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N a ja k ą  u s taw ę  czekam y

In te g ra c ja  b ib lio te k a rs tw a  i in fo rm acji 
n a u k o w e j a  n o w a  u s ta w a

BOLESŁAW HOWORKA

Spraw a znowelizowania względnie 
uchwalenia nowej ustawy o biblio
tekach 1 staje się co jakiś czas 

przedmiotem zainteresowania niektórych 
bibliotekarzy. Nie dzieje się to z bez
pośredniej inicjatyw y „mas bibliotekar
skich” — inspiratorem, przynajm niej w 
ostatnich latach, były kom petentne urzę
dy lub organy — np. M inisterstwo K ul
tury i Sztuki lub Panstwowà^ Rada Bi
blioteczna, organ organizacji — np. Za
rząd Główny Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich, względnie redakcja cza
sopisma bibliotekarskiego — jak  obecna 
inicjatyw a ,,Poradnika B ibliotekarza”.
Trzeba wszakże podkreślić, że spraw a ta 
interesuje tylko nielicznych biblioteka
rzy, „masy” niewiele poświęcają' jej uw a
gi. Liczne grem ia bibliotekarskie często 
nie ' znają postanowień ustawy, a są i 
tacy bibliotekarze, którzy wiedzą o niej 
bardzo mało bądź zgoła nic.

Zainteresowanie problem em nowelizacji 
ustaw y o bibliotekach ostatnio osłabło 
naw et w  szeregach „aktyw u” bibliotekar
skiego. Zjawisko to jest m.in. konsek-

* U staw a  z dnia 9 k w ie tn ia  1968 r. o b i
b lio tekach . „D ziennik  U staw ” 1968 n r  12 poz. 
63.

w encją zaangażowania się bibliotekarzy, 
przede wszystkim zatrudnionych w  bi
bliotekach publicznych, w  ożywione dy
skusje nad kolejnymi projektam i ustawy 
o upowszechnianiu kultury, a następnie 
— po jej uchwaleniu w r. 1984 — nad
problem ami związanymi z jej wdroże
niem, a później funkcjonowaniem. Prze
pisy tej nowej ustawy obecnie interesują 
wielu pracowników bibliotek publicznych 
bardziej niż postanowienia ustawy o biblio
tekach. U statw a o bibliotekach nie budzi 
też większego zainteresowania biblioteka
rzy resortu oświaty. Także pracowników 
bibliotek naukowych- bardziej zajm uje 
treść aktów  normatywnych stanowiących 
o zasadach działania instytucji, w ra 
mach których działają (ustawa o szkol
nictw ie wyższym, o Polskiej Akademii 
Nauk), niż postanowienia przepisów usta
wy o bibliotekach. Ostatnio najgorętsze 
dyskusje nad spraw ą ustawy toczyły się 
w  latach 1982-1983 na forum powołanej 
przez m inistra kultury  i sztuki komisji 
do spraw y przygotowania nowelizacji tego

* U staw a z dnia 26 kw ie tn ia  1984 r. o 
upow szechn ianh i k u ltu ry  oraz o praw ach i 
obow iązkach pracow ników  upow szechn ian ia  
k u ltu ry . , .D ziennik U staw ” n r  26, poz. 129.
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ak tu  prawnego. N iektóre z wypowiedzi 
wygłoszonych na posiedzeniu tej kom isji 
dnia 18 m aja  1982 r. były ogłoszone w 
„B ibliotekarzu” Publikacja S tefana Ku- 
tiowa w yw ołała polemiczny artykuł Mie
czysława Derentowicza oraz odpowiedź 
au tora ' . N a  m arginesie tej w ym iany zdań 
opublikowany został bardzo interesujący 
artykuł M arii Dembowskiej L Próbę w łą
czenia się do dyskusji podjął też autor 
niniejszego artykułu®.

Do dyskusji nad spraw ą nowelizacji (u- 
chw alenie nowej) ustaw y o bibliotekach 
powrócono w  r. 1985. Spraw ą tą  zajm ow a
ła się kom isja pow ołana z inicjatyw y P ań 
stwowej Rady Bibliotecznej, działająca 
pod przewodnictw em  B arbary  Sordylowej.

Obecnie do problem ów tych w racam y w 
związku z podejm owanym i przez organy 
Stow arzyszenia B ibliotekarzy Polskich 
próbam i uporządkow ania sytuacji biblio- 
teczno-inform acyjnej w  naszym kraju . Nie 
można za taką próbę uporządkow ania u- 
znać poczynań C entrum  Inform acji N au
kowej, Technicznej i Ekonomicznej, m ają- 
zaw arte w projekcie ustaw y o in for
m acji naukow ej. Uważna lek tura kolej
nych projektów  ustaw y o inform acji nie 
przekonuje zainteresowanych, że ten ak t 
norm atyw ny stanow iłby jakiś pow ażniej
szy krok naprzód, m.in. w stosunku do u- 
chwały n r 35 Rady M inistrów  z r. 1971 
na polu legislacji biblioteczno-inform acyj- 
nej. W przekonaniu nie tylko au tora tego 
artykułu  jest to projekt, ak tu  norm atyw 
nego zredagowanego ,,pod CINTE”, zm ie
rzający do zbiurokratyzow ania tej insty tu
cji, co sugeruje uw ażna analiza art. 9 
ostatniej w ersji projektu. Postanow ienia 
zaw arte w  projekcie ustaw y o inform a
cji naukow ej nie tw orzą z CINTE p raw 
dziwego centralnego ośrodka inform acji 
naukow ej, który w  odniesieniu do ośrod-

’ T. Z a r z ę b s k i .  U staw a In s tr u m e n te m . 
poIityA i b ib lio teczn e j. ,,B ib lio tek a rz” 1982 n r  
4 s. 79-80; J . W o ł o s z :  Z rezerw ą  do n o w e li
za c ji u s ta w y  o b ib lio teka ch . „B ib lio tek a rz” 
1982 n r  4 s. 82-83.

S. K u  b ó w. O now ą ustaw ą o b ib lio te 
kach . , .B ib lio tek arz” 1982, n r  4 s. 77-78.

5 M. D e r  e n  t  o w  i c z. K ro k  do przodu, 
trz y  w stecz. N ad le k tu rą  „ B ib lio tek a rza” . 
„A P ID ” 198S n r  1 s. 34-36.

® S. K  u  b ó w. W spraw ie n o w e j u s ta w y  
b ib lio teczn e j. O dpow iedź M. - D eren tow iczow i. 
„A P ID ” 1983 n r  6 s. 35-37.

’ M. D e m b o w s k a .  O in teg ra c ji bez  
em ocji. „A P ID ” 1983 n r  6 s. 3-9.

’ B. H o w o r k a .  U staw a o b ib lio tekach .
,.P rzeg ląd  B ib lio teczny” 1984 n r  2 s. 137-146.

’ U chw ała nr 35 R a d y  M in istrów  Z dnia  
12 lu tego  1971 r. w  spraw ie  ro zw o ju  in form ćicji 
n a u ko w e j, tech n ic zn e j i eko n o m iczn e j. , .Mo
n ito r  P o lsk i” 1971 n r  14 poz. 104.
now anej obecnie treści budzi fakt, że po-

ków inform acji naukowej w k ra ju  spełniał
by podobną rolę, jaką  odgrywa Biblioteka 
Narodowa w odniesieniu do ogólnokrajo
wego system u bibliotecznego. Spraw y inr- 
form acji naukowej załatw ia obecnie, we 
w łaściwy sposób, w ym ieniona już wyżej 
uchw ała n r  35 z r. 1971.

N ajw iększe podejrzenia au to ra  co do 
intencji osób starających się o uchw alenie 
ustaw y o inform acji naukow ej w propo- 
za gronem  zainteresow anych ustaw ą po
zostawiono Stowarzyszenie B ibliotekarzy 
Polskich, organizację zawodową bibliote
karzy i dokum entalistów  — pracowników 
bibliotek i ośrodków inform acji naukowej, 
organizację statutow o zobowiązaną do w y
rażan ia opinii o aktach norm atywnych 
związanych z działalnością instytucji za
trudniających bibliotekarzy i dokum enta
listów.

USTAWA O UPOWSZECHNIANIU 
KULTURY ROZWIĄZAŁA NIEKTÓRE 

PROBLEMY

Wpływ na przebieg dyskusji nad spraw ą 
nowelizacji ustaw y o bibliotekach miało 
uchwalenie ustaw y o upowszechnianiu 
kultury. Ten ak t norm atyw ny m a obecnie 
w yraźnie określone m iejsce w systemie 
„praw a bibliotecznego” — rozw iązuje licz
ne problem y bibliotek publicznych i ich 
pracowników, również n iektóre z porusza
nych w toku dyskusji nad  spraw ą now eli
zacji ustaw y o bibliotekach.

W ustaw ie o upowszechnianiu ku ltu ry  
znalazły się postanow ienia stw arzające 
lepsze podstaw y m ateria lne funkcjonow a
n ia bibliotek. Art. 7 nie tylko zobowiązuje 
przedsiębiorstw a państwowe, inne pań 
stwowe jednostki organizacyjne, spółdziel
nie i ich związki, organizacje związkowe 
oraz inne organizacje zawodowe i społecz
ne do organizowania upow szechniania ku l
tu ry  oraz zapew nienia mu odpowiednich 
w arunków  m aterialno-technicznych i o r
ganizacyjnych, ale przede w szystkim  pod
kreśla, że jednostki organizacyjne upo
w szechniania ku ltu ry  korzystają z pomocy 
i ochrony państw a. Nie są to stw ierdze
n ia  bez pokrycia, gołosłowne. W yrazem 
tego, że upowszechnianie ku ltu ry  jest pod 
ochroną państw a, są przepisy o obowiąz
kach organizatora (art. 12), a także o 
rejestrach  instytucji i placów ek upo
wszechniania ku ltu ry  (art. 13) oraz o obo
w iązku uzyskania opinii organu re jestru 
jącego w  spraw ie zlikw idow ania instytucji 
Względnie placówki upow szechniania ku l
tu ry  (art. 15). A spraw a w yw iązywania się 
z obowiązków przez organ spraw ujący 
bezpośredni nadzór nad biblioteką (ustawa 
o bibliotekach art. 9 ust. 1) zawsze bu 
dziła mieszane uczucia w  bibliotekarzach, 
którzy uważali, że są to zadania nie rea li
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zowane, lekceważone. Ustawa o upo
wszechnianiu kultury na pewno znacznie 
lepiej rozwiązuje tę sprawę.

Bibliotekarzy zatrudnionych w bibliote
kach, które, są instytucjam i i placówkami 
upowszechniania kultury, zadowoliły prze
pisy stanowiące o rewaloryzacji płac p ra 
cowników upowszechniania kultury (art. 
28), a także o sposobie stosowania przepi
sów płacowych do pracowników upo
wszechniania kultury zatrudnionych w od
powiednich instytucjach i placówkach 
przedsiębiorstw  i innych państwowych jed
nostek organizacyjnych oraz organizacji 
spółdzielczych i społecznych (art. 26). Roz
wiązane zatem zostały niektóre ważne 
problemy, w przekonaniu bibliotekarzy 
nie najlepiej u jęte v/ ustawie o bibliote
kach.

Odnosząc się krytycznie do treści usta
wy o upowszechnianiu kultury trzeba tu 
taj wskazać, że niewłaściwie potraktow a
ne zostały przez nią problemy zawodu 
bibliotekarskiego. M inister kultury i sztu
ki prezentując w Sejmie projekt tego aktu 
stwierdził, że ustaw a kreuje nowy zawód: 
pracownika upowszechniania kultury. 
A przecież bibliotekarz, to zawód po
wszechnie i od tysięcy la t uznany. W kon
sekwencji w tekście ustawy oraz w prze
pisach wykonawczych ani razu nie mówi 
się o bibliotekarzach — mówi się stale o 
pracownikach upowszechniania kultury, o 
pracownikach instytucji i placówek upo
wszechniania kultury  zatrudnionych w bi
bliotekach.

Ustawa o upowszechnianiu kultury  no
welizuje ustawę o bibliotekach, zm ienia
jąc podstawę praw ną do stanowienia prze
pisów płacowych dla bibliotekarzy (art. 38). 
Tę zm ianę należy ocenić negatywnie, bo
wiem przekreślone zostały możliwości wy
dania ak tu  normatywnego, który (w po
staci jednego aktu) byłby podstawą sta
nowienia przepisów płacowych dla biblio
tekarzy. Gdyby treść tej zmiany była inna, 
a nowy zapis w ustawie o bibliotekach 
stanowił, że: „Rada M inistrów określa wy
sokość staw ek wynagrodzenia zasadnicze
go, dodatków, a także ich rodzaje i zasa
dy przyznaw ania’,’, gdyby więc brzm iał tak 
samo jak  w ustaw ie o upowszechnianiu 
kultury, wówczas uchwały Rady M inist
rów określające zasady w ynagradzania bi
bliotekarzy byłyby w ydaw ane na podsta
wie delegacji zawartych w dwóch usta
wach, a przepisy płacowe obowiązywały
by we wszystkich instytucjach zatrudnia
jących bibliotekarzy i dokumentalistów, 
bez potrzeby stanowienia odrębnych za
rządzeń m inistrów  (kierowników urzędów 
centralnych) w oparciu o odpowiednie upo
ważnienie (np. z § 1 ust. 3 uchwały n r 158 
Rady M inistrów z r. 1985 i®).

V chw ala  nr 158 R ady M inistrów  z dnia  
14 październ ika  1985 r. w  spraw ie określenia

Dodajmy, że obecnie w ystępuje „kolizja 
przepisów” w sprawie określenia wyma
gań kwalifikacyjnych upraw niających do 
zajmow,ania określonych stanowisk biblio
tekarskich. Ustawa o bibliotekach (art. 29 
ust. 4) zawiera odpowiednią delegację dla 
Rady Ministrów, a ustaw a o upowszech
nianiu kultury (art. 16 ust. 6) — dla m ini
stra  kultury i sztuki. Sformułowania za
w arte w tych ustawach są w istocie inne, 
ale stanowią o regulacji tych samych pro
blemów.

USTAWA O BIBLIOTEKACH MOŻE 
DALEJ OBOWIĄZYWAĆ

Według oceny zainteresowanych biblio
tekarzy ustaw a z dnia 9 kw ietnia 1968 r. 
o bibliotekach jest aktem  normatywnym 
dobrym, o czym — w dobie stałych nowe
lizacji i uchw alania nowych ustaw  — 
świądczy przede wszystkim jej trwałość. 
Jedyna nowelizacja omówiona powyżej w 
niczym nie podważa tego poglądu. U sta
w a ta może dalej obowiązywać bez zmian, 
mimo że w iele zawartych w  niej określeń, 
nazw organów już się zmieniło. Tak sytu
acja kształtuje się przy w^szystkich dłu
gowiecznych, z zasady bardzo dobrych 
aktach norm atywnych i trzeba ją  uznać 
za normalną. Reorganizacja rządu, zmiana 
nazwy urzędu, naczelnego organu adm ini
stracji państwowej, zmiany w systemie 
rad  narodowych, zmiany w  organizacji 
związków zawodowych nie mogą owoco
wać kolejnymi nowelizacjami ustaw. To 
nie są powîody do zmian w tekście usta
wy. Zmiany takie można wprowadzać do
piero wtedy, gdy chodzi o sprawy zasad
nicze.

UWAGI KRYTYCZNE

Zwolennicy nowelizacji zgłosili pod 
adresem  ustawy o bibliotekach kilka uwag 
krytycznych :

1. Obowiązująca ustaw a o bibliotekach 
nie określa w sposób właściwy zadań 
współczesnej biblioteki, a w szczególności 
n ie stanowi o jej poważnych zadaniach 
informacyjnych.

2. Brak dotąd określenia, jaki naczelny 
organ adm inistracji państwowej powołany 
jest do koordynowania i nadzorowania 
działalności ogólnokrajowej sieci bibliote- 
czno-informacyjnej ; zbyt ogólnie określo
ne zostały w ustawie obowiązki m inistra 
kultury i sztuki jako koordynatora ogólno
krajowej sieci bibliotecznej, co doprowa
dziło w ostatnich latach do kilku poważ-

w ysokości s taw ek w ynagrodzenia  zasadniczego  
oraz w ysokości, rodzajów  i zasad przyznav:a- 
nia doda tków  do w ynagrodzen ia  pracow nikom  
upow szechniania  k u ltu ry .  ,,M onitor P o lsk i” 
1985 n r 36 poz. 240.
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nych nieporozumień (można tu taj przy
pomnieć znane działaczom SBP w ystąpie
nia przedstawicieli M inisterstwa K ultury 
i Sztuki na ostatnim  zjeżdzie delegatów 
SBP i na jednym  z plenarnych posiedzeń 
Zarządu Głównego).

3. Zbyt ogólnikowo zostały potraktow a
ne w ustaw ie praw a i obowiązki użytkow
ników biblioteki, mimo zasygnalizowania 
tego problem u w art. 1 ust. 2.

4. Niewłaściwie jest określony status 
państwowej Rady Bibliotecznej; postulu
je  się, aby w skład tego organu wchodzi
li w części członkowie z wyboru oraz aby 
określić kadencyjność tego organu.

5. Szereg uwag budzi spraw a egzempla
rza obowiązkowego; postuluje się w pro
wadzenie pojęcia „regionalny egzemplarz 
obowiązkowy” i przyznania stosownych 
upraw nień wojewódzkim bibliotekom pub
licznym.

6. Lepszego sprecyzowania wymaga 
spraw a organów bibliotecznych, statusu 
dyrektora bądź kierow nika biblioteki oraz 
organów kolegialnych.

7. Zbyt ogólnikowo sform ułowane są po
stanowienia stanowiące o pracownikach 
biblioteki. Postuluje się, aby nowa (zno- 
^velizowana) ustaw a określiła w arunki za
trudniania na stanowiskach bibliotekar
skich i na stanowiskach dokumentalistów, 
zasady płac i awansów, praw a i obowiąz
ki pracowników bibliotek.

Trzeba stwierdzić, że większość tych 
uwag jest w pełni uzasadniona, a wym ie
nione w  nich problem y w ym agają w łaści
wego załatwienia. Nie są to jednak spra
wy pilne, które trzeba rozwiązać bezzwłocz
nie, już dzisiaj — mogą one zaczekać. 
I — co chyba jest tu taj najważniejsze: nie 
są to sprawy, które można dzisiaj rozw ią
zać w  sposób właściwy.

POTRZEBNA JEST JEDNA USTAWA 
O BIBLIOTEKARSTWIE I INFORMACJI 

NAUKOWEJ

Nie ma obecnie wyraźnej potrzeby, a 
przede wszystkim nie m a warunków, aby 
zno'welizowaé ustaw ę o bibliotekach, - bo
wiem nie uda się nam  dzisiaj odpowied
nio rozstrzygnąć wielu ważnych spraw, a 
ew entualnie wprowadzone zmiany nie da
dzą efektów. Nowa ustaw a powinna zinte
grować system biblioteczno-informacyjny. 
M aria Dembowska pisząc na ten tem at 
przypomniała opinię w tej spraw ie w y
rażoną przez znanego bibliotekoznawcę 
amerykańskiego, J.H .Shera’y. Cytuję tę opi
nię według tekstu jej artykułu:

„Pomiędzy nauką o inform acji a  b i
bliotekoznawstwem nie m a sprzeczności, 
są one bowiem naturalnym i sojusznikami, 
i tak  jak  bibliotekarze nie powinni od
trącać nowego „duchowego krewnego”, tak  
też i specjaliści w  zakresie inform acji po

winni wyzbyć się nieufności w  stosunku 
do bibliotekarzy. Obie strony popełniły i 
w dalszym ciągu popełniają błędy, a jeśli 
bibliotekarze popełnili ich więcej, to tylko 
dlatego, że mieli na to więcej czasu”.

wypowiadam się za nową usta
wą „o bibliotekarstwie i infor
macji naukowej”, ustawą, któ
ra we właściwy sposób zinte
gruje dwa niezależnie funkcjo
nujące systemy. Dotychczasowa 
dezintegracja, której na pewno 
nie zlikwiduje ustawa o infor
macji naukowej, stale przynosi 
szkody użytkownikom, rozpra
sza skromne środki materialne, 
jest zdecydowanie negatywnie 
oceniana przez użytkowników, 
a także przez bibliotekarzy i 
dokumentalistów.

I dalej autorka stw ierdza: \
„Potrzebna jest — by tak  rzec — „zin

tegrowana świadomość inform acyjna”, po
legająca na dostrzeganiu i rozumieniu ro
li i miejsca w krajow ym  systemie różnych 
kategorii placówek informacyjnych, w łaś
ciwych im zadań, oraz wzajem nych po
wiązań ich działalności. Wszystkim p ra 
cownikom placówek inform acyjnych, a w 
szczególności bibliotekarzom i pracowni
kom ośrodków inte, jak  również instytu
cji, które m ają decydujący wpływ na pro
gram owanie i budowę krajowego systemu 
informacyjnego, potrzebne jest szerokie, 
kompleksowe i kom petentne spojrzenie 
na całą złożoną problem atykę udostępnia
nia wiedzy ogólnej i zawodowej w spo
łeczeństwie. Integracja działalności wszy
stkich placówek informacyjnych, w szcze
gólności bibliotek i ośrodków inte, nie 
oznacza, że zadania tych kategorii placó
wek są identyczne. SINTO powinien być 
rozumiany jako społeczny system inform a
cyjny, obejmujący swoim zasięgiem wszel
kie kategorie bibliotek, w tym — obok 
bibliotek naukowych i fachowych — rów 
nież biblioteki szkolne i publiczne. Postu
la t ten jest zgodny z tendencjam i św iato
wymi wyrażonymi w  program ach UNISIST 
i NATIS oraz w Generalnym  Program ie 
Inform acyjnym  UNESCO. W tjnn duchu 
powinien być opracowany projekt ustawy 
o krajow ym  systemie informacyjnym. 
Trzymanie się z uporem przestarzałego, 
zarówno w świetle współczesnych tenden
cji międzynarodowych, jak  i zasad krajo
wej polityki społecznej, „wąskoprofesjo-



na jaką u sta w ę czekam y

nalnęgo” modelu inform acyjnego jest prze
jawem  swoistego konserwatyzm u środo
wisk decydujących o kształtow aniu „poli
tyki inform acyjnej” w kraju, konserw a
tyzmu, tak  chętnie, choć nie zawsze słusz
nie,. zarzucanego pracownikom  biblio-

, tek
Podzielając poglądy autorki wypowia

dam się za nową ustaw ą „o b ibliotekarst
wie i inform acji naukow ej”, ustawą, która 
we właściwy sposób zintegruje dwa nie
zależnie funkcjonujące systemy. Dotychcza
sowa dezintegracja, której na pewno nie 
zlikw iduje ustaw a o inform acji naukowe'j, 
stale przynosi szkody użytkownikom, roz
prasza skrom ne środki m aterialne, jest 
zdecydowanie negatywnie oceniana przez 
użytkowników, a także przez bibliotekarzy 
i dokumentalistów.

Potrzebna jest ustaw a o bibliotekarstw ie 
i inform acji naukowej — nie dwie, ale 
jedna ustawa. Ale do tej sprawy nie wol
no podchodzić emocjonalnie, dążyć do 
szybkiego 'Uchwalenia takiej ustawy. Dzi
siaj, w dobie destabilizacji, kryzysu, usta
wa taka nie spełni swego zadania.

O USTAWIE TRZEBA MYŚLEĆ JUŻ 
DZISIAJ

Prace nad tworzeniem  nowej ustawy, 
prace wokół spraw y tu ta j najw ażniejszej: 
intęgracji ogólnokrajowych sieci — biblio
tecznej .i inform acji naukowej, wym agają 
trudnych i długich uzgodnień m iędzyre
sortowych. W ymagają także zm ian w zà- 
sadach działania naszych bibliotelę i ośrod
ków inform acji naukowej, ich unowocześ
nienia, wyposażenia w odpowiednie środki

“ M. D e m b o w s k a .  O in tegracji... jw .; 
c y ta t pochodzi z: R .S .G llarew ski. In fo rm a cja  
naukow a  i b ib lio tekoznaw stw o . T end en c je  roz
w o ju  i nauczania  (Tłum , z ros.). W arszaw a 
OIN PAX 1976 S. 33-34.

techniczne, stworzenia możliwości korzy
stania ze światowych baz danych, a prze
de wszystkim zaopatrzenia w potrzebne 
użytkownikom m ateriały  inform acyjne, 
głównie zapewnienia nieprzerwanego, sy
stematycznego dopływu czasopism nauko
wych inform ujących o osiągnięciach nauki 
na świecie. P raca nad tekstem  nowej 
ustaw y nie będzie łatwa, zajm nie wiele 
czasu i będzie wymagać poważnego tru 
du, zaangażowania zainteresowanych re 
sortów. Do pracy nad postanowieniami 
nowej ustawy, o bibliotekarstw ie i infor
m acji naukowej trzeba będzie zaangażo
wać licznych fachowców, w  tym  biblio
tekarzy i dokumentalistów, inform atyków, 
prawników. Uchwalenie nowej ustaw y w 
formie nie dopracowanej może przynieść 
tylko szkody. Nadto do jej uchw alenia nie 
powinno dojść przed zakończeniem reali
zacji planu wychodzenia naszego k ra ju - 
z kryzysu, zanim nie nastąpi popraw a n a
szej sytuacji ekonomicznej, w yraźna sta
bilizacja gospodarcza. Muszą powstać do
bre w arunki do funkcjonow ania sieci bi- 
blioteczno-informacyjnej, do systematycz
nego rozwoju nauki, do rozwoju inform a
cji naukowej.

Ale o ustaw ie o bibliotekarstw ie i in 
form acji naukowej trzeba myśleć już dzi
siaj. I jak  najszybciej powinny powstać 
zespoły fachowców przygotowujących jej 
tezy. Nadeszła już pora, aby rozwinąć 
nad tą  spraw ą szerszą dyskusję z udzia
łem kom petentnych pracowników bibliotek 
i ośrodków inform acji naukowej, a przede 
wszystkim pracowników Biblioteki N aro
dowej i Centrum  Inform acji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej, pracowników 
zainteresowanych resortów, tych wszyst- ' 
kich, którym  sprawy bibliotekarstw a i in 
formacji naukowej są napraw dę bliskie, 
a zadania bibliotek i ośrodków inform acji 
naukowej — oczywistie.
Wokół polemik o społeczności bibliotekar
skiej

INFORMUJEMY AUTORÓW, że dysponując niewielką objętością num erów nie mo
żemy kwalifikować do druku artykułów  przekraczających 8-10 znormalizowanych 
stron (30 wierszy) maszynopisu. A rtykułów  nie zamówionych przez redakcję ' nie 
zwracamy. Zastrzegamy sobie praw o do skracania, adiustacji tekstów, nadaw ania 
własnych tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
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W o k ó ł p o lem ik  o sp o łe c z n o śc i 
b ib lio te k a rsk ie j

MARIAN WALCZAK

p rowincjonalny w yrobnik dydaktyki 
■ bibliotekarskiej z Jarocina, owego 

polskiego bibliotekarskiego „pseudo-Hei- 
delbergu” czy też „pseudo-Getyngi”, ani 
przypuszczał, iż jego głos polemiczny w 
spraw ie realiów  oraz koncepcji kształce
nia i doskonalenia zawodowego kadr bi
bliotekarskich wywoła tak  szeroki 3?ezo- 
nans i spowoduje kolejne wypowiedzi po
lemiczne oddanych bibliotekarstw u i z 
nim  związanych teoretyków i praktyków. 
M artw ić się, czy cieszyć? Sądzę, że św iad
czy to i o wadze problem u jakości kadr 
pracujących w polskich bibliotekach, i o 
zbyt małym zainteresowaniu naszych cza
sopism Zawodowych trafiającym i tam  
ludźmi. Wypowiedzi moich adw ersarzy po
tw ierdzają tezę, że na kształcenie i dosko
nalenie należy patrzeć całościowo, wie
loaspektowo, pod kątem  zmieniających 
się funkcji i zadań bibliotek, ale także i 
zm ian dokonujących się w odbiorcach u- 
sług bibliotecznych, czyli naszych czytelni
kach, w  całej ich różnorodności pokolenio
wej, środowiskowej i socjologiczno-psy-
chologicznej.

Jakość kadr jest problem em nieomal 
wszystkich środowisk zawodowych — 
wszędzie szuka się nowych rozwiązań w 
zakresie zwiększenia mobilności zawodo
wej, zaangażowania, jakości teoretycznego 
i praktycznego przygotowania. Polemiczna 
burza o model pracow nika biblioteki, a 
także absolwenta szkoły bibliotekarskiej za
równo na poziomie średnim  jak  i wyższym 
świadczy, że to, czym kłopoczą się różne 
profesje, nie omija i św iatka bibliotekar
skiego. Przeto przysłowiowy kij wsadzony 
przez autora w  mrowisko spowodował 
zapewne słusznie reakcję w  postaci róż
norodnych sądów, punktów  widzenia i 
propozycji nowych rozwiązań — tu  i ów
dzie. .Trochę autora zm artw ił w łaśnie fakt, 
iż w wypowiedziach polemicznych zbyt 
mało podano kontrpropozycji, now ator
skich sugestii nâ tem at skuteczniejszego 
kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy. 
Bo na to, że kadra pow inna być doskonal
sza, w  zasadzie zgadzają się wszyscy au
torzy, a różnica zdań dotyczy właściwie 
tylko metod i form  jej przygotowywania. 
Większość autorów  sta ra  się uzasadnić 
niesłuszność którejś z tez postawionych 
przeze mnie w artykule Bibliotekarz czy

bibliotekoznawca? oraz w innych druko
wanych w ,,B ibliotekarzu” h Być może, 
że trochę w tym stw ierdzeniu zarozum ia
łości, ale więcej chyba — muszę się przy
znać — kompleksu niższości prowincjusza 
próbującego zakryć ten kompleks ekstra
w agancją polemiczną. Z tego też względu 
ośmielę się podjąć polemikę z autoram i 
wypowiedzi lub z niektórym i tezami w 
obronie własnych przemyśleń i spostrze
żeń.

Rozpocznę od wypowiedzi p. M arcina 
Drzewieckiego którego zresztą bardzo 
szanuję za jego mądre, bardzo potrzebne 
polskiemu bibliotekarstw u skrypty i opraco
wania, zalecane przeze mnie studentom. 
Niemniej myślę, że w ferworze polemicz
nym przeważyła tym razem  natu ra  pole- 
inisty, a nie naukowca. P. Drzewiecki 
bardzo dowcipnie wywiódł, iż mój artykuł 
przypomina nieświeże ciasto (czytaj: zle- 
żałą papkę) oraz iż nie bardzo rozróżniam 
przyczyny od skutków. Może i rzeczywiś
cie. Nasłucha się człowiek różnych narze
kań wśród bibliotekarzy na biblioteczną 
rzeczywistość i sam popada w malkon- 
tenctwo. Ale nie wszystkie argumenty, któ
re przytoczył p. Drzewiecki, przekonują, 
np. należałoby się' dziwić, gdyby bibliote
ki nie czekały na młody narybek biblio- 
tekoznawczy. W w ielu regionach kraju, 
ze znanych nam  wszystkim względów 
płacowo-bytowych, biblioteki czekają na 
jakikolw iek narybek. Aby tylko był! 
Świadczy o tym wyjątkowo wysoki pro
cent bibliotekarzy zatrudnionych bez ja 
kichkolwiek kw alifikacji oraz fakt, że 
zaoczne szkoły bibliotekarskie bez przer
wy m ają co robić. Nie oznacza to w szak
że od razu tego, że absolwenci studiów 
bibliotekoznawczych są znakomicie przy
gotowani i że wręcz nie wypada już w ię
cej od nich żądać. Nie jest też argum en
tem  fakt, że w  Instytucie Książki i Czy-

‘ M arian  W a l c z a k .  B ib lio tekoznaw ca  czy  
biblio tekarz?  ,,P o ra d n ik  B ib lio tek arza” 1987 n r 
1 s. 9-12; Tenże: K oncepcja  sy s tem u  k sz ta ł
cenia, dokszta łcan ia  i doskonalen ia  zaw odo
wego b ib lio teka rzy  w  Polsce. ,,B ib lio tek arz”
1986 n r  9 s. 3-13.

2 M arcin  D r z e w i e c k i .  N ie m y lić  s k u t
kó w  z p rzyczyn a m i. „P o rad n ik  B ib lio tek arza”
1987 n r  5 s. 4-5.
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telnictw a pracu ją bibliotekoznawcy. A kto 
m a tam  pracować? Pielęgniarki? Czy pro
w adzą oni kom petentne badania? Na pew
no tak. Ale czy wszyscy? Na ten tem at 
św iatek bibliotekarski od la t w ypow iada 
różne sądy. Oczekuje wciąż więcej i w ię
cej. Wszakże to wyspecjalizowana placów
ka centralnej biblioteki państw a. Nie 
mówmy przeto o tych kilku osobach o 
specjalnym  statusie, am bitnych, wysoko 
cenionych. Mówmy o rzeszach bibliote- 
koznawców w tak  zwanym  terenie, np. 
o p. Jadzi z biblioteki gminnej, o p. Kasi 
instruktorce w bibliotece wojewódzkiej, o 
p. Zosi w dziale opracowania itd.

Nie odżegnywałbym się także tak  b a r
dzo od koncepcji proponowanych przez 
W andę D ąbrow ską czy Helenę Radlińską. 
Bywa tak, że niekiedy stare sprawdzone 
szkoły okazują się bardziej skuteczne niż 
wszelakie rzekomo supernowoczesne. Z lik
widowaliśm y w  Polsce swego czasu licea 
pedagogiczne, a dzisiaj stwierdzam y, że 
św ietnie przygotowywały nauczycieli do 
pracy dydaktycznej i wychowawczej. P rzy
rów nanie sytuacji bibliotekarza do sytua
cji lekarza jest chyba spreparow ane tro 
chę na wyrost, gdyż inna to m ateria. 
T rudno byłoby rzeczywiście pozwolić, aby 
młody lekarz od razu robił skom plikowa
ne operacje, gdyż jego' pom yłka mogłaby 
kosztować czyjeś życie, ale młody biblio
tekarz powinien od razu „wejść w lud” 
ze swoją świeżością, młodością, pomysło
wością i w italnością. Biblioteczna m ateria 
nie tak  znowuż złożona jak  ciało i dusza 
ludzka. '

Nie sądzę niestety, aby kadra była naszą 
najsilniejszą pozycją w bibliotekarstw ie. 
B ibliotekarską biedę znamy wszyscy dos
konale, gdyby jednak kadra była lepsza, 
bieda ta  może stałaby się mniej widoczna. 
Z tego samego m ateria łu  można uszyć 
sukienkę bardzo brzydką, ale i — przy 
inicjatyw ie i pomysłowości — bardzo 
efektowną. Podejrzew am  przeto, że mój 
znakom ity adw ersarz w brew  zapew nie
niom  podał ciasto również niezbyt świeże.

Panu  Żmigrodzkiemu s mogę tylko po
dziękować za ipomoc, gdyż poparł moje 
stw ierdzenie, że niebibliotekoznawcy są 
w  bibliotekach naukowych znakom itym i 
fachowcam i w  różnych v>rąskich dyscypli
nach. Trudno sobie zresztą wyobrazić do
brą bibliotekę naukow ą bez specjalistów 

''po studiach kierunkowych, niebiblioteko- 
znawczych. Byłby to przecież absurd. Myś
lę, że m a rację p. Żmigrodzki mówiąc, iż 
nic nie należy pochopnie ani likwidować, 
ani ograniczać. W pierw trzeba wszystko 
dobrze wyważyć, uzasadnić,, zbadać. Coś 
zniszczyć łatwo, odbudować bardzo tru d 

® Z bign iew  Ż m i g r o d z k i .  D aleko od  
o b ie k ty w izm u .
„ P o ra d n ik  B ib lio tek a rza” 1987 n r 5 s. 5-6.

no. Nie w tym  chyba rzecz, aby w strzy
mywać rekrutację^ na studia biblioteko- 
znawcze czy ograniczać nabór, podyskuto
wać jednak w arto o zapotrzebowaniu na 
kadrę z punktu  w idzenia także przysz
łych wymogów przy realizacji różnych 
czynności bibliotekarskich.

P anu  Kempie pragnąłbym  odpowie
dzieć na zdziwienie, w jakie w praw iła go 
koncepcja utw orzenia w  Jarocinie Wyż
szej Zawodowej Szkoły B ibliotekarstw a. 
Na podstawie mojego stw ierdzenia, że w o
jewództwo kaliskie jest nasycone w ka
drę bibliotekarską, w'ysnuwa p. Kem pa 
wniosek, jakoby szkoła jarocińska prze
stała być a trakcją  dla młodzieży. Że tak  
nie jest, świadczy nie tylko liczba kan
dydatów starających się o przyjęcie każ
dego roku, ale i rynek pracy, wyjątkowo 
chętnie w chłaniający naszych absolwen
tów. A to, że w  województwie kaliskim  
jest dość kadry, w ynika z geograficznego 
rozmieszczenia szkół bibliotekarskich, k tó
re przede w szystkim  kieru ją absolwentów 
w zachodnie rejony kraju , podczas gdy 
wschodnie pozostają bez dopływu świeżej 
krwi. Jarocin w łaśnie dzięki in ternatow i 
w jakim ś, (może nie za wielkim, ale zaw 
sze) stopniu zapełnia tę lukę — każdego 
roku kształci kilkunastu absolwentów dla 
województw wschodnich.

żaw odow a szkoła bibliotekarska nie jest 
żadną efemerydą, lecz skorzystaniem  ze 
wzorów naszych sąsiadów — np. w NRD, 
na Węgrzech od la t funkcjonują takie 
szkoły, a ich absolwenci są poszukiwani 
i szanowani.

Inne profesje w  naszym kraju, np. róż
nej maści inżynierowie czy nauczyciele poza 
kształceniem  uniw ersyteckim  czy politech
nicznym także kształcą swoje kadry w  
szkołach zawodowych. Istnienie szkoły za
wodowej bibliotekarskiej na . poziomie 
wyższym byłoby tylko nadaniem  biblio
tekarstw u właściwej rangi. Koncepcja u- 
tw orzenia wyższej szkoły zawodowej na 
bazie jarocińskiego ośrodka wcale nie 
oznacza, że zatracił on swój statutow y 
charakter, ale wręcz odw rotnie — jest na 
tyle silny, aby podjąć próbę partnerstw a 
wobec innych ośrodków. Przecież ani nie 
ucierpi na tym  jego baza m aterialna, ani 
nie poniosą szkody kształceni kandydaci, 
gdyż zawsze pozostanie po prostu p rzy
zwoitą stacjonarną szkołą. P. Kempa dzi
wi się trochę, że jakiś tam  Jarocin tvyle- 
ciał jak  sroce spod ogona z propozycją nie 
mieszczącą się w utartych kanonach pol
skiego akadem izm u bibliotekarskiego. Co 
przeszkadza jedno drugiem u?

< A ndrzej K e m p a .  Dlaczego na jstarsza  
szko  b ib lio teka rs tw a  w  Polsce m u s i przestać  
Istn ieć. ,,P o ra d n ik  B ib lio tek arza” 1987 n r 5 s. 
8-10.
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Jeżeli zaś w  jednej koncepcji propono
w ałem  objęcie nadzoru przez przeróżne 
poważne instytucje, to nie dlatego, aby 
Jarocin uwolnić od współodpowiedzialnoś
ci za doskonalenie, lecz celem pewnego 
uporządkowania metodycznego i wzmoc
nienia pedagogicznego.

Uważam zresztą, że czas najwyższy, aby 
kadry biblioteczne poddać sukcesywnemu 
doskonaleniu; tę funkcję muszą przejąć 
biblioteki wojewódzkie, naukowe czy 
w iększe biblioteki resortowe, chociażby 
ze względu na rozm iary potrzeb. Ilu p ra 
cujących bibliotekarzy można przeszkolić 
rocznie na kursach w  Jarocinie? — 600, 
700?, A trzeba przeszkolić kilkadziesiąt 
razy więcej. Wiedza m usi być wciąż od
naw iana, i to nie na zasadzie akcyjności, 
lecz dobrze funkcjonującego systemu. 
Szkoda, że adw ersarz tylko się oburza i 
dziwi, a mało sam proponuje. Co do 
splendorów, to autor już z tego wyrósł. 
Dziekanem lub rektorem  jeszcze może 
zostać i . wcale nie musi takich zaszczy
tów szukać w nowo powołanej wyższej 
zawodowej szkole bibliotekarstw a, gdyż 
ta  raczej by ,się w iązała z ciężką pracą 
niż z zaszczytami. Zresztą o zaszczyty ła t
wiej w struk turach  akadem ickich, gdzie 
więcej „napuszoności” niż uczoności.

Przeciwko koncepcji wyższej szkoły za
wodowej opowiedział się również p. 
Gawroński 5. Nie jest jednak  praw dą, że 
propozycja powołania takiej szkoły w ynik
ła z przekonania o braku  w szkołach wyż
szych pomocy naukowych .i urządzeń, 
w skutek czego źle przygotow ują one do 
zawodu. Nigdzie takie stw ierdzenie nie 
padło — skąd mogę wiedzieć, 'jakie jest 
W5’posażenie dydaktyczne na poszczegól
nych uczelniach? M oja koncepcja zrodziła 
się jako próba zaproponowania a lterna
tywnego kształcenia uzawodowionego na 
poziomie wyższym przy utw orzeniu takiej 
struktury, która by um ożliwiała natu ralną 
selekcję kandydatów  w  trakcie studiów 
dwustopniowych, dających możliwość za
równo nauczania słuchaczy, jak  i studio
w ania przez nich.

W zam ian p. Gawroński proponuje li
cea lub technika na bazie ośmioklasowej 
szkoły podstawowej. A ja  — i sądzę, że 
nie tylko ja  — zawsze twierdziłem , że 
osadzenie szkolnictwa bibliotekarskiego na 
podstawie szkoły średniej jest naszą w iel
ką zdobyczą-. To po to w łaśnie chcieliś- 
my swego czasu w prow adzić powszechną 
szkołę średnią, aby ludzi wyposażyć w 
podstawov.-e minima, celem przygotowa
nia ich do uczestnictwa w  szeroko po j
mowanej kulturze. Przecież szkoły śred-

5 A ndrzej G a w r o ń s k i .  K szta łceen ie  b i
b lio teka rzy  (Głos w  dyskusji). ,,P o ra d n ik  B i
b lio te k a rz a ” 1987 n r 5 s. 10-12.

nie (technika zawodowe) byłyby zdecy
dowanym krokiem  wstecz. To już m oja 
koncepcja wyższej zawodowej szkoły bi
bliotekarstwa, dyskusyjna, bo dyskusyjna, 
chyba jest jednak  lepsza.

Dziwi się mój adwersarz, iż szkoła taka 
m iałaby być resortowa, podporządkovKrana 
M inisterstw u K ultury i Sztuki. Powiada, 
że resort ten nie kocha bibliotek. Gdyby 
rzeczywiście tak  było, to nie biblioteki 
publiczne stanowiłyby najlepszą w k raju  
sieć biblioteczną, ale na przykład biblio
teki naukowe lub może szkolne. Ale n a 
w et laik, student pierwszego roku widzi, 
że tak  nie jest. Nie ma nic gorszego niż 
moncpolizm — także w  kształceniu po
trzebna jest konkurencja. Może M inister
stwo K ultury i Sztuki poradziłoby sobie 
ze swoją wyższą szkołą bibliotekarską o 
charakterze zawodowym. Pragnę również 
powiedzieć, że nie sztuka robić rzeczy 
nowe w oparciu o w ielkie pieniądze, ale 
sztuką jest robić je  — tak  po poznań^ku 
— jak  najm niejszym  nakładem . Sumy wy
mienione przez p. Gawrońskiego stanow ią 
uzupełnienie do środków przyznawanych 
Ośrodkowi na jego działalność statutow ą.

Proponuje p. Gawroński, aby Jarocin 
przejął funkcję centralnego ośrodka 
kształcenia kadr. Pełni ją  już. VZ sposób 
nie pisany, ale pełni. W ystarczy przeana
lizować centralne konferencje, sem inaria 
bibliotekarskie w ostatnich latach. Wiele 
z nich odbyło się w Jarocinie przy wy
datnym  współudziałe Ośrodka. Można 
jeszcze dodać, że koszty takich konferen
cji były zawsze p  wiele niższe niż znacz
nie mniejszych w innych m iastach.

Ośrodek w jakim ś procencie pełni też 
funkcje metodyczne; Można oczywiście 
dyskutować, czy robi to dobrze, czy źle, 
czy mógłby lepiej, ale nie m a chyba orga
nizmu bibliotecznego, do którego nie od
nosiły by się te same pytania. Łatwo ra 
dzić Jarocinowi, aby stał się dla bibliote
karstw a centrum  metodycznym. Czy to 
aby nie nazbyt zaszczytna funkcja? Poza 
tyrn taki „grajdoł” m iałby pełnić funkcję 
szkoleniową dla kadr kierowniczych bi
bliotekarstw a polskiego? Może zresztą i 
mógłby — po odpowiednim przygotowa
niu. N ikt jednak, poza jedyną pracownicą 
D epartam entu Książki i Bibliotek M ini
sterstw a K ultury  i Sztuki, nigdy nie po
staw ił pytania; w jaki sposób można .by 
Ośrodkowi w  Jarocinie pomóc, by rzeczy
wiście stał się głównym ośrodkiem dosko
nalącym. Łatwo wytykać błędy, pokazy
wać, jak  by mogło być, łatwo opowiadać, 
że „taki centralny ośrodek mógłby znako
micie współpracować z Ośrodkiem O rga
nizacji Kształcenia K adr Inform acji 
CINTE”, że i „dla Insty tu tu  Książki i 
Czytelnictwa BN i bibliotekarzy nauko
wych Jarocin byłby równie o tw arty i goś
cinny”. M ądre to rady. Tylko jakim  w y
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siłkiem można by je zrealizować? Wy
siłkiem dwóch, trzech pracowników m e
rytorycznych Jarocina i niewielkiej grupy 
innych, praw dziw ie zaangażowanych? J a 
rocin na razie nigdzie nie może się do
prosić o przyzwoitą maszynę powielającą, 
o głupie trzy, cztery miliony, aby w ym ie
nić wyeksploatowane stoły, tapczany, fo
tele, nie może wydeptać u Jego Ekscelen
cji Naczelnika Jarocina jednego, najwyżej 
dwu mieszkań dla młodych fachowców, 
specjalistów. Nie sztuka przyjechać ze 
stolicy i wydziwiać, jakim  ów Jarocin 
mógłby być. Gdyby jednak wszyscy tylko 
tak' tyrali od kursu do kursu, od konfe
rencji do konferencji, to już trochę lepiej 
by się działo w  bibliotekarstw ie, szczegól
nie naukowym.

Kochani — zam iast dobrze radzić, je 
żeli możecie, pomóżcie m aterialnie, pro
gramowo, przez przy jazdy! Wasze fachowe 
w ykłady dla rzesz bibliotekarzy. Sam się 
nieraz dziwię, że przy jarocińskim  obcią
żeniu jeszcze chce się nam  myśleć o 
aw ansie Ośrodka do roli szkoły wyższej 
zawodowej. Przecież moglibyśmy trady
cyjnie nadal kształcić kandydatów  do za
wodu, prowadzić kursy u tartym  szablo
nem, nie narażając się na krytyki. Ale 
jeżeli wszyscy będziemy myśleć w katego
rii schematów tradycjonalnych, bez o tw ar
cia na różne zmiany, to i przez następne 
dziesięciolecie zachowamy bibliotekarski 
prowincjonalizm .

Myślę, że 'ciekaw ie u jął problem  p. Mi
chalski «, który powiada, że istota często 
nie najlepszej pracy bibliotekoznawców 
tkw i w program ach nauczania. Tak jest! 
W łaśnie o to chodzi. Nie m a • potrzeby 
negowania dyplomu uniwersyteckiego stu
diów bibliotekoznawczych. Rzecz w łaśnie 
w innym ustaw ieniu program owym  na 
m iarę bardziej praktycznych, ale i nowo
cześnie ujętych teoretycznych treści nau
czania. Stąd w łaśnie zrodziła się ideia 
wyższej zawodowej szkoły biblio tekar
stwa. Gros prac bibliotecznych to prace 
dość przyziemne, często m anualne, prac 
koncepcyjnych nie m a aż tak  wiele 
(wyjątek stanow ią niektóre działy biblio
tek naukowych). Bibliotekarze zaś muszą 
przede wszystkim służyć człowiekowi, czy
telnikowi, i muszą to robić w  m iarę 
szybko, skutecznie i poprawnie, a do tego 
jeszcze aktrakcyjnie. Stąd też w łaśnie 
ośmieliłem się postawić tezę, że absol
wenci studiów niebibliotekoznawczych, po
siadając specjalistyczną wiedzę, szersze 
horyzonty ogólne, okazują się po pozna
niu w arsztatu  czynności bibliotekarskich 
bardziej skuteczni w swoim działaniu, i

’ L ech  M i c h a l s k i .  D laczego się n ie  zga
dzam . ,.P o rad n ik  B ib lio tek arza” 1987 n r 5 s. 
6-8.

to zarówno praktycznym, jak  i koncepcyj
nym.

Praw da, że trudno o jednoznaczne uo
gólnienie, gdyż wszystko zależy od jed
nostkowych predyspozycji, ambicji, a nie
stety nie zawsze posiadanie dyplomu idzie 
w parze z wiedzą i umiejętnościami. Są 
tego świadomi dyrektorzy bibliotek, toteż 
przy przyjm owaniu do pracy nie zawsze 
k ieru ją się tylko widokiem przedłożonego 
dyplomu takiej czy innej szkoły. Takie 
widzenie spraw y oznacza nie tyle potaki
w anie dyrektorom, ile akceptację ich 
praktycznego zmysłu oceny ludzi nie w e
dług dyplomów studiów bibliotekoznaw
czych, lecz w perspektyw ie wieloletniej 
pracy z pracownikiem  jeszcze nie wypo
sażonym w um iejętności potrzebne na 
różnych stanowiskach bibliotecznych.

Podobnie spraw ę tę zresztą widzi p. H en
ryk Hollender który jest w tej sżczęśliw- 
szej sytuacji, że może nasze kształcenie i 
doskonalenie porównać z przygotowywa
niem kadr w społeczeństwie wysoko sto
jącym  technicznie, jakim  jest społeczność 
am erykańska. Nie ukrywam, iż trochę 
zazdroszczę p. Hollendrowi takiej możli
wości, ale cóż, faceci z prowincji m ają 
raczej niewielkie szanse wyjazdów, na
w et studyjnych, do tak  atrakcyjnych k ra
jów. W każdym razie z praw dziw ą przy
jemnością czyta się refleksje p. Hollendra, 
gdyż uzasadnia on istotne wady naszego 
systemu kształcenia. W skazuje przede 
wszystkim na ogromne skostnienie nasze
go kształcenia uniwersyteckiego, na mało 
przydatne i często niepotrzebne ti’eści 
nauczania, na kompilacyjny i czysto teo
retyczny charak ter prac dyplomowych. 
W łaściwie p. Hollender na podstawie swo
jego doświadczenia i praktycznej znajo
mości studiów w  innych krajach w skazu
je  te same bolączki systemu kształcenia i 
doskonalenia bibliotekarzy, które staram  
się głosić od lat, a za które od czasu do 
czasu bywam bity.

Powiada, bowiem p. Hollender; uczmy 
praktycznej strony poruszania się po bi
bliotece i m ądrze popularyzujm y książkę 
w społeczeństwie, uczmy praktycyzmu, 
wiedzy teoretycznej, ale przydatnej i no
woczesnej.

Szalenie odpowiada mi jego pogląd, aby 
poszczególne zakłady bibliotekoznawstwa 
uczyły się od siebie i myślały po swoje
mu. Rzeczywiście — niech kradną sobie 
pomysły i wykładowców, niech bronią 
się przed niepotrzebnym i eksperym entam i 
i zachowują z pietyzm em to, co już spraw 
dzone. S ąd zę ,ż e  w łaśnie tak . Tylko kon
kurencja może wyzwalać inicjatywy, tylko 
zakłady uczące mądrze, nowocześnie i

’ H en ry k  H o l l e n d e r .  Po p ierw sze — nie  
szfcodzić. ,.P o rad n ik  B ib lio tek arza” 1987 n r  4 
s. 6-9.
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praktycznie niech m ają praw o p rze trw a
nia. Może m iejm y mniej szacownych, sko
stniałych s truk tu r szkolnych, ale niech 
będą dofinansowane, rzetelnie przygoto
wujące, od których należy wymagać do
brych absolwentów.

Myślę, że nie osta tn ia  to polemika na 
tem at kształcenia kadr dla bibliotek. W ie

rzę, że mimo ostrości sform ułowań i istnie
nia różnych punktów  w idzenia uda się 
środowisku bibliotekarskiem u w  Polsce 
wypracować spójny, drożny, elastyczny i 
otw arty  system kształcenia. Ważne, że 
coś drgnęło w skostniałym, akadem ickim  
myśleniu.

B ib lio łe k o z n a w c a  to  b ib lio te k a rz

MAREK NAHOTKO

Z uw agą przeczytałem  artykuł p. M aria
na W alczaka Bibliotekoznawca czy biblio
tekarz  (Poradnik B ibliotekarza nr 1/87), 
w którym  au tor sta ra ł się ustosunkować 
polemicznie do mojego wcześniejszego a r 
tykułu. Swój artykuł napisałem  w tonie 
praw ie jaw nie zachęcającym  do dyskusji, 
bowiem podobnie jak  p. W alczak uważam, 
że w ym iana poglądów jest zawsze poży
teczna, byle była prowadzona z sensem, 
tzn. nie na zasadzie „gadał dziad do 
obrazu...” ani m etodą grochu o ścianę. Nie 
spodziewałem się jednak aż tak  skrajnej 
opinii, i to w dodatku nie opartej na żad
nych realnych faktach (oprócz rozmów 
p. W alczaka ze znanymi mu dyrektoram i 
bibliotek). Do w ielu zarzutów  bardzo rze
czowo ustosunkowali się panowie Drze
wiecki' i Żmigrodzki, a także p. Michalski, 
ja  więc tylko chciałbym zająć się kilko
m a drobnymi sprawam i.

Znów mam  bowiem w rażenie, że absol
w ent bibliotekoznaw stw a stał się dobrym  
chłopcem do bicia. N ie znaczy to, że 
ńważam, iż wszelkich uwag negatywnych 
o absolw entach należy zakazać. Niech one 
jednak  będą w ypowiadane rzeczowo. Po 
przeczytaniu pracy p. W alczaka odniosłem 
wrażenie,, że jest on w sytuacji kogoś, 
kto musi uderzyć i rozpoczliwie szuka k i
ja.

Pisze on np., że absolwenci biblioteko
znaw stw a nie lubią prac żmudnych, b rud 
nych, nieciekawych, a przy tym  m anual
nych. Czy to oznacza, że za takim i w łaś
nie pracam i przepadają absolwenci liceów 
i techników bibliotekarskich, których au 
tor staw ia niejako po przeciwnej stronie 
barykady (całkiem zresztą bezpodstawnie) ?

Obawiam się, że żaden norm alny czło
w iek nie będzie dum ny z w ykonyw ania 
takiej roboty.

Jeśli już jesteśm y przy w arunkach p ra 
cy: p. W alczak tw ierdzi, że biblioteko- 
znawcy idą do bibliotek, aby nic nie ro
biąc, bez wysiłku zgarniać mamonę. Jest 
to tw ierdzenie tak  kuriozalne, że aż tru d 
no traktow ać je poważnie. Nie wiem, czy 
au tor pracow ał kiedyś w  bibliotece, a 
jeśli tak, to czy zaczynał w niej karierę 
od stanow iska młodszego bibliotekarza z 
odpowiednią m iesięczną gażą? Śmiem 
twierdzić, że każdy, kto idzie do pracy do 
biblioteki, musi mieć w sobie coś ze 
społecznika, aby przetrw ać w  takich w a
runkach. Poza tym  każdy człowiek, a 
szczególnie młody człowiek, chce, aby to, 
co robi, przydawało się kom ukolwiek do 
czegokolwiek. Bibliotekoznawcy wiedzą, 
co mogłoby być przydatne. Może dlatego 
są niewygodni dla niektórych dyrektorów?

Autor powołuje się na tw ierdzenie o b i
bliotekarstw ie jako o służbie społecznej. 
Tu przypom inają mi się stare kroniki f il
mowe z pieśniami B udujem y now y dom  
i Na lewo most, na prawo most... Sądzi
łem, że zrozumienie, iż nie w ystarczy po
wiesić hasło na murze, aby podskoczyła 
■wydajność, jest bardziej powszechne.

Z wypowiedzi mego interlokutora w nio
skuję ponadto, że nie bardzo w ie on, cze
go w łaściwie uczy się student biblioteko
znawstwa, a co gorsza — nie wie także, 
czego powinien się on uczyć. Z jednej bo
wiem strony, tw ierdzi, że za dużo jest te
orii, a studia to- konglom erat różnych 
przedmiotów, a następnie powołuje się na 
Radlińską i jej poglądy na wiedzę biblio
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tekarza (rzeczywiście nieco przestarzałe), 
która jej zdaniem powinna stanowić kon
glom erat różnych dyscyplin. Gdzie indziej 
znów twierdzi, że bibliotekoznawstwo jest 
dziedziną interdyscyplinarną. Czy nie 
oznacza to, że musi ono również uwzględ
niać istnienie dyscyplin pokrewnych?

Na koniec wypada mi się zgodzić choć 
z jedną tezą autora. Otóż zgadzańi się, że 
trzonem kadr bibliotecznych powinni być 
bibliotekoznawcy będący bibliotekarzam i. 
Bibliotekoznawcy tacy kształceni są w 
uczelniach wyższych na kierunkach bibłio- 
tekoznawczych. Oni będą trzonem kadr 
bibliotecznych.

Chciałbym w dwóch zdaniach ustosun
kować się także do pomysłu przekształce
nia POKB w Jarocinie w szkołę wyższą. 
A właściwie nie ustosunkować się, ale za
dać kilka pytań, gdyż stojąc z dala od

kulis sprawy nie potrafię pojąć kilku rze
czy. Z jednej bowiem strony na kilku 
kartach czasopisma p. Walczak równa 
wyższe studia bibliotekarskie z ziemią, a 
z drugiej strony żąda utworzenia nowej 
szkoły wyższej!? Czym konkretnie będzie 
ona się różnić od 'istniejących studiów 
wyższych? K to będzie jeździł na studia 
do Jarocina, m ając w pobliżu takie ośrod
ki jak  Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa? 
Gdzie bibliotekarze znajdą tak  dobre jak  
dotąd w Jarocinie w arunki do doskona
lenia zawodowego? Jak  ta  szkoła wyższa 
będzie się m iała do reszty struktury  
szkolnictwa w Polsce? Czy nijak? Czy 
każda miejscowość wielkości Jarocina po
w inna starać się o swoją uczelnię wyższą? 
Czy kolejne zapędy reform atorskie znów 
nie zniszczą instytucji z dużą, dobrą tr a 
dycją, którą to tradycję trzeba będzie la
tami odbudowywać? Nie wiem.

W s p ó łp ra c a  re g io n a ln a  w  szw ed zk im  
sy s te m ie  b ib lio teczn y m

LUCJAN BILIŃSKI

Dość często spotykamy się z pojęciami: „ogólnokrajowa sieć biblioteczna”, „jed
nolity system biblioteczny”, które są zapisami ustaw lub innych dokumentów le
gislacyjnych regulujących działalność bibliotek w różnych krajach. W licznych dy
skusjach tak wśród teoretyków, jak i praktyków bibliotekarstwa przeważa po
gląd, że pojęcia te mają znaczenie abstrakcyjne, a wyrażana w  nich idea nie da 
się zrealizować. Jako przykład dla potwierdzenia takiego sądu wymienia się da
leki wciąż od urzeczywistnienia zespół zadań ujętych w rozdziałe trzecim — „Ogół- 
nokrajowa sieć bibłioteczna” — ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach.

Nie można jednak z góry przesądzać 
o tych kwestiach w oderwaniu od 
konkretnych warunków, w jakich 

funkcjonują biblioteki. System zarządza
nia bibliotekami jest spójny z całokształ
tem stosunków społeczno-politycznych i 
ekonomicznych panujących w danyńi kra-, 
ju. Stąd aby odpowiedzieć na pytanie, w 
jaki sposób budowany jest jednolity sy
stem biblioteczny, należy przeanalizować 
podstawy praw ne i możliwości ich w pro
wadzenia w życie w  konkretnym  kraju  h

‘ P ro b lem  te n  szczegółowo om aw iam  w  a r 
ty k u le  Praw ne regulacje jednolitego  sy stem u  
biblio tecznego w  Bułgarii. ,.P rzegląd B iblio
teczn y ” 1,986 n r 6.

Na podkreślenie zasługuje natom iast 
fakt, że za realną rzeczywistość uważa się 
funkcjonowanie systemów regionalnych, w 
ram ach których rozw ijają się różne formy 
współpracy bibliotek, korzystne zarówno 
dla nich samych, jak  i dla ogółu czytel
ników.

Z uwagi na to, że współpraca regional
na w  szwedzkim systemie bibliotecznym 
została zapoczątkowana już w r. 1930, 
w arto .się  bliżej zapoznać z zasadami rea
lizowania tej współpracy. Jest to tym 
bardziej interesujące, że współpraca ta 
rozw ija się w kraju, który nie ma ustawy 
o bibliotekach i w którym  również obe
cnie nie pracuje się nad takim  dokumen
tem.
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z zagranicy Szw ecja

W Szwecji kilkakrotnie inform owano 
mnie, że umica się tam  w ydaw ania ustaw  
i rozporządzeń, bo działają one w spo
sób ograniczający swobodę jednostek, o r
ganizacji samorządowych i społecznych, 
ueżeli już w'^ydaje się tego rodzaju doku
m enty legislacyjne, to zaw ierają one po
stanow ienia bardzo ogólne, problem  bę
dący przedm iotem  regulacji praw nej roz
w iązują tylko w sposób ramowy.

Spośród trzech zasadniczych sieci biblio
tecznych w Szwecji — biblioteici publicz
ne, szkolne, uczelniane — za najw ażniej
szą z punktu  widzenia spełnianych fun
kcji ośw iatow o-kulturalnych uważa się 
sieć bibliotek publicznych.

S truk tu ra  tej sieci przedstaw ia się, jak  
następuje:

— w każdym okręgu (województwie), 
działa publiczna biblioteka okręgowa; jest 
ich 24. U zupełniają je trzy biblioteki cen
tra lne  realizujące wypożyczenia m iędzy
biblioteczne;

— w m iastach i większych skupiskach 
ludności, gdzie są zlokalizowane organa 
w ładz samorządowych, istn ieją biblioteki 
kom unalne; jest ich 284;

— sieć bibliotek publicznych uzupełnio
na jest przez 1600 filii bibliotecznych oraz 
132 bibliobusy obsługujące 119 jednostek 
adm inistracyjnych 2.

C harakter publicznych m ają także 44 
samodzielne biblioteki szpitalne.

Z bibliotek publicznych w  Szwecji ko
rzysta ponad 40% obywateli, a ilość -wy
pożyczeń w ciągu roku przekracza 76 min 
— czyli że na mieszkańca k ra ju  przypada 
średnio 9 książek. Do najaktyw niejszych 
czytelników należą dzieci: wypożyczają 
przeciętnie 24 książki w ciągu roku. 
Spośród ogólnej liczby wypożyczeń lite
ra tu ra  dla dzieci wynosi 43%, beletrysty
ka dla dorosłych — 36%, książki niebele- 
trystyczne — 20%

Szwedzkie biblioteki publiczne u trzym y
w ane są głównie przez lokalne władze ko
m unalne, które pokryw ają 95% ogółu w y
datków  na prowadzenie bibliotek; 3% 
kosztów ich utrzym ania finansują biblio
teki okręgowe, a 2% pochodzi z budżetu 
centralnego. Z otrzymywanego co roku 
budżetu biblioteki przeznaczają 16% środ
ków na uzupełnianie księgozbiorów, 54% 
na opłacenie personelu i 20% na u trzym a
nie i wyposażenie lokali bibliotecznych.

Bardzo ściśle .współpracują z biblioteka
mi publicznym i biblioteki szkolne, których 
jest około 500. Są one wspomagane m eto
dycznie i organizacyjnie przez 70 „cen

'  ,,S ta tis tik  A rsbok 1986. S ta tis tica l A b s trac t 
of Sw eden” . S tockho lm  1986.

’ M. T o r n g r e n ,  B. A l e x a n d e r s o n  — 
The Sw edish lib rary  sy stem . C u rre n t Sw eden. 
P u b lish ed  b y  th e  S w edish  In s titu te . N o 314, 
F e b ru a ry  1984.

tralnych bibliotek szkolnych”, które także 
udzielają pomocy w grom adzeniu i k a ta
logowaniu książek zakupywanych do sieci 
bibliotek szkolnych. Biblioteki szkół śred
nich, w porównaniu z bibliotekam i szkół 
podstawowych, są lepiej zorganizowane i 
posiadają znacznie bogatsze księgozbiory 4.

Szwedzkie biblioteki naukowe to głów
nie książnice uniw ersytetów  i innych wyż- 
szyćh uczelni. Nowoczesna, doskonale w y
posażona Biblioteka U niw ersytetu SztoK- 
holmskiego pełni jednocześnie funkcję Bi
blioteki Szwedzkiej Akademii Nauk. M iej
sce szczególnne wśród bibliotek naukowych 
zajm uje K rólewska Biblioteka Narodowa 
w Sztokholmie. Biblioteki uniwersytetów 
(Sztokholm, Linköpings, Lund, Göteborg, 
U m ei, Uppsala) grom adzą głównie zbiory 
z zakresu hum anistyki i nauk społecznych, 
wyższe uczełnie w Vax jo, K anstad, Ö re
bro i Lulea w iążą księgozbiory z p rofi
lem danej uczelni. Do największych b i
bliotek specjalnych należą książnice Poli
techniki Sztokholmskiej i Szkoły H andlo
wej w Sztokholmie.

ZASADY I KIERUNKI WSPÓŁPRACY 
REGIONALNEJ

Idea współpracy regionalnej biblio
tek, zrealizowana w r. 1930, jest oparta 
na strukturze sieci bibliotek publicznych, 
a jej głównymi ogniwami stały się biblio
teki okręgowe. Regionalną działalność bi
blioteczną finansują w 65% rady  okręgo
we, pozostałe 35% środków pochodzi z 
budżetu państwa®. W bibliotekach okrę
gowych, największych książnicach publicz
nych w regionie, powołano wydziały do 
spraw  regionalnych. Nie m ają one upraw 
nień adm inistracyjno-nadzorczych nad sie
cią bibliotek w okręgu — pełnią w sto
sunku do tej sieci funkcję usługową, po
mocniczą, elim inującą ew entualne dublo
wanie pracy bibliotek. W celu udosko
nalenia współpracy regionalnej, w latach 
sześćdziesiątych powstały trzy centralne 
ośrodki realizujące wypożyczenia między
biblioteczne. Są one zlokalizowane w sto
licach trzech regionów Szwecji: Umea (re
gion północny — 5 okręgów, 52 jednostki 
samorządowe, 1,2 m in mieszkańców), 
Sztokholm (region centralny — 9 okręgów.

4 W Szw ecji obow iązu je  dziew ięcio letn ia  
szkoła podstaw ow a. O bejm uje  ona g ru p ę  w ie
kow ą uczniów  7-16 la t. Po u k o ń czen iu  szkoły 
podstaw ow ej ponad  90% szesnasto la tków  k o n 
ty n u u je  n au k ę  w szkole ś red n ie j. U czniow ie 
m ogą w y b rać  jed en  z 25 k ie ru n k ó w  w  ram ach  
trzech  typów  szkół; hum anistyczno-spo łecz- 
nych , ekonom icznych  i tech n iczn o -p rzy ro d n i- 
czych.

’ F. O c h s n  e r  Regional C ollaboration ln  
the  Sw edish  L ibrary  S ys te m . ,,S can d in av ian  
P ub lic  L ib ra ry ” 1981 wol. 14 n r  4.
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103 jednostki samorządowe, 3,5 m in miesz
kańców), Malmö (region południowy — 
9 okręgów, 124 jednostki samorządowe, 
3,5 m in mieszkańców). Działalność biblio
tek  realizujących wypożyczenia m iędzy
biblioteczne pokryw ana jest w  całości z 
budżetu państw a.

informowano mnie, że unika 
się tam wydawania ustaw i 
rozporządzeń, bo działają one 
w sposób ograniczający swobo
dę jednostek, organizacji sa
morządowych i społecznych. 
Jeżeli już wy da je się tego ro
dzaju dokumenty legislacyjne, 
to zawierają one postanowienia 
bardzo ogólne, problem będący 
przedmiotem regulacji praw
nej rozwiązują tylko w sposób 
ramowy.

W spomniane wydziały do spraw  regio
nalnych przy bibliotekach okręgowych m a
ją  w  zasadzie jednakow e zadania, a róż
nicuje je tylko specyfika danego regionu, 
okręgu.

Do podstawowych kierunków  działania 
w zakresie współpracy regionalnej należą;

@ dostarczanie rzadszych m ateriałów  
bibliotecznych, których biblioteki mniejsze 
n ie gromadzą,

@ w ydaw anie bibliografii,
udzielanie porad metodycznych i p ro 

w adzenie działalności inform acyjnej,
@ prowadzenie szkolenia i doskonalenia 

bibliotekarzy,
świadczenie specjalnych usług biblio

tecznych dla im igrantów  oraz dla osób z 
ograniczonymi możliwościami czytania,

©  świadczenie usług w zakresie porad
nictw a, inform acji itp. z dziedziny upo
wszechniania kultury.

©  grom adzenie dokum entów życia spo
łecznego i innych m ateriałów  o charak te
rze regionalnym.

Wydziały do spraw  regionalnych grom a
dzą książki, archiw alia m ikrofilm owe i in 
ne dokum enty, które używane są rzadko, 
stąd nie zachodzi potrzeba ich kom pleto
w ania w  mniejszych bibliotekach. Od lat 
sześćdziesiątych przechow uje się i w m ia
rę potrzeby udostępnia m.in. utrw alone 
na m ikrofilm ach lub m ikrofiszach m etry
ki i różne dokum enty kościelne, zapisy 
notarialne dotyczące stanu posiadania zie
mi i innych w artości m ajątkowych, re je 
stry  wyroków sądów, a  także inform acje 
z zakresu genealogii. Biblioteki te gro
m adzą również dla potrzeb całego regio

nu litera tu rę  dla im igrantów  — jej do
bór jest uzależniony od składu narodo
wościowego napływowej ludności, za
mieszkałej na danym  terenie.

Bardzo w ażną funkcję w e współpracy 
regionalnej spełn iają biblioteki składowe. 
Z najdu ją się w nich m ateriały  biblioteczne 
dawniej zgromadzone, a więc książki i 
czasopisma, m ateriały  audiowizualne, któ
re nie w zbudzają już większych zain tere
sowań, lecz stanow ią jeszcze pew ną w a r
tość. Grom adzi się tu  również literatu rę 
specjalistyczną, mogącą zainteresować ty l
ko w ąskie grono czytelników. Istnienie 
bibliotek składowych umożliwia dokony
w anie gruntow niejszej selekcji zbiorów w 
bibliotekach terenowych, których pomiesz
czenia są zbyt szczupłe na przechowywa
nie rzadko używanych książek. Istnieje 
zresztą tendencja do pozbywania się, rów 
nież przez biblioteki o dużych lokalach, 
książek tylko sporadycznie wypożycza
nych.

Biblioteki składowe są jednocześnie 
źródłem zaopatrzenia w m ateriały  biblio
teczne dla nowo zakładanych bibliotek, 
względnie dla już istniejących, które tw o
rzą specjalistyczne działy piśm iennictw a 
obejmującego także literatu rę dawniej w y
daną.

W ydziały do spraw  regionalnych speł
n ia ją  ponadto bardzo w ażną rolę w  kon
sultow aniu różnych problemów, jak  m.in.:

©  planow anie środków finansowych na 
prowadzenie bibliotek,

©  projektow anie rozszerzenia sieci b i
bliotecznej,

©  akceptacja rozwiązań architektonicz
nych i funkcjonalnych nowych obiektów 
bibliotecznych,

@ program ow anie działalności m ery
torycznej bibliotek,

@ spraw a autom atyzacji (w tym  także 
kom puteryzacji) procesów bibliotecznych,

@ szkolenie i doskonalenie pracow ni
ków bibliotek,

®  doskonalenie system u zarządzania b i
bliotekami, organizowanie regularnych 
spotkań z kadrą  kierowniczą bibliotek.

Nie bez znaczenia, jest też spełnianie 
przez biblioteki regionalne funkcji koor
dynacyjnych w stosunku do całej sieci 
bibliotek w  okręgu. Z uwagi na  w ypra
cowane już pewne specjalizacje poszcze
gólnych bibliotek okręgowych możliwe 
jest realizow anie przez nie usług biblio
tecznych w skali całego kraju.

Ocena współpracy regionalnej jest b a r
dzo pozytywna, a z jej dobrodziejstw  ko
rzysta ją głównie m niejsze biblioteki. W 
sumie zyskują na niej czyrelnxcy, co jest 
główną ideą i celem współpracy regional
nej. W Szwecji uważa się, że w  dającej 
się przewidzieć przyszłości w spółpraca ta  
będzie kontynuow ana z tendencją do jej 
rozszerzenia.
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w  k s ię g a rn i n a  N ow ym  Ś w ie c ie  
i u  P a rk e ra  w  O xfordzie

JAN WOŁOSZ

A sum pt do napisania tego tekstu dała 
mi relacja mojej żony o kłopotach 
w księgarni przy ulicy Nowy Świat 

w W arszawie, gdzie kupuje książki dla 
swojej biblioteki zakładowej. Otóż kierow 
niczka księgarni oświadczyła jej, że jest 
k lientką kłopotliwą, na której księgarni 
w  ogóle nie zależy. I że pow inna się li
czyć z odebraniem  jej możliwości doko
nyw ania zakupów w  księgarni. W każdym 
razie księgarni nie opłaca się odkładać 
książek dla tej biblioteki. Dlaczego ?i Bo 
żona kupuje niewiele, i to z różnych dzia
łów — książki zarówno naukowe, facho
we, litera tu rę  encyklopedyczno-informa- 
cyjną, jak  i litera tu rę  piękną. Najgorsze 
— co jej wypomniano — że chce kupo
wać książki tylko dobre, i to zazwyczaj 
tylko w 1-2 egzemplarzach, w dodatku nie 
bierze wszystkich odłożonych dla niej 
przez księgarnię tytułów. A odkładanie 
książek wym aga zbyt wiele wysiłku. Trze
ba je  bowiem nie tylko odłożyć na półkę, 
ale i po ich przejrzeniu przez k lienta z 
półki zabrać i dołączyć do innych egzem
plarzy. Takich kłopotów nie m a podobno z 
Biblioteką Narodową, która prosi o odkła
danie polskiej klasyki w w ielu egzempla
rzach. Dlatego też je s t'o n a  staw iana przez 
księgarnię za wzór do... naśladow ania m a
łym bibliotekom.

Trzeba dodać, że w czasie tej przykrej 
rozmowy nie było wzm ianki o przedpła
tach na książki wnoszonych przez biblio
tekę na początku roku, którym i księgar
n ia swobodnie obraca. W ten sposób b i
blioteka w jakim ś niewielkim  stopniu 
kredytuje działalność księgarni. Odkła
danie dla niej książek na półkę przez 
księgarnię nie jest więc całkiem darm ow ą 
usługą, zresztą usługą nie zadow alającą 
w pełni, bowiem nie wszystkie wydaw ane 
książki, które księgarnia otrzym uje, t r a 
fiają  na półki książek odkładanych dla 
bibliotek.

W bibliotekach w arszawskich jest to 
duży i trudny do rozw iązania problem. 
S tąd poszukiw ania książek także w in 
nych księgarniach, co jest i kłopotliwe, 
i czasochłonne, i nie zawsze kończy się 
zakupieniem  potrzebnego tytułu.

Rozmowa w  księgarni była nieprzyjem 
na i na  wiele godzin w yprow adziła żonę 
z równowagi. Kiedy w kilka dni później 
opowiadała mi o ' tym  wydarzeniu, jesz

cze czuło się zdenerwowanie w jej re la 
cji.

A kurat tego dnia wróciłem w raz z gru
pą polskich bibliotekarzy z, sem inarium  
brytyjsko-polskiego w  Wielkiej Brytanii 
na tem at stosowania technologii kom pu
terowych w bibliotekarstw ie. Organizato
rzy sem inarium  ze strony brytyjskiej, tj. 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy i British 
Council, nie tylko przygotowali in teresu
jący program  sem inaryjny, ale także zor
ganizowali zwiedzanie angielskich biblio
tek oraz instytucji rozbudowanego zaple
cza naukowo-technicznego i metodyczne
go bibliotekarstw a brytyjskiego.

Relacja, k tórą usłyszałem, przypom niała 
mi pobyt u P arkera  — dziwnym trafem  
m iał on m iejsce tego samego dnia co w i
zyta żony w w arszaw skiej księgarni. Moje 
w rażenia z pobytu u P arkera  były jednak 
zgoła odmienne.

P arker and Son LTD — firm a założona 
w r. 1797 — zdobyła sobie mocną pozy
cję na brytyjskim  rynku księgarskim , jest 
jedną z kilku brytyjskich firm  księgar
skich specjalizujących się w  zaopatryw a
niu bibliotek w książki i mapy. Sprzedaje 
rocznie ok. 3 min książek głównie biblio
tekom angielskim, ale także na eksport 
— bibliotekom i innym instytucjom  za
granicznym. W swoich skom puteryzowa
nych kartotekach m a zarejstrow anych ok. 
5 tys. klientów  i tw ardo walczy zarówno 
o pozyskanie każdego następnego, jak  i 
o utrzym anie klientów  dotyczasowych. Aby 
utrzym ać się na rynku i um acniać pozycję 
największego dostawcy książek dla biblio
tek, firm a staw ia na nowoczesność, kom 
puteryzację, szybkie dostarczanie zam ó
wionych książek i wyprzedzanie życzeń 
klientów.

Szybką identyfikację poszukiwanych 
przez klientów  tytułów  u łatw ia wyboro
wy zbiór w ydaw nictw  bibliograficznych i 
inform acyjnych oraz baza danych, w k tó 
rej znajduje się ok. 1 m in opisów biblio
graficznych-. W yszukiwanie inform acji od
bywa się w trybie on-line za pośredni
ctwem m onitorów  w biurach firmy. Jest 
to wartościowe źródło inform acji, skoro 
korzysta z niego sporo klientów. Trzy b i
blioteki zapewniły sobie stałą łączność 
on-line z bazą danych firm y za pośredni
ctwem  łącz tełekom unikacyjnych. F irm a 
jest gotowa za niewielką opłatą 120 fun
tów rocznie udostępić svzą bazę danych
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w trybie on-line następnym  bibliotekom 
czy instytucjom.

K om putery utożsam iane są z p rzetw a
rzaniem  inform acji oraz z szybkim jej 
wyszukiwaniem  i rozpowszechnianiem. U 
P arkera  do kom putera tra fia ją  wszystkie 
zamówienia. Dane o sposobie ich zała t
w iania również. F irm a przyw iązuje dużą 
w agę do szybkiej realizacji zamówień 
{większość — w ciągu tygodnia, wszystkie, 
także zagraniczne — w ciągu trzech ty 
godni).

K lienta jednorazowego czy zam aw iają
cego niewiele książek trak tu je  się równie 
poważnie jak  k lienta stałego czy zam a
wiającego ich dużo. Co dwa tygodnie w y
syła się do klientów  raporty  w  postaci 
wyciągów z kom putera, inform ujących o 
stanie realizacji zamówień. W tym  celu 
korzysta się z norm alnej poczty, k tóra na 
wyspach funkcjonuje napraw dę dobrze, 
jak  i z poczty elektronicznej, nieco droż
szej, ale wygodniejszej. Pracow nicy firm y 
są absolutnie przekonani, że k lien t pow i
nien jak  najszybciej wiedzieć, czy i kiedy 
otrzym a zamówioną książkę, aby w razie 
inform acji o w yczerpaniu nakładu mógł 
równie szybko posiadane pieniądze prze
znaczyć na zakup innego dzieła.

Myliłby się jednak ktoś sądząc, że rea li
zacja zamówień sprow adza się do zapa
kow ania książek (firma chwali się facho
wością pakow ania, w  w yniku czego prze
syłki nigdy nie są uszkadzane) i w ysłania 
ich do klienta. Otóż przed w ysłaniem  
firm a najpierw  przysposabia książkę do 
użytku bibliotecznego. Zgodnie z życze
niami klienta okłada się ją  w sam oprzy
lepną folię, wzm acnia okładki przez w kle
jenie odpowiedniej taśm y pomiędzy okład
kę a stronę tytułow ą (ważne ze względu 
na częste kopiowanie tekstów  przez czy
telników  za pomocą kserografów), w kleja 
kieszonkę na kartę  książki, wyposaża w 
kod paskowy do optycznego odczytywania 
danych o książce za pomocą tzw. pióra 
świetlnego podłączonego do kom putera (w 
celu zarejestrow ania wypożyczenia, spo
rządzenia statystyki, kontroli wypożyczeń 
itp.), nak leja  w odpowiednim m iejscu na 
grzbiecie książki symbol klasyfikacyjny i 

. ew entualnie inne symbole. Dopiero tak  
przysposobioną książkę przesyła się klien
towi.

Ale może on także sam przyjechać do 
Oxfordu i na m iejscu książki wybrać. Nie 
m ając tam  dostępu do swoich katalogów, 
nie zawsze jest w  stanie stwierdzić, czy 
każda w ybrana pozycja jest m u istotnie 
potrzebna. Bibliotekarzom  polskim zade
m onstrowano stos książek w ybranych 
przez klienta poprzedniego dnia, które 
zostały przywiezione transportem  firm y 
z księgarni w  innej części m iasta do bu
dynku ekspedycyjnego. W łaśnie w czasie

naszej obecności sporządzano spis tych 
książek przy użyciu monitora. Spis ten 
m iał być przesłany klientowi, który na tej 
podstawie m iał ostatecznie zweryfikować 
swoje zamówienie. Spodziewano się, że 
k lient odw rotną pocztą naniesie na spis 
dodatkowe dane do uwzględnienia w w y
staw ianym  m u rachunku.

Klienci są wymagający. Także gdy cho
dzi o form at rachunku, elem enty opisu 
itp. Zdarza się, że k lient życzy sobie 
uw zględnienia na rachunku symboli k la
syfikacji Deweya czy innej i oczywiście 
pracownicy P arkera  spełniają to życzenie.

Richard Brooks, odpowiedzialny u P a r
kera za jeden z sektorów  współpracy z 
bibliotekami, powiedział grupie polskich 
bibliotekarzy, że nie spotkał dwóch klien
tów, którzy m ieliby identyczne życzenia 
czy to w  zakresie przysposobienia książki 
do użytku bibliotecznego, w arunków  do
stawy, czy też sposobu w ystaw iania ra 
chunku.

Aby w pełni zrozumieć potrzeby klien
tów, firm a wysyła do bibliotek swych 
pracowników, którzy na m iejscu poznają 
uw arunkow ania tych potrzeb, aby póź
niej lepiej móc sprostać wymaganiom. 
Jest to przejaw  troski nie tylko o klienta, 
ale i o w łasny interes. Tylko dobrze ob
służony i zadowolony klient nie zmieni 
swego dostawcy na lepszego i nie pójdzie 
do konkurencji.

A że klienci P arkera są zadowoleni, 
świadczy ich napływ, mimo że usługi f ir 
my nie są najtańsze. Za przysposobienie 
techniczne książki do użytku biblioteczne
go pobiera się 10 pensów. Nie jest to — 
jak  na tam tejsze ceny — dużo. W innych 
firm ach są naw et m niejsze opłaty, ale 
szybkość i dobra jakość usług tego do
stawcy sprawia, że klientów  ciągle przy
bywa. Także zza granicy. Nie od rzeczy 
będzie więc podanie adresu firm y, z k tó
rej usług może skorzystać również biblio
teka lub instytucja polska. Z poczuciem 
pełnej odpowiedzialności firm ę tę można 
czytelnikowi polecić.

Parker and Son LTD, Library Supply 
/Mail Division: Midleway, Summertown 
Oxford, tel. Oxford /0865/ /54156.

Podsum owanie tego, co' wyżej powie
dziano, w brew  pozorom nie jest łatwe, 
jeśli nie chcemy poprzestać na oczywi
stym, choć banalnym  stwierdzeniu, że 
u P arkera  jest dobrze, a u nas trochę go
rzej.

Pouczające wnioski w ypływ ają z sam e
go porów nania stosunku do klienta. Róż
nica jest pew nie m iarą naszego opóźnie
n ia w  rozw oju ekonomicznym, handlu, a 
może i cywilizacyjnym. Nadrobienie tych 
opóźnień w  drodze nakazów i zakazów 
adm inistracyjnych prowadzi do obserwo
wanych w k raju  rezultatów. Pozytywny
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stosunek do k lienta może się formować 
na gruncie ekonomicznym. Zabieganie o 
k lienta w  Oxfordzie nie w ynika z a ltru iz
mu i miłości bliźniego, lecz z przym usu 
ekonomicznego. Jeśli firm a nie będzie za
biegać o klientów  i straci ich' — pójdzie 
pod m łotek i zbankrutuje. N ikt jej dota
cją nie wspomoże. O tym wiedzą wszyscy 
i to decyduje, że k lienta trak tu je  się po
ważnie. Mówi o tym  naw et żartobliwy 
plakat, jaki nam  pokazywano, ze srogim

lwem i napisem, że użytkownik, uosabia
ny przez lwa — „jest naszym królem ”.

Czy i u nas są szanse na zm ianę sto
sunku do klienta? Czytelnik musi sobie 
na to pytanie odpowiedzieć sam. Kiedy 
przed paru  laty  ogłoszono zasady reform y 
gospodarczej, w ielu sądziło, że jej następ
stwem  będzie również zm iana stosunku 
do klienta... Jakoś tego specjalnie nie w i
dać. Także w księgarniach, gdzie podobno 
podaż zaczyna dorównywać popytowi...

B ib lio tek a  sz k o ln a  ja k o  c e n tru m  
ś ro d k ó w  p rz e k a z u  in fo rm ac ji w  szk o le

ANNA SZOSTAK

W r. 1979 W wyniku współpracy organizacji międzynarodowych został 
opublikowany w Paryżu przez dwie autorki zbiór propozycji —  wytycz
nych dla osób planujących i tworzących biblioteczną centra środków’ 
przekazu informacji w szkołach —  F.L. Carroll, P.F. Beilke: „Guideliens 
for the Planning and Organization of School Library Centres General 
Information Programme”.

Mimo upływu 8 lat od wydania tej publikacji, celowe wydaje się krót
kie przedstawienie jej głównych zagadnień. Bowiem w polskiej literaturze 
przedmiotu, mimo że podkreśla się rolę biblioteki jako ogólnoszkolnej 
pracowni interdyscyplinarnej, raczej niewiele miejsca poświęcono pro
pozycjom tworzenia centrów środków przekazu informacji w szkole 
Przedstawione w „Guideliens...” szczegółowe normy określające i regu
lujące pracę centrów szkolnych mogą posłużyć jako punkt odniesienia dla 
polskich bibliotekarzy i władz oświatowych.

' spółczesne teorie nauczania przyw ią
zujące ogromną wagę do samodzielnej 
pracy ucznia, ciągłości procesu ucze

nia się, doskonalenia zasobu zdobytych już 
wiadomości i kw alifikacji — to znam ien
ne cechy kształcenia w  XX w. Istotą pro-

1 Zob. B ib lio tek i szko ln e  za granicą. Zeszy
ty  P rzekładów  nr 41. W arszaw a 1980; D r z e 
w i e c k i  M. W spółczesna b ib lio teka  szkolna. 
W arszaw a 1980.

cesu dydaktycznego jest nie tyle podaw a
nie wiadomości, co nauczanie sposobów 
ich uzyskiwania i wykorzystywania w 
procesach poznawczych. Różnorodność 
środków przekazu funkcjonujących we 
współczesnym świecie zmusza pedagogów 
do aktualizowania- program ów nauczania, 
wykorzystywania w ich realizacji najnow 
szej techniki, dostępnej dzieciom i mło
dzieży poza szkołą. Szkoła i rodzina prze
stały być bowiem jedynymi ośrodkami
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dziecka, przekazującym i mu wiedzę, 
kształtującym i jego poglądy. Ogromny 
wpływającym i na psychikę i osobowość 
rozwój środków masowego przekazu stwo
rzył sytuację wielotorowego napływu w ia
domości, w form ach dużo bardziej a tra k 
cyjnych niż tradycyjnie wykorzystywane 
w szkole. Dlatego też realizacja pomysłu 
tw orzenia lub prezkształcania bibliotek 
szkolnych w centralne zbiory różnego ty 
pu inform acji na różnorodnych nośnikach 
pozwoliłaby zarówno uczniom, jak  i nau
czycielom na bardziej w ielostronną, cie
kawszą i atrakcyjniejszą naukę,, a przede- 
wszystkim na większą samodzielność w 
doborze inform acji i ocenie jej wartości.

Sądząc po literaturze przedm iotu etap 
dyskusji i dociekań nad słusznością przy
jęcia nowej koncepcji bibliotek w szko
łach — już minął. W ydaje się, że dzisiaj 
uwagę autorów bardziej absorbują zagad
nienia związane z praktycznym i form am i 
i zasadami działania nowoczesnej biblio
teki szkolnej niż dalsze rozważania na te 
m at słuszności jej tworzenia i rozwijania. 

'Biblioteczne centra środków przekazu in 
form acji w szkole 2 (pod jakąkolw iek naz- 
w’ą występują) stają się w świecie fak
tem  i spełniają znaczącą funkcję w pro
cesie kształcenia

Trzy międzynarodowe organizacje — 
Unesco, lASL, IFLA prowadzą m.in.

2 School L ib ra ry  M edia C en tre  — SLMC.
’ Zob.: O p rzekszta łcen iu  b ib lio tek  szko ln ych  

w  o środki m u lti  m ediów . P oradnik. W: B i
b lio tek i szko ln e  za granicą. Zeszyt P rzek ładów  
n r  41. W arszaw a 1980 s. 10-11.

4 lA SL — M iędzynarodow e S tow arzyszenie 
B ib lio tek arstw a  Szkolnego ((In te rn a tio n a l As
soc iation  of School L ibra  riansh ip ) pow sta ło  
w  r. 1972 w  ram ach  Św iatow ego K ongresu  Or
g an izacji N auczycieli — W COTP (W orld Con
gress of O rgan izations of T each ing  p ro ffe s-  
sion). Jego  celem  je s t rozw ój b ib lio tek  szkol
nych  i p rog ram ów  b ib lio tecznych  we w szyst
k ich  k ra ja c h , pop ieran ie  zaw odow ego p rzygo
tow an ia  b ib lio tek arzy  szkolnych, in ic jow an ie  
ścisłej w spó łp racy  m iędzy b ib lio tek am i szkol
nym i w e w szystk ich  k ra ja c h , w łącza jąc  w  
tę  w spółpracę w ypożyczanie i w ym ianę p u b 
lik ac ji (In terna tiona l G uide to L ibrary, A rch i
va l and In fo rm a tio n  Science Associations. 
Wyd. 2. N ew  Y ork, L ondon 1980 s. 33).

IFLA  — M iędzynarodow a F ed erac ja  S tow a
rzyszeń B ib lio tek arsk ich  i In s ty tu c ji  ( In te rn a 
tional F ed era tio n  of L ib ra ry  A ssociations and  
In stitu tio n s) . S ekcja  B ib lio tek  Szkolnych 
(School L ib ra ry  Section) IFLA  pow sta ła w  r. 
1973. Je j p race  m ery to ry czn e  k o n c e n tru ją  się 
m .in. w okół b ib lio tek  szko lnych  w  k ra jo w y ch  
system ach  in fo rm ac ji (NATIS), m iejsca i za
d ań  b ib lio tek  szko lnych  w  rea lizac ji p ro g ra 
mów. Pow szechnej R e je s tra c ji B ib liograficznej 
(UBC) i P ow szechnej D ostępności P u b lik ac ji 
(UAP), k h z ta łcen ia  b ib lio tek a rz y  szkolnych.

prace na rzecz bibłiotek szkołnych. Szcze- 
gółnie aktywną rolę odgrywała do połowy 
la t siedemdziesiątych UNESCO, która w> 
r. 1974 zorganizowała naradę na tem at 
przekształcania bibłiotek szkolnych w 
ośrodki m ultimediów w szkolnictwie śred
nim. Pod koniec la t siedemdziesiątych 
wymienione organizacje nawiązały ściślej
szą współpracę (szczególnie IFLA i UNES
CO), której wynikiem jest w łaśnie publi
kacja Guideliens for the Planning and 
Organization of School L ibrary Media 
Centres stanowiąca rodzaj poradnika. 
Przygotowały ją  na podstawie kontraktu  
zawartego pomiędzy IFLA a UNESCO 
P atric ia  Beilke ze School of Library 
Science, Kansas S tate College (USA), i 
przewodnicząca Sekcji Bibliotek Szkol
nych IFLA — Frances Carroll z Nedlans 
College of Advanced Education (Austra
lia).

raca składa się z pięciu rozdzia
łów. W I — będącym wstępem te
oretycznym — autorki wskazały, iż 

konieczność tworzenia bibliotek szkolnych 
— bibliotecznych centrów  środków prze
kazu inform acji (SLMC) — wynika m.in. 
z faktu, iż są one dostępne największej 
grupie potencjalnych ' użytkowników bi
bliotek, tj. dzieciom. Szkoła podstawowa 
jest pierwszym, najważniejszym, a często 
jedynym  etapem  kształcenia, bowiem w 
każdej populacji istnieje grupa kończąca 
naukę na tym poziomie. Tak więc przygo
towanie dziecka do samodzielnego wy
korzystywania źródeł inform acji, rózbu- 
dzenie i rozwinięcie w  nim  ńawyków 
czytania i ustawicznego kształcenia się za
leży m.in. od prawidłowego działania 
SLMC. Biblioteka szkolna w  ujęciu Beil
ke i Carroll jest zatem „bibliotecznym 
centrum  środków przekazu inform acji w 
szkole, będącym zbiorem druków i m ate
riałów audowizualnych, gromadzonych 
pod kierunkiem  specjalistów (school lib ra
ry m edia specialist).

Celem centrum  jest „wspieranie progra
mu szkolnego, zaspokajanie potrzeb każ
dej jednostki w zakresie źródeł i um iejęt
ności wyszukiwania inform acji [...] oraz 
zaspokajania potrzeb społeczeństwa, dążą
cego poprzez szkołę do realizacji swoich 
celów (s. 38). Centrum  powinno podejmo
wać m.in. działania mające na względzie:

— zaspokajanie potrzeb uczniów i nau
czycieli przez udostępnianie poszukiwa
nych przez nich m ateriałów ;

— rozwój czytelnictwa;
— pomoc nauczycielom i uczniom w 

zapoznawaniu się z najbardziej dostępny
mi m ateriałam i (drukowanymi i audiowi-

ksz tałcen ia  uży tkow ników  in fo rm acji w b ib lio 
te k a c h  szkolnych, technolog in fo rm acy jn e j dla 
dzieci.
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zualnymi) dotyczącymi wszystkich in tere
sujących ich dziedzin wiedzy;

— współpracę z innymi bibliotekam i;
— przygotowanie systematycznych p la

nów kształcenia użytkowników inform acji 
w różnym w ieku;

— projektow anie i adaptację różnego 
typu środków przekazu inform acji, w za
leżności od potrzeb szkoły, potrzeb dydak
tyki.

Działania te w ypełniają trzy główne za
kresy prac centrum  określone przez au to r
ki jako: „Uczenie czytania, patrzenia i 
słuchania”, „Rozwój kształcenia”, „Pro
jektow anie i tworzenie środków przekazu 
inform acji”.

W rodziale II Personel Carroll i Beilke 
przedstaw iły ogólne zasady zarzą
dzania na różnych poziomach orga

nizacyjnych. Głównym celem biblioteczne
go centrum  środków przekazu inform acji 
w szkole, determ inującym  jego działalno
ść, jest oczywiście zaspokajanie potrzeb 
użytkowników biblioteki. Określeniu tych 
potrzeb i planowaniu prac SLMC służyć 
mogą zaproponowane w Guideliens tem a
ty  badań empirycznych dotyczących m.in. 
rodzajów m ateriałów  bibliotecznych prefe
rowanych przez użytkowników — nauczy
cieli i uczniów; analizy alternatyw nych 
dróg zapewnienia usług szkolnego cen- 
itrum bibliotecznego na terenach słabo 
zurbanizowanych lub usług w ykraczają
cych poza zakładany obszar działania 
centrum .

Tem aty te (jak sugerują autorki) po
w inny być podejmowane zarówno przez 
pracowników centrum , jak  i — co w arto 
podkreślić — przez pracowników insty
tucji nadzorujących pracę szkół. Do ich 
obowiązków należą również prace planis
tyczne, organizacyjne i zajęcia bezpośred
nio w  centrum . Autorki proponują, aby w 
szkolnych centrach bibliotecznych zatrud
nieni byli specjaliści ds. środków przeka
zu inform acji w bibliotece szkolnej oraz 
personel techniczny i biurowy. Pełne w y
korzystanie centrum  jest ich zdaniem uza
leżnione od osobowości, wykształcenia i 
stałej obecności odpowiednio przygotowa
nych do pracy w  nim  osób.

Szczególnie dużo miejsca Carroll i Beil
ke poświęciły w ykształceniu i obowiąz
kom specjalistów  ds. środków przekazu 
inform acji w  bibliotece szkolndj. P rzed
staw iając program  ich kształcenia, yrymo- 
gi kwalifikacyjne, zwróciły zwłaszcza uw a
gę na konieczność przygotowania przysz
łych pracowników SŁMC do pracy z dzieć
mi i do pracy w  szkole. Obok wiadomości 
z zakresu bibliotekarstw a szkolnego i 
środków przekazu inform acji, za niez
będną do wykonywania obowiązków spe
cjalisty  autorki uznały wiedzę z zakresu 
pedagogiki i oświaty. Spośród opracowa

nych przez nie zakresów obowiązków dla 
każdej grupy pracowników najobszerniej 
przedstawiły w łaśnie prace tych specjali
stów. Podzielić je można na dwa rodzaje. 
Pierwszy dotyczy wykorzystywania ogól
nej wiedzy o kom unikacji społecznej, 
funkcjach kształcenia, rozwoju oświaty, 
potrzebach użytkowników, źródłach i za
sobach inform acji w konceptualizacji i 
planowaniu (wspólnie z pracownikam i ad 
m inistracyjnym i i nauczycielami) celów 
i zadań SLMC. Drugi obejm uje wiedzę i 
umiejętności praktycznego prowadzenia 
centrum , prace związane z gromadzeniem, 
opracowaniem i udostępnianiem  zbiorów, 
działalność inform acyjną, przygotowanie 
uczniów i nauczycieli do wykorzystywania 
inform acji, przekazywanie im niezbędnej 
wiedzy i umiejętności, analizow anie funk
cjonowania i przydatności poszczególnych 
rodzajów mediów do wykorzystywania w 
procesie dydaktycznym oraz kierowanie 
personelem. Do obowiązków obsługi tech
nicznej i biurowej należy według Carroll 
i Beilke pomoc użytkownikom w  wyko
rzystyw aniu zbiorów, tworzenie nowych 
m ateriałów  inform acyjnych, katalogowanie 
i klasyfikacja zbiorów, prace konserw a
torskie, obsługa techniczna sprzętu, przygo
towanie w ystaw  itp.

A utorki zaproponowały norm y zatrud
nienia pracowników w zależności od w iel
kości szkoły — np. w szkołach, w któ
rych uczy się ponad 500 uczniów, pow in
no pracować 2 specjalistów i po dwie 
osoby personelu pomocniczego — p ra 
cowników biurowych i technicznych ®.

Rozdział III poświęcono wyborowi i za
sadom gromadzenia m ateriałów  bib
liotecznych. Praktyczne wskazówki 

tw orzenia zbioru spójnego, zróżnicowanego 
pod względem typów dokumentów i dosto
sowanego do potrzeb szkoły, poprzedzono 
teoretycznymi rozważaniam i mającymi na 
celu uniknięcie jego dublowania, nieadek- 
•watności oraz starzenia się. Beilke i Car- 
roll wskazały na w iele czynników w arun
kujących dobór m ateriałów  bibliotecznych 
— np. typ szkoły i realizowany przez nią 
program, lokale, finanse, wyposażenie. 
Przedstaw iły również rodzaje dokum en
tów, które powinny być gromadzone w b i
bliotecznym centrum  środków^ przekazu 
inform acji w  szkole. Dla szkoły podsta
wowej zaproponowały zbiór obejm ujący 
m ateriały  drukowane, taśm y magnetofono-

= Dla porów nania : wg Z arządzenia  M inistra  
O św ia ty  i W ychow an ia  z dnia 30 czerw ca 1980 
r. w  spraw ie norm  za trudn ien ia  nauczycie li 
b ib lio teka rzy  szko ln ych  (Dz. Urz. MOiW nr 
3 poz. 69) w  szkołach liczących  301 i w ięcej 
uczniów  za tru d n io n y  może być jeden  p racow 
n ik , p rzy  czym  norm a ta  w zrasta  o 0,5 e ta tu  
n a  każd y ch  n as tęp n y ch  250 uczniów . »
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we, filmy, slajdy, w ideotaśmy, obrazy, re 
produkcje, pomoce naukowe (również wy
konane przez uczniów). Podkreśliły przy 
tym, że struk tu ra  zbiorów zarówno pod 
względem treściowym, jak  i form alnym  
ulegać będzie stałym  zmianom, a św ia
domość tego fak tu  pow inna pozwolić na 
uniknięcie niepotrzebnych kłopotów, zw ła
szcza związanych ze starzeniem  się nośni
ków i zapisach na nich inform acji.

Normy proponowane przez autorki 
w skazują: wielkość zbiorów w zależności 
od liczby Uczniów, roczny przyrost m ate
riałów  drukowanych, audiowizualnych i 
innych niezbędnych w realizacji p rogra
mu szkoły w przeliczeniu na jednego 
ucznia, wielkość zbioru po 10 latach p ra 
cy SLMC. I tak  w szkołach dla 500 ucz
niów księgozbiór w pierwszym roku p ra 
cy centrum  obejm uje 6000 woL, w n a
stępnych latach powiększa się system a
tycznie o 2250 jednostek różnego typu do
kum entów  (3 na ucznia), po 10 latach 
dochodzi do 26 250 jednostek.

Materialnym  w arunkom  sprawnego 
działania SLMC, a więc pomiesz
czeniom, ich wielkości, wyposażeniu 

technicznem u itp., poświęcony jest roz
dział IV. Beilke i Carroll zaproponowały 
w  nim  norm y określające powierzchnię 
centrum , ilość sprzętu technicznego i jego 
rodzaje w zależności od wielkości szkoły.

W szkołach, w których uczy się 500 
uczniów, dla centrum  przeznaczono 575 m-, 
z czego na czytelnię (rozumianą jako 
m iejsce do czytania, patrzenia i słuchania) 
i gabinety do samodzielnej p ra c y — 279 m-; 
na pomieszczenia biurow e i m iejsca do 
pracy dla personelu — 79 m^; na salę 
konferencyjną — 38 m^; na magazyny — 
60 m-. Pozostałą powierzchnię przewidzia
no na pomieszczenia do w ykorzystywania 
m ateriałów  audiowizualnych ®.

A utorki przedstaw iły również ogólne za
sady projektow ania architektonicznego no
woczesnego centrum , k tóre m a spełniać 
różnorodne funkcje, od dydaktycznych 
,,naukow ych” — pomoc w  nauce, poprzez

’ P o lsk ie  no rm y , opracow ane w  r. 1975 przez 
C e n tra ln y  O środek B adaw czo-R ozw ojow y B u 
dow nictw a Ogólnego, o k re ś la ją  n as tęp u jąco  — 
b io rąc  pod uw agę liczbę izb lek cy jn y ch  — 
p ow ierzchn ię  b ib lio tek i w  now o budow anych  
szkołach: 15 izb — 51 m- pow ierzchni b ib lio te 
k i (450 uczniów ); 24 izby — 34 m^ czyteln ia  
4-, 69 m “ w ypożyczaln ia .

rozwijanie zainteresow ań do funkcji re
kreacyjnych i wychowawczych. Zapropo
nowały różne rozwiązania w nętrz — m aga
zynów, czytelni, gabinetów do samodziel
nej pracy, pomieszczeń do pracy perso
nelu. Wiele m iejsca poświęciły wyposa
żeniu bibliotek — meblom, ich rodzajowi, 
kolorystyce i estetyce, użyteczności i w y
godzie. Przedstaw iły sprzęt techniczny 
umożliwiający wykorzystywanie zbiorów
— kam ery, rzutniki, projektory filmów i 
przezroczy, ekrany, sprzęt odtw arzający 
itp. Osobną grupę stanowi wyposażenie 
techniczne niezbędne do pracy personelu
— maszyny do pisania z różnymi czcion
kami, kserografy, sprzęt introligatorski 
itp.

W zakończeniu — rozdział V — Beilke 
i Carroll raz jeszcze podkreśliły związki 
SLMC z przygotowaniem uczniów do sa
modzielnego wykorzystywania inform acji 
w ciągu całego życia, zwróciły uwagę na 
jego ogromne możliwości kształcące.

Uzupełnieniem pracy jest słownik uży
tych term inów, adnotowana bibliografia 
selektywna literatu ry  na tem at tworzenia 
i pracy nowoczesnych bibliotek szkolnych 
oraz dwa aneksy — w pierwszym  przed
stawiono historię prac nad opracowaniem 
Guideliens, drugi to tabularyczne zesta
wienia norm y w zależności od liczby ucz
niów w szkole — zatrudnienie pracow ni
ków, zalecany roczny przyrost zbiorów 
i przewidywana ich wielkość po 10 latach, 
zestawienie proponowanych rodzajów po
mieszczeń i ich wielkości. Korzystanie z 
pracy u ła tw iają szczegółowe indeksy.

Podsumowując w arto raz jeszcze pod
kreślić, że biblioteka szkolna — SLMC 
jest zbiorem nowoczesnych środków prze
kazu inform acji w szkole, a jej głównym 
zadaniem  — obok pomocy w; realizacji 
program u kształcenia — jest przygotowa
nie ucznia do samokształcenia, ciągłego 
zdobywania wipdzy przy w ykorzystaniu 
wszelkich nośnikó^w/ inform acji. SLMC 
jest więc interdyscyplinarną pracownią 
dostępną bez ograniczeń każdem u ucznio
wi i pracownikowi szkoły, pozwalającą 
na samodzielny, w ielokierunkowy rozwój 
dziecka.

Dość ogólny charak ter proponowanych 
rozwiązań pozwala na ich szerokie wyko
rzystanie, dostosowanie do istniejących 
w arunków  zarówno w  krajach rozw inię
tych, jak  i rozwijających się. W arunki 
pracy naszych bibliotek szkolnych to jed 
nak odrębny temat.
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1972
29-30 IX — w Ogólnokrajowym Zjeź

dzić Delegatów SBP (przewodniczył Józef 
Korpała) wzięło udział 120 delegatów i 
liczne grono zaproszonych gości, m.in.; 
zastępca kierow nika W ydziału K ultury 
KC PZPR — Edm und Makuch, w icem ini
ster kultury  i sztuki — Aleksander Sy
czewski, w icem inister oświaty i wycho
w ania — Jerzy Wołczyk, zastępca szefa 
Głównego Zarządu Politycznego Wojska 
Polskiego — płk Albin Żyto. Nadano ty 
tu ł członka honorowego SBP Helenie 
Handelsm an i Zofii Hryniewicz. Witold 
Stankiewicz wygłosił referat „Biblioteka 
Narodowa a potrzeby nauki, ku ltu ry  i 
gospodarki”. Zjazd wprowadził kilka 
zm ian w Statucie SBP, m.in.: rozszerzono 
zakres działania organizacji, zmniejszono 
skład ZG o przedstawicieli okręgów (prze
wodniczący zarządów okręgów nadal byli 
członkami ZG), do kompetencji Głównej 
Komisji Rewizyjnej włączono kontrolę 
działalności m erytorycznej Zarządu Głów
nego Stowarzyszenia. Zgłaszane propozy
cje zmiany nazwy organizacji (na Sto
warzyszenie Pracowników Inform acji 
Naukowej lub Stowarzyszenie Biblioteka
rzy i Pracowników Inform acji Naukowej) 
nie zyskały aprobaty delegatów. Na prze
wodniczącego ZG wybrano dyrektora Bi
blioteki Narodowej W itolda Stankiewicza. 
Prezydium  ZG ukonstytuowało się nastę
pująco: Edward Assbury — I w iceprze
wodniczący, Stanisław  Badoń, Stefan Ro- 
sołowski (w trakcie kadencji zrezygno
wał), H anna Uniejewska, Zbigniew Żmi
grodzki — wiceprzev7Odniczący, Jan ina Cy
gańska — sekretarz generalny, H anna 
Zasadowa — zastępca sekretarza general
nego, Tadeusz Bruszewski — skarbnik, 
W ładysława W asilewska — zastępca skarb
nika, W ładysław Bartoszewski, Cecylia 
Duninowa, Jadw iga Kołodziejska, F ranci
szek. Łozowski, Mieczysław Mazurkiewicz, 
Ewa Pawlikowska, W anda Pindlowa — 
członkowie Prezydium . Powołano sękcje: 
Bibliotek Naukowych (przewodnicząca J a 
dwiga Ćwiekowa), Bibliotek Publicznych 
i Związkowych (M. Mazurkiewicz), Biblio
tek  Fachowych (Zbigniew Dobrowolski), 
Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych (W. 
W asilewska), Bibliotek Muzycznych (Ma
ria  Prokopowicz), Bibliotek Szpitalnych 
(Wanda Kozakiewicz), komisje: Współ
pracy Bibliotek w Zakresie Gromadzenia

Zbiorów (Bolesław Swiderski), Katalogo
w ania Alfabetycznego (Wanda Sokoło
wska), Katalogów Centralnych (W. P ind
lowa), Inform acji Naukowej (H. U niejew 
ska), M echanizacji i Racjonalizacji Pracy 
Bibliotecznej (Z. Żmigrodzki), Kształcenia 
i Doskonalenia K adr (Stanisław Kubiak), 
Budownictwa i W yposażenia Bibliotek 
(Zdzisław Piszczek), Spraw M iędzynaro
dowych (S. Badoń), Statystyczna. (Jerzy 
Maj), W ydawnicza (Bernard Olejniczak), 
referaty: ds. Okręgów (Franciszek Łozow
ski), W ydawniczy (Władysław Bartoszew
ski). Na przewodniczącego Głównej Ko
misji Rewizyjnej delegaci wybrali W itol
da Pawlikowskiego, na przewodniczącą 
Głównego Sądu Koleżeńskiego — M arię 
Hudymową. Do głównych kierunków dzia
łań SBP zaliczono m.in.: podjęcie prac 
nad program em  modernizacji bibliotek, 
kontynuowanie starań  o realizację jedno
litej bibliotecznej polityki w kraju, o po
praw ę sytuacji lokalowej bibliotek i sy
tuacji m aterialnej bibliotekarzy, zapewr 
nienie właściwego miejsca i roli bibliotek 
w ogólnokrajowym systemie inform acji 
naukowej, zwiększenie liczby członków 
SBP, reprezentow anie interesów bibliote
karzy i współpracę z instytucjami, orga
nizacjam i politycznymi, społecznymi i spo
łeczno-zawodowymi. W związku z reform ą 
adm inistracyjną kraju  SBP zostało zm u
szone do reorganizacji swoich struktur. 
Reorganizacja ta spowodowała przedłuże
nie kadencji do czterech lat. Istotnym  
nurtem  prac były starania o przywrócenie 
naruszonych w poprzednich latach jedno
litych zasad uposażenia bibliotekarzy. 
Konsekwentne, przemyślane działania, 
liczne w ystąpienia i in terw encje na forum 
Państwowej Rady Bibliotecznej i w re
sortach doprowadziły w r. 1974 do fak 
tycznego ujednolicenia zasad uposażeń i 
wymagań kwalifikacyjnych w ogólnokra
jowej sieci bibliotecznej. ,

26 X — podczas spotkania z m inistrem  
kultury  i sztuki, S tanisław em  Wrońskim, 
Prezydium  ZG SBP przedstawiło m.in.: 
postulat dotyczący powołania w MKiS 
samodzielnej jednostki organizacyjnej ds. 
bibliotek; główne kierunki program u dzia
łania SBP; plany rozszerzenia współpracy 
międzynarodowej ; problem y bibliotek w 
związku z reorganizacją adm inistracji 
państwowej ; problem y płacowe. M inister 
zapowiedział pomoc w uzyskaniu lokalu 
dla ZG. Obowiązujący od stycznia 1973
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nowy sta tu t MKiS nie przewidywał odręb
nego D epartam entu Bibliotek.

Współpraca międzynarodowa — w 38 
Sesji IFLA w Budapeszcie wzięła udział 
14-osobowa delegacja z Polski. W sesji 
uczestniczyły dwie wycieczki polskich bi
bliotekarzy (zorganizowane przez ZG i 
Zarząd Okręgu w Lublinie). Jadw iga Ko
łodziejska została w ybrana na sekretarza 
Komisji Teorii i Badań Bibliotekoznaw- 
czych IFLA. W zorganizowanym w P ra 
dze z inicjatyw y IFLA m iędzynarodowym 
sympozjum na tem at europejskich syste
mów bibliotecznych uczestniczyła 3-oso- 
bowa delegacja SBP. S. Badoń na zapro
szenie brytyjskiego Stowarzyszenia Biblio
tek gościł przez 2 tygodnie w W ielkiej 
Brytanii, W. S tankiewicz reprezentow ał 
SBP na zjeździe stowarzyszeń bibliotekar
skich w RFN, J. Kołodziejska uczestni
czyła w naradzie redaktorów  czasopism 
bibliotekarskich krajów  socjalistycznych 
(Sofia).

Sprawy wydawnicze — nakłady cza
sopism; „Poradnik B ibliotekarza” — 10 900 
egz., „B ibliotekarz” — 6200 egz., „Prze
gląd Biblioteczny” — 1600 egz.

1973
26 IV — Sekcja Bibliotek Szpitalnych 

zorganizowała w K rakow ie konferencję 
poświęconą bibłioterapii.

28 IV — referat ds. Okręgów zorgani
zował w W arszawie naradę na tem at 
aktyw izacji okręgów SBP. Uczestniczyli 
przewodniczący i sekretarze zarządów o- 
kręgów.

15-16 VI — z inicjatyw y Sekcji Biblio
tek  Muzycznych odbyła się w Szczecinie 
IV krajowa- konferencja bibliotekarzy m u
zycznych. G łównym tem atem  obrad było 
opracowanie nagrań dźwiękowych. Ucze
stniczyło 42 delegatów z 25 bibliotek m u
zycznych i 3 fonotek radiowych.

27 VI — w obradach Podsekcji In for
m acji i Dokum entacji Naukowej II K on
gresu Nauki Polskiej przewodniczący ZG 
wygłosił re fera t „Stan i perspektyw y roz
wojowe inform acji i dokum entacji nauko
w ej”.

15 XI — przedstaw iciele SBP, uczestni
czyli w posiedzeniu Państw ow ej Rady 
Bibliotecznej, na którym  odbyła się dy
skusja nad „R aportem  o stanie bibliotek 
polskich”.

W listopadzie stypendium  ufundowane 
przez prof. W ładysława Tatarkiew icza ZG 
przyznał Irenie Nitsche i Tadeuszowi Ma- 
tyjaszkowi.

31 XII — SBP zrzesza 11 925 członków. 
ZG uzyskał zgodę Komisji Planow ania 
Gospodarczego m.st. W arszawy na zare
zerwowanie lokalu dla SBP w  jednym  
z budowanych budynków biurowych.

W spółpraca m iędzynarodowa — w 39 
Sesji IFLA w Grenoble wzięła udział 
7-osobowa delegacja polska w składzie: 
W. Stankiewicz, E. Assbury, J. Baum gart, 
J. Kołodziejska, Irena Morsztynkiewicz, 
H. Uniejewska (wygłosiła referat na tem at 
polskich b ib lio tek i ośrodków inform acji 
naukowej o charakterze społeczno-ekono

micznym), Jerzy  W ierzbicki (przestał być se
kretarzem  Komisji Budownictwa Biblio
tecznego IFLA). M aria Lenartowicz uczest
niczyła w międzynarodowej naradzie po
święconej m iędzynarodowej norm ie opisu 
bibliograficznego (Grenoble). I. M orsztyn- 
kiewicz i Jerzy Maj wygłosili referaty  na 
tem at statystyki bibliotecznej w Polsce 
podczas obrad Komisji Statystycznej IFLA 
(Lozanna).

1974

w  styczniu przedstawiciele Prezydium 
uczestniczyli w obradach Sejmowej Ko
misji K ultury  i Sztuki, poruszyli m.in. 
spraw y w prow adzenia nowej regulacji 
płac bibliotekarzy, planowej i system a
tycznej popraw y w arunków  lokalowych 
oraz rozmieszczenia terenowego bibliotek, 
opracowania program u szkolenia kadr bi
bliotekarskich. Wnioski z posiedzenia Ko
misji przyjęto i przekazano do realizacji 
podczas zebrania Kolegium M inistra K ul
tu ry  i Sztuki w m arcu.

6 III — SBP wystąpiło do M inisterstw a 
Komunikacji, G órnictwa i Energetyki, 
Obrony Narodowej oraz do Krajowego 
K om itetu Narodowego Funduszu Ochrony 
Zdrow ia w spraw ie zapewnienia lokali 
dla bibliotek w zakładach służby zdrowia.

23-24 V — zorganizowana przez SBP 
w  Puławach ogółnopołska konferencja na 
tem at „Perspektyw y rozwoju bibłiotek na 
w si” zakończyła się uchw aleniem  apelu 
do MKiS o przeciw działanie próbom łą
czenia bibliotek publicznych z innymi 
instytucjam i. Spraw a w łączania bibliotek 
do powiatowych ośrodków kultury  była 
następnie przedm iotem  obrad na plenum  
ZG (27 VI) z udziałem  w icem inistra Jó 
zefa Fajkowskiego. W skierowanym  do 
w iceprem iera Józefa Tejchm y m em oriale 
wskazano na niekorzystne strony tego 
zjawiska.

21-23 X — II ogółriopolskie sympozjum 
bibliotekarzy muzycznych zorganizowane 
przez Sekcję Bibliotek Muzycznych zgro
madziło 52 przedstaw icieli z 26 biblio
tek. Tem atem  obrad były problem y pol
skiej bibliografii muzycznej oraz polskie
go drukarstw a muzycznego. Przyjęto w nio
sek w  spraw ie opracowania „Przewodnika 
po bibliotekach i zbiorach muzycznych 
w  Polsce”.

24 X — uczestniczący w  no.siedzeniu 
Sejmowej Komisji Nauki i Postępu Tech
nicznego przedstaw iciele SBP zgłosili de
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zyderaty dotyczące m.in. powołania orga
nu wykonawczego, ustalenia ogólnokrajo
wego planu specjalizacji zbiorów, opra
cowania etapowego planu autom atyzacji 
bibliotek, zwiększenia przydziału dewiz na 
zakup literatu ry  z II obszaru płatniczego, 
zapewnienia bibliotekom udziału w m ię
dzynarodowych systemach inform acyjnych, 
rozw ijania różnych form  kształcenia bi
bliotekarzy.

Ufundowane w  20-rocznicę śmierci Jó 
zefa Grycza stypendium  dla bibliotekarza 
młodszego pokolenia szczególnie w yróż
niającego się w pracy naukowo-badawczej 
przyznano Annie Sitarskiej.

W spółpraca m iędzynarodowa — w 40 
Sesji IFLA w W aszyngtonie Polskę re 
prezentowali I. M orsztynkiewicz i W. 
Stankiewicz (wygłosił refera t na tem at 
roli biblioteki narodowej w program ow a
niu  i planow aniu badań bibliotekoznaw- 
czych). W zorganizowanym przez SBP w 
W arszawie (z okazji Międzynarodowych 
Targów Książki) m iędzynarodowym sym
pozjum  bibliotekarzy bibliotek slawistycz
nych uczestniczyło 10 bibliotekarzy z Anglii, 
Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Kanady, 
Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, 
Szwecji i ZSRR.

1975

18-20 III — zorganizowane w Cieplicach 
przez Sekcję Bibliotek Szpitalnych sym
pozjum  poświęcone psychoterpeutyczne- 
m u oddziaływaniu przez sztukę.

W wyniku długotrwałych zabiegów SBP 
Prezydium  Rządu decyzją n r 22/75 u sta
nowiło Nagrodę im. Heleny Radlińskiej 
za w ybitne osiągnięcia w dziedzinie bi
bliotekoznawstwa i bibliotekarstw a. P ierw 
szym laureatem  nagrody I stopnia został 
E. Assbury.

6-8 VI — VII Zjazd Bibliotekarzy Pol
skich w Zielonej Górze (zob. „Poradnik 
B it/liotekarza” 1986 n r 2). Zgodnie z 
uchw ałą Zjazdu Prezydiûm  zwróciło się 
do w iceprem iera J. Tejchmy z postula
tem  ogłoszenia roku 1976 (30-lecie De
kretu  o bibliotekach) Rokiem Bibliotek i 
Czytelnictwa.

W związku z reorganizacją administra
cji państwa postanowiono dokonać zm ian 
w strukturze SBP (powołanie we wszy
stkich województwach okręgów SBP, lik 
w idacja oddziałów powiatowych, organi
zowanie — w m iarę potrzeby — kół SBP).

Współpraca międzynarodowa — w 41 
Sesji IFLA w Oslo uczestniczyła 5-osobo- 
w a delegacja z Polski. J. Kołodziejska zo
stała powołana na przewodniczącą Komi
sji Teorii i Badań Bibliotekoznawczych 
IFLA. Z. Żmigrodzki reprezentow ał SBP 
na dorocznym Zjeździe Stowarzyszenia 
B ibliotekarzy RFN. K rystyna Pieńkowska

uczestniczyła w międzynarodowej nar-ądzie 
w spraw ie ustalenia jednolitego tekstu 
m iędzynarodowej norm y opisu bibliogra
ficznego w ydaw nictw  ciągłych (Paryż).

1976

15 I — podczas wizyty Prezydium  ZG 
SBP i Państw ow ej Rady Bibliotecznej u 
sekretarza KC PZPR W incentego K raski 
przedstawiono program  Roku Bibliotek i 
Czytelnictwa oraz kierunki działania Sto
warzyszenia.

29 I — uroczysta inauguracja Roku Bi
bliotek i Czytelnictwa na posiedzeniu ZG 
SBP we W rocławiu, z udziałem członka 
B iura Politycziłego KC PZPR, w icepre
m iera i m inistra ku ltu ry  i sztuki Józefa 
Tejchmy.

17-18 II — zorganizowane przez Sekcję 
Bibliotek Naukowych ZG SBP i Komisję 
Bibliotekarzy i Dokumentalistów ZNP se
m inarium  dla młodej kadry  dydaktycznej, 
poświęcone problem om nowoczesnej dy
daktyki na użytek studiów wyższych bi
bliotekoznawstwa i inform acji naukowej.

28 IV — Sekcja Bibliotek Szkolnych 
przygotowała m em oriał do m in istra  
oświaty i wychowania w spraw ie rewizji 
i unowocześnienia przepisów określają
cych podstawy organizacyjne bibliotek 
szkolnych.

9 V — zebranie organizacyjne Komisji 
M ikrofilm owania Zbiorów (przewodniczą
cy K onrad Zawadzki).

19-20 VI — K rajow y Zjazd Delegatów 
SBP w Rzeszowie zakończył 4-letnią ka
dencję, podczas której zorganizowano 
VII Zjazd Bibliotekarzy Polskich, dokona
no reorganizacji s truk tu r SBP. Dużym 
osiągnięciem Stowarzyszenia było dopro
w adzenie do faktycznego ujednolicenia 
uposażeń i wym agań kwalifikacyjnych 
w  ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. O rga
nizacja m iała znaczący udział w  skutecz
nych staraniach o podjęcie przez w ładze 
państw owe decyzji o budowie Biblioteki 
Narodowej.

A ktyw nie działała większość sekcji i 
komisji. Oprócz wymienionych wcześniej 
przedsięwzięć. Sekcja Bibliotek Szpital
nych była ważnym ogniskiem starań  o 
wydanie zarządzenia m inistrów  kultury  
i sztuki oraz zdrowia i opieki społecz
nej w spraw ie obsługi bibliotecznej w za
kładach opieki zdrowotnej (1974 r.), za
inicjowała rozesłanie do wojewódzkich b i
bliotek publicznych i wydziałów zdrowia 
ankiety dotyczącej zakresu realizacji tego 
zarządzenia, doprowadziła do w prow adze
nia do program u studiów bibliotekoznaw 
czych we W rocławiu w ykładu m onogra
ficznego z zakresu biblioterapii i czytel
nictw a chorych. Sekcja Bibliotek Facho
wych opracowała ok. 50 norm atywów  cza
su pracy na poszczególnych odcinkach
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pracy bibliotekarskiej, podjęła badania 
nad ustaleniem  zasad i kryteriów  zatrud
niania pracowników w bibliotekach fa
chowych. Sekcj-a Bibliotek Szkolnych 
współdziałając z Sekcją B ibliotekarską 
ZNP przygotowała wnioski i postulaty do
tyczące stanu bibliotek szkolnych, podjęła 
sta ran ia  w spraw ie zaopatryw ania biblio
tek szkolnych w adnotowane karty  k a ta
logowe. Komisja Współpracy Bibliotek 
w Zakresie Grom adzenia Zbiorów prze
prowadziła badania nad napływem  bie
żących czasopism zagranicznych do bi
bliotek w Polsce. Komisja In fo rm acji- 
Naukowej przygotowała opinię na tem at 
projektu  rozwoju inte, wystąpiła do GUS 
w spraw ie rozszerzenia sprawozdawczości 
w zakresie działalności inform acyjnej b i
bliotek. Komisja Kształcenia przygotowa
ła i rozesłała do okręgów projekt systemu 
kształcenia bibliotekarzy i jego programu. 
P rojekt zakładał; skoncentrowanie proble
m atyki kształcenia w resorcie nauki, uzna
n ie m atury za m inim um  wykształcenia 
ogólnego kwalifikującego do zdobycia za
wodu bibliotekarza, organizowanie kształ
cenia na 4 poziomach — średnim  (szkoły 
pom aturalne), wyższym (studia uniw ersy
teckie i w WSP), doskonalenie podyplo
mowe dla absolwentów niebibliotekarskich 
kierunków  studiów, studia doktoranckie. 
Kom isja M echanizacji i Racjonalizacji 
P racy Bibliotecznej przygotowała i w stęp
nie przedyskutowała program  racjonaliza
cji pracy i ogólnej modernizacji bibliotek 

'w  ram ach krajowego systemu informacji, 
rozpoczęła przygotowywanie centralnego 
zasobu inform acyjnego dotyczącego sprzę
tu  i wyposażenia bibliotecznego.

Współpraca międzynarodowa w  kaden
cji koncentrow ała się przede wszystkim 
na pracach w  IFLA. SBP brało udział 
w  pracach międzynarodowych, m.in.: 
przesłano do IFLA wykaz polskiego piś
m iennictw a dotyczącego bibliotek szpital
nych i biblioterapii dla międzynarodowej 
bibliografii poświęconej tej tematyce, opi
niowano międzynarodową norm ę opisu bi- 
bliograficznyego. Sekcja Bibliotek Muzycz
nych SBP uzyskała status Polskiej Grupy 
Narodowej Międzynarodowego Stowarzy
szenia Bibliotek Muzycznych.

Zarządy okręgów SBP w czasie kaden
cji zorganizowały kilkadziesiąt poważnych 
sesji, konferencji, sympozjów na tem aty 
zawodowe. Ponadto organizowano sesje 
na tem aty społeczno-polityczne i literac
kie, spotkania dyskusyjno-referatowe (wy
głoszono ponad 200 prelekcji). W większo
ści okręgów podejm owane były działania 
z zakresu szkolenia i doskonalenia zawo
dowego (seminaria, zebrania szkoleniowe). 
Okręgi Kraków, Łódź-miasto, W arszawa- 
-miasto, Katowice organizowały kursy dla 
kandydatów  na bibliotekarzy djTilomowa- 
nych. W r. 1973 powstało w W arszawie

K onw ersatorium  Bibliotekoznawcze pod 
przewodnictwem prof. Heleny W ięckow
skiej. Pod patronatem  okręgów zorganizo
wano wiele wycieczek krajowych i za
granicznych. K ilka okręgów podjęło in i
cjatyw y wydawnicze. Okręg Stołeczny 
przygotował do druku publikację „Twórcy 
nowoczesnego bibliotekarstw a polskiego’ 
(wydaną w Ossolineum w serii ,,Książka 
o książce”), Okręg w Lublinie wydał „Ka
talog czasopism lubelskich” oraz prace 
konkursowe ,,Biblioteka, książka, czytel
nik na Lubelszczyźnie w latach 1944-1973”. 
Okręg Katowicki opublikował „Katalog 
czasopism zagranicznych w województwie 
katowickim ”. Inform atory o bibliotekach 
swoich województw wydały okręgi w Ko
szalinie, Szczecinie, Olsztynie.

Koło Młodych przy Zarządzie Okręgu 
w Łodzi powołało Dyskusyjny Klub F il
mowy, zarejestrx)wany w Federacji DKF 
jako jedyny klub środowiska bibliotekar
skiego w Polsce. Z inicjatywy SBP pa
tronem  jednej z ulic Łodzi został Jan  
Augustyniak.

Pod koniec kadencji SBP liczyło ok. 
12100 członków zrzeszonych w 48 okrę
gach. Przeprowadzona w latach 1975/1976 
reorganizacja struk tu r organizacyjnych do
prowadziła do formalnego powołania okrę
gów we wszystkich województwach 
(oprócz Ciechanowa). W niektórych tzw. 
„nowych” województwach działalność 
okręgów SBP jeszcze przez dłuższy czas 
nie przynosiła zadowalających efektów. 
Przewodniczący zarządów okręgów; Biała 
Podlaska — M aria Różańska, Białystok
— K rystyna Kubala, Bielsko-Biała — 
M ałgorzata Korzpnkiewicz, Bydgoszcz — 
Bolesława Podraiza, Chełm — Zuzan(na 
Wysocka, Częstochowa — W aldem ar Ty- 
ras, Elbląg — Jerzy Sekulski, Gdańsk — 
Jerzy Kiedrowski, Gorzów — Czesław 
Tykv/er, Jelenia Góra — Helena Dudek, 
Kalisz — Ryszard Bieniecki, Katowice — 
W anda Dziatkiewicz, Kielce — Stefan 
M atusiak, Konin — Roman Sobczak, Ko
szalin — M aria Hydymowa, K raków  — 
W anda Pindlowa, Krosno — Stanisława 
Winch, Legnica — Jadw iga Białecka, Lesz
no — Anna Żalik, Lublin — Stefania J a 
rzębowska, Łomża — Zofia Jaśkowska, 
Łódź — Izabela Nagórska,, Nowy Sącz — 
Eugenia Smoleń, Olsztyn — M arian Filip
kowski, Opole — W anda M atwiejczuk, O- 
strołęka — Izabela M ajewska-Chałat, P iła
— Zofia Narkiewicz, Piotrków  Tryb.. — Bo
żena Bąkiewicz-Krukowska, Płock M aria 
Gałkowska, Poznań — Stanisław  Kubiak, 
Przemyśl — H enryk Klein, Radom — Da
nu ta Tomczyk, Rzeszów — Ludm iła Tokar
ska, Siedlce — Zofia Kosecka, Sieradz — 
Adam Fudała, Skierniewice — Edward 
Siekowski, Słupsk — Anna Paluch, Su
wałki — Jadw iga Towarnicka, Szczecin
— Stanisław  Krzywicki, Tarnobrzeg —
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M aria Kuchno, Tarnów — M aria Bielaw
ska, Toruń — Ryszard Skowroński, W ał
brzych — Zofia Szumna, W arszawa — 
Tadeusz Zarzębski, Włocławek — M aria 
Branicka, Wrocław — Halina Pabisz, Z a
mość — Zofia Albigowska, Zielona Góra 
— Scholastyka Dokowicz.

W okresie kadencji nie udało się prze
zwyciężyć trudności wydawniczych. Wy
dano 22 książki i broszury w łącznym 
nakładzie 149 520 egz. i o łącznej objętości 
325 ark. wyd. Systematycznie malejące 
przydziały papieru (w r. 1973 — 17 ton, 
w r. 1975 — 7 ton) zapowiadały pogorsze
nie sytuacji w tej sferze działalności SBP. 
Ze względu na trudności ze zbytem zre
zygnowano z wydawania Literatury p ięk
nej dla dzieci i młodzieży, z tych samych 
powodów zmniejszono nakład Literatury  
pięknej. Nie zlikwidowano opóźnień w 
wydawaniu czasopism SBP („Bibliotekarz” 
spóźniony o 3 kwartały, „Poradnik Bi
bliotekarza” o 3-4 miesiące).

Wpływy z wydawnictw  z trudem  po
kryw ają koszty działalności wydawniczej. 
W tej sytuacji spraw a samodzielności fi
nansowej Stowarzyszenia stanęła pod zna
kiem  zapytania. ’
Publikacje: W bibliotece dla dzieci. Po
radnik metodyczny. Praca zbiór, pod red. 
I. Stachelskiej. Wyd. 2 (nakład 5020 egz.), 
W. Kiedrzyńska: Powstanie warszawskie

w  książce i prasie. Poradnik bibliograficz
ny  (5000 egz.), R. Przelaskowski: Zagad
nienia teoretyczne organizacji bibliotek 
(2200 egz.), S. Jeżyński: Z książką za pan 
brat. Quizy i wieczory litaracko-muzyczne 
(6000 egz.), Z. Zydanowicz: Bibliografie 
narodowe bieżące. Przewodnik (4200 egz.). 
Zbiór przepisów prawnych dla bibliotek 
publicznych  Zebrali i oprać. L. Biliński, 
E. Gruberska, K. Podhorski (7700 egz.), 
T. Zarzębski: Poradnik kierownika punktu  
bibliotecznego. Wyd. 3 popr. i uzup. 
(20 000 egz.). K siążki dla bibliotek. Litera
tura dla dzieci i m łodzieży 1945-1970. Ka
talog. Oprać, i red. B. Białkowska (5000 
egz.), J. Korpała: O bibliografiach i in
formatorach. Poradnik dla w szystkich  
(8000 egz.), O literaturze dla dzieci i m ło
dzieży. Studia, rozprawy, szkice pod red. 
H. Skrobiszowej (4000 egz.), J. Grycz, W. 
Borkowska: Skrócone przepisy katalogo
wania alfabetycznego. Wyd. 6 popr. (9000 
egz.), „Z doświadczeń bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych” R. 10. Praca zbiór, pod 
red. J. Popławskiej (3200 egz.), Literatura  
piękna. Adnotowany rocznik bibliograficz
ny  1970 (6000 egz.), 1971 (6000 egz.), 1972 
(5500 egz.). Literatura piękna dla dzieci i 
młodzieży. Adnotowany rocznik bibliogra
ficzny  1969 (5200 egz.), 1970 (5200 egz.), 
1971 (4000 egz.), „Inform ator Bibliotekarza 
i Księgarza” 1973 (9800 egz.), 1974 (9800 
egz.), 1975 (9200 egz.), 1976 (9500 egz.).

ÄPEL
uchwalony na uroczystym posiedzeniu 

Zarządu Okręgu SBP w Koszalinie 
wraz z zebraniem Koła SBP w Białogardzie

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koszali
nie wraz z Kołem SBP w Białogardzie zwracają się do bibliotekarzy 
wszystkich bibliotek polskich o działanie na rzecz nadawania biblio
tekom imion zasłużonych bibłiotekarzy.

Bibliotekarstwo polskie szczyci się wieloma osiągnięciami,. które 
powinny być utrwalone w pamięci społeczeństwa. Bibliotekarze za
znaczyli dobitnie swoje miejsce w kulturze naszego kraju. Ich osią
gnięcia i dorobek powinny popularyzować i utrwalać w pamięci 
biblioteki.

Apelujemy, aby 70-ta rocznica powstania Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich stała się okazją do podejmowania inicjatyw utrwala
jących sylwetki zasłużonych bibliotekarzy.

Białogard, dnia 10.06.1987 r.
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G o s p o d a rk a  d u b le ta m i i d ru k a m i 
z b ę d n y m i w  B ib lio tece  U n iw ersy teck ie j 

w  Łodzi

JANUSZ DUNIN

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi po
siada ponad 150 tysięcy dubletów i dru
ków zbędnych. Co roku wpływa k ilkana
ście tysięcy nowych jednostek i równo
cześnie wymieniamy, sprzedajemy, daro
wujem y lub wysyłamy na m akulaturę po
dobną liczbę. Tak więc ogólna masa d ru 
ków zbędnych nie ulega zmianie. Część 
pozycji księgozbioru wymiennego jest ku 
powana świadomie jako rezerw a lub m a
teriał wymienny. Ogromną większość s ta 
nowią dary, dubiety i druki zbędne z b i
bliotek zakładowych, egzempłarze obowiąz
kowe oraz nakłady BUŁ, UŁ, i Łódzkiego 
Tow arzystwa Naukowego, których wartość 
jest niewielka. Od la t zbiory dubletów by
ły penetrow ane przez bibliotekarzy i an- 
tykwariuszy, którzy wyszukiwali potrzebne 
pozycje. W wyniku tej akcji w magazy
nach pozostawały książki coraz mniej 
interesujące.

Gdyby udało się uruchomić przynaj
mniej 2/3 tego zbioru, biblioteka uzyskała
by przestrzeń magazynową na 3 do 4 łat, 
zwolniłoby się praktycznie miejsce równe 
p iętru  naszego magazynu, odzyskałibyśmy 
regały zajęte przez zbędne książki. Razem 
z ew entualnym  uzyskiem ze sprzedaży i 
wym iany egzemplarzy książek, czasopism 
i m akulatury. Powstałaby oszczędność sza
cowana na parę dziesiątków milionów zło
tych.

Niestety praca przy dubletach jest b ar
dzo żm udna i przed podjęciem ostatecz
nej decyzji o zm akulaturow aniu trzeba 
dokonać próby rozprowadzenia posiada
nych zbiorów. Jednym  ze sposobów upłyn
niania zbędnych m ateriałów  bibliotecznych 
jest ich wymiana, sprzedaż, nieodpłatne 
przekazanie lub zm akulaturow anie zgod
nie z Zarządzeniem  nr 54 M inistra K u ltu 
ry i S ztuk i z dnia 15 lutego 1973 r. („Mo
nitor Polski” 1973 n r 9). Zarządzenie to 
jest często krytykowane, ponieważ wielu 
bibliotekarzy in terpretu je je w  zawężony 
sposób i sądzi, że dla większości druków 
wydanych przed rokiem 1943 należy przed 
w ym ianą zagraniczną lub sprzedażą uzy
skać zwolnienia kilkudziesięciu bibliotek 
krajowych. Robienie list, ich powielanie 
i inne związane z tym  czynności praktycz
nie uniemożliwiłyby akcję, ograniczającą 
się w najlepszym  razie do kilku tysięcy 
tomów rocznie.

Przeoczano często § 1 pk t 2 stanowiący, 
że obowiązek, o którym  mowa, nie do
tyczy m ateriałów  bibliotecznych nie m a

jących w artości historycznej, naukowej 
lub artystycznej w rozumieniu przepisów 
o ochronie dóbr kultury. Ponieważ Usta
wa z dnia 15 lutego 1962 o ochronie dóbr 
kultury i o muzeach  („Dziennik U staw ” 
1962 r. n r 10 poz. 48) precyzuje, jakie 
publikacje należą do dóbr kultury, zwró
ciliśmy się do radcy prawnego U niw ersyte
tu w spraw ie interpretacji związku obu ak
tów prawnych. Otrzymaliśmy opinię, że 
przepis § 1 ust. 2 Zarządzenia Ministra  
K ultury i S ztuk i z  dnia 15 lutego 1973 r. 
w sprawie zasad wym iany, nieodpłatnego 
przekazywania i sprzedaży materiałów  
bibliotecznych  zwalnia biblioteki od obo
wiązku dokonywania wzajem nej wymiany 
i nieodpłatnego przekazyw ania m ateria
łów bibliotecznych w przypadkach, kiedy 
m ateriały te nie m ają w artości historycz
nej, naukowej lub artystycznej w  rozu
m ieniu przepisów o ochronie dóbr ku l
tury.

Ustawa o ochronie dóbr kultury i o m u 
zeach jako dobra kultury  podlegające 
ochronie wyszczególnia: rękopisy, au to
grafy, ilum inacje, stare druki, pierw o
druki, druki-unikaty  i inne cymelia,. m a
py, nuty, ryciny, inne zapisy obrazu lub 
dźwięku, instrum entaria, oprawy (art. 5 
pkt 9). Tego rodzaju m ateriały  bibliotecz
ne podlegają zatem obowiązkowi w ym ia
ny i nieodpłatnego przekazywania, chyba 
że są zużyte lub uszkodzone w  stopniu 
kw alifikującym  je na m akulaturę (§ 8 
ust. 2 pk t 2 i § 9 interpretowanego za
rządzenia).

Należy jednak zwrócić uwagę, że po
wyższe wyliczenie m a charakter przykła
dowy. W indywidualnych przypadkach 
wątpliwych należy dopełnić obowiązków 
wynikających z przepisów zarządzenia 
MKiS.

Z tego wniosek, że obowiązek zwolnie
nia przez w spółpracujące biblioteki do
tyczy tylko tych obiektów bibliotecznych, 
które są w rozumieniu Ustawy dobrami 
kultury. Tak więc pojedyncze — nie bę
dące zabytkowymi zespołami — dzieła 
niemieckie, rosyjskie, francuskie, angiel
skie, polskie (np. powieści, podręczniki) 
nie podlegają szczególnej ochronie i mogą 
być zagospodarowane bez uprzedniego an 
gażowania czasu wytypowanych bibliotek.

N aturalnie bibliotekarze powinni mieć 
poczucie wartości książki i zgodnie z za
rządzeniem stare druki, pierw odruki k la
syków, egzemplarze o wartości historycz

27



nej i artystycznej: oprawy, pozycje ilu
strowane grafikam i, publikacje z dedyka
cjami, wydawnictwa konspiracyjne, polo
nika zagraniczne itp. trzeba przedsta
wiać na specjalnych listach 37 bibliote
kom podanym w zarządzeniu. Biblioteki 
m ają prawo oferować i różne inne publi
kacje do wymiany, ale praktycznie na li
stę dubletów do zwolnienia trzeba ko
niecznie wpisywać jedynie publikacje, 
które na rynku określane byw ają jako 
tow ar aukcyjny (publikacje bibliofilskie) 
oraz m ające charakter poufny i służbo
wy (zbiory zastrzeżone).

Trzeba też 
ność między § 
nia Ministra

wyjaśnić pozorną sprzecz- 
1 wspomnianego Zarządze- 
K ultury i Sztuki, które

stwierdza m.in. że przedmiotem regulacji 
są tylko m ateriały biblioteczne posiada
jące wartość historyczną, naukową lub 
artystyczną w rozumieniu przepisów^ o 
ochronie dóbr kultury, a § 3 tegoż zarzą
dzenia mów*iącym, że zbędne m ateriały 
biblioteczne nie stanowią dóbr kultury w 
rozumieniu Ustawy o ochronie dóbr ku l
tury.

Chodzi tu o to, że przy kwalifikowaniu 
m ateriałów bibliotecznych należy kiero
wać się przepisam i definiującymi, co jest 
dobrem kultury. Dalsze postępowanie z, 
tymi m ateriałam i jest jednak odrębne,' 
biblioteki nie podlegają konserwatorom 
zabytków i m ają w łasne przepisy doty
czące wymiany i sprzedaży druków  zbęd
nych.

R az jeszcze o  w y s ta w a c h  b ib lio teczn y ch

IZABELA NAGÓRSKA

Sprawozdania biblioteczne, bezpośrednie 
obserwacje, rozmowy z pracownikam i b i
bliotek miejskich i terenowych wykazują, 
iż najczęstszą form ą inform acji o książ
kach i propagandy w bibliotekach są w y
stawy tematyczne i okolicznościowe. W 
różnych okresach u jaw niają się i tenden
cje spadkowe, ze zróżnicowaniem w posz
czególnych regionach \  ale w zestawieniu 
z innymi formami pracy z czytelnikiem 
w ystawy pełnią dominującą rolę. Duże 
ekspozycje obejm ujące kilkadziesiąt lub 
więcej pozycji nie należą do częstych. Jak  
w yraziła się jedna ze słuchaczek Studium 
CUKB, „Chlebem powszednim naszej dzia
łalności są nie tyle wystawy co w ystawki”. 
Decyduje o tym często brak miejsca, 
zwłaszcza w „starzejących się” bibliote
kach. Jako przykład może służyć Miejska 
Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego 
w Łodzi. Mimo rozlokowania w trzech 
budynkach przy ul. Gdańskiej nie posiada 
już „powierzchni wystawienniczej”. D łu
gi korytarz wiodący do czytelni obok po
mieszczeń Działu Inform acji i Bibliografii, 
w* którym  przez 30 la t demonstrowano 
ciekawie opracowane i budzące zaintere
sowanie wystawy, zajęty jest obecnie

1 A. D a n e c k a ;  Rola w ystaw , odczy tó w  i 
spo tkań  au torsk ich  w  działalności b ib lio tek  
pub liczn ych  w  Polsce. Wwa 1976.

przez szafy katalogowe i stoliki. Do dys
pozycji pozostały jedynie 2 gabloty w 
hallu.

W podsumowaniu przeprowadzonych ba
dań nad formami pracy bibliotek A. Da
necka stwierdziła, że wystawy, spotkania 
autorskie i odczyty nie odgrywają zasad
niczej roli w całokształcie działalności po
pularyzacyjnej, i sugeruje zmiany metod, 
które by poprawiły efektywność tych 
form. Metody te (udostępnianie książek 
eksponowanych do przejrzenia, wypoży
czanie zainteresowanym  dubletów i ca
łych wystaw po spotkaniach i odczytach) 
w pewnych środowiskach bibliotekarskich 
były znane i stosowane od dawna, nie 
mówiąc o powszechnej praktyce pogada
nek dla grup zwiedzających duże ekspozy
cje.

Niestety są kierownicy placówek, którzy 
traktow ali i trak tu ją  (coraz częściej) swo
je skromne wystawy czysto formalistycz- 
nie. Umieszczone w  małych czytelniach, 
do których zagląda 5 czytelników dzien
nie, lub ,na regale w  odległym kąciku w y
pożyczalni — stanowią tylko punkt do... 
sprawozdania. A wszak przy małej w y
stawie decydujące znaczenie ma jej loka-

* I. N a g ó r s k a :  M etody pracy z c zy te ln i
k iem  m a so w ym  a ich re zu lta ty . ,,B ib lio tekarz” 
1953 n r 6 s. 171-173.
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— w ystawa w Dzielnicowej Bibliotece Publicznej„w  służbie pokoju i socjalizm u” 
Łódź-śródmieście.

lizacja bądź na drodze czytelnika, bądź 
w pobliżu stanowiska pracy bibliotekarza, 
którego komentarz, zachęta, inform acja 
skłania niejednokrotnie do przejrzenia 
eksponowanych tytułów i z kolei do ich 
wypożyczenia (natychmiastowego w po
staci dubletów czy późniejszego przez re 
zerwację). Badania uw arunkow ań decyzji 
wyboru lektury przez czytelników w USA 
w r. 1978 wykazały, że dla 66% czytel
ników ważna jest przed wypożyczeniem 
możliwość przejrzenia książki

W bibliotekach, które na małych okre
sowych wystawach prezentują wydobyte 
z księgozbioru podręcznego w ydaw nictw a 
albumowe, obserw uje się spore nimi za
interesowanie czytelników. Analizy po- 
czytności publikacji z działów muzyki i 
filmu przeprowadzone przez słuchaczy 
Studium  CUKB wi Łodzi potw ierdziły 
większe w ykorzystanie tych pozycji, które 
zostały włączone w obieg inform acji po
przez półki nowości i wystawy związane 
z imprezami. N iestety w wielu bibliote
kach duża część zasobnych księgozbiorów

’ R. C y b u l s k i :  K siążka  w spółczesna. W y 
dawca — R y n e k  — Odbiorca. W wa : PW N
1985 s. 135.

podręcznych drzemie w zapomnieniu, a, 
hasło „piękna książka bliżej czytelnika” 
nie jest realizowane w żadnej formie.

Jak  dalece mogą być wystawy biblio
teczne interesujące i przyciągające uwagę, 
dowiodła Dzielnicowa Biblioteka Łódź- 
-Śródmieście. Usytuowana w przedwojen
nym budynku MBP przy ul. A. Struga, 
wykorzystuje na ekspozycje salkę o po
wierzchni 30 m2 z dookolnie przy ścia
nach ustawionymi regałami. Sprzęt wyko
nała Pracow nia Sztuk Plastycznych ■*. 
Przegląd dokum entacji w pięknie prow a
dzonej kronice W’skazuje, że od 13 lat do 
wystaw  książek i czasopism ze zbiorów 
własnych wprowadza się szereg elem en
tów urozmaicających je, a ponadto orga
nizuje się wystawy ze zbiorów w spółpracu
jących z Bibliotekami instytucji i organi
zacji kulturalnych oraz bibliofilów^ z 
Łódzkiego Tow^arzystwa Przyjaciół Książki.

I tak  np. pomysłowym, oryginalnym ak
centem w ystawy „25 lat NRD” (1974) by
ły automatycznie włączane slajdy z wido
kami zabytków i krajobrazów  na dwu

4 12 gab lo t oszklonych, 12 p lansz wńszących, 
6 s te laży  oszklonych z półeczkam i, 6 b la tów  
na podestach .
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ekranach wm ontowanych w ekspozycję. 
W ystawę „U przyjaciół w  K raju  R ad” 
(1975) zdobiły samowary, fajanse, „baby 
rosyjskie”, ludowe drew niane łyżki, czer
paki, haftow ane ręczniki ze zbiorów bi
bliotekarzy i członków K lubu Przyjaciół 
Biblioteki. Do wystawy z okazji nadania 
Bibliotece imienia A ndrzeja Struga w łą
czono — obok książek, artykułów  pisarza 
i publikacji o nim  — oryginały bądź kse
rokopie rękopisów, fotografie oraz listy 
wypożyczone przez Nelli Strugowa, dyplom

za pośrednictwem  lektora Uniwersytetu 
Łódzkiego, M asakatsu Yoshida, zaowoco
w ała trzem a niezwykle barw nym i i pięk
nymi w ystawam i; w r. 1986 — „Papier 
w sztuce Japonii” i ,,Japońska książka 
dla dzieci”, w r. 1987 — „Japońskie k a r t
ki i koperty okolicznościowe”. W ystawy 
te  cieszyły się bardzo wysoką frekwencją, 
od ok. 1000 do ponad 1500 zwiedzających, 
którzy we wpisach do księgi podkreślali 
ich walory poznawcze i daw ali wyraz 
w łasnym  odczuciom. ,

ïïïiiSrriiifinïWiTiiiitâB̂^̂

„Papier w sztuce Japonii” — w ystawa w Dzielnicowej Bibliotece 
Publicznej Łódź-Śródmieście.

nadania Strugowi Nagrody m. Łodzi, jego 
przybory do pisania. W M iędzynarodo
wym Roku Dziecka obok w ystawy lite ra
tu ry  dla dzieci i młodzieży, wydanej w 
35-leciu PRŁ, eksponowano obrazy M u
szyńskiej-Zam orskiej (wizerunki dzieci). 
W ystawę książek z działu sportu — 
„Olimpiada Moskwa-80” — uatrakcyjnił 
zbiór medali i odznak sportowych wypo
życzony z Muzeum Archeologicznego i 
Etnograficznego. Zaś małe form y graficz
ne zwdązane z książką czytelnicy mieli 
możność obejrzeć na  w ystawach ; „Ekslib
risy bibliotek ze zbiorów Cecylii i Ja n u 
sza Duninów” oraz „Ekslibrisy Alfonsasa 
Copauskasa ze zbiorów Grzegorza M atu
szaka”.

W spółpraca Biblioteki ze wspomnianym 
Muzeum pozv/oliła na prezentację frag
mentów jego zbiorów na kilku atrakcy j
nych w ystawach: „Polskie szopki” (1283 
zwiedzających), „Maski afrykańskie” (683), 
„G rafika i m alarstw o chińskie” (400), 
„Łódź w twórczości plastyków -am atorów ” 
(650 zwiedzających). W spółpraca z Towa
rzystwem  Polsko-Japońskim , naw iązana

Mimo że stosunkowo niewiele książek 
można czytelnikom zaoferować w związ
ku z wystawam i zbiorów pochodzących z 
innych placówek, to służą one w yraźnie 
propagandzie biblioteki. Inform acje za
mieszczane w łódzkich masowych środ
kach przekazu — w prasie, telewizji, r a 
diu, a także ogłoszenia na zew nątrz Bi
blioteki przyciągają nie tylko wycieczki 
szkolne, ale i indywidualnych am atorów, 
a naw et przechodniów z ulicy, czyli po
tencjalnych czytelników. Głównym orga
nizatorem  w’ystaw jest kol. Rysźard K ot
kowski, absolwent Studium  K ulturalno- 
-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Ło
dzi.

O twarciu większości dużych wystaw 
towarzyszą sesje, odczyty, spotkania z 
artystam i, przedstawicielam i wydawnictw  
i pisarzam i. Oto jeden z wpisów do kro
niki, dokonany przy takiej okazji: „Cie
szę się, że mogłem spotkać się tu  w tym 
miejscu, gdzie dw ukrotnie się urodziłem. 
Raz jako niemowlę. Drugi raz jako saty
ryk. — Ludwik Jerzy K ern urodzony i 
wychowany w  Łodzi”.
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W y k o rz y s ta n ie  m ik ro k o m p u te ra  
ZX S p ec iru m  ja k o  p o m o cy  
p rzy  sk o n iru m  k sięg o zb io ru

DANUTA NETZEL

Jedną z licznych tzw. „mrówczych” 
prac bibliotekarskich jest inw enta
ryzacja zbiorów, zwana skontrum.

Powoływana kom isja ma za zadanie prze
prowadzić kontrolę określonego rodzaju 
zbiorów bibliotecznych, tzn. sprawdzić, czy 
ich stan rzeczywisty jest zgodny z zapi
sami w księgach inwentarzowych.

Jest kilka metod przeprowadzania kon
troli zbiorów:

©  przy ich układzie według numerów 
inwentarzowych możliwa jest kontrola 
drogą bezpośredniego spraw dzania w y
daw nictw  z zapisami w księdze inw enta
rzowej ;

w przypadku gdy biblioteka posiada 
sprawdzony pod względem kompletności 
katalog topograficzny inwentaryzowanego 
zbioru, kontrola może być przeprowadzo
na według tego katalogu;

®  najczęściej stosowaną metodą skon
trum  jest posłużenie się do jego przepro
w adzenia arkuszam i kontroli.

Każdy z takich arkuszy zawiera tysiąc 
jednostek inwentaryzacyjnych i przy w ie
lotysięcznych zbiorach kom isja pracuje 
korzystając z kilku lub kilkunastu iden
tycznych arkuszy, różniących się tylko w 
nagłówku oznaczeniem krotności jednostek 
tysięcy. Zważywszy że na arkusze kon
trolne należy umownymi symbolami n a 
nieść oznaczenia jednostek ew idencyj
nych wykreślonych z inwentarza, wypoży
czonych, oddanych do introligatora oraz 
tych, które znajdują się na bibliotecznych 
półkach — łatwo jest zdać sobie sprawę 
z charakteru tej żmudnej pracy i ilości 
pomyłek, trudnych, a właściwie niemo
żliwych do uniknięcia. Podliczanie a rku 
szy, w yław ianie ewentualnych pomyłek 
i ich w yjaśnianie stanowi kolejny etap 
,,mrówczych” działań kontrolnych.

Prowadząc m ałą bibliotekę wrocławskie
go Oddziału Instytutu Melioracji i Użyt
ków Zielonych, spróbowałam przy kontro
li księgozbioru posłużyć się pomocą m i
krokom putera ZX Spectrum  48 kB, współ
pracującego z drukarką Seikosha GP-500 
AS. System ten, będący w posiadaniu Od
działu IMUZ, jest wykorzystywany głów
nie przez naukowców z p’oszczegôlnych 
pracowni Instytutu jako ułatw ienie obli
czeń i interpretacji wyników doświadczeń 
rolniczych.

Biblioteka Oddziału gromadzi książki, 
czasopisma, odbitki kserograficzne, mapy, 
maszynopisy, taśmy magnetyczne oraz

zdjęcia i diapozyty. Obsługiwana jest 
przez pracownika (1/2 etatu) z przygoto
waniem  bibliotekarskim. Tegorocznej kon
troli podlegał wyłącznie księgozbiór-liczą
cy niespełna 2500 woluminów. Do kom i
sji kontroli powołano trzy osoby spośród 
pracowników merytorycznych Instytutu 
(inżynierowie rolnictwa), dla których ko
nieczność wykonania tej bibliotecznej p ra 
cy nie stanowiła miłej atrakcji.

Kontrolę przeprowadzono równolegle 
dwiema metodami:

®  przez nanoszenie na tradycyjne arku
sze oznaczeń, gdzie znajduje się określo
na jednostka ewidencyjna księgozbioru,

®  przez wprowadzenie tej samej infor
macji do kom putera, odpowiednió' zapro
gramowanego.

Program  „skontrum  księgozbioru” został 
opracowany przez program istę według 
wskazówek bibliotekarza, nie umiejącego 
oderwać się od spojrzenia na metodę prac 
kontrolnych inną niż z zastosowaniem 
arkuszy. A zatem program  komputerowy 
musiał uwzględnić wykonanie następują
cych prac:

1. odnotowanie kolejno numerów in
wentarzowych:

— książek już wykreślonych z ewidencji 
(ubytków),

— książek znajdujących się u czytelni
ków,

— wydawnictw  oddanych do oprawy,
— książek znajdujących się aktualnie na 

półkach bibliotecznych
— uporządkowanie num erów w posz

czególnych ciągach w  sposób rosnący;
2. porównanie zapisów i wykazanie nu

merów (inwentarzowych tych pozycji, 
które wystąpiły dwukrotnie:

— w ubytkach i u czytelnika,
— w ubytkach i na półkach,
— w ubytkach i u introligatora,
— u czytelnika i u introligatora,
— u czytelnika i na półkach,
— u introligatora i na półkach;
3. \vylowienie i wydrukowanie nume

rów inwentarzowych pozycji, które nie 
zostały wpisane do żadnej z czterech ta
blic (braki);

4. podliczenie i wydrukowanie:
— ilości książek wykreślonych z inw en

tarza.
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— ilości książek wypożyczonych przez 
czytelników,

— ilości książek oddanych do oprawy,
— ilości książek znajdujących się na 

półkach,
— łącznej ilości książek.

Pracę 6-krotnego porównania ze sobą 
3300 zapisów w 4 tablicach, zsumowania 
oraz przesłania wyników na drukarkę 
kom puter w ykonał w  ciągu 15 minut. Te
raz należało wykazane num ery pow tarza
jące się oraz brakujące skonfrontować ze 
stanem  faktycznym  miejsca konkretnych 
jednostek ewidencyjnych i wnieść do za
pisu komputerowego poprawki, zaw ierają
ce ustalenia ostateczne. Nie widzę, aby 
było możliwe wyeliminowanie dyktowania 
(podobnie jak  ną arkusze) num erów in
wentarzowych poszczególnych jednostek 
ewidencyjnych, jednak wpisywanie ich 
przy pomocy klawiszy cyfrowych do kom 
putera jest czynnością bez porównania 
łatw iejszą i mniej męczącą od nanoszenia 
oznaczeń na arkusze. A przede wszystkim 
jest to możliwe do w ykonania szybciej i 
ze znacznie mniejszą ilością pomyłek, gdyż

piszący widzi na ekranie m onitora liczbę, 
jaką zapisał, i ma możliwość wprowadze
nia korekty.

W opisanym program ie operowano w y
łącznie num eram i inwentarzowym i ksią
żek. Skontrum  byłoby o wiele łatwiejsze, 
gdyby biblioteka dysponowała zapisem na 
taśm ie — obok numerów — wszystkich 
innych danych o książce, jakie zawiera 
księga inwentarzowa. Wtedy kom puter 
drukowałby nie tylko, numery, ale i ty 
tuły książek, które omyłkowo w ystąpiły 
dw ukrotnie lub zostały ujawnione jako 
pozycje brakujące. Byłoby to możliwe, 
gdyby biblioteka posiadała m ikrokom puter 
do swojej dyspozycji. Można by wtedy 
myśleć również o opisywanym wielokrot
nie w prasie bibliotekarskiej w ykorzysta
niu tego urządzenia do stworzenia spraw 
nie działającego systemu bibliograficzno- 
-informacyjnego.

Niezależnie od tych „gdybań” sądzę, 
że wykorzystanie systemu komputerowego 
jako pomocy przy kontrolowaniu kom 
pletności księgozbioru dostarczyło trochę 
doświadczeń, którymi w arto podzielić się 
z udręczonymi skontrąm  bibliotekarzam i.

Szanuj m ow ę iw ą  
ojczystą

(scenariusz w ystaw y  
książek o języku)

Motto :
Ponad w szystkie wasze uroki,
Ty, Poezjo, i ty. W ymowo,
Jeden — wiecznie b idzie wysoki: 
Odpowiednie dać rzeczy — słowo.

C. K. N orw id

A  nade w szystko  
szanuj m owę tw ą ojczystą:
Nie znać języka  swego — 
hańbą oczywistą.

K. D m ochow ski

Cel w ystawy: upowszechniania wiedzy 
o języku polskim, popularyzacja podsta
wowych w ydaw nictw  i poradników z za
kresu ku ltu ry  języka. , •

Uwagi metodyczne: planszę z tem atem  
wystawy umieszczamy na ścianie w w i
docznym miejscu, pod nią stoliki lub gab
loty z hasłam i poszczególnych działów i 
odpovziednią lekturą. W ystawę możemy 
uzupełnić elementami dekoracyjnymi 
związanymi z tem atem  (np. piękne napi
sane motto, wycięty z kartonu kałam arz 
i pióro, rysunek otw artej księgi itp.).

Scenariusz dostosowany jest do możli
wości bibliotek większych (rejonowych i 
m iejsko-gminnych), dysponujących boga
tym wyborem książek z zakresu języko
znawstwa. W przypadku bibliotek gm in
nych i filii z księgozbioru należy wybrać 
książki pod kątem  ich przynależności do 
poszczególnych działów. Każde hasło moż
na traktow ać jako tem at odrębny. N aj
większa ilość książek należących do jed 
nego działu zdecyduje o w ybraniu tem atu 
wystawy.

G a b l o t a  I — książki z zakresu języ
koznawstwa i gram atyki języka polskiego

Praca ad język iem  — pracą 
nad kulturą um ysłową społe
czeństwa

w . D oroszew ski

Język jest system em  znaków  
konwencjonalnych i reguł 
ich użycia, służącym do po
rozumiewania się.

"Encyklopedia w iedzy 
o języku  polskim )

BAUDOUIN DE COURTNEAY J. O ję 
zyku polskim. Wybór prac pod red. J. Ba- 
rary  i M. Szymczaka. W arszawa 1984

32



BUTTLER D. Innowacje składniowe 
współczesnej polszczyzny. W arszawa 1976

DOROSZEWSKI W. Język. Myślenie. 
Działanie. Rozważania językoznawcy. W ar
szawa 1982

FURDAL A. K lasyfikacja odmian współ
czesnego języka polskiego. W rocław 1973

G ram atyka opisowa języka polskiego z 
ćwiczeniami, pod red. W. Doroszewskiego
1 B. Wieczorkiewicza. T 1-2. Warszawa 
1968

Przew odnik po językoznawstwie pol
skim. Z serii; Vademecum Polonisty. W ro
cław 1977

JAWORSKI M. Podręczna gram aty
ka języka polskiego. W arszawa 1977

JODŁOWSKI S. Losy polskiej ortografii. 
W arszawa 1979

JODŁOWSKI S. Losy polskiej składni. 
W arszawa 1976

KARAŚ M. O dzisiejszej polszczyźnie. 
Kraków 1972

KLEMENSIEWICZ Z. O róż lych od
m ianach współczesnej polszczyzny. W ar
szawa 1953

KWIEK-OSIOWSKA J. Miłośnicy i o- 
brońcy języka polskiego. Wrocław 1978

LUBAS W. Rzeczy, słowa i formy. Roz
w ażania o języku. Katowice 1973

MILEWSKI T. Językoznawstwo. Wyd. 3. 
W arszawa 1969

MIODEK J. Rzecz o języku. Szkice o 
współczesnej polszczyźnie. W rocław 1983

SALONI Z., SWIDZIŃSKI M. Skład
nia współczesnego języka polskiego. Wyd.
2 zmień. W arszawa 1985

SMÓŁKOWA T., TEKIEL D. Nowe
słownictwo polskie. Przym iotniki z przy
słówkami. Wrocław 1977

TOKARSKI J. Słownictwo (Teoria w y
razu). W arszawa 1971

TOKARSKI J. T raktat o ortografii pol
skiej. W arszawa 1979

Współczesna polszczyzna. Wybór zagad
nień. P raca zbiór, pod red. H. K arkow 
skiej. W arszawa 1981

G a b l o t a  II — Słowniki języka polskie
go.

Słow nik to cierpliwy i niez- 
nużony doradca, towarzysz 
kształcenia się i kulturalnego  
życia

S. U rbańczyk

ARCT M. Podręczny słownik języka 
polskiego. Wyd. 2. W arszawa 1957

' ARCTOWA I. Razem czy osobno; Zasa
dy pisowni łącznej i rozdzielnej ze słow
nikiem. Wyd. 11. W arszawa 1983

BRÜCKNER A. Słownik etymologiczny 
języka polskiego. Wyd. 3. W arszawa 1985

GOŁĄB Z. (i in.) Słownik terminologii 
językoznawczej. W arszawa 1970

JAKUBOWSKI F. Mały słownik w yra
zów obcych. W arszawa 1959

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, 
pod red. S. Urbańczyka. W rocław 1978

JODŁOWSKI S., TASZYCKI W. Słow
nik  ortograficzny i praw idła pisowni pol
skiej. Wrocław 1982

JODŁOWSKI S., TASZYCKI W. Zasady 
pisowni polskiej i interpunkcji ze słow
nikiem  ortograficznym. Wyd. 16 zmień, 
i rozszerzone. Wrocław 1969

KOPALIŃSKI W. Słownik wyrazów ob
cych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 12. 
W arszawa 1983

MALCZEWSKI J. Szkolny słownik te r
minów nauki o języku. W arszawa 1979

PISAREK W. Kieszonkowy słowniczek 
ortograficzny. Wyd. 2 popr. Kraków 1983

Pisownia polska. Przepisy — słowniczek. 
Polska Akademia Nauk. Wyd. 12. Kraków 
1957

SKORUPKA S. Słownik frazeologiczny 
języka polskiego. T. 1-2. W arszawa 1967

Słownik języka polskiego. Pod red. M. 
Szymczaka. Wyd. 2. W arszawa 1982

Słownik ortograficzny języka polskiego 
wraz z zasadami pisowni i interpunkcji. 
Pod red. M. Szymczaka. Wyd. 3.'W arsza
wa 1982

Słownik poprawnej polszczyzny PWN. 
Red. nacz. W. Doroszewski. Wyd. 4. W ar
szawa 1982

Słownik vzymowy polskiej. Pod red. M. 
K arasia i M. Madejowej. W arszawa 1977

Słownik wyrazów bliskoznacznych. Pod 
red. S. Skorupki- Wyd. 8. W arszawa 1982

URBAŃCZYK S. Słowniki, ich rodzaje 
i użyteczność. Wyd. 2. W rocław 1967.

G a b l o t a  I I I  — Poradniki i źródła wie
dzy z dziedziny poprawności językowej

N ajistotniejszym  warunkiem  
nienagannego stylu, obo
wiązującym  każdego, jest

, poprawność
M. N alepińska

Stopień doskonałości w y 
rażania swych m yśli i 
uczuć jest określany m ia
nem  kultury języka

A. Z daniukiew icz

BUTTLER D. Polski dowcip językowy. 
W arszawa 1974

BUTTLER D., KURKOWSKA H., SAT- 
KIEWICZ H. K ultura języka polskiego. 
Zagadnienia poprawności gramatycznej. 
Wyd. 2. W arszawa 1973

BUTTLER D., KURKOWSKA H., SAT- 
KIEWICZ H. K ultura języka polskiego. 
Zagadnienia poprawności leksykalnej 
(Słownictwo rodzime). T. 2. W arszawa 1932

CEGIEŁŁA A., MARKOWSKA A. Z 
polszczyzną za pan brat. W arszawa 1962

CIENKOWSKI W. Język dla wszystkich. 
W arszawa 1978

CIEŃKOWSKI W. Kalejdoskop języko
wy. W arszawa 1967

CIEŃKOWSKI W. Sekrety imion w ła
snych. W arszawa 1965 '

CIEŃKOWSKI W. Z tajem nic języka. 
W arszawa 1963
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DOROSZEWSKI W. K ryteria popraw 
ności językowej. W arszawa 1950

DOROSZEWSKI W. O kulturę słowa. 
Poradnik językowy. T. 1-3. W arszawa 
1970

DOROSZEWSKI W. Wśród słów, w yra
żeń i myśli. Refleksje o języku polskim. 
W arszawa 1966

GAERTNER H., PASSENDORFER A., 
KOCHAŃSKI W. Poradnik gram atycz
ny. Zbiór wskazówek praktycznych doty
czących poprawności językowej. W arsza
wa 1961

GARCZYŃSKI S. Sztuka myśli i słowa. 
W arszawa 1976

GAWDZIK W. G ram atyka na wesoło. 
W arszawa 1969

GAWDZIK W. Ortografia na wesoło. 
W arszawa 1972

Język polski. Poprawność, piękno, ochro
na. Bydgoszcz 1969

KLEBANOWSKA B., KOCHAŃSKI W., 
MARKOWSKI A. O dobrej i złej polsz- 
czyźnie. W arszawa 19'85

KLEMENSIEWICZ Z. Praw idła popraw 
nej wymowy polskiej. Wyd. 6. Wrocław 
1973

KLEMENSIEWICZ Z., KNIAGINOV7A 
M., PISAREK W. Ależ tak się nie pisze... 
K raków  1984

KNIAGINOWA M., PISAREK W. Po
radnik językowy. Podręcznik dla pracow
ników prasy, radia i telewizji. Wyd. 2 
popr. i uzup. Kraków 1969

KOCHAŃSKI W., KOSZUTSKA O., L I
STKIEWICZ Z. Sekrety żywego słowa. 
W arszawa 1974

KORNASZEWSKI M. O skrótach w języ
ku polskim. Język polski. Poprawność, 
piękno, ochrona. Bydgoszcz 1969

KOTLARCZYK M. Podstawy sztuki ży
wego słowa. W arszawa 1965

KRAM J. Gawędy o żywym słowie. 
W arszawa 1976

KRAM J. Zarys kultury  żywego słowa. 
W arszawa 1982

K ultura języka dla studentów uczelni 
technicznej. Pod red. T. Frankiewicza. 
Wrocław 1981

MARKOWSKI A. Językoznawca radzi. 
W arszawa 1980

MARKOWSKI A. Pięćset zagadek o ję 

zyku polskim. Wyd. 2 popr. Warszawa. 
1986

MIKUTA M. K ultura żywego słowa. 
W arszawa 1961

NAGAJOWA M. Słowo do słowa. Po
radnik językowy dla uczniów wyższych 
klas szkoły podstawowej. W arszawa 1982

NALEPIŃSKA M. Jak  mówić i pisać 
poprawnie. Zbiorek porad językowych. 
Wyd. 14. W arszawa 1982

NOWICKI W. O ścisłość pojęć i .kulturę 
słowa w technice. Poradnik terminologicz- 
no-językowy opracowany na przykładzie 
telekom unikacji i dziedzin pokrewnych. 
W arszawa 1978

PISAREK W. Słowa między ludźmi. 
W arszawa 1936

PISAREK W. Słownik języka niby-pol- 
skiego, czyli błędy językowe W prasie, 
Wrocław 1978

Polszczyzna piękna i popraw na. Red,
S. Urbańczyk. Wrocław 1963

PRZEk SKI L. Na tropie słów i rzeczy, 
Warszavv’ a 1962

PRZYLUBSKA E., PRZYŁUBSKI F, Ję 
zyk polski -co dzień. W arszawa 1983

RECZEK S. Nasz język powszedni. Wro- 
cław 195T

SKUBULANKA T. Rola języka mówio
nego i pisanego. Język polski. Poprawność, 
piękno, ochrona. Bydgoszcz 1969

SZLETYNSCY z  i H. Prawidłow e mó
wienie. Ćwiczenia i wskazówki. Wyd. 2 
uzup. Warszawa 1982

SZMAŃDA E. Język jako przejaw  kul
tu ry  społecznej. Bydgoszcz 1969

WIECZORKIEWICZ B. Sztuka mówie
nia. Redakcja naukowa i uzup. Z. Kurzo
wa: Wyd. 4 popr. i uzup. W arszawa 1977

WIERZBICKA A. O języku dla wszy
stkich. W arszav/a 1965

WIERZBICKA A., WIERZBICKI P. 
Praktyczna stylistyka. Wyd. 3. W arszawa 
1970

WÓJTOWICZ J. Policz to po polsku. 
Odmiana polskiego liczebnika w dialo
gach. W arszawa 1969

ZDANIUKIEWICZ A. Z zagadnień kul
tury  języka. Teoria-Praktyka-Szkoła. W ar
szawa 1973

E. ZIELIŃSKA

PRENUMERATA „PORADNIKA ”

W związku z licznymi wątpliwoościami uprzejm ie informujemy, że prenum eratę 
czasopism Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich należy zamawiać za pośrednictwem 
PUPiK „Ruch”, Prowadzona jest prenum erata kw artalna, półroczna, roczna. Zamó
wienia (z podpisem głównego księgowego) na wysyłkę za zaliczeniem pocztowym 
numerów zaległych można wysyłać do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (00-953 
W arszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7). Inform acje teł. 27-08-47, 27-52-96.
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SYLWETKI
BIBLIOTEKARZY

B arb ara  Dukowicz
10 lipca zm arła w Radomiu B arbara 

Dukowicz — instruktor WBP, starszy b i
bliotekarz, zasłużony działacz kultury  wo
jewództwa radomskiego. Ze swego nie
długiego życia 36 łat pośv/ięciła radom 
skiemu bibliotekarstw u powszechnemu. 
Była świadkiem  i współtwórcą dokonują
cych się przem ian kulturalnych na ziemi 
radom skiej. Była zawsze tam, gdzie n a j
trudniej, gdyż do najtrudniejszych zadań 
należy praca terenowa. Nie szczędziła dla 
niej sił, czasu i swych nieprzeciętnych 
umiejętności. Potrzebowali jej pomocy i 
rady wszyscy bibliotekarze pow iatu a póź
niej województwa. Imponowała wiedzą 
fachową, ku ltu rą osobistą, Jej tylko w łaś
ciwym sp'.'kojem. U jm owała uczynnością 
i życzliwością.

W ydatnie przyczyniła się do rozwoju 
sieci placówek gromadzkich i filialnych,

‘do podnoszenia umiejętności fachowych 
kadry, do rozwoju działalności kulturalno- 
-oświatowej i czytelnictwa.

Była aktywnym  działaczem społecznym 
związków zawodowych. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich i innych organi-

! zacji. Pełniła zawsze odpowiedzialne fun
kcje, niosła pomoc potrzebującym, łączy
ła i cementowała kolektyw. Osobista kul
tura, tak t i wdzięk zjednywały Jej lu 
dzi na stałe.

Za wieloletnią i owocną pracę zav/odo- 
w ą i działalność społeczną odznaczona zo
stała Srebrnym  Krzyżem Zasługi, M eda
lem 40-lecia Polski Ludowej, odznaką „Za
służony Działacz K ultury”, Honorową Od
znaką SBP, Srebrną Odznaką Związku 
Zawodowego Pracowników K ultury i Sztu
ki, odznaką „Za Zasługi dla Województwa 
Radomskiego”. Była w ielokrotnie wyróż
niana nagrodam i i dyplomami.

12 lipca 1986 r. na Cm entarzu Komu
nalnym  w Radomiu — Firleju  pożegna
liśmy z w ielkim  żalem niezawodną Ko
leżankę, prawego Człowieka, skrom ną i 
życzliwą ludziom Bibliotekarkę. W Jej 
ostatniej drodze towarzyszyły Jej liczne 
rzesze współpracowników’ i przyjaciół z 
m iasta i województwa.

GENOWEFA PODGAJNIAK

W ojew ódzka i M iejska 
B iblioteka P ub liczna

w  K atow icach 
w nowej siedzib ie

Przez 40 ła t '’W ojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Katowicach 
nie m iała własnego locum, w któ

rym  mogłaby realizować w sposób pełny 
swoje zadania. Przez wszystkie te lata 
działała w różnych częściach miasta, a 
więc na parterze budynku przy ul. W ar- 
szaw’skiej 45, przy pl. Wolności n r 9 (na 
I piętrze budynku mieszkalnego) i przy 
ul. Tyszki 47 w -lokalu filii młodzieżowej. 
Ogólna powierzchnia zajmowanych po
mieszczeń wynosiła zaledwie 260 m-.

Rok 1986 był dla Biblioteki rokiem 
szczególnym, rokiem, który stanowi ważną 
cezurę w  dotychczasowych jej dziejach. 
W październiku nastąpiło oficjalne prze
niesienie tej zasłużonej dla naszego wo
jewództwa placówki kultury do nowej sie
dziby. Jest to budynek przy ul. Ligonia 
5/7. Wybudowany na początku ła t trzy
dziestych XX w. i użytkowany do wybu
chu II w ojny światowej przez Czernieckie 
Towarzystwo Węglov/e — spółkę akcyjną, 
w r. 1947 orzeczeniem m inistra przemysłu 
i handlu budynek został przejęty przez 
państwo i przekazany Hucie Batory w 
Chorzowie. Według dokumentów znajdu
jących się w Sekcji Ksiąg Wieczystych 
Państwowego Biura Notarialnego Huta 
Batory była form ąłnym  gospodarzem , bu
dynku do r. 1966. W księgach wieczy
stych nie ma dalszych wpisów użytkow
ników gmachu. Wiadomo, że ostatnio (tj. 
do r. 1981) mieściła się tu  Centrala H an
dlu Zagranicznego CENTROZAP. Budy
nek jest w ew’idencji obiektów zabytko
wych. WiMBP przejęła go w r. 1982. N a
tychm iast przystąpiono do rem ontu i prac 
adaptacyjnÿch do potrzeb biblioteki. P ra 
ce te — po wielu kłopotach i pertu rbac
jach — ukończono w r. 1986, dzięki cze
mu inauguracja roku kulturalno-ośw iato
wego i sezonu artystycznego 1986/1987 
mogła zostać połączona z uroczystym ot
warciem  nowej siedziby Biblioteki Woje
wódzkiej. Zasłużeni bibliotekarze otrzy
mali wysokie odznaczenia państwowe i 
odznaki.

Uroczystości towarzyszyło otwarcie oko- 
! licznościowej wystawy 40 lat bibliotek 

publicznych województwa katowickiego, 
na której zgromadzono wiele cennych 
archiwalnych dokumentów dotyczących 
początków bibliotek publicznych w n a 
szym regionie (m.in. karty  rejestracyjne 
bibliotek, wycinki prasowe, protokoły z 
posiedzeń ówczesnych rad  narodowych, 
inwentarze). W ystawa ukazała bezsporny 
dorobek bibliotek publicznych wojewódz-
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach.

tw a w rozwoju czytelnictwa, wzrost za
sobów książkowych, znaczną poprawę w a
runków lokalowych bibliotek miejskich i 
ich filii w minionym 40-leciu.

Z okazji otrzym ania nowego lokalu Wo
jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
wydrukowała okolicznościową publikację 
Dole i niedole książki na Śląsku, au tor
stwa Celestyna Kwietnia, ciekawie i ory
ginalnie prezentującą rys historyczny czy
telnictwa na Górnym Śląsku.

Katov/icka biblioteka ma wreszcie w spa
niałe w arunki do pracy. Budynek o po
wierzchni 2000 m^ został dobrze zaadap
towany do jej potrzeb. Mieszczą się w 
nim agendy dla czytelników; wypożyczal
nia dla dorosłych, czytelnia ogólna, czy
telnia czasopism, wypożyczalnia książek 
mówionych oraz czytelnia muzyczna. Na 
rzecz bibliotek terenowych będą praco
wać działy; informacyjno-bibliograficzny, 
instrukcyjno-metodyczny, wypożyczeń 
międzybibliotecznych. Znalazła tu  także 
siedzibę przeniesiona z Bytomia Filia Cen
trum  Ustawicznego Kształcenia\ Bibliote
karzy, własne stałe pomieszczenie otrzy

mał wreszcie Zarząd Okręgu Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich.

Integracja agend i niezłe wyposażenie 
techniczne placówki pozwalają żywić na
dzieję, że w obecnych w arunkach lokalo
wych Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna będzie mogła w pełni realizo
wać swe statutowe funkcje. Przeto szcze
gólne podziękowania należą się wszy
stkim  tym, których wysiłki doprowadziły 
do oddania społeczności Katowic i woje
wództwa tego pięknego, secesyjnego obie
ktu właśnie Bibliotece.

A czego należy życzyć kierownictwu i 
pracownikom Wojewódzkiej Książnicy u 
progu nowego 40-lecia?, Myślę, że jak 
największej liczby czytelników, książek i 
innych zbiorów bibliotecznych, odpowia
dających zapotrzebowaniu społecznemu, 
oraz rozwoju nowych form upowszechnia
nia wiedzy i literatury, bo — jak  głosi 
hasło wystawy słowami Marii Dąbrow
skiej — ,.Do pojęcia; Ojczyzna — należy 
pojęcie; książka”.

KRYSTYNA WOŁOCH
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K raków  — K orczakow i

31 m arca br. zainaugurowano w K ra
kowie obchody upam iętniające 45 roczni
cę śmierci Janusza Korczaka.

Tego dnia w  Szkole Podstawowej n r 46 
im. Janusza Korczaka, odbyła się sesja 
poświęcona pamięci patrona zarówno tej 
instytucji, jak  i wszystkich znajdujących 
się na terenie woj. krakowskiego. Dzie
cięca orkiestra szkoły, w której zorgani
zowano sesję, urozmaiciła jej program.

„Janusz Korczak w  sztuce” — to .te
m at otw artej (w tym  samym dniu) przy 
ul. K rakowskiej 13 w ystawy będącej hoł
dem złożonym wielkiem u wychowawcy i 
pisarzowi oraz dowodem trw an ia w Pol
sce i świecie głoszonych przez niego idei. 
Świadczą o tym  liczne eksponaty polskie 
i zagraniczne reprezentujące różnorodne 
dziedziny sztuki: m alarstwo, grafikę, rzeź
bę, poezję, muzykę, teatr, film, fila teli
stykę i medalierstwo. Twórcami wystawy 
były — obok dorosłych — dzieci. Ich p ra 
ce m alarskie i graficzne są plastyczną opo
wieścią o życiu, działalności i śmierci J a 
nusza Korczaka. Są -<vśród nich obrazki 
przypom inające Korczaka — bibliotekarza, 
o którym  Helena Bobińska napisała: ,,Z i
m ą 1902 roku w  sobotę i niedzielę wy
daw ałam  książki w bezpłatnej wypoży
czalni na Ciepłej. Razem ze m ną w yda
w ał tam  książki student ostatniego roku 
medycyny, H enryk Goldszmit (...). W so
botę wieczorem „czytelnię” rosadzał do
słownie burzliwy tłum  wyrostków. H en
ryk Goldszmit, nie podnosząc głosu, w 
sposób zdum iewający panował nad tym 
żywiołem. Zdawało się, że każdego z 
tych chłopców zna dawno i wszystko o 
nim wie. Dialogi jego z tymi w arszaw 
skimi’ gawroszami były genialne, nie do 
pow tórzenia” *.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej opra
cowano montaż literacko-m uzyczny „Pa
mięci Janusza K orczaka” ; zostanie on po 
powieleniu w pracowni poligraficznej ro 
zesłany do bibliotek dziecięcych i m ło
dzieżowych K rakow a jako pomoc meto
dyczna; dla tych pracowników, którzy 
zechcą organizować imprezy poświęcone 
Korczakowi.

Wszystkie powyższe inicjatywy podjęto

* H elena B o b i ń s k a :  p a m ię tn ik  ta m tych  
lat. Cz. 1 W arszaw a 1963 s. 14-15.

.............

<4 i r

O dbitka lin o ry tu  w ykonanego  przez Ewę P isu- 
lę, uczennicę kl. V III Szkoły P odstaw ow ej im. 
J. K orczaka p rzy  S an a to riu m  w T rzebnicy  
(woj. w rocław skie).

W K rakow ie tuż przed Miesiącem Pam ię
ci Narodowej, w którym  w tym roku w 
sposób szczególny w arto pam iętać o K or
czaku, w iernym  swym wychowankom do 
końca, co utrw aliły  obrazki młodocianych 
twórców krakowskiej wystawy, pow tarza
jące motyw rąk  wychowawcy, tulących 
główki dziecięce i trzym ających rączki 
malców w ostatnim  pochodzie śmierci.

MARIA ANDRES
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STANISŁAW KONDEK

B ib lio tek arsk ie
le k tu ry

Z w ielkim  opóźnieniem ukazał się

„Rocznik Biblioteki Narodowej” 
1981/1982 t. 17/18 

Red. Witold Stankiewicz 
V7arszawa 1986 — 675 egz., 300 zł

Niektóre zamieszczone teksty, pisane 
dawno, przed datam i nom inalnym i „Rocz
n ika”, w pewien sposób się zdezaktuali
zowały, naw et jeśli poruszane w nich 
problem y nie zostały do dzisiaj rozwiąza
ne („przezwyciężone”). Dotyczy to nie ty l
ko artykułów  dotykających współczesności, 
ale także tych, które w yjaśniają pewne 
zjaw iska historyczne. N auka bowiem jest 
procesem, ciągle ujaw niane są nowe fak 
ty, zjaw iska znane otrzym ują nowe in te r
pretacje i objaśniane są przy pomocy no
wych narzędzi i metod.

Główną rolą czasopisma naukowego jest 
prezentacja ruchu umysłowego w danej 
dziedzinie, a dopiero potem, niejako 
wtórnie, objawia się funkcja archiw izo
wania, zabezpieczania pewnego stanu w ie
dzy w określonym czasie. Uwagi te, spro
wokowane długim cyklem wydawniczym 
„Rocznika”, odnieść można właściwie do 
całej praktyki w ydaw ania czasopism nau
kowych. Tylko nieliczne ukazują się re 
gularnie i zgodnie z datam i umieszczony
mi na stronach tytułowych. Szkody po
noszą zarówno autorzy, jak  i odbiorcy.

„Rocznik Biblioteki Narodowej” jest 
obok „Studiów o Książce” najbardziej 
znaczącym polskim wydawniewem  perio
dycznym z zakresu nauki o książce. Kom 
petencje autorów, staranna redakcja m e
rytoryczna i techniczna to walory, które 
zapew niają mu czołowe miejsce w m ię
dzynarodowej bibliografii bibliotekoznaw- 
czej. Tradycyjne działy „Rocznika” ; Bi
bliotekarstwo (3 artykuły). Czytelni
ctwo (2), Zagadnienia wydawnicze (1), 
Dzieje książki i bibliotek (10) zgodne są 
z tradycyjnym  pojm owaniem  zakresu nau 
ki o książce, a liczba artykułów  pomiesz
czonych w każdym dziale w pewien spo
sób obrazuje aktualny stan i „siłę inte
lektualną” dyscyplin wchodzących w jej 
skład.

Rocznik otw ierają dwa artykuły, w któ
rych rozpatryw any jest stan polskiego sy

stemu kształcenia bibiiotekarzy na pozio
mie wyższym. Prof. Jadw iga Kołodziejska 
w pracy Praktyka, dydaktyka i nauka w  
bibliotekarstwie. W ybrane problemy orga
nizacyjne i programowe (s. 5-32) osią roz
ważań czyni zagadnienia relacji p rogra
mu kształcenia do współczesnego stanu 
organizacyjnego bibliotekarstw a, spójności 
programów studiów w kwestii m eryto
rycznej integracji bibliotekoznawstwa i 
inform acji naukowej, stopnia wyposaże
nia m aterialnego ośrodków kształcących 
bibliotekarzy, łączenia działalności dydak
tycznej z aktywnością naukowo-badawczą 
wykładowców oraz definiuje charakter te 
go kształcenia. W szystkie te zagadnienia 
są ukazane na tle praktyki kształcenia w 
Anglii i RFN oraz szerokiej analizy uw a
runkow ań jakże niedoskonałego stanu 
rzeczy w Polsce.

Prof. Krzysztof Migoń w Uwagach o sy
tuacji bibliotekoznawstwa w szkołach 
w yższych  (s. 33-47) stoi na stanowisku, że 
,,każdy program  kształcenia jest tylko ko
nieczną 'wypadkową, lepiej lub gorzej 
uwzględniającą potrzeby nauki i praktyki, 
tradycję i perspektywy, aspiracje i możli
wości wykonawcze”, twierdzi, że nie da się 
sprowadzić planów i programów studiów 
do ujęć powszechnie akceptowanych. Roz
maitości wymagań staw ianych absolwen
tom bibliotekoznawstwa niełatwo sprostać 
drogą nauczania jednolitego, zważywszy 
słabe powiązanie dydaktyki z praktyką 
bibliotekarską w Polsce. Autor zwraca 
uwagę na brak  podstaw’owych naw et pod
ręczników, skryptów, syntez i opracowań 
przeglądowych, oczekuje -pomocy w ich 
opracowaniu od pracowników bibliotek, 
zwłaszcza Biblioteki Narodowej (zawsze 
kiedy czytam o systemie kształcenia w 
Połsce na poziomie wyższym, nie tylko 
zresztą bibliotekarzy, przypomina mi się 
anegdota opowiadana przez prof. Tymow
skiego: tunel pod Alpami budowało w la 
tach sześćdziesiątych trzech inżynierów, 
przejście podziemne pod Krakowskim  
Przedmieściem naprzeciw  U niw ersytetu — 
piętnastu).

O włączaniu się pracowników bibliotek 
w działalność wydawniczą dla potrzeb dy
daktyki i nauki o bibliotece świadczy a r 
tykuł Ewy, Stępniakowej K lasyfikacja  
zbiorów w ielkiej biblioteki uniwersalnej 
(s. 491-98). Gdybym był zmuszony w ar
tościować m ateriały zamieszczone w 
„Roczniku” pod względem istotności, po
trzeby, precyzji, metod, jasności, wykładu 
czy też jeszcze innych wyznaczników tzw. 
w arsztatu naukowego, niewątpliw ie ten 
tekst otrzym ałby pierwszeństwo. P raca 
Stępniakowej, rekapitulująca badania gru
py roboczej do spraw  systemu klasyfika
cji zbiorów ogólnych Biblioteki Narodo
wej, to zarówno omówienie w artościujące 
stan aktualnego opracowania rzęczowego

38



zbiorów piśm iennictwa, jak  i analiza przy
datności poszczególnych klasyfikacji b i
bliotecznych, a także obraz sytuacji tego 
opracow ania w Bibliotece Narodowej oraz 
wnioski dotyczące kierunków  dalszych 
konkretnych prac.

W pierwszej części artykułu  — W spół
czesne ję zyk i informacyjne i ich biblio
teczne zastosowania — au torka charak te
ryzuje i określa stopień przydatności po
szczególnych klasyfikacji uniwiersałnych 
(DDC, UKD, LCC, BBC, CC, BBK ), języ
ków przedmiotów (w tym  deskryptoro- 
wych) oraz analizuje problem  łączenia ję 
zyków różnych typów. Następnie omawia 
typy katalogów stosowanych w wielkich 
bibliotekach uniwersalnych, zakres współ
działania bibliotek i ośrodków bibliogra
ficznych opracowujących bibliografie n a 
rodowe, ukazuje przewidywane trendy w 
zastosowaniu konkretnych języków infor
m acyjnych w  w arunkach rozwoju kom pu
teryzacji bibliotek.

Rozdział drugi; Kryteria oceny klasy
fika c ji bibliotecznych  opracowany jest 
zgodnie z przesłanką metodologiczną — 
„,w ocenie klasyfikacji bibliotecznej zde
cydowany prym at należy przyznać wzglę
dom  praktycznym , ze szczególnym naci
skiem  na w arunki stosowania w określo
nej placówce. Poprawność naukow a da
nej klasyfikacji nie może dostarczyć argu
m entów  rozstrzygających”.

Rozdział trzeci: Klasyfikacja zbiorów  
Biblioteki Narodowej w  W arszawie (waż
ny dla użytkowników BN!) ukazuje stan 
opracow ania rzeczowego zbiorów ogólnych 
oraz charakteryzuje budowę katalogu sy
stematycznego BN. W arte podkreślenia 
je s t ujęcie tem atu, które centralną kate
gorią rozv/ażań czyni użytkownika biblio
tek. Od prac A dam a Łysakowskiego jest 
to chyba pierwsze tak  jasne i świadome 
zastosowanie tej dyrektywy metodologicz
nej w polskim piśm iennictw ie technolo- 
giczno-bibliotekarskim .

Zalety tego artykułu  dają podstawę, aby 
biorąc pod uwagę potrzeby dydaktyki, do
magać się od autorki opracowania zagad
nień związanych z klasyfikacją piśm ienni
ctwa jak  najszybciej w formie książko
w ej, a od którejś z instytucji czy organi
zacji bibliotekarskich oczekiwać udziele
n ia autorce \W m iarę wszechstronnej po
mocy.

Zatrzym ując się dłużej nad pracą Ewy 
Stępniakow ej przekroczyłem znacznie „li
m it” miejsca, jak i' należałoby poświęcić 
każdem u z artykułów  w „Roczniku”, więc 
je tylko sygnalizuję. I tak  Grażyna Straus 
—  Książka w  pracy zawodowej — ogła
sza wyniki badań nad czytelnictwem ksią
żki fachowej „z w łasnej wołi”. Otylia 
Słomczyńska omawia Stan i perspektyw y

badań nad historią książki polskiej na 
G órnym Śląsku. Wojciech Tomaszewski w 
doskonałym metodycznie opracowaniu od
tw arza dorobek w  zakresie wydawnictw  
muzycznych zakładu litograficznego K aro
la Ludwika M agnusa i Józefy Magnuso- 
wej. Andrzej Kłossowski przedstaw ia J a 
na Nepomucena Młodeckiego, księgarza i 
wydawcę polskiego w Belgii. Zofia Bycz- 
kowska w pracy T eksty literackie i ich 
tw órcy w  czasopismach ludowych w  Kró- 
lestioie Polskim  w  latach 1866-1898 ana
lizuje zawartość „Zorzy” i „Gazety Świą
tecznej”. Tu zastrzeżenia do pewnych 
tw ierdzeń autorki. Uznaje ona „rok i8&8 
za istotny w działalności pism: zakończo
ną ogromnym sukcesem akcję zbierania 
przez redakcję składek na pom ink Adama 
Mickiewicza w Warszawie. Inicjatyw a ta 
po raz -pierwszy w tak  silny sposób zin
tegrow ała wokół jednego celu o charak te
rze kulturalnym  przedstawicieli wszyst
kich w arstw  społecznych w Królestwie 
Polskim ”. Twierdzenie takie nie w ytrzy
m uje krytyki, jeśli wziąć pod uwagę w y
darzenia rozgrywające się wokół odsło
nięcia pomnika. Były one pierwszym w i
docznym sygnałem politycznego podziału 
społeczeństwa polskiego ! Podziału o silnych 
i długotrwałych skutkach, rzutującego w 
zdecydowany sposób na dalszą historię 
społeczeństwa.

W dziale Z b i o r y  B i b l i o t e k i  N a 
r o d o w e j  K rystyna Muszyńska omawia 
autografy i odpisy dzieł Jana  Długosza w 
zbiorach Biblioteki Narodowej. Dział 
W s p o m n i e n i a  zaw iera cenne opraco
wanie Anny Puciatowej o dyrektorze BN 
w latach 1938-1948j Stefanie Vrteiu-W ier- 
czyńskim (autorka wykorzystała notatki 
Wierczyńskiego, m.in. dotyczące zbiorów 
BN podczas wojny), oraz nakreśloną przez 
M ichała Ambrosa sylwetkę Jan a  Kosso- 
nogi.

Jak  zwykle bogaty jest dział recenzji 
piśm iennictw a polskiego i zagranicznego. 
Truizmem jest twierdzić, że życie nauko
we może się właściwie rozwijać tylko w 
w arunkach wszechstronnej, krytycznej 
dyskusji naukowej. „Rocznik” konkrety-r 
zuje to tw ierdzenie recenzjami, których 
autorzy s ta ra ją  się m.in. przewartościować 
poglądy takich autorytetów  jak  profesoro
wie K arol Głombiowski i Stefan Żółkiew
ski. I chociaż obie recenzje przyjm ują 
odm ienną optykę postrzegania nauki (po
stu lat dezintegracji pola badawczego nau 
ki o książce w recenzji pracy Głombiow- 
skiego i wymóg integracji dyscyplin spo
łecznych, którym  dany jest ten sam przed
miot badań, w recenzji książki Żółkiew
skiego) to zwrócenie uwagi na pewne 
niedopracowania teoretyczne powinny 
przyczynić się do pozytywnego rozwoju 
dyscyplin, w których obie te recenzje się 
mieszczą.
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Podręcznik

JERZEGO MAJA 
Organizacja przestrzenna i 

wyposażenie biblioteki publicznej 
W arszawa : SEP, CUKB, 1987,

12 000 egz., 425 zł

jest rozw iniętą, zm ienioną w ersją skryptu 
opublikowanego w  r. 1975 *pod tytułem  
Pomieszczenie i wyposażenie współczesnej 
biblioteki publicznej. Celem tego opraco
w ania jest umożliwienie bibliotekarzom  
„świadomego, kom petentnego uczestnicze
nia w  procesie inwestycyjnym  obiektu 
bibliotecznego, nowego, adaptowanego czy 
m odernizowanego”. Bowiem jedynie b i
bliotekarz może określić potrzeby użytko
we lokali i postawić odpowiednie w ym a
gania projektantom  i wykonawcom bu
dynków bibliotecznych. Aby tem u podo
łać, bibliotekarz m usi mieć nie tylko do
stateczny zasób inform acji dotyczących or
ganizacji gromadzenia, przechowywania, 
opracowania i udostępniania zbiorów, ale 
także podstaw ową wiedzę z zakresu p ro 
cesów projektowo-inw estycyjnych. „Nie 
jest możliwe — jak  słusznie tw ierdzi au 
tor — praw idłow e funkcjonow anie nowo
czesnej biblioteki w  przestarzałym , n ie
elastycznym w nętrzu, ale nie jest także 
możliwe zaprojektow anie nowoczesnego

pomieszczenia dla biblioteki o anachro
nicznej, w adliw ej organizacji”.

Biblioteka postrzegana jako układ prze- 
strzenno-funkcjonalny rozpatryw ana jest 

zarówno w  ujęciu historycznym, jak  i w spół
czesnym, przez prezentację możliwie n a j
lepszych rozwiązań. Zainteresow ani zna j
dą tu  wiadomości o postępowaniu na e ta
pie projektow ania i przygotowania inw e
stycji czy adaptacji, omówienie szczegól
nych warunków , w  jakich mogą funkcjo
nować biblioteki (wśród innych obiektów 
kulturalno-oświatow ych, w pomieszcze
niach zastępczych lub adaptowanych itp.) 
oraz omówienie w arunków  współpracy b i
bliotekarza z prejek tan tem  i wykonawcą.

Dużo m iejsca autor poświęcił charak te
rystyce nowoczesnych mebli, w jakie bi
blioteka pow inna być wyposażona (cen
ne ilustracje) oraz prezentacji jeszcze u 
nas nieznanych aparatów  rejestrujących 
i ew idencjonujących wypożyczenia Dopeł
nieniem  są podstawowe standardy i w ska
źniki, zalecane lub najczęściej stosowane 
w budownictwie i wyposażeniu bibliotek 
publicznych.

Bogaty wybór fotografii i rysunków mo
że być z powodzeniem wykorzystany (me
ble!) jako' m ateriał inspirujący produ
centów. Na uwagę zasługuje typograficz- 
no-edytorski w yraz om awianej publikacji. 
Należy życzyć Stowarzyszeniu, aby swoim 
realizacjom  wydawniczym nadaw ało tak  
elegancką formę, choć może niekoniecznie 
po takiej cenie.

IWFORMACJEPOGfcOSKIDOiyOSYSSMFORMACJE

DOKUMENT „STAN I PERSPEKTYWY 
BIBLIOTEKARSTWA POLSKIEGO DO 
2000 R.” opracowany przez Bibliotekę N a
rodową (zespół kierow any przez prof. Jad - 
wdgę Kołodziejską) był w  kw ietniu przed
m iotem  obrad Prezydium  Kolegium M ini
stra  K ultury  i Sztuki. D okum ent został 
przyjęty jako m ateriał do dyskusji środo
wiskowej, której zainicjowanie i koordy
now anie powierzono Stowarzyszeniu Bi
bliotekarzy Polskich. Wnioski o dyskusji 
zostaną przedstaw ione podczas IX  Zjazdu 
Bibliotekarzy Polskich. M ateriał „Stan i 
perspektywy...” został w całości opubliko
w any w „B ibliotekarzu” 1987 n r 7-8, a nie 
— jak  wcześniej inform owaliśm y — w  nu 
m erze 4-5.

ODZNACZENIA, NAGRODY

Z okazji Dnia Działacza K ultury  we Wło
cławku odznaczono Krzyżem K aw alerskim  
O rderu Odrodzenia Polski M arię B ranicką

(dyrektor WBP, przewodnicząca Zarządu 
Okręgu SBP) i m ariannę Zając (instruk
tor WBP). Dyplomy honorowe M inistra 
K ultury  i Sztuki otrzym ały trzy bibliote
ki z woj. katowickiego; M iejska B ibliote
ka Publiczna w  Gliwicach, M iejska Biblio
teka Publiczna w  Tychach, M iejsko-G m in
na Biblioteka Publiczna w Ogrodzieńcu. 
W Olsztynie nagrodę wojewódzką za upow
szechnianie ku ltu ry  otrzym ała K rystyna 
Łunio — bibliotekarska z Baroszyc. W 
Słupsku dyplom M inistra K ultury  i Sztu
ki otrzym ała W anda Trojanow ska z WBP. 
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MA
GISTERSKIE z dziedziny bibliotekoznaw 
stw a i nauki o książce, związane tem atycz- 
tem atycznie z regionem  W arm ii i M azur 
w ygrała w  bieżącym roku praca Jo lanty  
Gałeckiej „Działalność Wypożyczalni M ię
dzybibliotecznej Biblioteki Głównej AR-T 
w  Olsztynie w latach 1951-1985” (promo
tor doc. d r hab. Jan  W róblewski). G ra tu 
lujem y (J.B.)
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JERZY BEDNARZ

P raw o
b ib lio te c z n e

Zakładowy Fundusz 
Mieszkaniowy

K ontynuując serial dotyczący nowych 
przepisów . praw nych o zakładowych fun
duszach socjalnych i mieszkaniowym (zob. 
„Poradnik B ibliotekarza” 1987 n r 3) 
w  bieżącym num erze .zostaną omówione 
zasady korzystania ze środków zakłado
wego funduszu mieszkaniowego (ZFM) 
sform ułowane w rozporządzeniu Rady Mi
nistrów  z dnia 9 m arca 1987 r., opubliko
wanym  w „Monitorze Polskim ” n r 10 pod 
pozycją 59.

Uprawnieni do świadczeń z ZFM

Krąg osób uprawnionych do korzystania 
ze świadczeń z ZFM jest taki sam, jak  
w przypadku ZFS:

li pracownicy zatrudnieni w pełnym 
wymiarze czasu pracy,

2. pracownicy zatrudnieni w niepełnym 
wym iarze czasu pracy,

3. emeryci i renciści — byli pracownicy,
4. pracownicy przebywający na urlopach 

wychowawczych,
5. członkowie rodzin pracowników zm ar

łych w okresie zatrudnienia.
6. Członkowie rodzin po zm arłym  by

łym pracowniku — emerycie lub renciś
cie.

Obowiązują również, podobnie jak  przy 
ZFS, dodatkowe wymogi dotyczące p ra 
cowników zatrudnionych w niepełnym wy
miarze czasu pracy oraz emerytów i ren 
cistów. Wymogi te zostały omówione vzy- 
czerpująco w  poprzednim num erze „Po
radn ika”.

Przeznaczenie środków ZFM

©  Udzielanie pożyczek na następujące 
cele :

1. uzupełnienie w kładu na mieszkanie 
spółdzielcze lokatorskie — do wysokości 
pełnego wymaganego wkładu,

2. uzupełnienie w kładu własnego na 
m ieszkanie spółdzielcze własnościowe — 
do wysokości wymaganej zaliczki na ten 
wkład,

3. uzupełnienie w kładu własnego na bu
dowę domu jednorodzinnego bądź lokalu

stanowiącego odrębną nieruchomość — do 
wysokości 15% wartości kosztorysowej;

4. adaptację pomieszczeń na cele miesz
kalne, zwłaszcza dla młodych małżeństw
— do wysokości 50% wartości kosztory
sowej adaptacji;

5. kaucję i opłaty wymagane przy uzy
skaniu i zam ianie mieszkań pozostających 
w dyspozycji terenowych organów adm i
nistracji państwowej, zakładów pracy oraz 
domów będących w zarządzie jednostek 
gospodarki uspołecznionej — do wysokości 
100% kaucji lub wymaganej opłaty;

6. rem onty i m odernizacje 'mieszkań, 
domów jednorodzinnych oraz lokali s ta
nowiących odrębną nieruchomość — do 
wysokości 2/3 kosztów planowanego re 
m ontu lub m odernizacji;

7. przystosowanie mieszkań do potrzeb 
osób o ograniczonej sprawności fizycznej
— do wysokości pełnych kosztów adapta
cji.

®  Częściowa spłata kredytu dla mło
dych m ałżeństw  — na w arunkach omó
wionych w „Poradniku” n r 6.

©  Okresowa pomoc bezzwrotna na 
zm niejszenie obciążeń z tytu łu  czynszu 
najm u oraz opłat miesięcznych za miesz
kanie spółdzielcze.

Biblioteki z uwagi na szczupłość zakłado
wego funduszu mieszkaniowego stosować 
będą z reguły podane wyżej formy ko
rzystania ze środków ZFM.

Przew idyw ane są też i inne możliwości:
©  Finansowanie zakładowego budowni

ctwa mieszkaniowego w raz z urządzenia
mi towarzyszącymi oraz finansowanie — 
na podstawie umów zawieranych przez 
zakłady pracy ze spółdzielniami mieszka
niowymi — budowy mieszkań spółdziel
czych lokatorskich.

@ Refundacja udziału własnego p ra
cownika w kosztach budowy mieszkania, 
realizowanej w ram ach budownictwa zak
ładowego na zasadach określonych w od
rębnych przepisach.

@ Spłata kredytu bankowego zaciągnię
tego przez zakład pracy na poczet przysz
łych wpływów ZFM.

©  Finansowanie wydatków związanych 
z w ykw aterow aniem  osób zajmujących lo
kale niezbędne do zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych pracowników oraz po
trzeb zakładu pracy.

®  Przebudowa i m odernizacja zakła
dowych zasobów mieszkaniowych oraz 
przystosowanie innych pomieszczeń do ce
lów mieszkalnych.

©  Finansowanie wkładów mieszkanio
wych do spółdzielni mieszkaniowych dla < 
sierot po byłych pracownikach zakładu 
pracy, sierot objętych opieką zakładu p ra 
cy oraz dzieci przebywających w  domach 
dziecka lub w rodzinach zastępczych.
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®  Dofinansowanie budowy i m oderni
zacji żłobków, przedszkoli, świetlic i spo
łecznych punktów  opieki nad dziećmi w 
osiedlach zamieszkanych przez znaczną

'część pracowników danego zakładu pracy. 
Dotowanie terenowych organów ad

m inistracji państwowej na przygotowanie 
i uzbrojenie terenów  pod budownictwo 
mieszkaniowe realizowane na rzecz p ra 
cowników zakładu pracy.

Pomoc finansow a dla przyzakłado
wych i międzyzakładowych zespołów p ra 
cowniczych i młodzieżowych podejm ują
cych budownictwo młodzieżowe.

Zasady udzielania pomocy ze środków ZFM

Regułą jest udzielanie ze środków ZFM 
pomocy finansowej zwrotnej. Przew idy
w ane są jednak w yjątki. Prawo do pomo
cy bezzwrotnej na w kład mieszkaniowy 
lub na jego uzupełnienie przysługuje eme
rytom  i rencistom  przenoszącym się do 
spółdzielczych domów bądź lokali dla 
emerytów, rencistów i inwalidów, jeżeli 
pozostawiają do dyspozycji zakładu pracy 
samodzielne rnieszkanie zakładowe lub 
zw alniają samodzielny spółdzielczy lokal 
mieszkalny wybudowany w zam ian za 
środki finansowe przekazane spółdzielni 
przez zakład pracy

Omawiane rozporządzenie Rady M ini
strów określa następujące ogólne zasady

'  przyznaw ania świadczeń :
— uwzględnianie w arunków  m ateria l

nych pracownika i jego rodziny,
— uwzględnianie jego faktycznej sytu

acji mieszkaniowej.
Wysokość pomocy z ZFM pow inna być 

uzależniona od wysokości dochodu na oso
bę w  rodzinie. Zasady obliczania wspom 
nianego dochodu zostały szczegółowo 
omóv/ione w „Poradniku” n r 6. Wysokość 
pomocy, jej form ę (zwrotna, częściowo lub 
całkowicie bezzwrotna), w arunki um orze
n ia pożyczki oraz jej spłaty ustalone po
w inny być w  umowie zawieranej ze 
świadczeniobiorcą. Umowy wzorcowej roz
porządzenie nie ustaliło. Należy jednak 
oczekiwać, że M inisterstwo Pracy, Płac i 
Spraw  Socjalnych przekaże w swych m a
teriałach szkoleniowych wzory typowych 
umów.

Bardziej szczegółowe postanowienia 
omawianego rozporządzenia dotyczą w a
runków  spłaty pożyczek udzielanych ze 
środków ZFM. Przew iduje się, że okres 
spłaty pożyczek nie może być dłuższy 
niż 5 lat, a spłata pożyczki powinna roz
poczynać się nie później niż w  6 miesięcy 
po jej udzieleniu. Przewidywane są jed
nak w yjątki, ponieważ w uzasadnionych 
przypadkach można zawiesić spłatę po
życzki lub przedłużyć okres jej spłaty do 
la t 10. W szczególnie uzasadnionych przy
padkach pracownikowi, który przepraco
w ał w zakładzie pracy co najm niej 10 lat 
(od dnia przyznania pożyczki), może być 
ona umorzona w całości lub w  części.

Emerytom i rencistom  znajdującym  się w  
szczególnie trudnej sytuacji m aterialnej, 
których jedynym  źródłem utrzym ania jest, 
em erytura lub renta, przyznana pożyczka 
może być umorzona do wysokości 5O°/o.

Omawiane rozporządzenie weszło w ży
cie z dniem  1 stycznia 1987.

Pozostając przy spraw ach socjalnych in 
formuję, że ukazało się Zarządzenie M i- 
nista Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z  dnia. 
28 marca 1987 r. w  sprawie ustalenia licz
by zatrudnionych w celu naliczania odpi
sów na zakładowe jundusze socjalny i. 
m ieszkaniow y w uspołecznionych zakła
dach pracy („Monitor Polski” n r 10, poz„ 
93). Zarządzenie ustala, że podstawę obli
czania odpisów na ZFS i ZFM stanow i 
przeciętna liczba zatrudnionych w roku 
poprzednim  (obliczona według zasad usta
lonych przez GUS), w której uwzględnia 
się:

1. pracowników zatrudnionych w peł
nym wymiarze czasu pracy,

2. pracowników zatrudnionych w niepeł
nym wymiarze czasu pracy bez przelicza-, 
nia na pełne etaty (pod w arunkiem  zło
żenia przez nich oświadczenia, że będą, 
korzystać ze świadczeń w danym  zakła
dzie pracy),

3. pracowników przebywających na urlo
pach wychowawczych,

4. pracowników, którzy m ają ustalone 
praw o do em erytury lub renty, jeżeli 
oświadczyli, że będą korzystać nadal ze  
świadczeń w danym zakładzie pracy.

Nowe zasady podwyższania najniższego 
wynagrodzenia w uspołecznionych zakła
dach pracy przynosi uchw ała n r 16 Rady 
M inistrów z dnia 16 lutego 1987 r., opub
likowana W! „M onitorze Polskim ” n r  S 
pod pozycją 64. W prowadzona zostaje, po
cząwszy od r., 1988 zasada, że najniższe 
wynagrodzenie pracowników zatrudnio
nych w  uspołecznionych zakładach pracy 
ulega podwyższeniu z dniem 1 stycznia 
każdego roku o kwotę stanowiącą iloczyn 
dotychczasowego najniższego wynagrodze
nia oraz w skaźnika wzrostu cen planow a
nego w CPR (Centralnym P lanie Rocz
nym) na dany rok — bez uwzględnienia 
jednak w pływu zm ian cen wyrobów alko
holowych i tytoniowych.

Stosownie do powyższych ustaleń m ini
ster pracy, płac i spraw  socjalnych w te r
minie do 15 grudnia każdego roku ogła
szać będzie w ,,Monitorze Polskim ” obó- 
w iązującą na rok następny kwotę n a jn iż- 

.szego wynagrodzenia pracowników zatrud
nionych w  uspołecznionych zakładach 
pracy.
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nowe k s ią żk i 
d la  dzieci 
i  m łodzieży

Po książce Wandy Medyńskiej „Panny 
Czirpanki” wydanej w  r. 1985 zapoznają
cej dzieci z Bułgarią, nowa pozycja z tego 
cyklu; Niezwykła przygoda Czerwonego 
Kapturka, czyli o tym, jak polubić Węgry 
LESZKA HENSELA (NK, 56 s., 140 zł). 
Jest to nowa w ersja popularnej bajki 
braci Grimm, przeznaczona dla dzieci 
10-letnich i trochę starszych, które pragną 
nie tylko poczytać o przygodach Czerwo
nego K apturka, ale także posłuchać jego 
opowieści o wycieczce na Węgry, a więc 
o historii, obyczajach i dniu dzisiejszym 
tego kraju. Książka o walorach poznaw
czych, ładnie, barw nie zilustrow ana przez 
W ładysława Terechowicza, jest niestety na 
bardzo niskim  poziomie literackim . Po
ziom II, dział Op.

Na uwagę zasługuje nowy tomik poezji 
JOZEFA RATAJCZAKA Miasteczko z 
plasteliny (Wydawnictwo Poznańskie, 31 s., 
110 zł). Wiersze naw iązują do św iata dzie
cięcych zabaw. Bohaterem  jest małe dziec
ko z nowoczesnego betonowego osiedla, 
tworzące z plasteliny swój m ały świat..

Utwory utrzym ane w  lirycznym nastro
ju  przem aw iają do wyobraźni. Uczą do
strzegać piękno naw et w rzeczach drob
nych, z pozoru banalnych.

Poziom I, dział N.
Z języka czeskiego A. Czcibor-Piotrow- 

ski i Józef Waczków przetłumaczyli zbiór 
wierszy wybitnego pisarza MIROSŁAWA 
VALKA. VVyprawa do Tram tarli (Wydaw
nictwo „Śląsk”, 79 is., 250 zł). U tw ory o d 
w ołują się do św iata m arzeń i rzeczy
wistych przygód małego dziecka. Mówią 
o sprawach codziennych — niecodziennie. 
Oparte na grze słów, absurdzie, nonsensie, 
w yróżniają się na tle nijakich tomików 
wierszy głębią przeżyć, poetyckim kun
sztem. C harakter utworów doskonale od
dają ciekawe ilustracje autorstw a Miliana 
Vavro. Poziom II, dział

Wicek w leśniczówce czyli wakacje z 
babami to kolejną książka BARBARY 
WIZY z Wickiem w tytule (NK, 111 s., 
150 zł) Tjrni razem bohater przebywa na 
wakacjach w bieszczadzkiej leśniczówce. 
Wychowany, w Warszawie, bardzo przeży
wa wszystkie codzienne wydarzenia w za
bawnym towarzystwie dziewięciu „bab” 
i na okrasę — swojego ojca oraz w’uj- 
ka — instruktora harcerstw a. Swoje przy

gody i humorystyczne sytuacje opisuje w

listach do matki. Książka utrzym ana w 
wakacyjnym  nastroju, napisana żartobli
wie i z pewnym wdziękiem. Poziom II, 
dział Op. ,

Na ekranach kin od dłuższego czasu 
wielkim  powodzeniem wśród dzieci i do
rosłych cieszy się film  z RFN „Nie koń
cząca się opowieść” reżyserowany przez 
Wolfganga Peter sena według powieści 
wybitnego pisarza niemieckiego MICHA
ELA ENNDE; Nie kończąca się historia 
od A do Z w tłum aczeniu Sławomira 
B łauta (NK, 260 s., 800 zł). Jest to poe
tycka opowieść, w której przeplata się 
plan realny z baśniowym. Bohaterem jest 
10-letni Bastian, którem u pewnego razu 
w pada do rąk  książka inna niż wszy
stkie dotąd czytane i wciąga go tak moc
no, że chłopiec przekracza granicę rzeczy
wistości i odnajduje się w krainie boha
terów czytanej powieści — w Fantazja- 
nie. Tam przeobraża się w nieustraszone
go, mężnego i sprawiedliwego młodzieńca, 
który ma do spełnienia tajem ną i niebez
pieczną m isję: musi zdobyć lekarstwo, aby 
uzdrowić śm iertelnie chorą cesarzową i 
tym samym 'uchronić krainę Fantazjanę 
od zagłady. Powieść, napisana z ogrom
nym talentem  i m alarską wyobraźnią, 
mówi o tym, że św iat realny staje się 
sm utny i brzydki, jeśli traci więź ze św ia
tem  wyobraźni, a z Jiolei św iat baśni i 
fantazji umiera, jeśli b rak  tych, którzy po
wołują go w swoich marzeniach. Jest to 
również m oralitet o podporządkowaniu 
działań ludzkich odruchom serca i rozu
mu. S taranne wydanie z doskonałymi ilu
stracjam i Antoniego Boratyńskiego. Po
ziom II, dział B.

MARY NORTON — pisarka angielska 
— po dwudziestu latach w róciła do swo
ich ulubionych bohaterów Pożyczalskich, 
m iniaturowych ludzików — Strączka, Do
miniki i ich córeczki Arietty, i napisała 
tom piąty, Pożyczalscy pomszczeni (NK, 
316 s., 26Ó zł). Pożyczalscy zamieszkują po 
tajem nie mroczne zakam arki ludzkich do
mostw i u trzym ują się wyłącznie z tego, 
ćo uda im się „pożyczyć” po kryjom u u 
ludzi. Żyją niem al bezustannie pod grozą 
wykrycia przez różnych złych osobników, 
muszą więc ciągle przenosić się z miejsca 
na miejsce, walcząc z najrozmaitszymi 
niebezpieczeństwami. W nowej części 
uciekają z poddasza, gdzie uwięziło ich 
niesympatyczne małżeństwo, aby pokazy
wać ich i obwozić w klatce dla zarobku. 
Znajdują nowe mieszkanie w starym  pro
bostwie, gdzie po sąsiedzku, w kościele, 
m ieszkają ich krewni. Przeżywają tam  
mnóstwo przygód, ale wszystko dobrze się 
kofifczy. Książka podobniè jak  poprzednie 
tomy jest bardzo dobra literacko, ma ży
w ą i pełną napięcia akcję. Poziom III, 
dział P.

MARZENA KORNASZEWSKA



INFORMACJEPOGLOSKIDONOSYINFORMACJE
SEMINARIUM OKRĄGŁEGO STOŁU H I
STORII BIBLIOTEK IFLA na tem at dzie
jów  bibliotek w Europie środkowej i 
wschodniej odbyło się w dniach 4-6 m aja 
w Bibliotece Uniw’ersyteckiej we W rocła
wiu. Wygłoszono referaty : „Publikacje z 
zakresu historii książki i bibliotek w Pol
sce z la t 19.81-1986” (S. Kubów, Wrocław), 
„Badania nad historią książki i bibliotek 
w europejskich krajach  socjalistycznych” 
(K. Migoń, Wrocław), „Ogólnopaństwowy 
plan badań nad historią książki i biblio
tek w RFN” (H.J. Leonhard, Bonn), „Z 
dziejów bibliotek w  H elsinkach” (E.Hä 
kii, Helsinki), „Z dziejów księgozbiorów i 
bibliotek w T atru” (L. Peep, Tatru), „D w a 
ośrodki badań nad historią bibliotek w 
RFN: Kolonia i W olfenbüttel” (P. Kaeg- 
bein, Kolonia), „Kształtowanie się sieci 
bibliotek w NRD w  pierwsżych latach no
wej państwowości” (E. Marks, Berlin), 
,,H istoria bibliotek w  Europie wschodniej 
w idziana z USA — zawartość Journal of 
Library H istory 1966-1986” (D.C. Eavis, 
Jr., Austin). M ateriały sem inarium  będą 
opublikowane w nowej serii zeszytów nau 
kowych Uniwersytetu. W rocławskiego „Bi- 
bliothecalia W ratislaviensia”. Organizacja 
sem inarium  była możliwa dzięki fundu
szom przyznanym  na wniosek Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich przez M inisterstwo Nauki i Szkol
nictwa Wyższego. (S.K.).
WOJEW ÓDZKIEJ INAUGURACJI DNI 
KULTURY, OŚWIATY, KSIĄŻKI I PRA
SY w Skierniewicach towarzyszyły zorga- 
ńizowane przez WBP w ystawy „Dni K ul
tury, Oświaty, Książki i P rasy”,. „Z dzie
jów naszej książnicy 1906-1987”, „W łady
sław Stanisław  Reym ont — patronem  Bi
blioteki” „Osiągnięcia naukov/e ZSRR”.
ESPERANCKA WYSTAWA. Z okazji s tu 
lecia esperanto w  WBP im. Łukasza Gór
nickiego w  Białym stoku zorganizowano w 
m aju w ystawę książek, czasopism i d ru 
ków ulotnych w tym  języku.

„DNI NASZEJ KSIĘGARNI” zorganizowa
ły (5-16 V) WBP i Zarząd Okręgu SBP 
w Chełmie. Program  obejmował wystawę 
Z dorobku edytorskiego I.W. „Nasza Ęisię- 
garn ia”, kierm asze książek, spotkania au 
torskie z pisarzam i, grafikam i i pracow ni
kami oficyny (I.M.).

TWÓRCZOŚĆ J.I. Kraszewskiego — ze 
szczególnym uwzględnieniem  związków p i
sarza z ziemiami zaboru pruskiego i re 
cepcji jego twórczości na tych terenach 
— była tem atem  sesji popularnonaukowej 
zorganizowanej (6 V) przez WBP w 
Olsztynie i miejscowy Oddział Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. P relekcje w y

głosili: G, Jasiński, dr A. Staniszewski i 
doc. dr S. Siekierski (J.B.).

PERSONALIA

Stefan Kubów (39 lat), dr nauk hum ani
stycznych, kustosz dyplomowany, żonaty, 
dwóch synów, przewodniczący Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich (od 1981 r.) ponownie został wy
brany na dyrektóra Biblioteki Uniwersy
teckiej we W rocławiu. Dyr. Kubów lubi 
sport i czytanie prasy, podobno nie przyj
m uje do pracy osób palących papierosy.

PUBLIKACJE

Stanisław  S t o c h e l :  Książka pod chłop
ską strzechą. W ydana przez MBP w K ra
kowie w nakładzie 400 egz. opowieść o 
dziejach biblioteki w Kwaczale — jednej 
z pierwszych bibliotek w iejskich w re 
gionie krakowskim. Obok pokazania in te
resującej historii biblioteki, praca niesie 
szereg wartości poznawczych ze sfery 
dziejów narodowych.

Biuletyn Inform acyjno-Instrukcyjny MBP 
w Krakowie 1987 n r 1/149. Zeszyt zawiera 
w szechstronną analizę działalności MBP 
i sieci bibliotek publicznych w Krakowie 
i województwie krakow skim  w r. 1986, 
kronikę MBP w Krakowie i WBP w- T ar
nowie za 1986 r.

„Księgarz” 1986 n r 2-3. W zeszycie 
m .in.: R. Cybulski: M iędzynarodowa sesja 
naukow a na Uniwersytecie W arszawskim 
„Joachim  Lelewel w dw usetną rocznicę 
urodzin”. P. Nowak: Detal księgarski w 
latach 1918-1939. Źródła dekoniunktury i 
zahamowań. B. Gralak: Cezar Juliusz 
Richter — księgarz i pierwszy nakładca 
łódzki; wspom nienia o M ichale Narczyń- 
skim, Jan ie Bieszczadzie, Feliksie Fausty
nie.

35 lat' działalności Wojewódzkiej Bibliote
ki Publicznej w Poznaniu. W ydana przez 
WBP w Poznaniu w  nakładzie 250 egz. 
publikacja zaw iara m ateriały  ze spotkania 
seminaryjnego, które odbyło się w grud
niu 1983 r. z okazji jubileuszu biblioteki —
S. Czajka:. Funkcje biblioteki publicznej; 
Z. P łatkiew icz: WBP w Poznaniu w latach 
1948-1983, F. Łozowski: Założenia proogra- 
m u rozwoju bibliotek i czytelnictwa w 
województwie poznańskim do 1990 roku.

„Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” 
Rok XXXI 1985 nr 337. Zeszyt zawiera b i
bliografię „B iuletynu” za lata 1957-1979 
opracowaną przez Irenę Kuśniewską.


