zgodny 
z potrzebami społecznymi” «. Ten punkt 
widzenia jest nadal powszechny wśród 
kierowniczej grupy bibliotekarskiej.

4. Ustawa o bibliotekach nie zaktywizo
wała środowiska bibliotekarskiego w kiè- 
runku poszukiwań takich form struk tu
ralnych dla bibliotek, w których współ
praca ich rozwijałaby się niezależnie od 
formalnych struktur administracyjnych,

’ B. H o r o d y s k i  Jw. S. 3.
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ale z pożytkiem dla poszczególnych śro
dowisk. Inicjatyw y tworzenia systemów 
regionalnych typu „K rakus” nie znalazły 
naśladowców. Nie przeprowadzono naw et 
analizy oceniającej pożytki i niepowodze
nia tego przedsięwzięcia. Wśród licznych 
pow’odôw, które się na to złożyły, w ypa
da wymienić słabo odczuwalny nacisk 
społeczny na biblioteki, który wymuszałby 
na nich spraw ne działanie. W krajach o 
gospodarce rynkowej biblioteka źle p ra 
cująca narażona jest na niezadowolenie 
podatnika, który potrafi dać tem u wyraz 
w bardzo rozmaitej formie, łącznie z in
terpelacją w parlamencie. W końcu bi
blioteka jest utrzym ywana z jego pienię
dzy. W Polsce biblioteki traktow ane są 
jako swoiste świadczenie socjalne, jako 
dar, którego państwo udziela obywatelom. 
Z prezentam i jak  wiadomo różnie bywa, 
czasami ich użyteczność jest w ątpliwa, ale 
nie w ypada dawać tem u wyraz. O tym, że 
biblioteki są instytucjam i społecznymi, 
mówi się w sytuacjach odświętnych. W 
rzeczywistości kierownicy bibliotek oce
niani są nie według stopnia zadowolenia 
użytkowników i czytelników, ale zgodnie 
z-opinią, jaka funkcjonuje o ich pracy w 
instancjach adm inistracyjnych i politycz
nych. Polski czytelnik, który czeka dwa, 
trzy miesiące na książkę w ram ach w y
pożyczeń międzybibliotecznych, naw et nie 
wie, że w Danii lub Holandii otrzym ałby 
ją najdalej w trzy dni. Niemrawości b i
bliotek w tym względzie sprzyja cała 
niespraw na in frastruk tu ra  usług, od pocz
ty poczynając, na telefonie kończąc. 

A.spekt socjologiczny i psychologiczny
Każda norm a praw na wywołuje okreś

lone przeżycia psychiczne, reakcje pozy
tywne i negatywne. Jeżeli postanowienia 
ustawy o bibliotekach ham ują pewne po
czynania organizacyjne, przypisuje się jej 
cechy zachowawcze i pbstuluje noweli
zację, tak  jakby sformułowiania aktu 
prawnego autom atycznie decydowały o 
skuteczności tych poczynań. Jeżeli dzięki 
niej udaje się pozyskać coś konkretnego 
dla bibliotek, w  świadomości zaintereso
wanych ugruntow uje się przekonanie, że 
reguły w niej zaw arte są słuszne i trze
ba się ich trzym ać; „... prawo działa 
w ten sposób — pisze Adam Podgórecki 
— że ludzie biorąc pod uwagę polecenia 
norm  praw nych postępują zgodnie z tymi 
poleceniami lub nie. Zatem prawo działa 
o tyle, o ile znajduje oddźwięk w zacho
w aniu ludzi...” 7. w  odniesieniu do ustawy
o bibliotekach jest to stwierdzenie istotne, 
-----------------

’ A. P o d g ó r e c k i :  Socjologia prawa. 
W arszaw a 1962 s. 27.

bowiem nasza wiedza o zakresie świado
mości na tem at ustawy o bibliotekach 
wśród bibliotekarzy, pracowników adm i
nistracji odpowiedzialnych za biblioteki, 
działaczy politycznych i kulturalnych jest 
niewielka. Egzaminy, kolokwia, dyskusje 
w mniejszych i większych zespołach do
wodzą dość zróżnicowanej wiedzy na ten 
temat. K ultura praw na przejaw ia się nie 
tylko w pozytywnym stosunku do usta
wodawstwa bibliotecznego, ale i w zna
jomości postanowień w nim zawartych 
oraz w ścisłym ich przestrzeganiu. Nie 
bez znaczenia jest tu taj warstw’a języko
wa. Takie określenia jak  współpraca b i
bliotek, nadzór pośredni i bezpośredni, a 
naw et ogólnokrajowa sieć biblioteczna, 
która nie ma przecież struk tury  form al
nej, nie dla wszystkich m ają znaczenia 
jednoznaczne i oczywiste. W ostatnich 
dziesięcioleciach w bibliotekarstw ie przy
było wiele nowych term inów, nowych 
określeń. Zapożyczenia z inform atyki, teo
rii zarządzania i kierow ania są coraz 
powszechniejsze, co nie oznacza, że ich 
upowszechnienie ułatw ia rozumienie za
chodzących procesów.

Konkluzje
1. W świetle kilkudziesięcioletniego do

świadczenia nadzieja, że znowelizowana 
ustaw a o bibliotekach uspraw ni ich fun
kcjonowanie, w ydaje się nieuzasadniona. 
Po prostu dlatego, że z braku innych 
sprawdzonych rozwiązań jej podstawę or
ganizacyjną znów będzie stanow iła ogól
nokrajow a sieć biblioteczna, a zasady 
współpracy bibliotek wchodzących w  jej 
skład pozostaną w sferze postulatów.

2. P róba zbudowania ogólnokrajowej 
sieci bibliotecznej nie powiodła się i trze-

szukać innych ’ rozwiązań. Propozycje 
w  tej dziedzinie sformułowano w publi
kacji Stan i perspektyw y bibliotekarstwa  
polskiego do 2000 roku  ». Zm ierzają one 
w  kierunku ściślejszego powiązania biblio
tek z rzeczywistymi potrzebam i różnych 
środowisk społecznych. Potrzeby te za
równo w  zakresie czytelnictwa, jak  i 
usług inform acyjno-bibliograficznych po
w inny stanowić podstawę współpracy b i
bliotek różnych typów  w układach lo
kalnych, regionalnych, dziedzinowych itp.
I 3. Wzorem innych krajów  prace nad 

nowelizacją ustaw y powinny poprzedzić 
ustalenia w zakresie norm  bibliotecznych, 
określające rozm iary wyposażenia m ate
rialnego (lokale, zbiory, sprzęt, etaty  itp.) 
oraz kw alifikacje bibliotekarzy. Koniecz-

s J. K o ł o d z i e j s k a :  S ta n  l p e r sp e k ty w y  
b ib lio teka rs tw a  polsk iego do 2000 ro k u  ( w 
d ru k u ).
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ne są również zmiany w systemie finan
sowania bibliotek oraz w zasadach plano
wania nakładów budżetowych w Naro
dowym Planie Społeczno-Góspodarczym.

4. Uporządkowanie głównych spraw 
sprzężonych z działałnością bibliotek po
winno wpłynąć na sprecyzowanie w przy
szłej ustawie form zarządzania bibłiote- 
kami. zarówno w sensie adm inistracyjnym , 
jak  i związanym ze sterowaniem procesa
mi bibliotecznymi (gromadzeniem, opra
cowywaniem zbiorów i udostępnianiem, 
obiegiem inform acji bibliograficznej itp.).

V/pierw trzeba zgromadzić i zweryfiko
wać doświadczenia praktyczne w  budowie 
środowiskowych systemów bibliotecznych 
oraz form współpracy bibłiotek różnych 
typów w obsłudze użytkowników, a do
piero potem powoływać biblioteczne in
stytucje adm inistracyjne, o ile okażą się 
one niezbędne. Tym, którzy upatru ją roż

wiązań spraw bibliotecznych w powoły
waniu centrałnych urzędów, wypada po
lecić uważnej lekturze książkę Jana Baum- 
garta o powojennych dziejach Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich ®.

5. Przygotowaniem gruntu dla noweli
zacji ustawy o bibliotekach powinno za
jąć się przede wszystkim środowisko bi
bliotekarskie: Stowarzyszenie Biblioteka
rzy Polskich,' biblioteki naukowe i pub
liczne, akademickie ośrodki kształcenia 
bibłiotekarzy, Bibłioteka Narodowa. Le
piej poczekać parę lat, niż przygotować 
pośpiesznie znowelizowaną ustawę o b i
bliotekach, z której pożytek będzie n ie
wielki i która podzieli los wielu innych 
zignorowanych przez życie aktów praw 
nych.

J. B a u m g a r t :  B ib lio tekarstw o , b ib lio te
ki, b ib lio tekarze. W ybór p rac . W arszaw a 1983.

W  ramach istniejących 
przepisów

można wiele zdziałać*

O d czasu do czasu odzywają się głosy 
wołające o zmianę Ustawy o biblio
tekach. Już raz wypowiadałem się 

publicznie na ten tem at, przed paru  laty, 
w innej sytuacji społecznej, ale nie zmie
niłem zdania. — Jestem  przeciwhy ciąg
łym zmianom praw  i absorbowaniem zna
cznej energii środowiska w  tej mało istot
nej sprawie. M ania legisłacyjna, która 
opanowała część naszego społeczeństwa, 
powinna zanikać, wraz z wiarą, że wszy
stko załeży od ustaleń prawnych. N atu
ralnie są prawa, które muszą być zmie
niane — te, które ham ują rozwój, są nie
zgodne z praw am i wyższego rzędu, zasa
dami współżycia społecznego etc. Obecnie 
obowiązująca Ustawa o bibliotekach nie 
należy do takich aktów — na pewno nie 
jest idealna, ale nie ona jest głównym 
czynnikiem ham ującym pracę bibliotek. 
W jej ram ach pozostało jeszcze wiele do 
zrobienia. Istnieje też obawa, że postu
laty bibliotekarzy, które trafią  w tryby 
m achiny legislacyjnej, zostaną tak  sfor
mułowane, że nowa ustaw a wprowadzi 
kolejne trudności i problemy.

Istota leży raczej w niedostatkach za
rządzeń niższego szczebla oraz w tym, 
że n ik t nie wymusza realizacji już istnie
jących ustaleń. Ostatnio Biblioteka Na-

T ytu ły  w ypow iedzi pochodzą od redakcji.

rodowa przestaje spełniać swe funkcje 
wobec sieci, np. wprowadziła ostre do
datkowe obostrzenia w tej sprawie, nie
zgodne z ustaw ą o bibliotekach. Inne bi
blioteki idą za tym wzorem i następuje 
paraliż krajowego systemu wypożyczeń. 
A trzeba pamiętać, że udostępnianie m ię
dzybiblioteczne nie jest aktem dobrej 
woli, lecz statutowym  obowiązkiem i nie
które biblioteki gromadzą w  tym celu 
podwójne egzemplarze poloników.

Nikt też nie przejm uje się faktem, że 
Biblioteka Narodowa nie dopełnia zobo
wiązania i nie dostarcza kart drukowa
nych, czym ham uje opracowanie i udo
stępnianie w wielu bibliotekach, które 
przyjęły od lat taką formę pracy.

Regulacji wymaga spraw a stosunku bi
bliotek i poczty; obserwujemy wycofy
w anie się bibliotek z jej usług, coraz czę
ściej przekazanie pubłikacji wymaga w łas
nego transportu, delegowania pracownika 
etc.

Należałoby wznowić sprawę zaopatry
w ania bibliotek w dalekopisy, które na
brałyby sensu, gdyby rygorystycznie prze
strzegano realizacji zamówień w ten spo
sób złożonych, bez dodatkowych korespon
dencji.

Szybkiego wyjaśnienia wymagają u- 
praw nienia Urzędu Celnego jako regula
tora polityki gromadzenia literatury  za
granicznej w bibliotekach naukowych. 

* Sprawa ta jest przedmiotem długotrw a
łych procesów w Sądzie A dm inistracyj
nym (wdzięczny tem at dla prasy facho
wej).

W ram ach istniejących przepisów moż
na wiele zdziałać, jeśli się je potrafi in-



terpretować — np. stwierdziłem, że w ięk
szość bibliotekarzy nie rozumie intencji 
Zarządzenia M KiS z dnia 15 lutego 1973 
r. w  sprawie zasad wym iany, nieodpłatne
go przekazywania i sprzedaży m ateria
łów (MP nr 9 poz. 54). Interpretację tego 
zarządzenia ogłosiłem w Sprawozdaniu  
Bibłioteki Uniwersyteckiej w  Łodzi 38/39 
: 1983/1984, Byłbym wdzięczny, gdyby „Po
radnik Bibliotekarza” podał rzecz do szer
szej wiadomości.

W spomniane zarządzenie ma jednak lu 
kę, która powoduje, że jest ono łamane. 
Istnieje sporo publikacji, którymi nie 
chcą zająć się ani biblioteki, ani państw o
we antykwariaty, a których można pozbyć 
się z magazynów jedynie m akulaturując 
je łub rozprzedając za przysłowiowy 
grosik na specjalnych kiermaszach, jak  to 
czynią słusznie liczne biblioteki — ta 
jednak możliwość nie jest w zarządzeniu 
przewidywana.

To są tylko nieliczne przykłady potrzeb 
regulacji prawnych, które ułatw iłyby p ra 
cę bibliotekom — należy pomyśleć o dal
szym likwidowaniu zbędnej biurokracji i
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funkcji dla bibliotek nieistotnych. Istnieje 
wiele spraw  utrudniających pracę biblio
tekom różnych szczebli, w tym część 
takich, które mogłyby ułatwić m ądre za
rządzenia. W tych sprawach powinna 
wypowiedzieć się między innymi prasa 
bibliotekarska.

Powinniśmy zrobić co w naszej mocy, 
aby ułatw ić sytuację łudzi chcących czy
tać w naszym kraju. Dużo będzie zależa
ło od naszej aktywności, pomysłowości i 
zdolności do wzajemnego współdziałania. 
Są czynniki leżące poza bibliotekami (jak 
np. ogólna sytuacja ekonomiczna), na 
które nie mamy wpływu, ale możemy 
wałczyć o to, aby przynajm niej realizować 
jedną zasadę R antganathana: „Szanuj czas 
czytelnika”, do której chcę dodać: „i biblio
tekarza”. Do tego celu należy dążyć za
równo przez regulacje w ew nątrz bibliotek, 
jak  i przez upraszczające życie urządzenia 
i zarządzenia.

I powtarzam ; ciągłe zajmowanie się 
Ustawą uważam za stratę  czasu.

JANUSZ DUNIN

Najpierw stworzyć 
odpowiednie warunki

Nie sądzę, żeby właśnie teraz, w okre
sie pod wieloma względami trudnym  dla 
polskiego bibliotekarstwa, należało się do
magać w ydania w najbliższym czasie 
ustawy o bibliotekach bądź nowelizacji 
już istniejącego aktu prawnego tego ro
dzaju. Trzeba przedtem  stworzyć odpo
wiednie w arunki, aby tekst ustawy speł
niał oczekiwania i odpowiadał w pełni 
światowym tendencjom rozwojowym, i 
aby m iał kto tę ustaw ę skutecznie reali
zować. Musi dojść do konsolidacji biblio
tekarskiego środowiska zawodowego na 
etycznych podstawach; należy uzyskać 
prawidłową, odpowiadającą potrzebom i 
zbliżoną do rozwiązań przyjętych w  in
nych krajach, reprezentację spraw  biblio
tek w adm inistracji resortowej i teryto
rialnej.

Począwszy od schyłku łat siedemdziesią
tych następow ała degradacja i dezorgani
zacja bibliotekarstwa. Jako jeden z przy
kładów można wymienić zaprzepaszczenie 
części zbiorów Centralnej Biblioteki NOT 
w związku z bezsensowną decyzją o jej 
likwidacji, przeciwko czemu nadarem nie 
protestowałem wraz z innymi członkami

ówczesnej Państwowej Rady Bibliotecz
nej. Doszło do ciągłego różnicowania płaC| 
i warunków pracy bibliotekarzy w biblio
tekach różnych typów, co spowodowało 
fatalną płynność kadr, skomplikowało 
sytuację bibliotek, szczególnie naukowych. 
Nie analizując dokładnie kwalifikacji ka
dry naukowo-dydaktycznej ani zapotrze
bowania na absolwentów, ograniczono 
drastycznie (na szczęście, tylko przejścio
wo) studia wyższe w zakresie bibliote
koznawstwa i inform acji naukowej, 
zmniejszono lim ity przyjęć, choć brak 
kandydatów do pracy w bibliotekach' róż
nych typów. Mimo opracowania na wskroś 
nowoczesnego projektu systemowej orga
nizacji bibliotek resortu oświaty i wycho
wania, przekreślono szanse jego realizacji 
przez wprowadzenie zupełnie niepraktycz
nych form nadzoru metodycznego w m a
jącym podstawowy charakter zarządzeniu 
z r. 1983.

Rozluźnieniu bądź całkowitemu rozpa
dowi uległy różne układy współpracy bi
bliotek, nastąpiła minim alizacja personelu 
zajmującego się problem ami bibliotekar
stwa w trzech najważniejszych pod tym 
względem m inisterstwach, wciąż maleje 
jego realny wpływ na kształtowanie poli
tyki bibliotecznej. Na trudną sytuację n ie
mały wpływ w yw arły i postawy samych 
bibliotekarzy. Tak np. w  wyniku niefor

8
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tunnych decyzji z r. 1983, gdy rozwiąza
no w sposób arbitralny, dotychczas w 
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich nie 
praktykowany, kolegium redakcyjne „Bi
bliotekarza”, czasopismo to, szczycące się 
pięknymi tradycjam i, przeżywa ustawicz
ny kryzys: ostatni num er z r. 1986 wy
drukowano z pustym i stronam i, których 
nie było czym wypełnić.

W ydawanie nowych przepisów praw 
nych, formułowanie programów etc. bez 
możliwości urzeczywistnienia w ynikają
cych z nich postanowień, przynosi skutki 
wprost przeciwne oczekiwanym. Najpierw 
powinna powstać w M inisterstwie K ultury 
i Sztuki komórka sterująca, której pozycja 
choć w przybliżeniu odpowiadałaby zna
czeniu reprezentacji bibliotekarstw a sprzed 
trzydziestu przeszło łat, gdy bibliotek by
ło znacznie mniej, skromniejsze były ich 
zbiory i nie tak  złożone zadania. Na tej 
podstaw ie można dopiero podejmować dal
sze, „małe kroki”, (m.in.:
1. Umocnienie zarządzania bibliotekami 

w innych resortach.
2. Stworzenie reprezentatyw nej i kom

petentnej instytucji doradczo-opinio
dawczej, zrzeszającej autentycznych 
bibliotekarzy — ekspertów z różnych 
sieci bibliotecznych.

3. Zorganizowanie w krótkim  czasie m a
gazynów składowych bądź zapasowych 
dla zapobieżenia odbywającemu się z 
konieczności usuwaniu z bibliotek m a
teriałów bibliotecznych nie pozbawio
nych wartości użytkowej (m.in. książek 
i czasopism zagranicznych z lat 1945

-1965, objętych katalogami central
nymi).

4. Nawiązanie ścisłej współpracy z siecią 
inte i siecią archiwów, m.in. w celu 
uwzględnienia wspólnych celów w bu
dowie krajowego systemu informacji.

5. Zorganizowanie w  ustalonych formach, 
przy wykorzystaniu roli referatów  bi
bliotek w urzędach wojewódzkich, 
WBP, WOINTE bądź OINTE, NOT, 
współpracy poziomej placówek infor
m acji naukowej dla prowadzenia i re 
gulowania regionalnej polityki biblio- 
teczno-informacyjnej.

6. Uzyskanie praw a realnego współucze
stniczenia przez bibliotekarskie środo
wisko zawodowe w podejmowaniu 
wszelkich decyzji dotyczących bibliotek 
i ich infrastruktury.

Po przygotowaniu niezbędnych w arun
ków (proces ten wymaga w sprzyjających 
okolicznościach około trzech lat), można 
przystąpić do projektowania generalnych 
i szczegółowych norm  prawnych, które 
muszą być starannie i konsekwentnie 
opracowane, co jest zupełnie niemożliwe 
bez fachowego, odpowiednio licznego ze
społu pracowników resortowej adm ini
stracji bibliotekarstwa, współdziałającego 
z reprezentacjam i praktyków zawodu. W 
przeciwnym przypadku ustaw ę można 
wydać, owszem; tylko czy w arto to robić, 
biorąc pod uwagę, że — po pierwsze, nie
wiele ona zmieni rzeczywistą sytuację bi
bliotek, a po drugie — jako nieaktualna 
utrudni poczynania racjonalizacyjne, gdy 
przyjdzie na nie właściwy czas.
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M ała b ib lio teka  n a  wsi
lAN BURAKOWSKI

Aby uzyskać szczegółowy obraz obecnego stanu i kondycji małych biblio
tek wiejskich WBP w Olsztynie przeptowadziła analizę działalności filii 
bibliotecznych działających we wsiach, w których liczba mieszkańców 
nie przekracza 400 osób.

O rganizacja sieci bibliotecznej na wsi 
wiąże się we wszystkich krajach 
z wieloma trudnościam i i problem a

mi nie występującym i w przypadku miast. 
W ynikają one przede wszystkim z nastę
pujących okoliczności;

•  rozproszenia sieci osadniczej, co u- 
niemożliwia organizowanie placówek sta
cjonarnych we wszystkich miejscowoś
ciach,

•  systematycznego zm niejszania się 
ludności wiejskiej, związanego z procesa
mi industrializacji i urbanizacji,

•  typowych dla małych miejscowości 
utrudnień komunikacyjnych, kadrowych 
i lokalowych.

Z powyższych względów w yłania się 
potrzeba ciągłej zmiany form  organiza
cyjnych działania bibliotek wiejskich. W 
Polsce sieć i stan organizacyjny bibliotek 
na wsi skomplikowały liczne przekształ
cenia adm inistracji państwowej stopnia 
podstawowego (przy zachowaniu w każ
dym przypadku wymogu istnienia biblio
teki w siedzibie władz). Szczególnie 
brzem ienna w następstw a była decyzja 
o utworzeniu (w r. 1954) stosunkowo nie
wielkich gromad w miejsce rozległych 
gmin. Spowodowało to zwielokrotnienie 
ilości stacjonarnych bibliotek na wsi. Czę
sto powstawały one w  bardzo małych 
wsiach, w których liczba mieszkańców 
nie przekraczała 100 osób. Nic więc 
dziwnego, że już po kilku latach, wraz 
z wymuszonymi przez życie korektam i 
sieci gromad, zaczęto korygować i sieć 
biblioteczną. W woj. olsztyńskim proces 
ten był szczególnie intensywny w latach 
1965-1974 — w dekadzie tej przeniesiono 
do. innych wsi lub zlikwidowano około 
50 placówek bibliotecznych.

Aby uzyskać szczegółowy obraz obec
nego stanu i kondycji małych bibliotek 
wiejskich. W ojewódzka Biblioteka P ub
liczna w  Olsztynie przeprowadziła w r. 
19*86 analizę działalności filii bibliotecz
nych działających we wsiach, w których 
liczba mieszkańców nie przekracza 400 
osób h Obserwacji poddano 50 placówek.

1 Nie uw zględniono f ilii zorgan izow anych  przy  
udziale  o rg an izacy jnym  i finansow ym  P ań stw o 

rozpatrując środowisko ich działania, 
księgozbiory, czytelnictwo, zatrudnienie 
i środki na działalnóść. W szystkie poda
w ane liczby dotyczą roku 1985 lub sta
nu w końcu tego roku -.

ŚRODOWISKO DZIAŁANIA

Miejscowości, w  których mieszczą się 
; nalizowane placówki biblioteczne, nie 
stanowią zbiorowości jednorodnej, łączy 
je jedynie fakt, że są niewielkimi wsiami. 
N iektóre z nich zbliżają się do 400 miesz
kańców, inne zamieszkuje tylko około 
100 mieszkańców. Część filii funkcjonuje 
w miejscowościach będących historycznie 
ukształtowanymi centram i handlowo-usłu
gowymi m ikrorejonów wiejskich, posiada
jącymi szkoły 8-klasowe, sklepy spożyw
cze i z artykułam i przemysłowymi, w ar
sztaty usługowe, urzędy pocztowe, ośrodki 
zdrowia, kościoły, inne działają we wsiach 
czysto rolniczych, w których filia biblio
teczna jest często jedyną „instytucją”. 
Większość wsi cechuje się zabudową 
zwartą, ale są także miejscowości o zabu
dowie kolonijnej, przy której trudno nie
kiedy dopatrzyć się osady centralnej. 
Część wsi leży blisko m iast i wsi gmin
nych, inne są zlokalizowane w odległości 
wielu kilometrów od większych miejsco- 
wcćci. K ilka wsi to popularne miejscowo
ści wczasowe, w których w sezonie urlo
powym liczba letników przekracza licz
bę stałych mieszkańców. Wskazane oko
liczności rzutują poważnie na efekty dzia
łania poszczególnych placówek.

w ych G ospodarstw  R olnych  (z uw agi na nieco 
inne  fo rm y  i m echan izm y ich  działania), a 
tak że  dw óch filii we w siach  jed y n ie  nom inal
nie liczących m niej niż 400 m ieszkańców  (S ta
re Jab ło n k i w  gm inie O stróda, w  k tó re j bez
pośredn im  sąsiedztw ie zn a jd u je  się spo ra  w ieś 
Staszkow o — łącznie około 700 m ieszkańców , i 
W arpuny  w  gm inie S o rk w ity  łączącej się z d u 
żą w sią Z yndaki — łącznie około 750 m iesz
kańców ).

2 D ane dotyczące księgozbiorów  i czy te ln i
ctw a — w edług spraw ozdań  dla GUS, dane do
tyczące za tru d n ien ia  i budżetów  — w edług p i
sem nych in fo rm acji b ib lio tek  rejonow ych.
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biblioteki na wsi
Łącznie w miejscowościach będących 

siedzibami badanych filii mieszka 13 845 
osób (przeciętnie we wsi — 277). 31 filii 
(62%) prowadzi punkty biblioteczne (ogó
łem jest ich 103), co zwiększa zasięg ich 
oddziaływania. Filie łącznie z punktam i 
obsługują 27 824 osoby, zatem przeciętny 
rejon działania filii obejm uje 556 osób 
(największy — 1525, najm niejszy — 124).

Z instytucji środowiskowych najw ięk
szy wpływ na stan czytelnictwa wywie
ra ją  szkoły. W 34 wsiach istnieją 8- lub 
6-klasowe szkoły o charakterze ponad- 
środowiskowym. Są to często duże jak  na 
w arunki w iejskie placówki oświatowe, do 
których uczęszczają dzieci także z oko
licznych wsi. W 1'8 szkołach uczy się po
nad 100 dzieci, w dwóch — ponad 200. 
W 7 wsiach są 2-4-klasowe szkolne pun
kty filialne o liczbie uczniów nie prze
kraczającej na ogół 20. W 9 vxsiach nie 
ma szkół w  ogóle.

KSIĘGOZBIORY

Księgozbiory analizowanych placówek 
liczą łącznie 280 575 wol. (przeciętnie w 
jednej — 5633). Duże w stosunku do licz
by mieszkańców zbiory większości filii 
w ynikają z faktu, że przeważająca ich 
większość (37) zorganizowana została już 
w latach pięćdziesiątych jako biblioteki 
gromadzkie i działa ponad 30 lat. N aj
większymi księgozbiorami dysponują filie 
w K lebarku W ielkim i Rodnowie (po 
około 10 tys. woluminów), a jedynie w 6 
placówkach zorganizowanych stosunkowo 
niedawno księgozbiory nie przekraczają 
4 tys. wol. (najmniejszy — 2995 wol.). P rze
ciętnie na 100 mieszkańców przypada 
1013 wol. (przeciętna krajow a — 321,
przeciętna wojewódzka — 366, a dla wsi 
— 383 wol.). Skrajne wielkości to 540 
wol. na 100 mieszkańców w Borecznie i 
3540 wol. (!) w Świętej Lipce. Na jed
nego czytelnika przypada przeciętnie 25,4 
wol. (od 9,4 do 73).

S truk tura zbiorów nie odbiega zbytnio 
od przeciętnej dla wsi w woj. olsztyń
skim i przedstaw ia się następująco; książ
ki dla dzieci — 33,4%, literatura piękna 
dla dorosłych — 39,2%, literatura niebe- 
letrystyczna — 27,4%. Jednak w tym za
kresie istnieją bardzo istotne różnice 
między poszczególnymi rejonami i p la
cówkami. N iektóre filie dysponują bardzo 
wysokim odsetkiem literatury  dla dzieci, 
często kosztem literatury  pięknej dla do
rosłych — aż 15 placówek (30%) ma w ię
cej książek dla dzieci niż literatury  pięk
nej dla dorosłych (!), w  niektórych filiach 
odsetek ten zbliża się do 40%, a w  jednej 
naw et do 50%. Na ogół w  filiach zorga
nizowanych w okresie późniejszym jest 
większy odsetek książek dla dzieci w'

dawnych bibliotekach gromadzkich. -Tru
dne do wytłumaczenia są zasadnicze róż
nice między poszczególnymi placówkami 
o bardzo zbliżonym charakterze w obrę
bie tych samych rejonów. Np. w rejonie 
Nidzica w filii w Jagarzewie notujemy 
27,1% książek dla dzieci, a w Kanigowie
— 48,4<’/o» w rejonie podolsztyńskim w 
filii w  Butrynach — 20% książek niebe- 
letrystycznych, a w sąsiednim Klebarku
— 36,9%. Nie zawsze wielkość księgo
zbioru dostosowana jest do liczby obsługi
wanych czytelników i prowadzonych pun
któw. Np. w rejonie Morąg filia w Bo-„ 
recznie obsługująca 10 punktów  bibliotecz
nych i 872 czytelników posiada 7836 wol., 
a sąsiednia w Jerzwałdzie obsługująca 1 
punkt i 190 czytelników — 634'8 wol., w 
rejonie Nidzica filia w Kanigowie (5 
punktów, 275 czytelników) ma 6106 wol., 
a w Szczepkowie-Borowym w Wyszem
borku (1 punkt, 187 czytelników) — 7485 
wol.

CZYTELNICTWO

Interesujące nas placówki biblioteczne 
zarejestrowały w r. 1985 łącznie 11 083 
czytelników, przeciętna dla filii — w raz 
z punktam i — wynosi ,222. Czytelnicy sta
nowią średnio 39,8% mieszkańców rejonu 
obsługi (najmniej 14,4®,'o)- W 9 filiach 
liczba czytelników przekracza 50̂ ’, o ogól
nej liczby mieszkańców (!).

Uchwytne, przyczyny tak wysokiego od
setka czytelników w niektórych filiach to;

•  duża liczba obsługiwanych wczaso
wiczów,

® zapisywanie na czytelników miesz
kańców pobliskich wsi, które nie należą 
formalnie do rejonu obsługi danej filii 
(dotyczy to głównie uczniów szkół zbior
czych), ,

® wykazywanie tych samych czytelni
ków podwójnie — raz jako czytelników 
w filii, drugi raz — w punktach biblio
tecznych (występuje to nagm innie rów
nież w większych miastach, gdzie wiele 
osób korzysta równolegle z kilku placó
wek bibliotecznych).

Praw ie połowa czytelników (47,7%) to 
dzieci w wieku szkoły podstawowej. Tak
że w ' tym zakresie różnice środowiskowe 
są bardzo duże — w poszczególnych p la
cówkach dzieci do lat. 14 stanowią od 
24 do 76% ogólnej liczby czytelników. 
Przyczyny tych zróżnicowań to głównie 
jakość pracy i aktywność kierowników 
filii oraz fak t istnienia lub nie bibliotek 
szkolnych, a .także sprawność ich dzia
łania.

Ogółem badane- filie wypożyczyły w 
ciągu roku do domu 247 469 wol. (prze
ciętnie w 1 filii — 4949 wol.). Zróżnico
w ania są tu  ponad dwudziestokrotne —
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biblioteki na wsi
od 931 do 20 165 wypożyczeń. W bada
nych filiach na 100 mieszkańców przy
pada przeciętnie 925 wypożyczeń w roku 
(od 213 do 3585). Średnia krajow a wyno
si 403, średnia na wsi w woj. olsztyń
skim — 449. W strukturze wypożyczeń 
ponad połowa (51,3%) przypada na lite
raturę dla dzieci, 32,>8% — na literaturę 
piękną dla dorosłych, 15,9% — na litera
turę niebeletrystyczną. Faktyczny odsetek 
wypożyczeń losiążek niebeletrystycznych 
jest jeszcze niższy, gdyż w  sprawozdaniach 
dla GUS uwzględnia się łącznie również 
wypożyczenia czasopism do domu.

Także w strukturze wypożyczeń w ystę
pują między poszczególnymi placówkami 
bardzo duże różnice. Wypożyczenia litera
tury  pięknej dla dorosłych stanowią od 
8,3% do 70,6%; wypożyczenia niebeletry- 
styczne — od O,7O/o do 44,2% ; wypożyczenia 
książek dla dzieci — od 17,5% do 84,9%. 
W wielu filiach większość wypożyczeń 
przypada na punkty biblioteczne (np. w 
Jabłonce 3683 na ogólną liczbę 4576, w 
Borecznie — 13 005 na 20 165 wypoży
czeń) .

Przeciętny roczny obrót statystyczny 
książki w badanych filiach (ilość wypoży
czeń na jeden wolumen) wynosi 0,88' (przy 
przeciętnej dla bibliotek wiejskich w wo
jewództwie — 1,2). Jest on bardzo zróż
nicowany z uwagi na wielkość zbiorów 
w poszczególnych bibliotekach i na liczbę 
wypożyczeń — w aha się od 0,14, co ozna
cza, że przeciętna książka jest wypoży
czana 1 raz na 7 lat, do 2,70. Tak sk ra j
nie niski obrót książki nie należy do zja
w isk zbyt częstych, niemniej w  4 filiach 
nie przekracza on 0,25 — tzn. statystycz
na książka wypożyczana jest tam  nie 
częściej niż 1 raz na 4 lata, w 16 filiach 
nie przekracza 0,5. Najczęściej wypoży
czane są książki dla dzieci (1,35 wypo
życzenia na 1 książkę rocznie). Przecięt
ny obrót książki beletrystycznej dla do
rosłych wynosi 0,74, książki niebeletry- 
stycznej — 0,51.

ZATRUDNIENIE

W ym iar czasu pracy w  poszczególnych 
filiach jest zróżnico^wany w  zależności od 
I’iczby obsługiwanych czytelników i liczby 
wypożyczeń. Dominuje zatrudnienie w w y
miarze 1/2 etatu, tj. 20 godzin tygodnio
wo (41 f i l i i '— tj. 82%); w 7 placówkach 
pracują bibliotekarze w pełnym w ym ia
rze godzin, w 1 — w wymiarze 3/4, w 1 
— w wymiarze 1/3 etatu. Nie budzą za
strzeżeń przypadki zatrudnienia w pełnym 
wymiarze godzin (filie te osiągają wyniki 
w granicach 'm inim um określonego zarzą
dzeniem MKiS, a kilka znacznie to m i
nim um  przekracza), bardzo natom iast róż

ne jest obciążenie pracowników „półeta- 
towych” — od 1121 do 9468 wypożyczeń.

31 pracowników (62%) ma wykształce
nie co najm niej średnie (w tym 8 — 
wyższe), 19 (38%) — niepełne średnie, 
zasadnicze zawodowe lub podstawowe. 
Kwalifikacjam i zawodowymi legitymuje 
się tylko 7 pracowników (14% — niemal 
wyłącznie pracownicy pełnozatrudnieni), 
w tym 6 — na poziomie średnim, 1 — na 
poziomie wyższym.

■Wśród kierowników filii 32 (64%) p ra
cuje nie mniej niż 10 lat, 12 (24%) — 
5-10 lat, 6 (12%) — krócej niż 5 lat. Z 
powyższych liczb wynika, że personel w 
małych filiach jest znacznie bardziej sta
bilny niż w innych typach bibliotek pub
licznych. Stan ten można wytłumaczyć 
ograniczonym „rynkiem pracy” w małych 
wsiach. Wielu pracowników ceni zajmo
w aną pozycję, gdyż niełatwo byłoby im 
znaleźć w pobliżu inne stanowisko p ra 
cownika ,,umysłowego”, z drugiej strony 
pracodawcy tolerują często pracowników 
bardzo słabych z uwagi na brak lepszych 
kandydatów do pracy.

KOSZT UTRZYMANIA FILII I KOSZT 
WYPOŻYCZENIA KSIĄŻKI

Koszty utrzym ania interesujących nas 
50 filii w r. 1985 wyniosły 13 450 139 zł; 
utrzym anie przeciętnej filii kosztowało 
269 tys. zł (wynagrodzenie personelu, za
kup książek, wynajem  i eksploatacja po
mieszczeń, prenum erata czasopism, wy
datki socjalne i inne). W trzech przy
padkach koszty te przekroczyły pół milio
na zł., najm niejszy budżet filii zamykał 
się w granicach 105 tys. zł.

Przeciętny koszt wypożyczenia 1 książ
ki ( ogólny koszt utrzym ania filii podzie
lony przez liczbę wypożyczeń do domu) 
wyniósł 54,4 zł (od 19,9 do 314,7 zł). 
Na wysokie koszta wypożyczeń w dwóch 
placôw’kach wpłynął fakt wydatkowania 
znacznych kwot na zakup sprzętu i na 
remonty. Przeciętny koszt wypożyczenia 
przekroczył 100 zł w 10 placówkach, 200 
zł — w 5 placôw’kach. Są to niemal w y
łącznie filie działające w bardzo małych 
wsiach, nie prowadzące punktów biblio
tecznych (a więc osiągające niewiele wy
pożyczeń) i zlokalizowane w stosunkowo 
dużych pomieszczeniach. Przeciętny koszt 
wypożyczenia książki w małej filii na wsi 
jest więc znacznie niższy (54,4 zł) niż w 
bibliotekach publicznych województwa 
ogółem (64,1 zł). Oczywiście do kosztu 
wypożyczenia książki na wsi trzeba dodać 
koszt prac technicznych związanych z za
kupem i opracowaniem książek (wyko
nanych przez biblioteki rejonowe) oraz 
opieki organizacyjno-instruktażowej (bi-
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bliotek rejonowych i gminnych), ale i po 
uwzględnieniu tych poprawek koszta usług 
bibliotecznych w małych bibliotekach na 
wsi '«ą znacznie niższe niż w miastach.

REFLEKSJE I WNIOSKI

Z analizy działalności małych filii • na 
wsi wynika, że — w przeważającej licz
bie przypadków — dalsze istnienie ich 
je s t uzasadnione. Odnosi się to szczegól
nie do placówek działających we wsiach 
będących naturalnym i ośrodkami handlo
wo-usługowymi mikroregionów wiejskich. 
Zdecydowana większość filii zorganizo
wanych w bardzo małych wsiach w la
tach pięćdziesiątych (jako biblioteki gro
madzkie) została już w dwu następnych 
dziesięcioleciach przeniesiona do innych 
miejscowości lub zlikwidowana. Tym 
niemniej można zakwestionować xialsze 
istnienie w dotychczasowej postaci około 
20 filii. Nie m ają one naturalnego zaple
cza rozwojowego w liczbie ludności wsi, 
a z uv/agi na uw arunkow ania kom unika
cyjne nie zawsze mogą obsługiwać licz
niejszą sieć punktów  bibliotecznych. W fi
liach tych bardzo trudno znaleźć też w ła
ściwych kandydatów  do pracy w przypad
ku zmiany pracownika. Należy więc roz
ważyć możliwości przesunięcia księgozbio
rów do w si,’które zapewniają zdecydowa
nie korzystniejsze w arunki rozwoju czy
telnictwa. W arto zaznaczyć, że w w oje
wództwie istnieją 33 wsie, które liczą po
nad 400 mieszkańców, są siedzibami szkół 
zbiorczych i nie posiadają dotychczas p la
cówek bibliotecznych.

Decyzje o organizacji nov.^ych filii na
leży podejmować bardzo rozważnie. Roz
strzygającą przesłanką powinna być po
tencjalna szansa uzyskania we wsi sta
nowiącej siedzibę filii co najm niej 150 
czytelników (jest to możliwe przy co 
najm niej 400 mieszkańcach, przy rów 
noczesnym działaniu szkoły co najm niej 
6-klasowej). Nie mogą rozstrzygać (co się 
dotychczas zdarzało) możliv/ości lokalowe 
lub kadrowe.

Z uwagi na względy ekonomiczne i or
ganizacyjne najwłaściwszą form ą filii w 
małej wsi wydaje się jej funkcjonowanie 
jako części środowiskowej placówki kul
turalno-rekreacyjnej lub biblioteki pub

liczno-szkolnej. Niewielkie wykorzystanie 
zbiorów większości małych filii wskazuje 
na potrzebę wypracowania innych niż- 
dotychczas form kształtowania i udostęp
niania księgozbiorów w małych placów
kach bibliotecznych. W ydaje się, że do 
takich filii na stałe należy kierować ty l
ko część księgozbioru (np. podstawowe 
publikacje informacyjne, lektury szkolne, 
fachowe książki rolnicze), natom iast 
księgozbiory beletrystyczne dla dorosłych 
i dzieci oraz popularnonaukowe powinny 
funkcjonować na zasadzie kompletów wy
miennych.

Zgromadzone fakty w skazują na wiele 
jaskrawych uchybień w kompletowaniu 
zbiorów dla bibliotek na wsi oraz w p ra
cy- instruktażowej. Powstały -duże dyspro
porcje w wielkości zbiorów i ich struk
turze między poszczególnymi rejonam i 
bibliotecznymi (np. niedostosowanie w iel
kości zbiorów do liczby czytelników i 
punktów  bibliotecznych, nieprawidłowości 
w strukturze zbiorów i ewidencji usług). 
Konieczne jest zatem c^oskonalenie prący 
działów gromadzenia oraz instruktorów  
bibliotek rejonowych, a także dogłębniej- 
sze i częstsze analizowanie tych dziedzin 
przez WBP.

Po roku 1975 ograniczono zatrudnienie 
w niektórych gminach podmiejskich, prze
suwając z nich etaty do odpowiednich 
bibliotek rejonowych. Posunięcia te od
biły się w większości przypadków nieko
rzystnie na rozwoju czytelnictwa w gm i
nach podmiejskich. Dobre wyniki dzia
łalności filii o obsadzie etatowej każą 
rozważyć ewentualność przywrócenia ob
sady etatowej w niektórych większych 
filiach (dogodnie zlokalizowanych) w gmi
nach podmiejskich.

Nie ulega wątpliwości — w świetle 
uzyskanych rezultatów — że istnienie we 
wsi samodzielnej placówki bibliotecznej 
sprzyja rozwojowi czytelnictwa. Również 
koszty wypożyczenia książki są na wsi 
znacznie niższe niż w miastach. W związ
ku z tym celowe jest rozwijanie sieci 
filii bibliotecznych na wsi (we wsiach 
liczących powyżej 400 mieszkańców i po
siadających szkoły), pod warunkiem  jed
nakże zapewnienia form organizacyjnych 
sprzyjających lepszemu wykorzystaniu 
księgozbiorów.

bibliołeki na wsi

INFORMUJEMY AUTORÓW, że dysponując niewielką objętością num e
rów nie możemy kwalifikować do druku artykułów  przekraczających 
8-10 znormalizowanych stron (30 wierszy) maszynopisu. Artykułów nie 
zamówionych przez redakcję nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo 
do skracania, adiustacji tekstów, nadaw ania własnych' tytułów. Za treść 
ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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Stowarzyszenie. B ibliotekarzy Polskich 
1917 -  1987

fakty • wydarzenia •  iluzje

JULIUSZ WASILEWSKI

1969

3-4 VI — Ogólnokrajowy Zjazd Dele
gatów SBP zgromadził w Kielcach 113 
delegatów oraz licznych gości z kierowni- 

■ kiem  W ydziału K ultury KC PZPR — 
W incentym K raśką i w icem inistrem  kul
tu ry  i sztuki — Zygmuntem Garsteckim, 
Zjazdowi przewodniczył Witold Stankie
wicz. R eferat W okół ustaw y o bibliotekach 
wygłosił Roman Kaczmarek. Zjazd pod
ją ł uchwałę, w  której wyraził wdzięcz
ność dla władz „za troskę i opiekę, jaką 
otaczają nasze bibliotekarstw o”. Uchwalo
no 48 wniosków, które miały się stać 
wytycznymi dla ZG na całą kadencję. 
Wśród wniosków znalazły się m.in.: utw o
rzenie etatu dla urzędującego członka 
Prezydium ; zwiększenie terminowości uka
zywania się czasopism SBP; wszczęcie 
starań  o tworzenie bibliotek składowych; 
zainicjowanie opracowania normatywów 
dotyczących środków finansowych na 
książki i czasopisma, obsady personalnej, 
typowych czynności bibliotecznych ; po
dejmowanie sta rań  o powołanie Ośrodka 
Projektow ania Sprzętu Bibliotecznego oraz 
Centrali Zaopatrzenia Bibliotek; w ystą
pienie do Państwowej Rady Bibliotecznej 
z dezyderatem unowocześnienia i ujedno
licenia systemu kształcenia bibliotekarzy; 
zainicjowanie opracowania długofalowego 
planu wydawniczego, publikacji podręcz
ników z zakresu bibliotekarstwa; wszczę
cie starań  o przywrócenie „Dnia Bibliote
karza” ; współpraca z ZNP w sprawie sta
rań  o obniżenie tygodniowego w ym iaru 
godzin dla nauczycieli-bibliotekarzy ; w y
stąpienie o przyspieszenie wydania przez 
Komitet Nauki i Techniki wytycznych w 
sprawie organizacji działania bibliotek fa 
chowych; kontynuowanie starań  o uzys
kanie upraw nień em erytalnych dla kus
toszy i starszych kustoszy dyplomowanych 
zatrudnionych w bilbiotekach naukowych 
na równi z pracownikam i nauki; podjęcie 
starań  o Dom Pracy Twórczej Biblioteka
rza. Zjazd wyraził pogląd, że zgłoszone 
przez zarządy okręgów wnioski dotyczące 
ujednolicenia zawodu bibliotekarskiego i 
w prowadzenia jednolitej pragm atyki służ
bowej można jedynie potraktować jako 
postulaty wprowadzenia ładu w istniejące

przepisy prawne, wykazujące w poszcze
gólnych resortach dość znaczne różnice. 
Jedność może mieć jednak zasięg dość 
ograniczony i dotyczyć tylko bibliotek 
jednego typu. W ybrano nowe władze o r
ganizacji: Stanisław  Badoń — przewod
niczący, Edw ard Assbury — I wiceprze
wodniczący, Jan  Pasierski, Witold S tan
kiewicz, Stanisław Kubiak, Cecylia Duni
nowa — wiceprzewodniczący, Stanisław 
Jeżyński — sekretarz generalny, Józefa 
Kornecka — zastępca sekretarza general
nego, Tadeusz Bruszewski — skarbnik, 
Halina Ilm urzyńska — fzastępca skarbni-. 
ka, Zbigniew Jabłoński, Jadw iga Koło
dziejska, Krystyna Lisowska, Mieczysław 
Mazurkiewicz, W ładysława Wasilewska, 
H anna Zasadową, Zbigniew Żmigrodzki
— członkowie Prezydium. Zarząd pow o
łał następujące sekcje: Bibliotek Publicz
nych i Związkowych (przewodnicząca Iza
bela Nagórska), Bibliotek Naukowych 
(Hanna Uniejewska), Bibliotek Szkolnych 
i Pedagogicznych (K. Lisowska), Bibliotek 
Fachowych (Anna Lech), Bibliotek Szpi
talnych (Wanda Kozakiewicz), Bibliotek 
Muzycznych (Maria Prokopowicz),; kom i
sje: W spółpracy Bibliotek w Zakresie Gro
madzenia Zbiorów (Bolesław Swiderski), 
Katalogowania Alfabetycznego (Wanda 
Sokołowska), Katalogów Centralnych (J. 
Pasierski,I później Jan ina Czerniatowicz), 
Budownictwa . i Wyposażenia Bibliotek 
(Edward Kossuth), Inform acji Naukowej 
(H. Zasadowa), W ydawnicza (Janina Cy
gańska), Reprografii (Konrad Zawadzki), 
Współpracy Bibliotek w  Zakresie Udo
stępniania Zbiorów (Cecylia Zawodzińska), 
Historyczna (Alfreda Łuczyńska), Racjo
nalizacji Pracy Bibliotecznej (Stanisław 
Krzywicki), Kształcenia i Doskonalenia 
K adr (S. Kubiak). Na kierowników refe
ratów  -powołano.: ds. Okręgów — J. Kor
necka, Inform acyjno-Prasowy — S. Jeżyń
ski, Socjalno-Bytowy — H. Ilmużyńska, 
Spraw  Zagranicznych — J. Kołodziejska; 
Przewodniczącym Głównej Komisji Re
wizyjnej został Witold Paw likow ski,'prze
wodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego
— M aria Hudymowa.

5 VI — na pierwszym posiedzeniu ple
narnym  Państwowej Rady Bibliotecznej 
Jan  Baum gart został przewodniczącym 
Sekcji ds. Zbiorów Bibliotecznych.
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27 XI — SBP wspólnie z Polskim To- 

warzysitwem Wydawców Książek i Stowa
rzyszeniem Księgarzy Polskich ziorganizo- 
walo sesję poświęconą omówieniu dorobku 
książki polskiej w  okresie 25-lecia Polski 
Ludowej.

13 XII — SBP izorganizowalo ogólnokra
jową konferencję na (temat katalogów
centralnych.

W MKiS podjęto rozmowy w  sprawie 
ustanowienia dorocznej nagrody dla w y
bitnych bibliotekarzy. Wśród propozycji 
patrona nagrody wymieniano Lelewela, 
Estreichera, Muszkowskiegoi, Grycza.

Stałym  delegatem SBP w Komitecie 
Organizacyjnym obchodów 100 rocznicy 
urodzin Lenina została J. Kornecka.

Dzięki staraniom SBP Państw ow e Wy
dawnictwo Naukowe uzyskało dotację na 
sfinansowanie Słow nika pracowników  
książki polskiej.

Współpraca międzynarodowa — w 35
Sesji IFLA w Kopenhadze uczestniczyli: 
J. Baum gart, J. Kołodziejska, Irena Mor- 
sztynkiewlcz, W. Stamkiewicz, Jerzy Wierz
bicki. Przedstawiciele Polski wygłosili dwa 
referaty; J. Baum gart o międzywydziało
wych i podyplomowych studiach bibliote- 
koznawczych w Polsce, J. Kołodziejska 
o Instytucie Książki i Czytelnictwa.

Czteroosobowa delegacja SBP wzięła 
udział w międzynarodowym sympozjum 
poświęconym organizacji bibliotekarstw a 
wiejskiego (Słowacja).

W oibchodach 20-lecia działalności Fede
racji Stowarzyszeń Bibliotekarskich Ju" 
gosławii SBP reprezentował S. Badoń.

Sprawy wydawnicze —  w ystępują 
znaczne opóźnienia w ukazywaniu się cza
sopism. Do końca roiku ukazały się kw iet
niowe num ery ,,Bibliotekarza” (nakład 
5 600 egz.) i „Poradnika B ibliotekarza’” 
(9 600 egz.) mie wyszedł żaden num er „Prze
glądu Bibliotecznego”, którego redakto
rem została M aria Dembowska.

31 XII — SBP zrzesza 10 678 członków. 
Okręg w  Krakowie podzielił się na dwa 
okręgi — miejski i wojewódzki. Podjęto 
staran ia o nowy lokal n a  Biuro Zarządu 
Głównego.

1970
SBP brało czynny udział w  przygotowy

waniu i opiniowainiiu rozporządzeń wykona
wczych do ustawy o bibliotekach oraz in
nych aktów  prawnych. Przedstawiciele 
SBP uczestniczyli (11 III) w  posiedzeniu 
Sejmowej Podkomisji K ultury  i Sztuki 
poświęconym omówieniu stanu realizacji 
ustawy o bibliotekach.

Do władz partyjnych i państwowych 
wystosowano mem oriał w sprawie w łą
czenia do planu inwestycyjnego na n a j
bliższe la ta  budowy Biblioteki Narodowej.

Do Sejmu wystosowano memoriał w 
sprawie objęcia bibliotekarzy dyplomowa
nych praw em  do 6-itygodniowego urlopu 
wypoczynkowego. Później podejmowano 
wiele .zabiegów w  te j spraw ie (została po
zytywnie załatw iona dopiero w r. 1972).

22- 23 V — Komisja Budoiwnictwa i Wy
posażenia Biblioltek wspólnie z Zarządem 
Okręgu SBP w Gdańsku i WSE w Sopo
cie zorganizowała ogólnokrajową kon
ferencję poświęconą problemom nowoczes
nego budownidtwa bibliotecznego (uczest^ 
niczyło 80 osób).

25-26 V — na posiedzeniu plenarnym  
ZG omówiono projekt jednolitego syste
mu kształcenia bibliotekarzy przygotowa
ny przez Komisję Kształcenia i Doskona
lenia i opiniowany wcześniej przez za
rządy okręgów. *

W październiku SBP (wspólnie z TPPR 
i Związkiem Zawodowym Pracowników 
K ultury i Sztuki) ogłosiło konkurs dla bi
bliotekarzy „Jak popularyzuję książkę 
radziecką”. Z okręgów nadesłano 15 prac. 
Przewodnicząca Jury — Izabela Nagórska.

23- 24 X —  z inicjatyw y ZG Zarząd 
Okręgu we W rocławiu zorganizował sesję 
naukową poświęconą 25-leciu bibliotek 
polskich na Ziemiach Zachodnich i Pół
nocnych.

W spółpraca międzynarodowa — w 36 
Sesji IFLA w Moskwie uczestniczyli: S. 
Badoń, J. Baum gart (wygłosił referat W ło
dzim ierz Lenin w  bibliotekach polskich  
1912-1914), S. Kubiak, Andrzej Kłossow- 
ski, J. Kołodziejska (wygłosiła referat 
Stan badań bibliotekoznawczych w  Polsce), 
E. Pawlikowska, W. Stankiewicz, J. 
Wierzbicki. W części obrad Sesji uczest
niczyła dodatkowo 30-osobowa grupa czo
łowego aktyw<u SBP. Program  jej pobytu 
obejmował ponadto zwiedzanie Ijibliotek 
w  Moskwie, Leningradzie, Wilnie (stroną 
organizacyjną wyjazdu kierow ał S. K rzy
wicki).

31 XII — SBP zrzesza 11 027 członków 
w  22 okręgach. Mimo nie najlepszej sy
tuacji finansowej ZG 'zrzekł się dotacji 
M.KiS.

1971
Dzięki zabiegom SBP M inisterstwo K ul

tury  i Sztuki wyasygnowało dodatkowo 
20 min zł na regulację uposażeń pracow 
ników bibliotek publicznych.

Większość ogniw SBP włączyła się do 
dyskusji przed VI Zjazdem  PZPR. Do 
Wydziału K ultury KC PZPR i do MKiS 
skierowano szereg wniosków, m.in. o: u- 
tworzenie centralnego organu adm inistra
cyjnego odpowiedzialnego za całokształt 
polityk? bibliotecznej w  k ra ju  i upraw nio
nego do koordynowania działalności b i
bliotek; w ydanie uchwały Rady M inistrów

15



SBP 1917 -1887
w sprawie organizacji i działania bibliotek 
fachowych w zakładach pracy; przyspie
szenie budowy Biblioteki Narodowej; o- 
pracowanie i wprowadzenie pragm atyki 
służbowej bibliotekarzy i dokumentalistów, 
przyznanie em erytowanym bibliotekarzom 
50% zniżki kolejowej.

SBP zgłosiło gotowość udziału w N aro
dowym Komitecie Obchodów M iędzynaro
dowego Roku Książki {1972) — przedsta
wicielem Stowarzyszenia w Komitecie zo
stał E. Assbury.

5 X — ogólnopolska narada redaktorów  
czasopism fachowych (bibliotekarskich, bi- 
bliotekoznawczych i księgo znawczych).

15-16 X — w Olsztynie odbyła się sesja 
naukow a na tem at roli biblioteki gro
madzkiej w  rozwoju oświaty na wsi —  
organizatorzy: ZG, Zarząd Okręgu w 
Olsztynie, Insty tu t Książki i Czytelnictwa.

9-10 X II — III krajow a konferencja bi
bliotekarzy muzycznych (Poznań) poświę
cona przede wszystkim polskiej instrukcji 
katalogowania alfabetycznego druków m u
zycznych XIX i XX w.

W spółpraca międzynarodowa — w 37 
Sesji IFLA w Liverpoolu wzięli udział; 
W. Stankiewicz, Anna Czekajewska-Ję- 
drusik, J. W ierzbicki (ponownie został w y
brany na sekretarza’ Komisji Budownictwa 
Bibliotecznego IFLA), J. Kołodziejska (wy
głosiła referat Rola biblioteki publicznej 
w kształtowaniu zainteresowań czytelni
czych). Zorganizowano wyjazd 30-osobo- 
wej grupy członków SBP do NRD.

Sprawy wydawnicze — duże opóźntenia 
w  druku oraz trudna sytuacja finansowa 
sprawiły, że zdecydowano się na zaw ar
cie porozumienia z PAN o wspólnym 
w ydaw aniu „Przeglądu Bibliotecznego”. 
Efektem porozumienia były: nadrobienie 
zaległości w  ukazywaniu się kw arta ln ika 
(rocznik 1971 wydano w  jednym zeszycie), 
popraw a rytmiczności druku, mniejsze 
obciążenie budżetu SBP kosztami w yda
w ania deficytowej publikacji. Jednocześ
nie jednak znaczenie Stowarzyszenia jako 
współwydawcy „Przeglądu” zaczęło stop
niowo maleć.

1972

22 III — SBP (Sekcja Bibliotek Szpi
talnych) przy współudziale M inisterstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego 
Towarzystwa Szpitalnictwa i Związku Za
wodowego Pracowników Służby Zdrowia 
zorganizowało ogólnokrajową konferencję 
poświęconą zagadnieniom biblioterapii i 
czytelnictwa chorych.

W m arcu prof. W ładysław Tatarkiewicz 
w  liście do ZG SBP złożył podziękowanie 
bibliotekarzom za okazywaną pomoc w 
całym okresie jego pracy naukowej, ufun

dował stypendium  dla młodych biblioteka
rzy. Stypendystam i zostali: M ałgorzata Da
niszewska (MBP w  Kryszynie) i Jerzy 
Andrzejewski (Biblioteka Uniwersytecka 
•w Łodzi).

15-16 IV —  Kom isja Inform acji Nauko
wej przy współudziale Oddziału NOT w 
Łodzi zorganizowała ogólnopolską kon
ferencję na tem at działalności inform a
cyjnej bibliotek (uczestniczyło 150 osób). 
Pod-kreślono m.in. potrzebę skodyfikow’a- 
nia odpowiednich aktów pra-wnych w celu 
„pełnej integracji działalności bibliotek i 
ośrodków inform acji naukowej w ogólno
krajow ym  system ie inform acyjnym ”

29-30 IX — Ogólnokrajowy Zjazd Dele
gatów SBP w Bydgoszczy zakończył ka
dencję 1969-1972, podczas której organiza
cja wywalczyła upraw nienia bibliotekarzy 
dyplomowanych do 6-itygodniowego urlopu 
wypoczynkowego, spowodowała regulację 
płac w bibliotekach publicznych. Głos SBP 
miał znaczący wpływ  na podjęcie decyzji 
o budowie Biblioteki Narodowej.

Komisja Katalogowania Alfabetycznego 
po przeanalizowaniu efektów kilkuletnich 
prac nad instrukcją katalogowania stw ier
dziła, że w trybie pracy społecznej zre
dagowanie insitrukcji przeciągnie się na 
bardzo odległe lata, o ile w ogóle da się 
wykonać. W związku z tym  wszczęto sta
ran ia  (trwające do końca kadencji) o stwo
rzenie możliwości dokończenia prac nad 
instrukcją w ram ach pracy służbowej re 
daktora (funkcję tę powierzono Marii Le
nartowicz) w Bibliotece Narodowej lub 
U niw ersyteckiej.

Komisja ds. Racjonalizacji Pracy Biblio
tecznej wspólnie z władzami Szczecina do
konała wyboru wykonawców sprzętu b i
bliotecznego w  tym mieście (produkcja dla 
pottrzeb całego kraju), prowadziła działal
ność na rzecz zastosowania w bibliotekach 
ręcznej kopiarki do produkcji k a rt kata
logowych.

Referat Socjalno-Bytowy udzielił w 
trakcie kadencji ponad 300 inform acji i 
porad.

Komisja Współpracy Bibliotek w Za
kresie Gromadzenia Zbiorów pracowała 
nad sporządzeniem planu specjalizacji i 
kooperacji polskich bibliotek naukowych 
w  zakresie gromadzenia zbiorów. Dokona
no analizy wykazu czasopism naukow'ych 
prenum erowanych w  krajach kapitali
stycznych oraz odbiorców resorto’wych i 
pozaresortowych w  r. 1970.

Sekcja Bibliotek Muzycznych włączyła 
się do zbierania o>pisów rękopisów m u
zycznych XVIII w. do Międzynarodowego 
Inw entarza Źródeł Muzycznych (RISM).

Współpraca międzynarodowa — w ka
dencji 1969-1972 zwiększył się udział SBP 
w dorocznych sesjach IFLA. ■ Nawiązana 
współpraca z angielskim Stowarzyszeniem
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Bibliotek zaowocowała dwutygodniowym 
pobytem przewodniczącego SBP w Wiel
kiej Brytanii. Nową — chociaż chyba 
zbyt ko&zltowną jak  na możliwości SBP
— inicjatyw ą było organizowanie finan
sowanych w całości lub w  części przez 
Stowarzyszenie wieloosobowych wyjazdów 
zagranicznych.

Rezygnacja z dotacji MKiS przy jedno
czesnym wydłużeniu się cyklu produkcyj
nego książek, opóźnień w  ukazywaniu się 
czasopism i. dużych w ydatkach na n ie
które przedsięwzięcia — sprawiła, że pod 
koniec kadencji SBP znalazło się w tru d 
nym położeniu finansowym.

Rozszerzyły się szeregi członkowskie 
SBP. Pod koniec kadencji Stowarzyszenie 
zrzeszało 11 254 członków (od r. 1969 przy
było ponad 1000 członków) w 22 okręgach 
i 269 oddziałach (przybyło 17 oddzia
łów). Poszczególne okręgi zrzeszały (w n a
wiasach nazwiska przewodniczących za
rządów okręgów) : Białystok (Stanisław 
Asanowicz) — 540 członków, Bydgoszcz 
(Alojzy Tujakowski) — 506, Gdańsk (Adam 
Muszyński) — 675, Katowice (Stanisław
Bożek, później Jan  Kantyka) — 1023,
Kielce (Stanisław Masztalerz, później Da
nuta Tomczyk) — 513, Koszalin (Maria 
Hudymowa) — 544, K raków-m iasto (Alek
sandra Mściszowa) — 333, K raków-woj. 
Józef K orpała, później Józef Zając) — 
596, Lublin (Stefania Jarzębowska) — 652, 
Łódź-miasto (Izabela Nagórska) — 384, 
Łódź-woj. (Edward Siekowski) — 247,
Olsztyn (Halina Keferstem, później Irena 
Suchta) — 264, Opole (Teresa Jakubczak)
— 253, Poznań-m iasto (S. Kubiak) — 380,
Poznań-woj. (Franciszek Łozowski) — 
972, Rzeszów (Aleksandra Misiowa, póź
niej Zdzisław Daraż) — 511, Szczecin (Sta
nisław  Badoń) — 406, W arszawa-m iasto 
(Zbigniew Kempka) — 903, W arszawa- 
-woj. (Adam Zwoliński) — 400, W rocław- 
-miasto (Janina Kelles-Krauz) — 358,
W rocław-woj. (Alina Janik) — 563„ Zie
lona Góra (Ryszard Saniewski, później 
D anuta Saniewska) — 253.

Działalność m erytoryczna okręgów w  du
żej mierze determ inow ana była przez 
główne nurty  życia społeczno-politycznego 
i kulturalnego. Większość okręgów w łą
czyła się do dyskusji przed VI Zjazdem 
PZPR. Z okazji 25-lecia PRL zorganizo- 
wąno liczne sesje naukowe i popularno
naukowe, w  większości okręgów i oddzia
łów odbyły się odczyty i prelekcje, uro
czyste zebrania i spotkania towarzyskie. 
W kilku okręgach zorganizowano okolicz
nościowe wystawy. W obchodach 100 rocz
nicy urodzin Lenina wzięły udział wszy
stkie okręgi i praw ie wszystkie oddziały. 
Znaczący był udział SBP w Ogólnopolskim 
Turnieju Wiedzy pod hasłem „Włodzimierz 
Lenin”. Okręgi czynnie uczestniczyły w

wyborach do sejmu (1 bibliotekarz został 
posłem) i do rad  narodowych (31 biblio
tekarzy w ybrano na radnych). Okręgi — 
z różnym 'natężeniem — rozwijały dzia
łalność zawodową, naukową i szkoleniową 
organizując sesje naukowe i popularno
naukowe, sympozja, konferencje, zebrania 
referatowo-dyskusyjne. Specjalnym tem a
tem  zebrań w r. 1970 'były dyskusje nad 
projektem  jednolitego systemu kształce
nia bibliotekarzy. Wiele uwagi poświęco
no sprawom bibliotek szpitalnych. Niektó
re okręgi stały się rzeczywistą platform ą 
integracji bibliotekarzy z różnych sieci. W 
okręgach działało 8 sekcji bibliotek szkol
nych, 7 sekcji bibliotek naukowych, 5 
sekcji bibliotek wojskowych, 5 sekcji bi
bliotek związkowych, 5 sekcji inform acji 
naukowej i bibliograficznej, 4 sekcje bi
bliotek fachowych. Pod względem liczby 
zorganizowanych ciał doradczych (sekcje, 
komisje, zespoły) prym  wiodły okręgi; 
Gdańsk, Koszalin, Poznań-miasto, Poznań- 
-województwo, Łódź-miasto, Szczecin, 
W arszawa-miasto, Wrocław-miasto.

vv k ilku  okręgach SBP samodzielnie lub 
przy współpracy bibliotek organizowano 
zbiorowe Wycieczki zagraniczne. N ajbar
dziej aktywny pod tym względem był 
okręg w  Szczecinie.

Prace wydawnicze okręgów ogranicza
ły się do w ydaw ania' inform atorów i prze
wodników po bibliotekach m iasta lub wo
jewództwa (Opole, W rocław-woj.. Łódź, 
Szczecin, W rocław-miasto, Olsztyn, Gdańsk) 
oraz p rac o charakterze bibliograficznym: 
3-tomowa Bibliografia Pomorza Zachod
niego (Szczecin, Koszalin) Bibliografia re
gionalna za la ta  1963-'1967 (Białystok), 
Włodzimierz Lenin — poradnik bibliogra- 
ficzny  (Szczecin). Zarząd Okręgu w K a
towicach wydał inform ator o SBP.

Sprawy wydawnicze —  w okresie k a 
dencji Zarząd Główny wydał 21 książek 
i broszur o łącznej objętości 325,42 ark. 
wyd. i łącznym nakładzie 111 770 egz. 
sprzedażnych. W stosunku do poprzedniej 
kadencji łączna objętość zwiększyła się o 
41%, nakład globałny uległ zmniejszeniu 
o 9%. W stosunku do rekordowej kaden
cji 1963-1966 objętość wydanych publika
cji była m niejsza o 30%, a nakład o 48%. 
W r. 1972 całkowicie zlikwidowano obu
m ierający kolportaż organizacyjny w y
dawnictw  SBP. Nakłady czasopism; „Po
radnik B ibliotekarza” — 10 300 egz., „Bi
bliotekarz” — 6000 egz., „Przegląd Biblio
teczny” — 1500 egz. Wydano następujące 
publikacje: J. Korpała: Dzieje bibliografii 
w Polsce (3000 egz.); Księga V I Z jazdu  
Bibliotekarży Polskich 12-14 II 1968 pod 
red. J. Kołodziejskiej (1000 egz.); M. Dem
bowska: Metoda „Bibliografii, polskiej" 
Karola Estreichera Wyd. 2 (2800 egz.); J. 
Grycz, W. Borkowska: Skrócone przepisy
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katalogowania alfabetycznego. Wyd. 4 
popr. i uzup. (9800 egz), Wyd. 5 (9800 
egz.); L. Opławska, H. Wiącek: Księgo
zbiór podręczny gromadzkiej biblioteki 
publicznej. Wyd. 2 zmień, i uzup. (4800 
egz.); L. Opławska, H. Wiącek: Księgoz
biór podręczny powiatowej i m iejskiej bi
blioteki publicznej. Wyd. 2 zmień, i uzup. 
(800 egz); M. Getter, A. Tokarz: W rzesień  
1939 w książce, prasie i filmie. Poradnik 
bibliograficzny (4750 egz.) ; A. Łasiewicka, 
F. Neubert: Bibliografia literatury dla 
dzieci 1945-1960. Przekłady, adaptacje

(2600 egz.); M. Czarnowska, J. W ojtyniak: 
Statystyka dla bibliotekarzy (3800 egz.) ; 
K. Swierkowski: Księgoznawstwo dla każ
dego (5000 egz.) ; Z doświa:dczeń bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych. R.8 (3000 egz.), 
R.9 (3000 egz.); Literatura piękna. Adno- 
towany rocznik bibliograficzny 1967 (6000 
egz.), 1968'(6000 egz.) 1969 (6000 egz.); L i
teratura piękna dla dzieci i młodzieży. 
Adnotowany rocznik bibliograficzny 1967 
(5820 egz.), 1968 (5000 egz.), ,,Inform ator 
Bibliotekarza i Księgarza” 1970 (9300 egz.), 
1971 (9300 egz.), 1972 (10 000 egz.).

Koła Przyjaciół B ib lio łek

Aktywiści biblioteczni w dzia łan iu

IZABELA NAGÓRSKA

Najdawniejszy zorganizowany łódzki 
zespół aktywistów działa do dziś 
w  3 Rejonowej Biblotece Publicz

nej dla Dorosłych Łódź-Polesie. Zebranie 
założycielskie Koła Miłośników Książki, 
przemianowanego później na Klub Czy
telniczy a następnie na Koło Przyjaciół 
Bibliotela (KPB), odbyło się tam  19 XI 
1957 r.

Obecny lokal „poleskiej tró jk i” przy 
ul. Perla 9, podobnie jak  poprzedni, usy
tuowany jest na terenie osiedla im. Mon- 
twiłła-M ireckiego, które zbudowano na 
obrzeżu m iasta w okresie międzywojen
nym. Zamieszkuje je głównie starsza 
wiekiem  inteligencja, często wraz z mło
dymi członkami rodzin. Spośród inteli
gencji pracującej i emerytów (w tym 
kilku nauczycieli) wywodzą się też człon
kowie Zarządów Koła i kolejni przewod
niczący — Franciszek Moralewicz, Wło
dzimierz Ignatowicz, Alicja Boniecka i 
B arbara Kopciuch-Skład.

Początkowo członkowie Koła pomagali 
w  wielu pracach bibliotecznych (wypisy
wanie zaproszeń i monitów, roznoszenie 
ulotek informacyjnych, przepisywanie 
katalogów) i gospodarczych. W r. 1959 
zorganizowali w  Dniach Oświaty, Książ
ki, Prasy dużą wystawę książek popular
nonaukowych nabytych przez Koło ze 
składek. W tymże roku powstało Koło 
dyskusyjne, którego zespół przez wielo
miesięczny okres dyskutował nad książ
kam i i artykułam i, a także uczestniczył 
w godzinach głośnego czytania poezji i 
prozy. Udział KPB we wszystkich kon

kursach i współzawodnictwach, w które 
włączała się Biblioteka w latach sześć
dziesiątych, przyczynił się do uzyskania 
przez nią kilku nagród i dyplomów. Z 
biegiem czasu Koło stało się czynnikiem 
wspomagającym Bibliotekę w jej dążeniu 
do aktywizacji kulturalnej osiedla.

Tak np. odbył się szereg urozmaiconych 
recytacjam i spotkań z aktoram i — Mie
czysławem Voitem i Barbarą Hor a wian ką 
(3-krotnie), M arkiem Barbasiewiczem (2- 
-krotnie), Leonem' Niemczykiem, Ryszar
dem Bacciarellim, Aliną Kulikówną, 
M arią Białobrzeską, Józefem Zbirogiem 
oraz Ewą Mirowską, Zdzisławem Jóźwia- 
kiem.. Kwitowali oni swoje występy z zado
woleniem w  kronice Biblioteki. Wielce 
udane było też spotkanie aktywistów w r. 
1975 z reżyserem Grzegorzem K rólikiewi
czem, który omówił problemy związane 
z pisaniem scenariusza na podstawie po
wieści Kawalca Tańczący jastrząb.

Koło brało zawsze żywy udział w spot
kaniach z pisarzam i łódzkimi — W acła
w em  Bilińskim, Tadeuszem Chróścielew- 
skim, Janem  Huszczą, Leonem Gomulic- 
kim, Edwardem  Kopczyńskim, Jerzym 
Wawrzakiem, Horacym Safrinem i Wies
ławem Jażdżyńskim. Gościł wśród czy
telników również płk Eugeniusz Banasz- 
czyk, pisarz w mundurze (drugi obok 
Michała Rusinka gość ..trójki” spoza 
łódzkiego środowiska literackiego).

W przeciwieństwie do innych Koło po
leskie rzadko organizowało wycieczki. 
Tylko dwukrotnie odbył się rajd  po Ło
dzi, zorganizowano też dwie wycieczki
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do Łowicza, Nieborowa i A rkadii oraz 
do W arszawy i (Wilanowa. Zarząd wy
różnił się natom iast przygotowaniem sze
regu oryginalnych imprez, które znalazły 
szeroki odzew w środowisku. Należy w y
mienić dwie wystavzy: „Moje hobby” 
(1969), na której zgromadzono eksponaty 
mieszkańców osiedla — korzenioplastykę, 
metaloplastykę, numizmaty, nalepki, w i
dokówki itp., oraz „W obronie Ojczyzny” 
(w XXX/-leciu LWP), na której oprócz 
książek znalazły się odznaczenia wojsko
we, pam iątki uczestników w alk I Dywizji 
Kościuszkowskiej, modele samolotów, 
czołgów. Ponadto odbyły się wieczory 
wspomnień czytelników — w eteranów  II 
wojny światowej, nauczycieli, relacje z 
wędrówek po K raju  Rad, prelekcje o 
historii osiedla, wieczory polskiej poezji 
miłosnej oraz współczesnej poezji radziec
kiej (prelekcje i recytacje w wykonaniu 
aktywistów).

Dużym zainteresowaniem i powodzeniem 
cieszyły się trzy imprezy zorganizowane 
w 1. 1971-1973 pod hasłem „Z Kolber
giem po k ra ju ” : „wieczór sobótkowy”, 
,,wieczór andrzejkow y” i „podkoziołek”, z 
prelekcjam i na tem at obyczajów i tra 
dycji ludowych, przygotowanymi przez 
mgr B arbarę Kopciuch, cżłonka Zarządu 
KPB. Pierwszą imprezę urozmaicono kon
kursem  na najładniejszy wianek, nagra
niem sobótkowych piosenek oraz w y
cieczką do pobliskiego parku, gdzie na 
staw ie młodsi czytelnicy puszczali wianki. 
W wieczór andrzejkowy w nastrojowo 
ozdobionej i oświetlonej przez aktywistów 
bibliotece odbyło się lanie W'̂ osku, czyta
nie literackich opisów ,,andrzejek” i ho
roskopów. Także impreza ..podkoziołek” 
otrzym ała dzięki członkom Koła staranną 
oprawę plastyczną, a dla uczestników
przygotowano kotyliony.\

Wszelkimi informacjami, a także bar
dzo dobrą znajomością księgozbioru służy 
aktywistom w ich poczynaniach wielo
letni pracownik biblioteki, m gr Mieczy
sław Kieszkcw'-ski.

Zńrząd Koła wspomagał też zawsze 
kierownictwo Biblioiteki przy organizacji 
bardziej skomplikowanych imprez dysku
syjnych, ilustrowanych filmami oświato
wymi, a przeznaczonych dla młodzieży. 
Przygotowywane w ram ach W’spôlpracy 
z VIII Liceum Ogólnokształcącym po- 

' święcone były m.in. takim  tem atom  jak 
wychowanie w rodzinie, alkoholizm w 
świetle praw a, pomyśl, zanim w^ybierzesz 
partnera, rodzina a dom poprawczy. Wie
loletnie zasłużone kierowniczki 3 RBP 
Łódź-Polesie, . Irena Drezner i Kry stypa 
Romanowska, przywiązywały dużą uwagę 
do form  dyskusyjnych i m iały spore w

tym zakresie osiągnięcia. Żywo dyskuto
wali zarówno starsi członkowie Koła, jak  
i młodzież licealna, m. in. po odczytach : 
Japonia — kraj kontrastów, Co nowego 
za chińskim  murem, wygłoszonych przez 
ulubionego prelegenta z kolejnych dekad 
Człowiek-Swiat-Polityka, mgr. Józefa Ty
szkiewicza.

Głównie też dyskusyjny charakter m ają 
zajęcia Klubu Zainteresowań Intelektual
nych, który pow'stal w r. 1979 z inicjatywny 
członka KPB, Jerzego Chromińskiego. 
Członkowie Klubu spotykają się k ilka
krotnie w ciągu roku w  celu omówienia 
interesujących ich problemów z dziedziny 
czytelnictwa, kultury, życia społecznego. 
W r. 1980 tem atem  spotkań były zagad
nienia wychowania młodzieży współczes
nej, wspomnienia o m ajorze Hubalu, pro
blemy odnowy w PRL. W r. 1981 dysku
towano o różnych sprawach osiedla, o 
kulturze • współżycia, o książce Krzyszto- 
nia Obłęd, o poezji Jana Twardow^skiego, 
W r. 1982 w związku z cyklem wykładów 
inż. Jadwigi Gajewskiej przevzażała tem a
tyka zdrowia i odżywiania się. W r. 1983 
przeprowadzono 11 spotkań dyskusyjnych, 
m. in. nad patriotyzmem, Polskim Wrześ
niem, twórczością Jastruna, Iłłakowi- 
czówny, Pigonia, Estreicherów, Karola 
Szymanowskiego. r. 1984 przedmiotem 
dyskusji był tea tr współczesny, książka 
Aleksandra Bocheńskiego Kryzys Polski, 
kryzys ludzkości, odczyty członków’’ Koła 
— W ędrów ki po Italii (M. Dobrogoszcz) 
i W spomnienia berlińskie (T. Boniecki). 
W r. 1985 aktywny Klub nadal prowadził 
dyskusje, m. in. nad życiem i tw’órczością 
Conrada, Stanisława Ignacego W itkiewi
cza, historią kabaretu polskiego i stosun
kiem inteligencji do życia i kultury.

Z tem atyki ostatnich 12 spotkań prz^^- 
gotow’anych przez członków Klubu w’y- 
mienić w arto: podróże papieża, w arsztat 
poetycki i inne zakam arki literatury, hu 
mor żydowski w książkach Horacego Saf- 
rina, twórczość Haliny Poświatow’skiej, 
wspomnienia o starych łodzianach.

Dorobek Koła w rozwoju czytelnictwa 
i kultury, jego pomocnicza rola w stosun-. 
ku do biblioteki macierzystej mogą słu
żyć za przykład zwłaszcza w ostatnim  
okresie, w którym  zaznacza się w yraźnie 
spadek zainteresowania czytelników tego 
typu działalnością, i to nie tylko w Łodzi. 
Liczba członków Koła 3 RBP Łódź-Po
lesie utrzj'm ala się w  1. 1980-1986. w  gra
nicach 50-55 osób, ale w’śród nich coraz 
jest mniej przedstawicieli młodszej gene
racji. Tym najwytrwalszym  i najak ty- 
wnłejszym członkom Koła należy z okazji 
zbliżającego się jubileuszu 30-lecia życzyć 
godnych następców’.
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MARIA M OŃKO Sîlfea urąg s sksiKrcm w biś̂ śeiecp

W myśl obowiązującego od niedaw na 
zarządzenia m inistra ku ltu ry  i sztu-

. ki 1 skontrum  w bibliotece przepro
w adza się raz na 5 lat. K ierow nik jednos
tki m a obowiązek zarządzić skontrum  
całości zbiorów także w  razie zm iany oso
by za nie odpowiedzialnej. W bibliotekach 
szkolnych ostatnio obserw uje się znaczną 

; fluktuację kadr, więc i skontrum' trzeba 
przeprowadzać częściej.

K ilkuletnie doświadczenie m etodyka za
interesowanego także poprawnością do
kum entacji bibliotecznej' skłania m nie do 
zabrania głosu w  tej zdawałoby się pros
tej śprawie. Stw ierdzam  częstokroć n ie
prawidłowości będące najpraw dopodobniej 
skutkiem  niepełnej orientacji w logicznym 
trzyczęściowym układzie protokołu skon- 
(trum " oraz nierozum ienia czy mylenia 
pewnych pojęć (terminów), np. utożsam ia
n ia „stanu ewidencji księgozbioru” ze 
„stanem  faktycznym ”, „braków ” z „ubyt
kam i” itp.I
i  '

Może zatem najpierw uściślenia 
terminologiczne

Stan księgozbioru — czy raczej s t a n  
e w i d e n c j i  k s i ę g o z b i o r u  to w iel
kość i wartość zbiorów ustalona na pod
staw ie księgi inw entarzow ej i rejestru  
ubytków. Od ogólnej liczby zapisów w 
księgach inwentarzowych należy odliczyć 
ilość pozycji wykreślonych z ( inw entarza, 
a  odnotowanych w rejestrze ubytków ;

r analogicznie wylicza się wartość księgo
zbioru: od łącznej w artości nom inalnej 
wszystkich wpisanych książek odejm uje 
się w artość ubytków wyliczoną na bie
żąco w rejestrze ubytków.

S t a n  f a k t y c z n y  księgozbioru to 
ilość książek rzeczywiście znajdujących 
się w bibliotece w  czasie kontroli, co Ko
m isja spraw dza i odnotowuje na a rk u 
szach kontroli ’.

U b y t k i  — to pozycje w ykreślone z 
inw entarza na podstaw ie . protokołów ko
misji wpisanych do rejestru  ubytków  \  

B r a k i  — różnica między stanem  ew i
dencji a stanem  faktycznym, co ujaw nia 
inw entaryzacja, tj. skontrum .

1 In s tru k c ja  nr 1 M in istra  K u ltu r y  i  S z tu k i  
Z dnia  15 m a ja  1984 r. w  spraw ie zasad ew i
d e n c ji m a ter ia łó w  b ib lio teczn yc h , ich  w y c e n y  i 
in w en ta ryza c ji oraz o dp isyw an ia  u b y tk ó w  w  
ty c h  m ateria łach . ,,Dz. Urz. M K iS” 1984 n r  7 
poz. 34.

. ’ W zór opub likow any  w  Dz. U rz. M in. Ośw. 1 
Szkoln. W yższego 1967 n r  8, poz. 107.

’ F o rm u larz  P u  B-161.
* F o rm u larz  P u  B-125.

Tryb i metodę przeprow adzania skon
trum  ustala kierow nik biblioteki, w yda
jąc szczegółowe wytyczne. Przy kontroli 
niezbędne są księgi inw entarzow e oraz a r 
kusze skontrum.

Skontrum  zbiorów polega na:
®  porów naniu zapisów w księgach in 

wentarzowych, ew entualnie innych zapi
sów ewidencyjnych, ze stanem  rzeczywis
tym  (faktycznym) zbiorów;

stw ierdzeniu i w yjaśnieniu różnic 
między zapisami ewidencyjnym i a stanem  
rzeczywistym zbiorów oraz ustaleniu 
ew entualnych braków  względnych i bez
względnych s.

A oto kilka praktycznych uwag

Komisja inw entaryzacyjna powinna n a j
pierw  ustalić stan ewidencji księgozbioru, 
który w ynika z podsum ow ania w  p ier
wszej części protokołu wszystkich pozycji 
zapisanych w  inw entarzach oraz odjęcia 
od nich pozycji zapisanych w rejestrze 
ubytków — e =  a 4- b 4- c —d.

Z uwagi na zdarzające się czasem uchy
bienia w dokum entacji należy najpierw  
upewnić się, czy wszystkie protokolarnie 
ubytkow ane pozycje są przekreślone w 
księdze inwentarzowej ®, stąd bowiem 
naniesiem y ubytki na arkusze skontrum , 
kiedy Kom isja przystąpi do ustalania sta
nu faktycznego.

W trakcie spraw dzania stanu księgo
zbioru nanosi się na arkusze kontroli 
przyjęte umownie czytelne symbole, np.:
— wykreślone z inwentarza, ubytki,
— u czytelnika,
— na półce,
— brak  (symbol njanoszony pod koniec 

sprawdzania).
Symbole te nanosi się podczas pracy 

obok odpowiednich numerów, w  miejscu 
wolnym, gdyż zakreślenie num erów  mąci 
obraz stanu faktycznego księgozbioru; za
tem  np. l lv , 12x, 134-, 15v itd. Sym
bole ' mogą być zastąpione np. ukośną 
kreską w kolorze odmiennym dla każdej 
kategorii sprawdzanych książek.

5 B rak i bezw zględne — te , k tó re  w y s tą p iły  
już p rzy  poprzedn im  sk o n tru m , a zatem  od
nalez ien ie  k siążek  je s t m ało  p raw dopodobne; 
ich  w ykaz, sporządzony  osobno, m oże b yć  za
łączn ik iem  do p ro to k o łu  kom isji.
B rak i w zględne — now o u jaw n io n e  b ra k i  k s ią 
żek, co do k tó ry c h  is tn ie je  m ożliw ość od n a le 
zien ia; k o le jn e  sk o n tru m  po tw ierd z i Ją lu b  w y 
kluczy.

8 Skośne p rzek reślen ie  n u m eru  k siążk i czer
w oną k resk ą .
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Kolejność działań przy ustalaniu stanu 
faktycznego

'® N ajpierw  na arkuszach skontrum  
należy odnotować pozycje wykreślone z 
księgi inwentarzowej, czyli ubytki, podli
czyć je w kolumnach pionowych oraz w 
poziomie i ustalić łączną ich ilość. Wiel
kość ta powinna być zgodna z odnotowaną 
w rejestrze ubytków. Rozbieżności nie mo
gą mieć miejsca.

O Z kolei odnotowuje się na arkuszach 
obecność książek na półkach lub u czy
telników, a także w pracowniach, gabine
tach itp. ".

© Po zakończeniu sprawdzania ksią
żek należy umownym wyróżniającym się, 
znakiem wypełnić luki, które oznaczają 
ujawnione podczas kontroli ,,b rak i”. Do
piero po tym zabiegu przystępujemy do

’ w p rzypadku  niezgodności ty tu łu  książk i z 
zapisanym  pod ty m  num erem  w  księdze in 
w en tarzow ej, odkłada się książkę  na bok. Od
nalezione w  podobny sposób pozycje należy  po 
zakończeniu  k o n tro li spisać i w  p ro toko le  za
m ieścić w zm iankę. B ib lio tekarz  p o tra k tu je  je 
ja k o  now e n ab y tk i i w łączy do ew idencji, n a 
d a ją c  im  now e num ery  inw entarzow e.

podliczania pionowych, a następnie po
ziomych kolumn.

S  Na koniec podlicza się dane z posz
czególnych arkuszy i sporządza sumarycz
ne ich zestawienie; sitanowi ono podstawę 
do wypełnienia protokołu skontrum.

Czynności końcowe
Sporządzenie szczegółowego wykazu 

książek brakujących (bądź oddzielnych 
wykazów braków względńych i bez
względnych) nie nastręczy zapewne tru d 
ności. Ten załącznik jest niezbędnym — 
obok arkuszy — elementem dokumentacji 
kontroli zbiorów. Nie należy go jednak 
uj:ożsamiać — co się często zdarza — z 
protokołem Komisji w sprawie selekcji 
księgozbioru. Ubytkowanie i selekcja to 
czynności niezależne od kontroli i doko
nywane osobno 8.

W ypełnienie drugiej i trzeciej części 
protokołu kończy czynności Komisji in- 
wen taryzacy j ne j .

’ w  p rak ty ce  K om isja sporządza n iek iedy  Ja
ko załącznik  do p ro toko łu  sk o n tru m  rów nież 
zestaw ienie książek  zakw alifikow anych  przez 
nią ze w zględu na stop ień  zniszczenia bądź 
zdekom pletow ania do usun ięcia  ze zbiorów  
(przyp. red.).

P R O T O K O Ł
k o n tro li zb iorów  b ib lio tek i (nazw a szkoły, placów ki, bib lio teki) w  (m iejscowość, gm ina, ulica)

My niżej podpisan i (im iona i nazw iska oraz stanow iska członków  K om isji in w en ta ry zacy j
nej) dz ia ła jący  z upow ażnienia k ierow nika jed n o stk i budżetow ej (data i num er upow ażnienia 
oraz im ię, nazw isko k ierow nika  jednostk i budżetow ej) spisaliśm y nin iejszy  p ro tokó ł stw ierdza
jąc , że w  okresie  od dn ia  r. do dn ia  r. p rzeprow adziliśm y k o n tro lę  zbiorów
bib lio tek i za pom ocą ksiąg  inw en tarzow ych  oraz arku szy  k o n tro li. W w yn iku  k o n tro li u s ta 
lono :

I. S tan  ew idencji księgozbioru:
a) zapis w  księdze in w en ta rza  głów nego do n ru  ..............  w ol.................  w artości
b) zapis w  księdze inw en ta rza  b roszur i podręczników  * **

do n ru  .............  w ol.................  w artości
c) zapis w  księdze in w en ta rza  czasopism  »♦

do n ru  .............  w ol................  w artości
d) zapis w  re jestrze  u b y tk ó w  do n ru  ..............  w ol.................w artości
e) s tan  księgozbioru  w  dn iu  k o n tro li do n ru  ...............  w ol.................  w artości

Spraw dzono zgodność zapisów  w księgach  inw en tarzow ych  z dow odam i w pływ u i u b y tk u  
oraz ze stanem  fak tycznym .

II. S tan  fak ty czn y  księgozbioru:
a) u czy teln ików  (ustalony na podstaw ie k a r t  książek) wol.
b) w  k om pletach  (ustalony  na podstaw ie dow odów  odbioru  i

kom pletów  i spraw dzenia s ta n u  książek  w  p u n k tach  ich 
użytkow ania) wol.

c) u in tro lig a to ra  (ustalony  na podstaw ie zeszytu k o n tro li
opraw ) wol.

d) na pó łkach  (ustalony  drogą bezpośredniego spraw dzenia 
oraz porów nan ia  z księgam i inw en tarzow ym i i a rk u 
szam i kon tro li)

e) ogółem  w ol......

zł,

zł,

zł,
zł,
zł.

III. S tw ierdzam y b rak
Do p ro toko łu  załączam y:
1. w ykaz książek b rak u jący ch ,
2................  a rkusze  k o n tro li księgozbioru.

M iejscowość, da ta
Uwagi

w ol..............................
w artości .............  zł,
w artośc i ............. zł.wol.

Podpisy

* W p rak ty ce  część- kom órek  finansow ych  ew idencjonu jących  i k o n tro lu jąc y ch  s ta n  m a
ją tk o w y  b ib lio tek  nie w łącza na kon to  tego s ta n u  pozycji za re jes tro w an y ch  w  in w en ta rzu  
podręczników  i broszur, ze w zględu na  ich p łyność i szybką dezak tualizac ję  (przyp. red.).

** Zgodnie z In s tru k c ją  nr 1 M inistra K u ltu ry  i S z tu k i z dnia 15 m aja  1984 w spraw ie za
sad ew idencji m a teria łów  b ib lio tecznych ... b ib lio tek i, w  k tó ry ch  w ydaw nictw a periodyczne 
n ie  tw orzą w yodrębnionych  zbiorów , m ogą prow adzić w spólną księgę inw entarzow ą dla 
k siążek  i d ru k ó w  periodycznych  (przyp. red.).



JAN LECHOŃ 
(1899 -  1956)

Zestawienie bibliograficzne

BEATA DOROSZ

Na układ rzeczowy zestawienia składa 
się; nota biograficzna, wykaz utworów 
Lechonia\w ydanych w k raju  (w układzie 
chronologicznym, opatrzonych adnotacja
mi) oraz opracowania książkowe i w aż
niejsze artykuły na tem at jego życia i 
twórczości, w ybrane z czasopism kultu- 
ralno-literackich z la t 1980-1986.

JAN LECHOŃ — właśc. nazw. Leszek 
Serafinowicz; od r. 1939 przebywał na 
em igracji (Francja, Portugałia, Brazylia), 
na stałe mieszkał w Nowym Jorku.

Urodził się 13 czerwca 1899 r. w W ar
szawie. Uczęszczał najp ierw  do szkoły re 
alnej im. Staszica, następnie do gim na
zjum  Emila Konopczyńskiego. Twórczość 
literacką rozpoczął jako typowe cudowne 
dziecko, w ydając w w ieku la t czternastu 
tomiki: Na zło tym  polu (1913) i Po róż
nych ścieżkach  (1914). Użył wówczas po raz 
pierwszy pseudonimu, którym  odtąd stale 
się posługiwał. W r. 1916 — jeszcze jako 
uczeń — napisał ,,nokturn dram atyczny” 
W  pałacu królew skim  (znany też pt. W 
pałacu Stanisława Augusta), odegrany w 
łazienkowskiej Pom arańczam i; w  spektak
lu występowali m.in. Jerzy Leszczyński i 
Józef Węgrzyn. W tym samym roku — 
już jako Student polonistyki U niwersytetu 
W arszawskiego — przem aw iał w imieniu 
młodzieży akadem ickiej na akadem ii żałob
nej w warszawskiej Filharm onii po śm ier
ci H enryka Sienkiewicza. Nawiązał w tym 
czasie 'współpracę z czasopismem ..Pro 
A rte et Studio”, gdzie prowadził dział 
teatralny, i tu  też zetknął się z Julianem  
Tuwimem oraz przyszłym redaktorem  
,,Skam andra” Grydzewskim, zaś jesienią 
1917 r. w'szedl razem  z Grydzewskim do 
kom itetu redakcyjnego „Pro A rte”. W tym 
czasie pisał i ogłaszał głównie recenzje i 
wiersze satyryczne, które zebrał w  tom i
kach Królew sko-polski kabaret 1917-1918 
(1918) i Facecje republikańskie (1919); zło
żyły się one później na zbiór Rzeczpospo
lita Babińska  (1920). Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości organizował w raz z 
Tuwimem i Słonimskim ruch literacko-ar- 
tystyczny w  słynnej kaw iarni poetów „Pod 
Picadorem ”. Swoją działalność zainaugu
rowali wieczorem literackim  dnia 19 li
stopada 1918 r. Tu odczytał po raz p ier
wszy strofy Mochnackiego — w iersza 
otwierającego tom K arm azynowy poemat

(wyd. 1920), który stał się fundam entem  
sławy poetyckiej Lechonia. Drugi tom 
wierszy — Srebrne i czarne wydał w r. 
1924. W r. 1925 otrzym ał za twórczość 
poetycką nagrodę Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek.

Jednocześnie poeta był niezwykle czyn
ny w życiu publicznym. W latach 1926- 
-1928 redagował z dużą inwencją saty
ryczne czasopismo ,>Cyrulik W arszawski”, 
był — w raz z Tuwimem, Słonimskim i 
M arianem  Hemarem — autorem  tekstów 
w wystawianych pod egidą „Cyrulika” 
szopkach politycznych (w druku ukazały 
się one w łatach 1927, 1930 i 1931). W r. 
1929 współredagował z W acławem Beren
tem „Pam iętnik W arszawski”. W r. 1930 
w stąpił .do służby dyplomatycznej. M ia
nowany w r. 1931 radcą Ambasady Pol
skiej w Paryżu, pełnił do r. 1940, tj. do 
zajęcia Francji przez hitlerowców, funk
cję attache kulturalnego. Współpracował 
w tym czasie z ,.Gazetą Polską”. Po klęsce 
Francji przebył wraz z Tuwimem szlak 
wygnańczej wędrówki przez Portugalię i 
Brazylię do Stanów Zjednoczonych. Tam 
w latach 1943-1946 redagował z Kazim ie
rzem W ierzyńskim i Józefem 'Wittlinem 
czasopismo ,,Tygodnik Polski”, następnie 
zaś współpracował z londyńskim czasopis
mem literackim  ,,Wiadomości”, redagowa
nym przez Grydzewskiego, a także (od 
1944) z Polskim Instytutem  Naukowym w 
Nowym Jorku.

Lata II wojny światowej stały się okre
sem aktywizacji twórczej poety. Jeszcze 
we Francji opracował i wygłosił cykl w y
kładów na emigracyjnym Uniwersytecie 
Polskim, wydąnym  następnie w  Londynie 
(tom O literaturze polskiej) w  r. 1942. 
W tymże roku ukazał się w Londynie tom 
wierszy Lutnia po Bekw arku  (1942) zło
żony w większości jeszcze z wderszy 
przedwojennych, a w Nowym Jorku  w r. 
1945 tom następny. Aria z kurantem , p re
zentujący już wyłącznie dorobek poetycki 
Lechonia z la t w ojny i em igracyjnej tu 
łaczki, oraz włączony do Poezji zebranych  
cykl wierszy M armur i róża (1954). W 
setną rocznicę śńiierci autora Dziadów  
ukazał się duży esej pióra Lechonia, za
tytułowany M ickiewicz. W r. 1949 poeta 
rozpoczął systematyczną pracę nad Dzien
nikiem , którą kontynuował do końca ży-
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cia. Zm arł śmiercią samobójczą — 8 czer
wca 1956 r., w głębokiej depresji psychicz
nej, wyskoczył z okna hotelu „Hudson”, 
w którym  mieszkał w Nowym Jorku.

Utwory Jana Lechonia

Poezje. Wyboru dokonał i życiorysem po
ety poprzedził M. Toporowski. Wwa : 
Czyt., 1957. — 202 s. : ił.

Wydany po raz pierwszy po wojnie w y
bór poezji stanowi przegląd dorobku poe
tyckiego Lechonia. Znalazły się tu  utwory 
z tomu K arm azynowy poemat (1920) od
dające spontaniczną reakcję poety na fakt 
odzyskania przez Polskę niepodległości i 
odzwierciedlające jego zafascynowanie 
wielką poezją romantyczną. Wiersze ze 
zbioru Srebrne i czarne (1924) podejm ują 
problem y uniwersalne, miłości i śmierci. 
W prezentow anym  wyborze znalazły się 
także nieznane dotąd czytelnikowi w  k ra 
ju  tomiki wierszy z okresu w ojny i po
w ojenne — Lutnia /po Be kw arku  (1942), 
Aria z kurantem  (1945), M armur i róża 
(pochodzący z r. 1954, ale nigdy nie opub
likowany w osobnym wydawnictwie), na
brzm iałe tęsknotą za Polską i Warszawą. 
Odnajdujem y tu też zapis stanów neuro
tycznych, depresyjnych Lechonia, dręczo
nego świadomością starości, poczuciem w i
ny i beznadziejności. obsesją śmierci. 
Ciemny koloryt psychiki twórcy rzutuje 
na jego poetycką wizję świata — pesy- 
mJstyczną, owianą widmem grzechu i 
śmierci. Przegląd twórczości uzupełniają 
inne wiersze zebrane z lat 1917-1955. 
/W ybór poezji/. — Wwa : Czyt., 1966, — 
142 s. — Poeci Polscy

M iniaturowy tomik zawiera utwory ze 
zbiorków: K arm azynowy poemat (tylko 
Mochnacki), Srebrne i czarne, Lutnia po 
Bekwarku, Aria z kurantem. M armur i 
róża oraz część pt. „Inne w iersze”. Po-( 
wstałe w okresie międzywojennym m istrzo
wskie m iniatury liryczne i poematy po
dejm ują rewizję stosunku Polaków do ich 
historii narodowej. W okresie wojny i po 
wojnie poeta xyypowiadal w  wierszach 
tęsknotę za krajem, uczucia rozpaczy i bó
lu samotnego wygnańca. Utwory Lechonia, 
kom unikatywne i przejmujące, cechuje 
odrębna, niepowtarzalna stylistyka. Nota 
bio-bibliograficzna.
Poezje. —  Wyd. 3. — Wwa ; PIW. — 
123 s. — Biblioteka Klasyki Polskiej i Ob
cej

in n e  w yd . : 1963, 1973

Tom zawiera utw ory ze zbiorów: Kar- 
m azynow y poemat. Srebrne i czarne. L u t
nia po Bekwarku, Aria z kurantem . M ar
m ur i róża. Uzupełnienia obejm ują 
niektóre wiersze z la t dwudziestych, roz

proszone w czasopismach, oraz utwory z 
ostatniego okresu życia. Wybór ten różni 
od innych potraktow anie cyklu Siedem  
grzechów gtównych  (włączonego przez 
Lechonia do tomu Srebrne i czarne, 1924) 
jako odrębnego tomu poetyckiego. W 
owym cyklu ośmiu wierszy o charakterze 
epigramatycznym, zakończonych typową 
dla artystycznego stylu Lechonia pointą, 
odnajdujem y właściwą dla późniejszef] 
jego twórczości prostotę wyrażanego w 
wierszach systemu etycznego. Wybór nie 
tylko prezentuje główne w ątki treściowe 
pisarstw a lirycznego Lechonia (motywy 
historyczne osnute na tle przeszłości his
torycznej i kulturalnej Polski, tęsknota za 
ojczyzną), ale także pozwala na poznanie 
rozwoju artystycznego jego wierszy: od 
monumentalności Karmazynowego poe
m atu  do ciszy, kameralności i prostoty 
M armuru i róży. W ydanie uzupełnia 
wybór przekładów poety, głównie wierszy ' 
A leksandra Błoka. K rótka nota biogra
ficzna.

Listy do Anny Jackowskiej. Oprać. 
R.. Loth. — Wwa : Czyit., 1977. — 210 s.: 
il.

Listy są wyrazem wieloletniej przyjaźni 
poety i adresatki (1884-1974), żony dyplo
m aty z okresu międzywojennego, której 
dwór we Wronczynie był ośrodkiem buj
nego życia towarzyskiego i artystycznego. 
Korespondencja kierow ana do Wronczyna 
lub za granicę, gdzie często przebywała 
Anna Jackowska, rozpoczęła się w 1925 r. 
W listach Lechoń „ze sprawam i o w y
m iarze ogólnopolskim lub przynajm niej 
warszaw’skim miesza drobiazgi życia co
dziennego: sensacje prasowe, doniesienia 
o balach, o wieczorach towarzyskich, o 
polemikach literackich (tu pierwsze m iejs
ce przypadnie Boyowi), notuje plotki o 
spodziewanych zmianach na stanowiskach 
politycznych, zapowiada nowości literac - 
kie, ocenia inscenizacje, filmy, koncerty ’ 
(s. 11). Podobna tematyka, obok spraw 
codziennych poety i pogłębiających się 
komplikacji życia wewnętrznego, domi
nuje w listach z la t 1930-1936 pisanych 
z Paryża. W tomie również 4 listy powo
jenne (1946-1954) wysłane do adresatki 
z Nowego Jorku. Indeks nazwisk.

Poezje wybrane. Wyboru dokonał i w stę
pem opatrzył W. Natanson. — Wwa: LSW, 
1977. — 157 s. — Biblioteka Poetów

Popularny wybór wierszy z różnych 
okresów twórczości Lechonia. Wiersze 
odzwierciedlają głęboki patriotyzm  autora 
i silne związki z kulturą polską, zaw ierają 
też refleksje filozoficzne nad przem ija
niem czasu, sensem i celem istnienia. We
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w stępie: o twórczości Lechonia. Nota 
bio-bibliograficzna pióra J. Bandrows- 
kiej-W róblew skiej.

Fragm enty dram atyczne. Oprać. T. Jan u 
szewski. — W wa : Czyt, 1978. 105 s. : il.

Wybór fragm entów  z nie ukończonych 
utworów dram atycznych zaw iera dwie 
jednoaktów ki z powstałego w  r. 1918 tryp 
tyku o miłości Ramantyczność; są to: 
K w ia t pom arańczowy — dialog o miłości, 
Jarzębina — scena naiw na oraz Pani 
W alew ska —  komedia groteskowa (1920), 
aluzyjnie naw iązująca do ówczesnej pol
skiej sytuacji politycznej, a także G odziny 

4 przestrogi —  dram at poetycki, pisany w 
latach 1942-1948, związany z dziejam i pol
skiej kultury. W utw orach tych — w sys
tem ie podwójnych skojarzeń i aluzji lite
rackich do rom antyków i Wyspiańskiego
— ocena współczesności nabiera nowych 
znaczeń. Jest w tym nie tylko świadoma 
próba zm ierzenia się, ale i niemożność 
wyjścia z kręgu oczarowań’ w ielką lite
ra tu rą  rom antyczną (z posłowia). W  po- 
słowiu charakterystyka prób teatralnych 
Lechonia na tle jego twórczości poetyc
kiej.

Rec.: P o p i e l  Jacek . D ram atu rg ia  L echo
nia . T w órczość  1980 n r 1 s. 123—125.

Poezje. W yboru dokonała W. Nowakowska.
— W wa : Czyt., 1979. — 214 s.

Najobszerniejszy z wydanych w  k raju  
zbiorów wierszy, na który złożyły się u- 
twory z tomów : K arm azynow y poemat, 
Srebrne i czarne, Lutnia po Bekw arku, 
Aria z kurantem  i M armur i róża. Zbiór 
uzupełniają wiersze z la t 1917-1941 roz
proszone w  czasopismach, a także wiersz 
Stare Miasto (1920), nigdy przez autora 
nie opublikowany. W szkicu Ryszarda 
M atuszewskiego — Lechoń — człowiek  
i poeta  zaw arta jest analiza sylwetki 
twórczej Lechonia oraz jego skom pliko
wanego i tragicznego życia wewnętrznego, 
zakończonego śm iercią samobójczą.

, Rec.: K r y s z a k  Janusz . C iem ne w iersze 
I.echonia. N ow e K siąż. 1980 n r  6 s. 31—32, il.

Bal u senatora : fragm enty nie ukończonej 
powieści. Oprać. T. Januszewski — W wa : 
Czyt. 1981. — 114 s. : il.

Cztery opublikowane w  czasopismach 
em igracyjnych w 1. 1941-1950 fragm enty 
powieści, nad  k tórą Lechoń pracował z 
przerw am i przez w iele lat. W yodrębnić tu  
można tryptyk o w ybitnym  m uzyku K ąts- 
kim  (Okęckim), którego pierwowzorem 
był K àrol Szymanowski, oraz opowiada
nie, którego głównym bohaterem  jest 
Czaplic — polityk okresu międzywojenne
go, również wzorowany na autentycznych

postaciach. Powieść w zamierzeniach auto
ra  m iała być panoram ą życia politycznego 
i obyczajowego w Polsce międzywojen
nej oraz oceną dwudziestolecia wobec 
poezji rom antycznej; m iała też być obra
zem życia ludzi z kręgów dyplomacji i 
św iata artystycznego na obczyźnie po 
klęsce wrześniowej i stanowić próbę uka
zania motywów ich decyzji o em igracji. 
W tomie znajdu ją się także fragm enty 
D ziennika  Lechonia z la t 1949-1950, w 
których snu je on rozważania nad w łasną 
pracą twórczą, m. in. nad powieścią Bal 
u senatora. Dla wyrobionych literacko czy
telników.

Rec.: N a t a n s o n  W ojciech. A rcydzieło
Nowe K siąż. 1982 n r  2 s. 6—7.

Cudowny świat teatru : artykuły i recen
zje 1916-1962. Zebrał i oprać. S. Kaszyński. 
— Wwa : PIW, 1981. — 455 s. : il.

Zbiór teatraliów  (szkice, artykuły, felie
tony, recenzje) stanowi ważne przypom 
nienie utworów z mało znanej dziedziny 
pisarstw a Lechonia, rozsianych w trudno 
dostępnych czasopismach międzywojen
nych i w prasie em igracyjnej. Teksty kry
tyczne pisane często z młodzieńczym ża
rem  i polemicznym tem peram entem , nieraz 
dość napastliwe, przypom inają dziś spory 
sprzed la t na tem at repertuaru  teatrów  
komediowych i klasycznych. Znakom itym  
piórem  kreślone recenzje z przedstaw ień 
przybliżają wiele wspaniałych wówczas 
sylwetek aktorskich i spektakli, które 
weszły do historii polskiego teatru. Książ
kę kończy wybór artykułów  z pism  em i
gracyjnych na tem at Nowojorskiego Pol
skiego Teatru Artystów.

Rec.: G r e ń  Z ygm unt. Lechoń. Życie Lit. 
1981 n r  49 s. 15. N y c z e k  T adeusz. L echoń  
w  tea trze . Dialog 1982 n r 4 s. 135-138. K u c h -  
t  ó w  n  a L idia. P oe ta  u rzeczony tea trem . 
Mieś. Lit. n r  7 s. 150-152. B o j a r s k a  M aria. 
Jeszcze raz  L echoń. Now e K siąż, n r  l  s. 75-76, 
11. F i k  M arta . J a n a  L echonia św ia t te a tru . 
T w órczość  n r  2 s. 127-129.

OPRACOWANIA KSIĄŻKOWE 
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI 

JANA LECHONIA
F"
GRZELOKSKI BOGDAN. Jan  Lechoń. 

W: Grzeloński B. Do New Yorku, Chica
go i San Francisco : szkice do biografii 
polsko-am erykańskich. — W w ą : In te r
press, 1983.— s. 160-168.

Przypom inając Dziennik  Lechonia, pisany 
od 30 sierpnia 1949 r. do 30 m aja 1957 r., a u 
to r przedstawia „am erykański” — tragiczny w 
sferze duchowej — okres życia poety targa
nego sprzecznymi uczuciami tęsknoty za oj-

24



czyzną i przekonaniem  o konieczności pozosta
nia na em igracji, co doprow adziło  go w ko ń 
cu do decyzji o sam obójczej śm ierci. W ykaz 
m ateria łów  źródłow ych.

HUTNIKIEWICZ ARTUR. Jan Lechoń 
1899-1956. W ; L iteratura polska w okre
sie międzywojennym. T. 1-2. — Kraków 
: WL, 1979.- T.2. s. 151-203.- Obraz Lite
ra tu ry  Polskiej XIX i XX w ieku; 6

A u to r ukazu je  ew olucy jny  rozw ój poezji L e
chonia od K arm azynow ego poem atu  (1920), w  
k tó ry m  dom inow ał tem a t polskości i narodu , 
do Srebrnego i czarnego  <1924), w  k tó ry m  L e
choń p o d ją ł p ro b lem y  egzystencjalne i filozo
ficzne. Z w raca uw agę na . istn ien ie  w  Jego 
tw órczości pow ojennej zasadniczych nu rtów ; 
pesym izm u, nosta lg ii, trag ed ii 1 m arty ro lo g ii 
Polaki. O kreśla też tę  l iry k ę  jak o  poezję a lu 
z ji lite ra ck ie j, c h a rak te ry zu jącą  ^ ę  m ak sy 
m alną dy sk rec ją  i ob iek tyw izacją . Szkic uzu
pe łn ia ją : b ib liografia  L echonia (p ierw odruk i 
książkow e i w ażniejsze pozycje w  czasopis
m ach, przek łady , w ydania zbiorow e i w ybory), 
korespondenc ja  oraz opracow ania, a także 
w ybrane  u tw o ry  i frag m en ty  D ziennika.

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW: Lechoń. 
W ; Iwaszkiewicz J.: A leja Przyjaciół. — 
WWa : Czyt. 1984. — s. 28-51.

Szkic w spom nieniow y zaw iera re flek s je  a u 
to ra  na te m a t sp o tk a ń  z L echoniem , jego 
skom plikow anej osobow ości oraz w zajem nych  
ocen tw órczości o b u  poetów . O gólnie podobny 
w  tre śc i do w cześniejszego szk icu  w  tom ie 
K siążka  m oich  w spom nień.

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW. Lechoń 
i Tuwim. W: Iwaszkiewicz J. Książka 
moich wspomnień. — Wwa : Czyt., 1975. 
— s. 323-360.

w  szk icu  w spom nieniow ym  au to r  charaktd* 
ry zu je  osobowość Lechonia jako  człow ieka i 
p isarza odw ołu jąc  się  do w zajem nych  osobi
sty c h  kon tak tó w  w  ,,w arszaw skim ” (1918-1929) 
i „p ary sk im ” (1929-1939) okresie życia Lechonia. 
U kazu je  poetę w  różnych  sy tu ac jach , na tle  
W arszaw y i środow iska lite rack iego , p o d k reś
la jąc , iż cechow ał go n ieporów nany  czar um y
słu, hum or, fenom enalna  pam ięć, ob jaw ia
jąca się  szczególnie w  um iłow aniu  s ta re j i n o 
w ej poezji polskiej.

KAMIEŃSKA ANNA. Spektakl narodo
wy na małej scenie — Jan  Lechoń: Kniaź- 
nin i żołnierz. "W: Kamieńska A. Od Leś
miana: najpiękniejsze wiersze polskie. — 
Wwa : Iskry, 1974.- s. 95-102.

Om ówienie w iersza K niaźn in  i żo łn ierz  po
służyło au to rce  do przypom nienia d o m in u ją 
cego w  tw órczości poetyck ie j L echonia n u r tu  
patrio tycznego  i narodow ego.

KOZIKOWSKI EDWARD. Jan  Lechoń. 
W : Kozikowski E. Między praw dą a plot
ką : wspomnienia o ludziach i czasach

minionych. — Kraków : WL, 1961. — s. 
255-262.

A utor — poeta i  p rozaik  — n ależący  do in 
nego ugrupow ania lite rack iego  („C zartak ”) 
ocenia tw órczość poetycką  L echonia, k tó rego  
uznaje  za najw ybitn iejszego  ze skam an d ry - 
tów ; w yraża p rzekonan ie , że w  całej l i te ra tu 
rze po lsk iej s tan o w i ona w artość  o  n iep rze 
m ija jący m  znaczeniu. W ch arak te ry s ty ce  sy l
w etk i L echonia m ów i m .in . o jego n iep rze
ciętnym  dowcipie, ob jaw iającym  się nie ty l
ko w  tw órczości sa ty ryczne j (m.in. na łam ach  
,,C yru lika W arszaw skiego” ), ale i w  codzien
nym  życiu. T ragiczną decyzję sam obójstw a 
poety  tłum aczy  n ęk a jący m i go cierp ien iam i 
fizycznym i i m o ralnym i nie znanym i szersze
m u ogółowi.

KWIATKOWSKI JERZY. Czerwone i 
czarne — o poezji Jana Lechonia. W: 
Kwiatkowski J. Szkice do portretów. — 
Wwa : PIW, 1960. — s. 5-45.

A naliza k ry ty czn a  tom ów : K a rm azynow y  
pdem at i S rebrne  i czarne  oraz w ierszy po 
w sta łych  n a  em igracji. W K a rm a zyn o w ym  po
m a d ę  w idzi k ry ty k  poetę jak o  wieszcza n a 
rodowego, spadkobiercę M ickiew icza, N orw ida 
i W yspiańskiego, budziciela sum ień ludzkich . 
S reb rne  i czarne  ocenia jako  poem at głęboko 
w rośn ię ty  w  filozoficzne i  re lig ijne  trad y c je  
ludzkości, k o n ty n u u ją c y  poe ty k ę  b aro k u  i 
k lasycyzm u. L echoń-em ig ran t je s t zdaniem  
k ry ty k a  poetą  k lęski, zaś jego tw órczość
— m iarą  tęsk n o ty  za k ra jem , trag icznej i bez 
nadziei.

LECHÖN JAN. W: Słownik współczes
nych pisarzy polskich. Oprać, zespół pod 
red. E. Korzeniewskiej. T.2 : j-p. — Wwa 
: PWN, 1964.- s. 329-333.

Zaw iera n o tę  b iograficzną oraz pełną  b ib lio 
g rafię  podm iotow ą i p rzedm iotow ą z la t 1913- 
-1957.

MATUSZEWSKI RYSZARD. Lechoń i 
jego wiersze. W: Matuszewski R. Z bliska 
: szkice literackie. — Kraków : WL, 1981.
— s. 31-41.

K ry ty k  uznaje  K a rm azynow y poem at L echo
nia za najam b itn ie jszy  w yraz re a k c ji poety  
m łodego pokolenia na fa k t odzyskania niepo;. 
dległości, a w iersze z tego to m u  — za dzie
dzictw o w ielk iej poezji rom an tycznej. W to 
m ie o p rob lem atyce un iw ersa lnej — Srebrne  
i czarne — dostrzega nas tró j m etafizycznego 
sm utku . S tw ierdza, że dzisiejszego czyteln ika 
porusza nie ty lko  poezja L echonia, ale i t r a 
giczny fenom en jego ludzkiego losu.

MORTKOWICZ-OLCZAKOWA HANNA, 
O Janie Lechoniu. W : Morkowicz-Olcza- 
kowa H. Bunt wspomnień. — Wyd. 2 zm. 
i poszerz. — Wwa : PIW, 1961. — s. 169- 
-1'83.

Inne w yd.: £959
P o etk a  i p isa rka  w spom ina sw oje p rzy jaz-
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ne k o n ta k ty  z L echoniem  w  okresie  m iędzy
w ojennym , głów nie w  k się g a rn i je j o jca, J a 
k uba M ortkow icza, oraz po w o jn ie  w Nowym  
Jo rk u . S ta ra  się określić  sy lw etkę  psychiczną 
poety  oraz jego złożoną osobow ość, zw racając  
p rzede w szystk im  uw agę n a  n ęk a jącą  go na 
em ig rac ji nosta lg ię , w  c iąg u  całego życia
— obsesję śm ierci.

MORSTIN LUDWIK H. Jan  Lechoń. W: 
M orstin L.H. Spotkania z ludźmi. — K ra
ków : .WL, 1957. — s. 239-251.

A utor d a je  obraz pog lądów  Lechonia na li
te ra tu rę  polską i je j ro lę  w  życiu  narodu , 
sy g na lizu je  p okrew ieństw a m o ra ln e  i ideow e 
z u tw o ram i M ickiew icza, K rasińsk iego  i Że
rom skiego. Z w raca uw agę na m otyw  n a jis to t
n ie jszy  w  w ierszach  em ig racy jn y ch  Lechonia
— sm u tek  i tę sk n o tę  za u traco n ą  ojczyzną. 
M ówiąc o n iezaprzecza lnej w artośc i te j poezji, 
p rzypom ina jednocześn ie  sy tu a c je  św iadczące, 
że przez całe życie poetę  nękało  obsesyjne 
poczucie n iem ocy tw órczej.

PIECHAL MARXIAN. O Jan ie Lechoniu. 
W ; Piechal M. Żywe źródła : szkice li
terackie. . — W wa : LSW, 1972. — s. 
266-279.

w  nap isan y m  w  r. 1959 w spom nien iu  a u to r  
p rzypom ina sw oje w arszaw skie i parysk ie  
sp o tk an ia  z L echoniem , k tó rego  uzn a je  za 
najw yb itn ie jszego  poetę  polskiego o k resu  m ię
dzyw ojennego. P rzypom ina rozw ój jeg o  tw ór 
czości poczynając  od d eb iu tanck iego  tom u 
w ierszy  Na z to ty m  polu  (1S13), s ta ra  się p rzed 
staw ić  złożoną osobow ość L echonia, w yrażoną 
tak że  w jego  poezji, k tó re j is to tą  jes t — 
zdan iem  k ry ty k a  — gra sprzeczności. P ow o
łu je  się na w ydany  w  L ondynie w  r. 1958 
tom  P am ięci Jana L echonia , z aw iera jący  w y
pow iedzi kolegów  em ig racy jn y ch  poefy  o 
L echon iu  — człow ieku i su b iek ty w n y ch  p rzy 
czynach  jego sam obó jstw a.

WITKOWSKI TADEUSZ. Jan  Lechoń
— Przypowieść. W : Czytamy wiersze. 
Wybór, oprać, i wstęp J. Maciejewski. — 
Wyd. 2 uzup. i popr. — W wa : LSW, 1973.
— s. 96-103.

Inne  w yd. : 1970
W analizie  napisanego  podczas w o jn y  w ier

sza P rzypow ieść  (z to m u  A ria  z ku ra n tem  
1945) k ry ty k  w skazu je, że w y k o rzy stu jąc  fo r
m ę przypow ieści L echoń naw iąza ł do ro m an 
tycznej tra d y c ji  lite ra c k ie j, a zw łaszcza do 
Ksiąg p ie lg rzym stw a  M ickiew icza. U tw ór jes t 
p róbą  syn tezy  dośw iadczeń p o lsk ich  w  ciągu 
osta tn ich  dw u w ieków , k tó ra  zaw iera ró w 
nież p ropozycję  pew nej s tra te g ii  społeczno- 
po litycznej. P e łn e  roziim ien ie  tre śc i i idei 
w iersza je s t — zdan iem  k ry ty k a  — m ożliw e 
ty lk o  w  k on tekście  b iog raficznym  poety .

WITKOWSKI T. K onrad i erynie — Jan  
Lechoń. W: Poeci dwudziestolecia, m ię
dzywojennego. Pod red. I. M aciejewskiej.

T.l, s.T. 1-2. — Wwa : WP, 19'82.
437-475.

A u to r om aw ia ca łokszta łt tw órczości p oe
ty ck ie j L echonia, zw łaszcza z ok resu  m ię
dzyw ojennego, podkreśla  jednorodność  p ro b le 
m a ty k i w  całej tw órczości L echonia, zw raca 
uw agę na a n ty tezy  i parad o k sy  w  jego w a r
sztacie  poetyck im , na język  a luzji i sym boli 
w  n aw iązyw an iu  do przesz łości l i te ra c k ie j. W 
odn iesien iu  do  tw órczości pow ojennej — uzna
jąc  u tw ór E ryn ie  za n a jb ard z ie j re p re z e n ta 
ty w n y  — w skazu je  na d o m in u jące  w poezji 
em ig racy jn e j L echonia poczucie k rzyw dy zä  
w ygnańczy  los, n osta lg ię , m anię p rześladow 
czą, obsesję u m ieran ia  i lęk  p rzed obłędem . 
Szkic poprzedza b iog rafia  poety , a uzupeł
n ia ją : b ib liog rafia  poezji i p rozy  L echonia 
oraz w ażniejsze o p racow an ia  z la t 1922-1976.

ZAGÓRSKI JERZY. Wiersze Lechonia. 
W : Zagórski J. Szkice z podróży w prze
strzeni i czasie. — Kraków  : WL, 1962.
— s. 137-143.

O ceniając tw órczość poetycką  L echonia, a u 
to r  podkreśla  neok lasycyzm  jego  tw órczości, 
lubow anie się  w  para frazach , m uzyczność 
zbliżoną do m uzyk i Chopina. Z w raca uw agę 
na p a te ty czn y  p a trio ty z m  w w ierszach  L e
chonia, re flek sy jn o ść  i m yślenie  obrazam i — 
ja k  w  m ala rstw ie  narodow ym . W późnych 
u tw o rach  L echonia w skazu je  na ,,pogłębiony 
to n  rozm ow y z w iecznością” .

ZAWODZIŃSKI KAROL WIKTOR. 
Srebrne i czarne Jana Lechonia. W : Za- 
wodziński K.W. Wśród poetów. Oprać. 
W. Archemowiczowa : wstęp J. K w iat
kowskiego. — Kraków’; WL, 1964. — s. 
257-259.

w  recen z ji to m u  nap isanej w  r. 1925 k ry ty k  
poddaje  analiz ie  p rzede w szystk im  poety k ę  i 
w ersy fik ac ję  zaw arty ch  w  nim  w ierszy , pod
k reś la jąc , iż je s t to  poezja k lasyczna (bliska 
tw órczości Felińsk iego  i K oźm iana) i do głębi 
przesycona filozofią.

ZGOiRZELSKI CZESŁAW. Srebrne i 
czarne Lechonia. W : Zgorzelski C. Od 
Oświecenia ku Romantyzmowi i współ
czesności : szkica historyczno-literackie.
— Kraków : WL, 19T8. — s. 303-329. — 
(Biblioteka Studiów Literackich)

w  szkicu  (z r. 1966) k ry ty k  -analizuje poe
ty k ę  tom u , zw raca jąc  ( uw a^ę na k lasycyzm  
a rch itek to n ik i zbioru , rządzące  w n im ' regu ły  
m etryczne i uk ład  akcen tow an ia , a także 
,,poetycką  pow szedniość sfo rm u ło w ań ” o b ja 
w ioną w  specy ficznych  m e ta fo rac h  i ep ite 
tach .

Strofy o Jan ie Lechoniu. Zebrał, oprać, 
i w stępem  opatrzył S. Kaszyński. — Łódź 
: WL, 1985. — 143 s.: ił.

A uto rzy  w ierszy  ^poświęconych L echoniow i 
należą  do k ilk u  p oko leń  poetów  — od jem u
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w apótczesnych (W ierzyński, S łonim ski, Tuw im , 
B a lińsk i, Iw aszkiew icz! do o rzedstaw ic ie li dzi
sie jszej doby (T. C hróścielew ski, S. K aszyń
ski). A utor w stęp u  podkreśla , że u tw o ry  te 
są dow odem  obecności L echonia w  naszej k u l
tu rze  — obecności jego  dzieła i jego życia. 
K ró tk ie  no ty  o au to rach .

Artykuły o Lechoniu 
w czasopismach

BERNAT ANNA. Czytając „Dziennik” Ja  
na Lechonia. Więź 1983 n r 7 s. 74-84.

BOJANOWSKI R. Jan  Lechoń ,iLegen- 
da” . Polonistyka  1982 n r 5 s. 345-349.

BYTNER GRZEGORZ [Romanowski 
Andrzej]. Nieznany wiersz Jan a  Lechonia. 
Tyg. Powsz. 1984 nr 49 s. 4-5.

CHYLIŃSKA TERESA! Jan  Lechoń o 
Szymanowskim. Tyg. Powsz. 1983 n r 2. s. 4.

DROZDOWSKI MARIAN MAREK: Jan  
Lechoń wobec Pow stania Warszawskiego. 
Prz. Katol. 1985 n r 41 s. 1, 3.

HRABYK KLAUDIUSZ. Jeszcze o śm ier
ci Lechonia. Zycie Lit. 1984 n r 20 s. 13.

KASZYŃSKI STANISŁAW. Jeszcze o 
tajem nicy życia Jana Lechonia. Zycie Lit. 
1984 nr 19 s. .8.

KASZYŃSKI S. P lotka o śmierci Le
chonia. Zycie Lit. 1984 n r 9 s. 12.

KOSIŃSKI JOZEF ADAM: Kiedy Le
choń napisał Piłsudskiego? Pam. Lit. 1984 
z. 3 s. 400-426.

KOSIŃSKI J.A. Rodzice .Lechonia. Tyg. 
Powsz. 1986 nr 42 s. 4, 6.

KRASIŃSKI EDWARD. Debiut dram a- 
topisarski Lechonia. Dialog 1984 nr 6 s.
149,152.

KRASIŃSKI E. Nowojorski d ram at Le
chonia. Dialog 1984 n r 12 s. 127-134.

LOTH ROMAN. Uniwersyteckie lata J a 
na Lechonia. Prz. Katol. 1986 n r 31/32 s. 6.

NIEWIADOMSKI ANDRZEJ. Szansa s a - ' 
mookreślenia. Mieś. Lit. 1983 nr 10 s. 
28-34.

NOWICKA STANISŁAWA. O statni w e
ekend Lechonia. Zycie Lit. 1962 n r 21 s. 
1, 11. ił.

OPACKI IRENEUSZ. Spór o realia P ił
sudskiego Jana Lechonia; Kosiński Józef 
Adam. Kiedy Lechoń napisał „Piłsudskie
go” ? Pam. Lit. 10184 z. 3 s. 400-426.

SMASZCZ WALDEMAR. Jana Lechonia 
Pieśń o Stefanie (Starzyńskim. Polonistyka 
1962- n r 5 s. 33'8-344.

SMASZCZ W. Koncert Mochnackiego. 
Poezja 1981 n r 4 s. 62-66.

SMASZCZ W. Lechoń warszawski. W ięź 
1980 n r 7/8 s. 191-205.

SMAiSZCZ W. Nieznany Lechoń. II. Z. 
Czermański. K ultura  198P n r 28 s. 3.
!

dokończenie na s tr , 39

Wytnij, wyśli.T

pieczęć in s ty tu c ji

Zamówienie nr

Proszę o przesłanie za zaliczeniem .pocz
towym następujących publikacji:

1. Informator Bibliotekarza 
i Księgarza 1987

2. Literatura Piękna 1982

3. Literatura Piękna 1983

4. Biblioteki w Polsce
(praca zbiór, pod red.
L. Marszałka)
Wwa 1983, cena 120 zł

5. J. KOŁODZIEJSKA: Mię
dzy teorią a praktyką bi
bliotekarską. Wwa 1986, 
cena 235 zł

6. W. KOZAKIEWICZ,
B. BRZOZKA: Biblioteka 
szpitalna dla pacjentów.
Poradnik. Wwa 1984, 
cena 70 zł

egz.

egz.

egz.

egz.

égz.

egz.

7. W. KOZAKIEWICZ:
Czytelnictwo chorych.
Wwa 1968, cena 12 zł .....  egz.

8. Przepisy prawne dla biblio
tek naukowych .....  egz.

9. Przepisy prawne dla biblio
tek publicznych .....  egz.

D ata G łów ny K sięgow y
D yrek to r
(K ierow nik)
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WYDAV7NÎCTWA
SBP

Nakładem  SBP ukazały się:

1. Informator Bibliotekarza i Księgarza 
(cena 285 zł)

Zawiera m.in. zestawienie bibliogra
ficzne obejm ujące polskie słowniki bio
graficzne od czasów najdaw niejszych 
do r. 1985; inform acje o nowych prze
pisach dotyczących przebiegu egzami
nu dla kandydatów  na bibliotekarzy 
dyplomowanych ; wybór wydanych w 
ostatnim  okresie przepisów praw nych 
dla bibliotek; przegląd polskiej lite
ratu ry  fachowej; kronikę wydarzeń 
krajow ych i międzynarodowych; indeks 
tem atów „Inform atora B ibliotekarza i 
K sięgarza” za lata 1956—1986; stałe 
działy.
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2. Literatura Piękna 1982,
(cena 950 zł)

3. Literatura Piękna 1983 
(cena 820 zł)
Adnotowany rocznik bibliograficzny 
uwzględniający polską i obcą beletry
stykę a także książki z pogranicza lite
ra tu ry  pięknej — reportaże, gawędy, 
felietony, szkice, eseje, listy, w spom 
nienia, pam iętniki itp. Na oddzielną 
część składa się lite ra tu ra  dla dzieci i 
młodzieży. Całość dopełniają indeksy: 
autorów, tytułowy, tem atyczno-zagad- 
nieniowy. Wszystkie pozycje opatrzone 
są adnotacjam i.

W r. 1987 i 1988 ukażą się:

1. Przepisy prawne dla bibliotek nauko
wych (w oprać. T. Zarzębskiego)

2. Przepisy prawne dla bibliotek publicz
nych (w oprać. T. Zarzębskiego)

05*
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Polskie
literackie nagrody 

Nobla

Lekcja może być przeprowadzona w 
kl. II. III i IV przy omawianiu twórczoś
ci Sienkiewicza, Reymonta, Miłosza.

C e le :
— poznawczy — zapoznanie uczniów 

z dziejami fundacji Nobla, z okolicznoś- 
c.ami przyznania literackiej nagrody No
bla Sienkiewiczowi, Reymontowi i Miło
szowi; wskazanie, co i jak można znaleźć 
na ten tem at w bibliotece szkolnej.

— kształcący — ćwiczenie umiejętności 
korzystania z w arsztatu informacyjnego 
biblioteki, szybkiego orientowania się w 
treści książki, przeglądania wycinków 
prasowych, selekcji m ateriału, wypowia
dania się na temat.

— wychowawczy , — budzenie uczuć 
patriotycznych, dumy z wkładu pisarzy 
polskich w dorobek kultury światowej. 
Zwrócenie uwagi na potrzebę szanowania 
warsztatu informacyjnego biblioteki 
(składanie wykorzystanych m ateriałów na 
miejsce).

P o  m o c e :
— katalogi biblioteczne
— kartoteka zagadnieniow’a bibliogra

ficzna (hasła: Sienkiewicz, Reymont, Mi
łosz)

— księgozbiór podręczny
— kartoteka tekstowa (koperty z wy

cinkami dotyczącymi omawianych pisarzy)
— audycja radiowa z recytowanymi 

przez Miłosza wierszami
— utwory omawianych pisarzy oraz 

opracowania na tem at ich życia i tw ór
czości

— artykuły (Anny Bańkowskiej): Qd 
dynam itu do idealizmu. Literackie na
grody Nobla. „Poradnik Bibliotekarza” 
1983 n r 7-6 s. 199-202 oraz Po odwiedzi
nach Czesława Miłosza w  Polsce. ,,Po
radnik Bibliotekarza” 1981 nr 9 s. 224

— fragm ent przemówienia Miłosza
— Icartki z poleceniami
— tablica — W arsztat inform acyjny bi

blioteki szkolnej (wypisane poszczególne 
elementy posiadanego przez bibliotekę 
warsztatu)

TOK LEKCJI
® Wprowadzenie
Celem dzisiejszej lekcji jest poznanie 

dziejów przyznania literackiej nagrody 
Nobla pisarzom polskim: Henrykowi Sien-

Lekcja
biblioteczna

kiewiczowi, Władysławowi Reymontowi i 
Czesławowi Miłoszowi, a także zoriento
wanie was w tym, co ma do zaoferowania 
biblioteka szkolHa uczniowi, który chce 
poznać twórczość polskich noblistów.

O rganizacja p racy  na lek c ji — uczniow ie 
p racu ją  w  trzech  g rupach  (każda ma ,,sw ego” 
p isar-a), w ciągu ok. 15 m inu t zb iera ją  m a
te ria ły  dotyczące poszczególnych p isarzy  zgod
nie z poleceniam i na kartk ach .

Q Część zasadnicza
— Dzieje fundacji Nobla — krótka in

formacja przygotowaria w domu przez 
wybranego ucznia na podstawie „Porad
nika Bibliotekarza” (1983 nr 7-8 s. 199- 
-202).

— Samodzielne poszukiwania uczniów 
zgodnie z poleceniami na kartkach.

Przykładowe zestawienie pytań dla gru
py :

1. ’ w jak ich  la tach  żył i tw orzy ł H enryk 
Sienkiew icz? W ym ień jego najw ażniejsze u- 
tw ory.

2. Za ja k i u tw ór o trzym ał lite ra ck ą  nagrodę 
Nobla? Ja k ie  były  okoliczności je j p rzyznania 
i w ręczenia (kon trkandydac i, w erd y k t ju ry , 
fragm en ty  opinii i przem ów ień, ilu strac je , fo 
tokopia dyplom u).

3. Ja k ie  u tw ory  Sienkiew icza i jak ie  o p ra 
cow ania dotyczące jego życia i tw órczości zn a j
du ją  się w  naszej b ibliotece?

—■ Relacje poszczególnych grup z w yni
ku poszukiwań.

Uwaga: Uczniowie odpowiadają w ed
ług założonego w pytaniach planu, poka
zując m ateriały ilustracyjne całej klasie. 
Z każdej grupy odpowiada dwóch u c z 
niów, m ając ok. 5 m inut na prezentację 
zebranych wiadomości. Pozostali uczniowie 
robią notatki w zeszytach.

®  Podsurriowanie i

Klasa wysłuchuje fragm entu audycji z 
cyklu Niedzielnych spotkań z poezją, w 
której Miłosz recytuje swoje wiersze. 
Lekcja może się na tym zakończyć, bo 
audycja robi na uczniach duże wrażenie.

Jako pracę domową można zadać nau
czenie się na pamięć dowolnego frag
m entu utworu, sporządzenie opisu bi
bliograficznego trzech najciekawszych 
pozycji wybranego pisarza lub sporzą
dzenie zestawienia bibliograficznego.
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SYLWETKI
BIBLIOTEKARZY

Halina Balaszczuk  
(1947 -  1986)

Dnia 17 w rześnia 1986 roku zm arła w 
wieku 39 la t zasłużona dla śląskiego jbi- 
bliotekarstw a ’ i m uzealnictwa st. kustosz 
H alina Balaszczuk.

Urodziła się 6 stycznia 1947 r. w  K ato
wicach. W roku 1964 po ukończeniu li
ceum ogólnokształcącego podjęła pracę 
w filii M iejskiej Biblioteki Publicznej w 
Katowicach, w której wkrótce, jako w y
różniający się pracownik, objęła funkcję 
kierownika. W r. 1967 po ukończeniu 
POKKB przeniesiona została na stano
wisko instruktora sieci m iejskiej, a trzy 
la ta  później tę sam ą funkcję zaczęła peł
nić w  W ojewódzkiej Bibliotece Publicz
nej w  Katowicach, specjalizując się w 
sprawach czytelnictwa dzieci i młodzieży. 
Przygotowywane przez Nią imprezy czy- 
'telnicze dla dzieci, a także drukowane w 
kw arta ln iku  „Pomagamy sobie w pracy”

(obecnie: „K w arta ln ik  Metodyczny”) m a
teriały  metodyczne m iały wszystkie cechy 
prac wzorcowych. W r. 1973 H alina zor
ganizowała w ielki wojewódzki konkurs 
dla dzieci i młodzieży, ■ upam iętniający 
500-lecie urodzin Kopernika. Za całoksz
ta łt pracy bibliotekarskiej otrzym ała B rą
zowy Krzyż Zasługi.

W latach 1970-1975 Halina- Balaszczuk 
studiowała zaocznie historię na W ydziale 
Nauk Społecznych U niw ersytetu Śląskiego. 
Jej praca m agisterska Działalność Towa
rzystw a Czytelń Ludow ych na Górnym  
Śląsku 1922-1939, będąc nie tylko zapisem 
dziejów Towarzystwa, lecz także sum ien
ną analizą rozwoju czytelnictwa polskie
go, w ypełniła jedną z wielu białych plam  
w historiografii Śląska i była we frag 
m entach drukow ana w  roku 1/980 na ła
mach ,.Rocznika Katowickiego”.

Podnosząc nieustannie swoje kw alifi
kacje pracow ała H alina także jako w y
kładowca POKB. W pamięci słuchaczy po- . 
zostawiła obraz nauczyciela kom petentne
go, ale i pełnego ciepła, serdeczności i 
bezpośredniości.

W roku 1977, z racji połączenia MBP i 
WBP, m ianow ana została dyrektorem  częś
ci m iejskiej V/ojewôdzkiej i M iejskiej Bi
blioteki Publicznej, jednak ze względu 
na zły stan zdrowia po niespełna roku 
zrezygnowała z te j funkcji, przenosząc się 
do pracy w  Bibliotece Śląskiej, gdzie od 
podistaw stw orzyła Dział Dokumentów 
Życia Społecznego. Dla potrzeb tej .samej 
biblioteki opracowała w  r. 1980 projekt 
nowej s truk tu ry  organizacyjnej.

Będąc z wykształcenia także history
kiem, H alina w  r. 1984 rozpoczęła pracę 
w  organizującym  się wówczas Muzeum 
H istorii Katowic. I tam  także od podstaw 
zorganizow’ała Dział' Naukowo-Oświatowy 
oraz archiw um  śląskiej fotografii h isto
rycznej. Poza działalnością organizacyjną, 
popułaryzatorską, wydawniczą prowadziła 
także badania nad  publicznością muzeum. 
Nie zdążyła ich już ukończyć.

H alina Balaszczuk była pracownikiem  
kultury  22 lata, 20 lait pracowała jako 
bibłiotekarz. Kochała swoją pracę. Pełna 
coraz to nowych pomysłów i optymizmu 
wierzyła, że chociaż Jej praca jest mało 
widoczna dla przeciętnego czytelnika czy 
z-wiedzającego muzeum, spełnia jednak 
ważną społeczną funkcję, że jest ludziom 
potrzebna. I była potrzebna!

JADWIGA MURZYN
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STANISŁAW KONDEK

Bibliotekarskie
lektury

Inwazja środków masowego przeka
zu w opinii dużej części znawców 
tego zagadnienia zepchnęła książkę 

jako środek komunikacji ita dalszy plan. 
Podobnie w komunikacji naukowej — ro
lę książki ograniczać miały tu taj nowe 
techniki i metody informacyjne, przebie
gające niejako nad funkcjam i książki tra 
dycyjnej. W praktyce społecznej, jak  się 
wydaje,,poglądy tego typu wyraźnie wpły
nęły na „kondycję i samopoczucie” słu
żących książce instytucji kulturalnych: 
m aterialny i prestiżowy regres wydaw
nictw, drukarni, bibliotek. Bibliotekarza za
stępuje pracownik inform acji naukowej, 
przy czym charakter spełnianych przez 
obu czynności jest (albo powinien być) 
taki sam.: Ów potoczny obraz sytuacji 
książki, do którego wszyscyśmy się przy
zwyczaili, ząkłócony został przez pracę

JERZEGO SZWALBEGO
Badanie potrzeb użytkowników 

informacji w Polsce w latach 1976-1982
Warszawa : IINTE 1986 — 379 egz., 

300 zł

stanowiącą omówienie i podsumowanie 
wyników 18 prac, publikowanych i nie 
publikowanych, na tem at uświadamianych 
sobie i werbalizowanych potrzeb inform a
cyjnych kadry technicznej przemysłu, 
pracowników naukowych i studentów. Ba
dania tego rodzaju nigdy nie były w Pol
sce prowadzone w sposób systematyczny 
i metodologicznie spójny. Można mieć 
zastrzeżenia do niezbyt prawidłowego, z 
metodycznego punktu widzenia, doboru 
próby badawczej czy do anachronicznej ty 
pologii dokumentów (np. wydawnictwa 
zwarte obok poradników i podręczników, 
jako typy równorzędne). Mimo tych uste
rek wyniki badań zasługują na szersze 
spopularyzowanie, choćby ze względu na 
ich jednoznaczność. K adra techniczna p re
feruje spośród dokumentów pierwotnych 
wydawnictwa zw arte przed ciągłymi i li
tera turą firmową, a spośród form  infor
m acji — opracowania analityczno-synte- 
tyczne (referaty, om awiająco-wartościują- 
ce formy bibliografii). Pracownicy nauko
wi i studenci w ybierają w ydaw nictw a 
zwarte i ciągłe, potem literaturę firmową. 
Grupy te dążą do korzystania z dokumen

tów pierwotnych, a inform acje o nich 
czerpią ze spisów bibliograficznych, w 
m iarę możliwości analitycznych. Podsu
mowując preferencje w  zakresie wyko
rzystywania poszczególnych' typów doku
mentów, Jerzy Szwalbe konstatuje n a j
wyższy stopień zainteresowania wydaw
nictwami zwartymi i ciągłymi (czasopis
ma) oraz literaturą firmową, dopiero po
tem dokumentam i stanowiącymi, przy
najm niej w Polsce, główną domenę tzw. 
ośrodków informacji (sprawozdania z kon
ferencji, normy, patenty, sprawozdania ze 
służbowych wyjazdów zagranicznych itp.). 
Wśród wydawnictw  inform acyjnych prym 
wiodą skierowujące, czyli różnego typu 
spisy bibliograficzne. Jako form a udostęp
niania wysoko cenione są :kserokopie. Do 
ciekawostek należy ujawniona informacja, 
że w SGGW — Akademii Rolniczej aż 
43"/n pracowników naukowych nigdy nie 
korzystało ze zbiorów Biblioteki m acie
rzystej uczelni. Refleksje z tej anegdoty 
pozostawiam czytelnikom „PB”.

odobnym zagadnieniom — miejscu 
i roli książki w społeczeństwie — 
poświęca swą pracęp

TOMASZ GOBAN-KLAS
Świadomość kulturalna społeczeń

stwa polskiego
Kraków : OBP 1985 — 600 egz.- 

200 zł

Praca ta, powstała w kręgu renom owane
go Ośrodka Badań Prasoznawczych, doty
czy rozeznania stanu i zróżnicowania tzw. 
wiedzy kulturalnej społeczeństwa polskie
go, czyli — jak  nazywa autor — „pam ię
ci społecznej”. Podobne badania przepro
wadzono w r. 1978 (W. Pisarek, T. Go- 
ban-Klas — Aktywność^ preferencje i 
świadomość kulturalna społeczeństwa pol
skiego. Kraków 1981). Opublikowane ostat
nio wyniki badań z r. 1984 w eryfikują 
badania wcześniejsze. Sondażem ankieto
wym (wariant próby udziałowej) objęto 
1500 osób powyżej trzynastego roku życia. 
Próba ta charakteryzowała się wyższym 
stopniem wykształcenia niż cała popula
cja generalna (wykształcenie średnie i po
wyżej miało 48%). Główne założenie ba
dań brzmiało: bez systematycznego kon
tak tu  ze środkami i instytucjam i kultury 
nie jest możliwe rozwijanie świadomości 
kulturalnej. \

Bogactwo analizy zależności 'między róż
nymi cechami społecznymi a korzystaniem 
z określonych środków kultury uniemożli
w ia choćby skrótowe omówienie całości 
m ateriału zawartego w  pracy. W arto jed
nak I chociaż zasygnalizować czytelnikom 
miejsce książki w „monokulturze telew i
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zyjnej” społeczeństwa polskiego. Oczywiś
cie, w tak  zakreślonych badaniach książ
ka w ystępuje tylko jako jedna z wielu 
form  przekazu kulturalnego, ale właśnie 
z tego względu (wzajemne relacje, h ie rar
chia, dostępność, determ inanty społeczne) 
wyniki badań są tym  bardziej frapujące.

Zasadniczą w adą badań jest pominięcie 
bibliotecznego kanału ,dostępu do książek, 
jak  i zmiennej zależnej dochodów (ceny 
książek!). Badano jedynie systematyczność 
zakupów w księgarniach. Tylko 20% za
pytywanych twierdziło, że w ciągu ostat
nich trzech miesięcy zdołali kupić in tere
sującą ich książkę. Niewielka, mniejsza 
n 'ż przyjm ujem y potocznie, jest różnica 
między mieszkańcami wsi i m iast w n a
bywaniu książek, a naw et między kate
goriami wykształcenia. Z poziomem w ie
dzy kulturalnej wyraźnie koreluje fakt 
systematycznych zakupów książek — 
„najlepiej znający elementy kultury tak 
że ponadprzeciętnie często kupowali książ
k i”. 50% respondentów w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy przeczytała przynajm niej 
jedną książkę (wymieniło jej tytuł). Do 
własnych księgozbiorów kupowano n a j
częściej wydawnictwa encyklopedyczne i 
słownikowe, współczesną beletrystykę pol
ską oraz bio- i autobiografie znanych po
staci. Spory odsetek osób mających po
zornie wszelkie w arunki do stałego i in 
tensywnego kontaktu z książką (np. miesz
kańcy dużych m iast z wykształceniem 
średnim  lub wyższym) bardzo rzadko ko
rzysta z książek bądź wcale ich nie czyta. 
Oczywiście poza wykonującymi zawody, 
które zmuszają do stałego obcowania z 
książkami.

Charakteryzując czytelników autor w y
różnił grupę „bibliomanów” — osób b ar
dzo systematycznie i intensyw nie czyta
jących książki (14% badanych). Na uw a
gę zasługuje większe zainteresowanie 
książką wśród kobiet, szczególnie kobiet 
mieszkających na wsi, a mających w y
kształcenie przynajm niej średnie. W arto 
przytoczyć deklarow ane oceny ważności 
różnych form uczestnictwa kulturalnego; 
za „bardzo ważne” w ich życiu badani 
uznali:

chodzenie do kościoła 57%
czytanie książek 45%
czytanie prasy 39%
słuchanię radia 28%
zabawy, spotkania towarzyskie 28% 
słuchanie muzyki 23%
oglądanie telewizji 21%
aktywność społeczno-polityczna 14% 
chodzenie do teatru  11%
chodzenie do kina 8%
Wysoka ocena czytelnictwa książek 

związana jest przede wszystkim z w y
kształceniem. Spada w raz z rosnącym w ie
kiem  respondentów, natom iast ponad
przeciętnie często deklarow ana jest przez

ludzi młodych. Próg wchodzenia do sta- 
łeigo i systematycznego czytania książek 
znajduje się na poziomie wykształcenia 
średniego.

Wyniki badań wyraźnie ukazują, że czy
telnicy książek stanowią elitę kulturalną 
społeczeństwa, albo inaczej, w arunkiem  
bycia elitą kulturalną jest czytanie ksią
żek. Szkoda, że instytucje kulturalne zwią
zane z książką zaspokajają potrzeby tej 
części społeczeństwa na poziomie „m ini
mum kulturalnego”. Socjolodzy i ekono
miści ustalają od jakiegoś czasu minimum 
socjalne, może w arto ustalić i to.

Z zagadnieniami poruszanymi w omó
wionych wyżej publikacjach kores
ponduje artykuł

WITOLDA ADAMCA '
O dostępności książki w latach 

siedemdziesiątych
zamieszczony w  ,,Roczniku Biblio
teki Narodowej” 1981 1982 t. 17/18 *

Autor próbuje scharakteryzować pro
dukcję wydawniczą Polski posługując się' 
m iaram i jej dostępności oraz struktury. 
Po konstatacji dysproporcji między p ro 
dukcją polską a dorobkiem w ydaw ni
czym innych krajów  przytacza dane o 
stale zm niejszającym się udziale w tej 
produkcji wydawnictw  „profesjonalnych” 
(w odróżnieniu od instytucji, dla których 
działalność wydawnicza stanowi margines 
ich czynności podstawowych, np. szkół 
wyższych) .jeśli mierzyć ją  w arkuszach 
wydawniczych i w tytułach.

W r. 1971 instytucje wydawnicze przy
gotowały do druku 75,3% arkuszy (61,1% 
tytułów), zaś w r. 1978 — 69% (53,6%). 
Jeśli faktem  jest, że produkcja tych w y
dawnictw  ma podstawowe znaczenie dla 
czytelnictwa powszechnego, liczby te 
wskazują na zmniejszenie się nie tylko 
podaży książek w ogóle, ale także ich 
repertuaru  i „pojemności”. W czytelnict
wie powszechnym decydującą rolę odgry
w ają publikacje literatury  pięknej — tu 
taj nastąpiło zawężenie repertuaru  ty tu
łowego. Dotknęło to szczególnie książki 
przeznaczone dla dzieci i młodzieży, a 
niedostatków repertuaru  nie rekom pen
sowały nakłady.

Dostępność książek mierzona ilościowo 
wynosiła w Polsce r. 1978 — 3,25 egz. na 
jednego mieszkańca — w rzeczywistości 
— tylko 2,5 egz. na Polaka w wieku 5-14 
lat, 2 egz. — na osobę w wieku licealnym, 
1,3 egz. ;— na liczącą 15 i więcej lat. Gdy
by nabywcami książek byli tylko ludzie

* O m ów ienie całej zaw artośc i „R oczn ika” 
znajdzie się w  następ n y m  odcinku  L ek tu r.
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z wykształceniem średnim i wyższym niż 
średnie, to z literatury pięknej dla do
rosłych każdy z nich mógłby kupić n a j
wyżej 10-11 egz. rocznie. Ałe nakład ksią
żki beletrystycznej i ogólnohumanistycz- 
nej staje się względnie dostępny dopiero 
po przekroczeniu 10 tys. egz. (liczba bi
bliotek!). Minimalny stopień dostępności 
pogłębia jeszcze stale rosnący poziom cen 
książek. Książka dla znacznej części spo
łeczeństwa staje się przedmiotem luksuso
wym, bo drogim, szczególnie książka chęt
nie kupowana do księgozbiorów domo
wych. Istniejąca sieć księgarska nie ty l
ko nie zaspokaja potrzeb, ale jeszcze przez 
swoje zróżnicowanie przestrzenne pogłę
bia dysproporcje w dostępności książki. 
W takiej dramatycznej sytuacji rośnie rola 
bibliotek, lecz ich funkcjonowanie także 
uzależnione jest od negatywnych zjawisk, 
które ciążą nad rynkiem książki w Pol
sce.

Wszystkie omówione wyżej publikacje 
stwierdzają, jak duże i rosnące zapo-_ 
trzebowanie na książkę jako przedmiot 
kultury nie jest zaspokajane. Czy są 
drogi wyjścia z tego labiryntu uw arun
kowań, barier, inercji? Witold Adamiec 
ocenia krytycznie sieć księgarską. Tym
czasem Zdzisław Knecht w artykule S'y- 
stem  dystrybucji książek i możliwości za- 
stosoivania jego doświadczeń w innych 
dziedzinach handlu, („Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej w’e Wrocławiu. 
Rynek i Konsumpcja” nr 214) wysoko so
bie ceni polskie księgarstwo, ba, nam awia 
polską sieć handlową do czerpania z jego 
doświadczeń w sprawności informacji i 
obsługi — pisze: „Jak na w arunki han
dlowe system zaopatrzenia stosowany w 
księgarstwie dobrze spełnia swoje zada
n ia”. Bo gdzie indziej jest jeszcze gorzej. 
Może więc sytuacja książki relatywnie 
nie jest tragiczna?

MARIA LENARTOWICZ

Przepisy
k a ta lo g o w an ia
książek

Strefy adresu w ydawni- 
czego, opisu fizycznego 

i serii w  opisie bibliogra
ficznym na dwóch 

poziomach

W opisie bibliograficznym na dwóch 
poziomach — jak  już powiedziano 
poprzednio ’ — elementy wspólne 

dla wszystkich tomów podaje się na pier
wszym poziomie, a elementy indywidualne 
poszczególnych tomów umieszcza się na 
drugim poziomie opisu. Ta ogólna zasada 
nie w pełni odnosi się jednak do strefy 
adresu wydawniczego, ponieważ na pier
wszym poziomie opisu wymienia się zaw
sze miejsce wydania, wydawcę i rok w y
dania tomu stanowiącego podstawę opisu, 
nawet jeżeli wiadomo, że w dalszych to
mach te elementy zmieniły się lub zmie
nia.

W przypadku zmiany miejsca w ydania
* Por. ,,P o rad n ik  B ib lio tekarza” 1987 n r  4—5.

i/lub wydawcy można o tej zmianie po
informować w dwóch — do wyboru — 
miejscach opisu. Zawsze można podawać 
nazwę nowego miejsca wydania i nazwę 
nowego wydawcy na drugim poziomie opi
su w strefie adresu wydawniczego tomu, 
w którym dana zmiana nastąpiła (przy
kład 2). Natomiast jeżeli kataloguje się 
od razu całość książki wielotomowej, w ia
domość o zmianie można podać na p ier
wszym poziomie w strefie uwag (przykład 
1). Tej metody nie da się zastosować przy 
dopisywaniu kolejnych tomów w pływ ają
cych bieżąco do biblioteki.

Jeżeli kataloguje się łącznie wszystkie 
tomy książki, a ukazały się one w  tym 
samym roku, ten  rok wydania podaje się 
tylko raz na pierwszym poziomie opisu 
(przykład 3). We wszystkich innych sy tu
acjach data w ydania występuje i na 
pierwszym, i na drugim poziomie opisu.

Przy katalogowaniu całości książki w ie
lotomowej podaje się na pierwszym po
ziomie opisu daty wydania tomu opubli
kowanego najwcześniej i najpóźniej po
łączone kreską (przykład 1). Jeżeli jesz
cze nie wszystkie tomy książki wpłynęły 
do biblioteki, należy w tym miejscu opisu 
podać tylko datę najwcześniejszą z k re
ską (przykład 4). W obu przypadkach na 
drugim poziomie w  opisie poszczególnych 
tomów podaje się ich daty wydania.

Przykład 1
Biblia Litewska Chylińskiego ; No

wy Testam ent
Poznań ; Wrocław : Zakł. Naród, im.

Ossolińskich, 1958-1984. — 3 t. 
Podstawę opisu stanowi t.2. — M.

wyd. i wydawca t.l : Poznań : Wydaw.
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Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza 
t.3 : Poznań : Państw . Wydaw. Naukowe. 

- U góry s. tyt. t. 2 i 3 instytucja spraw 
cza: Poznańskie Towarzystwo P rzy ja
ciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozo- 
ficzny. Kom isja Filologiczna

T. 1 : Fotokopie 1 wyd. Czesław Ku- 
dzinowski. — 1984. — VII s., 450 s. faks.
; 24 cm

T. 2 : T ek st/w yd . Czesław Kudzinow- 
ski, Jan  Otrębski ; wstęp napisali S ta
nisław  Kot, Jan  Otrębski, Czesław Ku- 
dzinowski. — 1958, — LXXVIII, 436 
[1] k. tabl. ; 31 cm

T. 3 : In d ek s/w y d . Czesław Kudzi- 
nowski. — 1964. — VIII, 169 s. ; 
Przykład 2

Biblia Litewska Chylińskiego : Nowy 
Testam ent

Poznań ; W rocław : Zakł. Naród, im. 
Ossolińskich, 1958-1984. — 3 t.

U góry s. tyt. instytucja sprawcza: 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny. 
Komisja Filologiczna

Podstawę opisu stanowi t.2
T. 1 : Fotokopie /  wyd. Czesław Ku-' 

dzinowski. — Poznań : Wydaw. Nau
kowe Uniw. im. Adama Mickiewicza, 
1984. — VII s., 450 s. faks. ; 24 cm

B rak nazwy instytucji sprawczej
T. 2 : Tekst /  wyd. Czesław Kudzinow- 

ski, Jan  Otrębski ; w stęp napisali S ta
nisław  Kot, Jan  Otrębski, Czesław Ku- 
dzinowski. — 1958. — LXXVIII, 436, [1] 
k. tabl. ; 31 cm

T. 3 : Indeks /  wyd. Czesław Kudzi- 
nowski. — Poznań : Państ. Wydaw. 
Naukowe, 1964. — VIII, 169 s. ;
Przykład 3

Utwory w ybrane / M arek Hłasko ; 
wstęp Lech Kurpiewski ; wybór Michał 
Kom ar i Lech Kurpiewski. — [Wyd. 3]

W arszawa : „Czytelnik”, 1986. — 4 
t: ; 20 cm

ISBN 83-07-00910-3

1 : Opowiadania. — 487 s.
2 : Ósmy dzień tygodnia ; Cm enta

rze ; Następny do raju. — 439 s.
3 : Wszyscy byli odwróceni ; Brudne 

czyny ; Drugie zabicie psa. — 591 s.
4 : Felietony ; Listy ; Palcie ryż każ

dego dnia. — 367 s.
W opisie fizycznym na pierwszym po

ziomie opisu może występować liczba to
mów (przykłady 1-3), form at (przykład 3) 
i oznaczenie ilustracji wspólne dla wszy
stkich tomów książki. Łatwe jest poda
wanie tych elementów n a  pierwszym 
poziomie opisu tylko przy katalogowaniu 
od razu całości książki wielotomowej, do
pisywanie ich po zgromadzeniu wszystkich 
tomów wpływających do biblioteki w róż
nym czasie jest w praktyce zbyt uciążli
we. Dlatego na pierwszym poziomie opisu 
umieszcza się wtedy jedynie format, a na 
drugim  poziomie podaje się pozostałe ele
menty opisu fizycznego.

Także zawartość strefy serii może 
sprawiać pew ne trudności w opisie na 
dwóch poziomach. Jeżeli książka należy 
do serii nienum erowanej, to spraw a jest 
prosta: nazwę tej serii podaje się tylko 
raz na pierwszym poziomie opisu. Tak 
samo można postąpić, jeżeli całej książce 
wielotomowej nadano jeden num er w 
obrębie serii, co jednak zdarza się rzadko. 
Najczęściej poszczególne tomy książki o- 
trzym ują w ram ach serii różne numery. 
Trzeba w tedy nazwę serii (i związane z 
tą nazwą elem enty «) powtarzać opisując 
kolejne tomy na drugim  poziomie opisu.

Przykład 4
Wstęp do praw oznaw stw a /  Józef No

wacki, Zygmunt Tobor
Katowice : UŚl., 1986- . — 24 cm 
Skrypt jest przeznaczony dla studen
tów I roku praw a
Cz. 1. — 1986. — 216 sî 
(Skrypty U niwersytetu Śląskiego, ISSN

0239-6432, n r 390)
2 Por. tam że 1986 nr 7/8.

Nakładem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Centrum  Ustawicznego 
Kształcenia Bibliotekarzy w W arszawie ukazała się książka JERZEGO MAJA:

Organizacja przestrzenna i wyposażenie biblioteki publicznej
(cena 425 zł).

Opracowanie stanowi przekonstruowaną i rozw iniętą w ersję opublikowa
nego w r. 1975 skryptu „Pomieszczenie i wyposażenie współczesnej biblioteki 
publicznej”, którego intencją było ułatw ienie bibliotekarzowi poruszenia się 
w złożonej i niełatwej problem atyce budownictwa, organizacji przestrzennej 
i wyposażenia współczesnej biblioteki publicznej. Pragm atyczne akcenty m e
todyczne w ersji pierwotnej zostały w nowej w ersji poważnie rozbudowane 
i potraktow ane jako podstawowa dyrektyw a metodyczna. Książka wyposażo
na jest w aneks zaw ierający wybór norm atywnych lub zalecanych w ym ia
rów i innych param etrów  technicznych i funkcjonalnych.

Zamówienia na wysyłkę za zaliczeniem pocztowym publikacji można wysy
łać do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Warszawa, 
ul. Konopczyńskiego 5/7). Zamówienia są realizowane według kolejności 
zgłoszeń.
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JERZY BEDNARZ

Praw o
biblioteczne

Z asad y  korzystan ia  
z z a k ła d o w eg o  funduszu  

so c ja ln eg o
w  numerze 3/1987 „Poradnika Bibliote

karza” omówiono nowe zasady dotyczące 
zakładowego funduszu socjalnego i za
kładowego funduszu mieszkaniowego, 
wprowadzone przez ustawę z dnia 24 paź
dziernika 1986 r. („Dziennik Ustaw” n r 
39 poz. 192).

Ukazały się już zapowiadane wcześniej 
przepisy wykonawcze. Są to : •

'— rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 9 m arca 1987 r. w sprawie ogólnych 
zasad udzielania pomocy z zakładowego 
funduszu mieszkaniowego w uspołecznio
nych zakładach pracy (Dz. U. nr 10 poz. 
59),

— rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 9 m arca 1987 r. w sprawie ogólnych 
zasad udzielania świadczeń z zakładowego 
funduszu socjalnego w uspołecznionych 
zakładach pracy (Dz. U. nr 10 poz. 60).

Ponieważ lato coraz bliżej, nowe zasady 
korzystania z dopłat do wczasów pracow
niczych i kolonii budzą duże zaintereso
wanie czytelników. Z tego względu w 
obecnym numerze ,.Poradnika” omówimy 
zasady korzystania ze świadczeń z zakła
dowego funduszu socjalnego, natom iast w 
następnym będzie mowa o zakładowym 
funduszu mieszl^aniowym.

Uprawnieni do korzystania ze świadczeń 
z zakładowego funduszu socjalnego:

/
1. pracownicy zatrudnieni w pełnym i 

niepełnym wymiarze czasu pracy na pod
stawie umowy o pracę;

2. emeryci i renciści — byli pracownicy 
zakładu;

3. pracownicy przebywający na urlopach 
wychowawczych ;

4. członkowie rodzin osób wymienionych 
w pkt. 1-3;

5. członkowie rodzin pracowników zm ar. 
łych w czasie zatrudnienia;

6. członkowie rodziny po zmarłym byłym 
pracowniku — emerycie lub renciście.

Pracownicy zatrudnieni w' niepełnym 
wymiarze czasu pracy w więcej niż jed
nym zakładzie pracy mogą korzystać ze 
świadczeń z zakładowego funduszu socjal

nego tylko w jednym  wskazanym przez 
siebie zakładzie pracy.

Omawiane przepisy zawierają również 
bliższe sprecyzowanie pojęcia „członek 
rodziny”. Członkami rodziny w rozumie
niu tych przepisów są:

— pozostające na utrzym aniu i wycho
waniu dzieci własne, dzieci przysposobio
ne oraz przyjęte na wychowanie w ra 
mach rodziny zastępczej, wnuki i rodzeń
stwo w wieku do lat 18, a jeżeli kształ
cą . się w  szkole — do czasu ukończenia 
nauki, nie dłużej jednak niż do ukończe
nia 25 lat,

— osoby wymienione, wyżej, będące in 
walidami I lub II grupy — bez względu 
na wiek,

— współmałżonkowie,
— rodzice, jeżeli prowadzą razem z p ra

cownikiem wspólne gospadarstwo domo
we,

— nie pracujący członkowie rodziny 
mieszkający oddzielnie (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach).

Przeznaczenie środków zakładowego 
funduszu socjalnego

Środki zakładowego funduszu socjalnego 
są przeznaczone na finansowanie:

1. krajowego i zagranicznego wypoczyn
ku dzieci i młodzieży, organizowanego w 
formie kolonii wypoczynkowych i zdrowot
nych, obozów wypoczynkowych oraz wy
jazdów klimatycznych w trakcie roku 
szkolnego dla dzieci z terenów ekologicz
nie zagrożonych;

2. krajowych i zagranicznych wczasów 
pracowniczych oraz wczasów profilakty- 
czno-ieczniczych organizowanych lub za
kupionych przez zakład pracy;

3. wczasów krajowych zakupionych in 
dywidualnie, pod warunkiem że pobyt 
został potwierdzony rachunkiem  lub in 
nym dokumentem;

4. wypoczynku wczasowego, organizowa
nego we własnym zakresie przez pracow
nika (np. wczasy pod gruszą) ;

5. działalności kulturalno-oświatowej i 
placówek upowszechniania kultury, pro
wadzenia i wyposażenia amatorskich ze
społów artystycznych oraz kół zaintereso-' 
wań, imprez artystycznych i kultural
nych a także zakupu biletów na imprezy 
artystyczne, oświatowe i rozrywkowe. 
Punkt ten stanowi . podstawę praw ną do 
finansowania z zakładowego funduszu so
cjalnego działalności bibliotek w zakła
dach pracy;

6. pracowniczych ogrodów działkowych 
(wyłącznie w zakresie budowy i kon
serwacji wspólnych urządzeń podstawo
wych) ;

7. sportu i urządzeń kultury fizycznei. 
m.in. w formie prowadzenia wypożyczalni 
sprzętu sportowego, uczestnictwa w rekre
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acji ruchowej i masowych imprezach 
sportowych, zakupu biletów ma imprezy 
sDortowe;

8. tu rystyk i grupowej, wycieczek orga
nizowanych przez zakład pracy lub in
stytucje wyspecjalizowane oraz prowadze
nia wypożyczalni sprzętu turystycznego;

9. pomocy rzeczowej dla osób znajdują
cych się w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej ;

10. zapomóg pieniężnych udzielanych 
w wypadkach losowych;

11. pomocy w częściowej spłacie kredytu 
dla młodych małżeństw znajdujących się 
w. szczególnie trudnej sytucji życiowej. 
Bliższe w arunki korzystania z te j formy 
pomocy precyzuje rozporządzenie Rady 
M inistrów z dnia 3 września 1984 r. w 
sprawie ogólnych zasad udzielania 'kredy
tów na zagospodarowanie dla młodych 
małżeństw i osób samotnie wychowują
cych dzieci oraz pomocy w spłacie tych 
kredytów  (Dz. U. 1984 nr 44 poz. 233, 
1986 n r 17 poz. 71, 1986 nr 21 poz. 111). 
Ogólnie rzecz biorąc przewidywane jest 
udzielanie pomocy pracownikom, którzy 
przepracowali w danym zakładzie pracy 
co najm niej 3 lata, w ykonują nienagan
nie swoje obowiązki, a udzielenie pomocy 
uzasadnia ich sytuacja m aterialna;

12. kosztu przejazdu z wypoczynku na 
terenie k ra ju  osobom nie uprawnionym 
do ulg w  opłatach za przejazdy PKP oraz 
PKS. Zwracam  uwagę, że pokrywany jest 
koszt podróży tylko w jedną stronę — z 
powrotem;

13. dopłaty do zakładowych sanatoriów, 
żłobków i przedszkoli na poprawę pozio
mu i jakości ich usług;

14. im prez okolicznościowych, zakupu 
drobnych symbolicznych upominków oraz 
skromnych poczęstunków z okazji Dnia 
Dziecka i Nowego Roku (dotyczy dzieci 
i młodzieży do ukończenia szkoły podsta
wowej), Dnia Kobiet, Dnia Seniora oraz 
pożegnania pracowników odchodzących na 
em eryturę. Należy podkreślić, ze przepisy 
nie zezwalają obecnie na pokrywanie 
kosztów dni branżowych (poczęstunki, p re
zenty).

W ram ach prezentowanych wyżej roz
wiązań ustalono również zasadę, że nie 
^podlegają sfinansowaniu z ZFS wszelkie 
'dodatkowe usługi prowadzone przez orga
nizatorów wczasów, np. kurs na prawo 
jazdy, kurs jeździecki, zamiejscowe w y
cieczki autokarowe, nauka języków ob
cych. Nie jest również dofinansowywany 
koszt wczasów przekraczających 14 dni, 
z w yjątkiem  wczasów profilaktyczno-lecz- 
niczych.

Preferencje
Omawiane rozporządzenie ustala prefe

rencje jedynie w korzystaniu z dopłat za 
wypoczynek urlopowy pracownika oraz je 

go dzieci. Dopłata do różnych form wypo
czynku UxlopuWego w pierwszej kolejno
ści powinna być przyznawana:

1. pracownikom zatrudnionym  w w a
runkach szkodliwych dla zdrowia lub 
uciążliwych;

2. pracownikom o niskich dochodach na 
głowę w rodzinie;

3. pracownikom samotnie wychowują
cym dzieci;

4. pracownikom posiadającym rodziny 
wielodzietne;

o. pracownikom mającym dzieci w y
magające specjalnej troski i leczenia;

6. pracownikom wychowującym dzieci 
częściowo lub całkowicie osierocone;

7. inwalidom;
8-. kombatantom.
Skierowanie na kolonie i obozy dla 

dzieci i młodzieży według zasad ulgo
wej odpłatności przysługuje w pierwszej 
kolejności pracownikom;

1. mającym dzieci wymagające specjal
nej troski i leczenia;

2. wychowującym dzieci częściowo lub 
całkowicie osierocone;

3. samotnie wychowującym dzieci;
4. posiadającym rodziny wielodzietne;
5. m ającym trudne w arunki mieszka

niowe.

Odpłatność

Rozporządzenie ustala ogólne zasady od
płatności. Odpłatność za usługi socjalne 
jest uzależniona od wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie. Średni miesięczny do
chód na osobę w rodzinie liczy się na 
podstawie dochodów wspólnie zamieszka
łych i prowadzących wspólne gospodar
stwo domowe członków rodziny za okres 
roku kalendarzowego poprzedzającego rok 
przyznania świadczenia.

Do dochodu wlicza się składniki 
uwzględniane przy obliczaniu wysokości 
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 
(patrz rozporządzenie m inistra pracy, 
płac i spraw socjalnych z dnia 23 stycz
nia 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 4 poz. 21, 
1985 inr 15 poz. 65, 1986 nr 9 poz. 50, 1987 
nr 10 poz. 66).

Natom iast dochód z gospodarstwa ro l
nego ustalany jest zgodnie z przepisami 
określającymi wysokość przeciętnego do
chodu z pracy w rolnictwie nie uspołecz
nionym z 1 ha przeliczeniowego.

Ustalono również zasadę, że dopłata do 
wypoczynku zagranicznego nie może prze
kraczać dopłaty do wypoczynku krajow e
go.

Zobowiązano wreszcie zakłady pracy do 
prowadzenia ewidencji, wysokości i ro 
dzajów świadczeń socjalnych udzielonych 
poszczególnym pracownikom z zakłado
wego funduszu socjalnego.

Omawiane brzepisy nie wspom inają O'



konieczności opracowania zakładowych 
regulamiinów przyianawatiia świadczeń i 
odpłatności za nie. Obowiązek ten nie- 
wątpliwie jednak istnieje i w niedalekiej 
przyszłości postaram  się przedstawić Czy
telnikom wzór takiego regulaminu.

Rozporządzenie Rady Ministrów o 
świadczeniach z ZFS weszło w życie z 
dniem ogłoszenia (tj. 31 m arca br.) z mo
cą od dnia 1 styczniia 1987 r.

Oceniając nowe przepisy należy .stwier
dzić, że prezentują się one nader korzy
stnie. Wyciągnięte zostały wnioski z

siowe RsaążRi
dSa
I m ia d z ie z y

Dla najmłodszych dzieci ukazały się 
dwa udane zbiory wierszy.

IRENY SUCHORZEWSKIEJ Dyrdymał- 
ki i inne wiersze (NK, 35 s., 120 zł) u- 
trzym ane są w stylu satyryczno-żartobłi- 
wym. W niezwykle trafny sposób wyśmie
w ają dziecięce przywary („Chwalipięta”, 
„Skarżypyta”, „Obrażalska”), opisują róż
ne zjawiska zachodzące w przyrodzie. 
Efektowne kolorowe ilustracje Wandy Or
lińskiej podnoszą walory książeczki. Po
ziom I, dział N.

W podobnym nastroju utrzym ane są 
utwory znanego poety ANTONIEGO MA
RIANOWICZA Czy kto widział... (KAW, 
56 s., 100 zł), oparte na nonsensach, grze 
wyobraźni i słów; ich komizm polega na 
zabawie synonimami i na zaskakujących 
puentach. Poziom I, dział N.

SIERGIEJA MICHAŁKOWA Święto Nie
posłuszeństwa (KAW, 63 s., 90 zł) to 
krótkie opowiadanie prozą o niegrzecz
nych dzieciach z pewnej małej miejsco
wości, które opuścili wszyscy rodzice, aby 
ukarać je za złe sprawowanie. Dzieci z 
początku „szalały” z radości i w prow a
dzały własne porządki; odwoływały lekcje, 
pochłaniały ogromne ilości lodów, nie 
myły się itd. Lecz już na  drugi dzień nie 
było świątecznego nastroju. Bolały je 
brzuchy i gardła, były brudne i niewy
spane. Postanowiły więc napisać list do 
rodziców i poprosić ich o powrót do do
mów. Utwór o- wyraźnych przesłankach 
wychowawczych. Napisany z humorem, 
może służyć jako przestroga dla m alu
chów. Poziom I, dział N.

Nowa bajka ulubienicy dzieci i doros
łych TOWE JANSSON Niebezpieczna 
przygoda (NK, 26 s., 130 zł) została prze

uprzednich przepisów nieco zmurszałych 
przez ponad 12 la t obowiązywania. Wy
jaśnione też zostały sprawy do tej pory 
uważane za sporne. W sposób bardziej 
elastyczny określono przeznaczenie -fun
duszu socjalnego. Rozszerzono też krąg 
osób uprawnionych do . korzystania z 
funduszu, czyniąc to zgodnie z • ogólnym 
poczuciem słuszności i sprawiedliwości. 
Ustosunikowano się do wielu zjawisk, 
które jako nowe pojawiły się w ostat
nich latach w  działalności socjalnej. Jed 
nym słowem prawo tym  razem nadążyło \ 
za życiem.

tłum aczona przez Teresę Chłapowską na 
podstawie książki napisanej wierszem oraz 
nie publikowanego maszynopisu prozą. 
Jeszcze raz wprowadza czytelnika w k ra i
nę zabawnych i gościnnych Muminków. 
Dzieje się to za spraw ą małej Zuzanny, 
która w przedziwnych, bajecznych oko
licznościach spotyka Paszczaka, Topika,

, Topcia oraz inne znajome postacie i od
bywa z nimi niebezpieczną podróż balo
nem. Książka doskonała literacko, z pięk
nymi ilustracjam i autorki. W ydana po
dobnie jak  wcześniejsza bajka „Kto po
cieszy M aciupka” (1980). Poziom I, dział N.

ANDRZEJ STRĄK przy pomocy kró t
kich rymowanek i dowcipnych rysunków 
MARIUSZA AMMERA prezentuje 13 bu
dowli świata (KAW, 14 s., 95 zł). Tem a
tem są m.in. holenderskie w iatraki. Ak
ropol, Chiński Mur, Wieża Eiffla. Poziom
I, dział N.

Bohaterką Opowiastek dla Kubusia 
STANISŁAWA GOSZCZURNEGO (KAW, 
110 s., 210 zł) jest kotka, która wyruszyła 
w podróż morską na pokładzie statku. 
Przeżyła tam  wiele przygód, urodziła 
czworo kociąt, zaprzyjaźniła się z za
łogą i ze zwierzętami. Utwór napisany 
z dużym poczuciem humoru. Ładne ilu
stracje Edwarda Lutczyna. Poziom II, 
dział Op.

RUDO MORIC — Jak chrzciłem nie
dźwiadka (KAW, 32 s., 110 zł) — w for
mie krótkich opowiadań opisuje zabawne 
wydarzenia z życia zwierząt z ogrodu 
zQologicznego. Łączy je postać sympatycz
nego narratora, który zostaje ojcem 
chrzestnym małego niedźwiadka. Książka 
o dużych walorach poznawczych i wycho
wawczych. Ilustracje M arek Goebel, prze
kład Emilia Witwicka. Poziom II, 
dział Op.

Dla nieco starszych dzieci jest powieść 
wakacyjno-przygodowa ZBIGNIEWA
KOSMINSKIEGO Tajemny krąg (KAW, 
122 s., 170 zł) o chłopcach z siódmej k la
sy, którzy w podziemiach starego zamku 
w Kazimierzu nad Wisłą poszukują skar
bu. Książka przemyca trochę wiadomości 
z historii Polski oraz na tem aty geolo
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giczne. Napisana dosyć schematycznie, bez 
większych am bicji literackich. Poziom II, 
dział Op.

DANUTY BIEŃKOWSKIEJ Pierwszy 
wiosenny dzień (MAW, 26 s., 40 z i /  to 
opowiadanie prozą, z akcją rozgrywającą 
się w nowym osiedlu. Bohaterem  jest li
cealista . Włodek, który obezwładniając 
przestępcę, ra tu je  kobietę napadniętą w 
windzie. U twór o wartościach wychowaw
czych zmuszający do refleksji nad sobą i 
postaw ą innych w różnych trudnych sy
tuacjach. Poziom III, dział P.

Powieść fantastyczno-naukow a Wyspa 
delfinów (Wyd. „Alfa”, 207 s., 200 zł) AR
THURA CLARKE, znanego angielskiego 
autora, opisuje przygody 16-letniego chłop
ca, który po katastrofie poduszkowca u ra
towany zostaje przez delfiny i tra fia  na 
wyspę, gdzie w ybitny profesor bada in 
teligencję i mowę tych zwierząt. Książka 
jest wytworem  wyobraźni autora, ale w 
dużym stopniu oparta jest również na 
najnowszych badaniach naukowych i w łas
nych obserwacjach pisarza. Poziom III, 
dział F.

Tematyce sportowej poświęcona jest po
wieść satyryczno-obyczajowa TADEUSZA 
KOZIURY Sąd nad czekoladką (Wydaw
nictwo „Śląsk”, 130 s., 150 zł). Opisuje 
perypetie młodego idola piłkarskiego i je 
go kolegów uczestniczących w rozgryw
kach piłki nożnej drużyn podwórkowych. 
Utwór z morałem, krytykujący niewłaści
we postawy młodych ludzi, którzy w zoru
ją  się na złych obyczajach św iata doros
łych. Napisany żywo, gw arą uczniowską, 
może spodobać się chłopcom. Poziom III, 
dział P.

Gwiazda MOHAWKA YÀCTA-OYA 
(Wydawnictwo „Glob”, 312 s., 350 zł) to 
kolejna powieść indiańska. Akcja toczy 
się w 'kanadyjskiej puszczy w śród Indian 
z plem ienia Odżybuejów. Głównym boha
terem  jest dzielny Jaguar, który wyrusza 
do świętego kam ieniołomu po glinę na 
fajki pokoju. Po drodze przeżywa wiele 
niebezpieczeństw i ptzygód. Książka za- 
pOznaje ze zwyczajami, językiem, w ierze
niami i legendami indiańskim i. S taranne 
w ydanie — okładka tw arda, szyta, ilu 
stracje. Poziom III, dział Prz.

PAMELA TRAVERS po w ielu latach 
napisała kolejny tom powieści O' niani 
wróżce, k tóra zjaw iła się przyw iana w ia t
rem  i zamieszkała u zwykłych ludzi. Od 
tej chwili dzięki obecności M ary jej w y
chowankowie przeżywają wiele cudow
nych przygód. W obecnym tomie Mary 
Poppins na ulicy Czereśniowej (NK, 77 s., 
110 zł) akcja toczy się w  parku w Noc 
Świętojańską, w czasie której dzieją się 
w ydarzenia z pogranicza jaw y i snu. Po
wieść przepo-jona poezją, hum orem  jest 
tak  jak  inne tomy świetnie napisana. Po
ziom III, dział P.

TERESA GRABOWSKA napisała S ta
re fotografie (MAW, 224 s., 170 zł) w fo r
mie dziennika kilkunastoletniej dziewczy
ny, którego kolejne fragm enty z lat 1943 
-1944 przeplata relacja autorki dotycząca 
tego okresu okupacji. Akcja rozgrywa się 
w Warszawie. Ewa mieszka w śródm ieś
ciu, chodzi oficjalnie do szkoły- zawodo
wej, pod której szyldem kryje się gim
nazjum. Bierze udział w działaniach ta j
nych organizacji harcerskich. Normalne 
dni okupacyjne, bogate w przeżycia d ra
matyczne — śmierć ojca, łapanki i eg
zekucje — przeplata radosnymi wspom nie
niami ze szkoły, z wycieczek za miasto, 
z uroczystości rodzinnych. Widzimy stop
niowe dojrzewanie bohaterki, rodzenie się 
pierwszych uczuć młodzieńczych. Książka 
rysuje niebanalny portre t dziewczyny 
wrażliwej, pełnej niepokojów i rozterek 
duchowych, uwikłanej w trudne sprawy 
okupacyjne. Poziom IV, dział H.

Dokąd w racają latawce — kolejna po
wieść MARII BOROWEJ (NK, 238 s., 
250 zł), znanej z dwóch książek dla s ta r
szej młodzieży „Ścieżki do domu” i „Stop
niowanie n ieregularne”. Podobnie jak  w 
poprzednich powieściach akcja osadzona 
jest w  realiach współczesnych. Bohatero
wie to jczwórka zaprzyjaźnionych dzieci 
z warszawskiego osiedla. Najmłodszego z 
nich, osieroconego chłopczyka, wychowu
je babcia, k tóra jest powiernicą i przyja
ciółką całej gromadki. A utorka opisuje 
ich przeżycia w  szkole i w domu, przy
gody i zabawy na wspólnie spędzonych 
wakacjach. Dzieci żyją jak  jedna wielka 
rodzina, pasjonują się babcinymi opo
wieściami, które, um iejętnie wplecione w 
akcję, przenoszą czytelnika w la ta  końco
we dziewiętnastego i w  początek dw u
dziestego wieku. Powieść napisana orygi
nalnym  i lapidarnym ’ stylem, dla którego 
charakiterystyczne są skróty myślowe i 
liczne dygresje, nie jest łatw a w czytaniu. 
Dla uważnego i wyrobionego czytelnika. 
Poziom IV, dział P.

W dziale literatury  popularnonaukowej 
na szczególną uwagę zasługuje książka 
Lew nie jest królem zwierząt napisana 
przez parę czechosłowackich zoologów — 
JOSEFA VAGNERA i NADIĘ ŚCHNEI- 
DEROVĄ (Wiedza Powszechna, 178 s., 
1250 zł), uczestników safari na terenie 
Afryki, przede wszystkim Ugandy i Kenii. 
P raca jest wielowątkowa, bardzo pięknie 
ilustrow ana około 150 barwnym i zdjęcia
mi ukazującymi pejzaż, florę i faunę Af
ryki. Zaw iera dużo różnorodnych inform a
cji na tem at zwier:^ąt, ale nie tylko, bo 
również na tem at plemion zam ieszkują
cych te tereny, białego człowieka w Af
ryce', spraw  związanych z samym safari, 
jest też trochę historii. Staranne, piękne 
wydanie. K lasyfikacja 916 ; 59

MARZENA KORNASZEWSKA
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Sem inarium  w zakresie  biblio tekozna
w stw a i inform acji naukow ej

W marcu 1986 r. wznowiło działalność 
prowadzone pod kierunkiem prof, dr hab. 
Marii Dembowskiej seminarium poświę- 
sie biblioitekoznawstwa, bibliografii i in
formacji naukowej. Seminarium ma już 
długą historię. Zostało zorganizowane w 

. r. 1971 w Bibliotece PAN w Warszawie 
jako seminarium doktoranckie w zakre
sie bibliotekoznawstwa, bibliografii i in 
formacji naukowej. Uczestniczyli w nim 
zarówno przedstawiciele bibliotek sieci 
PAN, Biblioteki Narodowej, jak  i biblio
tek innych sieci resortowych.

W latach 1976—1978 seminarium, także 
pod kierunkiem prof. M arii Dembowskiej, 
odbywało się w Instytucie Informacji Nau
kowej, Technicznej i Ekonomicznej i po
święcone było przede wszystkim omawia
niu prac badawczych, prowadzonych przez 
jego uczestników. Prezentowana tem aty
ka skupiała się wokół następuj ąćych za
gadnień: terminologia z zakresu inform a
cji naukowej, pojęcie efektywności dzia
łalności inform acyjnej, niedokumentogra- 
ficzne źródła informacji, nieformalne dro
gi komunikacji naukowej, społeczne uw a
runkowania korzystania z inform acji nau
kowej. Przedmiotem wielu posiedzeń by
ły także krytyczne omówienia nowych pu
blikacji krajowych i zagranicznych oraz 
sprawozdania z konferencji krajowych i 
wyjazdów zagranicznych.

W latach akademickich 1978/79— 
1981'82 sem inarium  działało przy Instytu
cie Kształcenia Nauczycieli i poświęcone 
było problemom inform acji naukowej ze 
szczególnym uwzględnieniem informacji w 
dziedzinie pedagogiki i oświaty. Na spot
kaniach odbywających się co 2 tygodnie, 
w referatach i dyskusjach podejmowano 
m.in. tem aty: nauczyciel jako użytkownik 
informacji naukowej, potrzeby pracowni
ków naukowych w zakresie informacji pe
dagogicznej, program przysposobienia mło
dzieży szkolnej do roli użytkowników in
formacji, trendy rozwojowe inform acji pe
dagogicznej w świecie, programy i ’ syste
my inform acji w dziedzinie oświaty i w y
chowania.

W latach 1983-1985 na seminariach, od
bywających się ponownie w Instytucie 
INTE, omawiano problemy wynikające z 
roli Instytutu jako cenitralnej placówki w 
zakresie prac naukowo-badawczych służą
cych rozwojowi krajowego systemu infor
macji naukowej.

Wznowione w marcu 1986 r. sem ina
rium poświęcone jest szeroko pojętym pro
blemom bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej. Skupia ono przedstawicieli śro

dowisk naukowo-dydaktycznych oraz b i
bliotek naukowych z całego kraju, a w a
runkiem uczestnictwa jest aktywny udział 
w jego posiedzeniach. Przyjęto założenie, 
iż w ramach seminarium omawiane będą 
zarówno problemy teorii jak  i praktyki 
działalności biblioteczno-informacyjnej w 
naszym kraju, a także zasługujące na uw a
gę publikacje krajowe i zagraniczne, kon
ferencje, sympozja i narady.

Posiedzenia odbywają się w siedzibie 
Centralnej Biblioteki Rolniczej. Sprawy 
organizacyjne seminarium prowadzone są 
przez Sekcję Bibliotek Naukowych przy Za
rządzie Okręgu Warszawskiego Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich.

Obowiązki sekretarza seminarium pełni 
mgr Elżbieta Malinowska, Biblioteka Na
rodowa, Warszawa, ul. Hankiewicza 1, tel. 
22-51-33.

(E.M.)

ZESTAW IENIE BIBLIOGRAFICZNE  

d ok ońęzen ie  ze str. 27

SMASZCZ W. Popatrz, gdziem się za
podział... W 30-łecie śmierci Jana Lecho
nia. H. Ryszard Czermański. Kierunki 
1986 nr 24 s. 1, 10-11.

SMASZCZ W. Zagubiony wiersz Jana 
Lechonia. K ierunki 1985 nr 23 s. 13.

SPRUSIŃSKI MICHAŁ. ...ktoś z „wier
nej rzeki”, ktoś bliższy Traugutta... Polity
ka 1981 n r 24 s. 6, ił.

STACHURSKI LECH. U'wagi o Janie 
Lechoniu i Warszawie w jego poezji. Poe
zja  1985 nr 5/6 s. 77-88.

STĘPIEŃ MARIAN. Nad Dziennikiem 
Jana Lechonia. Pam. Lit. 1981 z. 1 s. 141- 
-180.

STĘPIEŃ M. Wierny przegranej spra
wie. Emigracyjna twórczość Jana Lecho
nia. Polityka  1986 nr 23 s. 8, ił.

SZLETYNSKI HENRYK. Senne m arze
nie o szczęściu za granicą. Zycie Lit. 1983 
nr 11 s. 5-6.

SZLETYNSKI H. Tajemnica życia i 
śmierci Jana Lechonia. Zycie Lit. 1984 nr 
14 s. 1, 8, ił.

SZLETYNSKI H. Trudne życie Jana 
Lechonia. Zycie Lit. 1981 nr 23 s. 8-9, ił.

WOJTKIEWICZ MAŁGORZATA. Nar- 
racyjność i teatralizacja W liryce Jana 
Lechonia. Prz. Hum. 1984 nr 11/12 s. 
137-153.

WYSKIEL WOJCIECH. Jana Lechonia 
marzenia o sobie samym. Literatura  1985 
nr 12 s. 30-33.

WYSKIEL W. . Strategie emigrantów. 
Mieś. Lit. 1980 nr 10/11 s. 58-69.
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ROZSZERZONE WYDANIE W IELKIEJ 
ENCYKLOPEDII POWSZECHNEJ znajdu
je się w planach PWN na la ta  1989— 
1995. Inicjatyw ę poprzedziły prowadzone 
od kilku la t prace studyjne i przygoto
wawcze; M erytoryczny poziom WEP ma 
zapewnić Rada Naukowa, k tóra jedno
cześnie będzie w ażną płaszczyzną in teg ra
cji polskich środowisk naukowych. Zało
żenia edytorskie przew idują w ydanie w 
1. 1989—1995 22 tomów WEP. Proponow a
ny nakład 100—200 tys, egz. zostanie o- 
statecznie ustalony na podstawie wyników 
subskrypcji.
PRODUKCJĘ KSIĄŻEK TYLKO DLA 
BIBLIOTEK — zam ierza rozpocząć jeszcze 
w 1987 r. Przedsiębiorstwó Opraw Biblio
tecznych „Książnica” ;— spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością, które pow sta
ło w Katowicach z inicjatyw y W ydawni
ctwa „Śląsk” i Zakładów Graficznych w 
Katowicach, przy poparciu M inisterstw a 
K ultury i Sztuki. Udziałowcami spółki o- 
bok dwóch instytucji założycielskich m a
ją  być m.in.: Państw ow y Insty tu t Wy
dawniczy, Biblioteka Narodowa, S tow arzy
szenie Bibliotekarzy Polskich. P rzew idu
je się, że spółka w  r. 1987 w yprodukuje 
1 min egz. książek szytych, w tw ardych 
oprawach, które będą rozprowadzane w y
łącznie w śród bibliotek.
OPRACOWANIE BIBLIOGRAFICZNE 
KSIĄŻEK W TRAKCIE PROCESU WY
DAWNICZEGO. Biblioteka Narodowa 
przygotowuje projekt zarządzenia m inistra

kultury i sztuki zobowiązującego wszyst
kie oficyny wydawnicze do wydawania 
książek z w ydrukow anym  opisem biblio
graficznym. Zarządzenie m a obowiązywać 
cd 1988 r.
PUBLIKACJE
„O liść dębu”. Płock 1986 — w ydana w 
100 egz. przez WBP w Płocku publikacja 
zaw ierająca wiersze nagrodzone i wyróż
nione w Ogólnopolskim K onkursie Poe
tyckim  im. W ładysława Broniewskiego „O 
liść dębu” w r. 1986.
PERSONALIA
Józef Lewicki — b. w icedyrektor (w I. 
1976—1984) Centralnej Biblioteki W ojsko
wej, obecnie dyrektor Centrum  Ustawicz
nego K ształcenia Bibliotekarzy w W ar
szawie, I wiceprzewodniczący Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, przewodniczący Kolegium Do
radczego „Poradnika Bibliotekarza” re 
prezentował SBP na II Kongresie PRON. 
ZMARLI
12IV 1987 r. zm arł w Łodzi w w ieku 90 
la t redaktor Mieczysław Jagoszewski — 
nestor polskich ' dziennikarzy, najstarszy 
z upraw iających czynnie profesję dzien
n ikarską w k ra ju . Od r. 1945 do kw ietnia 
br. opublikow ał na łamach „Expressu Ilu 
strowanego” i „Dziennika Łódzkiego” po
nad 200 artykułów, reportaży, wywiadów 
o łódzkich bibliotekach i bibliotekarzach.

(I.N.)
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JACEK WOJCIECHOWSKI

Cena w ytw oru ku ltury lub uczestnictwa  
w kulturze m usi oczywiście uwzględniać 
społeczne możliwości dofinansowania. A le 
także: chęć odbiorców oraz ich indyw i
dualne szanse pokrycia części kosztów. 
Jeżeli bowiem  cena będzie przesadna, to 
chęci zm aleją do zera, a w tedy i tak ko
szty m usi ponieść społeczeństwo. Tyle że 
bezproduktywnie. Szukanie granicy roz
sądku polega więc na m anew rowaniu po
m iędzy przeciwnościami.

Przypomina to kruczy dziób z  serem. 
Pusty, jeśli zby t rozioarty, ale w ystarczy  
ścisnąć za mocno i z sera zostaną jeno 
dziury.

O statnimi czasy daje się w e znaki dziób 
gazetowy. Ceny dzienników  podskakują

sobie bowiem  w yżej niż Wszoła. W re
zultacie miesięczna cena dziennika odpo
wiada cenie trzech— czterech m iesięczni
ków, o których wszyscy mówią, że drogie.

Nigdy przedtem  tak w ielu ludzi nie od
wiedzało bibliotek wyłącznie po to, żeby 
poczytać dzienniki. K upuje się głównie e- 
dycje piątkowe, z programem TV. E fekt 
przesadnej podw yżki cen gazet codzien
nych jest zatem  taki, że czytelnicy płacą 
za nie bezpośrednio niewiele w ięcej niż 
przedtem  — bo kupują m niej. Zw iększo
na cena tych gazet w  znacznie w yższym  
stopniu natom iast obciąża prenumerato
rów instytucjonalnych, angażując — a 
jakże — środki ogólnospołeczne. Zdaje 
się, że akurat nie o to chodziło.
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