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Zbiory muzyczne 
w bibliotekach publicznych

ZOFIA BOGDANOW ICZ

W ostatnim czasie zwiększyło się zainteresowanie udostępnianiem muzy kalio w _
zarówno literatury muzyczej, jak i zbiorów fonograficznych.

Poniższy artykuł przedstawia aktuałne problemy zbiorów muzycznych oraz moż
liwości perspektywicznego rozwoju ich udostępniania w bibliotekach publicznych. 
Problematyka ta była przedmiotem rozważań na VII krajowej konferencji, bibliote
karzy muzycznych zorganizowanej w Lublinie w dniach 29 VI—I VU 1987 r. z ini
cjatywy Sekcji Bibliotek Muzycznych Zarządu Głównego SBP.

Opracowanie opiera się na badaniach ankietowych przeprowadzonych w ośmiu 
większych publicznych bibliotekach muzycznych w Polsce (Warszawa, Kraków, Szcze
cin, Częstochowa, Olsztyn, Bydgoszcz, Zielona Góra i Opole).

Artykuł jest przedrukiem z „Biuletynu Informacyjno-Instrukcyjnego’’ Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Krakowie 1987 nr 4.

Z adaniem bibliotek muzycznych jest 
upowszechnianie muzyki i literatu
ry muzycznej wśród szerokiego ogó

łu społeczeństwa. Zadania te mogą one 
spełniać poprzez udostępnianie literatury 
muzycznej (druków muzycznych, piśmien- 
nictvza muzycznego) oraz nagrań, tj. płyt, 
kaset i taśm wśród czytelników niezależ
nie od wfiieku i zawodu, poziomu wyksz
tałcenia, stosownie do ich zainteresowań.

Zakres działalności

bibliotek muzycznych musi być dosto
sowany do bardzo zróżnicowanych zainte
resowań muzycznych ogółu czytelników 
nieprofesjonalnych, powinien odpowiadać 
również czytelnikom zajmującym się mu
zyką profesjonalnie, wobec których bi
blioteki muzyczne pełnią funkcję uzupeł
niającą w stosunku do bibliotek muzycz
nych specjalistycznych na uczelniach, w 
szkołach muzycznych, ogniskach muzycz
nych i innych instytucjach muzycznych.

Struktura organizacyjna

bibliotek muzycznych pozwala wyróżnić 
jednostki organizacyjne gromadzące i udo
stępniające wyłącznie muzykalia (oddziały, 
filie), podlegające Działom Zbiorów Spe
cjalnych lub innym działom (Dział Udo
stępniania, Dział Sztuki i Kartografii) oraz 
jednostki gromadzące zbiory specjalne, a 
wśród nich zbiory muzyczne. Występuje 
różnorodność rozwiązań organizacyjnych w 
zakresie miejsca muzykaliów w strukturze 
organizacyjnej poszczególnych bibliotek. W 
literaturze publicystycznej występują po
stulaty podjęcia działań, które doprowadzi
łyby w konsekwencji do ujednolicenia or
ganizacji bibliotek muzycznych w struktu
rze organizacyjnej bibliotek publicznych. 
Nie negując celowości i zasadności takiego 
rozwiązania, które mogłoby być zrealizo
wane w dalszej perspektywie, w aktual
nych warunkach należy dążyć do takiego 
organizacyjnego usytuowania muzykaliów 
w strukturze bibliotek, które zabezpiecza
łoby pewną samodzielność działania oraz



dopływ środków materialnych do jedno
stek organizacyjnych odpowiednio do po
trzeb rozwoju bibliotek muzycznych.

Czytelnicy
bibliotek muzycznych to .głównie stu
denci i uczniowie szkół muzycznych oraz 
pracownicy instytucji muzycznych, muzy
cy, pedagodzy. Znacznie mniej liczną gru
pę stanowią czytelnicy nieprofesjonalnie 
zajmujący się muzyką. Ich motywem do 
korzystania z biblioteki są najczęściej po
szukiwania materiałów do konkursów, do 
wykorzystania w zespołach muzycznych, 
przygotowania imprez, a także dla za
spokojenia własnych zainteresowań.

Ilość czytelników w pięciu ankietowa
nych bibliotekach muzycznych wahała się 
od 400 do 1800 osób. Łączna ilość czytel
ników w tych bibliotekach wynosiła 4129 
osób. W czterech badanych bibliotekach 
wśród czytelników przeważała młodzież 
ucząca się i studiująca (51%) i pracowni
cy umysłowi (34%). Znacznie mniejszą 
grupę tworzyli pracownicy fizyczni (9%), 
niezatrudnieni (4%) i inne zawody (2%). 
Pod względem wieku najliczniejszą grupą 
byli czytelnicy w wieku 20—29 lat (41,3%), 
następnie powyżej 30 lat (29,6%), 14—19 
lat (23,2%) i do 14 lat (5,9%).

Rozwój kultury muzycznej społeczeń
stwa zależy między innymi od właściwie 
dobranych form udostępniania muzyka- 
liów. Obecnie stosuje się następujące

formy udostępniania:
I

wypożyczanie nut, książek, czasopism doty
czących muzyki, płyt i kaset z nagrania
mi muzycznymi, udostępnianie nut, ksią
żek i czasopism muzycznych na miejscu 
w czytelni oraz przesłuchiwanie muzyki z 
płyt, kaset i taśm przy pomocy technicz
nych środków odtwarzania.

Analiza udostępniania w bibliotekach 
muzycznych wykazała, że skala ich dzia
łalności była bardzo zróżnicowana i wa
hała się od 3000 do - 40 000 wypożyczeń i 
przesłuchań w ciągu roku. Sposób udo- 
/stępniania w poszczególnych bibliotekach 
jest także zróżnicowany. W czterech bi
bliotekach (Zielona Góra, Bydgoszcz, War
szawa, Kraków) udostępnianie odbywa się 
wyłącznie za pośrednictwem biblioteka
rza, w dwu (Opole, Szczecin) czytelnicy 
mają wolny dostęp do materiałów, a w 
dwu (Olsztyn, Częstochowa) stosuje się 
metody pośrednie, polegające na wyborze 
muzykaliów przez czytelnika przy pomo
cy bibliotekarza.

Większość bibliotek posiada

katalogi

alfabetyczne i ’’zeczowe nut i książek oraz 
alfabetyczne k.c talogi płyt, kaset i taśm. W 
większości bibliotek brak jest katalogów 
rzeczowych płyt, kaset i taśm. Prowadzo
ne są także. różne kartoteki zagadnienio- 
we (np. poezja śpiewana, muzyka ludowa 
i in.), osobowe, tytułowe, płyt dla dzieci 
i in.

We wszystkich bibliotekach występuje 
udostępnianie nut. książek muzycznych i 
czasopism, a w większości z nich istnieje 
możliwość wykonywania kserokopii. Aktu
alnie w czterech bibliotekach wypożycza 
się materiały do odtwarzania nagrań mu
zycznych. W pięciu bibliotekach udostęp
nia się materiały fonograficzne w formie 
przesłuchiwania nagrań , rzy pomocy 
środków technicznych. Łącznie w pięciu 
bibliotekach czytelnicy wypożyczyli 76 880 
egzemplarzy, a na miejsei' wykorzystali 
10 066 egzemplarzy muzykahów.

Udostępnianie zbiorów odbywało się 
głównie w godzinach popołi dnio-wych oraz 
uzupełniająco w godzinach przedpołud
niowych.

Najczęściej poszukiwanymi muzykalia- 
mi były:

•  publikacje i nagrania muzyki poważ
nej i rozrywkowej,

® płyty muzyczne z krajów zachodnich,
® nuty i książki o treści dydaktycznej,
® książki z historii i teorii muzyki,
O płyty z muzyką dawnych kompozy

torów.
Jedną z form aktywnego oddziaływania 

biblioteki na rozwój kultury muzycznej 
czytelników jest udostępnianie materiałów 
fonograficznych w formie wypożyczeń lub 
odtwarzanie ich na miejscu w bibliotece 
w formie przesłuchań. Wypożyczanie ma
teriałów fonograficznych przy braku do
statecznej ich ilości na rynku krajowym 
jest z uwagi na zabezpieczenie ich trwa
łości użytkowej bardzo ryzykowne. Mate
riały te, użytkowane przez wielu czytel
ników i odtwarzane na ich własnym 
sprzęcie, często nie najlepszej jakości, u- 
legają szybkiemu zużyciu i nie nadają 
się do dalszego wypożyczania. Bardzo po
trzebną formą udostępniania materiałów 
fonograficznych jest odtwarzanie ich na 
miejscu w bibliotece i przesłuchiwanie 
przez czytelnika. Wymaga to jednak za
instalowania kosztownego sprzętu i za
angażowania pracowników do jego obsłu
gi i konserwacji.

W niektórych bibliotekach dokonywane 
jest przez pracownika lub czytelnika na
grywanie na kasety i taśmy. Czas nagry
wania nie jest ograniczony, a niektóre bi
blioteki podają jako średni 2 godziny.



Przesłuchiwanie utworów

muzycznych wymaga stworzenia czytel
nikowi odpowiednich warunków, głównie 
specjalnych pomieszczeń, stanowisk oraz 
odpowiedniej aparatury do przesłuchiwa
nia nagrań. Czas przesłuchiwania przez 
czytelnika nie jest ograniczony i — jak 
podają niektóre ankietowane biblioteki 
— trwa średnio około 2 godziny.

Udostępnianie zbiorów muzycznych jest 
odmienne w porównaniu do udostępniania 
innych zbiorów bibliotecznych, jak książ
ki, czasopisma. Obsługa jednego czytelni
ka w zakresie wypożyczeń muzykaliów 
jest znacznie dłuższa w porównaniu z u- 
dostępnianiem innych zbiorów z uwagi 
na specyfikę doboru materiałów. W przy
padku wyboru wypożyczanych nut isto
tny jest m.in. stopień trudności utworu. 
Jeżeli wypożyczalnia posiada instrument 
muzyczfiy (pianino, fortepian lub inny), 
czytelnik ma możliwość przegrania utwo
ru. W przypadku wypożyczania płyt i ka
set zachodzi konieczność sprawdzenia ja
kości wypożyczanych i zwracanych mate
riałów.

W bibliotekach muzycznych prowadzona 
jest także

działalność popułaryzatorska

kultury muzycznej poprzez takie formy 
jak: organizowanie wystaw, wystawek, 
przeglądy nowości, wieczory muzyczne 
i literacko-muzyczne, pogadanki, odczyty, 
spotkania z kompozytorami i wykonawca
mi, koncerty, wyświetlanie filmów mu
zycznych, lekcje biblioteczne, aukcje płyt, 
gry i zabawy muzyczne oraz wykonywa
nie ogłoszeń, plakatów, ulotek, tworzenie 
katalogów muzycznych.

Poziom zasobności bibliotek
muzycznych w zbiory muzykaliów jest 
bardzo zróżnicowany. Wśród ankietowa
nych bibliotek według stanu na koniec 
1986 r. rozpiętość zbiorów mieściła się w 
granicach od 5100 do 52 109 pozycji. Poza 
oddziałem w Szczecinie, największe były 
zbiory muzyczne w Opolu, Warszawie, 
Częstochowie i Krakowie. Niezależnie od 
różnic poszczególnych bibliotek w pozio
mie zasobności ogółu zbiorów wszystkie 
posiadają druki muzyczne, piśmiennictwo 
muzyczne jak również materiały fonogra
ficzne, głównie płyty, kasety oraz taśmy 
z nagraniami. Większość bibliotek groma
dzi stare druki, niekiedy bardzo cenne, 
a jedna rękopisy. Także większość biblio
tek gromadzi dokumenty życia społeczne
go, a wszystkie posiadają czasopisma mu
zyczne.

W niektórych bibliotekach muzycznych, 
rozwijających intensywnie udostępnianie 
czytelnikom materiałów fonograficznych, 
udział zbiorów fonograficznych w struktu

rze ogółu zbiorów bibliotecznych w r. 1986 
wynosił od 46% do 82% ogółu zbiorów. 
W innych udział tego typu zbiorów był 
mniejszy i mieścił się w granicach od 
17% do 21%. Duży udział zbiorów fono
graficznych w większości bibliotek mu
zycznych uzasadniony jest dążeniem bi
bliotek do włączenia w zakres swojego 
oddziaływania szerokiego kręgu czytelni
ków w porównaniu z udostępnianiem 
zbiorów tradycyjnych, którymi był zain
teresowany głównie' czytelnik o wyrobio
nej kulturze muzycznej oraz młodzież stu
diująca w szkołach muzycznych.

Na podstawie analizy ankiet trudno oce
nić, jaka jest

struktura tematyczna zbiorów

znajdujących się w bibliotekach, np. sto
sunek zbiorów muzyki klasycznej do 
współczesnej, tzw. poważnej do rozryWr 
kowej, polskiej do obcej. Badania tego 
typu byłyby interesujące i należałoby je 
przeprowadzić oddzielnie. Można jednak 
stwierdzić, że w zbiorach muzykaliów w 
większości bibliotek występują znaczne 
braki tematyczne w stosunku do bieżą
cych potrzeb czytelników.

W r. 1986 poziom zakupu w poszczegól
nych bibliotekach kształtował się w wy
sokości 4—10% ogólnej ilości zbiorów. 
Pomimo znacznego zakupu braki te nie 
zostały zniwelowane z powodu braków 
na krajowym rynku księgarskim. 'W bi
bliotekach znajdujących się w ośrodkach 
miejskich o silnie rozwiniętym szkolnict
wie muzycznym odczuwa się poważne 
braki w zakresie nut do celów dydaktycz
nych oraz piśmiennictwa muzycznego z 
historii i teorii muzyki. W większości zbio
rów bibliotecznych występują braki w za
kresie płyt i kaset z nagraniami muzyki 
rozrywkowej. Szczególnie poszukiwane są 
nagrania płytowe wydawane za granicą 
(głównie z krajów zachodnich), których 
ilość w zbiorach bibliotecznych jest nie
wystarczająca w stosunku do potrzeb. W 
wielu bibliotekach działających w mia
stach z rozwiniętymi środowiskami mu
zycznymi występują braki materiałów fo
nograficznych z nagraniami muzyki po
ważnej oraz z utworami muzycznymi o 
wcześniejszych wydaniach.

Niektóre biblioteki gromadzą oprócz 
zbiorów muzycznych także „książkę mó
wioną”, kasety do nauki języków obcych 
i inne niemuzyczne zbiory.

Wszystkie biblioteki muzyczne (poza 
jedną) prowadzą opracowanie w ramach 
swoich jednostek. W wielu bibliotekach

opracowanie
księgozbioru' wykonywane jest central
nie przez działy opracowania zbiorów. 
Opracowanie muzykaliów jest bardzo pra
cochłonne i wymaga zwiększonej obsady 
etatowej.



Warunki lokalowe

w wielu bibliotekach muzycznych nie 
odpowiadają potrzebom i nie sprzyjają 
udostępnianiu zbiorów. Spośród ośmiu 
bibliotek tylko dwie uznały warunki loka
lowe za wystarczająco dobre. Większość 
dysponuje lokalami składającymi się z 1, 
2 lub 3 pomieszczeń o łącznej powierzch
ni użytkowej od 13 do 100 m̂ . Tylko jed
na biblioteka dysponuje dwoma pomiesz
czeniami o łącznej powierzchni 168 m-. 
Mała liczba pomieszczeń przy stosunkowo 
niewielkiej powierzchni użytkowej utrud
nia rozwój i prowadzenie trzech zróżni
cowanych form udostępniania zbiorów, tj. 
wypożyczania muzykaliów, korzystania na 
miejscu w czytelni oraz korzystania ze 
zbiorów fonograficznych. Biblioteki odczu
wają brak pomieszczeń magazynowych 
oraz pomieszczeń do pracy własnej (kata
logowanie, ewidencja i inne).

W większości bibliotek użytkowane po
mieszczenia nie posiadają odpowiedniego 
oświetlenia, a niektóre są nawet zawil
gocone. Sale fonograficzne nie są przy- 
stosow’ane do przesłuchiwania muzyki, a 
w szczególności nie mają odpowiedniej 
ochrony przed hałasem.

Większość bibliotek zaopatrzona jest w

specjalistyczny sprzęt
do przesłuchiwania nagrań. Na podsta
wie ankiet trudno generalnie scharakte
ryzować poziom techniczny tego sprzętu. 
Można jednak stwierdzić, że wyposażenie 
w sprzęt do nagrań jest bardzo zróżnico
wane i umożliwia przesłuchiwanie w posz
czególnych bibliotekach w ilości 2 do 10 
stanowisk do słuchania. Wyposażenie w 
sprzęt do przesłuchań w większości bi
bliotek nie jest wystarczające. W biblio
tekach o najdłuższym stażu w udostępnia
niu nagrań odczuwa się potrzebę częścio
wej wymiany zużytego sprzętu oraz częś
ci zamiennych. W bibliotekach, w których 
udostępnianie materiałów fonograficznych 
w formie przesłuchań zainicjowano sto
sunkowo niedawno, jak również w tych, 
które zamierzają rozpocząć udostępnianie 
tych materiałów, występują znaczne trud
ności w kompletowaniu sprzętu do na
grań. Braki dotyczą: magnetofonów, słu
chawek, gramofonów, wzmacniaczy, ko
lumn, pulpitów sterowniczych. Szczególne 
trudności występują w zakupie słucha
wek.

Celowe byłoby ułatwienie zakupu sprzę
tu, np. przez centralny zakup, prioryteto
wy zakup w sieci handlowej lub bezpośre
dni kontakt z producentem.

Obsada kadrowa
poszczególnych bibliotek muzycznych 
uzależniona jest w znacznym stopniu od 
stosowanego rodzaju udostępniania zbio
rów. W większości bibliotek przeważa ob
sada 2—3 etatowa. Wśród takiej obsady

zatrudniani są na 1 lub 1,5 etatu absol
wenci szkół muzycznych. Pozostali pra
cownicy są zawodowymi bibliotekarzami.

Rozwój nowych form udostępniania 
muzykaliów, a szczególnie wprowadzenie 
udostępniania materiałów fonograficz
nych, stwarza w większości bibliotek po
trzebę zatrudnienia nowych pracowników, 
głównie w obsłudze sprzętu do nagrań. 
Większość bibliotek odczuwa potrzebę 
dodatkowego zatrudnienia 1—3 osób z wy
kształceniem muzycznym i bibliotekar
skim. Występują jednak znaczne trudnoś
ci w zatrudnieniu w bibliotece kadry z 
wykształceniem muzycznym.

Dalszy rozwój
działalności bibliotek muzycznych bę
dzie w znacznym stopniu zależny od moż
liwości finansowych bibliotek publicznych, 
inicjatywy kierownictwa, możliwości za
opatrzenia w nowe wydawnictwa oraz w 
sprzęt służący do, korzystania z materia
łów fonograficznych. Przewiduje się sto
pniowe, w miarę rozwoju zasobności zbio
rów, organizacyjne wyodrębnienie biblio
tek muzycznych z działów zbiorów spe
cjalnych.

Z analizy ankiet można wnioskować, że 
nie przewiduje się w zasadzie wprowadza
nia nowych form udostępniania zbiorów, 
a jedynie zakłada się upowszechnienie i 
zabezpieczenie materialne dotychczaso
wych form. W szczególności zakłada się 
dalszy rozwój udostępniania materiałów 
fonograficznych przez wprowadzenie w 
bibliotekach, które nie prowadziły tego 
typu działalności, takich form udostępnia
nia jak wypożyczanie płyt, uruchomienie 
sali do przesłuchiwania nagrań. W biblio
tekach, które prowadziły dotychczas tego 
typu działalność, przewiduje się uzńpełnie- 
.nie zużytego sprzętu lub jego skompleto
wanie. Niektóre biblioteki zakładają roz
wój działalności naukowej i wydawni
czej, inne — także rozwój działalności 
popularyzatorskiej zmierzającej do sze
rzenia kultury muzycznej w środowisku.

Oprócz dotychczasowych form udostęp
niania nagrań można by przygotować ser
wisy nagrań wykonywanych w bibliotece 
na tematy uznane za ważne, np. dotyczą
ce jubileuszów, świąt państwowych, prze
glądu kierunków w muzyce, nagrań od
noszących się do określonych okresów mu
zycznych, wykonawców oraz na tematy 
zamówione przez czytelników, np. z oka
zji uroczystości rodzinnych. Można by do
konywać nagrań z radia lub własnych im
prez w bibliotece.

W perspektywie rozwojowej celowe by
łoby stworzenie .sieci punktów wypoży
czania płyt, np. w dzielriicach dużych 
miast, w mniejszych miejscowościach, fi
liach bibliotecznych lub innych. Można 
by sięgnąć w tym zakresie do doświad
czeń innych krajów, jak np. NRD, Cze
chosłowacji lub Węgier.



System obsługi i czytelnictwa 
osób choiych i niepełnosprawnych 

w Łodzi

ELŻBIETA PAWLICKA

Problem obsługi czytelników chorych i niepełnosprawnych jest w na
szym kraju sprawą wielce złożoną. Być może, najważniejsze mamy za 
sobą — nie trzeba się już przynajmniej wzajemnie przekonywać, że tym 
czytelnikom należy zorganizować czytelnictwo w sposób odmienny.

K to zatem odpowiedzialny jest za 
organizację tego odmiennego czy
telnictwa, kto ma tworzyć syste

my gwarantujące właściwą książkę tej 
grupie społecznej, organizować odmienne 
sposoby obsługi, kształcić kadry, by spro
stać wcale nie łatwym zadaniom, zwłasz
cza że w Polsce liczba osób specjalnej 
troski sięga podobno 6 milionów i ma 
ciągle tendencje wzrostowe.

Niektórzy odpowiadają, że... Państwo.
Inni uważają, że odwołać się trzeba do 
dobrej woli bibliotekarzy. Przyszła pora 
wreszcie sobie uświadomić, że działalność, 
o której mówimy, jest obowiązkiem bi
bliotekarzy, i to nie tylko moralnym, 
mieszczącym się w pojęciu — etyka za
wodu, ale i wynikającym z ustawowych 
i statutowych powiinności. Państwo na
tomiast powinno ową działalność finanso
wo wspierać. Prawdą jest, że nie każda 
działalność na rzecz czytelników chorych 
wymaga wielkich nakładów finansowych, 
ale też prawdą jest, że ich brak uniemoż
liwia wiele poczynań bibliotekarzy (np. 
brak pieniędzy na „książki mówione”, 
brak odpowiedniej aparatury techniczej 
itd.).
-, Skoro już przyjmujemy, że jest to obo
wiązek bibliotekarzy, zatem w każdym 
województwie (osobno w dzielnicach kil
ku miast) należy stworzyć systemy gwa
rantujące jego wypełnianie.

Tymczasem kierownictwa bibliotek wio
dących, dysponując w dużej mierze nie
stabilną kadrą bibliotekarską, często nie 
są w stanie wypracować na swoim tere
nie stałego systemu, który by gwaranto
wał konsekwentną i regularną obsługę 
czytelników specjalnej troski.

Gorzej by zaś było, gdyby owe kierow
nictwa same nie dojrzały do znalezienia 
właściwych rozwiązań organizacyjnych, 
przystosowanych do możliwości podleg
łych sobie placówek, do wydania stosow
nych zarządzeń, poleceń, podjęcia decyzji.

i — co najważniejsze — do wykazania 
konsekwencji w sprawdzeniu ich realiza
cji.

Jestem przekonana, że pewne systemy 
częściowo już funkcjonują w niektórych 
województwach, a upowszechnianie ich 
nie tylko pomaga w rozeznaniu sytuacji, 
ale i przyczynia się do wzbogacenia już 

' istniejących, a może nawet z czasem do 
wypracowania wspólnego polskiego mode
lu obsługi czytelników poszkodowanych 
na zdrowiu. *

Chciałabym podzielić się z czytelnika
mi doświadczeniami, metodami oraz re
zultatami wypracowanymi i uzyskanymi 
w Łodzi w zakresie obsługi czytelników 
niepełnosprawnych.

Obecny etap nie może już nazywać się 
eksperymentem, ale także nie można go 
chyba jeszcze nazwać modelem łódzkim. 
Najwłaściwszą nazwą byłby właśnie „sy
stem”. Wypracowanie w Łodzi tego syste
mu sięga lat siedemdziesiątych, kiedy to 
biblioteki szpitalne i punkty bibliotecz
ne w placówkach służby zdrowia organi
zowane były przez dyrektorów bibliotek 
dzielnicowych, przeważnie jednak z ini
cjatywy znanej z konsekwencji działania 
mgr Izabeli Nagórskiej, ówczesnego kie
rownika Działu Instrukcyjno-Metodyczne
go. Pierwsze biblioteki szpitalne powstały 
w Łodzi już w r. 1973 — w Wojewódz
kim Szpitalu Zespolonym im. Kopernika 
w Dzielnicy Górna i w Szpitalu im. dr. 
Pirogowa w Dzielnicy Polesie. Pierwszy 
zaś punkt biblioteczny powstał rok póź
niej w Domu Seniora w Dzielnicy Łódź- 
-Widzew. V

Pewną jednak cezurą nie tylko w Łodzi, 
ale li w Polsce był rok 1981, ogłoszony Ro
kiem Ludzi Niepełnosprawnych. Na ogól
nopolskiej sesji tematycznej zorganizowa-

1 zob. też: I. N a g ó r s k a :  O książce dla 
chorych i n iepełnospraw nych. ,,P oradn ik  Bi
b lio tekarza” 1982 n r  1, s. 24—26.
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nej w Łodzi autorka tego artykułu za
proponowała zmianę nazwy i zakres dzia
łania Sekcji Bibliotek Szpitalnych przy 
ZG SBP (współorganizatora sesji, z nie
strudzoną propagatorką w Polsce biblio- 
terapii, mgr Wandą Kozakiewicz na cze
le). Sekcja przyjęła w Łodzi nazwę Czy
telnictwa Osób Chorych i Niepełnospraw
nych.

Sesja ta przybliżyła środowisku łódz
kiemu problem szeroko pojętego czytel
nictwa tej grupy społecznej i uświadomi
ła konieczność sprostania temu zadaniu. 
Pracę zaplanowano i przeprowadzono w 
trzech etapach.

ETAP I — PRZYGOTOWAWCZY

9  Wprowadzenie do programów Poli
cealnego Zaocznego Studium Bibliotekar
skiego oraz Kursu III stopnia w ilości 
10—20 godzin następujących zagadnień:

— psychologii łudzi starszych, chorych 
oraz psychologii pozostałych grup osób 
poszkodowanych na zdrowiu w przedzia
łach wiekowych,

— teorii biblioterapii, literatury o a- 
spekcie rehabilitacyjnym,

— omawianie możliwości rozwiązań or
ganizacyjnych obsługi na przykładzie in
nych krajów.

#  Prowadzenie prac dyplomowych z 
wyżej wymienionych tematów.

#  Objęcie wszystkich bibliotekarzy bi
bliotek dzielnicowych szkoleniem z za
kresu biblioterapii oraz obsługi osób cho
rych i niepełnosprawnych.

9  Poinformowanie władz miasta: pre
zydenta, dyrektora Wydziału Kultury i 
Sztuki o zamierzonych działaniach w celu 
uzyskania dla nich akceptacji.

ETAP II — ORGANIZACYJNY
f

O Podpisanie porozumienia między dy
rektorem Wydziału Zdrowia i Opieki Spo
łecznej a dyrektorem Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Waryńskiego w sprawie 
rozwoju bibliotek w placówkach służby 
zdrowia i czytelnictwa wśród osób cho
rych, starych i niepełnosprawnych w Ło
dzi i województwie.

S Wydanie stosownych zaleceń instruk
torowi zajmującemu się dotąd biibliote- 
kami szpitalnymi, przy jednoczesnym 
zwiększeniu jego zakresu czynności o nad
zór merytoryczny nad wszystkimi biblio
tekami w placówkach służby zdrowia oraz 
o koordynację działań wespół z dyrekto
rem na rzecz obsługi czytelniczej osób

* zob. też: I. N a g ó r s k a :  W spraw ie biblio
te k  pub licznych  w  szpitalach. ,.P oradn ik  Bi
b lio tek arza” 1985 n r  7/8, 238—207

chorych i niepełnosprawnych w woje
wództwie miejskim łódzkim. Zalecenia te 
obejmowały:

— ustalenie stanu faktycznego obsługi 
czytelników specjalnej troski w woje
wództwie miejskim łódzkim i nawiąza
nie współpracy z kierownictwem szpitali, 
domów pomocy społecznej, szkół specjal
nych, organizacji społecznych, towarzystw 
itd.,

— hospitację placówek, udzielanie po
mocy merytorycznej, wydawanie zaleceń,

— programowanie (wespół z dyrekto
rem MBP) i organizację szkoleń dla bi
bliotekarzy wymienionych placówek,

— przygotowanie pomocy metodycznych, 
zestawień bibliograficznych literatury spe
cjalistycznej,

— przygotowywanie wespół z instrukto
rami miejskich bibliotek Zgierza i Pa
bianic oraz bibliotek dzielnicowych narad 
okresowych, podsumowujących działalność 
na rzecz ludzi niepełnosprawnych w pod
ległych im bezpośrednio placówkach,

— opracowywanie okresowych (co pół 
roku) zbiorczych planów i sprawozdań z 
działalności bibliotek w mieśoie oraz w 
województwie,

— prowadzenie kartotek adresów wy
mienionych jednostek,

— zbieranie materiałów: artykułów, 
czasopism, książek dotyczących proble
mów ludzi .niepełnosprawnych,

— stałe kontakty z Ośrodkiem Meto
dycznym w Toruńiu.

© Wysłanie do podległych merytorycz
nie bibliotek w województwie następują
cego pisma (dla przykładu cytuję je w 
całości) :

D yrekcje
B iblio tek  D zielnicow ych m . Łodzi, B ibliotek
M iejskich Zgierza, P abianic

D ział In strukcy jno-M etodyczny  przesyła jako 
pom oc m etodyczną w ykaz in sty tucji, tow arzystw , 
szkół specjalnych, zw iązków  zajm ujących  
się ludźm i n iepełnospraw nym i i ich p rob lem a
mi. W ykaz stanow i załącznik do niniejszego 
pism a.

W zw iązku z W ytycznym i M inistra K u ltu ry  i 
S ztuki na rok  1986 d y rek to r MBP zarządza:

1. — naw iązać k o n tak ty  z in sty tu c jam i w y
m ienionym i w  w ykazie;

— w  ram ach  dzielnicy D yrek torzy  pow inni 
przydzielić określonej b ibliotece w ytypo
w aną przez siebie In sty tucję  czy szkolę 
z załączonego w ykazu;

— w ytypow ane b ib lio tek i pow inny rozez
nać po trzeby  w  zakresie  zain teresow ań  
czytelniczych tych  placów ek, w  p rzy 
padku  b rak u  takow ych  należy zainspi
row ać w edług w łasnych m ożliwości róż
ne fo rm y w spółpracy  lub  pomoc, np.: 
a) zorganizow anie p u n k tu  bibliotecznego,

■ zorganizow anie au-r:;)
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c) zorganizow anie poranków  głośnego 
czytania,

d) w ygłaszanie m .in. pogadanek dotyczą
cych lite ra tu ry  o aspekcie te rap eu 
tycznym , rehah iłitacy jnym ,

e) w szełkie inne  form y w  szeroko rozu
m ianym  pojęciu  b ib lło terap ii;

2. w ydziełić w  b ib łio tekach  lite ra tu rę  pisaną 
większym  d ruk iem  z m yślą o czy teln ikach 
niedow idzących;

3. propagow ać ,,książki m ów ione” , l i te ra tu rę  
p isaną z przeznaczeniem  dla czyteln ika 
n iepełnospraw nego, ł i te ra tu rę  o aspekcie 
rehab iłitacy jnym , psychoterapeu tycznym  i 
inną pom agającą łudziom  chorym , starym

i n iepełnospraw nym ,
4. w  przypadku  szkół specjalnych  należy 

przygotow ać odczyty, pokazy, przeglądy 
książkow e we w łasnych b ib łio tekach. 
Zw raca się szczególną uw agę na łączenie 
dzieci chorych i zdrow ych w  celu in teg ra 
cji (aby po żadnej stronie  nie powodować 
izolacji społecznej).

In fo rm acja
1. Szczegółowe p lany  obejm ujące w yżej 

w ym ienione zagadnienia D yrekcje  po
w inny  oddać do Działu In stru k cy jn o - 
-M etodycznego do końca lutego w raz z 
podaniem  w ykazu poszczególnych biblio
tek  i odpow iednio im przydzielonych 
in sty tucji, z k tó ry m i dana b ib lio teka 
podejm ie w spółpracę, oraz określić ro 
dzaj w spółpracy: form y i m etody.

2. B iblio teki pow inny składać całościowe 
spraw ozdania z w ym ienionej działalności 
pod koniec I półrocza i na koniec każ
dego roku.

ETAP III — DZIAŁALNOŚĆ, 
REZULTATY, WYNIKI 

Szpitale
Na terenie Łodzi i województwa miej*- 

skiego łódzkiego znajduje się 20 szpitali. 
Biblioteki prowadzone są w nich przez 
bibliotekarzy na etatach szpitalnych lub 
przez bibliotekarzy zatrudnionych w Bi
bliotekach Dzielnicowych, które też finan
sują zakup książek. Razem w szpitalach 
łódzkich zorganizowanych jest 7 irejono- 
wych bibliotek publicznych, 3 oddziały i 
7 punktów bibliotecznych. W r. 1987 bi
blioteki obsłużyły łącznie 17 083 czytelni- 
kóv/, wypożyczyły 207 867 wol.

Po r. 1981 powstały 4 biblioteki szpital
ne i 2 punkty biblioteczne. W bibliote
kach szpitalnych prowadzi się wypoży
czenia zarówno w samym lokalu biblio
tecznym, jak i poza nim, przy łóżkach. 
Na ogół już w pierwszym dniu bibliote
karz ma kontakt z pacjentem, który po
tem może nie tylko wypożyczać książkę 
i prasę, ale i uczestniczyć czasem, np. w 
Szpitalu Madurowicza, w ciekawych for
mach pracy biblioteki. Cykl spotkań z le

karzem pt. „Wracamy do zdrowtia” orga
nizowała 11 Rejonowa Biblioteka Publicz
na Łódź-Polesie. Najwięcej imprez przy
gotowuje się dla małych pacjentów, np. 
tradycyjne „andrzejki”, „mikołajki”, wie
czory lub poranki głośnego czytania.

Domy pomocy społecznej

Czytelnictwo w domach pomocy spo
łecznej, domach dziennego pobytu, kom
batanta, seniora zdecydowanie rozwinęło 
się w Łodzi po r. 1981. Na 15 działają
cych obecnie punktów bibliotecznych pro
wadzonych przez biblioteki publiczne aż 
11 powstało w ostatnich trzech latach. 
W r. 1987 notowano w punktach 743 czy
telników i 13 861 wypożyczeń.

Aktywność czytelnicza pensjonariuszy, 
często kalekich fizycznie lub umysłowo, 
nie jest wielka. Prowadzona dla nich dzia
łalność nie zawsze może być mierzona 
liczbami. Ich potrzeba kontaktu ze świa
tem zewnętrznym, aktywnym i życzliwym, 
często symbolizowanym przez biblioteka
rza, jest równie ważna jak działalność 
czytelnicza. Systematycznie wzrasta w 
tych łódzkich placówkach ilość imprez 
związanych z książką oraz innych cieka
wych akcji prowadzonych przez bibliote
karzy stosownie do możliwości odbioru 
tych czytelników.
G r o m a d z e n ie  „ k s ią ż e k  m ó w io 
n y c h ”

Biblioteki publiczne, na razie w liczbie 
16, zaczęły gromadzić książki nagrane na 
kasetach dopiero od r. 1987. Dużo wcześ
niej ich zasób był tworzony tylko w pun
kcie bibliotecznym Dzielnicowej Bibliote
ki Publicznej Łódź-Śródmieście przy Pań
stwowym Związku Niewidomych. Ogólna 
liczba „książek mówionych” wynosi w 
Łodzi 20 864 kaset. W r, 1988 czynione 
będą starania o specjalne dofinansowanie 
tej działalności.
K s ią ż k a  d r u k o w a n a  d u ż ą  
c z c io n k ą

Chęć przyjścia z pomocą osobom star
szym i niedowidzącym spowodowała ko
nieczność wydzielenia z księgozbiorów 
książek drukowanych dużymi czcionkami. 
Akcję taką przeprowadzono w Łodzi w r. 
1987 i obecnie 77 bibliotek nie tylko ksią
żki te wydzieliło, ale niektóre wprowadzi
ły dodatkowe oznakowania, dodatkowe 
katalogi, napisy informacyjne itd. Powoli 
wprowadza się również książki drukowa
ne znakami Braille’a,

Szkoły specjalne

W r. 1987 biblioteki publiczne współ
pracowały z 11 szkołami specjalnymi róż
nego typu. Współpraca zaznaczała się
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szczególnie urozmaicanymi formami, przy
nosząc dzieciom chorym, kalekim i upo
śledzonym wiele radości. Np. w Dzielnicy 
Śródmieście po pogadance o życiu dzieci 
w Japonii uczniowie mogli zobaczyć wy
stawę rysunków swoich rówieśników z 
tego kraju — również dzieci niepełno
sprawnych.

W Dzielnicy Bałuty 3 Rejonowa Biblio
teka Publiczna (RBP) zorganizowała 
przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu 
dzieci z pracowni teatralnej Młodzieżo
wego Domu Kultury, a w l6 RBP dziecię
cy aktyw czytelniczy przygotował dla nie
pełnosprawnych kolegów inscenizację baj
ki A. Nowakowskiego Porwanie choinek. 
Wycieczki dzieci niepełnosprawnych do bi
bliotek publicznych należą obecnie w Ło
dzi do częstych form współpracy; chodzi 
o to, aby przeciwdziałać powstawaniu po
czucia izolacji społecznej.

Współpraca z instytucjami działającymi 
na rzecz łudzi specjalnej troski

Wiele bibliotek nawiązało aktywną 
współpracę np. z klubami seniora (21 RBP 
Bałuty, biblioteki Dzielnicy Górnej : 2, 6, 
12, 13 RBP), z kołami ZBOWiD-u (2 RBP 
Polesie) ze Związkiem Inwalidów Wojen
nych (8 RBP Polesie) oraz z Polskim 
Związkiem Głuchych (9 RBP Polesie). 
Praca bibliotek łódzkich na rzecz czytel
ników niepełnosprawnych nie ogranicza 
się do pomocy wynikającej z zawodu — 
do wypożyczenia właściwej książki. To 
także inne, humanitarne, systematyczne 
działania, np. załatwianie spraw w urzę
dach, wypełnianie formularzy, pisanie po
dań, a zdarzają się nawet ciężkie prace, 
jak noszenie węgla, które podejmowała 
np. 2 RBP z Dzielnicy Polesie.

Bibliotekarze 8 i 14 RBP Łódź-Górna 
pomagają chorym czytelnikom w załat
wianiu wielu życiowych spraw, kupują 
trudno dostępne leki, odwiedzają w szpi
talu, opiekują się w domu. Osobom ma
jącym kłopoty z chodzeniem daje się pra
wo wypożyczania większej ilości książek 
oraz przedłuża się terminy zwrotów.

Książki roznoszone do domu

W r. 1987 bibliotekarze wszystkich 
Dzielnic Zgięrza i Pabianic Wraz z ak
tywem czytelniczym dostarczyli chorym 
czytelnikom w sumie 11 tys. książek.

Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Śród
mieście zorganizowała akcję „książka na 
telefon”. W wielu bibliotekach znajdują 
się informacje o możliwości wypożycze
nia książki czytelnikowi w czasie choroby

unieruchamiającej go czasowo lub na 
stałe w domu.

Ponadto
Biblioteki włączyły na stałe do progra

mów szkoleń odczyty i prelekcje z zagad
nień m.in. psychologii różnych grup spo
łecznych, biblioterapii, uczestnictwa w 
kulturze ludzi kalekich, starszych, dzieci 
niepełnosprawnych itd. Instruktor ds. Czy- . 
telnictwa Specjalnego po ustaleniu pro
gramu z dyrektorem organizuje co roku 
trzy szkolenia dla kadry bibliotekarskiej 
z placówek służby zdrowia w Łodzi. Na 
szkoleniach omawia się prasę tematycz
na i lektury na temat czytelnictwa spe
cjalnego. Zaprasza się specjalistów z na
szego miasta, także z Polski. Jako zasadę 
przyjęto każdorazowo prezentację dzia
łalności instytucji, organizacji, towarzystw 
zajmujących się w Łodzi ludźmi nie
pełnosprawnymi (np. Towarzystwo do 
Walki z Kalectwem i in.). Naszym celem 
jest integracja działań lokalnych na rzecz 
ludzi specjalnej troski. W szkoleniach u- 
czestniczyła dyrektor MBP im. Waryń
skiego m.in. z prelekcjami: Biblioteki 
szpitalne w świetle przepisów prawnych, 
Działalność Sekcji Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych w IFLA oraz w 
Polsce.

Z inicjatywy autorki artykułu powstała 
w Łodzi w r. 1987 Sekcja Czytelnictwa 
Łudzi Specjalnej Troski przy Łódzkim 
Zarządzie Okręgu SBP. Przewodniczącą 
Sekcji została mgr Irena Jarosowa, za
służony kierownik biblioteki w Szpitalu 
im. Pirogowa. Cała działalność podsumo
wywana jest na osobnych zebraniach w 
obecności dyrektora MBP i instruktora.

Dyrektorzy bibliotek miejskich Zgierza 
i Pabianic oraz łódzkich bibliotek dziel
nicowych już trzykrotnie składali pisem
ne sprawozdania półroczne z działalności 
bibliotek na rzecz ludzi niepełnospraw
nych w swoich środowiskach.

PODSUMOWANIE

Dzieląc się pewnymi doświadczeniami, 
czasem osiągnięciami łódzkich bibliotek, 
nie ukrywam, że nie wszystkie formy ma
ją charakter utrwalony — niektóre są do
piero zapoczątkowane, jeszcze inne w sta
dium organizacji. I u nas w Łodzi widać, 
jak wiele zależy od bezpośrednich zwierz
chników bibliotek: dyrektorów i instruk
torów, jak wiele zależy od instruktora w 
Dziale Instrukcyjno-Metodycznym. Zasięg 
działania naszego instruktora, mgr Bar
bary Appel, która jest aktywnym człon-

dokończenie na słr. 19
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- Na łamach „Poradnika Bibliotekarza” od dłuższego czasu toczy się 
dyskusja na temat programu przysposobienia czytelniczego i informa
cyjnego w szkołach. W numerze 1/2 1988 opublikowaliśmy opracowane 
przez Sekcję Bibliotek Szkolnych Zarządu Okręgu SBP we Wrocławiu 
podsumowanie dotychczasowych głosów oraz główne wnioski wynikają
ce z dyskusji. Materiał ten został również przekazany Instytutowi Pro
gramów Szkolnych z prośbą o zajęcie stanowiska. Obecnie drukujemy 
list dyrektora tego Instytutu, prof. dr. hab. Stanisława Frycie, w sprawie 
programu przysposobienia oraz raport z badań przeprowadzonych przez 
Instytut wśród nauczycieli.

Sprawa nie jest zamknięta, redakcja nadal poświęcać jej będzie uwa
gę-

LIST DYREKTORA INSTYTUTU PROGRAMÓW SZKOLNYCH

Redaktor naczelny 
„Poradnika Bibliotekarza”

Nawiązując do listu Pani uprzejmie in
formuję, iż podzielam Pani niepokój co 
do warunków realizacji zajęć z przyspo
sobienia czytelniczego i informacyjnego 
w szkołach podstawowych. W maju 1987 r. 
Instytut Programów Szkolnych przepro
wadzi! sondaż wśród nauczycieli bibliote
karzy ze ICO szkół w 10 województwach, 
którego celem było zebranie pierwszych 
opinii o funkcjonującym programie. Wy
powiedzi nauczycieli bibliotekarzy u- 
twierdziły nas w przekonaniu o celowoś
ci wprowadzenia przysposobienia czytel
niczego do szkół. Dobór treści uznano na

ogól za trafny, wskazując jednocześnie na 
konieczność rezygnacji z haseł typu; bi
bliografie, katalogi w’ydawnicze i księgar
skie, społeczna rola bibliotek czy dzieje 
książki. Pozostałe hasła i tematy nie 
wzbudzały kontrowersji. Sugestie szły za
tem w tym kierunku, by odciążyć pro
gram od treści zbyt teoretycznych. Bar
dziej szczegółowe opinie dotyczące pro
gramu zawiera dołączony do pisma raport 
z badań przygotowany przez mgr Łucję 
Błońską oraz mgr Hannę Szabelską z 
IPS.

Prof, dr hab. Stanisław Frycie 
Dyrektor Instytutu Programów Szkolnych 

Warszawa 15 III 1988

OPINIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 
O PROGRAMIE PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO 

I INFORMACYJNEGO W  SZKOLE PODSTAWOWEJ
(RAPORT Z BADAŃ)

Obowiązkowe zajęcia z przysposobie
nia czytelniczego i informacyjnego 
wprowadzono do szkoły podstawo

wej w r. szkolnym 1983/84. Bibliotekarze 
szkolni na podstawie dokumentu zatwier
dzonego przez ministra oświaty zostali 
zobowiązani — po raz pierwszy w histo
rii naszego szkolnictwa — do realizacji 
tych zajęć.

W maju 1987 r. opracowano w Instytu
cie Program.ów Szkolnych (w zespole zaj
mującym się sprawami czytelnictwa i bi
bliotek szkolnych) ankietę celem zebrania 
pierwszych opinii o wdrażanym progra
mie. Ankieta została skierowana do bi
bliotekarzy 100 szkół podstawowwch w 10

województwach: białostockim, ciechanow
skim, gdańskim, jeleniogórskim, katowic
kim, kieleckim, opolskim, poznańskim 
warszawskim i zamojskim. Wypełniło ją 
87 bibliotekarzy z 85 szkół.

Pytania dotyczyły kwestii takich jak:
— pracownicy bibliotek szkolnych (płeć, 

wiek, staż pracy, wykształcenie),
— warunki realizacji programu (lokal, 

jego wyposażenie, finanse, księgozbiór, 
podręczny i inne elementy warsztatu in
formacyjnego biblioteki szkolnej, pomoce 
naukowe itd.),

— sąd nauczycieli o programie (sfor
mułowanie celów, dobór treści, stopień 
czytelności programu).
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Bibliotekarze w badanych szkołach podstawowych

w iek staż pracy w ykształcenie

.do 30 do 40 pon. 40

nau czy 
cielsk i b ib lio tekarsk i wyższe niepeł. . 

wyższe średnie

do 10
ponad

10 do 5 5—10 ponad
13 bibl. inne bibl. inne bibl. inne

17/
20%

26/
30% 44/51% 26/30% 61/70% 42/48% 19/22% 26/30% 18/21% 19/22% 4/5% 22/25% 6/7% 18/21%

— trudności w realizacji, programu,
— wiedza i umiejętności zdobyte przez 

uczniów na zajęciach z przysposobienia 
czytelniczego i informacyjnego.

Bibliotekarze badanych szkół to w 70 
procentach nauczyciele z ponad 10-letnim 
stażem pracy w szkole. Na stanowisku 
bibliotekarza szkolnego dłużej niż 10 lat 
pracuje ok. 30% odpowiadających, 5 lat 
i. mniej niż 5 — 48%, pozostali, tzn. ok. 
22%, pełnią funkcję bibliotekarza szkol
nego od 5 do 10 lat.

Prawie 51% bibliotekarzy szkolnych to 
ludzie w wieku ponad 40 lat, ok. 30% — 
w wieku 30—40 lat, pozostali — poniżej 
30 roku życia. W badanej grupie znalazło 
się tylko dwóch mężczyzn.

Wyższe wykształcenie bibliotekarsłcie 
posiada 21% bibliotekarzy, niepełne wyż
sze bibliotekarskie — 5%, średnie wy- 

■ kształcenie bibliotekarskie — ok. 7%. W 
bibliotece szkolnej pracują również na
uczyciele z wyższym wykształceniem nie- 
bibliotekarskim — stanowią oni 22% ba
danych. Są to przede wszystkim poloniści 
i historycy. Wśród osób z niepełnym 
wykształceniem wyższym innym niż bi
bliotekarskie znajdują się plastycy, bio
logowie, specjaliści od nauczania począt
kowego, a nawet wychowania przedszkol
nego (25%). Niemałą grupę, bo aż 21%, 
stanowią osoby z wykształceniem średnim 
ogólnym bądź zawodowym.

Ocena programu

Rok 1986/87 był czwartym rokiem wdra
żania programu przysposobienia czytelni
czego i informacyjnego. Przez te cztery 
lata program realizowało ok. 18% bada
nych bibliotekarzy szkolnych; 38% miało 
z nim do czynienia trzeci rok, 31% — 
drugi rok, 14% — pierwszy rok.

Na pytanie ankiety, czy cele programu 
są sformułowane w sposób jasny, ok. 93% 
respondentów odpowiedziało „tak”, 5% da
ło odpowiedź negatywną, pozostali nie 
mieli zdania.

Dobór treści uznano w przeważającej 
większości (88% odpowiedzi) za zgodny z 
celami. Zdanie przeciwne miało tylko 8% 
bibliotekarzy, a część ich nie ustosunko
wała się do pytania. Dla 85% responden
tów program przysposobienia czytelnicze
go i informacyjnego jest czytelny.

Według opinii 53% badanych przydział 
godzin na realizację programu jest wy
starczający, natomiast 39% uważa go za 
zbyt szczupły, pozwalający na częściowe 
tylko spełnienie wymogów programu bądź 
uniemożliwiający utrwalenie i praktycz
ne wykorzystanie poznanych przez ucz
niów treści. Żadnego zdania na ten temat 
nie miało 4% respondentów.

Jeśli idzie o warunki realizacji progra
mu, można na podstawie wypowiedzi bi
bliotekarzy stwierdzić, że na 85 bibliotek 
szkolnych tylko 24 (28%) dysponują czy
telniami. Wielkość czytelni waha się od

ta k nie b rak
odpow iedzi

cele sform ułow ane w  spo
sób .iasny 79/93% 4/5% 2/2%

dobór treśc i zgodny z ce
lam i 75/88% 7/8% 3/4%

cały p rogram  czytelny 72/85% 11/13% 2/2%

przydział godzin w ysta r- 
cza.1ący 49/58% 33/39% 3/4%
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Przysposobienie czyłełnicze i informacyjne
Warunki realizacji programu

czytelnia w arsz ta t in form acyjny pomoce
dydaktyczne finanse

■i est nie ma kącik  czyt pełny niekom pl. b rak są b rak brak
odpow.

w y sta r
czające

niew y-
starcz.

b rak
fund.

24/28% 53/68% 2/2% 1 35/41% 41 /4S% 4/5% 52/61% 28/33% 5 /6% 44 /52% 13/15% 6/7%

b rak  1 odpow. — l ’/o b rak  5 odpow. — 6% brak  22 odpow. — 26%

10 do 80 m2, jednak przeciętna jej po
wierzchnia mieści się w granicach 25— 
—30 m-, W dwóch szkołach odnotowano 
tzw. kąciki czytelniane.

Nie sprzyja pełnej realizacji programu 
słabe wyposażenie w pomoce dydaktycz
ne. Prawie 33% bibliotekarzy szkół pod
stawowych stwierdziło ich brak u siebie, 
ale równocześnie 61% informowało, że jest 
wystarczający zasób pomocy (pozostali nie 
odpowiedzieli na pytanie).

Kolejnym mankamentem w realizacji 
programu jest ubogi warsztat informacyj
ny. Ponad 48% bibliotekarzy uznaje go 
za niekompletny, 41% określa mianem 
pełnego, 6% nie ma na ten temat zda
nia. Cztery osoby stwierdzają, iż nie ma 
w ich bibliotece żadnego warsztatu infor
macyjnego.

Jeśli brak pomocy dydaktycznych moż
na tłumaczyć ich brakiem na rynku, to w 
mizernym warsztacie informacyjnym moż
na by widzieć skutek niedoborów finan
sowych przy zakupie książek typu ency
klopedie, słowniki, albumy itp. Albo też 
wina leży po stronie bibliotekarza, który 
nie opracował katalogów ani kartotek o- 
bejmujących zbiory.

Ponad połowa bibliotekarzy (52%) 
stwierdza, że dysponuje wystarczającymi 
środkami na wydatki związane z funkcjo
nowaniem biblioteki szkolnej (zakup ksią
żek, prenumerata itp.). Wielkość tych sum 
kształtuje się różnie — od Idlku do kilku
dziesięciu, a nawet do 200 tys. zł rocznie. 
Jednak aż 25% ankietowanych nie potra
fiło określić stopnia zaopatrzenia finan
sowego, zaś 15% odpowiedziało, że kwo

ty, które otrzymują na zakup książek i 
innych materiałów, są niewystarczające 
w stosunku do potrzeb.

Bibliotekarze podkreślali brak zaintere
sowania i współpracy ze strony nauczy
cieli oraz dyrektora szkoły (77% wypo
wiedzi), co wiązało się m.in. z trudnoś
ciami w umieszczeniu zajęć z przysposo
bienia w planie lekcyjnym szkoły.

Zbyt liczne klasy biorące udział w zaję
ciach (62% wypowiedzi) oraz brak odpo
wiednich warunków lokalowych (52%) i 
właściwego wyposażenia w meble (stoli
ki, krzesła, regały) nie sprzyjały efektyw
ności zajęć prowadzonych przez bibliote
karzy. Niektórzy z nich zwracali uwagę 
na brak dyscypliny na zajęciach, spowo
dowany najprawdopodobniej tym, iż są 
to zajęcia, podczas których nie stawia się 
ocen, nie wymaga prowadzenia zeszytu. 
Tylko niewielu respondentów (8%) uznało 
niewłaściwy dobór treści za główną przy
czynę trudności w realizacji programu.

Do najważniejszych korzyści, jakie ucz
niowie mogą wynieść z obowiązkowych 
zajęć z przysposobienia czytelniczego i 
informacyjnego w szkole podstawowej, 
bibliotekarze zaliczyli :

— wdrożenie do korzystania z bibliote
ki oraz posługiwania się jej warsztatem 
informacyjnym (86% ankietowanych),

— rozbudzenie zainteresowań czytelni
czych (76%),

— poznanie źródeł informacji pośred
niej i bezpośredniej oraz sposobów ko
rzystania z nich (72%),

— zdobycie umiejętności w tworzeniu 
warsztatu pracy umysłowej (62%).

Trudności w realizacji programu

niew łaściw y 
dobór treści

m ały  p rzy
dział godzin

kłopoty  z 
um ieszcze
niem  zajęć 
w  planie

zbyt liczne 
klasy

złe w arunki 
lokalow e

słabe zaopa
trzenie w  po
moce dydakt.

b rak  zain
teresow ania 

i w spółpracy 
nauczycieli 

i dyr. szkoły

7/8% 12/14% 51 /60% 53/62% 44 /52% 66/78% 66/78%
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Korzyści z zajęć

w drożenie do 
korzystania z 

biblioteki

rozbudzenie
zainteresow ań
czytelniczych

poznanie
źródeł

informac.ii

umie.iętność 
tw orzenia 

w arszta tu  pracy 
umysłowe.]

korzystanie 
z w arszta tu  

inform acyjnego 
biblioteki

73/8G’/o 65/767o 61/72’/o 53/62V0 73/8G7o

U w a g i k o ń c o w e

Nauczyciele bibliotekarze, do których 
zwrócono się o wyrażenie opinii na te
mat realizowanego przez nich programu, 
nie podważyli jego wartości merytorycz
nych. Cele sformułowane w programie 
oraz dobór treści uznano za właściwe, 
wskazując jednocześnie na konieczność 
rezygnacji z tematów ujętych zbyt teore
tycznie, jak np. bibliografie, katalogi wy
dawnicze i księgarskie, rodzaje dokumen
tów gromadzonych w bibliotekach (kl.. 
VII) oraz rola bibliotek w społeczeństwie 
czy też dzieje książki (kl.VIII). Niektó
rzy z ankietowanych (wypowiedzi poje
dyncze) sugerowali, by w klasach star
szych zmniejszyć liczbę godzin zajęć na 
rzecz klas młodszych.

Trudności w realizacji programu wiązały 
się przede wszystkim — o czym mówio
no wyżej — z nikłym zainteresowaniem 
pracą bibliotekarzy ze strony dyrekcji 
szkoły oraz grona pedagogicznego. Fakt, 
że w większości szkół nie zdołano uporać 
się z umieszczeniem zajęć w planie lek
cyjnym, pociągał za sobą nierytmiczność, 
a często przypadkowość pracy z ucznia
mi.

Zdaniem bibliotekarzy nauczyciele pod
chodzili do ich pracy dydaktycznej z ma
łym zrozumieniem, nie doceniali korzyś
ci płynących ze zdobytej przez uczniów 
wiedzy oraz umiejętności praktycznych, 
uaktywniających ich w pracy nad posz
czególnymi przedmiotami. Bibliotekarze 
szkolni domagali się w swoich wypowie

dziach współpracy z wychowawcami, na
uczycielami języka polskiego (padła na-, 
wet propozycja, by przysposobienie czytel
nicze traktować jako uzupełnienie pro
gramu języka polskiego), nieliczni opowia-- 
dali Siię za współdziałaniem z nauczycie
lami innych przedmiotów.

Brak różnorodnych pomocy dydaktycz
nych oraz podręcznika metodycznego u- 
trudniał bądź — w przypadku biblioteka
rzy z niewielkim stażem pracy w zawo
dzie — całkowicie uniemożliwiał przygo
towanie się do zajęć z przysposobienia. 
Jest to zatem kolejna sprawa wymaga
jąca przyspieszenia działań celem polep
szenia warunków do realizacji programu.

Do w'szystkich wymienionych manka
mentów dochodzą jeszcze trudności z ba
zą lokalową oraz przeciążenie biblioteka
rzy czynnościami natury technicznej.

Instytut Programów Szkolnych, który 
rekomendował ministrowi przysposobie
nie czytelnicze i informacyjne uczniów, 
jest w stanie podjąć się doskonalenia treś
ci programowych. Wchodziłoby w grę u- 
sunięcie treści ujętych zbyt teoretycznie 
i niepotrzebnych uczniom na tym etapie 
kształcenia. Instytut nie poprawi nato
miast bazy lokalowej i materialnej biblio
tek szkolnych. W tym zakresie decyzje o 
zmianach podjąć może jedynie obecne 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

ŁUCJA BŁOŃSKA 
HANNA SZABELSKA

INFORMUJEMY AUTORÓW, że dysponując niewielką objętością numerów 
nie możemy kwalifikować do druku artykułów przekraczających 8—10 znor
malizowanych stron (30 wierszy) maszynopisu. Artykułów nie zamówionych 
przez redakcję nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania, adiu
stacji tekstów, nadawania własnych tytułów. Za treść ogłoszem redakcja nie 
odpowiada.



Księgozbiory prywatne ' 
nauczycieli w małych miastach

IRENA BORECKA

Stan bibliotek nauczycieli jest pochodną ich warunków materialnych 
zainteresowań zawodowych, upodobań czytelniczych i potrzeb związa
nych z pełnionymi funkcjami społecznymi lub zawodowymi. .

Marcin Czerwiński pisał, że „zażyłość 
z książką — podstawa życia kultu
ralnego — nie postępuje tak szybko, 

jak by należało, a wskaźnik czytelnictwa 
nie jest u nas jedynym niezadowalającym 
wskaźnikiem na obszarze kultury” W 
małych środowiskach miejskich p sposo
bię. uczestniczenia w kulturze decydują 
nie tylko nawyki, przyzwyczajenia i sto
pień rozbudzenia potrzeb intelektualnych, 
ale także i liczba placówek upowszech
niających kulturę. Nie bez znaczenia jest 
też poziom świadczonych przez nie usług. 
Badania prowadzone przez Annę Pawel- 
czyńską wykazały, że kategoria miasta 
nie wpływa na zróżnicowanie społecznego 
zasięgu publiczności literackiej, wpływa 
natomiast na stan upowszechnienia bi
bliotek domowych. Wraz ze wzrostem iloś
ci urządzeń kulturalnych i rekreacyjno- 
-wypoczynkowych działających na terenie 
miasta nieznacznie wzrasta odsetek po
siadanych księgozbiorów i ich wielkość

Funkcja księgozbiorów prywatnych 
zmieniła się na przestrzeni lat. Przesta
ły one obsługiwać liczną rodzinę i sąsia
dów. Gromadzi się je z innych niż nieg
dyś powodów. Przeciętna biblioteka pol
ska w latach siedemdziesiątych liczyła o- 
koło 200 książek, a największe zbiory po
siadali ludzie związani z książką zawo
dem; literaci, naukowcy, dziennikarze 3. 
Rozwijająca się sieć bibliotek publicznych 
i fachowych miała niewątpliwie także 
wpływ na nową formułę domowych księ
gozbiorów. Obecnie biblioteka prywatna 
już tylko w niewielkim stopniu służy re
alizacji potrzeb zawodowych.

Jak sprawa bibliotek przedstawiała się 
w przypadku nauczycieli, badali Krysty
na Pogodzińska, Wacław Pokojski, Józef 
Zarzycki, Jadwiga Andrzejewska i Sta
nisław Pajka Wyniki badań Andrzejew-

ł M. C z e r w i ń s k i :  Z ycie po m ie jsku . 
W yd. 2, W wa 1975, s. 37—38.

“ A. P a  w e l c z y  ń s k a :  Stud ia  nad c zy 
te ln ic tw em . W wa 1969, s. 77—79.

’ M. C z e r w i ń s k i :  S ystem  książk i. Wwa 
1976, s. 28—29.

‘ K. P o g o d z i ń s k a :  Rota piśm ienn ic tw a  
pedagogicznego w  pracy d yd a k tyczn o -w ych o -

skiej 3 li Pajki nie nastrajały zbyt opty
mistycznie. Co piąty nauczyciel nie miał 
własnej biblioteczki, aż 72% nie miało 
w swych zbiorach książek typu* informa
cyjnego (słowników, encyklopedii, porad
ników językowych).

Badania prowadzone w r. 1979 w 
Biskupcu ®

pozwoliły na poznanie księgozbiorów do
mowych wybranej grupy nauczycieli. Ogó
łem przebadano 921 osób dorosłych, tj. 
9,4% mieszkańców Biskupca, w tym 380 
osób z podstawowym i niepełnym śred
nim, 448 — ze średnim i niepełnym wyż
szym, 93 — z wykształceniem wyższym. 
Osobną grupę stanowili uczniowie szkół 
podstawowych i średnich w liczbie 703.

Wśród badanych było 38 nauczycieli, w 
tym: 12 — ze szkół podstawowych, 20 — 
ze szkół średnich, 3 — z placówek wycho
wania pozaszkolnego, 2 — z administracji 
szkolnej, 1 — ze szkoły wyższej.

VZszyscy ci nauczyciele mieli prywatne 
księgozbiory, których wielkość przekra
czała 200 tomów (600—1000 tomów — 16 
osób, powyżej tysiąca — 2 osoby).

W zbiorach przeważała literatura pięk
na. Z popularnonaukowej gromadzono 
głównie książki metodyczne oraz z za
kresu pedagogiki, psychologii. Nauczycie-

w aw czej nauczyciela . , .N auczyciel i W ycho
w an ie” 1980 n r 1; W. P o k o j s k i :  P roblem y  
czyte ln ic tw a  nauczycieli. ,,Ruch Pedagogiczny” 
1964 n r 2; J. Z a r z y c k i :  K o n ta k t n a u czy
cieli z p iśm ien n ic tw em  pedagogicznym . ,,Ruch 
P edagogiczny” 1972 nr 2; J. A n d r z e j e w 
s k a :  P rzygotow anie czy te ln icze  nauczycieli
szkó l podstaw ow ych. ,.N auczyciel i W ychow a
n ie” 1974 n r 1; S. P a j k a :  O c zy te ln ic tw is  
nauczycieli. ,,Ośw iata i W ychow anie” 1978, 
n r 8.

’ J. A n d r z e j e w s k a :  K ultura  c zy te ln i
cza nauczycieli szko ły  podstaw ow ej. W rocław  
1977.

• I .  B o r e c k a :  Zasoby księgozbiorów  p ry 
w a tnych  m ieszkańców  B iskupca  (praca m a
g isterska — W SP Bydgoszcz 1979).
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le szkół podstawowych przywiązywali do 
zakupu książek metodycznych większe 
znaczenie mż ich koledzy ze szkół śred
nich. Spowodowane to było wówczas, w 
sytuacji refoirmy szkolnictwa, wprowadza
niem licznych zmian w programach nau
czania. Literaturę popularnonaukową do
bierano pod kątem zainteresowań włas
nych, a wiązały się one przede wszystkim 
z przedmiotami, których nauczyciele uczy
li. Mimo takich deklaracji spośród 38 
badanych pięciu (13,2%) nie gromadziło 
literatury metodycznej, 20 (32,8%) nie wi
działo potrzeby posiadania na własność 
podręczników szkolnych nawet do aktual
nie nauczanych przedmiotów. Tłumaczono 
to niedoborem podręczników na rynku, 
znajdowaniem się egzemplarza w klaso- 
-pracowni, wreszcie wykorzystywaniem 
podręcznika w minimalnym stopniu 
w trakcie przygotowywania się do zajęć. 
Sześć osób (16,5%) nie miało w. swych 
bibliotekach encyklopedii ani słowników.

Najliczniejszymi zbiorami dysponowali 
poloniści. Większość z nich uzupełniała 
je systematycznie nowościami wydawni
czymi. Twierdzono, że prywatne zbiory 
bardzo często muszą być wykorzystywane 
w codziennej pracy zawodowej, gdyż szko
ły nie dysponują wszystkimi potrzebny
mi materiałami. W większości nauczycie
le mieli w książkach, niektórych mocno 
już podniszczonych, zakładki, podkreśle
nia. Część książek przenoszono do sza
fek w pokojach nauczycielskich lub w 
klaso-pracowniach.

Dość duże zbiory poza polonistami mie
li także inni humaniści — historj’-cy i fi
lolodzy (rusycyści i romanista).

Młodzi nauczyciele dopiero zaczynali 
gromadzić biblioteczki — pracujący w 
szkole podstawowej mieli książek mniej 
niż ich koledzy zaczynający pracę w 
sżkolnictwie średnim. Wszyscy kupowali 
głównie książki przydatne im w pracy 
zawodowej, zaopatrywali się w ńie prze
ważnie poza Biskupcem. Zaopatrzenie 
miejscowej księgarni jedynie 6 osób uzna
ło za dostateczne. Niektórzy z badanych 
korzystali także z usług księgarni wysył
kowej. Na zakup książek przeznaczano 
średnio 50—180 zł miesięcznie.

W grupie pracowników zatrudnianych 
w szkole dłużej niż 5. lat najmniejsze księ
gozbiory mieli nauczyciele fizyki, mate
matyki, wychowania fizycznego i wycho
wania technicznego.

W pięć lat później

ponownie badano czytelnictwo nauczycie
li w Biskupcu i gminie’. Zajmowano się

’ J. M i e r z e j e w s k a :  C zyteln ictw o  nau
czycie li szkó l podstaw ow ych  m iasta i gm in y

wówczas jedynie środowiskiem nauczycie
li pracujących w szkole podstawowej. Na 
157 nauczycieli 64% pracowało w mieście 
36% — na wsi. Mężczyźni stanowili w 
mieście 9,4%, na wsi — 8,9%.

Dla porównania z poprzednimi badania
mi rozpatrzmy liczby dotyczące nauczy
cieli uczących w mieście. W latach 1933— 
—1984 było ich; 39 — z wykształceniem 
wyższym, 30 — z wyższym zawodowym, 
14 — po studium nauczycielskim, 18 — z 
wykształceniem średnim.

Wszyscy mieli księgozbiory prywatne, 
których wielkość przedstawiała się nastę
pująco:

do 50 wol.: — 9 osób,
51—100 — 18 osób,
101—200 — 20 osób,

powyżej 200 — 54 osoby.
Właścicielami zbiorów liczących powy

żej 200 tomów byli nauczyciele języka 
polskiego i historii. Badani kupowali prze
ciętnie 6—12 książek rocznie. Jedynie 17% 
przekraczało nieco tę granicę, największa 
grupa kupowała 1—5 książek rocznie. 
Miało to uzasadnienie zarówno w ogólnej 
sytuacji wydawniczej, jak i w material
nych warunkach nauczycieli- Trudna do
stępność książek i ich wzrastające ceny 
powodowały zahamowanie się rozwoju 
księgozbiorów prywatnych. W szczególnie 
trudnej sytuacji znaleźli się nauczyciele 
rozpoczynający pracę. Zaopatrzenie księ
garni miejscowej nie mogło w pełni za
spokoić ich oczekiwań, musieli także nie
rzadko decydować się na wybór książki 
bardziej potrzebnej niż tej, którą chcieli- 
by mieć dla własnej przyjemności. Z re
guły częściej wybierali książkę z meto
dyki niż z beletrystyki. Kupując literatu
rę piękną preferowali klasykę, przy kup
nie książki współczesnej zwracali uwagę 
na jej renomę. Przy wyborze korzystali z 
porad kolegów oraz z recenzji drukowa
nych na łamach prasy codziennej i cza
sopism kulturalno-społecznych.

Jeśli chodzi o strukturę zbiorów, bada
ni wymieniali:

— literaturę metodyczną — 75%
— encyklopedie, słowniki — 62%
— literaturę pedagogiczną — 40%
— klasykę — 38%
— beletrystykę współczesną — 38%
— lektury — 38%
— literaturę popularnonau

kową — 32%
— literaturę psychologiczną — 25%
— literaturę naukową — 12%
Jak widać, w ostatnich latach zmieniło 

się nieco oblicze nauczycielskich księgo-

B iskup iec  ' w  latach  1979—1983 na podstaw ie  
działalności B ib lio tek i P edagogicznej (p raca 
m ag isterska  — WSP O lsztyn 1984).
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księgozbiory nauczycieli

zbiorów prywatnych. Zmieniła się też 
motywacja ich gromadzenia. Na czoło wy
sunęła się teraz literatura metodyczna i 
pedagogiczna. Nowe książki popularno
naukowe i naukowe znajdowały się głów
nie w księgozbiorach osób jeszcze studiu
jących lub dokształcających się; pozostałe 
z zasady książek naukowych nie kupowa
ły. Coraz rzadziej kupowano beletrystykę, 
przede wszystkim z myślą o dzieciach 
(klasykę, lektury). Niekiedy były to książ
ki, do których wraca się po latach (najr 
lepiej gdyby były ładnie wydane, ozdob
nie oprawione).

W sytuacji gdy książki kupuje się ra
czej z nastawieniem na ich użytkowa
nie w pracy zawodowej, są one odzwier
ciedleniem przydziału przedmiotów nau
czania, a nie autentycznych zaintereso
wań.

Podobne badania przeprowadzono 
w r. 1985 i 1986 w Zambrowie \

Oba środowiska miejskie są do siebie 
podobne pod względem możliwości dostę
pu do książki i sposobu uczestnictwa w 
kulturze. W Zambrowie przebadano 40 
nauczycieli szkół podstawowych. Tu tak
że Wszyscy badani gromadzili własne 
księgozbiory (2 osoby nie potrafiły okre
ślić ich wielkości). Oto zasobność tych 
zbiorów :

do 50 wol. —

51-100 wol. —

101-200 wol. —

ponad 200 wol. —

2 osoby (wykształ
cenie wyższe),
10 osób (7 wykształ

cenie średnie i SN,
3 — wykształcenie
wyższe),
6 osób (wykształce

nie średnie i SN, 1 
— wykształcenie 
wyższe),
19 osób (12 — wy
kształcenie średnie i 
SN, 7 — wykształce
nie wyższe).

Księgozbiory nauczycieli z wykształce
niem średnim i SN liczyły przeciętnie 
292 tomy, nauczycieli z wykształceniem 
wyższym — 222.

Na zakup książek wydawano średnio 
w roku około 7 tys. zł, 6 osób przezna
czało na to 2 tys. zł, a kilka powyżej

SM. W i ś n i e w s k a ;  C zyteln ictw o  n a u czy
cieli szkó l podstaw ow ych  w  Zam brow ie w  la
tach 1985—1986 (praca m ag isterska  — WSP 
Olsztyn).

przeciętnej — 15—20 tys. zł. W księgo
zbiorach domowych znajdowały się:

— 90,5% badanych 
-  85%

słowniki 
encyklopedie 
książki metodyczne 
literatura naukowa 

i popularnonaukowa 
literatura piękna 

współczesna 
literatura 

pedagogiczna 
podręczniki szkolne 
literatura

społeczno-polityczna 
wydawnictwa różne,

w tym lektury 
szkolne

— 75%

— 72%

— 60%

— 57%
— 35%

— 15%

10%.
W porównaniu z nauczycielami pracu

jącymi w Biskupcu zambrowianie prze
jawiali większe zainteresowanie książka
mi popularnonaukowymi i naukowymi. 
Wiązało się ono także ze zdobywaniem 
kwalifikacji zawodowych, studiowaniem, 
a w niewielkim tylko stopniu z zaintere
sowaniami pozazawodowymi.

W sumie struktura księgozbiorów nau
czycieli z Biskupca i Zambrowa jest po
dobna. Zarówno w jednym, jak i w dru
gim przypadku odzwierciedla ona dążenie 
do posiadania zbiorów o charakterze pod
ręcznym, potrzebnych w codziennym 
przygotowywaniu się do pracy zawodowej. 
Wysokość, wydatków na książki — przy 
uwzględnieniu inflacji — w obu środo
wiskach utrzymuje się w podobnych gra
nicach.

Stan bibliotek nauczycieli jest pochod
ną ich warunków materialnych, zaintere
sowań zawodowych, upodobań czytelni
czych i potrzeb związanych z pełnionymi 

' funkcjami społecznymi lub zawodowymi. 
Wszyscy nauczyciele są przeświadczeni o 
ważnej roli książki w dydaktyce. Przy
wiązują wagę do tego, aby w miarę moż
liwości zgromadzić niezbędny warsztat 
pracy samokształceniowej. Wielu z nich 
chciałoby mieć bogatsze zbiory, ale wa
runki materialne nie pozwalają im na 
zwiększenie zakupów. Część respondentów 
w obu środowiskach coraz częściej wnik
liwie przegląda książki przed zakupem. 
Starają się nabywać te o nieprzemijają
cej szybko wartości albo o uniwersalnym 
charakterze. Najbardziej potrzebują słow
ników specjalistycznych, poradników ję- 
zykow’ych i opracowań metodycznych. 
Uskarżano się na małą przydatność ksią
żek z dziedziny wychowania, pedagogiki. 
Nauczyciele, głównie początkujący w .za
wodzie, chcieliby mieć w zbiorach książki 
pisane mniej zawile, ale zawierające wie
le sprawdzonych w praktyce rad i wska
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zówek metodycznych. Ich starsi koledzy 
z biegiem czasu poświęcają kupnu litera
tury metodycznej mniej uwagi, raczej wy
pożyczają ją z biblioteki. Nabywanie li
teratury pięknej ograniczane jest z dwóch 
powodów- Pierwszy — to ciasnota współ
czesnych mieszkań, drugi — to nisko 
oceniana wartość współczesnej literatury, 
szczególnie polskiej.

Im większe były zbiory prywatne nau
czycieli, tym aktywniejszymi byli oni czy
telnikami. Korzystali z zasobów bibliote
ki pedagogicznej i sporadycznie z usług

biblioteki miejskiej. Książki z literatury 
współczesnej wymieniali między sobą. Du
żo miejsca w ich lekturze zajmowały 
książki umownie nazywane „lekkimi”. 
Nauczyciele szul^ają w nich głównie od
poczynku od kłopotów i pracy zawodowej. 
Wiedzą, że jest to literatura niższego lotu 
i nie kupują jej do własnych zbiorów. 
Tylko nieliczne egzemplarze powieści sen
sacyjnej można było znaleźć w domo
wych księgozbiorach nauczycielskich. W’ 
większości są one księgozbiorami facho
wymi.

Kola m iłośników  książki 
jako form a w ychow an ia

JOZEF SZOCKI

W spółpraca biblioteki szkolnej z sa
morządem szkolnym i klasowym, 
z organizacjami młodzieżowymi na

biera szczególnej rangi, gdyż pociąga za 
sobą doniosłe konsekwencje natury wy
chowawczej : umożliwia dotarcie bibliote
ki i jej księgozbioru do całej młodzieży 
szkolnej, do różnych sfer jej działalności 
indywidualnej i zespołowej. Konsekwen
cje te są zarazem natury organizacyjno- 
-programowej : większość bibliotek szkol
nych organizuje koła miłośników książki, 
zwane nieraz kołami przyjaciół bibliote
ki, aktywami bibliotecznymi, sekcjami 
czytelniczo-bibliotecznymi samorządów 
szkolnych lub młodzieżowymi służbami 
bibliotecznymi. Są to zespoły uczniów 
złączonych ideą współdziałania dla roz
woju czytelnictwa.

Główne zadania kół miłośników książki 
to: prowadzenie zespołowej pracy z książ
ką czy czasopismem, pomoc słabsżym ucz
niom w nauce, przygotowywanie masowych 
imprez czytelniczych w szkole, pomoc bi
bliotece szkolnej w upowszechnianiu i 
udostępnianiu książek uczniom w zespo
łach klasowych, współdziałanie z biblio
tekarzem we wpajaniu czytelnikom posza
nowania dla książki, utrzymjjrwanie . po
rządku w bibliotece, dbałość o estetyczny 
wygląd lokalu bibliotecznego, współpraca 
z bibliotekarzem w zakresie konserwacji 
księgozbioru. Celem tych zabiegów jest 
wykształcenie w uczniach:

— umiejętności czytania książek i ich 
rozumienia,

— rozumienia roli książki w życiu czło
wieka.

— nawyku poszanowania książki jako 
dobra kulturalnego,

— umiejętności pracy z książką,
— nawyków niezbędnych do nauki: do

kładności, systematyczności, ładu i 
kulturalnego zachowania się,

— poczucia odpowiedzialności za wy
konywaną pracę.

W kołach miłośników książki zazwyczaj 
osobną grupę stanowią łącznicy, których 
rola polega z jednej strony na wiązaniu 
biblioteki i jej działalności z życiem 
poszczególnych klas, a także z życiem 
całej społeczności szkolnej, a więc z jej 
samorządem, organizacjami młodzieżowy
mi, z działalnością pozalekcyjną, z dru
giej zaś — na rozwijaniu czytelnictwa w 
tych wszystkich ogniwach organizacyj
nych. Koła te mają demokratycznie wy
bierany zarząd, regulamin pracy, stałego 
kronikarza lub sekretarza, odbywają mniej 
lub bardziej regularnie zebrania i dyżu
ry w bibliotece.

Do organizowania kół od podstaw bi
blioteki szkolne przystępują we wrześ
niu. Jest to zadanie ciągle podejmowane 
od nowa każdego roku szkolnego. Służą 
do tego celu najczęściej spotkania biblio
tekarzy z nauczycielami przedmiotów, z 
uczniami poszczególnych klas i ich wy
chowawcami, wreszcie zajęcia na godzi
nach wychowawczych- Zalążek koła sta- 
nov7ią zazwyczaj czytelnicy zgłaszający 
się do niego samorzutnie. Biblioteki sta
rają się pozyskać na członków nie tylko 
uczniów wykazujących specjalne uzdolnie
nia czy oczytanie, ale także zaniedbanych 
wychowawczo, mniej zdolnych.



Przynależność uczniów do kół miłośni
ków książki sięga bardzo głęboko w sfe
rę ich postaw i motywów działania, a za
tem o stosunku ich do biblioteki decy
dują nie tylko rozwiązania organizacyjne 
(właściwie funkcjonujący zarząd i sekcje 
specjalistyczne, koła), dobrze przemyślany 
rozdział zadań, mniej lub bardziej regu
larny rytm zebrań i dyżurów, lecz także 
stopień uspołecznienia, rozbudzone zain
teresowania dla celów ogólnych, poczucie 
współodpowiedzialności za bibliotekę.

Szkoda wielka, że spora grupa bibliotek 
ukierunkowuje działalność kół miłośni
ków książki tylko (lub głównie) na spra
wy techniczne (okładanie w folię lub pa
pier, pomoc przy wypożyczaniu książek, 
gromadzenie materiałów dekoracyjnych 
itp.). Znajduje to odbicie w schemacie or
ganizacyjnym kół. Występują w nich sek
cje porząclkowo-konserwatorskie, opraco
wania, wypożyczania dekoracji itp. Spra
wy techniczne są niewątpliwie ważne, jed
nak nie powinny one przesłaniać głównym 
zadań kół miłośników książki, mianowicie 
rozwijania czytelnictwa.

W tych bibliotekach szkolnych, które z 
braku możliwości kadrowych (bibliote
karz na ryczałcie lub zbyt obarczony pra
cami technicznymi) czy z pov.mdu niewiel
kiego doświadczenia w organizowaniu 
szerszego aktywu bibliotecznego nie mo
gą poszczycić się kołem miłośników książ
ki, działają mniej lub bardziej liczne koła 
zainteresowań (zwykle miłośników litera
tury) czy nieliczne zespoły aktywistów 
fogitatorzy czytelnictwa, informatorzy no
wości wydawniczych). Na ogół powstają one 
samorzutnie. Cechują się luźną organiza
cją i najczęściej nieformalnymi stosunka
mi. Ic \  członkowie, szczerze zaintereso

wani pracą bibliotek, chętni do udzielania 
im pomocy, skłonni są brać udział w dzia
łalności bibliotecznej. Mogą oni stać się 
zalążkiem koła miłośników książki. Dobry 
bibliotekarz zdaje sobie z tego sprawę i 
rozpoczyna organizację koła miłośników 
książki od utworzenia takich właśnie grup 
aktywistów. Gdy te samorzutnie kształtu
jące się zespoły ujawnią chęć systema
tycznego udziału w pracach bitolioteki, 
wówczas ukierunkuje on je na planowe 
działanie.

Proces wychowywania aktywu biblio
tecznego jest długotrwały i wielokierun
kowy. Ważiną rolę odgrywa w nim szko
lenie uczniów prowadzone przez bibliote
karza indywidualnie lub — w miarę po- 
"ziększania się aktywu — w kilkuosobo
wych grupach. Członkowie aktywu zapo
znają się ze strukturą książki i czasopis
ma, z księgozbiorem biblioteki, jego u- 
kładem na półkach, następnie z zasadami 
i techniką gromadzenia zbiorów, budową 
katalogu bibliotecznego itp.

Praca aktywu obejmuje też grupy dzie
ci i młodzieży, zwłaszcza z mikrodefekta- 
mi i z tzw. trudnych środowisk, które nie 
nadążają za wzrastającymi wymaganiami 
programów szkolnych. Zapewnienie im 
możliwości kompensowania braków i o- 
graniczeń związanych z ich niepełnospraw
nością fizyczną lub psychiczną poważnie 
absorbuje biblioteki szkolne. Podejmują 
one stałe zajęcia ze słabymi uczniami, 
które polegają na organizowaniu dla nich 
pomocy silniejszych kolegów właśnie z 
kół miłośników książki, a także pomocy 
nauczycieli w przygotowywaniu się do lek
cji, na doradzaniu im odpowiedniej lek
tury.

CZYTELNICTWO CHORYCH

d okończen ie ze str. JO

kiem Zarządu Sekcji Czytelnictwa Cho
rych i Niepełnosprawnych przy ZG SBP, 
wykracza już poza teren województwa.

W działalności swojej również bibliote
karze łódzcy napotykają wiele trudności. 
Na obecnym etapie rozwiązali te, które 
zależą od nich samych. Pozostały nato
miast Wszystkie problemy natury finan
sowej, choćby zakup kaset, magnetofonów, 
ale nie tylko. Nieustającym problemem 
jest walka o status bibliotekarza w szpi
talu, przekonanie personelu medycznego 
o celowości współdziałania we wszystkich

placówkach służby zdrowia. Jednak koą- 
sekwencja naszych poczynań doprowadza 
do pożądanych, czasem, radosnych rezul
tatów. Świiadczy o tym np. koresponden
cja dyrektorów szpitali z MBP im. Wa
ryńskiego o realizacji naszych postulatów. 
Mamy w Łodzi świadomość, może nawet 
pewną dumę, że wiele już zrobiliśmy, że 
stworzyliśmy dość spójny zinstytucjonali
zowany system oraz jasno sprecyzowany 
program, który dzięki wielu oddanym bi- • 
bliotekarzom ma dość dużą szansę na 
realizację.
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W itajcie 
w naszej ba jce

Konspekt lekcji wstępno-zapoznawczej dla 
klasy 0,
C el:

— zapoznanie przedszkolaków z biblio
teką, jej zasobami przeznaczonymi dla 
najmłodszych czytelników;

— zwrócenie uwagi na konieczność sza
nowania książek.
P o m o c e :

— taśma lub płyta gramofonowa z na
graniami piosenek „Akademia Pana Kle
ksa”, kolorowy, barwny regulamin wypo
życzalni.

U w a g i  m e t o d y c z n e :  L ekcja-spotkanie  
może być przeprow adzona przez w ybraną po
stać bajkow ą, np. przez w różkę, Czerwonego 
K ap tu rk a , K rólow ą Śnieżkę itp.

TOK LEKCJI
— Powitanie dzieci piosenką „Witajcie 

w naszej bajce”, następnie przez wybra
ną postać lub przez bibliotekarza.

— Pogadanka na temat biblioteki i 
zbiorów przeznaczonych dla najmłodszych.

— Oprowadzenie dzieci po- bibliotece, 
czytelni.

— Przeczytanie ciekawego fragmentu z 
wybranej przez dzieci lub przez prowa
dzącego baśni lub książeczki dla najmłod
szych.

— Pożegnanie uczestników piosenką z 
Akademii Pana Kleksa.

© Pogadanka wstępna:
Witam was serdecznie w progach kró

lestwa bajki. Z pewnością już odgadłyś
cie, kto ja jestem (w przypadku gdy spo
tkanie prowadzi postać bajkowa).

Za chwilę będziemy wędrować po za
czarowanym świecie, dlatego ja również 
musiałam przybrać czarodziejską postać. 
Idziemy teraz w ten zapowiedziany, dziw
ny świat.

Przed wami leżą książki, które opowia
dają o najróżniejszych postaciach i wy
darzeniach. Są to książeczki o przygodach 
Koziołka Matołka, który, jak wszyscy za
pewne wiecie, poszukuje miejscowości — 
jakiej??? (pytanie skierowane do dzieci) 
— poszukuje Pacanowa, gdzie kozy kują.

Tu widzicie Bolka i Lolka: pokazać 
dzieciom kilka książeczek o ich przygo
dach. Patrzą na was z kart książeczek, 
a nie jak zwykle — z ekranu telewizora. 
Na pewno wszystkie dzieci wiedzą, w ja
kim mieście powstają filmy o Bolku i 
Lolku (jeśli dzieci nie będą wiedziały, 
należy im powiedzieć, że filmy z serii 
„Przygody Bolka i Lolka” powstają w 
mieście wojewódzkim Bielsku-Białej, w 
wytwórni filmów rysunkowych).

Tu widzicie książeczki z Misiem Uszat
kiem i jego przyjaciółmi. Też znacie go z 
telewizyjnych „dobranocek”. Macie także 
przed sobą Kaczkę Dziwaczkę i Słonia 
Trąbalskiego, Lokomotywę i dużo innych 
bajek, bajeczek, które będziecie poznawać 
sami, gdy nauczycie się już czytać, lub 
które będą wam czytać starsi członkowie 
rodziny albo pani w przedszkolu, a po
tem w szkole (pokazać książeczki z serii 
„Poczytaj Mi Mamo”).

Na półce widzicie znane wam na pew
no pisemko „Miś’̂  Jest ono przeznaczo
ne dla was — przedszkolaków. W tym 
pisemku są prawie same ilustracje, obraz
ki, dlatego że wy nie umiecie je.szcza czy
tać samodzielnie, ale umiecie opowiadać 
pięknie o tym, co widzicie na obrazku.

Teraz zdradzę wam tajemnicę, jak na
prawdę nazywa się to królestwo książek, 
bajek, wierszyków i pisemek. A może już 
wiecie, że to jest... biblioteka.

W bibliotece, jak zdążyliście zauważyć, 
zgromadzone są książki, czasopisma (moż
na dzieciom pokazać płyty, taśmy, prze
zrocza — jeśli biblioteka je gromadzi). 
Książki i czasopisma układa się na pól
kach, które jak nazywamy? Tak, są to re
gały.

Bardzo dużo książek można wypożyczać 
do przeczytania w domu. Ale są też takie 
książki, gazety i czasopisma, których się 
nie wypożycza. Czyta się je w czytelni. 
Dzieci, młodzież, dorośli, którzy przycho
dzą do biblioteki po książki — to czy
telnicy. Pani, która odbiera od czytelni
ków Irsiążki i wydaje im± nov/e, to biblio
tekarka.

O Przejdziemy teraz do czytelni, tam 
usiądziemy przy stolikach jak prawdziwi 
czytelnicy, a ja wam przeczytam jedną z 
przygód Bolka i Lolka (lub podać coś in
nego wybranego dla dzieci).

® Czas naszego -spotkania dobiega już 
końca. Zapraszam was do naszej biblio
teki. Dziękuję, że byłyście grzeczne i u- 
ważnie słuchałyście informacji o biblio
tece.

Na zakończenie wybrana melodia z płyty 
lub taśmy z Akademii Pana Kleksa *.

STANISŁAWA NIEDZIELA

* K aseta A kadem ia  Pana K leksa  ! A . K orzyń
ski; słowa J. Brzechw a; K rzysztof G radow ski; 
w ykonaw cy P. Fronczew ski, E. G eppert. Z. 
Sośnicka, WOSPRiT, Zespół dziecięcy. — K ra 
ków. — 1 kas. dźw. 40 min,: stereo.
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Poszukiw anie m aieria- 
łów o ochronie przyrody

Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy
IV
C el:

® wdrażanie do samodzielnego poszu
kiwania w bibliotece materiałów na dany 
temat,

® kształtowanie umiejętności korzysta
nia z książek, czasopism, kartoteki za- 
gadnieniowej i teczek z wycinkami pra
sowymi,

® rozwijanie umiejętności myślenia, 
obserwacji i wnioskowania.
P o m o c e :

1. Publikacje:
Encyklopedia Popularna PWN
Zdzitowiecka H. — W norach i jam- 

kach. Warszawa 1983
Zaręba R. — Puszcze, bory i lasy Pol

ski. Warszawa 1981
Sokołowski J. — Poradnik ochrony pta

ków. Warszawa 1972
Herz L. — Przewodnik po Puszczy Kam

pinoskiej. Warszawa 1971
Nowe gatunki chronione roślin i grzy

bów. „Przyroda Polska” 1983 nr 9 s. 23
Kozłowska E. — Pomóżmy przyrodzie 

jesienią. „Płomyczek” 1986 nr 20 s. 28
Konkurs W obronie przyrody. „Płomy

czek” 1986 nr 19 s. 26
Rośliny prawnie chronione. Warszawa. 

1965
2. Wystawka książek dobranych sto

sownie do tematu lekcji oraz kilka cza
sopism — „Przyroda Polska”, „Chrońmy 
przyrodę”, „Poznaj swój kraj”, „Poznaj 
świat”,

3. Kartoteka zagadnieniowa.
4. Teczki z wycinkami prasowymi.

TOK LEKCJI:
® Powitanie uczniów.
© Wyjaśnienie tematu lekcji zapisane

go na tablicy:
— poszukiwanie materiałów (wiado

mości, informacji)
— ochrona przyrody — zwierząt, roś

lin, wód, powietrza.
© Nawiązanie do wystawki książek i 

czasopism (związek z tematem lekcji, za
chęcenie do obejrzenia po lekcji).

© Praca w zespołach:
— ciche czytanie poleceń,
— wyszukiwanie wiadomości w 
książkach i czasopismach.

© Sprawozdanie z wykonanej pracy:
— głośne odczytanie poleceń.,
— wskazanie źródeł informacji,
— odczytanie odpowiedzi.

•  Zapoznanie uczniów z kartoteką za- 
gadnieniową :

Lekcja
bib lio teczna

— pokazanie kilku kart rozdzielczych 
oraz działu Ochrona przyrody.

— omówienie dowolnej powiększonej 
karty z tego działu, np.:

Fogler Janusz. Najstarszy rezerwat 
przyrody.

„Poznaj Świat” 1982 nr 4 s. 12 
Krzemiński Jan. Kształcenie i wy

chowanie na rzecz ochrony przyrody.
,,Przyroda Polska” 1984 nr 9 s. 3
— sprawdzenie na podstawie poda

nego źródła wiarygodności zapisu na kar
cie.

@ Poinformowanie uczniów 0 teczkach 
zawierających wycinki prasowe, zapozna
nie z zawartością teczki z nagłówkiem 
Ochrona przyrody.

— omówienie dwóch dowolnych wy
cinków prasowych (autor, tytuł, czasopis
mo)

— zachęcenie do gromadzenia wycin
ków prasowych na interesujące uczniów 
tematy.

© Podsumowanie lekcji: w jakich źród
łach można znaleźć wiadomości na inte
resujący nas temat? Wypowiedzi uczniów. 
Zapis notatki w zeszycie, pod tematem 
lekcji:

Wiadomości o ochronie przyrody mo
żemy znaleźć przy pomocy:

książek, 
czasopism, ' 
kartoteki zagadnieniiowej, 
teczek z wycinkami prasowymi.
Na zakończenie jeden z uczniów recytu

je wiersz na temat ochrony przyrody lub 
jej piękna.
P o l e c e n i a  d l a  g r u p :

1. W E ncykloped ii P opularnej znajdziecie h a 
sło Liga O chrony Przyrody. Zanotujcie rok 
pow stania te j o rganizacji i ty tu ł czasopisma, 
k tó re  ta  organizacja w ydaje.

2. W książce R ośliny praw nie chronione  od
szukajcie n o ta tk ę  o sasance łąkow ej. Na pod
staw ie ilu s trac ji opiszcie je j wygląd.

3. P rze jrzy jc ie  książkę H anny Zdzitow ieckiej 
W norach i jam kach . W ynotujcie nazw y zw ie
rzą t, o k tó ry ch  napisała au torka.

4. W książce R. Z aręby Puszcze, bory l lasy  
Polski odszukajcie nazw y k ilk u  najw iększych 
puszcz w  Polsce. Z anotujc ie , gdzie one się 
znajdu ją .

5. P rze jrzy jc ie  książkę Ja n a  Sokołowskiego 
Poradnik ochrony p taków  i w  rozdziale ,,Za
jęcia z ochrony w  cyklu  rocznym ” odszukaj
cie w iadom ości o pracach , k tó re  należy w yko
nać w obecnym  m iesiącu.
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6. W P rzew o d n iku  po P uszczy K am pinoskie j 
p rzeczy ta jc ie  rozdział „Z w ierzyna” i v /ynotujcie 
nazw y zw ierząt ży jących  w  te j puszczy.

7. W czasopiśm ie „P rzy roda P o lsk a” 1983 nr 
9 w yszukajcie  a r ty k u ł N ow e ga tu n k i chronio
ne roślin  i grzybów . W ypiszcie nazw y k ilku  
now ych roślin  o b ję tych  ochroną.

8. W „P łom yczku” 1986 n r 20 znajdziecie a r ty 
k u ł E. Kozłow skiej P om óżm y przyrodzie  je -

sienią, a w  nim  odpow iedź na p y tan ie  — d la
czego giną n ietoperze?

9. W „P łom yczku” 1986 n r 19 odszukajcie 
kon k u rs pt. W obronie p rzyrody. P rzeczy ta jc ie  
py tan ia  i podkreślcie  ołów kiem  tra fn e  odpo
w iedzi. (Uwaga: polecenie to m ożna w yko
nać przy pom ocy całej klasy).

MARIA SZCZERBIŃSKA-KOSIEL

Zgaduj sg a d u la  w k lasie  Vîï

P o m o c e  i m a t e r i a ł y
— wystawka książek ujmujących zagad

nienia poprawności językowej np.:
Cegieia A., Markowski A.: Z polszczyz

ną za pan brat,
Doroszewski W.: O kulturę słowa, 
Klebanowska B., Kochański W., Mar

kowski A.: O dobrej i zlej polszczyźnie,
Przyłubska E., Przyłubski F.: Język pol

ski na co dzień *.
— napis cytatu Juliusza Słowackiego; 

„Chodzi mi o to, aby język giętki 
pO'Wiedziai wszystko, co pomyśli gło-

P y t a n i a
1. Podkreśl poprawmą formę rzeczow

nika w zdaniach:
obrała dojrzałą pomarańcz, 
obrała dojrzałą pomarańczę, 
obrała dojrzały pomarańcz.
Do autobusu, gdy tylko odjechał, wesz
ła kontrola, kontrol.

2. Podaj w pierwszej osobie liczby po
jedynczej i w trzeciej osobie liczby mno
giej czasowniki: umieć, rozumieć, lubić.

3. Wybierz poprawną formę, jedną z 
dwóch podanych w nawiasie:

Grupa uczniów uznała wagarowanie 
(jako, za) czyn niezgodny z kodeksem u- 
cznia.

To osiedle (projektowała, projektował)
(znany, znana) architekt Śkibniew- 
ska.

4. Popraw błędy w następujących zda
niach:

W drużynie Legii, oprócz Dąbrowskie
go i Deyny, wyróżnił się Nowak i 
Białas.

Oświadczenie świadka wypadku i do
wód rzeczowy pomógł w ustaleniu 
winy.

5. Podaj właściwą formę orzeczenia w 
zdaniach :

W pochodzie (maszerować) 210 harce
rzy.
W piwnicy (mieszkać) cztery koty. 
To rodzeństwo nigdy się nie (kłócić) 
9 tysięcy zapałek (leżeć) w magazynie.

6. Liczbę podaj słownie
Nagle pojawiło się 12 rozbójników.

W konkursie uczestniczyło 28 dzieci. 
Na v/ycieczkę poszło 21 uczniów.

7. Podaj właściwą formę dopełnienia: 
Odważnie bronił (swoje stanowisko). 
Nie powinien pan stosować (żadne 
gorące okłady).

8. Popraw, co jest niewłaściwego w 
zwrotach :

wysłać na adres, 
mieszkać na ulicy, 
czekać za kolegą, 
jeść na stołówce, 
wziąć się za robotę.

9. Podaj poprawną formę zdań: 
ubrał buty,
cofnął się z powrotem, 
ma .słuszną rację,
trzydzieści jedna książka stała na pół
ce,
dziś w gazecie pisało.

10. Jak można powiedzieć inaczej:
Nie masz racji.
Nie lubię hałasu.
Jestem zadowolony z wyników.

* O bszerny w ykaz lite ra tu ry  zob. 
B ib lio tekarza” 1987 n r 7/8 s. 32—34.

..P oradn ik
ZOFIA KUBIAK
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Biblioteka Pedagogiczna, w Eiblqgu
funkcje w obec młodzieży

O światowo-wychowawcza działalność 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz
kiej została ukierunkowana m.in. na 

pedagogizację uczniów. W strukturze uży
tkowników zajmują oni pierwsze miejsce. 
Lokalne potrzeby stopniowego przeksz
tałcenia biblioteki w środowiskowe cen
trum kultury pedagogicznej zadecydowały 
o tym, że działania oświatowo-kulturalne 
adresuje się równolegle i do nauczycieli, 
i do uczniów. Jest to swoisty wyróżnik 
w praktyce bibliotek pedagogicznych na 
obszarze województwa elbląskiego,

W sytuacji bibliotek pedagogicznych 
funkcjonujących -w mniejszych i średniej 
wielkości aglomeracjach, gdzie brak in
nych ośrodków naukowych służących idei 
kształcenia i wychowania młodzieży, by
wa konieczne objęcie uczniów pedagogi- 
zacją, wzbogacenie programu pracy o 
treści dydaktyczno-wychowawcze kierowa
ne do młodzieży. Przyczynia się to znacz
nie nie tylko do aktywizacji bibliotek, 
ale i do większego zainteresowania nau
czycieli i wychowawców zgromadzonymi 
zbiorami. Pozwala równocześnie na wdra
żanie młodzieży do obcowania z kulturą 
i kształtowanie nawyków korzystania z 
informacji naukowej.

Realizacja założonych funkcji dydak
tyczno-wychowawczych przebiega w róż
norodnych formach zaspokajających po
trzeby uczniów w zakresie:

@ znajomości aparatu informacyjno- 
-naukowego biblioteki:

— lekcje biblioteczne poświęcone 
katalogom, kartotekom zagadnie- 
niowym, księgozbiorowi czytelni, 
wypożyczalni, strukturze zbiorów 
Wydziału Informacji i Bibliografii 
oraz Wydziału Zbiorów Specjal
nych (reprinty, stare druki, zaku
py antykwaryczne, dokumenty ży
cia społecznego, książki mówione); 

— wystawy książek opatrzone mot
tem i komentarzem — np. wybór 
literatury jednego wydawnictwa, 
jednego autora, książki poświęco
ne określonej tematyce itp. ;

— wycieczki uczniowskie — pozna
wanie biblioteki;

® zdobywania wiedzy z różnych dy
scyplin naukowych:

— wystawy publikacji z różnych 
przedmiotów nauczania, o charak
terze merytorycznym i metodycz
nym;

— prelekcje autorów, krytyków li- • 
terackich, pracowników nauko

wych wyższych uczelni;
— wystawy prac plastycznych;
— poznawanie sylwetek twórców na

uki i kultury oraz ich dorobku 
naukowego (łączenie spotkań au
torskich z prezentacją indywidu
alnego dorobku autorów);

® zaznajamiania się z metodyką ana
lizy i interpretacji tekstów naukowych i 
literackich :

— udział w odczytach i prelekcjach 
poświęconych wybranym zagad
nieniom objętym programem na
uczania języka polskiego, historii, 
geografii;

— ćwiczenia w oparciu o teksty źró
dłowe;

@ zgłębiania wiedzy o tradycjach kul
turowych regionu:

— poznawanie dorobku szkolnictwa 
V/ regionie oraz animatorów pra
cy oświatowej;

— eksponowanie materiałów fakto
graficznych.

Wymienione formy nie wyczerpują dzia
łań w zakresie aktywizacji kulturalnej i 
intelektualnej uczniów. Kształtowanie 
emocji, a zwłaszcza refleksyjności ucz
niów — użytkowników biblioteki idzie 
także w kierunku wyzwalania w nich 
twórczej postawy. Biblioteka stwarza 
możliwość prezentacji w postaci wystaw 
dorobku artystycznego, zwłaszcza pla
stycznego, uczniom zarówno szkół pod
stawowych, jak i ponadpodstawowych. 
Otwiera młodzieży drogę do poszukiwań 
nowych sposobów samookreślania się we 
współczesnej rzeczywistości. Kontakt ucz
niów z piśmiennictwem różnych dyscyplin 
stwarza motywację do szybkiego, spraw
nie zorganizowanego samokształcenia. 
Zdaje się także wpływać na poszerzenie 
płaszczyzny komunikowania się młodzie
ży z nauczycielami.

Realizacja założonej funkcji dydaktycz
no-wychowawczej wobec uczniów prze
biega zatem pararelnie do funkcji reali
zowanych przez PBW wobec podstawo
wych użytkowników — nauczycieli. Do
wodzi to. otwartości stosowanych form 
pedagogizacji środowiska użytkowników. 
Poszukiwaniom towarzyszy stałe rozpo
znawanie uwarunkowań postępu szkolni
ctwa w regionie oraz dążenie do maksy
malnego wkomponowania programu o- 
światowej działalności biblioteki w lokal
ny system pedagogizacji.

KAZIMIERA ATAMAŃCZUK
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z  żałobnej 
karîy

sylwesterpÛchâlskï
Dnia 7 lutego 1988 r. po długiej i cięż

kiej chorobie zmarł Sylwester Puchalski, 
długoletni (1955—1987) dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Urodził Siię 27 czerwca 1927 r. we wsi 
Zglenice w powiecie sierpeckim. W cza
sie okupacji, w latach 1941—1945, praco
wał w fabryce wag „Espera Werte”. Po 
wyzwoleniu uczęszcza! do gimnazjum w 
Sierpcu, a potem do liceum pedagogicz
nego w Płocku.

W latach 1948—:1955 był nauczycielem, 
a następnie objął stanowisko kierownika 
Oddziału Kultury Prezydium Powiatowej 
Rady Narodow’ej w Sierpcu.

W lipcu 1955 r. mianowany kierowni
kiem Powiatowej i Miejskiej (od r. 1975 
Miejskiej) Biblioteki Publicznej, funkcję 
tę sprawował przez ponad 32 lata. Efek
ty jego wieloletniej zaangażowanej dzia
łalności to doskonale zorganizowany war
sztat pracy bibliotekarskiej i informacyj
nej, duży (ponad 70 tys. woluminów), sta
rannie skompletowany księgozbiór, wy
godny, estetycznie urządzony lokal. Zmar
ły był inicjatorem wielu akcji oświato
wych, które podniosły prestiż i znaczenie 
biblioteki w środowisku.

Sylwester Puchalski nie szczędził sił 
ani inicjatywy w pracy zawodowej, uzu
pełniał i doskonalił ciągle swoje kwalifi
kacje. Zasłużenie więc zdobył sobie opinię 
jednego z najbardziej doświadczonych i 
cenionych bibliotekarzy — najpierw w 
województwie warszawskim, potem w 
płockim.

Mimo obowiązków zawodowych znajdo
wał czas na pracę społeczną. Pełnił od
powiedzialne funkcje w instancjach Zjed
noczonego Stronnictwa Ludowego, którego 
członkiem pozostawał od r. 1950. Przez 
wiele kadencji był radnym Powiatowej i 
Miejskiej Rady Narodowej w Sierpcu. Z 
jego inicjatywy utworzono w r. 1962 Koło 
SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Sierpcu, któremu przewodniczył w la
tach 1968—1975. Przez następne lata spra
wował kolejno funkcje w Zarządzie Okrę
gu SBP — skarbnika, członka, a od r. 
1935 wiceprzewodniczącego.

Za pracę i działalność społeczną wyróż
niony został m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebr
nym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia 
Polski Ludowej, odznakami: 1000-lecia 
Państwa Polskiego, Zasłużony Działacz 
Kultury, Zasłużony , dl'a województwa 
warszawskiego oraz Zasłużony dla woje
wództwa płockiego.

Kolega Sylwester był kompetentnym 
bibliotekarzem, sprawiedliwym przełożo
nym oraz życzliwym ludziom człowiekiem. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci 
i wszystkich tych, którzy go znali.

MARIA MIKULSKA

Specjalny  num er „Poradnika Biblioiekazza"

MIKROKOMPUTER W  BIBLIOTECE
w  IV kwartale br. ukaże się specjalny numer „Poradnika Bibliotekarza” 

poświęcony w całości wykorzystaniu technii komputerowej w bibliotece. 
Publikacja adresowana jest do osób beiz przygotowania informatycznego. Z 
myślą o takim odbiorcy zaprojektowana jest zarówno treść, jak i forma pra
cy. Dużo miejsca poświęci się wskazówkom praktycznym.
G łó w n y m i z a ło ż e n i a m i  i c e la m i  p u b l i k a c j i  są:

— Zapoznanie bibliotekarzy z podstawowymi wiadomościami na temat 
mikrokomputerów i możliwości ich wykorzystania w bibliotekach.

— Charakterystyka podstawowych typów mikrokomputtrów dostępnych 
w Polsce — ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności dla automaty
zacji prac bibliotecznych. Wskazówki praktyczne na temat doboru i zakupu 
sprzętu.

— Charakterystyka podstawowych programów komputerowych mających 
zastosowanie w bibliotekach.

— Zapoznanie z terminologią stosowaną w literaturze fachowej, instruk
cjach, programach itp.

Zamówienia na „Mikrokomputer w Bibliotece” prosimy przesyłać do Biu
ra Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 00-953 War
szawa, ul. Konopczyńskiego 5̂ 7. Przyjmowane są tylko zamówienia na wy
syłkę za zaliczeniem pocztowym.
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z p rac w ydaw niczych 
Okręgu Kieleckiego SBP

Kolekcjonerskiej życzliwości przyja
ciela zawdzięczam znalezienie się na 
moim biurku czterech ubiegłorocz

nych zeszytów „Prac Okręgu Kieleckiego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, 
pod redakcją Czesława Erbera. Trzy spo
śród nich dokumentują wystawy eksli
brisów z bogatej kolekcji małżeństwa 
Erberów. Są to: »Ekslibris radziecki, Akty, 
Motywy architektoniczne i urbanistyczne.

Zawierający 48 reprodukcji katalog wy
stawy ekslibrisu radzieckiego, wydany z 
zasiłku V/ydzialu Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, rejestruje 209 
tych małych form graficznych autorstwa 
wybitnych współczesnych twórców radzie
ckich starszej i młodszej generacji. Kata
log ukazał się staraniem Koła Naukowego 
Bibliologów Wyższej Szkoły Pedagogicz
nej im. Jana Kochanowskiego, Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej oraz Koła Przy
jaciół Biblioteki w Kielcach. Stanowi za
powiedź dorocznych prezentacji ekslibri
su radzieckiego oraz „propozycję posze
rzenia programu wystaw o pokazy mię
dzynarodowe”.

169 aktów w ekslibrisie (59 reprodukcji) 
przypomniało zwiedzającym, że piękno 
kobiety jest stałym natchnieniem arty
stów wszystkich czasów.

Wystawa ekslibrisów o motywach ar
chitektonicznych i urbanistycznych zosta
ła zorganizowana „jako wyraz podzięki 
dla grona osób związanych więzami oby
watelskimi z budową Szkoły Podstawowej 
w Bęczkowie, prastarej wsi położonej u 
podnóża ulubionych gór Stefana Żerom
skiego: Radostowej i Stróżnej”. Katalog 
został wydany przy udziale Urzędu Gmi
ny w Górnie. Wystawa pozwoliła nr 
przedstawienie rozmaitych rozwiązań kon* 
pozycyjnych i różnorodnych technik gra
ficznych stosowanych we współczesnym 
ekslibrisie polskim. Wystawiono 182 eksli
brisy, zreprodukowano 47 eksponatów.

Wszystkie katalogi zaopatrzone zostały 
indeksami autorów i właścicieli ekslibri
sów. Interesujące, a zarazem poprawne 
edytorsko kieleckie wydawnictwa ekslibri- 
sowe wyróżniają się korzystnie na tle roz
maitych ekslibrisowych folderów, tek i 
niby-druków niepotrzebnie wydawa

nych przez niektórych, pożal się Boże, 
pseudoorędowników sprawy ekslibrisu w 
Polsce, przynoszących niesławę naszej kul
turze za' granicą.

W podobnej formie i szacie graficznej 
wydana została przez Koło Naukowe Bi
bliologów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kiei- 
cach oraz Miejską i Gminną Bibliotekę 
Publiczną im.’Jana Olrycha Szanieckiego 
w Pińczowie ostatnia z omawianych „Prac 
Okręgu Kieleckiego SBP”. Jest to csobńa 
praca Czesława Erbera Wokół ekslibrisu 
donacyinego Jana Olrycha Szanieckiego. 
Ciekawa rozprawa dr., Erbera dotyczy 
przekazania przez Szanieckiego (1783— 
—1840) części księgozbioru bibliotece szko
ły w Pińczowie, która dzięki jego stara
niom została w r. 1823 podniesiona do 
stopnia szkoły wydziałowej, a w r. 1826 
— wojewódzkiej.

Dodajmy, że biblioteka ta w r. 1828 
liczyła 2335 tomów, 40 atlasów i map oraz 
158 czasopism, zaś w r. 1866 — 6977 to
mów, 148 atlasów i map oraz 937 czaso
pism. Jeszcze w okresie międzywojnia 
pińczowska biblioteka gimnazjalna posia
dała „obfity zasób polskich wydawnictw 
pedagogicznych XVIII i pocz. XIX wie
ku”. Obecnie „z całego dawnego księgo
zbioru Jana Olrycha Szanieckiego podaro
wanego Szkole Wydziałowej i Szkole Wo
jewódzkiej PińczGwskiej pozostało jedynie 
11 egzemplarzy, opatrzonych pieczęcią 
elipsoidalną dawnego właściciela, w kolo
rze sepii i czerni. Na czterech egzempla
rzach znajdują się ekslibrisy donacyjne 
Szanieckiego o następującej treści:, «Bi
bliotece (Szkół Pińczowskich) ofiaruje 
(Dziedzic Pińczowa. Prezes miejscowego 
dozoru Szkolnego) Szaniecki»”.

j-.uurze się stało, że Erber w porę uchwy
cił ostatni ginący ślad bogatego ongiś 
księgozbioru i przedstawił w broszurze 
stanowiącej dla Miejskiej i Gminnej Bi
blioteki Publicznej im. Jana Olrycha Sza
nieckiego dowód pamięci o patronie Bi
blioteki, a zarazem o wybitnym działaczu 
politycznym, społecznym i oświatowym, 
który położył szczególne zasługi dla kultu
ry Pińczowa i okolic.

ANDRZEJ KEMPA



STANISŁAW KONDEK 
Bibliotekarskie 
lektury

Z asięg książki w społeczeństwie pol
skim — dotyczy to osób powyżej pięt
nastego roku życia — można w du

żym uproiszczemiu przedstawić przy pomo
cy triady: jedna trzecia osób dorosłych 
czyta stale, jest to stały element ich życia, 
jedna trzecia czyta sporadycznie, a jedna 
trzecia nie czyta w ogóle. Trudno sądzić, 
czy ci, którzy nie mają żadnego kontaktu 
z książką, są analfabetami literalnymi, to 
znaczy nie umieją czytać, czy też anal
fabetami funkcjonalnymi, którzy wpraw
dzie czytać umieją, ale książek nie czy
tają. Może brak im kompetencji, a może 
uznają, że czytanie do niczego nie pro
wadzi i niczego nie daje, poza stratą cza
su oczywiście.

Z zadumą czytam w gazetach ogłoszenia 
o tym, że ktoś — najczęściej doktorant 
— pilnie poszukuje książki, która dostęp
na jest w każdej większej bibliotece pub
licznej. Bibliotekarze pracujący w biblio
tekach szkół wyższych mogą dużo powie
dzieć o lęku, jaki odczuwają kolejne rocz
niki absolwentów szkół średnich. Po przy
jęciu na studia stykają się oni z zupełnie 
nowymi metodami uczenia się. Kontakt 
z biblioteką dostarcza im kolejne przy
czyny stresów — nieumiejętność korzy
stania, zagubienie wśród katalogów^ czy
telni, rewersów, bibliografii. Przysposo
bienie czytelnicze uczniów szkół podstawo
wych i średnich to jeszcze, najczęściej ha
sło wypełnione mizerną treścią, oczywiś
cie w ujęciu generalnym, bo, jak wszę
dzie, także i tu zdarzają się chwalebne 
V7yjątki.

Biblioteka szkolna, której głównym za
daniem powinno być przysposobienie ucz
niów do życia w cywilizowanym społe
czeństwie, w obecnej sytuacji szkolnictwa 
zadania tego nie może spełnić należycie, 
a jej miejsce w hierarchii organizacyj
nej szkoły można bez większej przesady 
nazwać pozycjami straconymi. Wprawdzie 
już twórcy zakonu jezuitów twierdzili, 
że lepiej będzie, jeśli kolegium jezuickie 
zacznie działać bez własnego kościoła niż 
bez biblioteki, ale czasy się zmieniły. 
Zresztą pamiętamy z lekcji historii, czym 
się to dla jezuitów skończyło. Podobno, 
jak twierdzą jeszcze dziś niektórzy, wszy
stkie społeczne klęski były dziełem jezui
tów.

W każdym razie odstąpiono od pomy

słu tworzenia szkół, których jądrem by
łyby biblioteki. W „Świecie Młodych” nr 
28 z 5 marca 1988 r. czytamy o Zbiorczej 
Szkole Gminnej w Dobroniu w wojewódz
twie sieradzkim: „9 przestronnych sal 
lekcyjnych, piękna sala gimnastyczna, [...] 
k a w a łe k  k o r y t a r z a  zamieniony w 
bibliotekę [...]. W bibliotece, w wielkiej 
ciasnocie, na regałach 8 tys. książek. Le
ktur — jak wszędzie — mało. Książki 
wielokrotnie klejone, składane — bo sta
re, poniszczone, „obczytane” na wszystkie 
strony...”

Ilustracją stanu bibliotek szkolnych jest 
(do pewnego stopnia) drugie wydanie pra
cy zbiorowej

Biblioteka szkolna 
przewodnik dla bibliotekarza
pod red. Emilii Białkowskiej 

Wyd. 2 zm. i uzup. 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne 
i Pedagogiczne, 1986 [właśc. 1987]. 

14 820 egz., 520 zł

choćby z racji adresata — są nim „biblio
tekarze szkół i placówek wychowawczych, 
któirzy nie mają odpowiedniego przygoto
wania do pracy w bibliotece współczesnej 
szkoły”. Tacy bibliotekarze, według opty
mistycznej oceny autorów, Emilii Biał
kowskiej, Heleny Falkowskiej i Ignacego 
Jurewicza, stanowią 50% kadry zatrud
nionej w bibliotekach szkolnych.

Przeznaczenie publikacji określiło je
dnoznacznie jej zawartość i ujęcie tema
tu. Wstępne wiadomości z zakresu biblio
tekarstwa szkolnego podane są w formie 
wykładu instruktażowego, popularnym ję
zykiem, unikającym specjalistycznej ter
minologii i głębszego wchodzenia w za
kres omawianej problematyki. Niekiedy 
ujęcie takie prowadzi do zbyt ogólniko
wych, mocno upraszczających wypowiedzi, 
jak np. w rozdziałach dotyczących kata
logów, katalogowania i klasyfikacji zbio
rów. Informacje tam zawarte nie ułatwią 
korzystającemu zrozumienia współczesne
go piśmiennictwa specjalistycznego z tego 
zakresu, jeśliby próbował on rozszerzyć i 
wzbogacić swoją wiedzę.

Zawartość przewodnika podzielono na 
dwie części. Pierwsza (6 rozdziałów) oma
wia formy pracy pedagogicznej, a druga 
— formy organizacy,jno-techniczne pracy 
bibliotekarskiej (9 rozdziałów).

Użytkownikom publikacji należy życzyć, 
aby ich biblioteki stały się „główną, in
terdyscyplinarną pracownią szkolną, przy
gotowującą uczniów do samokształcenia.
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do edukacji ustawicznej, w tym do ko
rzystania z bibliotek i z wszelkich źródeł 
i ośrodków informacji” oraz „terenem 
pracy bibliotekarza z indywidualnym czy
telnikiem, idealnym miejscem zazębiania 
się pracy z książką pod kierunkiem nau
czyciela i samodzielnej inicjatywy ucz
nia”.

Zaletami omawianej książki są obszerne 
informacje bibliograficzne umieszczone po 
każdym rozdziale, indeks rzeczowy uła
twiający korzystanie oraz aneksy: przy
kłady schematów katalogów rzeczowych 
w bibliotekach szkolnych, zestaw czaso
pism polskich dla uczniów szkół podsta
wowych i ponadpodstawowych oraz bi
bliografia zalecająca — Księgozbiór pod
ręczny biblioteki szkolnej (Wybór pozycji 
z lat 1974—1983).

roblemy wydawania książek stały 
się ostatnio dyżurnym tematem pol

skiej prasy. Wszyscy autorzy publi
kacji formułują słuszne diagnozy, propo
nują jedynie słuszne środki zaradcze, je
dnym słowem trafiają w samo sedno, aż 
— za Wojciechem Młynarskim — rodzi się 
pytanie: ,,czy ci ludzie w jednej chwili 
tacy mądrzy się zrobili, czy to sedno się 
zrobiło takie duże...?”

Autorom tych publikacji i czytelnikom 
interesującym się sprawami książki nale
ży koniecznie polecić rozprawę o zawo
dowych wydawcach warszawskich:

MARIANNA MLEKICKA 
Wydawcy książek w Warszawie 

w okresie zaborów
Warszawa : PWN, 1987. — 2400 egz. 

400 zł

Książka Mlekickiej spełnia nie tylko 
wszystkie warunki wymagane od pracy 
naukowej, ale jest także książką mądrą. 
Formułuje, a czasem przypomina pewne 
trwałe zasady, którym podlega działalność 
wydawnicza. Zagadnienia ekonomiczne 
stanowią dużą i ważną część wykładu, 
pewnych bowiem zjawisk związanych z 
książką „nie można opisać i wyjaśnić bez 
zbadania czynników ekonomicznych wpły
wających na produkcję i rozpowszechnia
nie książek”.

Od dawna przyzwyczajano nas do de
monizowania prawideł ekonomicznych 
działających w sferze kultury. Prawa po
pytu i podaży traktuje się wciąż jako zło 
aiosolutne, deprawujące zarówno twórców, 
jak i czytelników, a zapomina się o praw
dziwości faktu, że czytelnik tylko w ra

mach tych praw jest podmiotem działal
ności wydawniczej. Niektórzy politycy 
kulturalni posuwali się jeszcze dalej i wi
dzieli w czytelniku, w jego gustach i upo
dobaniach, to zło, które należy wykorze
nić. Ich zdaniem czytelnik żąda i chce 
szmiry, kiczu, sensacji i pornografii, Za
rzyckiej i Mniszkówny, należy więc zmu
sić go do czytania tego, co „dobre”. A to, 
co ,,dobre”, definiuje się ostatecznie poza 
czytelnikiem. W tym kontekście nieomal 
zgrzytem, jest przypominanie, że prawi
dła rządzące ruchem wydawniczym nie 
zaszkodziły jakoś Sienkiewiczowi, Pruso
wi, Żeromskiemu... A dlaczego nie zaszko
dziły, autorka pracy doskonale wyjaśnia, 
a nawet twierdzi, że większość wydaw
ców kierowała się raczej dobrem kultury 
niż dążeniem do osiągnięcia zysku za 
wszelką cenę. Niedostatki, przypadkowość 
i chaotyczność oferty wydawniczej upa
truje autorka głównie w braku opiekuń
czej funkcji państwa i nieistnieniu orga
nizacji zawodowych, samosterujących dzia
łalnością wydawców.

Rozprawę otwiera, po wstępie zakreśla
jącym obszar i metody badań, rozdział 
charakteryzujący warunki gospodarcze, 
kulturalne i polityczne rozwoju ruchu 
wydawniczego w Warszawie, od Księstwa 
Warszawskiego aż po rok 1918. W roz
dziale drugim omówiono zagadnienie spe
cyfiki zawodu wydawcy i rolę wydawcy 
w społeczeństwie oraz działalność po
szczególnych grup wydawców. Najwię
kszą aktywność przejawiali księgarze, któ
rzy zajmując się w zasadzie handlem 
książką, podejmowali chętnie działalność 
wydawniczą (51% produkcji wydawców 
zawodowych w latach 1795—1918). Na
stępnie autorka analizuje strukturę orga
nizacyjną 157 firm wydawniczych według 
cech własności i przynależności gospodar
czej oraz omawia rozwój instytucji wy
dawniczych i ich osiągnięcia, mierzone 
ilością wyprodukowanych książek, na tle 
uwarunkowań ekonomicznych. Wydawanie 
książek „wymagało dużego nakładu ka
pitału, stanowiło przedsięwzięcie niepewne 
i ryzykowne, wymykające się spod ści
słych obliczeń i przewidywań”.

Interesującą część pracy stanowią za
gadnienia, socjologiczne zawodu wydawcy 
— wykształcenie, próby tworzenia orga
nizacji zawodowych oraz umiejscowienie 
wydawców w ówczesnej strukturze społe
czeństwa Warszawy.

Poznanie zawartości książki stanowi 
konieczny warunek rozumienia zasad rzą
dzących działalnością wydawniczą, i cho
ciaż epoka to odległa, a sytuacja społe
czna całkowicie różna, przeczytanie pracy 
Marianny Mlekickiej dostarcza nowych 
argumentów do dyskusji jnad uzdrowie
niem polskiego ruchu wydawniczego.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Turku 
organizatorem konkursu graficznego 

na ekslibrisy
Z inicjatywy dyrektora Miejskiej Biblio

teki Publicznej w Turku (woj. konińskie) 
— Wandy Grzeszkiewicz zorganizowany 
został ogólnopolski konkurs graficzny na 
ekslibrisy miejscowych instytucji i orga
nizacji kultury. Do współpracy zaproszono 
Muzeum Rzemiosła Tkackiego oraz Tur
kowskie Towarzystwo Kultury. Sprawami 
organizacyjnymi i merytorycznymi zajął 
się Zarząd Główny Polskiego Towarzy
stwa Miłośników Ekslibrisów w Lubinie 
(woj. legnickie). Do udziału zaproszono 
kilkudziesięciu polskich i zagranicznych 
twórców znaków książkowych. Organiza
torzy zaproponowali grafikom, aby wyko
nali znaki własnościowe dla; Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Czytelni MBP, Filii 
dla dzieci, Muzeum Rzemiosła Tkackie
go, Turkowskiego Towarzystwa Kultury, 
Koła Przyjaciół Biblioteki w Turku.

Odzew był należyty. Na konkurs przy
słano 82 ekslibrisy, których autorami było 
28 twórców. Prace nadesłali również gra
ficy z Czechosłowacji i Jugosławii. Były 
one bardzo różnorodne, wykonane zarów
no w technikach szlachetnych tzw. me
talowych, czyli miedziorycie, akwaforcie, 
suchej igle, mezzotincie, jak i w techni
kach tradycyjnych — drzeworyt, 1 'oryt. 
Były także prace typograficzne, cyn ko ty
pie kreskowe i kserografie oraz niel ozne 
inne techniki graficzne.

Do zadań Jury należało nie tylko przy
znanie nagród i wyróżnień regulamino
wych oraz nagród fundowanych i specjal
nych, ale przede wszystkim zastanowienie 
się nad wyborem takich prac konkurso
wych, które mogłyby następnie służyć 
określonym księgozbiorom jako znak wła
snościowy.

Konkursy na ekslibrisy nie są organi
zowane jedynie w tym celu, aby powsta
ła kolekcja znaków książkowych do zbio
rów określonej instytucji czy też organi
zacji, ale również po to, aby uzyskać od
powiedni materiał do wyboru znaku w 
celu użytkowania go w danym księgo
zbiorze. Konkurs turkowski spełnił to za
danie. Organizatorzy wyłonili dużo eksli
brisów, prac na wysokim poziomie arty
stycznym, które mogą być wielokrotnie 
powielane i stosowane.

To może przydługie wyjaśnienie konie
czne było z uwagi, że bardzo wielu dy
rektorów bibliotek, zamawiając ekslibri
sy u różnych twórców, nie stawia im 
wysokiej poprzeczki. Stąd często w bi-

H enryk Grocholski 
1980 r.

W rocław, cynkotypia,

bliotekach publicznych znajdują się istne 
potworki graficzne nie mające nic wspól
nego z artystycznym i zarazem użytko
wym znakiem książkowym, jakim powi
nien być ekslibris biblioteczny, muzealny 
czy szkolny.

W konkursie przyznano 6 nagród i 5 
wyróżnień regulaminowych oraz nagrodę 
i spektora oświaty i wychowania Urzę
du Miejskiego w Turku, nagrodę Jury i 
nagrodę Turkowskiego Towarzystwa Kul
tury. I nagrodę otrzymał Marian Klince- 
wicz z Wrocławia za dwa ekslibrisy 
Ex libris Muzeum Rzemiosła Tkackiego w 
Turku oraz Ex libris Turkowskiego To
warzystwa Kultury w Turku, wykonane 
w akwaforcie i akwatincie. Wśród nagro
dzonych i wyróżnionych znaleźli się: Da
nuta Pisarek Dassara (Piła), Andrzej Bu
chane (Kraków), Zbigniew Dolatowski 
(Warszawa), Frantiśek Vacek (Czechosło
wacja), Czesław Kazimierz Woś (Ostrów 
Wlkp.), Karoly Andrusko (Jugosławia), Jan 
Tadeusz Czech (Stary Sącz), Ryszard Ko
per (Wrocław), Piotr Marszałł (Ostrów 
Wlkp.), Bogusław Szczepańczyk (Wodzi
sław Śląski), Dusan Janousko (Czechosło
wacja), Eugenia Siejkowska (Żagań).

JOZEF TADEUSZ CZOSNYKA
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O dpow iedzi
redakcji

SANKCJE ZA NIEOBECNOŚĆ W PRACY

Wyjechałam na 2 dni urlopu do NRD, 
lecz z powodu awarii samochodu nie mo
głam wrócić punktualnie do pracy (pra
cuję w filii 1-osobowej). Za jeden dzień 
nieobecności bez uprzedzenia dyrekcji do
stałam pisemne upomnienie, nie otrzyma
łam premii za cały kwartał. Przez 10 lat 
pracy nie udzielono mi żadnej nagany.

O przyczynie nieobecności w pracy na
leży powiadomić zakład pracy w termi
nach określonych w § 9 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. 
(Dz.U. nr 49, poz. 299) z późniejszymi 
zmianami, tzn. pierwszego dnia nieobec
ności w pracy, nie później jednak niź w 
dniu następnym, osobiście, przez inne oso
by lub przez pocztę (za datę zawiadomie
nia uważa się datę stempla pocztowego). 
Niedotrzymanie terminu jest usprawiedli
wione, jeżeli pracownik ze względu na 
szczególne okoliczności nie mógł zawia
domić o przyczynie nieobecności. Zakład 
pracy może jednak żądać od pracownika 
dowodów usprawiedliwiających przyczynę 
tej nieobecności. Z listu nie wynika, czy 
Pani miała takie dowody (np. rachunek 
ze stacji naprawy samochodu) oraz czy 
dowody takie były przez zakład żądane. 
Jeśli Pani przedłożyła takie dowody, 
można by nieobecność w pracy potrakto
wać jako usprawiedliwioną, z obowiąz
kiem jej odpracowania (§ 22 cytowanego 
rozporządzenia). Natomiast sankcje zasto
sowane wobec Pani przez zakład pracy 
zależą od tego, czy przyczynę nieobecności 
uznano za nieusprawiedliwioną, i w jakim 
stopniu odnoszą się do tego przepisy re
gulaminowe. (K.K.)

ODZIEŻ OCHRONNA
Czy prawdą jest, że kierownikom filii 

bibliotecznej nie przysługują ani fartu
chy, ani kapcie?

Pracownicy bibliotek na stanowiskach 
od pomocnika bibliotecznego do kustosza 
mają uprawnienia do przydziału odzieży 
i obuwia roboczego i ochronnego na pod
stawie Zarządzenia nr 53 Ministra Kul
tury i Sztuki z dnia 10 października 1984 r. 
w sprawie resortowych tabel norm 
przydziału ochron osobistych odzieży i 
obuwia roboczego pracownikom niektó
rych przedsiębiorstw oraz jednostek i za
kładów budżetowych podległych bądź nad
zorowanych przez Ministra Kultury i 
Sztuki („Dz. Urz. MKiS” 1984 nr 10, poz. 
52, tabela norm przydziału ochron osobi
stych, odzieży i obuwia roboczego dla

stanowisk i rodzajów pracy dla pracow
ników bibliotek, domów kultury, świetlic, 
klubów i placówek kulturalno-oświato
wych, stanowiąca Załącznik nr 3 do za
rządzenia). Zgodnie z cytowaną tabelą 
pracownikom bibliotek (na wymienionych 
stanowiskach służbowych) przysługuje 
fartuch roboczy, obuwie tekstylne na fil
cu — zimą (w pomieszczeniach niedo
grzanych), obuwie profilaktyczne — latem, 
ocieplacz lub bluza ocieplona (w pomiesz
czeniach niedogrzanych). (K.K.)

ZA CO PREMIA
Czy istnieje przepis mówiący o przy

znawaniu wyższych premii osobom pracu
jącym stale w godzinach popołudnio
wych? Czy zgodne jest z przepisami, że 
jedni pracownicy otrzymują raz na kwar
tał premie w wysokości 10% wynagrodze
nia zasadniczego, inni — w wysokości 
30% ?

Zasady przyznawania premii uznanio
wych zostały określone w Uchwale nr 158 
Rady Ministrów z dnia 14 października 
1985 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wysokości, rodzajów i zasad przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia pracowników 
upowszechniania kultury („Mon. Pol.” 
1985 nr 36, poz. 240 § 13 ust. 1—3). Prze
pisy uchwały formułują następująco za
sady przyznawania premii; za wykonywa
nie określonych zadań pracownikowi mogą 
być przyznawane z funduszu premiowe
go premie. Wysokość funduszu premiowe
go (nie należy mylić z premiami przyzna
wanymi posżczególnym pracownikom) wy
nosi 20% wynagrodzeń zasadniczych we
dług uchwały nr 144 Rady Ministrów z 
dnia 9 października .1987 r. zmieniającej 
uchwałę cytowaną wyżej (uchwała nr 144 
„Mon. Pol.” nr 33. Oznacza to, że fundusz 
premiowy może stanowić do 20% fundu
szu w ramach środków na wynagrodzenia 
zasadnicze w skali całego zakładu. Szcze
gółowe zasady przyznawania premii o- 
kreśla w regulaminie dyrektor (kierow
nik) instytucji lub placówki upowszech
niania kultury z udziałem przedstawicie
li załóg.

Z przepisów powyższych wynika, że nie 
stwarza się preferencji dla pracowników 
ze względu na rodzaj czy warunki wy
konywanych czynności .służbowych. Re
gulamin premiowy ustala dyrektor (kie
rownik) placówki z udziałem rady pra
cowniczej (czynników społecznych). Regu
lamin ten powinien być znany wszystkim 
pracownikom instytucji (placówki). Także 
wysokość premii indywidualnej przyzna
wanej pracownikowi nie została uściślona 
w przepisach i może wynosić zarówno 
10%, jak i 30% wynagrodzenia zasadni
czego, 'w zależności od oceny wyników 
pracy, a także posiadanego funduszu pre
miowego. (K.K.)
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Każdy sobie 
rzepkę skrobie

w  Warszawie przed kilku laty powoła
no do życia (bodajże z incjatywy Związku 
Literatów Polskich) Wszechnicę Literacką. 
Wszechnica ma popularyzować literaturę 
(i literatów), głównie w formie spotkań 
autorskich. Wszechnica może i chce orga
nizować spotkania w Warszawie i poza 
stolicą. Wiele bibliotek deklaruje goto
wość współpracy. Są pieniądze (nawet 
sporo pieniędzy), są chęci, lokale, jest za
interesowanie. Największy kłopot, że bra
kuje pisarzy, którzy chcieliby na tych 
spotkaniach „występować”. Na spotkanie 
w Warszawie pisarze dają się czasem 
namówić, ale za rogatki miasta — na 
czym organizatorom- zależy najbardziej — 
wybierają się niechętnie, nawet wówczas 
gdy podróż nie jest uciążliwa i zajmuje 
w obie strony 2—3 godziny. Fatygując 
pisarza organizatorzy zapewniają kilka 
spotkań, płacą przyzwoite honoraria, die
ty, zwracają koszty podróży, a w razie 
potrzeby również koszty noclegu. Strona 
finansowa — chociaż nie ona powinna 
być tu najważniejsza — nie wygląda 
więc najgorzej. Są jeszcze korzyści nie
wymierne — chociażby popularyzacja 
własnej twórczości, rozbudzanie zaintere
sowań czytelniczych. Cóż z tego, skoro 
pisarzom nie chce się brać w tym udzia
łu (oczywiście są wyjątki).

Nie tylko w Warszawie literatów tru
dno namówić do odwiedzenia biblioteki. 
W krótkim artykule zatytułowanym Nie
obecni („Odgłosy” 1988 nr 3) Izabela Na
górska zwróciła uwagę na fakt niewłą- 
czania się pisarzy do inicjowanych i or
ganizowanych przez łódzkie środowisko 
bibliotekarskie przedsięwzięć kulturalnych. 
Autorka podała kilka przykładów. W r. 
1986 sesji popularnonaukowej z okazji 
40-lecia Dekretu o bibliotekach towarzy
szyła uroczystość odsłonięcia tablicy po
święconej Andrzejowi Strugowi. Przyszli 
bibliotekarze, czytelnicy — na 15 zapro- 
szeń wysłanych do łódzkich pisarzy nie

zjawił się nikt. W rok później, z okazji 
50-lecia śmierci Struga — laureata Na
grody Literackiej Miasta Łodzi — łódzcy 
bibliotekarze zorganizowali sesję popu
larnonaukową. Uczestniczyli w niej nau
kowcy, działacze kultury. Żaden z zapro
szonych pisarzy nie przyszedł.

Sporo się ostatnio mówi o sytuacji pol
skiej książki, o czytelnictwie, o kryzysie 
zainteresowania rodzimą literaturą współ
czesną. Czasy, gdy książki szły jak ciepłe 
bułeczki, to już przeszłości melodia, którą 
niektórzy wydawcy i księgarze — ukryci 
za wielkimi stertami nie sprzedanych to
mów — nucą sobie czasem z rozrzewnie
niem. Wartość zapasów produkcji wyda
wniczej już dawno przekroczyła kwotę 
30 miliardów zł. Dla porównania warto 
może wspomnieć, że wszystkie polskie 
województwa razem wzięte planują w r. 
1988 przeznaczyć na kulturę ok. 12 mi
liardów zł. Czy można się dziwić, że coraz 
więcej osób zastanawia się, co z owymi 
trzydziestoma miliardami zamrożonymi w 
książkach zrobić oraz w jaki sposób za
hamować ciągły wzrost zapasów.

Na łamach gazet i czasopism stawiane 
są najróżniejsze diagnozy, pojawiają się 
rozmaite recepty. Trudno byłoby je tutaj 
nawet pobieżnie omówić. Jedna rzecz jest 
warta podkreślenia. Dosyć charakterysty
czne dla całej dyskusji jest traktowanie 
problemu książki wycinkowo. Z reguły 
zapomina się, że sprawa ma szerszy a- 
spekt, że jest dosyć skomplikowanym pro
cesem, na którego początku stoi autor, 
później wydawca, drukarz, księgarz, czę
sto bibliotekarz, krytyk literacki i wre
szcie czytelnik. Pół biedy, gdy zapomi
nają o tym publicyści. Gorzej, że zapomi
nają również ci, którzy proces społeczne
go obiegu książki współtworzą. Nie tylko 
przytoczone na wstępie dwa przykłady z 
pisarzami, również dyskusje na temat 
książki toczące się w środkach masowego 
przekazu i na różnego rodzaju naradach 
świadczą, że środowisko ludzi książki jest 
zatomizowane, podzielone, pozbawione 
wewnętrznych więzi, poczucia jedności 
nadrzędnych celów i interesów. Każdy — 
czy to pisarz, czy drukarz, księgarz czy 
wydawca — sobie rzepkę skrobie, a reszta 
interesuje go na tyle, na ile wydaje mu 
się, że jest to dla efektywności skrobania 
własnej rzepki konieczne.

Gdy rozpoczęło się szukanie przyczyn 
obecnej sytuacji książki, pisarze i wydaw
cy bez namysłu wskazali na księgarzy. 
Stwierdzili, że księgarze nawet ze sprze
dawaniem buraków nie umieliby sobie po
radzić, więc gdzie im tam do handlu 
książką. Księgarze odpowiedzieli, że jak 
się Pisze i wydaje same buble, to trudno 
oczekiwać, że ktoś to kupi. Przy okazji 
zaproponowali, by drukarze zajęli się ja
kąś mniej skomplikowaną działalnością, 
bo produkowanie książek raczej przerasta
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ich możliwości. Propozycję tę poparli nie
którzy wydawcy, aczkolwiek ostrożnie, 
żeby nie psuć sobie układów w poligrafii. 
Pisarzom nie zależy na układach w poli
grafii, więc przyłożyli drukarzom bez 
skrupułów. Jednocześnie zaczęli zbiorowo 
zawodzić wielka skairgę na czytelników 
— że są głupi, prymitywni, że nie znają 
się na dobrej literaturze. Do tych śpiewów 
czym prędzej dołączyli wydawcy wprowa
dzając motyw żalu na nieudolność kryty
ków literackich, którzy nie potrafią wy
tłumaczyć ludziom, co powinni czytać. 
Wydawcy zostali jednak zagłuszeni przez 
biadolenie pisarzy nad swoim losem, a 
zwłaszcza nad niskimi honorariami au

torskimi i brakiem wyraźnych przejawów 
uwielbienia dla ludzi pióra ze strony spo
łeczeństwa. I tak dalej. Koniec świata!

Wygląda na to, iż daleka jest jeszcze 
droga do zrozumienia, że bez zbudowania 
(a może odbudowania) więzi poszczegól
nych ogniw wytwarzania i obiegu książki, 
bez wzajemnego poszanowania, bez współ
pracy opartej nie tylko na modnych osta
tnio zasadach ekonomicznych, ale i na 
zasadach koleżeńskich dyskusja o kłopo
tach polskiej książki będzie trwała je
szcze długo.

MAURYCY MALKONTENT

ZMIANA ZAKRESU OBOWIĄZKÓW
W bibliotece szkolnej, w której pracuję 

(2 etaty), są czynne w osobnych pomiesz
czeniach wypożyczalnia i czytelnia.

1. Obecnie zostałam sama, gdyż kole
żanka wzięła urlop wychowawczy. Czy 
dyrektor szkoły powinien dać zastępstwo?

2. Zażądałam zakresów czynności, wy
bierając dla siebie prace techniczno-bi- 
blioteczne. Otrzymałyśmy je w przeddzień 
odejścia koleżanki na urlop. Po kilku 
dniach dyrektor wręczył mi do podpisu 
zlecenie nakazujące przejęcie całości bi
blioteki w ramach obowiązujących mnie 
30 godzin, „z ograniczoną działalnością na 
czas nieograniczony”. Czy miał takie pra
wo? Czy może następnie zlecić mi prowa
dzenie lekcji bibliotecznych?

1. Jeśli koleżanka powiadomiła Dyrek
cję szkoły o zamiarze korzystania z przy
sługującego jej prawa do urlopu wycho
wawczego, zatem jeśli jej nieobecność w 
bibliotece potrwa dłuższy czas, dyrektor 
szkoły, który odpowiada za prawidłowe 
funkcjonowanie placówki na wszjrstklch 
odcinkach jej pracy, powinien na okreś
lony okres urlopu nauczyciela biblioteka
rza zorganizować zastępstwo. Jest też in
ne wyjście tymczasowe, mianowicie wzię
cie przez Panią, dopóki nie znajdzie się

ktoś na zastępstwo, pewnej liczby godzin 
ponadwymiarowych, na co obecne prze
pisy zezwalają i co w wielu szkołach, w 
których brak pełnej obsady, jest stoso
wane. Urlop wychowawczy trwa długo, a 
często kończy się rezygnacją z pracy oso
by urlopowanej, ktoś więc na jej miejsce 
wcześniej czy później musi być przyjęty. 
Natomiast urlopy macierzyńskie zazwy
czaj traktowane są podobnie jak zwolnie
nia lekarskie na okres choroby, pobyt w 
sanatorium czy w szpitalu — na ogół 
w takich razach ciężar pracy spada na 
tego, kto zostaje na stanowisku.

2. Ponieważ dyrektor odpowiada za or
ganizację i funkcjonowanie szkoły, musi 
rozstrzygać w przypadkach „awarii” tak, 
aby praca toczyła się w miarę normal
nie, choć z pewnymi koniecznymi ogra
niczeniami. Miał więc prawo sprawę po
stawić tak, jak to uczynił, zwłaszcza że 
Pani postanowiła trzymać się ściśle za
kresu czynności, który nie gwarantuje re
alizowania całości funkcji biblioteki. W 
zmienionych warunkach siłą rzeczy pra
ce muszą ulec ograniczeniu, takiemu jed
nak by placówka nie przestała służyć ucz
niom (wypożyczanie, zakup książek, opra
cowanie, informacja) i nie popadła w stan 
bałaganu. Pani — mając staż doświad
czenia w pracy dobrze wie, co można i 
trzeba robić na bieżąco i jak zorganizo
wać uczniom dostęp do materiałów biblio
tecznych. Ponieważ wiele Pani zrobiła 
dla tej biblioteki, trudno wyobrazić sobie, 
że obecnie mogłaby Pani stawiać na pier
wszym miejscu nie sprawność jej dzia
łania, lecz swój zakres czynności. (W.)



INFORMACJEPOGLOSKIDONOSYINFORMACJE
SALA FONOGRAFICZNA MBP W KRA
KOWIE została uruchomiona w styczniu 
br. Urządzono 7 stanowisk indywidualnego 
słuchania płyt. W najbliższym czasie pla
nuje się zakup laserowego odtwarzacza 
płyt kompaktowych. W Oddziale Muzy
cznym MBP znajduje się 18 tys. nut, 1800 
książek z historii i teorii muzyki, 6500 
płyt, taśm, kaset.

BIBLIOTEKA CENTRALNA POLSKIEGO 
ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH posiada ok.
2 tys. tytułów literatury polskiej i świa
towej nagranych na ok. 400 tys. kaset. 
Jest to największy zbiór „książek mówio
nych” w Polsce.

PONAD MILION ZŁOTYCH wpłynęło w 
ubiegłym roku do kasy Uniwersytetu Po
znańskiego z tytułu kar za przetrzymy
wanie książek wypożyczonych z bibliote
ki. Wprowadzone przed dwoma laty kary 
wynoszą: 25 zł za pierwszy miesiąc prze
trzymywania, po 50 zł za każdy następny.

154 TYTUŁY KSIĄŻEK (1064 egz.) z za
kresu literatury specjalistycznej przeka
zali w darze bibliotece Akademii Medy
cznej w Białymstoku przedstawiciele ame
rykańskiego Towarzystwa „Friend of Po
land”.

CENY KSIĄŻEK. W końcu 1981 r. prze
ciętna cena książki wynosiła 34 zł, a pod 
koniec roku 1987 — 303 zł. W 1981 r. za 
statystyczną pensję można było kupić 195 
książek, a w roku ubiegłym — ok. 100.

REKORDY
Największe honorarium za książkę wy
płacono we wrześniu 1979 r. Wynosiło ono
3 208 875 dolarów. 'Pobrała je Judith 
Kramnz za znaną w Polsce z adaptacji 
filmowej powieść „Księżniczka Daisy”.
Największą liczbę powieści (904) opubli
kowała Kathleen Lindsey (1903—1973) z 
Republiki Południowej Afryki. Pisała pod 
sześcioma pseudonimami.
124 lata — to rekord przetrzymania książ
ki. Rzecz miała miejsce w Bibliotece Me
dycznej w Cincinnati (stan Ohio, USA). 
Książkę wypożyczoną w r. 1823 zwrócił 
w r. 1986 solidny prawnuk niesolidnego 
czytelnika. Karę w wysokości 2264 dola
ry umorzono. (J. Jur.).
PERSONALIA
Alicja Łuniewska, 1. 53, mgr filologii pol
skiej, absolwentka Uniwersytetu War
szawskiego oraz podyplomowych studiów 
bibliotekoznawczych, dotychczasowy kie

rownik Wydziału Opieki nad Filiami Pe
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Białymstoku, została powołana na stano
wisko wicedyrektora tej placówki. 

ZMARLI

Janina Pelcowa, dr nauk filozoficznych, 
nauczycielka b. państwowych zakładów 
kształcenia nauczycieli w Białymstoku, 
Grodnie i Wilnie, podczas okupacji ucze
stnik tajnego nauczania w Wilnie, st. ku
stosz dyplomowany Instytutu Bibliogra
ficznego Biblioteki Narodowej, wieloletni 
współpracownik i redaktor kwartalnika 
„Przegląd Biblioteczny”, autorka licznych 
publikacji.

PUBLIKACJE

„Bibliotekarz Olsztyński”, 1987 nr 3. W
zeszycie m. in. artykuł R. Ławrynowicza 
— „Rozwijanie zainteresowań czytelni
czych dzieci i młodzieży w praktyce bi
bliotek publicznych woj. olsztyńskiego”, 
„Wykaz płyt gramofonowych do wykorzy
stania w pracy z dziećmi” (oprać. S. Sie
maszko), zestawienia bibliograficzne: „Be
stsellery polskiej liteiratury dziecięcej i 
młodzieżowej ostatniego 10-lecia” (oprać. 
M. Grzelak), „Książki z literatury rolni
czej zalecane dla rolników indywidual
nych. Wybór publikacji z ostatnich lat” 
(oprać. J. Nowierski), „70 lat Związku 
Radzieckiego. Wybór literatury z ostatnie
go 10-lecia” (M. Czapiewska), „Astrid 
Lingren” (J. Juran).

Jan Heweliusz, List do H.A. Langenman-
tla. Wydana staraniem Zarządu Okręgu 
Stowarzyszenia Księgarzy Polskich w 
Gdańsku w nakładzie 2000 egz. reedycja 
listu Heweliusza po przeszło 300 latach 
od pierwszego wydania zbiega się z mię
dzynarodowymi obchodami Roku Hewe
liusza, ogłoszonego przez UNESCO.
Wydawnictwa Zarządu Okręgu SBP i bi
bliotek gdańskich 1945—1987, Gdańsk, sty
czeń 1988. Katalog wystawy przygotowa
nej w związku z obchodami 70-lecia SBP 
w środowisku gdańskim. Obok wyda
wnictw Zarządu Okręgu SBP na wystawie 
przedstawiono publikacje, których insty
tucjami sprawczymi były: Biblioteka Nau
kowa Akademii Marynarki Wojennej im. 
Bohaterów Westerplatte, Biblioteka Głów
na Akademii Wychowania Fizycznego im. 
J. Śniadeckiego, Biblioteka Gdańska Pol
skiej Akademii Nauk, Biblioteka Główna 
Politechniki Gdańskiej, Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteka 
Główna Wyższej Szkoły Morskiej, Woje
wódzka Biblioteka Publiczna.


