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Bibliotekarze w akcji zwalczania 
analfabetyzmu

IZABELA NAGÓRSKA

ozpoczynając na początku 1949 r. 
organizowanie 7 Miejskiej Wypoży
czalni dla Dorosłych w Łodzi przy 

ul. Rzgowskiej 33, nastawiona byłam 
głównie na pracę z robotnikami i młodzie
żą szkolną. Nowa placówka, otwarta 1 
kwietnia 1949 r., otrzymała lokal jak na 
owe czasy obszerny, 3-izbowy o powierz
chni 143 m2. Pozwoliło to na urządzenie 
dużej czytelni umeblowanej ciężkimi sto
łami i prostymi krzesłami, ozdobionej zie
lenią i ładnymi reprodukcjami, zaopatrzo
nej w skromny księgozbiór podręczny z 
przedwojennymi jeszcze encyklopediami ü 
słownikami. W wypożyczalni przedzielonej 
ladą biblioteczną oraz w sąsiednim poko
ju — magazynie rozmieszczono początko
wo 1739 wol. Zbiór ten rychło się pod
woił, a w r. 1954 liczył już 6103 wol. Li
teratura popularnonaukowa utrzymywała 
się przeważnie w granicach 45%.

Biblioteka objęła zasięgiem propagando
wym znajdujące się w pobliżu 3 fabryki 
i 2 szkoły wieczorowe dla pracujących, 
toteż wśród czytelników, których ilość 
przekroczyła po dwu latach 1200 osób, 
robotnicy stanowili ok. 40%.

W półtora roku po otwarciu Biblioteki 
okazało się, że stanęło przed nią również 
poważne zadanie włączenia się do walki 
z analfabetyzmem. Akcję opieki nad absol
wentami kursów początkowego nauczania, 
która pochłonęła tyle wysiłków, starań i 
wkładów finansowych w ramach systemu 
oświatowego Polski Ludowej, biblioteka 

, zac2;ęła w myśl wytycznych władz od r.

1951. Akcja ta, mimo silnego zaangażowa
nia bibliotekarzy, nie dała wielu owoców. 
O ile mi wiadomo, tak działo się nie tyl
ko w Łodzi, ale i w licznych bibliotekach 
publicznych w kraju. Mieliśmy byłych 
analfabetów ze środowisk chłopskich i ro
botniczych związać na stałe z książką i 
gazetą, cóż, kiedy prawda była taka, że 
przeważająca większość sztukę pisania i 
czytania posiadła na kursach w stopniu 
znikomym i czarodziejski świat czytelni
ctwa pozostał dla nich nadal niedostępny. 
Relacja moja jest chyba dość typowa.

Już w r. 1950 dwie czytelniczki 7 Wy
pożyczalni pracujące jako nauczycielki na 
kursach dla analfabetów dzieliły się z 
nami trudnościami, które wystąpiły przy 
realizacji programu, charakteryzowały 
różnych zaawansowanych wiekiem ucz
niów. Dla nich to przede wszystkim za
kupywało się kolejne zwielokrotnione po
zycje z wydawnictwa „Książki dla no- 
Ayego czytelnika”.

W I kwartale 1951 r. biblioteka, otrzy
mawszy z Wydziału Oświaty Zarządu Mia
sta Łodzi listy mieszkających w naszej 
dzielnicy absolwentów kursów, wysłała 
130 pism z uprzejmym zaproszeniem do 
korzystania z wypożyczalni i czytelni, z 
charaktefrystyką księgozbioru, z podaniem 
dni i godzin otwarcia. Pierwsza absol
wentka — starszą robotnica, która zgło
siła się z zaproszeniem w ręku, zaczęła... 
płakać. Bibliotekarka sądząc naiwnie, że 
to ze wzruszenia, iż na stare lata znalazły 
się jednak w takim przybytku wiedzy, 
pospieszyła z serdecznymi słowami zachę



ty. Tymczasem z dalszej rozmowy wy
nikło, że powodem płaczu był strach przed 
wyimaginowanym przymusem. Dowie
dziawszy się o podjęciu przez bibliotekę 
akcji dobrowolnej, wyłącznie z troski, 
aby absolwenci . kursów nie zapomnieli 
tego, czego się nauczyli, aby nie stali 
się wtórnymi analfabetami, kobieta nie 
zgłosiła się więcej, choć deklarację wzię
ła i zapewniła, że przyjdzie.

Drugi z kolei nasz gość, starszy i jakoś 
bardzo zabiedzony stolarz fabryczny, tłu
maczył się, że nie może wypożyczać ksią
żek do domu, gdyż w wolnym czasie o- 
piekuje się bardzo psotnym wnukiem, a 
i jego zięć — „nerwuśnik i popijający” 
— też mógłby coś zniszczyć, „bo nie lubi, 
jak ja się nauką zajmuję”.

Następny absolwent zrobił już inne 
wrażenie. Wszedł do wypożyczalni zady
szany, z kapeluszem w ręce i z rozpro
mienionym uśmiechem zapytał; „ale skąd 
panie się o mnie dowiedziały, że nauczy
łem się czytać i w ogóle, że mieszkam w 
tej okolicy miasta?” Zapisał się zaraz i 
bardzo chętnie w poczet abonentów sta
łych. Prosił tylko o książkę z dużymi li
terami i tłumaczył się, że nie tak prędko 
ją wymieni na inną, bo jako tkacz mało 
ma czasu, a czytanie idzie mu jeszcze o- 
pornie. Obiecano wszystkie możliwe 
względy.

W sumie na skutek pierwszych zapro
szeń zwerbowało się do Biblioteki 10 b. 
analfabetów. Po kilku miesiącach zapro
ponowano im przystąpienie do Zespołu 
Czytelniczego. Zgodę wyraziło 7 osób (w 
tym 3 kobiety pracujące w fabryce i 
jedna niepracująca). Rozpiętość wieku — 
20—54 lat. Zajęcia dokumentowano w kro
nice. Przez 3 miesiące odbyło się 12 2- 
-godzinnych zebrań, na których głośno 
czytano i omawiano: Zagadkę Damki, Zry
wają nam dach — Caci, Dym — Konop
nickiej, Janka Muzykanta i Latarnika — 
Sienkiewicza, fragmenty Pana Tadeusza 
i Syzyfowych prac i.

Na jesieni nie zdołano już zespołu ze
brać ponownie. Główna trudność — usta
lenie dogodnych dla wszystkich terminów. 
Trzy osoby z dziesięciu zwerbowanych 
przestały już zresztą uczęszczać do biblio
teki. Pod koniec I kwartału 1952 r. abo- 
nentkami były nadal tylko dwie kobiety 
z dawnego zespołu. Czytelnictwem jednej 
z nich (K-skiej, 54-letniej w momencie 
zapisu do naszej bibliotetó) opiekowałam 
się przez następne 5 lat. Jej stosunki 
(oraz jej rodziny) z książką podobnie jak 
i drugiego b. analfabety, zwerbowanego 
później portiera M., opisałam na podsta
wie długotrwałych inetodycznych obser

‘ I. N a g ó r s k a :  Z prac B ib lio tek i M iejsk ie j 
w  Łodzi ż  zespołam i czy te ln ikó w . ,,B ib lio te 
k a rz ” 1952 n r  6, s. 172—175,

wacji ' w publikacji poświęconej sylwet
kom czytelników — robotników

Z końcem 1951 r. podjęto na nowo wy
siłki celem zdobycia w poczet abonen
tów następnych absolwentów kursów po
czątkowego nauczania. Rozesłano 250 za
proszeń, z czego 35 poczta zwróciła, gdyż 
niektóre adresy otrzymane z Wydziału 
Oświaty były mylne lub adresaci już się 
wyprowadzili. Jednocześnie nasi aktywiś
ci biblioteczni wyruszyli z deklaracjami 
bibliotecznymi i odpowiednio dobranymi 
książkami do mieszkań 30 absolwentów. 
Plon całej tej akcji był skromny — zapi
sało się 8 osób, z których tylko czwórka 
pogłębiała systematycznie z roku na rok 
kontakt z książką. Jedna z aktywistek 
przyprowadziła sąsiadkę, b. analfabetkę, 
i ta została również wieloletnią naszą 
czytelnicżką. Aktywiści nie mogąc po
chwalić się sukcesem informowali o nie
chętnej postawie odwiedzanych. Zwłasz
cza ze strony starszych mężczyzn spot
kali się z ostrą odprawą. Inni tłumaczy
li się brakiem czasu, drugą dodatkową 
pracą, słabą umiejętnością czytania i nie 
chcieli nic wybrać z przyniesionych ksią
żek. .

Kilkanaście moich wizyt u b. analfa
betów także przyniosło słabe wyniki. Je
den, 56-letni, „pozwolił” przynosić sobie 
do domu tylko jedną książkę na dwa 
miesiące. Dwie w średnim wieku zaprzy
jaźnione ze sobą niewiasty zdecydowały 
się czytać niekiedy w czytelni, gdyż w 
ich małych i przeludnionych mieszkaniach 
nie było po temu warunków. I rzeczywiś
cie w ciągu prawie dwóch lat powraca
ły wielokrotnie do lektur odłożonych dla 
nich zarówno z ich własnego wyboru, jak 
i z poradnictwa bibliotekarek. Były to 
i baśnie, i Konopnickiej O krasnoludkach 
i sierotce Marysi, Kraszewskiego Ulana, 
Prusa Anielka. Zapisawszy się później do 
biblioteki związkowej w swoim zakładzie, 
przychodziły czasami na wieczory lite
rackie i pogadanki do naszej czytelni.

Idąc do absolwentów kursów początko
wego nauczania miałam nadzieję, że łat
wiej będzie mi ich nakłonić do trwal
szych kontaktów z książką, niż mogli to 
uczynić czytelnicy — aktywiści. Miałam 
wszak za sobą kilkuletnie doświadczenia 
w pracy bibliotekarskiej ze środowiskiem 
robotniczym i w 7 Miejskiej Wypożyczal
ni oraz pracę w czasie wojny w charak
terze opiekunki społecznej w Warszawie, 
z licznymi odwiedzinami mieszkań pod
opiecznych w proletariackich rejonach u- 
licy Barskiej i Szczęśliwickiej. A jednak 
sprawa okazała się trudniejsza, niż myś- 
lałam.

*1. N a g ó r s k a :  P ortre ty  czy te ln lków -robo t-  
n ikó w  w  łó d zk ie j d zie ln icy  C hojny. W : Z za
gadnień teorii i p ra k ty k i b ib lio tekarsk ie j. S tu 
dia pośw ięcone pam ięci Józefa  G rycza, W ro
cław : O ssolineum  1961, s. 155—̂168.



Postanowiłyśmy z koleżanką Czesławą 
Dominiak nie rezygnować jeszcze. Na ze
braniu z grupą aktywistów 22 kwietnia 
1952 r. sprawa znowu została postawio
na na porządku dziennym. W ramach zo- . 
bowiązania 1-Majowego trzech członków 
ZMP (wśród nich dziewiarz uczęszczający 
do Zaocznego Technikum Włókienniczego 
dla „wysuniętych robotników”) oraz tro
je aktywistów starszych (w tym dwóch 
robotników) podjęło się obejść, 30 domów 
b. analfabetów, wśród nich cztery daw
nych członków Zespołu Czytelniczego, któ
rzy nam się już zgubili (okazało się, że je
den z nich wyjechał z Łodzi).

Dwie dwudziestolatki, przeszkolone na 
kursie właściwie jako wtórne analfabet- 
ki, zameldowały się po wizycie ZMP-ow- 
ców po raz drugi do biblioteki.— skrę
carka A. uczęszczała już do szkoły dla 
pracujących i korzystała z tamtejszej pla
cówki bibliotecznej, prasowaczka G. wysz
ła za mąż i pochłonęły ją nowe obowią
zki. Obie jednak zaczęły od nas wypo
życzać książki i kontaktowały się z bi
blioteką dość długo.

Spośród 26 wizytowanych po raz pier
wszy, aż 23 osoby zareagowały odmow
nie, motywując to brakiem czasu lub 
przemęczeniem. Nie wyraziły również zgo- 
dy na przynoszenie książek do domów 
— 'tłurhaczyły, że dzieci książki zniszczą, 
albo że księgonoszom będzie trudno ko
goś zastać w domu. W dwóch przypad
kach przyjęcie było bardzo niegrzeczne. 
Córka i zięć po prostu wyprosili naszych 
aktywistów krzycząc, że ..starzy” musza 
wnuków pilnować, gdy oni są na drugiej 
zmianie w fabryce, a nie czytać. Wystar
czy, że nauczyli się podpisać.

Troje nowo zwerbowanych absolwen
tów stanowiło jednak prawdziwą ,,zdo
bycz” dla biblioteki. 40-letnia posługacz- 
ka z biura fabrycznego rozczytywała się 
powoli, ale systematycznie, a doszedłszy 
do Kraszewskiego utonęła w jego książ
kach na długo. Tkacz S. urodzony w r. 
1926 1 54-letni portier fabryczny M. zgło
sili się do biblioteki w garniturach świą
tecznych, świeżo ogoleni i — co było wy
czuwalne — w nastroju uroczystym. 
Przyjęto ich też wyjątkowo serdecznie i 
uprzejmie.

O §. przekazała nam już informację 
aktywistki^. uzy^^kawszy ją od jego wsnół- 
lokatora. Uważał on S. za człowieka zdol
nego. którym warto by się zająć. Z roz
mowy przeprowadzonej w bibliotece wy
nikało, że skłonny on jest do dalszej na
uki, nawet systematycznej, na przeszko
dzie stoi jednak obecna jego praca na 
dwie zmiany —• przed południem i wie
czorem. Ś. z natury nieśmiały i mało 
wyrobiony, zwracał się podobno do 
zwierzchnika o zmianę pracy, ale na ra
zie bezskutecznie. Jako kierowniczka 
biblioteki napisałam podanie do najbliż
szej szkoły dla pracujących z prośbą o

przyjęcie go i umożliwienie mu nauki 
przez zwrócenie się do Rady Zakładowej 
PZPB im. Dzierżyńskiego (gdzie był za
trudniony) o przydział pracy tylko w 
godzinach przedpołudniowych. Sprawa po
toczyła się pomyślnie — S. począł na je
sieni uczęszczać do szkoły i ukończył ją 
po kilku latach. Ucząc- się przychodził do 
nas regularnie. Stać go było zawsze tyl
ko na lektury obowiązkowe i uzupełnia
jące. Indywidualnych zainteresowań nie 
wykazywał. • Może zwyczajnie brakowało 
mu czasu. Straciłyśmy go z oczu, gdy 
zdobywszy wykształcenie podstawowe o- 
żenił się i wyjechał z Łodzi.

Natomiast druga nasza ,,gwiazda”, por
tier M., wyniósłszy z kursów początko
wego nauczania umiejętność płynnego 
czytania (mimo że analfabetą był do 54 
roku życia), planowo pod kierownictwem 
bibliotekarek uzupełniał w ciągu kilku 
lat swoje braki w zakresie literatury 
pięknej. Jego plan czytania oblał w ko
lejności arcydzieła polskiej klasyki, na
stępnie najwybitniejsze powieści współ
czesne polskie i radzieckie i wreszcie pod
stawowe pozycje literatury światowej.

Ostatnią próbę włączenia się w akcję 
zwalczania analfabetyzmu podjęła biblio
teka wyslaw’zv w II półroczu 1952 r. 
160 zapro':zeń. W efekcie zawitała do nas 
jedynie starsza, mizerna tkaczka, która 
bardzo grzecznie prosiła o nieliczenie na 
nia jako na czytelniczkę. gdvż je' t̂ scho
rowana i musi doglądać stale choruiace- 
go męża. Z własne! woli zademonstrowa- 

. ła. jak się podpisuje i jak sylabizuje ty
tuły w gazecie.

Po kilku miesiącach zgłosił się jeszcze 
jeden odbiorca naszego zaproszenia — 
31-letni betoniarz. Powiadomił nas. że był 
oddelegowany na budowę w Warszaw'e, 
ale obecnie pracuje znów w Łodzi. Na 
wstępie stwierdził, że musi sie ..podciąg
nąć w czytaniu”, bo mu jeszcze słabo 
idzie. Ten robotnik korzvstał z naszej 
..siódemki” ok. 5 lat, czytał dość regular
nie i z czasem rozsmakował się w Sien
kiewiczu, a także — jak mówił .— w 
..ruskich wojennych”. Przy przeprowadzce 
do nowego osiedla otrzymał skierowanie 
do najbliższej rejonowej biblioteki pub
licznej dla dorosłych. Spotkałam go jesz
cze kilkakrotnie w tramwaju. Przv tej 
okazji informował zawsze o zmianach 
w jego nowej bibliotece (przejście na 
wolnv dostęp, cie’̂ awe encyklopedie w 
czytelni, jakieś interesujące spotkanie z 
pisarzem). Informował także, w jakich 
szkołach uczą się jego dzieci i co lubią 
czytać.

Oceniając naszą małą biblioteczną kam
panię o czytelnika początkującego trzeba 
stwierdzić, że porażek było stokrotnie 
więcej niż zwycięstw, ale te nieliczne 
zaważyły przecież w życiu kilkunastu 
osób.



Kontakty z bibliotekami 
jako forma kształcenia literackiego 

uczniów klas niższych
(na przykładzie pracy Domu Książki Dziecięcej 

w Moskwie)

ELŻBIETA SZEFLER

radzieccy twórcy koncepcji kształce
nia literackiego uczniów klas młod- 

^szych zakładają konieczność eduka
cji równoległej m.in. przez organizowa
nie systemu kontaktów młodzieży z biblio
tekami współdziałającymi ściśle ze szko
łami. W Moskwie rolę taką pełni w sto
sunku do wszystkich szkół Dom Książki 
Dziecięcej — placówka koordynująca pra
cę bibliotek w mieście.

Dom Książki Dziecięcej jest instytucją
o charakterze badawczym, a jednocześnie 
instruktażowo-szkoleniowym i dydaktycz
nym. Jego pracownicy kontaktują się z 
odbiorcami książek gromadzonych przez 
biblioteki — zarówno z uczniami, jak i 
nauczycielami. Utrzymują też ścisłe więzi 
zawodowe z bibliotekarzami bibliotek re
jonowych i i szkolnych.

Dzięki tej instytucji badacze oraz kry
tycy literatury dla dzieci mają rozezna
nie w tym, co interesuje najmłodszych 
czytelników i jakie są ich opinie o wy
dawanych książkach.

W Domu Książki Dziecięcej wyróżnić 
można trzy grupy pracowników:

— prowadzących czytelnię,
— zatrudnionych w działach zbiorów i 

opracowań,
— wykładowców, w których gestii znaj

duje się jednocześnie sala wystawo- 
wo-wykładowa.

Instytucja ta nie prowadzi wypożyczal
ni. W jej zbiorach, z których można ko
rzystać tylko na miejscu, znajdują się:

— opracowania historyczne literatury 
dla dzieci,

— literatura współczesna dla dzieci i 
młodzieży (w różnych wydaniach),

— literatura popularnonaukowa i nau
kowa dla dzieci i młodzieży,

— czasopisma dla dzieci z większości 
republik ZSRR (również wydawane 
w mutacjach republikańskich),

— opracowania krytyczne literatury dla 
dzieci (książki i czasopisma),

— opracowania metodyczne.

‘ N ależy j e . rozum ieć jako  dzielnicow e, tj. f i
lie.

Z czytelni korzystają przede wszystkim 
literaci, artyści plastycy — ilustratorzy 
książek i czasopism dla dzieci, wydawcy, 
krytycy literaccy, teoretycy i metodycy li
teratury dla dzieci i młodzieży, psycholo
dzy i pedagodzy, dziennikarze, pracowni
cy naukowi Wydziału Dziennikarstwa Uni
wersytetu Moskiewskiego im. Łomonoso
wa, studenci tegoż Wydziału oraz studen
ci Wydziału Sztuk Pięknych, instytutów 
pedagogicznych i polonistyki.

Posiadanie ważnej legitymacji upoważ
nia do korzystania ze zbiorów czytelni 
oraz do uczestnictwa w zajęciach wykła
dowych i seminaryjnych organizowanych 
w sali wystaw i odczytów.

Legitymację otrzymuje się po przed
łożeniu pisma z zakładu pracy, z przeko
nywającym uzasadnieniem celowości ko
rzystania prżez zainteresowaną osobę ze 
zbiorów Domu. Taka procedura może wy
dawać się biurokracją, lecz ponieważ Dom 
Książki Dziecięcej jest placówką integru
jącą i koordynującą działalność wszystkich 
bibliotek w mieście, pewna selekcja czy
telników umożliwia:

— właściwy rozdział pracy także w 
podległych placówkach,

— dobór placówki najwłaściwszej w 
danym przypadku,

— sprawne funkcjonowanie każdej z bi
bliotek.

Przez blisko rok obserwowałam zorga
nizowaną, planową pracę Domu. Bibliote
karze mieli warunki na to, by pełnić rolę 
informatorów i jednocześnie doradców. 
Nie musieli prowadzić kartoteki zamówień 
— każdy z czytelników obsługiwany był 
na bieżąco. Nie zdarzyło się też, aby dla 
kogokolwiek zabrakło miejsca w niewiel
kiej czytelni czy w sali odczytów.

Właściwą pracą szkoleniową zajmuje 
się grupa wykładowców. Pełnią oni zada
nia związane z kontaktami z twórcami 
dla dzieci, prowadza także szkolenia dla 
nauczycieli oraz bibliotekarzy z bibliotek 
szkolnych i rejonowych. Ponadto organi
zują zajęcia z dziećmi (z klasami) z posz
czególnych szkół według wcześniej usta
lonego grafiku.
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Pierwsza grupa zadań wiąże się z orga
nizowaniem spotkań ze znanymi autorami, 
ilustratorami, przedstawicielami wydaw
nictw, krytykami literackimi oraz z ucze
stnictwem w konkursach na książki dla 
dzieci i młodzieży. Konkursy te odbywa
ją się na różnych szczeblach (miasto, re
jon, okręg, republika, cały kraj), a pra
cownicy Domu biorą w nich udział w 
charakterze jurorów. Zajmują się oni tak
że doborem książek do zbiorów placówki.

Zadania szkoleniowo-instruktażowe obej
mują organizowanie dwa razy w miesiącu 
spotkań z nauczycielami bibliotekarzami. 
Jedno ze spotkań to tzw. „kontakt twór
czy”, czyli „poranek literacki” z udziałem 
autorów, poświęcony określonemu rodza
jowi twórczości bądź uczczeniu pamięci 
tych, którzy odeszli. Na drugie spotkanie 
wybierana bywa na przemian jedna z na
stępujących form:

— odczyt problemowy (np. współczesna 
literatura dla dzieci w młodszym wieku 
szkolnym w ostatnim 5-leciu; tematyka 
pracy w utworach dla dzieci młodszych 
— bądź dla dzieci w średnini czy star
szym wieku szkolnym),

— szkolenie z okazji przypadających 
rocznic i świąt państwowych (np. książki 
wydawnictwa „Literatura dla dzieci” w 
latach 1930—40; 70-lecie Armii Radzieckiej 
i Marynarki Wojennej),

— relacja z pracy placówki (np. z do
świadczeń pracy z dziećmi w ramach wy
stawy książek dla dzieci, upowszechnianie 
wierszy wśród młodszych dzieci).

Na spotkanie w Domu Książki Dziecię
cej przychodzą do sali odczytów w okreś
lonym wcześniej terminie nauczyciele wraz 
ze swymi klasami. Tematykę spotkania u- 
stala pracownik Domu w zależności od 
wieku dzieci i od częstotliwości kontak
tów danego zespołu z placówką. Spotka
nia te przyczyniają się do rozszerzenia 
wiedzy dzieci o książkach (prezentacja no
wości wydawniczych, różnych grup tema
tycznych, autorskich i rodzajowych, ekspo
zycja różnych wydawnictw, zapoznanie z 
książkami — laureatkami konkursów ogól
nokrajowych w danym roku, prelekcje, 
wspólne rozmowy) oraz do oceny szkolne
go i pozaszkolnego kontaktu dzieci z ksią
żkami (zgadywanki, konkursy, porówny
wanie bohaterów itp.).

Uczestniczyłam w jednym z zajęć dla 
uczniów klasy III, zorganizowanym w for
mie konkursu „Jakie znacie baśnie”. Pier
wsza. część miała charakter pojedynku 
między dziewczynkami i chłopcami. Nale
żało wymienić czarodziejskie przedmioty, 
czarodziejskie kwiaty i czarodziejskie po
staci ze znanych baśni. W zadawanych 
pytaniach wyrażone było uogólnienie sen
su baśni (występowanie czarodziejskich

postaci oraz czarodziejskich rekwizytów), 
odpowiedź natomiast miała być formą 
konkretyzacji. Wymagała ona od dziecka;

—■ wykazania się znajomością szeregu 
baśni (zapamiętania treści różnych baśni),

— umiejętności analizy utworu — znaj
dowania i określania charakterystycznych 
elementów baśniowych,

— umiejętności uzasadnienia, że i dla
czego są to elementy baśniowe,

— umiejętności porównywania elemen
tów baśniowych różnych utworów (np. ta
ki sam lub podobny rekwizyt — podobna 
istota działania —■ określone efekty dzia
łania czarodziejskich postaci lub rekwi
zytów, zasadnicze wnioski, morał).

Kolejny konkurs był również turniejem 
grupowym. Prowadząca zabawę przyta
czała fragmenty tekstu, a dzieci określały, 
z jakiej baśni pochodzi lub kto baśń na
pisał.

W tym ćwiczeniu chodziło o wyekspo
nowanie:

— głównej myśli utworu,
— istotnego wydarzenia,
— treści utworu podanej w skondenso

wanej formie.
Prowadzący własnymi słowami prze

twarzał treść bądź wymowę utworu. Za
daniem ucznia było:

— określenie, czy zetknął się z takim 
utworem,

— przypomnienie sobie okoliczności te
go zetknięcia się oraz skojarzenie utworu 
z tytułem,

— sprecyzowanie tytułu (odtworzenie w 
oryginalnej wersji),

— przypomnienie sobie nazwiska auto
ra (na zasadzie skojarzenia typu; tytuł 
utworu — autor).

Modyfikacją tego ćwiczenia jest wyróż
nianie przez osobę prowadzącą samych po
staci (i ich nazw). Dzieci mają odpowie
dzieć, z jakiej baśni postacie pochodzą i 
kto dany utwór napisał.

Jest to zadanie tylko z pozoru łatwe. 
W baśniach rosyjskich występują bardzo 
często postacie o tych samych nazwach. 
Toteż poprawna może być odpowiedź dzie
ci, które podadzą różne tytuły. Zadanie 
to można poprzedzić ćwiczeniem łatwiej
szym, np. zeprezentowaniem ilustracji da
nej postaci czy też jej kukiełki. Dzieci 
kojarzą wówczas tę postać z określonymi 
fragmentami treści lub z ilustracjami, 
które widziały w książce. Takie ćwiczenie 
ma walor kształcący — np. przygotowuje 
je do opisu postaci. Natomiast w nie zmie
nionej wersji konkursu uczniowie mogą 
np. określać, jaką rolę odgrywają w każ
dej baśni postaci identycznie nazwane.

Trzeci z kolei konkurs był rodzajem 
sprawdzianu znajomości różnych utworów
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baśniowych. Wykładowca odczytywał wy
brane fragmenty książek, a dzieci poda
wały nazwisko autora oraz tytuł utworu. 
Utrudnieniem dla nich było wskazywanie, 
z jakiego zbioru pochodzi dana baśń. Wie
le walorów ma takie ćwiczenie. Należą do 
nich: '

— kolejne zetknięcie się z pięknem ję
zyka literackiego i bogactwem określeń,

— możliwość myślowego przetwarzania 
wyrażeń artystycznych na język codzien
ny (zrozumienie).

— poznawanie wzorów właściwej inter
pretacji słownej utworów (przykład osoby 
czytającej),

— możliwość łączenia nazwiska autora 
z treścią fragmentu lub — przez intuicyj
ne kojarzenie — z zastosowanymi przezeń 
charakterystycznymi środkami wyrazu ar
tystycznego (bez konieczności werbaliza
cji tych skojarzeń),

— zrozumienie, że nie można rozpoznać 
tytułu na podstawie fragmentu, gdy jest to 
fragment mało istotny czy mało charakte
rystyczny.

Ostatni konkurs wiązał się z występują
cymi w baśniach Andersena przedmiota
mi, które dzieciom pokazywano. Dzieci 
miały zgadnąć nie tylko, z jakiej pochodzą 
baśni, ale i komu dany przedmiot był po
trzebny. Uczniowie musieli wykazać się 
więc umiejętnością uchwycenia relacji: 
czarodziejski rekwizyt — czarodziejska po
stać, następnie nazwać postać oraz okreś
lić cel użytkowania przedmiotu (cel dzia
łania postaci i ewentualnie efekt działa
nia).

Na zakończenie spotkania mali uczestni
cy oglądali wydania baśni zgromadzone 
na wydzielonych półkach, przeglądali je, 
zapoznawali się z tytułem i nazwiskiem 
autora. Kogo zainteresowała któraś pozy
cja (atrakcyjny tytuł, interesujące ilustra
cje, piękna forma wydania itp.), mógł 
wziąć ołówek, kartkę, a następnie zano
tować odpowiednie dane \  Były one nie-

* P rzew idziano  to  jak o  sposób k sz ta łtow an ia  
u m ie ję tn o śc i zapoznaw an ia  się z n a jw ażn ie jszy 
m i in fo rm ac jam i o książce  i w łaściw ego n o 
tow an ia  d an y ch  z zachow aniem  okreśłonego 
p o rządku  in fo rm acji.

zbędne do późniejszego wypożyczenia owej 
książki w bibliotece szkolnej lub rejono
wej 3.

Na pamiątkę spotkania dzieci otrzy
mały barwne katalogi („Nasi autorzy — 
laureaci”) składające się z 24 złożonych 
kart poświęconych najznakomitszym ro
syjskim i radzieckim twórcom literatury 
dla dzieci. Katalog ów opracowali praco
wnicy Domu Książki Dziecięcej. Na każ
dej karcie znajdują się:

s.l — imię i nazwisko autora oraz mi
niaturowe fotografie okładek jego naj
ważniejszych książek (z wyraźnie widocz
nymi tytułami zachęcającymi dzieci do 
zapoznania się z zawartością),

5.2 — informacja o autorze (życie i 
twórczość),

5.3 — fotografia pisarza oraz ilustracja 
do jednej z książek,

5.4 — zestawienie tytułów książek z po
daniem rodzajów literackich oraz repro
dukcje ilustracji do kilku utworów.

Katalog stanowi pomoc dydaktyczną na 
zajęcia szkolne, służy też rozbudzaniu w 
dzieciach zainteresowania książkami oraz 
czytelnictwem w czasie wolnym.

Z punktu widzenia efektywności kształ
cenia literackiego dzieci młodszych zapre
zentowana forma zajęć wydaje się intere
sująca, bowiem;

® ma dla dzieci urok nowości i atrak
cyjności ze względu na otoczenie, w ja
kim się znalazły,

® zakłada pewne podsumowania do
świadczeń czytelniczych dzieci,

® rozszerza zakres wiedzy dzieci o 
książkach i rozwija ich zainteresowanie 
książką,

® kształtuje samoświadomość literacką 
dzieci,

@ stwarza zachętę do aktywnego zdo
bywania przez nie wiedzy o książce i do 
czytelnictwa.

Działalność Domu Książki Dziecięcej w 
Moskwie może stanowić pewną inspiraci"“ 
również i dla poczynań naszych-bibliotek 
w zakresie rozbudzania w dzieciach ak
tywnego stosunku do książki oraz kształ
towania ich wiedzy o literaturze.

’ w  te n  sposób sk łan ia  się dziecko do posłu 
g iw ania  się ka talog iem .



Lektury Marszałka Piłsudskiego

JAN WRÓBLEWSKI

W każdą rocznicę odzyskania niepodleg
łości wspominając tych, co „wywalczyli 
Polsce dzień wyśniony”, nie można pomi
nąć czynników, które ich do tego przy
wiodły, kształcąc ich charaktery i wolę 
czynu. Do tych czynników niewątpliwie 
należała wówczas książka o treściach pa
triotycznych, ona bowiem w czasie państ
wowej niewoli odegrała ważną rolę w na
rodowej edukacji Polaków. Mamy na to 
bardzo wiele przykładów. Wystarczy cho
ciażby tylko przypomnieć, że w polskich 
domach odmawiano wieczorami litanię 
pielgrzymską z Ksiąg narodu polskiego i 
pielgrzymsiwa polskiego Adama Mickie
wicza, a później legioniści w plecakach 
nosili Trylogię Sienkiewicza, czytali ją w 
okopach. Ta właśnie literatura narodowa 
kształtowała charaktery i dusze pokolenia 
niepokornych, które podjęło czyn zbrojny 
z wiarą, „że TA, CO NIE ZGINĘŁA, wy
rośnie z naszej krwi”.

Jako przykład oddziaływania literatury 
narodowej na owe pokolenia chciałbym 
podać Pierwszego Żołnierza Polski Nie
podległej — Marszałka Józefa Piłsudskie
go.

Zetknął się on z tą literaturą już we 
wczesnych latach dzieciństwa w wybitnie 
patriotycznej atmosferze rodzinnego do
mu, o czym sam później tak napisze;

B yło to  w  dw orku  sz lacheck im  n a  L itw ie ja 
k ie  dziesięć la t po pow ęta^ iu . W rażen ie w ie- 
sza tie lsk ich  rządów  M uraw jew a by ło  jeszcze 
ta k  św ieże, że ludzie  d rże li n a  w idok  m u n d u 
ru  czynow niczego, a tw arze  ich  w yciągały  się, 
gdy w  pow ietrzu  zab rzm iał dzw onek zw ias tu 
jący  przybycie  k tó regoś z p rzed staw ic ie li w ła 
dzy m osk iew sk ie j. W tym  to czasie m a tk a  m o
ja  w yciągała  n iek ied y  z jak ie jś  k ry jó w k i, je j 
ty lk o  w iadom ej, k ilka  książeczek, k tó re  odczy
ty w ała , ucząc nas, dzieci, p ew nych  ustępów  
na pam ięć. B yły  to u tw o ry  n aszych  w iesz
czów. T a jem nica , k tó rą  te  chw ile  by ły  o tacza
ne, w zruszen ie  m atk i, u d z ie la jące  się m ałym  
słuchaczom , zm iana d ek o rac ji, ja k a  n as tęp o 
w ała z chw ilą , gdy n iepo żąd an y  ja k i św iadek  
tr a f i ł  p rzypadkow o n a  nasze rodzinne  ko n sp i
ra c je  — w szystko  to  zostaw iło n ie z a ta r te  w ra 
żenie w  m ym  um yśle. Te w łaśn ie  k siążk i w raz 
z innym i; p ieśn iam i h is to ry czn y m i N iem cew i
cza, p a ru  b ro szu rk am i z czasów  p rzedpow sta - 
n iow ych , b y ły  b o d a j jed y n y m i p rzed staw ic ie 
lam i n iecen zu ra ln e j l i te ra tu ry  w  tym  czasie. 
O calały  one podczas b u rzy  p ow stan iow ej w  
n iew ie lk ie j ilości [...] chow ane przez p ietyzm , 
ja k  relikw ie.

W domu Piłsudskich oprócz literatury 
niecenzuralnej znajdowała się także spo

ra biblioteka składająca się wyłącznie z 
polskich książek. I to dzięki niej mały 
Ziuk zdobywał wiedzę z historii, do któ
rej miał wielkie zamiłowanie. Czytał też 
książki dotyczące nie tylko historii Polski, 
ale i innych państw i narodów, b'o jak 
sam stwierdził:-

N ajw yższe w rażen ie  sp raw ia ły  n a  m nie książ
k i o p isu jące  b y t n aro d ó w  k lasycznych . G reków  
i R zym ian. P raw dopodobn ie  d latego, że by ły  
p rzepełn ione  szczegółam i w alk  o o jczyznę i opi
sam i b o h a te rsk ich  czynów . P ięk n e  baśn ie  o 
b o h a te rach , cudow na m ito log ia  pogańska, cu 
da O lim pu, pow aga sen a tu  i d y k ta to ró w  rzy m 

sk ich  chw yta ła  m ój u m y sł i w yobraźn ię  tak  
silnie, iż życie, w  k tó re  zaledw ie w chodziłem , 
w ydaw ało  m i się n ik łe , m arn e  i bez w artości. 
D la tego ' z pew nym  bólem  'do ty k a łem  potem  
ksiąg, co dzieje  u p ad k u , dz ie je  deg en erac ji i 
O lim pu, i sen a tu , i d y k ta to ró w  opow iadały . 
O prócz tego  by łem  ro zkochany  w  N apoleonie, 
i w szystko, co się tego m ego b o h a te ra  tyczyło, 
p rze jm ow ało  m nie w zruszen iem  i rozpalało  w y
obraźn ię .

Sam Piłsudski nie był bibliofilem. Dla 
. niego książka stanowiła jedno z narzędzi 
pracy. Bardzo doceniał znaczenie słowa 
drukowanego i bolał nad jego ogranicza
niem przez carską cenzurę. Pisał:

Słowo d ru k o w an e  w  obecnych  spo łeczeńst
w ach  je s t u zn an e  pow szechnie potęgą. Jego 
postępam i, jego rozw ojem , jego rozpow szech
n ian iem  m ierzą  n iek tó rzy  siłę, ow oc i stan  
cy w ilizac ji i k u ltu ry . A jak  my, P o lacy , w  za
borze ro sy jsk im  sto im y pod tym  w zględem ? — 
odpow iedź ła tw a.

Dosyć sobie p rzedstaw ić  ludzi, k tó rzy  n ie  m a
ją  p raw a czytać n iefa łszo w an ej h is to rii swego 
n a ro d u ; dosyć w idzieć u tw o ry  n aszych  w iesz
czów pokaleczone b ru ta ln ą  ręk ą  cenzorów ; do
syć pom yśleć, że is tn ie je  now oczesne społeczeń
stw o, w  k tó ry m  stro n n ic tw a  po lityczne albo 
są pozbaw ione is tn ien ia , albo .w najlep szy m  
razie skazane na p rzem aw ian ie  p o tw ornym , 
■niewolniczym język iem  Ezopa.

Równie krytycznie odnosił się do ów
czesnej cenzury i edukacji historycznej 
młodego pokolenia w zaborze austriackim:

P am ię tam  m oje o lb rzym ie zdziw ienie, gdym  
p rz e jrz a ł książeczkę h is to rii o jczyste j, u żyw aną 
w  szko łach  początkow ych  w  K ró lestw ie  G alic ji 
i L odóm erii w raz  z K sięstw em  K rakow sk im , 
Z ato rsk im  i O św ięcim skim . Z nalazłem  k u  sw e
m u zbudow an iu  b ardzo  m ało  o h is to r ii  daw 
n e j Po lsk i, bardzo  dużo o h is to rii d y n as tii H ab
sb u rsk ie j i w reszcie  w cale  n iem ało  o d obro 
d z ie js tw ach  dla P o lsk i i ła sk ach  w ielk ich , na 
n ią  sp ły w a jący ch  z dobrych  i serdecznych  rzą-



dów im pera to rów . W ydaw ało się, czy ta jąc , że 
w ielkość i szczęście P o lsk i zaęzyna się od roz
b io ru .

Jeżeli chodzi o samych autorów, to za
chwycał się Piłsudski poezją romantyczną 
(matce odczytywał na głos całe ustępy z 
Krasińskiego), znał pisma Prusa i Orze
szkowej, a przede wszystkim Sienkiewicza. 
Trylogia bowiem była jego nieodstępną 
książką.

Z dzieł Żeromskiego najbardziej cenił 
Popioły i Dumę o hetmanie. Czytał wszy
stkie dzieła Sieroszewskiego i Daniłow
skiego, a w ostatnich latach życia z now
szych autorów polskich: Dąbrowskiej — 
Noce i dnie, Gojawiczyńskiej — Ziemię 
Elżbiety, Nowakowskiego — Przylądek 
Dobrej Nadziei i Dzwonek niedzielny, 
Wańkowicza — Szczenięce lata. Oczywiś
cie, że znał dobrze utwory Mickiewicza (w 
ostatnim roku życia miał w ręku fran
cuski przekład Pana Tadeusza).

Rozczytywał się również w dramatach 
Wyspiańskiego, z których najwyżej sta
wiał Bolesława Śmiałego i Wesele. 1 tak 
W’ referacie O armii narodowej wygłoszo
nym w marcu 1917 r. powiedział:

Gdy, o a rm ii naro d o w ej m ów ię w śród P o la 
ków , przychodzi m i zaw sze n a  m yśl jedna  z 
cudow nych  scen w  W eselu  W yspiańskiego. Czy 
panow ie sobie p rzypom inacie  tego rozognione
go poetę, m arzącego  o sile, m arzącego o p o tę 
dze, k tó ry  w  podn iecen iu  w eselnych  n as tro jó w  
śni i w idzi p rzed  sobą tę  potęgę sw oje j o jczy
zny, k tó rą  z u pod len ia  i z u p ad k u  w y p ro w a

dza. I p am iętac ie , panow ie, ja k  na te zak lę
cia, co k to  m arzy ł, z jaw ia ją  się up io ry , w id 
m a, z grobu  pow sta jące , a w y o b rażające  to, 
o czym  człow iek śnił. I pam iętam  zjaw ien ie  
się zaku tego  ry cerza  w zbroję, z pól g ru n w a l
dzkich pow stałego, ogrom nego, p rze rasta jąceg o  
sobą tego now ego, m ałego człow ieka. I oto ry 
cerz chw yta  jego za rękę  i pow iada; duszę 
daj, dam  ci siłę! A p rzerażo n y  m arzycie l gnie 
się w  uścisku  żelaznym  dłon i isto tnego  żo łn ie
rza. A p am ię ta ją  panow ie, czym  się kończy 
ta  scena? P oeta  żąda o tw arc ia  p rzy łb icy  i zn a j
du je  to, co je s t udzia łem  każdego żo łn ierza, 
zn a jd u je  śm ierć; i p rzerażo n y  okropnym  ży
ciem  żołn ierza, pada  zem dlony, zaw sze  tedy, 
k iedy m ów ię o a rm ii n arodow ej po lsk ie j w śród 
Po laków , bo ję  się tego w rażen ia , p rzeżycia  te 
go, co przeszedłem , p a trząc  n a  scenę W yspiań
skiego.

. Interesował się także Marszałek pa
miętnikami legionowymi i pamiętnikami 
żołnierskimi z wojny polskiej. Zachęcał 
też do ich pisania i sam był inicjatorem 
wydawnictwa Wspomnień legionowych 
(1924). Ponadto — jak pisze Stanisław 
Konopka;

N ieraz p rzenosił się w  św iat czarów  i czytał 
z zajęciem  b a jk i A ndersena , B a jk i z tysiąca  i 
je d n e j nocy. W ciche popołudnia, gdy by ł w 
o toczeniu  rodziny i u k o ch an y ch  córek , uczył 
je a lfab e tu , ilu strow anego  w ierszykam i. W ier
szyki te recy to w ał n a  pam ięć i zaśm iew ał się 
z có rkam i, ja k  to „p in g w in ią tk o  z sw oim  ta t 
k iem  w yjeżdża p a ro s ta tk ie m ” .

Jeżeli chodzi o książki jego sentymentu,
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to na pierwszym miejscu były utwory 
Słowackiego, następnie Trylogia Sienkie
wicza i myśli Napoleona. Słowacki był 
mu najbliższy, bo — jak zauważa cytowa
ny już Stanisław Konopka:

Ju liu szo w a poezja  n a jw ięce j p rzem aw iała  m u 
do duszy. P rzecież to Ju liu sz  n ap isa ł L is ty  do 
M a tk i i n ad e  w szystko  m atk ę  um iłow ał [„.J. 
P iłsu d sk i ju ż  od dzieciństw a zachw ycał się 
S łow ackim . Często w  jego przem ów ien iach , a 
n aw e t w p racach  h isto ry czn y ch  p rzew ija ją  się 
u ry w k i i całe u stęp y  u tw o ró w  S łow ackiego, 
a jeden  z n a jw ięce j u lu b io n y ch  poem atów  Be
n io w sk i  zn a jd u je  się sta le , do o s ta tn ich  chw il 
życia, p rzy  b iu rk u  p racy  M a rsza łk a .'

Warto też przytoczyć fakt, że kiedy w 
r. 1900 Piłsudski został aresztowany w Ło
dzi i znaleziono przy nim dzieła Słowa
ckiego, prosił oficera rosyjskiego, aby te 
dzieła pozwolono mu wziąć ze sobą do 
celi więziennej.

Dlatego to on rozstrzygnął trwający na 
wiele jeszcze lat przed wojną spór o 
sprowadzenie do kraju prochów Słowac
kiego i o miejscu złożenia ich na wieczny 
spoczynek. I' dnia 28 czerwca 1927 r. na 
wawelskim dziedzińcu wygłosił przemó
wienie, w którym m.in. powiedział:

Gdy te ra z  p a trząc  na tru m n ę  w iem , ta k  jak  
w szyscy zeb ran i, że S łow acki idzie, to  w iem , 
że idzie 'ta m , gdzie g łazy  n a  naszym  gościńcu 
sto ją , św iadcząc n ie ledw ie  ch ronolog iczn ie

przez im iona o naszej przeszłości. Idzie m ię
dzy W ładysław y i Z ygm unty , idzie m iędzy 
Ja n y  i B olesław y. Idzie n ie  z im ien iem , lecz 
z nazw isk iem , św iadcząc także o w ielkości p rą 
cy _i w ielkości ducha Polski. Idzie, by  p rze 
dłużyć swe życie, by  być nie ty lko  z naszym  
pokoleniem , lecz i z tym i, k tó rzy  n ad e jd ą . 
Idzie jako  K ró l D uch.

Po zakończeniu przemówienia zwrócił 
się do otaczających nosze z trumną ofi
cerów: „W imieniu rządu Rzeczypospoli
tej polecam panom odnieść trumnę do 
krypty królewskiej, by królom był rów
ny”.

Marszałek pozostawił po sobie dwie bi
blioteki: jedną w pałacu belwederskim i 
drugą w sulejowskim dworku. Biblioteka 
belwederska liczyła ok. 1300 tomów (były 
w niej przeważnie książki ofiarowane 
Marszałkowi jako wyraz hołdu i opatrzo
ne dedykacjami). Natomiast w Sulejówku 
liczbę książek określały dwa prowizorycz
ne katalogi. Pierwszy zawierał 400 pozy
cji dzieł o treści wojskowej, drugi — ok. 
1400 pozycji dzieł rozmaitej treści, z 
przewagą książek historycznych *.

* A rty k u ł został op racow any  na podstaw ie 
p u b lik ac ji: S tan isław  K o n o p k a :  Jó ze f P ił
su d sk i w śród ks iążek . W: Jó ze f P iłsu d sk i p i
sarz, w ydaw ca  i d rukarz . K rak ó w  1936.

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 ogłoszeń redakcja nie 
odpowiada.
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S p r a w y  d o  z a ła t w ie n ia

W  sprawie pieca
JAN BURAKOWSKI

W początkach 1989 r. uzyskaliśmy w 
Sierpcu lokal na filię. Pomieszczenie’ użyt
kowane poprzednio przez sklep, a następ
nie przez warsztat rzemieślniczy było w 
stanie pożałowania godnym — wymagało 
kapitalnego remontu. Wyłonił się przy tym 
problem rozwiązania kwestii w naszym 
umiarkowanie chłodnym klimacie podsta
wowej, tj. ogrzewania. Zarówno wielkość 
(a raczej małość) pomieszczenia, jak i 
względy funkcjonalne wskazywały, że 
właściwie jedynym rozsądnym wyjściem 
będzie zainstalowanie pieców elektrycz
nych. A względy oszczędnościowe podpo
wiadały, że należy poczynić starania o licz
nik energii elektrycznej z tzw. zegarem 
sterującym, włączającym piece na godziny 
nocne (za zużyte kilowaty płaci się wte
dy o połowę mniej).

'Zgodę na zainstalowanie takiego liczni
ka może wyrazić jedynie instancja bar
dzo wysoka i odległa — Okręgowy Ins
pektorat Gospodarki Energetycznej, insty
tucja o zasięgu ponadwojewódzkim (w 
tym wypadku zlokalizowana w Bydgosz
czy). Stosowne podanie z sążnistym, wsze
chstronnym uzasadnieniem wystosował do 
tegoż Inspektoratu naczelnik miasta. W 
Inspektoracie badano sprawę prawdopo
dobnie nadzwyczaj wszechstronnie i do
głębnie, ,gdyż na odpowiedź czekaliśmy 
ponad 2 miesiące. Ku naszemu przeraże
niu była ona negatywna („z uwagi na po
stępujący deficyt mocy w systemie elek
troenergetycznym”), co stawiało pod zna- 
'kiem zapytania możliwość zorganizowania 
filii. Oczywiście złożyliśmy niezwłocznie 
odwołanie i poczyniliśmy starania o po
parcie „sprawy pieca” n a . wszelkich moż
liwych szczeblach — niższych, średnich i 
najwyższych (tak po linii służbowej, jak i 
prywatno-rod?;innej). Koniec końców zgo
dę uzyskaliśmy, ale ten incydentalny pro
blemik z małym piecem dla małej filii 
pobudził mnie do refleksji. M.in. nad 
kwestią ogrzewania bibliotek i w ogóle 
placówek kulturalnych na tle ogólnej sy
tuacji w gospodarce energetycznej.

Do powstania i narastania „deficytu 
mocy” w elektroenergetyce, nad którym 
biadają niemal codziennie środki maso
wego przekazu i kompetentni przedstawi
ciele władz, biblioteki i w ogóle placówki 
kultury przyczyniły się chyba w bardzo 
niewielkim stopniu — zarówno z uwagi 
na ogólnie nikły potencjał lokalowy, któ
rym dysponują, jak i na bardzo utrudnio
ny dostęp do liczników z zegarami steru
jącymi. Oczywiście największym energo-

żercą jest przemysł, ale w powstaniu tego 
deficytu ma też nielichy udział całkowi
cie naturalne dążenie ludzi do wygody. 
Nic więc dziwnego, że ilość rozmaitego 
typu pieców i piecyków elektrycznych w 
naszych mieszkaniach, biurach, placów
kach usługowych i zakładach produkcyj
nych rośnie lawinowo. M.in. niemal wy
łącznie elektrycznością są ogrzewane roz
maite zakłady małej gastronomii, sklepy, 
butiki i inne wytwory przedsiębiorczości 
rodaków z kraju i zagranicy rozkwitające 
w sprzyjającej aurze Nowej Ekonomicznej 
Polityki à la polonaise. 1 tu wyrasta kil
ka znaków zapytania.

Inspektorów gospodarki elektroenerge
tycznej zdaje się w ogóle nie interesować 
instalowanie pieców elektrycznych (któ
re znajdują się w wolnej sprzedaży w 
sklepach i na bazarach), póki nie składa
my wniosku o zegary sterujące. Faktycz
nie jest to więc zachęta do instalowania 
pieców przy normalnych licznikach, czy
li do nieekonomicznego trwonienia ener
gii w szczytowych godzinach zapotrzebo
wania. Zaś zgodę na zainstalowanie licz
ników z zegarami sterującymi znacznie 
łatwiej uzyskać przedstawicielom sfer 
przedsiębiorczych (dysponujących wolny
mi środkami dewizowymi i złotówkowy
mi).

Obecnie w bibliotekach mamy do czy
nienia głównie z dwoma tradycyjnymi 
sposobami ogrzewania pomieszczeń. "W bi
bliotekach ną wsi i w małych miastecz
kach dominują ciągle piece węglowe, w 
większych bibliotekach wiejskich funkcjo
nują różne typy wodnego ogrzewania cen
tralnego. Oba te sposoby są dość kłopotli
we w obsłudze i stwarzają poważne za
grożenie dla bezpieczeństwa zbiorów.

Ogrzewanie piecowe wiąże się z dużym 
zapyleniem i zadymieniem pomieszczeń. 
Dla zbiorów nie mniej groźne jak sadza 
i pył są w wypadku mroźnych zim bar
dzo duże i szybkie wahania temperatury. 
Książka przechowywana w małym po
mieszczeniu o ogrzewaniu piecowym po 
10-12 latach kwalifikuje się do usunięcia 
ze zbiorów z uwagi na zabrudzenie oraz 
kruszenie się i żółknięcie papieru. Oczy
wiście ogrzewanie piecowe to także naj
wyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Centralne ogrzewanie w mniejszym 
stopniu wiąże się z zapyleniem i pozwala 
utrzymać w pomieszczeniach bardziej wy
równaną temperaturę, zagraża natomiast 
awariami urządzeń grzewczych, wywołu
jącymi poważne szkody. Nie są one wca-
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le tak rzadkie, nie ma chyba województ
wa, w którym w ciągu roku nie mielibyś
my do czynienia z przynajmniej jednym 
wypadkiem zalania zbiorów na skutek 
pęknięć ' kaloryferów lub tzw. naczyń 
wzbiorczych. Straty są czasem bardzo do
tkliwe. Przed kilkoma laty głośna była 
sprawa poważnego uszkodzenia kilku ty
sięcy starych druków w Bibliotęce Jagiel
lońskiej. A gdy zdarzają się klęski ży
wiołowe — straty mogą być ogromne. Po 
nagłym ataku arktycznych mrozów w 
czasie „zimy stulecia” („sylwester” 1978— 
—1979) tylko w samym Olsztynie zalane 
zostały księgozbiory pięciu filii WBP.

Podczas dyskusji nad ogrzewaniem bi
bliotek słyszy się często, że" ogrzewanie 
piecowe, a nawet centralne to sposoby 
znacznie tańsze niż ogrzewanie elektrycz
ne. Argumenty ekonomiczne są tu jednak 
dość wątpliwe. Różnica jest na pewno 
poważna, jeśli porównujemy rachunki za 
zużycie energii elektrycznej z kosztami 
zakupu węgla i koksu. Ale przecież ogrze
wanie piecowe i centralne to także kosz
ty opłaty pracowników zajmujących się 
paleniem, przewozu opału, zakupu, kon
serwacji i napraw instalacji grzewczych 
itp. Jeśli do tych wszystkich pozycji do
liczymy wspomniane wyżej straty w księ
gozbiorach, szala — także pod względem 
ekonomicznym (który w wypadku insty
tucji kulturalnych nie zawsze powinien 
być decydujący) — przechyli się raczej 
na korzyść ogrzewania elektrycznego.

Zreasumujmy. Ogrzewanie elektryczne 
zapewnia najkorzystniejsze, najbezpiecz
niejsze warunki przechowywania zbiorów. 
Wpływa dodatnio na wydajność pracy bi
bliotekarzy i na frekwencję czytelników, 
szczególnie w czytelniach (w ogrzewanycn 
piecami czytelniach w żimie panuje prze
ważnie lodowata atmosfera). Jest naj
mniej kłopotliwe dla personelu i — przy 
właściwym rozliczeniu .— wcale nie droż
sze niż ogrzewanie „tradycyjne”. Z tych 
względów szersze upowszechnienie tego 
typu ogrzewania w bibliotekach . — a 
szczególnie wyposażanie w piece elek
tryczne placówek nowo budowanych i 
poddawanych remontom kapitalnym — 
należy uznać za ważny i konieczny krok 
na drodze ku nowoczesności w bibliote
kach.

Jak widać z obrazka zarysowanego na 
wstępie, starania pojedynczych bibliotek i 
bibliotekarzy są żmudne i bardzo często 
kończą się niepowodzeniem. Przełom może 
przynieść tylko energiczna akcja na 
„szczeblu centralnym” — dogadanie się 
kompetentnych przedstawicieli Minister
stwa Kultury i Sztuki z równie kompe
tentnymi kolegami z Ministerstwa Górni
ctwa i Energetyki. A pilotować załatwia
nie tej sprawy powinno SBP przy wspar
ciu innych stowarzyszeń społeczno-zawo
dowych pracowników kultury.

wytnij, wyślij .dnia

pieczęć in s ty tu c ji

Zamówienie z dnia

Zamawiam;
Wykaz książek przestarzałych
w bibliotekach publicznych
(oprać. L. Opławska) ..................... ^Sz.

Literatura piękna 1984   egz.

Literatura piękna 1985     egz.

Literatura piękna 1986    egz.

Druki protokołu komisji ds. selekcji

..............    szt.

Druki załącznika do protokołu komisji ds. 

selekcji .............. ....... szt.

W.w. pozycje proszę wysłać za zaliczeniem

pocztowym do

G łów ny K sięgow y D yrektor (Kierownik)
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Zasady premiowania 
kierowników 

punktów bibliotecznych
W ą t p l iw o ś c i  

i ïp r o p o z y c j a  z m ia n

w  ostatnich latach zarysowała się wy
raźna tendencja zmniejszania się liczby 
punktów bibliotecznych w kraju. Jedną z 
jej istotnych przyczyn — obok braku spo
łeczników do podejmowania tej pracy — 
była bardzo niska premia kwartalna, co 
wielokrotnie podkreślali kierownicy punk
tów. Dobrze się stało, że Ministerstwo 
Kultury i Sztuki wprowadziło od czerwca 
1988 r. nowy wymiar premii, kilka razy 
wyższy od stawek dotychczasowych. Mi
mo postępującej inflacji spowodowało to 
(sądząc po przykładzie województwa lu
belskiego) pewne ożywienie działalności 
tych ogniw sieci bibliotecznej.

Wysokość premii jest naliczana w za
leżności od liczby czytelników i wypo
życzeń (średnio 3 wypożyczenia na jedne
go czytelnika w kwartale).

Od lat system obliczania premii wed
ług powyższych wskaźników wywołuje 
szereg krytycznych uwag. Stanowi on 
swego rodzaju pułapkę, w licznych przy
padkach jest po prostu nieżyciowy. Naj
lepiej widać to na przykładzie punktów 
bibliotecznych działających w szpitalach. 
Przeciętnie pobyt pacjenta w szpitalu 
trwa 2-3 tygodnie. W związku z tym w 
obliczeniach premii dla kierownika punk
tu brani są pod uwagę czytelnicy, któ
rzy już dawno opuścili szpital.

Absurdalna jest sytuacja, gdy kierownik 
punktu nie otrzymuje żadnej premii, cho
ciaż prowadził szeroką działalność oświa
tową i udostępniał mieszkanie prywatne 
na prowadzenie punktu, ale przy stanie 
np. 80 czytelników zabrakło mu jednego 
wypożyczenia dla osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika. Dodatkowe wynagrodzenie za 
pracę oświatową i za udostępnienie miesz
kania prywatnego na prowadzenie punktu 
jest również nie do zrealizowania, gdyż 
należność finansowa z tego tytułu jest po
chodną od premii zasadniczej, obwarowa
nej wskaźnikiem 3 wypożyczenia na 1 czy
telnika. Otrzyma natomiast premię kie
rownik punktu bibliotecznego, który za
rejestrował np. 20 czytelników i wypo
życzył 60 książek w kwartale, choć nie 
prowadzi działalności oświatowej.

W związku z powyższym proponuję, by 
jedynym kryterium określania wysokości 
premii była liczba wypożyczeń, analogicz
nie do norm Ministerstwa Kultury i Sztu
ki obowiązujących w bibliotekach publicz
nych. Korzystne byłoby zastosowanie 
przedziałów: 60—100, 101—200, 201—300
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wypożyczeń kwartalnie itp. Takiego roz
wiązania oczekują zarówno kierownicy 
punktów, jak i bibliotekarze.

Wątpliwości budzi również uzależnienie 
otrzymania premii od wymiany książek 
przynajmniej raz w kwartale. Nie pod
ważając zasady konieczności wymiany 
kompletów książek wydaje się, że rygo
rystyczne stosowanie tego jako wymogu 
formalnego nie jest uzasadnione. Są bo
wiem punkty biblioteczne ze stałym księ
gozbiorem w liczbie około 1000 wolumi
nów, w których to punktach społeczne za
potrzebowanie na wymianę kompletów 
książek nie pokrywa się z wymogami 
formalnymi obowiązującymi dotychczas 
(np. w sanatoriach, szpitalach, zwłaszcza 
na oddziałach zakaźnych).

Podane powyżej i im podobne przykłady 
przemawiają za odejściem od dotychcza
sowej formuły prawnej i wydaniem no
wych przepisów regulujących wysokość 
oraz tryb przyznawania premii.

Niefortunny wydaje się również § 18 
pkt 1 Uchwały nr 158 Rady Ministrów z 
dnia 14 X 1985 r.:

Za dokonanie  w  punkcie  b ib lio tecznym  w y
m iany  księgozb ioru  p rzy słu g u je  k w a rta ln y  ry 
czałt w  w ysokości 600 zł ty tu łem  zw ro tu  kosz
tów  za do jazdy  i tra n sp o r t książek  n a  te ren ie  
gm iny, n a  k tó ry m  nie  m a środków  k o m u n ik a
c ji państw ow ej.

Sądzę, że w Polsce w r. 1985 nie było 
już gminy pozostającej poza zasięgiem 
Państwowej Komunikacji Samochodowej, 
a zatem cytowane zarządzenie jest zaska
kujące w swojej wymowie.

W sprawie niejasności Uchwały nr 158 
wypowiedział się Departament Ekonomicz
ny Ministerstwa Kultury i Sztuki. Wydał 
dnia 28 III 1986 r. wyjaśnienie w kwestii 
kwartalnego ryczałtu tytułem zwrotu 
kosztów za dojazdy i transport książek na 
terenie gminy. Wyjaśnienie to (zamieszczo
ne również na łamach „Poradnika Biblio
tekarza” 1986 nr 9 s. 12) nie eliminuje 
powstałych wątpliwości.

Istnieje zatem uzasadniona potrzeba no
welizacji wymienionego zarządzenia, tak 
by wszystkie osoby bez wyjątku mogły 
otrzymywać rekorhpensatę za wymianę 
książek, bez względu na odległość biblio
teki i punktu bibliotecznego od przystan
ku PKS.

Wobec galopującej inflacji z jednej stro
ny oraz łagodzenia jej skutków w posta
ci waloryzacji poborów bibliotekarzy z 
drugiej proponuję wydanie stosownych 
aktów prawnych samoregulujących każ
dorazowo wzrost premii z tytułu prowa
dzenia punktów bibliotecznych (np. w wy
sokości 40—80% najniższej płacy zasad
niczej w kraju) i wymiany kompletów 
książek (np. w wysokości pełnej diety).

Liczymy, że odejście od kilku zarządzeń 
normujących premiowanie punktów na 
rzecz jednego aktu prawnego pozwalają
cego na automatyczną waloryzację pre
mii dla kierowników punktów bibliotecz
nych przyczyni się do zachowania, a na
wet rozwijania najliczniejszych ogniw u- 
dostępniania książki w małych środowi
skach.

ROMAN ZARZYCKI

Zapraszamy do selekcji
Nakładem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ukazał się opra
cowany przez LEOKADIĘ OPŁAWSKĄ (Instytut Książki i Czytel
nictwa Biblioteki Narodowej)

WYKAZ KSIĄŻEK PRZESTARZAŁYCH 
z zakresu literatury społeczno-politycznej i ekonomicznej.

Wykaz zawiera ponad 5 500 pozycji.
SBP oferuje ponadto czyste druki protokołu oraz załącznika do pro
tokołu Komisji ds. Selekcji.
Zamówienia na wysyłkę za zaliczeniem pocztowym prosimy składać 
do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 00-953 
Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.
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OSTATNIE SŁOWO 
(w tej sprawie!)

Tak więc wszystko przebiegło zgodnie 
ze scenariuszem w starym, wypróbowa
nym stylu. Miał być list otwarty do dele
gatów na Krajowy Zjazd SBP! Po redak
cyjnych debatach, co z takim tekstem zro
bić, postanowiono go wydrukować (tu 
słowa podziękowania dla Tego; który taką 
decyzję podjął!). Miał się ukazać przed 
Zjazdem — tak by delegaci, i nie tylko, 
mogli ten list przeczytać — taki był zresz
tą cel i sens jego pisania. Z przyczyn o- 
biektywnych stało się inaczej. Na Zjeździe 
było ponoć kilka numerów „Poradnika 
Bibliotekarza”. Czy o tym liście powiado
miono uczestników czy nie, nie mogłem się 
dowiedzieć od kilku indagowanych na tę 
okoliczność delegatów — nie pamiętali lub 
tłumaczyli się nawałem zajęć na Zjeździe 
i koniecznością zbyt częstego opuszczania 
sali obrad, więc mogli nie zauważyć. No 
cóż! Można i tak!

Zresztą nie miało to i tak większego 
; znaczenia, skoro naprawdę właściwi adre

saci mogli się zapoznać z tekstem dopiero 
za miesiąc, kiedy dotarł wreszcie do Czy
telników „Poradnik Bibliotekarza”. Późno, 
ale za to... z przygotowanymi już dwoma 
„odpowiedziami”, które w sposób jedno
znaczny wskazywały Czytelnikom, jaki ta
kim „listom” należy dawać „odpór”! A 
więc dyskusja odbyła się w szerokim gro
nie! Też zresztą zgodnie ze znanym wzor
cem — kiedy braknie argumentów, najle-

* A. G aw rońsk i: D laczego? L ist o tw arty  do 
delegatów  na  K ra jo w y  Z jazd D elegatów  SBP. 
,,P o ra d n ik  B ib lio tek arza” 1989 n r  4, s. 6—10.

piej powiedzieć przeciwnikowi, że jest ły
sy i gruby, można jeszcze dodać, iż przed 
wyłysieniem był rudy, w związku z tym 
nie powinien zabierać głosu!

Pani redaktor W. Wasilewska i pan 
przewodniczący S. Kubów postanowili mi 
dać publicznie naukę dobrego wychowa
nia, stylu i tonu dyskusji, logicznej argu
mentacji tudzież wskazać mi właściwe 
miejsce w szeregu! A wszystko przez to, 
że nie popełniłem panegiryku choćby naj
gorszego w swej stylistyce, tylko odważy
łem się, nie będąc od kilku lat członkiem 
Stowarzyszenia, przypomnieć kilka istot
nych według minie problemów general
nych, nie zaś jednostkowych wydarzeń 
(one musiały być, ponieważ te problemy 
niejako ilustrują!), i ocenić krytycznie 
sposób ich rozwiązywania na forum SBP. 
W większości przypadków — przypomnę — 
wspierałem się głosami innych publikowa
nymi w prasie fachowej! To wszystko zaś 
dało mi pole do manipulacji w „przedziw
nym liście”, „niefrasobliwego komentowa
nia... nie przebierając w słowach”, do 
„urągania członkom”, którzy pozostali w 
szeregach SBP, w liście „pełnym epitetów, 
docinków i kpin, tak różnym od obecnie 
panującego tonu”, w liście, w którym 
wszystko mi się jakoby pomieszało — fak
ty i oceny, rzeczywistość, czyli tzw. ży
cie, ze Stowarzyszeniem itp.!!!

Wielce Szanowni Adweiisarze (?)! Czy
tam po raz dziesiąty Wasze polemiki i 
oczom nie wierzę! Nie podejmuję żadnej 
dyskusji merytorycznej. Z przyczyn o- 
czywistych! Jeżeli ktoś nie chciał zrozu
mieć tego, o czym pisałem i po co pisa
łem — jego rzecz! Ale jeśli idzie o takie 
połajanki, jakie otrzymałem, i stawia
nie mnie prawie do kąta przede wszyst
kim za formę listu otwartego — wybacz
cie Państwo — tego przemilczeć nie mo
gę. I nie dlatego, że wezbrała we mnie 
nagle odwaga, o którą tak troszczy się dr 
S. Kubów — akurat miałem i mam jej 
na tyle, że wystarczyło w różnych czasach, 
bym nie asekurował się nieustannie i nie 
klaskał wszystkim. Nie mogę przemilczeć 
przede wszystkim dlatego, że nie jest do
bra szkoła dyskusji, dyskusji autentycz
nej, nie ugłaskanej i zaprogramowanej. 
Ludzie to mimo wszystko 'czytają i wy
ciągają wnioski. Szczególnie ludzie trochę 
młodsi od nas! Naprawdę zmieniają nam 
się czasy!

Ma Pan natomiast rację twierdząc, co 
prawda ze zdziwieniem, że sądziłem, iż 
dopiero teraz mój głos może być wiary
godny. Choć jak się okazuje — też się 
przeliczyłem. W naszym bibliotekarskim 
światku mimo wszystko i tak na niego za 
wcześnie! Na marginesie zaś Pańskich 
uwag jedno pytanie — czy nie sądzi Pan, 
że o postawach członków (tych byłych i 
tych obecnych) organizacji, którą kiero
wał Pan przez 8 lat, powinien Pąn wie
dzieć nie tylko z artykułów czy listów.
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wcześniej czy później ogłaszanych w pra
sie, lecz także z relacji swoich najbliż
szych współpracowników w ZG z tzw. 
terenu, którzy przez te lata stykali się 
z nami na co dzień. Czyżby na tyle nie
godne uwagi były ich głosy, czy też . ich 
w ogóle nie było?

Zapewniam Państwa, że każdy akapit 
mego listu przemyślałem do końca. List 
ten powstawał długo i nie chwilowe emo
cje mną kierowały. Takie opinie są dość 
niebezpieczne, bo odnieść je można nie 
tylko do jednej ze stron. Na pytanie, czy 
v/edlug mnie delegaci na Zjazd w 1985 r. 
nie byli wiarygodni, odpowiadam — mo
im zdaniem, w znacznej części nie byli 
wiarygodni. Gdyby było inaczej, prawdo
podobnie nie byłoby tego listu! Czy takie 
stwierdzenie jest przestępstwem? Zupeł
nie bowiem inną sprawą jest, czy za tar 
kie stwierdzenie ktoś się obrazi na mnie 
i kto to będzie!

Zarzucacie mi Państwo przede wszyst
kim niewłaściwy ton! Konia z rzędem te
mu, kto podejmie się zdefiniowania tzw. 
„tonu” w sposób obiektywny. Po co więc 
podejmować te akademickie spory? Jaki 
ton byłby według Państwa właściwy? Jeś
li chodzi o meritum, to pewnie taki, w 
którym pisałbym o dokonaniach SBP, je
go drodze przez mękę. Ale to miał być 
list na inną „okazję”. Wyłuszczyłem ją w 
nim dokładnie! A jeśli o stylistykę chodzi 
— to cóż w tÿm świętokradczego, że pi- 
szę o tych problemach bardziej piórem 
publicysty niż naukowca. Taki mój „gen
re”! Pośrednio wprawdzie, ale zarzucacie 
mi, że nie bardzo wiem, jaką wagę ma 
takie czy inne słowo lub wyrażenie w ję
zyku polskim! Bądźcież jednak sprawie
dliwi! Proszę mi wskazać owe „epitety”, 
których pełno w moim liście! Według 
Słownika wyrazów obcych... Wł. Kopaliń
skiego (Wwa 1967 s. 219) „epitet” to okreś
lenie dodane do imienia osoby, uwydat
niające jego cechę; przydomek lub po pro
stu wyzwisko! Proszę choć o jeden kon
kretny przykład! Gdzież one są? Docinki, 
kpiny, urągania! Tu też byłoby warto się
gnąć do Słownika języka polskiego. Chcia- 
łoby się zawołać: Ejże!... (to zwrot Pana, 
Panie Doktorze, więc chyba w dobrym 
tonie!). Rzeczywiście! Kogoś tu poniósł 
polemiczny temperament. Czy warto było 
się tak bardzo śpieszyć z tymi odpowie
dziami? (Pomijam fakt niefortunnego za
mieszczenia jednocześnie polemik z tek
stem, którego nikt prócz Redakcji nie 
znał).

A gdański Zjazd, jak wieść niesie, nawet 
najwytrwalszym optymistom nie wlał w 
serca zbyt wiele otuchy. Może dlatego, że 
„dyskusja miała przebiegać w zupełnie 
innym tonie, niż to proponował autor Dla

czego?, o czym zapewniał już przed Zjaz
dem dr S. Kubów!?

Na koniec zaś prawie anegdota. W „Bi
bliotekarzu” (nr 4/5), który dotarł do 
mnie prawie tydzień wcześniej niż „Po
radnik Bibliotekarza” (nr 4), spotykam 
wśród głosów w dyskusji nt. „O reformie 
w SBP” wypowiedź pana przewodniczące
go dr. S. Kubowa. Oto jej fragment:

„Sądzę, że dyskusja na temat działalnoś
ci SBP powinna toczyć się na łamach 
„Bibliotekarza” bezustannie, a w okresach 
przełomów lub kampanii zjazdowych je
dynie przybierać na sile i temperaturze. 
Niestety, mimo kilkakrotnych form jej 
pobudzenia, rzadko wypełnia ona stronice 
naszego pisma. Być może opublikowanie 
przebiegu żywej dyskusji, uzupełnione kil
ku wypowiedziami pisemnymi, będzie 
wreszcie zaczynem bardziej ożywionej dy
skusji środowiskowej i znajdzie odbicie 
w przebiegu i wynikach najbliższego zja
zdu delegatów. Wszak żyjemy w okresie 
przełomowym, gdy powstają warunki dla 
ujawniania się przeróżnych inicjatyw za
wodowych, politycznych i gospodarczych. 
SBP, jeśli chce być obecne nadal w życiu 
społecznym, musi przemyśleć na nowo 
swoją filozofię działania”.

Ucieszyłem się, że spełniam swój spo
łeczno-zawodowy obowiązek zabierając 
głos na ten temat, wyprzedzając apel sa
mej „góry”... Za tydzień biorę do ręki 
„Poradnik Bibliotekarza” i taka siurpry- 
za... No cóż, Łaska Pańska na pstrym ko
niu...

Wczytuję się też w innych dyskutantów 
i... Stwierdzenia w większości krytyczne 
(łącznie z Pańskim, Panie Przewodniczą
cy). Ton wcale nie akademicki! Ale właś
ciwy! Zaczęły mi chodzić po głowie dziw
ne i pewnie znów obrazoburcze myśli, ale 
nie odważę się na wypowiedzenie ich na 
łamach naszych czasopism. Przyrzekłem 
to w tytule! Co innego dyskutanci zapro
szeni przez Redakcję, a co innego... Za
strzeżone widać dla zawodowców! Poza 
tym wziąłem sobie do serca końcową ra
dę pani Redaktor, by zabrać się do ro
boty i wcielać w życie, a nie tylko w ga
daniu i pisaniu dawać wyraz zasadom 
demokracji, samorządności i tolerancji... 
(usiłuję co prawda robić to od lat, ale 
rezultaty jak widać marne). Martwi mnie 
tylko, czy trafię tym razem we właściwy 
ton. Lecz czasy takie, że może wreszcie się 
uda...

PS 1. Podzielam całkowicie zawołanie 
Pani z „podstolika”: „Ludzie, lubmy się 
trochę”. Jestem za! (za hasłem i za Panią). 
Lubmy się! Co wcale nie znaczy, że mi
łość musi być ślepa!
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PS 2. Bez obaw! Przed „Solidarnością” 
nie trzeba padać na twarz. To nie ten czas 
i nie ta organizacja!

ANDRZEJ GAWROŃSKI
OD REDAKCJI (niestety)

A utor zechcial w yrazić m yśl o „scenariuszu  
w  sta ry m  w ypróbow anym  sty lu ” , w  jak im  za
łatw iono  Jego a r ty k u ł — nie dość że opubliko
w ano go z polem ikam i (co jes t n iedopuszczal
ne?), to jeszcze p osta rano  się, aby list o tw arty  
sk ie row any  do delegatów  nie do ta rł do nich  
na czas. Poniew aż ,,P o ra d n ik ” z reguły  w y
chodzi z opóźnieniem  w  stosunku  do daty  f i
g u ru jące j na okładce. C zyte ln ik  może sądzić, 
że ta k  w ażny tek s t p rzesun ię to  z p rem ed y ta 
cją do n u m eru  4, zam iast opublikow ać go w 
num erze  3, w k tó ry m  m iałby rzeczyw iste szan
se na ukazan ie  się p rzed  Z jazdem . A więc 
trzeba, gw oli praw dy, uw zględnić i d iabła, 
k tó ry  zw ykle tkw i w  szczegółach (czasem n ie
w ygodnych). T en d iabeł to sam a proza życia 
— w term in ie  sk ładan ia  w  d ru k a rn i m ateria łów  
do n u m eru  4, tj. 15 lutego, list do delegatów  
znajdow ał się jeszcze na b iu rk u  A utora.

* *
*

Jakie scripta 
manenł?

Swój artykuł pt. Dlaczego? („Porad
nik Bibliotekarza” nr 4) Andrzej 
Gawroński nazwał listem otwartym.

Niesłusznie. List otwarty jest odwołaniem 
się do opinii publicznej przeciw osobie lub 
instytucji, wobec której zawiódł postulat 
wysunięty w trybie wewnątrzorganizacyj- 
nym, a taka okoliczność publikacji tej nie 
towarzyszy. Również w enuncjacjach skła
dających się na Dlaczego? nie ma — i 
słusznie — ani jednej o charakterze po- 
stulatywnym (taka mogłaby być tylko ko
munałem typu „zło należy usunąć”).

„Szanowni delegaci, przestrzegałem, mo
nitowałem, proponowałem, nie uwzględni
liście” — temu podobne zdanie usprawie
dliwiałoby inskrypcję „list otwarty”, lecz 
nie mogło się pojawić w czasie, kiedy 
zjazd jeszcze nie stał się faktem. Zarzut 
nie może być oparty na — choćby najtraf
niejszym — przewidywaniu przyszłości.

Jednak krytyczne uwagi zawarte w tek
ście Gawrońskiego, ogólny ton dezaproba
ty dla zjawisk składających się na obec
ny stan rzeczy, nie są pozbawione uza
sadnienia. Tylko dlaczego ich ekspozycja 
tak trzyma się toru procedury, organiza
cyjnych zaszłości? Czy jakieś zjawisko 
istnieje tylko wtedy, kiedy jest zadekre

towane przez zjazd, a przestać istnieć mo
że jedynie na skutek uchwały zjazdu na
stępnego? Pewnie, treści zjazdowe, komi- 
sjowe, referatowe są wymierzalne, scripta 
marient, ale jest wiele stanów rzeczy, któ
re takim ujęciom umykają, a ważą na 
atmosferze pracy w bibliotekarskim środo
wisku.

Na przykład. Jako remedium na pewne 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu bi
bliotekarskiego zespołu wysuwa się prze
strzeganie zasad demokracji. Słówko nob
liwe. Ale jeśli znaczna część pracowników 
(szczególnie ta kierownicza) danej biblio
teki jest zmajoryzowana stanowiskiem dy
rekcji, która — jakże często — swój wą
sko, bo krótkowzrocznie widziany autory
tet gruntuje na trzecio- i trzynastorzęd- 
nych co do merytorycznego znaczenia za
rządzeniach, żeby tylko czymś podkreś
lić swoją nadrzędność, to co się dzieje? 
To, że niesłuszna decyzja poparta więk
szością głosów nie tylko godzi we właś
ciwie rozumiany interes biblioteki, ale 
jeszcze staje w aurze pełnego przestrze
gania zasad demokracji. To samo z tole
rancją. Kwestia — w stosunku do kogo 
i do czego. Lizusi będą basowali każde
mu, więc i takiemu jak wyżej rozwiąza
niu, jeśli idzie z „góry”. Nie mieć im tego 
za złe, bo to sprzeciwia się szlachetnej 
idei tolerancji? A więc rzecz więcej w 
chemii zjawisk środowiskowych, niż w 
mechanice wydarzeń organizacyjnych.

Czy bibliotekarstwo wnosi oczekiwany 
wkład w działania stymulujące rozwój 
kultury — świadczą o tym nie raporty, 
memoriały i protokoły, lecz praktyki sto
sowane w codziennym życiu bibliotecz
nych zespołów. A tu zdarzają się niewia
rygodne kurioza. Oto uwaga pod adre
sem bibliotekarki, która w chwili wolnego 
czasu rzuca okiem w czasopismo: „Pani 
nic nie robi, pani czyta”. „,Nic”. Byłoby 
.,coś”, gdyby rozpatrywała dylemat, w ja
kiego rodzaju papier oprawić otrzymaną 
partię książek. Przykład jeszcze skrajniej
szy. Do bibliotekarki zgłasza się dzienni
karz radiowy z propozycją nagrania wy
powiedzi na temat, w którym orientację 
zdarzyło się jej wykazać. Wypowiedź zo- 
staje nadana, zaś bibliotekarka słyszy od 
dyrekcji: „Kto pani pozwolił udzielić wy
wiadu?”. Można się dziwić, że autorka te
go pytania tak nieopatrznie odkrywa swo
ją tendencję degradowania, równania w 
dół i tłumienia intelektualnych zaintere- 
wań, które przecież zawodowi bibliotekar
skiemu nie powinny być obce. Indywidual
nych osiągnięć pracownika nie przyjmuje 
się z uznaniem, by zdyskontować je choć
by jako wynik inspiracji ze strony dyrek
cji, ale z miejsca zajmuje się wobec nich 
stanowisko opozycyjne. Dlaczego? Bo są 
świadectwem niepodatności na glajchszal-

18



towanie, na odbieranie znaczenia, co jest 
jakże sposobnym narzędziem utwierdza
nia pozycji kierownictwa.

A więc zanikający etos bibliotekarstwa, 
przyczyna wielu rozczarowań prowadzą
cych nawet do rezygnacji z członkostwa 
w SBP, da się utrzymać nie przez zjazdy, 
posiedzenia komisji i inne posunięcia pro
ceduralne, lecz przez weryfikację (czy 
modną dziś atestację) zawodowej postawy 
bibliotekarza. I na to nie mają wpływu 
ani utarczki, ani kontrowersje — ma on 
być pożytecznym, pomocnym pośrednikiem 
między czytelnikiem a książką, inspicjen
tem ułatwiającym dostęp do dóbr kultu
ry i zainteresowanie nimi pobudzającym.

Powyższe sformułowanie można dziś 
przyjąć z rezerwą — wszak spadek tego 
zainteresowania jest zjawiskiem powszech
nym. Czy więc czynić bibliotekarza od
powiedzialnym za stan rzeczy nie od nie

go zależny, czy stawiać go na pozycji bez
skuteczności usiłowań?

Ale nie za daleko idźmy z tą rezerwą. 
Owszem — dzisiajsze trudności gospodar
cze, owszem — gradacja potrzeb, wśród 
których te kulturalne nie zajmują w ska
li powszechnej pierwszego miejsca. Ale 
takiego nie zajmowały nigdy, nawet przy 
najobfitszych dostawach schabu czy kieł
basy, a nie jest możliwe, aby artykuł, ja
kim jest przeżycie piękna czy satysfakcja 
intelektualna, na zawsze utracił popyt. 
Przejściowy post się w końcu przeje i za
interesowanie dla wartości kultury po
wróci. Pracownik książki z natury swego 
zawodu ma w tym udział i zasługę. Tu 
akcent! Nie na urządzaniu regałów, nie na 
grze komisji, podkomisji i zjazdów. Scrip
ta poetów, a nie referentów, naprawdę 
manent.

ZOFIA MIKULSKA

Bibliotekarze — patronami bibliotek
Im ię  to rzecz p iękna, k iedy  do n ie 
go p rzy łącza ' się zasługa, a bez tego 
je s t ty lk o  znak iem , k tó ry  rozróżnia  
jednego  człow ieka od drugiego, nic 
w ięcej.

(Józef K orzeniow ski)

Nawiązując do artykułu Danuty Prze- 
mienieckiej Biblioteki imienia bi
bliotekarzy („Poradnik Biblioteka

rza” nr 3/1988) informuję o nadaniu naj
starszej spośród szesnastu placówek Dziel
nicowej Biblioteki Publicznej Wrocław- 
-Sródmieście — Filii nr 1 dla dorosłych 
otwartej 20 XII 1949 r. przy ul. Staszica 
15 imienia Janiny Kelles-Krauz.

Z biory  — 32 tys. w olum inów , 30 ty sięcy  cza
sopism , dw uzm ianow y system  w ypożyczeń, 4 
e ta ty , dosta rczan ie  k siążek  osobom  n iep e łn o 
sp raw n y m  do dom ów , szeroka działalność in 
fo rm a c y jn a  i p o p u la ry za to rsk a , w  tym  m .in. 
sp o tk an ia  au to rsk ie , lek c je  b ib lio teczne , w y
cieczki, w ystaw y  p rob lem ow e i oko licznościo
we.

Uroczystość odbyła się 20 maja, z od
słonięciem w bibliotece tablicy pamiątko
wej, ze złożeniem kwiatów na grobie Pa
tronki w Alei Zasłużonych, ze zwiedze
niem poświęconej jej wystawy oraz wy
słuchaniem przez licznie przybyłych gości 
(przedstawicieli władz dzielnicy, bibliote
karzy, współpracowników Patronki z Os

solineum) prelekcji dr Marii Zawialskiej 
o życiu i działalności Janiny Kelles-Krauz. 
A potem były wspomnienia tych, którzy 
ją znali i w których pamięci żyje jako 
wzór oddania w służbie społeczeństwa i 
bibliotekarstwa.

Janina Kelles-Krauz (1898—1975), córka 
Kazimierza Kelles-Krauza, teoretyka i 
działacza socjalistycznego, prawnik z wy
kształcenia, związana była z bibliotekar
stwem przez ponad 50 lat pracy zawodo
wej w Bibliotece „Ossolineum”, najpierw 
we Lwowie (od r. 1920), następnie (od r. 
1957) we Wrocławiu, dokąd po wojnie, de
cyzją z r. 1946, placówkę tę przeniesiono. 
Była kierownikiem Działu Czasopism, 
wprowadziła w nim szereg usprawnień 
przede wszystkim w zakresie gromadzenia 
i opracowania zbiorów. Położyła wielkie 
zasługi w przygotowywaniu do zawodu 
młodych kadr, w 1. 1959—1969 pełniła fun
kcję wykładowcy w Instytucie Bibliote
koznawstwa i Informacji Uniwersytetu 
Wrocławskiego, wspierała swym autory
tetem różnorodne przedsięwzięcia wydaw
nicze, działała w towarzystwach nauko
wych i organizacjach społecznych.

Od r. 1925 datuje się jej wieloletnia 
przynależność do Związku, następnie Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w 
którym ujawniła umiejętności organizato
ra i koordynatora pracy społecznej. W 1.
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patronowie bibliotek

1964—1974 kierowała z wyboru środowi
ska działalnością Zarządu Okręgu Wroc- 
ław-miasto — w owym czasie stał się on 
jednym z najlepiej funkcjonujących w 
kraju. Jako aktywna działaczka świata 
bibliotekarśkiego uczestniczyła w Kongre
sie Kultury Polskiej, a naczelne zadanie 
SBP widziała we współpracy wszystkich 
sieci bibliotecznych w Polsce, w dopro
wadzeniu do głębokiego zrozumienia jed
ności oraz niepodzielności zawodu i pra
cy w służbie książki i społeczeństwa. Na 
terenie SBP we Wrocławiu nie było spra
wy nie znanej jej lub obojętnej, nie było 
zebrania, na którym byłaby nieobecna. 
Cechujące ją dobroć i spokój, kultura i 
takt, a także bogate, wieloletnie doświad
czenie pozwalały jej znaleźć płaszczyznę 
porozumienia z każdym.

We wszystkie poczynania, w jakich u- 
czestniczyła, Janina Kelles-Krauz wnosiła 
wiedzę, gruntową znajomość prac biblio
tekarskich, talent organizacyjny, młodość 
umysłu i serca, niezwykłą pracowitość 
połączoną z zapałem oraz umiejętnością 
wprowadzania nowoczesności i stosowania 
niekonwencjonalnych metod pracy. Miała 
wyraźną wizję bibliotek przyszłości i do 
jej urzeczywistnienia nieustannie dążyła.

Podczas uroczystości 50-lecia pracy w 
Bibliotece „Ossolineum” zasłużona Jubi
latka, odpowiadając na spontanicznie oka
zywane jej dowody przyjaźni i uznania 
jako niestrudzonej rzeczniczce spraw bi
bliotekarzy,. powiedziała m.in.: „dobrze 
będzie, jeśli wstępująca po nas kadra bi
bliotekarzy przekona się, że można w tym 
zawodzie spędzić czynnie 50 lat pracy i 
pragnąć pracować jeszcze”.

Bibliografia opublikowanych prac Jani
ny Kelles-Krauz wynosi ok. 40 pozycji, 
lecz nie sposób zliczyć prac przez nią in
spirowanych, informacji, wywiadów, ko
rekt merytorycznych oraz rad udzielonych 
wielu autorom publikacji dotyczących lu
dzi i spraw bibliotek, a szczególnie dzie
jów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
dla którego była żywą kroniką i łączni
kiem w jego zmiennych losach.

Jej zasługi zostały uhonorowane liczny
mi odznaczeniami państwowymi i społecz
nymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony 
Działacz Kultury”, Honorową Odznaką 
SBP, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką 
Towarzystwa im. Marii Konopnickiej i

wielu innymi, które jako widome dowody 
uznania sprawiały jej radość w ostatnich 
latach.

Niezwykle rzadko staramy się utrwalać 
w zbiorowej pamięci osoby znaczące dla 
rozwoju polskiego bibliotekarstwa. Jednak 
w sytuacji powszechnej i systematycznej 
deprecjacji zawodów, postępującego upad
ku wartości pracy ludzkiej czyniąc to 
możemy przywracać wiarę w sens rzetel
nej pracy w zawodzie, który w społecz
nym odczuciu nie ma zbyt wysokiej ran
gi-

MARIA ZMIJOWSKA
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System komputerowy do obsługi 
wypożyczalni ksiqzek 

w wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

O d początku 1989 r. w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej w Białymsto
ku rozpoczął działanie i jest rozbu

dowywany system komputerowy do obsłu
gi wypożyczalni, opracowany przez Przed
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ,,Scho- 
la”, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią.

Komputeryzację Biblioteki rozpoczęliś
my od obsługi wypożyczalni, a dopiero 
w drugim etapie przewidujemy obsługę 
katalogu. Zadaniem podstawowym pro
gramu „katalog” będzie stworzenie kom
puterowej bazy danych odpowiadającej 
katalogowi centralnemu, zadaniem do
datkowym — tworzenie skróconych rekor
dów książek, w postaci odpowiedniej do 
użycia w wypożyczalni, oraz transport 
tych rekordów na dyskietkach do syste
mu komputerowego w wypożyczalni.

Zamierzamy z czasem objąć pełną kom
puteryzacją całą bibliotekę, filie oraz ad
ministrację.

Jest to na nasze możliwości poważne 
przedsięwzięcie, finansowe, ale na pod
kreślenie zasługuje, że system ten można 
uruchomić bazując na pojedynczym sta
nowisku z komputerem PC XT oraz z 
drukarką, a już w trakcie funkcjonowa
nia programu stopniowo inwestować w 
rozbudowę bazy sprzętowej.

System spełnia w wypożyczalni m.in. na
stępujące funkcje:

— rejestruje wypożyczenia, zwroty, 
przedłużenia terminów, zaległości;

— prowadzi ewidencję czytelników z 
pełnym zestawem danych personalnych 
(jest możliwość poprawiania tych danych);

— podczas operacji wypożyczania wpro
wadza informacje o książce, które rów
nież mogą być poprawiane;

— realizuje zestawienia statystyczne 
(przyrostu księgozbioru, liczby czytelników, 
liczby wypożyczeń literatury pięknej i 
nahkowej itp.);

— przygotowuje monity, upomnienia do 
czytelników, którzy nie zwrócili książki 
w terminie.

Cechy systemu:
— działa na komputerach PC XT (AT) 

386 wyposażonych w twardy dysk o po
jemności zależnej od wielkości zakłada
nych baz (minimum 20 MB) oraz w dru
karkę mozaikową,

— umożliwia sprawną obsługę baz da
nych (niezauważalny czas dostępu nawet 
przy bazach zawierających 100 000 rekor
dów).

— jest otwarty na rozbudowę w kierun
ku sieci lub wielodostępu,

— ma wbudowane polskie litery.
Program ze względu na szybki czas do

stępu do danych o czytelnikach i książ
kach może obsługiwać również większe 
wypożyczalnie. Ten czas praktycznie nie 
zależy od wielkości bazy — wynosi dla 
komputera PC/AT około 1/10 sekundy. 
W system wbudowano wyszukiwanie in
formacji o książce według wielu wzor
ców, np. zgodnie z numerem inwentarzo
wym, tytułem, autorem. Z informacji tych 
mogą korzystać czytelnicy, gdyż komputer 
natychmiast wyświetla potrzebne dane, o- 
kreślając przy okazji, czy książka jest w 
czytaniu (w rubryce „U kogo” — nr czy
telnika), czy na półce (w rubryce „U ko
go” — O). Oczywiście ma to wartość do
piero wówczas, gdy system jest wystar
czająco bogaty w systematycznie wpisy
wane dane.

W najbliższej przyszłości zostanie czy
telnikom udostępniony terminal z monito
rem, co pozwoli korzystającym z usług 
wypożyczalni natychmiast uzyskiwać in
formacje o książce, bez uciekania się do 
pośrednictwa pracownika biblioteki. Wią- 
że się to z opracowaniem programu w 
wersji realizującej wielodostęp.

Czytelnika można wywołać na dwa spo
soby: podając jego numer lub nazwisko 
(bądź pierwsze litery nazwiska). Numer 
automatycznie nadaje komputer rejestru
jąc kolejno wypożyczających. Gdy system 
wraz z komputerem instalowany jeśt w 
ciągu roku, program pozwala zarezerwo
wać obszar na uzupełnienie danych o czy
telnikach, którzy zgłosili się wcześniej.' 
Można też wybrać pracę bieżącą, bez u- 
zupełnień.

Po uruchomieniu systemu komputero
wego możliwa staje się likwidacja kart 
czytelnika. Czas, w którym można tego 
dokonać, zależy od wielkości biblioteki 
oraz od wkładu zorganizowanej pracy przy 
wprowadzaniu danych. W wypożyczalni 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Bia
łymstoku (ok. 12 tys. wypożyczających 
rocznie, 70 tys. tytułów) planuje się, że 
likwidacja kart nastąpi przed upływem 
pierwszego roku działania programu.

Rozpoczynanie komputeryzacji bibliote
ki od wypożyczalni jest podejściem niety
powym, ale mogącym dać szybsze efekty 
niż rozpoczęcie jej od katalogu. Dane o 
książkach wprowadza się bowiem przy 
okazji rejestrowania wypożyczeń i będą
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one wykorzystane przez informatyczny sy
stem „katalog”.

Po uruchomieniu programu pojawia się 
na ekranie plansza informująca o liczbie 
wizyt zarejestrowanych czytelników, z po
działem według znaku statystycznego oraz 
o liczbie wypożyczeń literatury pięknej i 
naukowej. Odzwierciedla to pracę kom
putera w wypożyczalni. Po wciśnięciu kla
wisza dochodzimy do głównego menu. 
Obsługa programu jest bardzo prosta.

Pierwsze miesiące funkcjonowania pro

gramu wykazały jego zalety, widoczne na
wet w tym skróconym opisie. Od procesu 
komputeryzacji nie ma odwrotu i sądzę, 
że po pewnym czasie odczujemy również 
korzyści materialne wynikające z jego 
wprowadzenia i użytkowania.

Chętnie podzielimy się swoimi doświad
czeniami z zainteresowanymi pracownika
mi bibliotek. Zapraszamy do obejrzenia 
pracującego systemu.

WALENTYNA SINIAKOWICZ

Jak zorganizować spotkanie autorskie?
ALICJA MAKUCH

Do ciekawszych form pracy pedago
gicznej w bibliotece szkolnej należą 
spotkania autorskie. Pracujg w li

ceum ogólnokształcącym, a że od kilku lat 
stosuję z powodzeniem tę formę inspira
cji czytelnictwa, ' chciałabym podzielić się 
doświadczeniami.

Cykl spotkań z autorami najlepiej za
planować na dłuższy czas — na cały rok 
szkolny, a nawet na dwa lub na trzy lata. 
Pozwala to na jak najlepsze przygotowa
nie uczniów i na zebranie potrzebnych 
materiałów. Pomocą przy organizowaniu 
spotkań i ułatwianiem kontaktu z autora
mi służą stowarzyszenia literackie, takie 
jak Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 
Związek Literatów Polskich czy ZAIKS.

Decyzję o zaproszeniu konkretnej osoby 
najlepiej podjąć w porozumieniu z ucz
niami i nauczycielami. Można na lekcjach 
przysposobienia czytelniczego i informa
cyjnego przeprowadzić mini-ankietę, któ
ra da obraz zainteresowań czytelniczych 
młodzieży. W wielu przypadkach ucznio
wie nie proponują konkretnej osoby, ale 
określają rodzaj literatury najchętniej 
czytanej (np. młodzieżową, fantastyczno- 
-naukową, historyczną itd.). Często także 
nauczyciele wysuwają sugestie, które na
leży wziąć pod uwagę.

Gdy zapadnie już decyzja, którego z pi
sarzy gościć będziemy w szkole, zbieramy 
następujące materiały:

— możliwie największą liczbę egzem
plarzy różnych tytułów jego książek — do
brze jest nawiązać współpracę z najbliż
szą biblioteką publiczną lub z innymi bi
bliotekami szkolnymi i drogą wypożyczeń 
międzybibliotecznych uzupełnić szkolny 
księgozbiór;

— informacje o autorze — z wydaw
nictw informacyjnych, takich jak np. Pol

scy pisarze współcześni lub Literatura 
polska — przewodnik encyklopedyczny. 
Cennym źródłem jest także czasopismo 
„Nowe Książki”, które na okładce zamie
szcza fotografie i podstawowe wiadomoś
ci o życiu i twórczości współczesnych pi
sarzy;

— recenzje książek — pomogą one spoj
rzeć krytycznie na twórczość zaproszone
go pisarza, pozwolą zapoznać się z okolicz
nościami powstania niektórych utworów, 
a wreszcie pobudzą do dyskusji w trakcie 
spotkania. Najlepiej wykorzystać kartote
kę recenzji lub czasopisma „Nowe Książ
ki” i „Świat Książki”.

Następnie wybieramy grupę lub klasę, 
która weźmie udział w spotkaniu. Prze
strzegam przed zbyt dużą liczbą uczestni
ków, wpływa to bowiem ujemnie na atmo
sferę spotkania. Aby spotkanie było inte
resujące i przebiegało sprawnie, koniecz
ne jest ustalenie z młodzieżą kilku spraw 
organizacyjnych. Jeśli jest to możliwe, 
spotykamy się z uczniami dwukrotnie. In
formujemy ich o zaproszonym gościu, da
cie i miejscu spotkania. Następnie wspól
nie odczytujemy informacje zebrane o 
autorze, jego życiu i twórczości oraz za- 
poznajemy się z recenzjami niektórych 
jego utworów, w końcu rozdajemy ucz
niom książki do przeczytania. Staramy 
się, aby jak najwięcej osób zapoznało się 
z twórczością zaproszonego pisarza. Jeżeli 
będzie to ktoś, kto pisze np. książki po
pularnonaukowe, dobrze jest, gdy przy
najmniej grupka młodzieży przeczyta in
ne pozycje z tej samej dziedziny wiedzy.

Drugie spotkanie przeznaczamy już na 
organizację samego spotkania. Uczniowie 
wypowiadają się na temat przeczytanych 
książek, pytań i refleksji, jakie nasunęły 
im się podczas lektury, która książka po
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dobała się, a która nie i dlaczego, o co 
chcieliby zapytać autora. Pytania mogą 
być bardzo różne, dotyczące zarówno 
twórczości, jak i życia prywatnego.

Przypominamy uczniom o przyniesieniu 
własnych książek na spotkanie w celu u- 
zyskania dedykacji lub autografu. Dogod
nie jest, gdy bibliotekarz kupi wcześniej 
kilka egzemplarzy i odsprzeda uczniom 
przed spotkaniem. Jest to jednak możli
we tylko wtedy, gdy zostało ono zaplano
wane dużo wcześniej.

Na tydzień przed imprezą przygotowu
jemy w gablocie lub w innym miejscu 
małą wystawkę poświęconą pisarzowi. Bę
dą tam eksponowane jego zdjęcia, krótka 
informacja o twórczości, książki wraz z 
recenzjami.

W dniu spotkania należy zadbać o este
tyczny wygląd pomieszczenia, w którym 
się ono odbędzie — postawić kwiaty na 
stoliku, zgromadzić książki.

Spotkanie. zaczynamy przedstawieniem 
gościa zebranej młodzieży. Miłym akcen
tem jest głośne przeczytanie wybranego 
fragmentu książki pisarza. Następnie za
proszony gość mówi o sobie, swojej twór
czości, czyta fragmenty utworów (często 
jeszcze nie wydanych), później odpowiada 
na pytania uczestników spotkania. Na za
kończenie młodzież dziękuje pisarzowi za 
przybycie, wręcza kwiaty, prosi o wpis do 
kroniki biblioteki i o autografy w książ
kach. Spotkanie trwa około 1,5—2 godz.

Bezpośredni kontakt z pisarzem jest dla 
młodzieży dużym przeżyciem intelektual
nym i w dość zasadniczy sposób wpływa 
na jej kulturę czytelniczą. Dobrze przy
gotowane i przeprowadzone spotkanie po
zostanie długo w pamięci młodego czytel
nika, sprawi, że chętniej sięgnie po książ
kę autora, z którym zetknął się osobiście.

W yksztgłcenie pedagogiczne

Nareszcie zmiana przepisów
Wśród przychodzących do redakcji „Po

radnika Bibliotekarza” pytań z zakresu 
spraw płacowych bardzo często powtarza 
się pytanie, czy wykształcenie uzyskane 
dzięki ukończeniu Policealnego Studium 
Bibliotekarskiego jest równorzędne z wy
kształceniem absolwentów Studium Nau
czycielskiego. Pytanie jest dla wielu osób 
istotne, bo wiąże się z usytuowaniem w 
tabelach zaszeregowania i z wysokością 
zarobków.

Na tego typu pytania „Poradnik” do
tychczas odpowiadał — zgodnie z obowią
zującymi przepisami — że wykształceń .a 
absolwentów obu szkół nie można trakto
wać równorzędnie. W praktyce oznaczało 
to, że osoba, która ukończyła policealne 
studium bibliotekarskie, przychodząc do 
pracy w bibliotece szkolnej, otrzymywała 
wynagrodzenie na takim samym poziomie 
jak osoba, której jedynym wykształceniem 
jest matura. To po co ja się uczyłam? — 
pytały rozżalone (nie dziwię się) bibliote
karki.

Najnowsze, opublikowane w „Monitorze 
Polskim” nr 29 (poz. 222), Zarządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 
lipca 1989 f. w sprawie wynagradzania 
nauczycieli rozwiązuje ten problem. W § 
2 ust. 1 pkt 6 powyższego aktu prawnego 
zapisano, że za wykształcenie na pozio
mie studium nauczycielskiego uznaje się 
„ukończenie studium nauczycielskiego, pe
dagogicznej szkoły technicznej, policealne
go studium kulturalno-oświatowego, bi
bliotekarskiego lub innego zakładu kształ

cącego nauczycieli na poziomie studium 
nauczycielskiego”.

Zabiegi o uznanie ukończenia policeal
nego studium kulturalno-oświatowego i 
bibliotekarskiego za równoznaczne z uzy
skaniem wykształcenia na poziomie stu
dium nauczycielskiego trwały od lat. 
Trudno powiedzieć, jakie względy skłania
ły Ministerstwo Oświaty i Wychowania a 
później Ministerstwo Edukacji Narodowej 
do utrzymywania tego krzywdzącego pra
cowników stanu rzeczy (jednocześnie na
rzekano na brak wykwalifikowanej kadry 
w bibliotekach szkolnych).

Skoro już mowa o nowościach w upo
sażeniach bibliotekarzy szkolnych, warto 
dodać, że we wspomnianym zarządzeniu z 
dnia 21 lipca 1989 r. minister edukacji 
narodowej ustanowił (§ 20 ust. 1 pkt 4) 
dla nich wynagrodzenie dodatkowe „za 
organizowanie różnych form inspiracji 
czytelnictwa i rozwijanie kultury czytel
niczej uczniów”. Wynagrodzenie to wypła
cane jest miesięcznie z góry i przysługuje 
również za czas urlopu wypoczynkowego, 
za czas nieobecności w pracy z powodu 
choroby, nie dłużej jednak niż do końca 
miesiąca, w którym nauczyciel zachorował. 
Zarządzenie obowiązuje od 1 lipca 1989 r. 
Wynagrodzenie dodatkowe w lipcu wyno
siło 3-4 tys. zł, w październiku podniesio
no je do 8-10 tys. zł. Ile będzie wynosiło 
w chwili, gdy niniejszy numer „Poradni
ka” dotrze do czytelników — trudno prze
widzieć.

JULIUSZ WASILEWSKI
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Zestawienie
bibliograficzne

Kazimierz

rodził się 27 sierpnia 1894 r. w
Drohobyczu jako syn zawiadowcy 
stacji, Andrzeja Wirstleina, i Felicji 

z domu Dunin-Wąsowicz (ojciec poety 
wraz z całą rodziną zmienił w r. 1912 
nazwisko na Wierzyński). Do szkoły uczę
szczał w Drohobyczu, Chyrowie i Stryju. 
Pierwszy wiersz napisał w wieku trzyna
stu łat, będąc członkiem konspiracyjnej 
organizacji „Koło”. W r. 1913 debiutował 
w jednodniówce drohobyckiej „IBSB’” pa
triotycznym wierszem Hej, kiedyż, kiedyż? 
W łatach 1912—1913 odbywał studia na 
Uniwersytecie Jagiełlońskim w zakresie 
filozofii, filologii polskiej i historii, zaś w 
latach 1913—1914 na Uniwersytecie w 
Wiedniu w zakresie slawistyki, filozofii i 
germanistyki. Po wybuchu I wojny świa
towej wstąpił do Legionu Wschodniego, 
który powstał we Lwowie i po kilku mie
siącach został przez władze austriackie roz
wiązany za odmowę złożenia przysięgi na 
wierność. Wierzyńskiego wcielono do armii 
austriackiej. W lipcu 1915 r. dostał się 
do niewoli rosyjskiej i przebywał w obo
zie jenieckim w Riazaniu; w styczniu 1918 
r. uciekł stamtąd i przedostał się do Ki
jowa. Tam pracował w Polskiej Organi
zacji Wojskowej i — w roli wychowawcy 
— w Macierzy Polskiej. W lipcu 1918 r. 
(ukrywając się pod nazwiskiem Wąsowicz 
jako dezerter z armii austriackiej) prze
dostał się do Lwowa i dalej do Nałęczowa. 
Jesienią 1918 r. przybył do Warszawy. 
Rozpoczął pracę w „Gazecie Warszaw
skiej”, występował z powodzeniem w ka
wiarni „Pod Picadorem”, drukował w 
„Pro Arte”, był jednym z założycieli cza
sopisma „Skamander”, a w r. 1919 ukazał 
się pierwszy tom jego wierszy Wiosna i 
wino. W r. 1920 został powołany do pracy 
w Biurze Prasowym Naczelnego Dowódz
twa. Redagował wydawaną przez nie 
wielce poczytną Bibliotekę Żołnierza, a 
następnie w Równem — „Ukraińskie Sło
wo” i w Kijowie — „Dziennik Kijowski”. 
Równocześnie wiele też tv/orzyl — w r. 
1921 trzecie wydanie tomiku Wiosna i wi
no wychodzi równocześnie z drugim zbio
rem — Wróble na dachu. Po wojnie pod
różował po Francji i Szwajcarii, podjął 
też próbę studiów we Lwowie, ale osta
tecznie powrócił do Warszawy. W r. 1923

ożenił się z aktorką, Bronisławą Kojałło- 
wicz. W tym też roku ukazał się kolejny 
tom wierszy — Wielka Niedźwiedzica. W 
r. 1925 wydał Pamiętnik miłości, którego 
liryczną bohaterką jest jego żona, i 
dzięki temu tomikowi stał się laureatem 
bardzo cenionej nagrody Polskiego Towa
rzystwa Wydawców Książek. W latach 
1926—1927 redagował „Przegląd Sporto
wy”; dzięki Wierzyńskiemu pismo zyskało 
bardzo wysoki poziom, sam zaś poeta 
swoje sportowe pasje potwierdził tomem 
Laur olimpijski (1927). Jury Międzynaro
dowego Konkursu Literackiego na Olim
piadzie w Amsterdamie (1928) jednogłoś
nie uwieńczyło Laur złotym medalem. 
Tomik przełożony został na wszystkie 
główne języki europejskie, łacinę, japoń
ski, nowogrecki, bułgarski, jidisz. Podróże 
po kraju i zagranicy (Holandia, Francja, 
Włochy, Hiszpania) zakończyła w r. 1929 
podróż do Stanów Zjednoczonych. W tym 
samym roku wyszedł też zbiór Rozmowa 
z puszczą oraz Pieśni fanatyczne. W r. 
1932 Wierzyński sięgnął po pióro prozaika 
i stworzył tom nowel Granice świata. W 
latach 1931—1932 redagował założony przez 
siebie tygodnik „Kultura”, a od r. 1932 
nawiązał stałą współpracę z „Gazetą Pol
ską”, gdzie zamieszczał recenzje teatralne, 
które, zebrane później w tomie Garderoba 
duchów (1938), stały się obok recenzji Bo
ya-Żeleńskiego i Jana Lechonia jednym z 
najciekawszych pisarsko dokumentów ży
cia teatru tamtej epoki. Pierwsze małżeń
stwo Wierzyńskiego rozpadło się szybko 
i po kilku latach (1938) poeta ożenił się 
z Haliną z Pfefferów. Oficjalnym potwier
dzeniem rangi Wierzyńskiego — poety, 
krytyka i prozaika stały się: Krzyż Ko
mandorski „Polonia Restituta”, żłoty 
Wawrzyn Akademicki Polskiej Akademii 
Literatury (1935), Państwowa Nagtoda Li
teracka (1936), wybór do Polskiej Akade
mii Literatury (1938) na miejsce po zmar
łym Bolesławie Leśmianie; przemówienie 
witające nowego akademika wygłosił Le
opold Staff. Owocem pracy twórczej w 
tym okresie są zbiory poezji: Gorzki uro
dzaj (1933), Wolność tragiczna (1936), 
■Kurhany (1938). ż  wybuchem II wojny 
światowej redakcja „Gazety . Polskiej” zo
stała ewakuowana do Lwowa, skąd razem 
z tysiącami uchodźców Wierzyński z żoną 
przekroczył granicę rumuńską. Po rocz
nym pobycie we Francji oraz krótkim 
epizodzie portugalskim i brazylijskim zna
lazł się w r. 1941 w Stanach Zjednoczo
nych. W okresie wojny opublikował sześć 
tomików: Barbakan warszawski (1940), Zie- 
mia-wilczyca (1941), Róża wiatrów (1942), 
Ballada o Churchillu (1944), Podzwonne 
za kaprala Szczapę (1945), Krzyże i miecze 
(1946). Klęski osobiste (utrata pozostałych 
w kraju rodziców i braci, ich tragiczna 
śmierć) oraz narodowe, jakie przyniosła 
wojna, pogrążyły poetę w rozpaczy, po
wodując długą przerwę w jego pisarstwie.
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Ocaliła go praca nad biografią Chopina. 
Dwuletni pobyt w puszczańskiej posiadłoś
ci Artura Rodzińskiego (inicjatora książki 
o Chopinie), samotność, obcowanie z przy
rodą i muzyką odrpdziły Wierzyńskiego. 
Opublikowane w r. 1949 Zycie Chopina 
było prawdziwą rewelacją wydawniczą — 
książka przyniosła autorowi międzynarodo
wą sławę i została przetłumaczona na wie
le języków. W r. 1951 wyszedł zbiór po
ezji Korzec maku, inicjując drugi, powo
jenny okres poezji Wierzyńskiego. Lata 
1951—1969 były okresem pełni pisarskiej. 
Ukazało się wówczas sześć tomów wier
szy i dwie książki prozą; wspomniany 
Korzec maku. Siedem podków (1954), Tka
nka ziemi (1960), Kwfer na plecach (1964), 
Czarny polonez (1968), wydany pośmiert
nie Sen mara (1969) oraz Cygańskim wo
zem (1966) i Moja prywatna Ameryka 
(1966). W r. 1965 przeniósł się poeta wraz 
z żoną do Rzymu, skąd wiosną 196? r. 
wyruszyli na zamierzoną wycieczkę do 
Grecji. Przerwała ją 'choroba serca poe
ty (w jesieni 1957 r. przeszedł już jeden 
zawał serca). Po powrocie do Włoch Wie- 
rzyńscy postanowili przenieść się na stałe 
do Londynu; zrobili stamtąd jeszcze jedną 
wycieczkę na kontynent — Włochy, Szwaj
caria, Francja. Ostra grypa, którą Wie
rzyński przeszedł zimą 1968 r., pogorszyła 
stan jego zdrowia. Wzrosła tęsknota za 
ojczyzną. 13 lutego 1969 r. napisał wiersz 
Sen mara, tytułowy utwór przygotowywa
nego do druku tomu poezji. Tego samego 
dnia wieczorem nastąpił drugi, śmiertelny 
zawał serca.

TWÓRCZOŚĆ KAZIMIERZA 
WIERZYŃSKIEGO W 

WYDAWNICTWACH EMIGRACYJNYCH

Pobojowisko. — Nowy Jork : Roy Pub
lishers, 1944. — 193 s.

Podzwonne za kaprala Szczapę. — Nowy 
Jork : Biblioteka „Tygodnika Polskiego”, 
1945. — 25 s.

Wolność tragiczna przedmowa Gustaw 
Herling-Grudziński. — Rzym : [b.w.], 1945.
— 66 s. — Biblioteka „Orła Białego”.

Ziemia — wilczyca. — Rzym : [b.w.],
1945. — 63 s. — Biblioteka „Orła Białego”.

Krzyże i miecze. — Londyn : Stow. Pi
sarzy Połskich 1946. — 79 s.

In n e  w yd.: N ow y Jo rk  : B ib lio teka  Polska,
1946.

Korzec maku. — Londyn : Veritas, 1951.
— 168 s.
Herling-Grudziński. — Rzym : [b.w.], 1945.

Siedem podków. — Nowy Jork : [b.w.]. 
1953. — 92 s.

Zycie Chopina [przedmowa] Artur Ru
binstein. — Nowy Jork : Roy, 1953. — 
384 s.

Poezje zebrane. — Londyn : Wydaw. 
„Wiadomości” ; Nowy Jork : Polski Inst. 
Naukov/y, 1958. — 592 s.

Tkanka ziemi. — Paryż : Instytut Li
teracki, 1960. — 104 s.

Kufer na plecach, — Paryż : Instytut 
Literacki, 1964. — 102 s. — Biblioteka 
Kultury; t. 97.

Poezje zebrane. — Londyn : Wydaw. 
„Wiiadomości”; Nowy Jork : Polski Insty
tut Naukowy, 1964. — 592 s.

.Cygańskim wozem : miasta, ludzie, 
książki. — Londyn : Polska Fundacja 
Kulturalna, 1966. — 158 s.

Moja prywatna Ameryka. — Londyn : 
Polska Fundacja Kulturalna, 1966. — 244 
s.

Czarny polonez. — Paryż : Instytut Li
teracki, 1968. — 38 s.

Sen mara : poezje. — Paryż ; Instytut 
Literacki, 1969. — 122 s. — Biblioteka 
Kultury; t. 171.

Wybór wierszy powojennych. — Lon
dyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1969. 
— 286 s.

TWÓRCZOŚĆ KAZIMIERZA 
WIERZYŃSKIEGO

W WYDAWŃICTWACH KRAJOWYCH

Poezje wybrane : 1951—1964 / pod red, 
Marii Dłuskiej. — Kraków : Wydaw. 
Literackie, 1972. — 197 s.

Tom  je s t w  pew nym  sensie  p o w tó rn y m  de
b iu tem  a u to ra  — d okonany  przez n iego sam ego 
w  r. 1966 w ybór w ierszy  je s t p ierw szą k siążką  
p rzygo tow aną dla po lskiego w ydaw cy i zaw ie
ra  w y łączn ie  u tw o ry  poetyck ie  pow sta łe  n a  
em ig rac ji w  la tach  1951—1964. U tw ory  pochodzą 
ze zbiorów : K orzec m a ku  (1951), S ied em  po d 
kó w  (1954), T k a n k a  z ie m i  (1960), K u fe r  na  p le 
cach  (1964). w rozleg łej re fle k s ji p o e ty ck ie j 
W ierzyńsk iego  d o m in u ją : w rażliw ość n a  p rzy 
rodę, k u lt  słow a poetyckiego, echa w o jny , u -  
czucie o sam o tn ien ia  jed n o s tk i k a ta s tro ficzn ie  
osaczonej przez cyw ilizację , a p rzede  w szyst
k im  nosta lg iczna, bo lesna  tęsk n o ta  za ziem ią 
rodzinną , za P o lską  zap am ię tan ą  z m łodości. 
O ddalenie czyni poetę  szczególnie w rażliw ym  
n a  w szystko co polskie, a zw łaszcza na  żyw y 
język  polski. W iersze o p ro s te j stro fice , o pe
ru ją c e  słow nic tw em  p ełnym  p ięk n a  i znaczeń  
za in te re su ją  w szystk ich  m iłośn ików  poezji. N o
ta o au to rze . A lfabetyczny  w ykaz w ierszy .

Wiersze wybrane / wyboru dokonał i 
wstępem opatrzył Michał Sprusiński — 
Warszawa : Państ. List. Wydaw., 1974. — 
255 s. — Biblioteka Poetów.
W yd. 2 : 1979.

P rz ek ro jo w y  w ybór u tw o ró w  o b razu jący  p ięć
d z iesięc io le tn i dorobek  tw órczy  poety , uw zg lę
d n ia jący  w szystk ie  przełom ow e d o konan ia  w 
jego ew o lu c ji a r ty s ty czn e j od W io sn y  i w ina  
(1919) do tom u  S en  m ara  (1969). J e s t w ięc w  
n a jw cześn ie jszy ch  u tw o ra c h  renesan so w y  
w p ro st zachw yt w szystk im , co ludzk ie ; u tw o ry  
p ow sta łe  w  czasie w o jn y  to  an ty w o jen n e  m a - ' 
n ifesty , a rów nocześn ie  p o etycka  re je s tra c ja  
trag iczn y ch  w yd arzeń ; w iersze em ig racy jn e  
sk u p ia ją  coraz w ięcej re f le k s ji filozoficznych
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— je s t to filozofia  beznadz ie jności i nićzisz- 
czalności, w  k tó re j życie jaw i się jako  a b su r
dalne  c ierp ien ie . W całe j tw órczości W ierzyń
skiego „zadziw ia przechodzen ie od b ez tro sk i 
k u  poczuciu  w ięzi i odpow iedzialności h is to 
rycznej, ku  bardzo  w n ik liw em u i p rzem y ślan e
m u system ow i re flek s ji filozoficznych  i św ia
topoglądow ych” (z recen z ji L eszka Zulińskiego). 

Poezje  te cechu je  zachow anie tra d y c y jn y c h  
kanonów  em o cjo nalno -este tycznych  i fo rm a l
nych . We w stęp ie  szkic k ry ty czn y  A n io t śm ie
chu , lu tn is ta  ciem nego czasu. A lfabetyczny  
spis u tw orów .

Poezje / wybór Michał Sprusiński. — 
Kraków ; Wydaw. Literackie, 1975. — 596
s.

Tom  w sposób sk ru p u la tn y  i bardzo  szcze
gółow y o b razu je  ew olucję  i k o n w ersję  św ia to- 
pog lądow o-arty styczną  W ierzyńskiego, w k tó 
rego tw órczości szam pańsk ie  n a s tro je  o k resu  
skam andryck iego , g ran iczące  z eu fo rią , zostały  
w  okresie  em ig racy jn y m  zastąp ione  sk ra jn y m  
pesym izm em  i rezy g n ac ją . K ole jne  cykle  z 
różnych  tom ów  (W iosna i w ino , W róble na da
chu, W ielka  N iedźw iedzica , P a m ię tn ik  m iłości, 
L aur o lim p ijsk i. R ozm ow a z puszczą . P ieśni 
fa n a tyczn e , G órski u rodza j. K u rh a n y , Z iem ia
— w ilczyca . Róża w ia trów . K orzec m a ku . S ie 
d em  p odków . T ka n ka  ziem i. K u fe r  na plecach. 
Sen  m ara) są tu  p rezen tow ane obszern ie j niż 
w  w ydan iu  z r. 1974. Tom  p rzynosi ponad to  
w iersze n ie  opublikow ane w cześniej w  k ra ju , 
dzięki czem u m ożna ogarnąć  n iem al w całości 
do robek  poetyck i W ierzyńskiego.

Wiersze wybrane. — Warszawa : „Czy
telnik”. 1976. — 126 s. — (Seria: Poeci 
Polscy).

M inia tu row y  to m ik  w ierszy  w y b ran y ch  z ca 
ło k sz ta łtu  tw órczości poety . Poszczególne u- 
tw ory , n a jb a rd z ie j typow e dla au to ra , pochodzą 
ze zbiorów : W iosna i w ino , W róble na dachu. 
W ielka  N iedźw iedzica , L aur o lim p ijsk i. R ozm o
w a z puszczą . P ieśn i fa n a tyczn e . G orzki u ro 
dza j, W olność tragiczna. Z iem ia  — w ilczyca . 
Róża w ia trów . K rzyże  i m iecze . K orzec m a ku . 
S ied em  p odków . K u fe r  na plecach, S en  m ara. 
W posłow iu n o ta  o życiu i tw órczości poety  
p ió ra  T eresy  A chm atow icz.

Poezje wybrane / wyboru dokonał, 
wstępem i notą opatrzył Michał Sprusiń
ski. — Warszawa : Ludowa Spółdzielnia 
Wydaw. 1978. — 153 s. (Bibldoteka Poe
tów).

P u b lik ac ja  zaw iera  u tw o ry  z n a jb a rd z ie j zna
n y ch  tom ów  — od d eb iu tanck iego  W iosna i 
w inó  (1919) do w ydanego p o śm iertn ie  S en  m ara  
(1969). W ese ju  w stępnym  L iryk a , c zy li A ria d 
na, s tanow iącym  k ry ty czn o -lite rack ą  analizę 
w alorów  id eow o-arty s tycznych  liry k i W ierzyń
skiego, S p ru siń sk i dowodzi, że poeta  tr a k to 
w ał sz tukę jak o  n iezw yk łą  łaskę  w  pełnym  
cierp ien ia  życiu człow ieka. „M am  w  życiu 
A riadnę, k tó ra  w yprow adza m nie  z zam ętu  i 
pob łądzen ia . Je s t n ią  póezja, a w  n ie j m oje

w iersze z daw nych  la t. W iele z n ich  n ap isa ł
bym  dziś inaczej, w ielu  n ie  n ap isa łbym  w  o- 
góle. N iem niej ja k  po n itce  tra fia m  w edług 
n ich  do odległej przeszłości i odk ryw am  sa
m ego sieb ie” — p isa ł W ierzyńsk i w  sw oim  
D zien n iku  w  o sta tn ich  la tach  życia. N ota bio- 
-b ib liog raficzna .

Zycie Chopina. — Kraków : Wydawni
ctwo Literackie, 1978. — 379 s.

Z bele tryzow ana b io g rafia  w ielk iego kom pozy
to ra  i p ian isty  (1810—1849) zap ro jek to w an a  dla 
uczczenia 100 rocznicy  śm ierc i C hopina. A utor 
u k azu je  jego życie na bogatym  tie społeczno- 
-obyczajow ym  i politycznym  epoki. P rzed staw ia  
rozw ój ta le n tu  i osobow ości tw órczej a r ty sty , 
dzieje  jego m iłości m .in. do D elfiny  P o tock ie j 
i f ra n c u sk ie j pow ieściop isark i G eorge Sand. 
W książce p rzeznaczonej dla czy teln ików  am e
ry k ań sk ich  (I w yd. 1949 w  jęz. ang.) au to r, 
bogato czerp iąc ze źródeł naukow ych  i m a te 
ria łów  fak to g raficzn y ch  (m.in. z k o resp o n 
den c ji C hopina), s ta ra ł się ukazać  szczególny 
w pływ  h is to rii i k u ltu ry  po lsk iej na tw órczość 
C hopina. T ekst głów ny został poprzedzony 
w spom nien iem  W ierzyńskiego Chopin i w iersze 
z książk i M oja p ry w a tn a  A m e ry k a  (Londyn 
1966).

Poezja i proza / wybór i posłowie Mi
chał Sprusiński. — T. 1—2. — Kraków : 
Wydaw. Literackie, 1981. 3 t. (659; 328
s.)

Tom  I: P oezja  n a jp e łn ie j p rzedstaw ia  doro
bek  tw órczy  W ierzyńskiego — poety . Z nalazły  
się tu  u tw o ry  ze zbiorów : W iosna i w ino  (1919), 
W róble na dachu  (1921), W ielka  N iedźw iedzica  
(1923), P a m ię tn ik  m iłośc i (1925), L aur o lim p ijsk i  
(1927), R ozm ow a z puszczą  (1929), P ieśn i fa n a 
tyczn e  (1929), G orzki u ro d za j (1933), W olność 
tragiczna  (1936), K u rh a n y  (1938), Z iem ia  — w il
czyca  (1941), Róża w ia trów  (1942), K rzyże  i m ie 
cze (1946), K orzec m a k u  (1951), S ied em  podków  
(1954), T ka n ka  z ie m i  (1960), K u fe r  na plecach  
(1964) i Sen  m ara  (1969). Zbiór te n  je s t bogatszy 
od w ydan ia  P oezji (1975) o w iersze z tom ów  
W olność trag iczna  o raz  K rzyże i m iecze. U ka
zuje  etapy  rozw oju  tw órczości lirycznej W ie
rzyńskiego: u tw o ry  z la t dw udziestych  zdom i
now ane sk am an d ry ck im  w italizm em , biologiz- 
m em , a f irm ac ją  życia, ludyzm em  (W iosna i 
w ino, W róble na dachu), poem aty  h isto riozo fi
czne z la t trzydziestych  pode jm u jące  dialog z 
m ito logią narodow ą (W olność tragiczna. K u r 
hany), w zniosłe liry k i p a trio ty c zn o -re lig ijn e  
pośw ięcone w rześn iow i 1939 r. (Ziem ia  — w il
czyca), u tw o ry  ob razu jące  trag izm  h is to rii n a 
rodu polskiego (K rzyże i m iecze), a także li
ry k ę  ze zbiorów  la t  1961—1969, coraz  b a rd z ie j 
pesym istyczną, w ypełn ioną  uczuciem  sam otno
ści jednostkow ej i egzystencja lnej, w yobcow a
n ia , bezsensu , bezsilności w obec h is to rii i iosu.

Tom  II. P roza. Z łożyły się n ań  opow iadan ia 
w y b ran e  z książek : G ran ice św ia ta  (1933), C y
ga ń sk im  w o zem  (1966), M oja p ryw a tn a  A m e ry 
ka  (1966). U tw ory z G ran ic  św ia ta , za insp irow a
ne w y darzen iam i i k lim atem  1 w ojny  św ia
tow ej, m iały  na celu obnażenie w o jny  jako
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„bestii lu d z k ie j” niszczącej i rozp rężającej 
ham ulce  m oralne . C ygański w óz  je s t k a le jd o 
skopem  w rażeń  z pobytu  w  P aryżu , podróży po 
F ra n c ji  i do B elgii oraz u ję ty c h  w  fo rm ę szki
ców  w spom nień  o m alarzach , p isa rzach  i p rzy 
jac io łach  (m .in. A nton i G audi, B unia Chechow - 
ska, H enri R ousseau, J a n  L ebenstein , R afał 
M alczew ski, A rtu r  R odziński, Ja n  Lechoń). Mo
ja  p ry w a tn a  A m e ry k a  o k reślona  została przez 
k ry ty k ę  jak o  galeria  p o rtre to w a  w spółczesnych 
W ierzyńsk iem u m alarzy  i p isa rzy  (m .in. Jo h n  
S teinbeck , Jack so n  P ollock, Ezra Pound , E uge
ne O 'N eill); zaw iera też w yznan ia  a u to ra  o 
w łasnej tw órczości. Dla w yrob ionych  lite racko  
czyteln ików . Posłow ie o c h a rak te rze  k ry ty cz 
n o lite ra ck im  — In s ty tn k t  i w zruszen ia . N ota 
od w ydaw cy.

Wrażenia teatralne : recenzje z lat 1932 
—1939 / opracowali Halina i Marek Wasz- 
kielowie. Warszawa : Państ. Inst. Wydaw
niczy, 1987. — 517 s.

O bszerny w ybór recen z ji te a tra ln y c h  zam ie
szczanych przez W ierzyńskiego system atyczn ie  
w  la tach  1932—1939 w ,,G azecie P o lsk ie j” . Są 
tu  zarów no szerokie om ów ienia w ielk iego re 
p e r tu a ru  i c iekaw ych  now ości, jak  też lakon icz
ne tek s ty  o p rzedstaw ien iach  m iern y ch  czy też 
rew iow o-kabare tow ych . O in scen izac ji i w yko
naw stw ie ak to rsk im  au to r  pisze n iew iele  (choć 
siln ie  u legał fa scy n ac ji g rą  ak to rsk ą), pośw ię
ca n a jw ięce j uw agi sam ym  sztukom , w łasnej 
ich  ocenie, in te rp re ta c ji  i w rażen iom . S ty l 
obrazow y, żywy, a zarazem  rzeczow y czyni

lek tu rę  bardzo  in te re su jącą . We w stęp ie  H a
liny  W aszkiel ch a ra k te ry s ty k a  p ub likacji.

TWÓRCZOŚĆ KAZIMIERZA 
WIERZYŃSKIEGO

W WYDAWNICTWACH NIEZALEŻNYCH 
(TZW. DRUGIEGO OBIEGU)

Czarny polonez. — Warszawa : Niezależ
na Oficyna Wyda'wnicza [„Nowa”]. 1978.
— 30 s.

P rzed r. z w yd.: In s ty tu t L ite rack i, P a ry ż  
1968, B iblio teka K u ltu ry , t. 154.

Krzyże i miecze. — Warszawa ; Nieza
leżna Oficyna Wyda-wnicza „Nowa”, [1981],
— 71 s.

P rzed r. z w yd.; Poezje  zebrane. Londyn, 
N ow y Jo rk  1958.

Czarny polonez. — Warszawa : Wydaw. 
Słowo, 1983. — 27 s.

P rzed r. z w yd.: In s ty tu t L ite rack i, P ary ż  
1968, B ib lio teka K u ltu ry , t. 154.

Czarny polonez. — Warszawa : [b.w.], 
1984. — 32 s.

P rzed r. jw ..

Czarny polonez. — Warszawa : ,.Robot
nik”, 1985. — 26 s.

Czarny polonez. — [B.m.] : Wydaw.
Grup Politycznych ; nakł. Grupy Emanu
ela Goldsteina, [1985]. — 26 s..

P rzed r. jw.
BEATA DOROSZ

NOWOŚCI Z ZAKRESU PRAWA
.................

JERZY BAFIA; Zmiany w prawie karnym. Ustawa z dnia 17 czerwca 
1988 r. — przepisy i komentarz.

Komentarz do ustawy z 17 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych przepi
sów prawa karnego i prawa o -wykroczeniach stanowiącej pierwszy etap 
przygotowywanej reformy prawa karnego. Książka przeznaczona jest 
głównie dla prawników praktyków w dziedzinie prawa karnego, dla któ
rych powinna stanowić cenną pomoc w stosowaniu na co dzień przepi
sów ustawy oraz w zrozumieniu kierunków reformy prawa karnego.

Nowe przepisy o działalności gospodarczej.
Książka zawiera nowe przepisy dotyczące działalności gospodarczej. 

Czytelnik znajdzie w niej ustawę z 23 grudnia 1988 r. o podejmowaniu 
działalności gospodarczej. Zamieszczono także szczególnie przydatne w 
praktyce rozporządzenia wykonawcze regulujące sprawę koncesjonowa
nia działalności gospodarczej.
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źródła înformacii 
bezpośredniej
i pośredniej

Konspekt lekcji bibliotecznej dla kl. VII
H a s ło  p r o g r a m u :  Wiedza o doku
mencie, narzędzia informacji.
Z a k r e s  t r e ś c i :

— wydawnictwa informacji bezpośred
niej i pośredniej oraz ich walory infor
macyjne;

— warsztat informacyjno-bibliograficz
ny w bibliotece jako narzędzie informacji.

C e le
— dydaktyczny — wprowadzenie pojęć: 

źródło informacji, dokumenty pierwotne, 
wtórne oraz pochodne jako narzędzia in
formacji;

— poznawczy — zapoznanie uczniów z 
różnymi rodzajami źródeł informacji;

— kształcący — wyrabianie w uczniach 
potrzeby korzystania z różnych źródeł 
informacji;

— wychowawczy — zwrócenie uwagi 
na znaczenie informacji w życiu człowie
ka i na potrzebę samokształcenia.
M e to d a  pokazowo-omawiająca, poga
danka.
Czas trwania: 45 minut.

P o m o c e :
— książka zawierająca tekst, reproduk

cje i fotografie, np.: Szypowscy Maria i 
Andrzej: Pieśń ziemi naszej. Wwa 1979

— plansza: Źródła informacji
— ekspozycja przykładowych dokumen

tów: spis -f- dokumenty:

Dokumenty pierwotne
Dokumenty wtórne
kseorokopia, np. 

artykułu z cza
sopisma

reprodukcja lub 
kopia obrazu 
(inne: mikrofisze, 
makrofisze, mikro
filmy)

książka popularno 
naukowa

czasopismo 
mapa 
obraz 
norma 
plakat
program teatralny 
nuty
dziennik lekcyjny 
płyta z nagraniem

muzyki
taśma magnetofonowa 
taśma z nagranym

filmem

Dokumenty pochodne
karta katalogowa 
katalogi alfabe

tyczny i rzeczowy

zèstawienie tema
tyczne

katalogi wydawni
cze

bibliografia
przegląd piśmien

nictwa

TOK LEKCJI

•  Podanie i uzasadnienie tematu: u- 
zmysławiamy uczniom, że:

— żyjemy w świecie informacji (eks
plozja informacji) — rozwój badań nau
kowych i techniki, radio, telewizja, pra
sa, loty kosmiczne, komputery, minikom
putery, video;

— gwałtownie wzrasta liczba publika
cji naukowych i technicznych (tytułów 
książek i czasopism przybywa rocznie na 
świecie ok. 400 tys., artykułów ok. 2 
min.);

— oprócz wielu umiejętności człowiek 
współczesny musi posiąść umiejętność 
orientowania się w powodzi informacji; 
jest mu w tym pomocne poznanie:

— źródeł informacji, które dostarczają 
potrzebnych wiadomości;

— instytucji, które te źródła gromadzą, 
przechowują, opracowują ' i udostęp
niają.

•  Prezentacja wystawki — zwracamy 
uczniom uwagę, że informacje zawarte w 
wyłożonych dokumentach zapisane są na 
papierze, płycie, taśmie i że są to noś
niki informacji, czyli przedmioty mate
rialne służące do utrwalania myśli ludz
kiej oraz do rozpowszechniania jej w 
przestrzeni i w czasie.

•  Przypomnienie definicji dokumentu 
i omówienie przykładowych dokumentów:

— dokument — myśl ludzka utrwalona 
materialnie;

— uczniowie mówią o znanych im do
kumentach — kiedy z nich korzystają, w 
jakich warunkach się z nimi stykają i 
jakie informacje z nich czerpią;

— przykłady:
k a r t a  k a t a l o g o w a  — informuje, że 

napisano książkę o danym tytule i że 
jest ona w bibliotece,

d z i e ń n ik  l e k c y j n y  — mówi o licz
bie uczniów w klasie, o ocenach, absen
cji, zachowaniu;

m a p a  — wskazuje np. rozmieszczenie 
na powierzchni Ziemi lądów i ziem, 
gór, miast, rzek itp.
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n o r m a  o p i s u  b i b l i o g r a f i c z n e 
go k s i ą ż k i  — informuje o zasadach 
wykonywania opisów książki do kata
logów, bibliografii, zestawień.
•  Podanie lub wspólne ustalenie z ucz

niami definicji pojęcia „źródło informa
cji”:
p y t a n i a  p o m o c n ic z e :

— czy zgromadzone dokumenty są 
źródłami informacji?
Tak, bo udzielają różnorodnych infor
macji i wiadomości.
— czy słowa kierowane do was są in
formacją?
Tak.
— A czy są dokumentem?
Nie, bo ta informacja nie jest utrwa
lona materialnie, jest kierowana bez
pośrednio od przekazującego informację 
do odbiorcy.
O Zapis definicji do zeszytu:

Źródłem informacji są zarówno 
dokumenty, jak i zespół warun-^ 
ków stwarzających możliwości 
do przekazywania myśli twór
czych i informacji z różnych 
dziedzin życia.

•  Prezentacja i odczytanie planszy 
„Źródła informacji”.

•  Przykładowe porównanie wybranych 
dokumentów pierwotnych z wtórnymi. 
Zwracamy uwagę na walory informacyj
ne różnych rodzajów dokumentów: tekst 
a obraz, tekst a nagranie (porównania 
mogą dokonać uczniowie).
PRZYKŁADY:
— a r t y k u ł  z c z a s o p i s m a  a je g o  
k s e r o k o p i a

Kserokopia jako dokument wtórny od
zwierciedla pełną treść i formę dokumen
tu pierwotnego. Zastępuje go. Często bi
blioteki, a nawet osoby prywatne, które 
chcą mieć w swoich zbiorach konkretny 
dokument, a nie mogą zdobyć oryginału, 
zamawiają kopię tego dokumentu w po
staci kserokopii, fotokopii, mikrofiszy; 
mikrofilmu. •

a je g o  k o p ia r e p r o-— o b r a z  
d u k c  j a

Kopię obrazu wykonuje się techniką 
malarską. Jeżeli autor obrazu kopiuje 
swoje dzieło, wtedy taką kopię określa
my nazwą replika.

Reprodukcja podobnie jak kopia jest 
dokumentem wtórnym obrazu (oryginału)., 
Wykonuje się ją za pomocą urządzeń po
ligraficznych. Jest powielana w tysiącach 
egzemplarzy, co daje możliwość poznania 
dzieł wybitnych artystów malarzy.

Reprodukcje, fotografie, mapy, wykre
sy itp. są to pozatekstowe (graficzne) 
źródła informacji. Wykorzystuje się je 
jako uzupełnienie tekstu głównego w do
kumentach (książkach, czasopismach).

Pozatekstowe źródła informacji ilustru
jące tekst główny wzbogacają go o nowe 
wartości poznawcze i wtedy stają się 
częścią dokumentu pierwotnego.

Prezentacja wybranej książki — np. 
autorzy Pieśni ziemi naszej przewidzieli 
swoje dzieło jako całość — tekst pisany 
4- ilustracje (reprodukcje) +  fotokopie;
— k s ią ż k a ,  a p ł y t y  i t a ś m y  z 
n a g r a n y m  j e j  t e k s t e m

Płyty i taśmy jako dokumenty wtórne 
odzwierciedlają pełną treść dokumentu 
pierwotnego, np. Pana Tadeusza, lecz róż
nią się formą i postacią zewnętrzną. 
Książka zawiera tekst pisany (drukowa
ny), płyty i taśmy — tekst mówiony; do 
jego odtworzenia potrzebne są urządze
nia techniczne.

Dyskusja — co kto bardziej lubi: czy
tać, czy słuchać i dlaczego?

Przykład porównania dokumentów 
przez uczniów: )

— książka — Sienkiewicz: W pustyni i 
w puszczy

— film (kaseta video) — W pustyni i 
w puszczy, reż. W. Siesicki
PYTANIA

— Czy książka jest dokumentem pier
wotnym?
T ak, bo w  ta k ie j p ostac i p rzew id y w ał ja. au to r .

— Czy kaseta video z filmem W pusty
ni i w -puszczy jest kopią tego filmu?

T ak , bo odzw iercied la  pełne  cechy  treśc iow e, 
a tak że  fo rm ę  film u.

— Czy film jest dokumentem wtórnym 
(kopią) w stosunku do książki?

N ie, bo n ie  odzw ierc ied la  p e łn e j tre śc i k sią ż 
k i.

— Czy film może zastąpić książkę? 
Bardzo często słyszy się stwierdzenie: nie 
będę czytał książki, bo oglądałem film.

Nie, bo  n ie  je s t kop ią  k siążk i.
— Czy film jest więc dokumentem 

przez uczniów:
J e s t do k u m en tem  p ie rw o tn y m  — jego tw ó rcą  

je s t reżyser, k tó ry  w y k o rzy sta ł tw orzyw o lite 
rack ie  do stw ozen ia now ego dzieła, o in n y ch  
w arto śc iac h  i cechach  n.iż książka .

— Jakich? (poszerzamy dyskusję z ucz
niami o poznanie wartości książki i fil
mu).

Niezależnie od tego, że się. oglądało 
film, przerabiając lekturę należy zawsze 
ją przeczytać, aby poznać pełne dzieło 
autora, który nadał mu postać nie filmu, 
lecz książki.

— P ły ty ,  t a ś m y  (video, magnetofo
nowe) a ź r ó d ł a  n ie d o  k u m  e n t a  1- 
n e

Jeśli na płytach czy taśmach utrwalono 
niedokumentalne źródło inofrmacji (kon
cert, występ piosenkarza, wykład, dysku
sję), można je traktować jako dokumen
ty pierwotne.

Z punktu widzenia źródeł informacji 
nie jest istotne, czy mamy do czynienia z 
dokumentem pierwotnym czy wtórnym, 
bo i jeden, i drugi zawiera informację .
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źródłową i stanowi źródło informacji bez
pośredniej (zob. plansza). Natomiast do
kumenty pochodne zawierają informację 
przetworzoną i stanowią źródła informa
cji pośredniej.

•  Odczytanie definicji dokumentu po
chodnego, przedstawienie dokumentów 
pochodnych i uzupełnienie informacji na 
ich temat (niektóre z tych dokumentów 
były wcześniej omawiane na lekcjach bi
bliotecznych, np. karty katalogowe i ka
talogi).

Dokumenty pochodne — materiały in
formacyjne opracowane na podstawie do- 
dokumentów pierwotnych, np. bibliogra
fie, zestawienia tematyczne, przeglądy 
piśmiennictwa itp. Dokumenty te należą 
do warsztatu informacyjno-bibliograficz
nego biblioteki, a niektóre z nich są w bi
bliotekach opracowywane;

— stanowią źródło informacji pośred

niej — za ich pośrednictwem dowiaduje
my się o dokumencie pierwotnym, a czę
sto i o miejscu, w którym się on znaj
duje.

•  Zapis w zeszycie definicji dokumen
tu pierwotnego, wtórnego i pochodnego 
lub przerysowanie planszy.

•  Podsumowanie — powtórzenie naj
ważniejszych wiadomości oraz zapowiedź 
kontynuacji tematu.
L ite ra tu ra

E ncyk lo p ed ia  w spółczesnego  b ib lio teka rs tw a  
polsk iego. W rocław  1976.

P i r o g  W.: Zagadnien ia  in fo rm a c ji i d o k u 
m e n ta c ji n a u ko w e j. W wa 1977,

,,P o ra d n ik  B ib lio tek a rza” — w k ład k a  in s tru k 
cy jno -m eto d y czn a  n r  1. 1986 n r  9.

S ło w n ik  term in o lo g ic zn y  In fo rm a c ji n a u k o 
w e j. W rocław  1979. ’ ,

ANNA JĘDRZEJEK

Niestrudzony podróżnik po Szpargalii
W osiemdziesiąta rocznicę urodzin 

Juliusza Wiktora Gomulickiego
ANDRZEJ KEMPA

,,Kraina książek, ta najpiękniejsza dzielnica królestwa Szpargalii, już od 
kilku wieków sławiona ustami i piórami wdzięcznych mieszkańców oraz 
ciekawych podróżników, obejmuje również swoimi granicami wszelkiego 
rodzaju biblioteki i księgozbiory prywatne”. Gdyby taka kraina istniała na
prawdę, a nie w wyobraźni pisarzy i bibliofilów, jej honorowe obywatel
stwo posiadłby zapewne Juliusz W. Gomulicki, wytrwale wędrujący po 
barwnym a ,tajemniczym świecie dawnych ksiąg, annałów czasopism i 
stert zapisanego papieru.
On to zresztą jest autorem przytoczonej 

wyżej inwokacji, rozpoczynającej jego czte
roletnie (1957—1960) „Podróże po Szparga
lii” na łamach „Nowych Książek”.

Nazwisko bohatera tego szkicu kojarzy 
się nieodparcie z osobą twórcy Wspom
nień niebieskiego mundurka — Wiktora 
Gomułickiego (1848—1919), znakomitego po
ety, powieściopisarza, publicysty i biblio
fila, po którym syn odziedziczył talent pi
sarski, wielostronne zainteresowania twór
cze i żarliwą miłość do ksiąg.

Dla historii literatury zasłużył się J.W. 
Gomulicki jako odkrywca, wydawca i zna
komity badacz życia i twórczości Cypriana 
Norwida. Sam wyznał kiedyś, że jego ka
riera norwidologa zaczęła się w r. 1934, 
gdy na wystawie księgarni Mortkowicza 
przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie uj
rzał trzy tomy ineditów Norwida, wydane 
właśnie przez Miriama (Zenona Przesmy

ckiego). Wtedy zdecydował, że będzie kon
tynuował dzieło Miriama i swego ojca — 
jednego z pierwszych entuzjastów twórcy 
Promethidiona. Ten zamysł równał się pra
wie zdobywaniu Mount Everestu, ale też 
mozolna wspinaczka na szczyty poezji i 
krytyki literackiej, tekstologii i dociekań 
biograficznych zaowocowała przez czas 
pracowitego półwiecza dziesiątkami stu
diów historycznoliterackich i krytycznymi 
opracowaniami dzieł poety, z monumen
talną jedenastotomową edycją pism Nor
wida na czele, stanowiącą pierwsze pełne 
krytyczne wydanie jego twórczości. Na 
siedemdziesięciolecie urodzin uczonego 
(1979) Oddział Warszawski Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza i 
Państwowy Instytut Wydawniczy obda
rowały go bibliofilską, niskonakładową e- 
dycją wiersza Norwida W Weronie ze sto
sowną, lapidarną w treści, lecz jakże wy
mowną, dedykacją;
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(...) zn ak o m item u  w ydaw cy dzieł poety  i po
p u la ry za to ro w i jego  poezji, w  podziw ie i u - 
znan iu  d la  jego o lb rzy m ie j w iedzy, dociek liw oś
ci k ry ty c z n e j i p a s ji tw ó rcze j, z w y razam i 
g łębokiego szacu n k u  i z se rd eczn y m i u czu c ia 
m i.

OTUCHA O  K S i a i c e

Gpmulicki, albo inaczej JWG, bo takim 
akronimem posługuje się na użytek pub
liczny i prywatny, znany jest i ceniony 
również jako badacz dziejów Warszawy, 
znawca jej obyczajów, życia potocznego i 
umysłowego stołecznego miasta, któremu 
poświęcił ponad 400 rozpraw, studiów i 
„szkiców naprędce”.

Pasjonat i raptus, nieubłagany „bicz 
Boży” na wszelkiego autoramentu odstę- 
pców od norm etycznych w działalności 
naukowej i w stosunkach międzyludzkich, 
jest JWG podziwiany przez jednych, kry
tykowany przez innych, nikt mu wszelako 
nie jest w stanie zaprzeczyć wielkiej eru
dycji, ogromnego autorytetu naukowego i 
iście „komputerowej” (według określenia 
A. Ryszkiewicza) pamięci. Ryszkiewicz 
tak wspomina jedną ze swych licznych 
wizyt w gabinecie pisarza-bibliofila:

K siążk i w ysokop iennym  lasem  o tu la ły  w szy
stk ie  śc iany , tłoczy ły  się w  p a ru  rzędach , s ta 
ły  lub  leżały , a le b y ły  posłuszne gospodarzow i 
dom u, ja k  w ęże fu ja rc e  fak ira . D opraw dy, jest 
coś z m ag ii czarnoksiężn ika  w  szybkości re 
ak c ji i sk o ja rzeń , n ieom ylności pam ięci i sp ra 
w ności palców .

Podstawowy zrąb domowej biblioteczki 
przyszłego historyka literatury tworzył 
umiłowany ojciec. Wśród dziecięcych 
książek znalazły się Cudowne bajki Dy
gasińskiego, Madejowe łoże Rydla, Cyga
neczka Cervantesa, Złoty garnek i Dzia
dek do orzechów Hoffmana. Czarodziejski 
świat baśni uzupełniły rychło lektury z 
serii „Biblioteka Klasyków Polskich” Wen- 
dego. Treści przeczytanych książek i sta
łe obcowanie przez ogląd i dotyk z księ
gami z ojcowskiej biblioteki wzbudziło 
w nim, wspomina JWG:
[...] w  zupełn ie  n a tu ra ln y  sposób: n a jp ie rw  za
in te reso w an ie , późn iej szacunek, n areszc ie  zaś 
i m iłość dla w szystk iego, co by ło  k siążką  i co 
m ogło stać  się cudow nym  w eh iku łem  unoszą
cym  m nie  poprzez dalek ie  k ra je  i daw ne cza
sy.

Po Śmierci Wiktora Gomulickiego jego 
bogaty księgozbiór uległ rozproszeniu, 
część tylko książek przeszła w posiadanie 
syna wraz ze zbiorem kilkuset wycinków 
z jego wierszami, opowiadaniami i arty
kułami, kilku tysiącami skierowanych do 
niego listów, setkami dokumentów z XVI 
—XVII w. orazw kilkudziesięcioma dziewię
tnastowiecznymi drukami ulotnymi. Razem 
z nimi odziedziczył również jego cenną 
„tekę norwidowską”. Pierwsze zapamięta

ne samodzielne zakupy dokonane przez 
JWG pochodziły z r. 1922, kiedy to u jed
nego z Kleinsingerów na Świętokrzyskiej 
nabył pierwszą serię Opowiadań o starej 
Warszawie (1900) ojca, a u Millera popu
larne wydanie Życia polskiego w dawnycn 
wiekach Władysława Łozińskiego.

Wcześnie też, bo w wieku 11—12 lat, 
stał się mały bibliofil bywalcem publicz
nej wypożyczalni książek na Wielkiej lub 
Poznańskiej, gdzie pracująca tam biblio
tekarka zwykła dodawać mu do wybra
nych książek jakąś dodatkową lekturę 
jej zdaniem właściwą dla młodocianego 
czytelnika, a w gruncie rzeczy najzupeł
niej chybioną. Z ulgą więc przeniósł się 
niebawem do „Czytelni Powsz'echnej” pro
wadzonej przez Jadwigę i Marię Zaborow
skie przy ulicy Mazowieckiej 11. „Chodzi
łem tam przez blisko piętnaście lat, po
cząwszy od roku 1923, przeczytałem dzię
ki temu parę tysięcy książek, meldując 
sobie głowę najwybitniejszymi pozycjami 
całej literatury europejskiej”. Równocześ
nie czternastolatek, dzięki rodzinnej pro
tekcji u dyrektora Czerwijowskiego, zyskał 
prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki 
Publicznej na Koszykowej. Sentyment do 
ksiąg zwrócił nań uwagę Kazimierza Ła
pińskiego, dyrektora gimnazjum Beheim- 
-Schwarzbachów w Ostrowie pod Wiele
niem, który zlecił uczniowi opiekę nad 
szkolną biblioteką.

U grudnia 1934 r. J.W. Gomulicki, młody 
absolwent Wydziału Prawa, wypowiadał 
się pospołu z prof. Andrzejem Tretiakiem 
i Stefanem Żółkiewskim na miesięcznym
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zebraniu Warszawskiego Koła Związku 
Bibliotekarzy Polskich na temat warszaw
skich bibliotek naukowych. W dyskusji 
opowiadano się wówczas za zwiększeniem 
ilości godzin korzystania ze zbiorów, wy
dawaniem miesięcznego wykazu nowych 
nabytków bibliotek warszawskich, wresz
cie za utworzeniem w stolicy odrębnęj 
biblioteki do studiów literackich i polo
nistycznych, Ostatni postulat został, jak 
wiemy, zrealizowany w ćwi,erć wieku póź
niej, gdy Jan Michalski, znakomity biblio
fil, powołał do życia fundację im. Jadwi
gi i Jana Michalskich, która później stała 
się podwaliną biblioteki Insty^tutu Badań 
Literackich.

Przedwojenny księgozbiór JWG obfito
wał w wiele niezwykle cennych książek 
i rękopisów, zaś podczas okugacji powię
kszał się szybko od czasu, gdy jego właś
ciciel, rzuciwszy krótkotrwałą a mało płat
ną posadę akwizytora został współwłaś
cicielem antykwariatu „Biały Kruk” przy 
ulicy Alberta I króla Belgów, przez war
szawiaków zwanej po prostu Niecałą. O 
swojej działalności wśród ksiąg i ludzi o- 
powiada JWG w swoich wspomnieniach z 
lat wojny i okupacji. 16 września 1944 r. 
zbiory odziedziczone po ojcu oraz przez 
siebie zgromadzone latami wysiłku i ko
sztów przestały istnieć, trafione eksplozją 
bomby. Wszelkie próby ratunku choćby 
ich części okazały się daremne, zresztą 
już wkrótce (5 października) bezdomny 
bibliofil musiał się udać, zgodnie z posta
nowieniami o kapitulacji Powstania, na 
szlaki wojennej tułaczki, wyznaczone po
bytem w oflagach w Gross Born i Sand
bostel. Ale nawet tam, w trudnych wa
runkach bytu, młody podporucznik AK 
poświęcał się lekturze cudem zdobywa
nych książek.

Ja k aż  to rozkosz dla b ib lio fila  — drabow a- 
n ie półek  a n ty k w aria tu  w ypełnionego świeżo 
n ab y ty m i sta ro d ru k am i. M ożna się w tedy po 
raz  p ierw szy spotkać z książkam i znanym i' so
bie jedynie ze słyszenia. M ożna znaleźć pozy
cję, k tó re j się od la t n ad arem n ie  poszukiw ało. 
M ożna rów nież kup ić i to, co dopiero  w  p rzy 
szłości będzie potrzebne, ałe z czego n ie  n a tę 
ży rezygnow ać, potem  bow iem  m oże już być 
za późno.

Tej dewizie pozostaje JWG wierny od 
początku swej kariery bibliofilskiej i nic 
dziwnego, że żoliborskie mieszkanie uczo- 

‘ nègo wzbudza podziw i zazdrość księgolu- 
bów. „Kocham się w małych czwórkach, 
oktawach i duodecymach, a od foliantów 
uciekam jak diabeł od święconej wody” 
— wyznaje pisarz-bibłiofil i na poparcie 
tej tezy opowiada, jak to w r. 1958 nabył 
w jednym z warszawskich antykwariatów 
„śliczny elzewirek, dziesięć i pół na sie
dem centymetrów, oprawiony zaś w pół
tora wieku później w brążową skórę, na 
której introligator wycisnął, a później

wyzłocił, delikatne, ramki i kwiatki”. Cho
dziło tu o zbiór epigramatów łacińskich 
Johna Owena dedykowany przez angiel
skiego poetę-bibliofila Waltera Savage 
Landora innemu poecie i miłośnikowi 
ksiąg, Robertowi Southeyowi.

Wśród książek chętnie i często pokazy
wanych licznie odwiedzającym gabinet- 
-pracownię pisarza znajdują się takie ci- 
melia jak np. francuski klocek zawiera
jący sześć broszurek z r. 1787 na temat 
awantur słynnego Cagliostra, Lingwologia 
z r. 1863 dowodząca, że już Adam i Ewa 
mówili w raju po... polsku, dziełko F. J. 
Skarszewskiego Sposób ułatwiający naukg 
chronologii zastosowany ' mianowicie do 
chronologii królów i sławniejszych dzie-̂  . 
jów polskich w wierszu krakowiakowym 
(1843), Poezyje Wiktora Gomulickiego (1873) 
zachowane zaledwie w trzech egzempla
rzach, bo dnne zostały zniszczone przez 
autora na wieść o niesłusznej a napastli
wej recenzji jakiegoś anonimowego kryty
ka literackiego. Osobną grupę książek sta
nowią wszystkie wydania dzieł ojca oraz 
szczątki jego bibłioteki trafiające się jesz
cze do dziś w obiegu antykwarycznym, a 
odznaczające się niewielką owalną pie
czątką- z napisem „Zbiór Wiktora Gomu
lickiego”. W dziesięciotysięcznym księgo
zbiorze uczonego znajdują się też wszystkie 
wydania dzieł Norwida i niemał komple
tna literatura przedmiotu — podstawowy 
warsztat pracy norwidologa. Setki pier
wodruków dzieł pisarzy Oświecenia i Ro
mantyzmu sąsiadują ż podstawowymi 
kompendiami wiedzy o Warszawie, dzieła 
z innych dyscyplin naukowych stysają się 
ze słownikami, bibliografiami i literaturą 
księgoznawczą. JWG jest autorem paruset 
krytycznych omówień w dziale „Rocznika 
Literackiego” (od 1968), noszącym począt
kowo tytuł „Wiedza o książce. Bibliogra
fia. Encyklopedie. Słowniki”. Rzetełne i 
kompetentne oceny książek wywodzą się 
z ogólnie podziwianej erudycji uczonego i 
jego wszechstronnej pamięci.

W r. 1962 JWG był rzecznikiem „gabinetu 
yviedzy o Warszawie”, czyłi ,,osobnego o- 
środka informacyjno-dokumentacyjnego 
poświęconego wyłącznie wiedzy o dawnej 
i nowej Warszawie, a więc takiej wyspe
cjalizowanej placówki, w której każdy in
teresant mógłby otrzymać poszukiwaną 
przez siebie informację”. Innymi słowy 
uczony postulował utworzenie działu bi
bliotecznego nastawionego głównie na 
szybką i sprawną obsługę bibliograficzno- 
-informacyjną, który propopował zlokałi- 
zować w Bibliotece Publicznej m.st. War
szawy, najbardziej jego zdaniem kompe
tentnej w tym zakresie bibliotece war
szawskiej. - Dodać warto, że postulat ten 
jest realizowany z należnym rozmachem 
ku niemałej radości użytkowników.

J.W.Gomułicki jest ostatnim żyjącym 
członkiem Towarzystwa Bibłiofilów Pol
skich, współzałożycielem (1957) i przez
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piętnaście lat (do 1972) głównym jego dzia
łaczem i animatorem. Jest też jednym z 
trojga żyjących członków Kapituły Białe
go Kruka, organizatorem kilkunastu wy
staw książek, m.in. największej do dziś 
wystawy książek o Warszawie (1961), do
radcą i życzliwym inspiratorem cudzych 
przedsięwzięć twórczych i kolekcjoners
kich.

„Znawstwo książek, umiejętność i pasja 
zbieracka Gomulickiego mogłyby stano
wić temat osobnego szkicu” — pisał w r. 
1963 Władysław Bartoszewski *. Sam uczo
ny przed rokiem napisał:

J e s t  czas g rom adzen ia  i je s t czas ro zp ra sza
n ia . D otyczy to  rów nież księgozb iorów  p ry w a t
nych , chociaż w ie lu  zb ieraczy  m oże się z ow ym  
zdan iem  nie  zgodzić. T ak i je d n a k  pogląd  w y
raz ił m ój O jciec, n ie  ty lk o  poe1;a i prozaik , 
a le  i w y b itn y  b ib lio fil. T ak i rów nież  pogląd  
podzie lam  i ja  z kolei, strac iw szy  w łasn ą  ko
le k c ję  w  1944 r., ale już  od w ie lu  la t  s ta ra ją c  
się — po jego odbudow an iu  — żeby m ój k się 
gozbiór n ie  liczy ł w ięcej niż 10 000 tom ów , co 
w ym aga jego  sta łego  i kon sek w en tn eg o  p rze
trzeb ian ia . D zisiaj, pod kon iec  życia, m arzę  dla 
o dm iany , żeby zostaw ić po sobie n a jw y że j 
cz te ry  albo  pięć tysięcy  n a jp o trzeb n ie jszy c h  
albo  n a jm ilszy ch  m l książek. W iele pozycji 
m ego księgozb ioru  p rzeznaczam  w ięc n a  w y
m ian ę  albo  na  dary , n a jw ięce j ich  je d n a k  p ó j
dzie do an ty k w aria tó w , d o c ie ra jąc  nareszcie

* JW G  w  r. 1963 opub likow ał n a  łam ach  „P o 
ra d n ik a  B ib lio tek a rza” w spom nien ie  o le k tu 
ra c h  sw ego dzieciństw a i w czesnej m łodości: 
P od  urokiem , k s ią żk i  (nr 7/8 s. 186—190) oraz 
szkic pośw ięcony T uw im ow i: T u w im  i św ia t 
k s ią żk i  (n r 11/12 s. 317—322). W ładysław  B a rto 
szew ski zaś ogłosił tam że (n r 7/8 s. 181—186) 
o b szerne  s tu d iu m  Ju liu sz  W ik to r  G ó m ulick i, 
c zy li osobow ość n ie zw yk ła .

do ty ch  b ib lio tek , uczonych  lub  zb ieraczy, 
k tó ry m  śą one te ra z  b ard z ie j po trzeb n e  an iże li 
m nie. Już od paru dziesiątków  la t cieszącego 
się n im i p ry w atn ie .

' Swój stosunek do książki wyraził naj
piękniej w czterowierszu wpisanym 16 li
stopada 1985 r. w sztambuchu Józefa Chu
dka:

K siążka — stu d n ia  m ądrości, sk rzyd ło  
C heru b in a ,

S k arb n ica  w szelk iej w iedzy n igdy  n iep rze 
b ra n a .

N ajw iern ie jszy  z p rzy jac ió ł, n a  O lim p 
'  d rab in a ...

P ra w d a ... lecz jeś li DOBRA i je ś li — 
CZYTANA!,

Przed kilku laty Stefan Lichański (1914 
—1983) poświęcił Juliuszowi W. Gomuli- 
ckiemu urokliwy wiersz-posłanie, z któ
rego wydobywam kilka początkowych 
wersów:

G dy w  św ia tło  e lek try czn e  róż św itu  się 
w k rad a

I już noc ja k  g asnąca  zam iera  b allada . 
S ta ra  księga, d o tk n ię ta  ręk ą  p ieszczotliw ą. 
D rży po k u są  w iosenną, k rw ią  p u lsu je  ży

w ą
O tw iera jąc  Ci d rogę w  czasy p rzem in ione . 
W ięc la ta  ta k  odw racasz  ja k  za stronią 

s tronę .
Ze n iczym  lekko m y śln ie  w  b aśń  zb łąk an e  

■I dzieci
Od dziś do w czora j stąpasz  w  głąb  dzie- ■ 

sięcioleci.

Niechaj w czas osiemdziesięciolecia uro
dzin Juliusza Wiktora Gomulickiego speł
nia się życzenie poety o pożytecznej wę
drówce w głąb dziesięcioleci. Niech szczę
ście sprzyja wszelkim Pana przedsięwzię
ciom. Ad multos annos. Panie Profesorze!
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Mały Leksykon 
Polskich Czasopism  
Bibliotekarskich

Studia o Książce
„studia o Książce” ukazują się od r. 

1970 z częstotliwością roczną. Stanowią 
kontynuację serii: „Bibliotekoznawstwo” 
(wyd. Uniwersytet Wrocławski), „Biblio
teka” (Uniwersytet Poznański), „Nauka 
o Książce” (Uniwersytet Toruński), wyda
wanych w latach 1955—1970. Pierwszy tom 
„Studiów” nosił podtytuł: „Ogólnopolski 
Organ Szkół Wyższych”. W t. 2 zmieniono 
go na „Międzyuczelniane Zeszyty Nauko
we Resortu Oświaty i Szkolnictwa Wyż
szego”, a w t. 3 na „Międzyuczelniane Ze
szyty Naukowe Resortu Nauki, Szkolni
ctwa Wyższego i Techniki”.

Redaktorem naczelnym „Studiów” do t. 
17 włącznie był Karol Głombiowski (tom 
ten wydano w r. 1988 już po śmierci Pro
fesora).

Wydawaniem tego rocznika zajmuje się 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wy
dawnictwo, Oddział we Wrocławiu. Po
czątkowe tomy drukowane były przez 
Wrocławską Drukarnię Dziełową, następ
ne — przez Wrocławską Drukarnię Nau
kową.

Format czasopisma jest stały, wynosi 
23,5 cm (8°), objętość poszczególych tomów 
waha się w granicach 222—413 stron, na
kład kształtuje się w wysokości 1000—2000 
egzemplarzy.

„Studia o Książce” poświęconą są pro
blemom księgoznawstwa. Tematyka obej
muje zagadnienia produkcji książki, infor
macji o książce, księgarstwa, biblioteko
znawstwa i czytelnictwa, zarówno w a- 
spekcie historycznym, jak i współczesnym. 
Duży nacisk położono na teoretyczne i me
todologiczne zagadnienia nauki o książce. 
Prawie w każdym roczniku omawiane są 
problemy wydawnicze i księgarskie, sporo 
uwagi poświęca się również drukarstwu, 
ilustratorstwu, czytelnictwu i recepcji 
książki, historii książki i bibliotek. Do 
tematów rzadziej poruszanych należą rę- 
kopisoznawstwo oraz papiernictwo, biblio
filstwo, bibliografia, Najwięcej miejsca 
zajmują w poszczególnych tomach rozpra
wy naukowe oraz recenzje, przede wszy
stkim dotyczące literatury zagranicznej.

Stałe działy „Studiów o Książce” to: 
Artykuły, Propozycje i przeglądy (nie w 
każdym tomie). Recenzje, Z żałobnej kar
ty, Nowości zagranicznej literatury księ- 
goznawczej. Kronika.

Z siedemnastu tomów wydanych do r. 
1988 jeden — t. 3. z r. 1973 — ma charak
ter specjalny. Został on poświęcony Jano
wi Muszkowskiemu, historykowi książki i

bibliografowi, twórcy pierwszej w Polsce 
katedry bibliotekoznawstwa w Łodzi, au
torowi wielu publikacji z zakresu biblio- 
logii. W tomie tym poddano również ana
lizie jego twórczość. T. 10 z r. 1980 za
wiera dodatek w postaci Bibliografii za
wartości t. 1-10, opracowany przez Stefana 
Kubowa.

Z Doświadczeń 
Bibliotek Szkolnych 
i Pedagogicznych

Wydawnictwo to będące organem Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich ukazy
wało się w latach 1959—1972. W zamie
rzeniach redakcyjnych miał to być rocz
nik, ale faktycznie wydawane było niere
gularnie, tak że w ciągu 14 lat opubliko
wano 10 tomów (brak za lata 1962, 1966, 
1968 i 1971).

Redaktorem naczelnym przez wszystkie 
lata była Janina Popławska.

Drukiem zajmowały się kolejno: Kra
kowskie Zakłady Graficzne (1959), Zakła
dy Graficzne Państwowych Zakładów Wy
dawnictw Szkolnych w Łodzi (1960—1964), 
Drukarnia Związkowa w Krakowie (1965— 
—1972). Format przez cały czas był stały 
— 23 cm (8°). Objętość zwiększała się w 
kolejnych zeszytach, wynosiła 96—191 
stron. W każdym zeszycie zamieszczonych 
było kilka (ok. 8) ilustracji. Nakład w la
tach 1959—1961 i 1964 wynosił 5000 egzem
plarzy, w pozostałych — zmniejszył się do 
3000 egzemplarzy.

Wydawnictwo przeznaczone było dla 
nauczycieli bibliotekarzy pracujących w 
bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. 
Główny jego cel stanowiło upowszechnia
nie doświadczeń pracy z czytelnikiem w 
tychże bibliotekach. Służyły temu publi
kacje, w których przedstawiano metody 
pracy z czytelnikiem, różne formy pro
pagandy książki i czytelnictwa. W każ- 
nym roczniku zamieszczano kilka prac ilu
strujących działalność bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych. Ponadto sporo artyku
łów poświęconych jest prezentacji różnych 
form kształcenia bibliotekarzy, w tym 
głównie bibliotekarzy zatrudnionych w 
bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. 
Często też zamieszczane były opracowania 
traktujące o współpracy międzybibliotecz
nej oraz współpracy biblioteki ze środowi
skiem. Kilka prac poświęcono technice 
bibliotecznej, usprawnieniom technicznym 
wprowadzanym w bibliotekach szkolnych 
i pedagogicznych, zagadnieniom czasopiś- 
mienniczym, służbie informacyjnej, zbio
rom i służbie audiowizualnej.
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Redakcja w planach zakładała także, że 
w poszczególnych tomach publikowane bę
dą informacje o nowościach wydawniczych 
z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekar
stwa i czytelnictwa. I tak poczynając od 
r. 1963 w każdym tomie ukazało się po 
kilka recenzji nowości książkowych, tak 
polskich, jak i zagranicznych.

W ostatnim roczniku zamieszczono pięć 
dodatków. Były to: Instrukcja o prowa
dzeniu bibliotek szkolnych, Statut peda

gogicznej biblioteki wojewódzkiej, SttLtut 
pedagogicznej biblioteki powiatowej (miej
skiej i dzielnicowej), Spis treści 10 rocz
ników za lata 1959—1972, Skorowidz temn- 
tyczno-zagadnieniowy 10 roczników (1959 
—1972).

Tak więc bibliotekarze nauczyciele o- 
trzymali w latach 1959—1972 wartościowe 
i pożyteczne materiały, które mogli wy
korzystać w codziennej pracy.

BARBARA GÓRA

JAN W OŁOSZ

B i a t t o w  K A  
Na r o d o w a

Co nowego 
w Bibliotece Narodowej

Jak inigdy dotąd, dominują kłopoty. Do 
sygnalizowanych w poprzedniej korespon
dencji trudności kadrowych i budowla
nych dołączyły braki funduszów. W maju 
szacowano je na 350 min zł. Tyle brako
wało, aby zadania BN mogły być realizo
wane na dotychczasowym poziomie. Ceny 
materiałów i usług, a także płace nie za
trzymały się jednak na poziomie majo
wym. Dość powiedzieć, że w sierpniu za
brakło środków na wysyłkę korespon
dencji, paczek, wypłaty honorariów, dele
gacje itp. Przekazując tę korespondencję 
do druku chcę wierzyć, że to tylko o- 
kresowe kłopoty, które wkrótce zostaną 
wyeliminowane.

Drastyczny brak funduszów nawet w 
krótkim okresie będzie miał jednak skut
ki długotrwałe. W pełni to niebezpieczeń
stwo doceniła Rada Naukowa Biblioteki 
Narodowej, która na posiedzeniu w czer
wcu przyjęła uchwałę wzywającą do 
zmiany przepisów finansowych w taki 
sposób, aby dochody BN nie były odpro
wadzane do skarbu państwa, lecz mogły 
być przeznaczane na cele działalności BN.

Na szczęście fundusze inwestycyjne na 
kontynuację budowy nowej siedziby nie 
zostały wyczerpane (przynajmniej do po
czątku września). Dzięki temu prace bu- 
dowlano-^montażowe prowadzi się przy 
części kompleksu czytelniczego i jest na

dzieja, że przed zimą część budynku zo
stanie zamknięta i stworzony będzie fro»t 
robót na okres zimowy. Wykonano też 
drogi dojazdowe, uporządkowano część 
terenu wokół użytkowanych obiektów, u- 
kończono prace przy płaskorzeźbie od 
strony Al. Niepodległości. Dalsze komórki 
BN przeprowadziły się do budynku prze
znaczonego na warsztaty biblioteczne.

Nowy gmach coraz pełniej służy zada
niom książnicy narodowej, nie przestaje 
też budzić ciekawości bibliotekarzy kra
jowych i zagranicznych, przyjeżdżających 
w grupach zorganizowanych i indywi
dualnie. Z reguły obiekt spotyka się z u- 
znaniem, a szczegółowe pytania gości do
tyczące różnych rozwiązań funkcjonalnych 
i kwestii wyposażeniowych dowodzą, że 
budzą one szczególne zainteresowanie i 
pewnie skłaniają do wykorzystania pod
patrzonych rozwiązań u siebie.

A gości BN nie brakuje. Przybywają 
przy różnych okazjach. Tak np. w majiu 
odwiedził BN przewodniczący IFLA Peter 
Geh, który bawił w naszym kraju z oka
zji Krajowego Zjazdu Delegatów SBP w 
Gdańsku. W BN złożył wizytę dyrektoro
wi, zwiedził nowy gmach oraz uczestni
czył w posiedzeniu Polskiego Komitetu 
Współpracy z IFLA. W czerwcu przez 
kilka dni gościem BN był N.S. Karta- 
szow, dyrektor Biblioteki im. . Lenina w 
Moskwie. Było też wielu innych gości 
krajowych i zagranicznych.

Z gości zagranicznych zasygnalizuję 
jeszcze uczestników polsko-radzieckiego 
seminarium na temat bibliografii biblio
grafii w systemie informacji naukowej, 
które zorganizował w ostatniej dekadzie 
kwietnia Instytut Bibliograficzny. Obok 
przedstawicieli Kniżnej Pałaty z Moskwy 
oraz Państwowej Biblioteki Publicznej im. 
Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie, 
udział w seminarium wzięli również bi
bliografowie krajowi.

BN wespół ze Stowarzyszeniem Biblio
tekarzy Polskich i przy finansowej po
mocy Ministerstwa Kultury i Sztuki zor
ganizowała krajową konferencję poświę
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V

coną powszechnej dostępności do publi
kacji w Polsce. Jej uczestnikami było ok. 
90 przedstawicieli bibliotek naukowych, 
(uczelnianych, publicznych i specjalnych). 
Temat konferencji nawiązywał do prog
ramu kluczowego UAP IFLA i stanowił 
okazję do szerszego zaprezentowania 
wszystkich programów kluczowych IFLA 
przez doc. Adama Wysockiego, przewod
niczącego Komitetu Zarządzania Progra
mami IFLA. W czasie dwudniowych ob
rad wysłuchano 8 referatów i omówiono 
najważniejsze warunki zapewnienia użyt
kownikom łatwego dostępu do dokumen
tów. Uwagę skupiono na zagadnieniach 
gromadzenia zbiorów, informacji o zbio
rach oraz na wypożyczeniach międzybi
bliotecznych, Gorąco dyskutowano proble
my wydawnictw bezdebitowych oraz wy
dawanych bez zgody cenzury. Wygłoszo
ne referaty zostaną opublikowane w 25 
tomie „Rocznika Biblioteki Narodowej”, a 
wnioski z konferencji, przedstawione na 
Krajowym Zjeździe Delegatów SBP, spot- . 
kały się na tym forum z aprobatą i po
parciem.

Jeśli już wspominamy o Krajowym 
Zjeździe Delegatów SBP w Gdańsku, to 
trzeba odnotować wybranie trojga pra
cowników BN ' do Zarządu Głównego 
SBP: Stanisława Czajki — na przewod
niczącego ZG SBP, Jana Wołosza — na 
wiceprzewodniczącego oraz Barbary Ka- 
ramać — na członka Zarządu‘Głównego.

Na czoło w ostatnich miesiącach nie
wątpliwie wysuwa się wystawa „Wydaw
nictwa polskie 1939—1945” otwarta w Pa
łacu Rzeczypospolitej 31 sierpnia z okazji 
50 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Jej organizatorzy i komisarze: Andrzej 
Urbański i Oskar S. Czarnik; (przy współ
udziale Janusza Kosteckiego) urządzili 
wystawę naprawdę wielką, prezentującą 
niezwykle bogaty zbiór publikacji rzad
kich, gorliwie konfiskowanych przez oku
pantów oraz przez władze po wyzwoleniu, 
ukrywanych i przechowywanych z po
święceniem przez bibliotekarzy i osoby 
prywatne. Pokazano dokumenty ze zbio
rów BN, a także Biblioteki Jagiellońskiej, 
Centralnej Biblioteki Wojskowej, Central
nego Archiwum Partii oraz ze zbiorów 
prywatnych. W drukowanym katalogu 
autorzy wystawy piszą:

W ystaw a sk łada  się z trz e c h  części. P ierw sza  
z n ich  o b e jm u je  ziem ie polskie, k tó re  w  w y
n ik u  p rzeg ran e j w o jn y  1939 r. znalaz ły  się pod 
o k u p ac ją  n iem ieck ą  oraz — n a  k ró tk o —litew 
ską. D ruga p rezen tu je  sz lak i w ychodźstw a (...). 
Część o s ta tn ia  — ,,P o lska  — 'p rz e ło m  w o jn y  i

p o k o ju ” — w w ielk im  skrócie  ob razu je  k o n 
flik ty , k tó re  sta ły  się udzia łem  P olaków  w  
w y n ik u  um ów  ja łtań sk ich .

Wystawa budzi ogromne zainteresowanie.
Po wyremontowaniu Pałacu Rzeczypos

politej BN uzyskała dobre warunlü do 
prezentowania mieszkańcom Warszawy 
i gościom stolicy ekspozycji ciekawych 
dokumentów. W widoczny sposób ożywiło 
to działalność wystawieniczą BN — już 
w tym roku zorganizowano wystawy: 
prac artystów książki Anatola Girsa i Bo
lesława Baroza (marzec), „Myśl o poko
ju w piśmiennictwie światowym i pol
skim” (kwiecień), polskich wydawnictv/ 
bibliofilskich (prezentowanych w kwiet
niu w Bibliotece im. Lenina w Moskwie), 
„Z dorobku uczonych polskiego pochodze
nia 1945—1989 (sierpień).

I jeszcze o trzech publikacjach. Mimo 
Idopotów z poligrafią, BN wydała kilka 
publikacji, z których chciałbym zasygna
lizować na pierwszym miejscu Słownik 
języka haseł przedmiotowych Biblioteki 
Narodowej Janiny Trzcińskiej i Ewy 
Stępniakowej. Jest to publikacja dawno 
zapowiadana i przez bibliotekarzy ocze
kiwana jako podstawowa pomoc dla ko
mórek prowadzących katalogi przedmio
towe w bibliotekach.

Inny charakter ma publikacja Instytu
cje —■ publiczność — sytuacje lektury. 
Jest to pierwszy tom studiów z historii 
czytelnictwa pod redakcją Janusza Kos
teckiego, kierownika utworzonej w r. 
1984 Sekcji, obecnie Zakładu, Badania 
Historii Czytelnictwa. Tom zapoczątko
wuje cykl podobnych prac, które mają 
się ukazywać w ramach nowej serii wy
dawniczej Instytutu — „Z Dziejów Kul
tury Czytelniczej w Polsce”. Jego zawar
tość to siedem obszernych prac autorstwa 
pracowników Zakładu Badania Historii 
Czytelnictwa traktujących o „dziejach 
społecznego funkcjonowania przekazów 
drukowanych w XIX i pierwszej połowie 
XX w.” — jak czytamy w słowie wstęp- 
nym.

Trzecia publikacja to opracowany w 
Instytucie Książki i Czytelnictwa infor
mator Projektanci budynków bibliotecz
nych w Polsce — ważny przede wszyst
kim dla tych, którzy zamierzają budo
wać lub dobudowywać nowe pomieszcze
nia biblioteczne. Czytelnik znajdzie tu 
nazwiska architektów, specjalistów od 
konstrukcji, instalacji, wystroju plasty
cznego oraz od kwestii technologicznych 
łącznie z informacją o obiektach, których 
projekty opracowywali.
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JERZY BEDNARZ

Prawo
biblioteczne
NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA 

PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK 
PUBLICZNYCH

Oto znów nowe stawki wynagrodzeń 
zasadniczych pracowników działalności 
podstawowej upowszechniania kultury i 
sztuki (w tym i pracowników bibliotek 
publicznych)

Kategoria
zaszeregowania

Miesięczna kwota 
w złotych

IV 103 000 — 125 000
V 113 800 — 138 600
VI 126 200 — 152 300
VII 138 600 — 166 100
VIII 151 100 — 179 800
IX 163 700 — 193 700
X 176 000 — 212 000
XI 192 700 — 230 500
XII 209 200 — 248 800
XIII 226 000 — 267 100
XIV 242 500 —-285 500
XV 253 700 — 309 700
XVI 270 000 — 328 300
XVII 286 200 — 347 200
XVIII 302 400 — 365 800

Stawki powyższe wprowadziło Zarządze
nie nr 24 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
9 listopada 1989 r., obowiązujące od 1 
października b.r. ,

Zmienione zostały również od l paź

Kategorią
zaszeregowania

Miesięczna kwota 
w złotych

I do 81300
II 75 600 — 93 700
III 86 600 — 105 900
IV 97 500 — 118 100
V 108 900 — 130 400
VI 120 000 — 142 500
VII 131 300 — 154 800
VIII - 142 000 — 167 000
IX 153 300 — 179 200
X 164 700 — 195 400
XÎ 179 200 — 211 700
XII 194 000 — 228 000
XIII 209 000 — 244 200
XIV 224 000 — 260 500
XV ' 233 500 — 282 200
XVI 248 300 — 298 600
XVII 262 500 — 315 200

dziernika br. stawki wynagrodzeń zasadni
czych pracowników administracyjnych i 
obsługi zatrudnionych m.in. w bibliote
kach publicznych (Zarządzenie nr 25 Mini
stra Kultury i Sztuki z dnia 9 listopada 
1989 r.

Korzystając z okazji przypominam o ko
nieczności stałego śledzenia zmieniającej 
się wysokości najniższego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce uspołecznionej 
stanowiącego podstawę do ustalania wy
sokości dodatków funkcyjnych i za zna
jomość języków obcych.

WYŻSZE HONORARIA AUTORSKIE
Od 20 października 1989 r. wprowadzo

na została nowa stawka podstawowa dla 
obliczania wynagrodzeń autorskich za książ
ki, utwory plastyczne, sceniczne i muzycz
ne. Wynosi ona 160 000 zł. Zarządzenie 
Ministra Kultury i Sztuki opublikowane 
zostało w „Monitorze Polskim” nr 35.

NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA 
AUTORÓW UTWORÓW 
FOTOGRAFICZNYCH

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 10 sierpnia 1989 r. „Monitor Polski” 
nr 30, poz. 234) ustaliło nowe zasady wy
nagradzania autorów utworów fotograficz
nych. Zarządzenie weszło w życie z dniem 
31 sierpnia 1989 r.

URLOPY WYCHOWAWCZE
Poważne zmiany wprowadzono do roz

porządzenia Rady Ministrów o urlopach 
wychowawczych (Rozporządzenie Rady Mi
nistrów z dnia 6 lipca 1989 r, — „Dzien
nik Ustaw” nr 46, poz. 247). Inaczej zo
stały określone kwoty zasiłków wycho
wawczych (25% przeciętnego wynagrodze
nia miesięcznego w gospodarce uspołecz
nionej w roku niestety ubiegłym, dla sa
motnych matek — 40%). Wprowadzono 
również bardzo szczegółowe zasady usta
lania wysokości dochodu rodziny, od któ
rego zależy prawo do zasiłku wychowaw
czego.

KREDYTY MM
Jednolity tekst rozporządzenia Rady Mi

nistrów dotyczącego tych spraw ogłoszo
ny został w ' „Dzienniku Ustaw” nr 46, 
poz. 251.

ZWOLNIENIA OD PRACY DZIAŁACZY 
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Sprawę -reguluje rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. („Dzien
nik Ustaw” nr 48, poz. 266)

Świadectwo pracy i opinie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

11 sierpnia br. („Dziennik Ustaw” nr 49
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poz. 271) w istotny sposób zmieniono treść 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 
listopada 1974 r. w sprawie świadectw 
pracy i opinii. Doradzam, zwłaszcza pra
cownikom kadr, zapoznanie się z tymi 
nowościami. Zgodne z wymogami prawa 
sporządzanie świadectw pracy i opinii 
nabiera na znaczeniu, ponieważ wprowa
dzono możliwość wystąpienia niezadowolo

nego pracownika do Sądu Pracy z żąda
niem ich sprostowania.

ODSETKI USTAWOWE
Z dniem 1 listopada 1989 r. zniesione 

zostały odsetki maksymalne. Wysokość 
odsetek ustawowych w złotych ustalono 
na 120% w stosunku rocznym, w walucie 
obcej — na 8% w stosunku rocznym.

Artykid 15,
czyli korzystanie z bibliotek jest bezpłatne

Wprowadzenie opłat za rewersy w Bi
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego sta
ło się przedmiotem skargi wniesionej do 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Prof. Ewa 
Łętowska — wykazując zrozumienie przy
czyn wprowadzenia tych opłat (używanie 
rewersów w sposób niezgodny z ich prze
znaczeniem) — zwróciła uwagę na niezgod
ność tego rodzaju praktyk z obowiązu
jącym prawem. Padły stwierdzenia, że 
formalnie rzecz biorąc można by tu było 
dopatrywać się nawet obrazy zasady 
konstytucyjnej (art 73), znajdującej kon
kretyzację w art 15 ustawy o bibliotekach, 
która przewiduje bezpłatne korzystanie z 
bibliotek. Prof. Łętowska zasugerowała 
możliwość „dostosowania przepisów usta
wy do potrzeb rzeczywistości”.

W odpowiedzi na interwencję Rzecznika 
Praw Obywatelskich Ministerstwo Kultu
ry i Sztuki potwierdziło aktualność zapi
sów art. 15 ustawy o bibliotekach, stwier
dzającego m.in., że ,,korzystanie z biblio
tek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej jest 
bezpłatne”. MKiS zajęło stanowisko, że 
zasada bezpłatnego udostępniania książek 
powinna być utrzymana we wszystkich 
rodzajach bibliotek i że ustanawianie o- 
płat pobieranych od czytelników za druki 
biblioteczne stanowiące dokumentację in
stytucji (karty książki, karty czytelników.

rewersy służące kontroli wypożyczeń) „nie 
znajduje uzasadnienia prawnego i m e r y 
t o r y c z n e g o ” (podkr. — J.W.). Stanowi
sko to można chyba interpretować jako 
deklarację woli utrzymania dotychczaso
wego rozwiązania.

Takie intencje MKiS nastrajają opty
mistycznie. Oznaczałoby to, że mimo sze
rzonego w Polsce przez coraz liczniejsze 

• rzesze fanatyków kultu totalnego samo
finansowania są jeszcze ludzie, którzy po
trafią racjonalnie ocenić społeczne zyski 
i straty, którzy wiedzą, że czasem warto 
do czegoś dołożyć, by na czymś innym zy
skać.

Należy podkreślić, że MKiS podtrzymu
jąc aktualność zapisu w sprawie bezpłat
nych wypożyczeń, podtrzymało zarazem 
aktualność tych zapisów ustawy o biblio
tekach, które mówią o możliwości pobie
rania opłat za usługi bibliograficzne i do
kumentacyjne, za reprodukowanie i mi
krofilmowanie, za nie zwrócone w terminie 
materiały biblioteczne, uszkodzone, znisz
czone lub niezwrócone książki, których nie 
można nabyć w sprzedaży rynkowej, a 
także tytułem zwrotu kosztów przesyłki 
materiałów bibliotecznych oraz kaucji na 
zabezpieczenie wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych.

JULIUSZ WASILEWSKI
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Lisiy

Przysposobienie czytelnicze iiinformacyjne-inaczej
z  uwagą przeczytałyśmy artykuł Jana 

Kropiwnickiego Przysposobienie czytelni
cze i informacyjne — inaczej, zamieszczo
ny w „Poradniku” nr 5/89. Właśnie wró
ciłyśmy do pracy po przerwie Wakacyj
nej i — jak co roku — zaczęłyśmy się 
„przymierzać” do opracowania harmono
gramu lekcji przysposobienia czytelniczego 
i informacyjnego. Od dobrych kilku lat 
prowadzimy systematycznie i planowo te 
lekcje (nigdy na zasadzie nagłego zastęp
stwa za nieobecnego nauczyciela dowolne
go przedmiotu!, co jest codzienną prakty
ką w znanych nam szkołach) i rezultaty 
naszych wysiłków obserwujemy podczas 
pracy w 'wypożyczalni. Wyraźnie widocz
ne jest, że dzieci (szczególnie te najbar
dziej oczytane) chętnie korzystają z ka
talogów, czego wcześniej nie było. W czy
telni wiedzą, z czego i jak skorzystać, by 
znaleźć potrzebne informacje. Wyraźnie 
też zwiększyła się ilość wypożyczeń ksią
żek popularnonaukowych.

Nie wiemy natomiast, jak radzą sobie 
absolwenci z wyszukiwaniem informacji 
na określony temat i sporządzaniem ze
stawień bibliograficznych, bowiem te te

maty opracowywane były dopiero w kla
sach ósmych. A jak ważna jest to umiejęt
ność, każdy z nas miał okazję doświad
czyć, choćby podczas studiów.

Zgadzamy się więc w pełni z wnioska
mi Autora, które wynikają ze zwykłych 
prawideł logiki — dlatego zapewne są tak 
przekonywające. Spróbujemy zastosować 
Jego propozycję — otrzymałyśmy na to 
akceptację dyrekcji szkoły, choć z mini
malną korektą tematyki zajęć w poszcze
gólnych klasach. I tak;

— wydawnictwa informacji pośredniej 
(pkt 14) — kl. VII,

— kartoteka zagadnieniowa (pkt 15) •— 
kl. V,

— wyszukiwanie informacji na określo
ny temat (pkt 1.6) — kl. VIII,

— wyszukiwanie informacji bibliogra
ficznych na określony temat (pkt 17) — kl. 
VI.

Będziemy dzielić się z Autorem naszy
mi spostrzeżeniami.

SŁAWENTYNA KOSIARCZYK 
IRENA IWANICKA

TERESA KAMIŃSKA

nowe k s ią żk i 
d la  dzieci 
i  m łodzieży
ANNA ONICHIMOWSKA Będę dzielna 

w serii „Ważne sprawy najmłodszych” 
(MAW, 35 s., 290 zł) podejmuje trudny te
mat sytuacji dziecka w chwili rozwodu 
rodziców. Mała Joasia, której matka od
chodzi do innego mężczyzny, walczy o jej 
powrót do domu. Bohaterka budzi sympa
tię swoim rozsądkiem i ' niezwykłym u 
małego dziecka brakiem egoizmu. Szko
da, że autorka — z charakterystycznym 
dla polskiej literatury lękiem przed dra
stycznością, z którą nasze dzieci stykają 
się jedynie w życiu, nigdy w książkach — 
ukazała atmosferę rozstania rodziców tak 
idyllicznie. Powstaje £goła pytanie, dlacze
go matka Joasi w ogóle odchodzi, skoro

„kocha tatusia” i wybiera się z nim i Jo
asią na wakacje? Ilustracje Macieja Bu- 
szewicza wzorowane na rysunkach dziecię
cych dodają uroku tej nierównej i jakby 
do połowy tylko napisanej książce. Klasy
fikacja I N.

W tej samej serii ukazała się książka 
NATASZY TAŃSKIEJ Coś znalazłem w 
przekładzie Marii Marjańskiej-Czernik, z 
ilustracjami Krystyny Ozimowskiej'(MAW, 
24 s., 290 zł). Pokazując przyjaźń Janka i 
Ewy, dwojga dzieci o zupełnie innym spo
sobie widzenia świata — Janek jest ma
rzycielem i fantastą, Ewa zaś małą racjo- 
nalistką — autorka uczy tolerancji dla 
cudzej odmienności i pokazuje, iż przyjaźń 
nie musi oznaczać tożsamości. Polecam tę 
książkę dzieciom. I N.

Huśtawka HANNY ZIELIŃSKIEJ (KAW, 
12 s., 200 zł) zilustrowana przez Paulinę 
Garwatowską tO' prościutka historyjka o 
zwierzątkach budujących huśtawkę. Prze
znaczona jest dla dzieci najmłodszych.

I Op.
Kolejny tomik przygód Kleksa, bohatera 

komiksu SZARLOTY PAWEL Z Kleksem

39



na przełaj przez bajki i nutki. (Wydaw. 
Muzyczne FUGA, 24 s., 350 zł) będzie o- 
czywiście przebojem, tak jak wszystkie po
przednie książki tej autorki. Tym razem, 
za sprawą złotej rybki. Kleks wciela się 
w postacie z różnych bajek i przeżywa 
niezwykłe przygody, zachowując uśmiech 
i pogodę ducha. Każdej bajce towarzyszy 
nutka, uzupełniając edukację muzyczną 
malucha. I N.

I jeszcze jeden komiks, autorstwa Z.STA- 
NISŁAWSKIEGO i EDWARDA LUTCZY
NA, Narodziny, pierwszy tom cyklu „Da
wid i Sandy” (KAW, 16 s., 350 zł). Ładnie 
wydany, barwny, opowiada o wykluciu 
się z jajka małego orła Sandy, którego 
rodzice zostają schwytani przez łowców 
zwierząt. Przeznaczony jest dla dzieci naj
młodszych i na pewno się im spodoba.

I N.
Książki Smok ze smoczej jamy WAN

DY CHOTOMSKIEJ (PTWK, 12 s., 240 zł) 
nie trzeba właściwie reklamować. Znako
mita poetka jak zwykle dowcipnie i ze 
znajomością sposobu myślenia dziecka 
przedstawia własną wersję starej legendy. 
Ilustracje Edwarda Lutczyna kolorowe i 
prześmieszne. I

TADEUSZ CHUDY — Pod okiem nieba 
(NK, 24 s., 400 zł). Ten zbiór wierszy prze
znaczonych dla dzieci młodszych obok u- 
tworów lekkich zawiera i teksty reflek
syjne, głębsze — np. ,,dookoła czas”, ,,z 
drzewa spada ptak”, „głęboko w zaświa
tach”. Książka ładnie zilustrowana- przez 
Joannę Zimowską-Kwak adresowana jest 
do dzieci o bogatej wyobraźni, nieco bar
dziej wyrobio'nych czytelniczo., I N.

Także książka JOANNY KULMOWEJ 
Zagapienie („Glob”, 30 s., 80() zł) wzbudzić ■ 
może zainteresowanie jedynie dzieci doj
rzalszych, zaznajomionych już z czaro
dziejskim światem poezji. Nowe wiersze 
znanej poetki zebrane' zostały w cztery 
cykle: „Zagapienie”, „Muzyka musza”, 
„Leśne zioła”, „Odwracanie kota”; wszy
stkie utwory związane są ze światem przy
rody. Jest to wspaniała poezja — charak
teryzuje ją oryginalność obrazowania, fan
tazja i subtelny dowcip. Książka jest bar
dzo starannie wydana, ilustracje Marka 
Goebla piękne i niebanalne. II Op.

Historia nie z tej ziemi ED'WARDA KO
PCZYŃSKIEGO, z ilustracjami Mariana 
Bocianpwskiego (Wyd. Łódzkie, 91 s., 420 
zł) to historia suczki Bery, przez nią sa
mą opowiedziana. Bera jest foksterierem 
i jej przygody głównie związane są z po
lowaniem.- Książka jest średnio interesu
jąca, pomysł antropomorfizacji zwierzęcia 
nienowy. Ponieważ jednak psiak jest sym
patyczny, można liczyć, że książka będzie 
czytana. II Op.

Diogenes w beczce oraz dwadzieścia in
nych znanych opowieści czasów dawnych

i najdawniejszych HANY DOSKOCILO- 
VEJ, przezabawnie zilustrowanych przez 
Gabriela Filcika (Albatros, s. 96, 1500 zł) 
zaznajamia dzieci z wybranymi mitami 
(np. Ikar, Tezeusz, Koń trojański) i gene
zą pewnych przysłów i powiedzonek (Jaj 
ko Kolumba, Kości zostały rzucone i in
ne). Sposób opowiadania doskonale trafia' 
w sposób myślenia małego dziecka; książ
ka na pewno spodoba się i dzieciom, i ro
dzicom. Jej dodatkową zaletą jest bardzo 
staranna edycja. II Op

Dzieciom, które zbyt wiele przesiadują 
przed telewizorem, należy koniecznie po
lecić tytułowe opowiadanie z książki AR 
TURA DANIELA LISKOWACKIEGO 
Straszny smok Synoptycy (KAW, 77 s., 620 
zł). Wprawdzie-poziom opowiadań jest nie
równy — pierwsze, pod tytułem „Bardzo 
oiepłe kraje”, jest po prostu nudne — ale 
następne są coraz ciekawsze (np. Pudełko 
kredek). 'Wspomniana zaś historyjka o 
smoku Synoptycym, Autopsji, Migracji i 
innych stworach straszących biednego 
Maćka jest wspaniałą zabawą słowną, zna
komicie oddającą świat wyobraźni i spo
sób mówienia dziecka. Klasyfikacja II Op.

PAOLO STATUTI Drzewo, które było 
księciem przełożyła Joanna Cygan, ilustro
wała Maria Sołtyk (NK, 89 s.. 900 zł). Jest 
to zbiór orvginalnych baśni o niebanalnej 
treści i ciekawej metaforyce. Szczególnie 
piękne są baśnie „Deszcz, który przyniósł 
zgodę” i „Piekarz Giovanni”, mówiąca o 
zapomnianym już w Polsce szacunku dla 
Chleba. Warto polecić tę książkę dzieciom 
i dorosłym. II B.

Nitka, wdzięki i rubinowa kropka TA
DEUSZA WYRWY-KRZYŻAŃSKIEGO 
(KAW, 121 s., 860 zł) miała chyba w zało
żeniu pokazać wspaniały świat baśni prze
nikający szare, codzienne życie. Nitka, bo
hater powieści, jest dzieckiem o niewątpli
wie bogatej wyobraźni, tylko jest to wy
obraźnia dość kiczowata. Miś Zdziś, sarna 
Figlarna czy ptaszynka Nowinka, wymyś
lone i wprowadzone przez Nitkę w świat 
realny, nie są zbyt intresujące, a rymują
cy bez przerwy tatuś bywa irytujący. 
Książka' powstała ze szlachetnych intencji, 
wątpię jednak, czy dzieci wytrwają w 
czytaniu do końca. i i  Op.

Rod szczęśliwa kocia gwiazdą GRAŻY
NY STRUMIJjŁO-MIŁOSZ. z 'ilustracjami 
Małgorzaty Wickenhagen (Wyd. Dolnoślą
skie, 115 s., 590 zł), to kolejna opowiastka 
o zwierzętach — tym razem o kotce piw
nicznej, która znajduje opiekunkę i dom, 
o kocich przygodach, psotach i proble
mach. Pomysł jest nienowy, ale zrealizo
wany sprawnie, a dzieci lubią historie o 
zwierzętach. II Op.

Biorąc do reki książkę KAJUMA TAN- 
GRYKULIJEWA Tam gdzie pustynia Ka- 
ra-Kum (NK, 109 s.. 1100 zł), w przekła-
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dzie Marka Dzierwajłło, bardzo ładnie zi
lustrowaną przez Artura Gołębiowskiego, 
miałam nadzieję na niezwykłe baśnie az
jatyckie. Tymczasem jest to zbiór turk- 
meńskich opowiadań dla dzieci, związa
nych z życiem i obyczajami Turkmenii 
współczesnej, opowiadań niezbyt cieka
wych, choć czasem zawierających jakąś 
przypowieść cży legendę. Nie wróżę dużej 
poczytoośoi tej pozycji. II Op.

Bajki tatrzańskie. Dzieci — dzieciom
(opr. lit. MACIEJ PINKWART, Wyd.
PTTK „Kraj”, 109 s., 500 zł) to zbiór jedy
nych w swoim rodzaju baśni napisanych 
przez dzieci z tatrzańskich szkół. Miesza
ją się tu wątki baśniowe, literackie, filmo
we, przyrodnicze tworząc zadziwiającą, nie
banalną całość. Obok tradycyjnych boha
terów baśni dziecięca wyobraźnia kazała 
pojawić się w Tatrach ufoludkom. Baśnie 
te są jednocześnie obrazem świadomości 
dziecka, bardzo interesującym z punktu 
widzenia psychologii i pedagogiki, i dlate
go zainteresują pewnie nie tylko dzieci.

III B.

Książka EWY PRZYBYLSKIEJ W Do
linie Klonowego Liścia, z ilustracjami 
Wandy Orlińskiej (NK, 238 s., 750 zł) to 
utwór na naszym rynku nieczęsto nieste
ty spotykany. Pojawiają się tu miłe, acz 
nie anielskie dzieci, dobrzy, rozumiejący 
ich rodzice i — co jest prawdziwą w pol
skiej literaturze rzadkością •— mądrzy, 
choć stosujący czasem oryginalne metody 
wychowawcze nauczyciele. Najbardziej 
niezwykłą postacią książki jest ksiądz — 
impetyczny, gwałtowny, a przy tym tole
rancyjny, znający swoich parafian i ich 
codzienne problemy. Książkę czyta się z 
dużą przyjemnością, bo prócz interesują
cej fabuły i dobrze zarysowanych postaci 

. ogromną jej zaletą jest piękny język — 
prosty, a przecież poetycki. Jedna z naj
lepszych książek, z jakimi ostatnio się zet
knęłam. III P.

EWA OSTROWSKA w swojej powieści 
• Głupia jak wszyscy, która ukazała się w 
serii „Ważne- sprawy dziewcząt i chłop
ców 14—16” (MAW, 49 s., 125 zł) jest na
tomiast bliżej schematu, zwłaszcza w opi
sie polskiego nauczyciela, który jest o- 
czywiście głupi, bezduszny i nieuczciwy. 
Jedynie młoda wychowawczyni ma cechy 
ludzkie, a le . szybko traci złudzenia i zo
stawia wyrzuconą ze szkoły — brutalnie, 
niesłusznie i bezprawnie — uczennicę wła- ' 
snemu losowi. Jak w takim środowisku 
uchowała się kryształowo szlachetna mat
ka głównej bohaterki — zgadnąć trudno. 
W każdym razie niewątpliwy pozostaje tu
taj problem, postawiony wyraźnie i jasno 
— problem uczciwości wobec samego sie
bie, lojalności wobec koleżanki, umiejęt
ności przyznania się do błędu, cywilnej 
odwagi i podjęcia ryzyka po to, by móc

spojrzeć bez wstrętu w lustro. I to jest 
główną zaletą tej książki, która, mimo 
uproszczeń, będzie na pewno czytana.

IV I’.
Natomiast utworowi JERZEGO MAS

ŁOWSKIEGO Skarb w jeziorze (MAW, 173 
s., 600 zł) nie wróżę dużej poczytności. Jest 
to sensacyjno-przygodowa- historyjka o po
szukiwaniu zagubionego skarbu ojców 
franciszkanów.. Szukają go byli hitlerow
cy, którzy całą historię skarbu opowiada
ją sobie dopiero w Polsce, pewnie dlate
go, by jeden z bohaterów mógł ją usły
szeć. Książka jest słaba literacko, banal
na, powielająca wielokrotnie już wykorzy
stany schemat. Ilustracje Franciszka Maś- 
luszcżoka są brzydkie i nieatrakcyjne.

III Prz.
Pokusa GEORGA OWENA BAXTERA 

(Glob, 231 s., 750 zł), opowieść z Dzikiego 
Zachodu, moż,e być tym razem polecana 
z całym przekonaniem. Książką jest dob
rze napisana, główny bohater Steve Train, 
młodzieniec z niezbyt kryształową przesz
łością, budzi sympatię, dziewczyna jest 
piękna i subtelna, a happy end zasłużony 
i opłacony krwią. Rzetelność edytorska 
wymagałaby co prawda poinformowania, 
iż przełożyła książkę Karołina Beylin (do
bry przekład jest dużą zaletą utworu), ale 
Wydawnictwo Glob widocznie uznało tę 
informację za nieważną. IV Prz.

Rzetelność edytorska jest też słabą stro
ną Instytutu Prasy i Wydawnictw „No
vum”, które wypuściło na rynek 50 tysię
cy egzemplarzy czegoś, co trudno nazwać 
książką. JAMES FENIMORE COOPER 
napisał Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka, 
dzieło znane jeśli nie z lektury, to choćby 
ze słyszenia. Wydawanie dwu wyrwanych 
z całości, niekompletnych fragmentów z 
niepoprawionymi błędami przekładu z r. 
1902, którego pewnie dokonał jakiś pro
wincjonalny urzędnik w chwilach wolnych 
od przekładania akt' z biurka na biurko, 
jest skandalem. Można przecież spraw
dzić, iż Sokole Oko, zanim otrzymał to 
imię, nazywany był uprzednio (w języku 
polskim) Pogromcą zwierząt, a nie Zwie- 
rzobójcą (brr!), a Szyngaszguk z opowia
dania Jezioro Śmierci i Czyngaszguk z 
Młodego Orła ̂ to ta sama osoba, Chinga- 
chgook, tyle że w różnym wieku. Z recen- 
zenckiego obowiązku, acz bez przyjemnoś
ci, podaję klasyfikację .— III Prz- — choć 
uważam, że książka nie powinna się zna
leźć w naszych bibliotekach.

Natomiast koniecznie należy zakupić i 
polecać dzieciom o wyrobionym guście, 
wrażliwym i lubiącym niezwykłe baśnie 
książkę JANINY SOSZYŃSKIEJ W krai
nie słonych wiatrów. Baśnie, podania, le
gendy... (Wydaw. Morskie, 164 ś., 1100 zł). 
Jest to pięknie i starannie wydany zbiór
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baśni i podań pomorskich, w większości 
mało znanych. Są tu opowieści obejmujące 
ezasy przedhistoryczne, jeszcze pogańskie, 
ale też i nowsze, chrześcijańskie, a wszy
stkie niezwykłe, niebanalne, choć w prze
ważającej większości smutne. Ilustracje 
Adama Karłowicza podtrzymują nastrój 
tej bardzo udanej edycji. III B.

Dzieło HUGHA PANDEXTERA Lata 
walki (Glob, 231 s., 550 zł) to niewątpliwie 
jakaś pomyłka. Ktoś kogoś goni, ktoś ko
goś kocha (i to niejeden raz), ktoś przeży
wa przełom, ktoś jest szlachetny, ktoś in- 
nyn wręcz przeciwnie. Tylko nie można 
się połapać, kto. Wszyscy mówią niegra- 
matycznie, a książka jest nudna jak fla
ki z olejem. Szkoda było papieru na ta
ką ramotą. III Prz.

LEONA JAKOWICZA Klucz Hipolta, 
czyli ostatnie liberum veto na Litwie (NK, 
154 s., 400 zł) to wspomnieniowa książka o 
losach rodziny autora. Relację z wypra
wy do miejsc związanych z historią rodu 
przerywają wtręty na tematy historyczne. 
Książka dla młodzieży poważniejszej, za
interesowanej historią — i dla dorosłych, 
może nawet bardziej dla nich. IV H.

Wydana w serii ,,Portrety” książka RY
SZARDA WOJCIECHA KOWALSKIEGO 
Czarek (MAW, 190 s., 460 zł) jest opo
wieścią o losach chłopca oddanego nieg
dyś do domu dziecka przez nieznanych ro
dziców. Będąc dorosłym. Czarek usiłuje 
dowiedzieć się czegoś o swoim pochodze
niu; do domu matki trafia już po jej 
śmierci i nigdy nie uzyska odpowiedzi na 
męczące go pytania. Książka dobrze na
pisana, osadzona w realiach, czego dowo
dem jest zwłaszcza zakończenie. Powieść 
przeznaczona jest dla młodzieży, niewątpłi- 
wńe będzie przez nią czytana. IV P-

Trudno natomiast orzec, dla kogo MO
NIKA WARNEŃSKA napisała wydaną w 
tej samej serii powieść Lilka (MAW, 109 
s., 440 ^). Jest to wzruszająca historia 
rodziny z czworgiem dzieci, pracującej i 
dorabiającej się wprawdzie z pewnym 
trudem, ale systematycznie, zmieniającej , 
dwukrotnie mieszkanie (ostatnie pomaga 
wyremontować dzielna brygada tatusia), 
żyjącej bez luksusów, ale dostatnio. Dzieci 
jeżdżą na kolonie i obozy —; bywa, że i na 
Krym — jednym słowem, pełna sielanka. 
Tragiczna śmierć matki przerywa co pra
wda to pasmo szczęścia, ale nasza pozy
tywna bohaterka natychmiast postanawia 
podjąć trhd wychowania młodszego ro
dzeństwa i zastąpić rodzinie matkę. Kon
flikt z ojcem, który po czterech latach po
stanawia się ponownie ożenić,' wprowadza 
autorka tylko po to, by babcia bohaterki 
(kochająca oczywiście zięcia) mogła wy
głosić kilka pokrzepiających komunałów, 
a sama bohaterka — podumać nad losem 
(szczęśliwym oczywiście) swego brata, żoł

nierza służby zasadniczej, który pełniąc ją 
stał się prawdziwym mężczyzną. Można 
by długo jeszcze przytaczać banały i u- 
proszczenia tej niesłychanie płytkiej soc
realistycznej powieści rodem- z lat sie
demdziesiątych — nie oszczędzono nam 
ani zachwytów nad żołnierską grochówką, 
ani macochy (pozytywnej rzecz jasna) — 
sieroty z domu dziecka. Dzisiaj — rok 
mamy 1989 — pisać takich powieści po 
prostu nie wypada. Kto chce — niech 
czyta. , IV P.

Trzy psy w jednym mieszkaniu i inne 
historie ANNY SIWKIEWICZ (LSW, 438 
s., 1000 zł) to coś więcej niż kolejna hi
storyjka o zwierzętach. Autorka, z wy
kształcenia biolog, opowiada o psich upo
dobaniach i problemąch ze znajomością 
rzeczy, ze zrozumieniem i rozsądną sym
patią dla zwierząt, bez sentymentalizmu i 
czułostkowości. Można się z tej książki 
wiele dowiedzieć i czytać ją będą chyba 
nie tylk® dzieoi. IV P.

JANINA WÓJCIK Ortografii i interpun
kcji nauczę się sam. Ćwiczenia i wiadomoś
ci dla uczniów klas VII — VIII oraz 
szkół ponadpodstawowych (WSiP. 254 s., 
570 zł). Książka zawieta odpowiednie ćwi
czenia i testy umożliwiające uczniom 
przyswojenie sobie i opanowanie wiedzy 
ortograficzno-interpunkcyjnej. tradycyj
nie słabego punktu wiełu młodych Po
laków. Książka przeznaczona jest przede 
wszystkim do indywidualnego użytku (o 
czym świadczy między innymi 250-tysięcz- 
ny nakład), ale będzie też niewątpliwie 
przydatna w bibliotekach.

808,4 : 372.880. 84.
JANA MAJDECKIEGO Wyprawa kapi

tana Łamigłowy w krainę historii 
(MAW, 212 s., 550 zł) to kolejna już 
książka z serii wypraw dzielnego ka
pitana. Ta jednak .nie jest ciekawa — 
pomysł z wehikułem czasu jest uproszczo
ny i banalny, a materiał zawarty w ksią
żce przeznaczony dła bliżej niesprecyzowa- 
nego odbiorcy; jest to bowiem pozycja za 
trudna dla dzieci, a, młodzież takim wehi
kułem czasu się nie zainteresuje. 943.8.

Wydana w serii „Małe Portrety Lite
rackie” książka BARBARY KOC Joseph 
Conrad to bogato ilustrowana, znako
micie napisana opowieść o życiu wielkie
go pisarza (PWN, 158 s., 820 zł). W treść 
wplecione zostały interesujące analizy naj
ważniejszych utworów. Książką przybliża 
postać Conrada, opowiada też o mniej 
znanych faktach z jego życiorysu, a także 
o jego stosunku-do Polski* i polskości. Na 
końcu zamieszczono kalendarium życ;a i
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