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40 lał za nam i

Z niegdysiejszego beniaminka „Porad
nik Bibliotekarza” nieoczekiwanie 
szybko przeobraził się w 40-ietniego 

jubilata. Powołany do życia w trudnym i 
burzliwym okresie powojennej odbudowy, 
wszedł od listopada 1989 r. w piątą już 
dekadę służby, ^ m  razem przypadającą 
na nowy historyczny czas przemian i 
przebudowy, czas powrotu do normalno
ści.

To, że „Poradnik” istnieje i oddziału
je tak długo, jest efektem wielkiego zbio
rowego wysiłku, wytrwałości i uporu, 
bez których niemożliwe byłoby prze
brnięcie przez wszystkie trudności i mie
lizny minionych lat czterdziestu. Rocz
nicowa okazja każę przypomnieć deter
minację Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w utrzymaniu własnego wydaw
nictwa, mimo poważnych niekiedy prze
ciwności, a także najzwyklejszych' co
dziennych kłopotów, m.in. z papierem, 
brakiem bazy poligraficznej, nieustanny
mi perturbacjami finansowymi.

Godzi się też przywołać na pamięć za
służonych redaktorów — Jadwigę Szem- 
plińską (1949—1951) oraz niestrudzoną 
Romanę Łukaszewską, która przez lat 25 
(1951—1975) do ostatniego miesiąca życia 
formowała kolejne numery, zwiększając 
ich objętość, poszerzając i pogłębiając za
wartość merytoryczną stosownie do po
trzeb rozwijającej się kadry i rosnących 
zadań bibliotek.

Szczególna uwaga należy się autorom, 
rzeczywistym współtwórcom czasopisma, 
którzy przy rozlicznych zajęciach znajdo
wali czas, zechcieli zasiiadać do pióra, 
by dzielić się z innymi doświadczeniem 
i przemyśleniami, którzy wreszcie w nie

małym stopniu decydują o treści czaso
pisma, jego tematyce i poziomie. Swy
mi artykułami do „Poradnika”, ukazywa
niem różnych zakresów pracy bibliotecz
nej także w perspektywie jutra dają oni 
zarazem wyraz aspiracjom, dążeniom 
współczesnych bibliotekarzy do jak naj
sprawniejszego zaspokajania różnorodnych 
potrzeb czytelników, do racjonalnego or
ganizowania ich obsługi .w niewielkich, z 
reguły nie najlepiej wyposażonych pla
cówkach. Nadchodzące jutro postawi przed 
nimi nowe zadania. Może będzie przez 
jakiś czas ciężej i. trudniej w rodzących 
się, tak różnych od minionych, warun
kach. Potrzebna będzie bibliotekarzom 
na pewno wielka mobilizacja sił, intelek
tu, woli, charakteru, gdyż prawdziwa 
walka o czytelnika dopiero się rozpocz- 
nie i jej rezultaty zapewne zdecydują o 
roli i znaczeniu biblioteki w najbliższym 
środowisku. Może nawet przesądzą o jej 
istnieniu. Będziemy więc mieć pełne rę
ce roboty. Również „Poradnik”, jeśli oka- 
że się, że jest nadal bibliotekarzom po
trzebny, i jeśli definitywnie nie zmogą go 
rosnące nieustannie koszty papieru i dru
ku. I oczywiście, jeśli nie osłabnie wśród 
bibliotekarzy chęć artykułowania proble
mów, jakie niesie wielce zobowiązująca 
do działania teraźniejszość — krótkie 
dziesięciolecie stanowiące etap przygoto
wawczy do przejścia, a może skoku, w 
nowy wiek i — co dopiero po raz drugi 
w histoirii nowożytnej znajdzie się w do
świadczeniu ludzkim — w nowe tysiąc
lecie. '

Na razie, jeszcze zanim te doniosłe 
chwile nastąpią, wszyscy krzątają się wo
kół spraw zwyczajnych. Mimo to mamy



do odnotowania również coś niezwyczaj
nego. W związku z 40-leciem „Poradnika” 
Zarząd Główny SEP zorganizował 1 gru
dnia skromne spotkanie w Bibliotece Na
rodowej. ' W programie wystąpili:

dr Jadwiga Andrzejewska — Poradnik 
Bibliotekarza w służbie bibliotekarskie
go środowiska,

doc. dr Zbigniew Żmigrodzki — Bib
liotekarz wobec czytelnika — refleksja 
etyczna,

mgr Jan Burakowski ■— Problematyka 
działalności bibliotek zagranicznych na 
łamach „Poradnika Bibliotekarza”,

mgr Barbara Jachimczak — Bibliote
karz współtwórcą swojego czasopisma.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ
rzy mimo złej pogody na spotkanie przy
jechali, a także za nadesłane dla „Porad
nika” życzenia.

WŁADYSŁAWA WASILEWSKA

Biblioteki publiczne
w w arunkach  sam orządu terytorialnego

Jesteśmy w przededniu wprowadzenia w życie aktów prawnych związa
nych z upodmiotowieniem samorządów terytorialnych. Ustawa o samo
rządach i towarzyszące jej przepisy wykonawcze zmienią w sposóh grun
towny zasady funkcjonowania Państwa. Zmieni się w związku z tym 
również status, a może i los wielu placówek bibliotecznych w Polsce.

Problemom funkcjonowania bibliotek w warunkach samorządności te
rytorialnej poświęcamy znaczną część numeru, czyniąc to kosztem (in
nego wyjścia nie ma) materiałów służących codziennej praktyce biblio
tekarza. Wiemy z doświadczenia, że takie zachwianie proporcji wywołuje 
głosy krytyczne wielu naszych Czytelników, którzy od „Poradnika Bi
bliotekarza” oczekują przede wszystkim pomocy metodycznej i instruk- 
cyjnej, wskazując na inne czasopisma bibliotekarskie oraz na tygodniki 
kulturalne jako na miejsce do rozważania problemów ogólniejszych. 
Sprawa funkcjonowania bibliotek w warunkach samotządu terytorialne
go wydaje nam się jednak tak ważna dla przyszłości bibliotek, że świa
domie decydujemy się na poświęcenie jej większej uwagi (red.).

Książka w y p ad a  n a  zakręcie’
JAN WOŁOSZ

W ostatnich miesiącach na 74 placów
ki biblioteczne w województwie 
kieleckim 51 nie dysponowało fun

duszami na inne cele niż płace dla biblio
tekarzy. Brak było pieniędzy na książki, 
na prenumeratę czasopism i pokrycie in
nych wydatków. Są województwa, gdzie 
sytuacja bibliotek publicznych była jesz
cze gorsza. Dopiero ostatnio Ministerstwo 
Kultury i Sztuki uzyskało trochę pienię
dzy i mogło zasilić biblioteki środkami 
na zakup książek.

W latach osiemdziesiątych, mimo kry
zysu, biblioteki publiczne nie miały pod
staw do szczególnego utyskiwania. W os
tatnim czasie sytuacja zaczęła się dra
matycznie zmieniać. Zewsząd dochodziły

sygnały o braku środków nieomal na 
wszystko. Dodatkowo skandaliczne opóź
nienia w regulacjach płac sprzyjały prze
świadczeniu, że cały dotychczasowy system 
bibliotekarstwa publicznego zaczyna się 
chwiać. Niepokój wzbudziły pogłoski o 
mającym ulec likwidacji w przyszłości 
Funduszu Rozwoju Kultury, z którego 
finansowane śą biblioteki publiczne, oraz 
przewidywane skutki zapowiedzianej usta
wy o samorządzie lokalnym. Trudno prze
konać ludzi, że jeśli nawet kiedyś będzie 
zlikwidowany Fundusz Rozwoju Kultury, 
to zastąpi go inny system finansowania, 
bibliotek, a podporządkowanie bibliotek 
samorządowi lokalnemu wcale nie oznacza, 
że budżet centralny przestanie partycypo
wać w utrzymywaniu tych placówek.



■ i biblioteki w warunkach samorządu

Oliwy do ognia dolewają nie tylko ga
lopujące ceny książek, lecz także zapo
wiedziane zniesienie od 1 stycznia regla
mentowania papieru na cele- wydawnicze. 
Może to spowodować, zwłaszcza jeśli się 
nie uniknie wykupu papieru przez opera
tywne spółki, dalsze bardzo wysokie pod
niesienie cen książek, nawet powyżej cen 
światowych, co uczyni książkę niedostęp
ną nie tylko dla indywidualnego nabyw
cy, ale — w nowych warunkach może 
przede wszystkim — i dla bibliotek.

Jakie ruchy w grze o jutro kultury
Zapowiadane w planach na rok 1990 

znaczne redukcje liczby wydawanych ty
tułów przez takich potentatów jak PIW, 
Czytelnik czy Wydawnictwo Literackie — 
są tu bardzo wymowne. Przyczyna — 
brak środków na pokrycie przewidywane
go wzrostu kosztów wydawania książek, 
skutek — dalszy wzrost cen książki, ale 
i pojawienie się widma upadku tych czo
łowych oficyn edytorskich.

Zyjemy w czasie, 'kiedy na skutki kry
zysu dotychczasowego systemu nakładają 
się skutki radykalnych zmian gospodar
czych i politycznych. Dotychczasowy, wy
soce scentralizowany system zarządzania 
kulturą zaczyna się powoli rozsypywać, 
ale nowy jeszcze nie począł się wyłaniać 
z dyskusji i propozycji.

O ile dotychczasowy system opierał się 
na wszechmocnej opiekuńczości państwa, 
nowy wydaje się brać rozbrat z nadmia
rem interwencjonizmu państwowego i 
wyraźnie zmierza, czy też tylko dryfuje, 
w kierunku liberalizmu gospodarczego, a 
więc w kierunku rynku — także na do
bra kultury. Ten kierunek, jeśli się po
wiedzie, obiecuje obfitość dóbr i możność 
stworzenia dla jednostki ludzkiej szero
kiego wyboru vzartości. Tak przynaj
mniej wynika z tego, co osiągnęły kraje 
zachodnie.

Znaleźliśmy się więc na ostrym zakrę
cie historii. Jest on o tyle trudny do po
konania, że nie całkiem wszyscy są zgod
ni co do kierunku i szybkości poruszania 
się. Grozi to zachwianiem stabilności i 
łatwymi do przewidzenia skutkami. Takie 
wrażenie odniosłem przysłuchując się kie
dyś dyskusji w sejmowej Komisji Kul
tury i Środków Przekazu, poświęconej 
sytuacji wydawniczej w naszym kraju. 
Wyraźnie dominują i zjednują sobie coraz 
więcej zwolenników przedstawiciele orien
tacji liberalnej, rynkowej. Należy do nich 
m.in. ekipa pani Izabeli Cywińskiej, mi
nistra kultury i sztuka.

Owa dyskusja w Komisji sejmowej była 
wielce pouczająca. Zwolennicy orientacji

liberalnej są zdeterminowani i opowiada
jąc się za rozwiązaniami rynkowymi, pro
wadzą ostrą walkę z obrońcami dotych
czasowego systemu. I — jak to w ferwo
rze walki bywa — wszystkie argumenty 
przeciwnika są skłonni odrzucać bez ich 
uważnego przeanalizowania oraz dostrze
gania w nich troski o wspólne i realnie 
'istniejące dobro.

Tymczasem niejasne jest, jakie ruchy 
obmyślane są w toczącej się grze o jutro 
kultury. Stąd obawy, ażeby książka nie 
wypadła na ostrym wirażu, w który wcho
dzimy, żeby warsztaty edytorskie, biblio
teki i inne instytucje kultury, będące 
naszym dorobkiem i elementami infra
struktury narodowej kultury — nie ule
gły przypadkowemu rozpadowi, co łacno 
może się zdarzyć, kiedy ruszamy funda
menty dotychczasowej konstrukcji.

Pojawia się więc pilna potrzeba myś
lenia o sposobach uchronienia tego, co 
jest wartościowe i pożyteczne w kultu-

Samorząd terytorialny a biblioteki

Można się spodziewać, że wprowadzenie 
samorządu terytorialnego naruszy dotych
czasową organizację sieci bibliotek pub
licznych. Nie znając szczegółów dopiero 
co uchwalonej ustawy o samorządzie-te
rytorialnym, trudno obecnie przewidywać 
zakres i głębokość nieuniknionych zmian, 
które spowoduje wprowadzenie jej po
stanowień w życie. Można jednak chyba 
przypuszczać, że majątek bibliotek pub
licznych stanie się częścią majątku ko
munalnego i że finansowanie ich działal
ności znajdzie się w gestii właściwego sa
morządu gminy lub miasta. Ten zaś, przy
najmniej na początku, stanie w obliczu 
ogromnych potrzeb mieszkańców — z jed
nej strony, a z drugiej —* niedostatku 
środków na ich zaspokojenie. Wybór po
między biblioteką a — dajmy na to — 
przychodnią lekarską może się okazać 
niekorzystny dla tej pierwszej, 
s Zapewne zmianie ulegnie także sytu
acja wojęwódzkich bibliotek publicznych 
— obecnie ostoi bibliotekarstwa publicz
nego w każdym województwie. To w tych 
bibliotekach mieści się ' prawdziwy mózg 
wojewódzitich sieci bibliotek publicznych, 
stąd również udzielana jest bardzo róż
norodna pomoc bibliotekom w terenie. To 
dzięki nadzorowaniu, opiece metodycznej 
i organizacyjnej książnic wojewódzkich 
sieć bibliotek publicznych uchodzi za do
brze zorganizowaną i sprawnie funkcjo
nującą.

Można przewidywać dwa warianty 
zmian: pierwszy — biblioteki wojewódz



biblioteki w warunkach samorządu

kie nie zmienią swojego statusu i będą 
funkcjonowały na dotychczasowych zasa
dach, drugi — zostaną podporządkowane 
samorządowi miasta wojewódzkiego, któ
ry jeśli zechce, może uznać, że utrzyma
nie biblioteki wojewódzkiej w jej dotych
czasowym kształcie organizacyjnym i z 
powinnościami na rzecz innych jednostek 
terytorialnych — jest niemożliwe. Pierw
sze rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze. 
Reorganizacja — jak wiadomo — nie zaw
sze przynosi oczekiwane rezultaty, zv7łasż- 
cza w pierwszym okresie. W drugim przy
padku reorganizacji prawdopodobnie nie 
dałoby się uniknąć. Dobrze byłoby, gdy
by w bibliotece miasta- wojewódzkiego u- 
dało się ulokować funkcje opiekuńcze wo
bec całej sieci wojewódzkiej. Nie jest to 
chyba wykluczone pod warunkiem, że bud
żet państwa zechce partycypować w fi
nansowaniu realizacji tych funkcji, tj. 
udzielania pomocy metodycznej, szkolenio
wej i w dużej mierze organizacyjnej. Jeś
li jednak takie rozwiązanie okazałoby się 
nierealne, trzeba szukać innych rozwią
zań....

Czy związki prawne gmin?

Punktem wyjścia w tych poszukiwa
niach może być pojawiająca się w dysku
sjach o samorządzie lokalnym idea do
browolnych związków prawnych gmin i 
miast. Jak przewidują pomysłodawcy, jest 
możliwe, że owe związki będą obejmować 
gminy i miasta, których terytoria pod 
względem wielkości będą zbliżone do 
wielkości dawnych powiatów. Sprzyjać 
temu mogą istniejące dotychczas elemen
ty struktury dawnych powiatów: sieć 
dróg, komunikacja, placówki obsługi rol
nictwa w dawnych miastach powiatowych 
itp. Nie zapominajmy też, że nie tylko 
sądownictwo zachowało rejonizację odpo
wiadającą dawnym powiatom. W sieci bi
bliotek niektórych województw uchowały 
się placówki rejonowe, które w wielu 
przypadkach okazały się prawdziwą, ko
niecznością. Biblioteki rejonowe nie były 
bowiem w stanie w pełni zastąpić zlikwi
dowanych bibliotek . powiatowych. Mają 
pod opieką zbyt dużo bibliotek w terenie, 
dzieli je od tych placówek zbyt duża 
odległość, a ich instruktorzy zbyt wiele 
czasu tracą na przejazdy, co w sumie dość

» A r t y k u ł  o d d a n o  do  d r u k u  w  lis to p a d z ie  
1989 r .

skutecznie ogranicza ich funkcje opiekuń
cze i pomoc dla bibliotek w terenie.

Nasuwa się tu więc pomysł powrotu 
do dawnego modelu biblioteki powiatowej. 
Placówki te do czasu reformy administra
cyjnej kraju znakomicie opiekowały się 
bibliotekami w powiecie i były tym ogni
wem sieci, któremu chyba w najwięk
szym stopniu zawdzięczaliśmy upowszech
nienie książki i rozczytanie społeczeństwa 
po wojnie. Nie jest, przypadkiem, że po 
zlikwidowaniu powiatów i bibliotek powia
towych nastąpiła stagnacja w upowszech
nianiu książki i zahamowaniu uległ v/zrost 
liczby czytelników na wsi i w miastach.

Rzecz jasna powrót do tego modelu był
by możliwy tylko wówczas, gdy^^y owe 
związki prawne gmin stały się rzeczywi
stością. Myślę, że stosunkowo łatwo da
łoby się wówczas znaleźć formułę organi
zacyjną bibliotek w związkach gmin i 
miast, a także łatwiejszy do rozwiązania 
stałby się problem finansowania bibliote
karstwa publicznego w całym kraju. Słu
żby biblioteczne związków prawnych gmin 
i miast mogłyby zapewnić skuteczną i nie
zbędną opiekę nad bibliotekami w posz
czególnych gminach, a także odgrywać 
istotną rolę w dystrybucji tej części fun
duszów na działalność biblioteczną, która 
będzie pochodzić z budżetu centralnego, 
co więcej, istnienie służb bibliotecznych 
związków gmin i miast oddziaływałoby 
korzystnie ną wyrównywanie poziomu na
kładów finansowych na biblioteki w posz
czególnych gminach.

Jeśli zaś chodzi o formułę organizacyjną 
tych służb, to kusząca wydaje się możli
wość utworzenia wyspecjalizowanych ko
munalnych przedsiębiorstw bibliotecznych, 
które na zasadzie umów zawieranych z 
samorządami poszczególnych gmin i miast 
przejęłyby na siebie wszystkie obowiązki 
związane z zaspokajaniem potrzeb czytel
niczych i informacyjnych mieszkańców. 
Nawiasem mówiąc, byłby to może najko
rzystniejszy pod względem ekonomicznym 
sposób na unowocześnienie służb biblio
tecznych na wsi.

Zasygnalizowane propozycje zgłaszam 
z myślą o pilnej potrzebie wszczęcia dy
skusji nad tymi zagadnieniami. Wybory 
do samorządów lokalnych mają się odbyć 
za kilka miesięcy. Nowy kształt organiza
cyjny bibliotekarstwa publicznego musi 
się do tej pory nie tylko wyłonić, ale też 
te nowe rozv7iązanią muszą zostać przyję
te do realizacji. Inaczej rzeczywiście mo
że nam grozić, że książka wypadnie nam 
na zakręcie historii, zwłaszcza na wsi i 
w małych miastach.



Biblioteki publiczne w w arunkach  
sam orządu  tery torialnego
Posiulaty i propozycje

LUCJAN BILIŃSKI

B ' ardzo duże zainteresowanie biblio
tekarzy nowym ustrojem prawnym 
samorządu terytorialnego jest zro

zumiałe, bowiem mieć to będzie bezpo
średni wpływ na sytuację, sieci biblio
tecznej. '

Deltret z 17 kwietnia 1946 r. o biblio-' 
tekach i opiece nad zbiorami bibliotecz
nymi, a później ustawa z 9 kwietnia 
19.68 r. -o bibliotekach w trwały sposób 
związały sieć bibliotek publicznych z te
renowym układem jednostek administra
cji państwowej. Stąd każda zmiana w 
podziale administracyjnym kraju wymu
szała zmiany w organizacji tej sieci.

Zmiany na wsi przeprowadzono dwu
krotnie. W r. 1954 w miejsce gmin stwo
rzono gromady i liczbę jednostek admi
nistracyjnych zwiększono z 2997 do 8790. 
Zaczęto wtedy masowo zakładać biblio
teki gromadzkie. Kiedy okazało się póź
niej, że małe jednostki administracyjne 
nie zdają w praktyce egzaminu, nastąpiła 
stopniowa likwidacja słabszych gromad. 
W r. 1972 było ich już tylko 4315. W li
kwidowanych gromadach biblioteki prze
kształcono w filie biblioteczne.

W r. 1973 w rezultacie ponownej re
formy administracji terenowej zamiast 
4315 gromad utworzono 2365 gmin, Róv/- 
nież tym razem dużą liczbę bibliotek gro
madzkich przemianow-ano na filie biblio
tek gminnych. Był to ' zabieg raczej for
malny, gdyż placówki biblioteczne zmie
niając nazwę nie zmieniły funkcji, a 
biblioteki j powiatowe traktowały jed
nakowo wszystkie placówki, nad któ
rymi sprawowały bezpośredni nadzór 
merytoryczny. Biblioteki powiatowe sta
nowiły wówczas najsilniejsze, najlepiej 
zorganizowane ogniwo sieci bibliotecznej. 
Było V to centrum organizacyjnego zarzą
dzania bibliotekami terenowymi, ośrodek 
metodyczny; tu realizowano zakup ksią
żek dla wszystkich placówek bibliotecz
nych.

Reforma z r. 1975 zmieniła zasady po
działu administracyjnego kraju z orga
nizacji trzystopniowej na dwustopniową, 
likwidując powiat — ogniwo pośrednie 
między gminą a województwem. Znosząc 
powiaty, jednocześnie zwiększono liczbę 
województw z 22 na 49. Reforma ta

wpłynęła na poważne zmiany w sieci bi
bliotek publicznych: biblioteki powiato
we przekształcono w biblioteki miejskie 
oraz powołano pełną sieć bibliotek wo
jewódzkich. Na tym w zasadzie zostały 
zakończone zmiany w strukturze sieci, 
choć ciągle przeprowadzane są korekty 
organizacyjne, wiążące się z doskonale
niem systemu zarządzania, a polegające 
na likwidacji małych gmin i na łączeniu 
mniejszych miast z okalającymi je gmi
nami.

Chcąc zachować i wykorzystać dorobek 
dawnych bibliotek powiatowych, w wielu 
województwach rozszerzono funkcje miej
skich bibliotek publicznych (w siedzibach 
dawnych powiatów), dając im zadania 
wynikające z ich umownego statusu: bi
blioteki rejonowej lub biblioteki oddzia
łowej' (np. w województwie szczecińskim 
dawne biblioteki pov/iatowe pełnią fun
kcję oddziałów Książnicy Szczecińskiej).

Jakkolwiek wprowadzenie nowego u- 
stroju prawnego związanego z samorzą
dem terytorialnym niesie zmiany, daleko 
większe niż dotychczasowe przekształcę-' 
nia typu administracyjnego, to jednak z 
dużym pożytkiem mogą być obecnie wy
korzystane wielołetnie doświadczenia w 
systemie organizacji i zarządzania biblio- 
tekanri.

Przemyślenia na ten temat oraz próbę 
rozwiązań organizacyjnych dotyczących 
bibliotek samorządowych przedstawiło w 
formie autorskich opracowań dyrektorów 
luti zespołów bibliotekarzy 13 wojewódzkich 
bibliotek publicznych. Materiałem zapro
ponowanym do wykorzystania są też Te
zy i postulaty dotyczące bibliotek pub
licznych w związku z nowym ustrojem 
pra^onym samorządu terytorialnego, o- 
prącowane w Bibliotece Narodowej przez 
dr. Jerzego Maja.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
O CHARAKTERZE USTAWOWYM'

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Poznaniu proponuje, aby określając sy
tuację bibliotek w nowym ustroju praw
nym samorządu terytorialnego skorzystać 
z niektórych doświadczeń dekretu z 17 
kv/ietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece
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nad zbiorami bibliotecznymi — ustanawiał 
on sieć bibliotek publicznych zakładanych 
przez Państwo i inne związki publiczno- 
-prawne (do r. 1950).

Ustosunkowując się do „prawa własno
ści bibliotek” Wojewódzka Biblioteka 
Pubhczna w Opolu postuluje zachowanie 
ustawowego zapisu, że biblioteki, ich zbio
ry i urządzenia są dobrem narodowym — 
dobro to, będąc pod nadzorem i opieką 
samorządów lokalnych, służyć powinno 
nie tylko społeczności lokalnej w ściśle 
wyznaczonych granicach administracyj
nych; biblioteki należąc do placówek, któ
re nie mogą i nie muszą w sposób zasad
niczy zmieniać profilu swej działalności, 
powinny nadal pełnić służebną rolę wo
bec społeczeństwa i podstawowe swe fun
kcje wykonywać bezpłatnie. Warte uwa
gi jest stwierdzenie, że nowa sytuacja 
społeczna i gospodarcza kraju zmusi bi
blioteki do ciągłego udowadniania swej 
przydatności.

Niepewność losu bibliotek stopnia pod
stawowego jest przyczyną, dla której Wo
jewódzka Biblioteka Publiczna w Olszty
nie proponuje, aby wprowadzony był wy
raźny i kategoryczny zapis zobowiązujący 
samorządy terytorialne do utrzymywania, 
samodzielnie lub wspólnie, przynajmniej 
jednej biblioteki powszechnej z oddzia
łem dla dorosłych i dla dzieci. W takim 
zapisie Wojewódzka Biblioteka Publicz
na w Poznaniu spodziewa się sformuło
wania zobowiązującego samorząd teryto
rialny do przekazywania odpowiednich 
kwot na społeczny obieg książki w śro
dowisku lokalnym w ramach sieci biblio
tek publicznych.

W propozycjach zgłoszonych przez wo
jewódzkie 'biblioteki publiczne nie za
brakło również pomysłów dotyczących 
szczebla centralnego. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Łodzi funkcję tę przypisuje 
„Generalnej Dyrekcji Bibliotek w Mini
sterstwie Kultury i Sztuki” (według pro
jektu Lindego z r. 1821), która byłaby 
jednostką wytyczającą główne kierunki 
polityki bibliotecznej. Powinna ona usta
lać wymogi kwalifikacyjne dla bibliote
karzy, zatrudniać kierownictwo bibliotek 
samorządowych, współdziałać z ogniwami 
samorządów i administracji lokalnej w 
sprawach działalności i rozwoju bibliotek.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 
STRUKTURALNO-ORGANIZACYJNYCH

W rozważaniach na ten temat wystę
puje całkowita zgodność co do istnienia 
bibliotek samorządowych na szczeblu lo
kalnym oraz bibliotek państwowych spra
wujących nadzór merytoryczny, metodycz
ny i organizacyjny nad bibliotekami te

renowymi. Rozbieżności dotyczą funkcji 
i struktury wojewódzkich bibliotek pub
licznych.

Obok raczej powszechnie wyrażanej o- 
pinii, że przyszłość bibliotekarstwa pub
licznego to biblioteki samorządowe i że 
w gestii samorządów terytorialnych po
winny znaleźć się w pełnym zakresie 
działania biblioteki stopnia podstawowe
go i ich filie, występują też propozycje 
w sprawie . konkretnych rozstrzygnięć. 
Uważa się np. (m.in. WBP w Opolu), że 
biblioteki te powinny być podporządko
wane samorządom organizacyjnie, ale 
merytorycznie powinny je wspomagać i 
nadzorować placówki biblioteczne wyż
szego stopnia, tj. wojewódzkie, których 
dotychczasowe funkcje muszą być zacho
wane.

WBP w Tarnowie zakłada, że do sa
morządu terytorialnego — obok bibliotek 
gminnych, miejsko-gminnych i miejskich 
— mogłaby należeć (według WBP w Biel
sku-Białej powinna) również sieć miej
ska bibliotek wojewódzkich., Postuluje się 
(WBP Bielsko-Biała), aby podstawowe 
normatywy określające warunki mate
rialne działania placówek samorządowych 
(lokale, środki finansowe) były ustalane 
centralnie i traktowane jako normatyw
ne przepisy wykonawcze.

Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka 
Śląska powinny być — według MBP w 
Krakowie — bibliotekami samodzielnymi, 
podległymi Ministerstwu Kultury i Sztu
ki i przez nie sponsorowanymi.

W większości wypowiedzi proponuje się, 
aby do bibliotek państwowych zaliczyć je
dynie biblioteki stopnia wojewódzkiego 
i ewentualnie wybrane duże, wielofun
kcyjne biblioteki miejskie.

Odosobniona jest sugestia (WBP Tar
nów), by bibliotekami państwowymi by
ły również niektóre z placówek tereno
wych, mianowicie te filie bibliotek pub
licznych gminnych i  miejsko-gminnych, 
które osiągają wskaźnik powyżej 20% 
czytelników w stosunku do liczby miesz
kańców, a nie mają środków material
nych z samorządu lokalnego.

Zróżnicowane są odpowiedzi na pyta
nie, jak ukształtuje się wojewódzka bi
blioteka publiczna. W zasadzie nie ma 
wątphwości co. do tego, że biblioteka ta, 
mająca status biblioteki państwowej, po
winna swymi uniwersalnymi zbiorami 
służyć jak najszerszej publiczności. Wi
dzi się też (m.in. WBP Opole, WBP Ra
dom) jej funkcje koordynacyjne wobec 
placówek niżej zorganizowanych, a w 
w niej samej — wręcz narzędzie pań
stwowej polityki bibliotecznej.

Za dość radykalnym rozwiązaniem opo
wiada się WBP w Poznaniu — proponuje.
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aby z bibliotek funkcjonujących dotych
czas jako zarazem wojewódzkie i miej
skie wyodrębnić książnice obsługujące 
miasto, natomiast biblioteki wojewódz
kie, państwowe, pozostawić z zadaniem 
niesienia wyspecjalizowanej pomocy in
strukcyjno-metodycznej, informacyjno-bi
bliograficznej i szkoleniowej bibliotekom 
samorządowym stopnia podstawowego. Do 
nich należałoby też opiniowanie wnios
ków o dotacje wyrównawcze wszędzie 
tam, gdzie — szczególnie w okresie przej
ściowym — zachodzić będzie tego potrze
ba, aby nie dopuścić do likwidacji biblio
tek, a więc i do dalszej degradacji kultu
ralnej środowisk, zwłaszcza na wsi.

Koncepcję tę zdecydowanie popiera 
WBP w Bielsku-Białej — stwierdza, że 
od obecnych bibliotek wojewódzkich i 
miejskich powinny być oddzielone biblio
teki miejskie z pełnym zakresem dzia
łania właściwymi dla wielkości obsługi
wanego obszaru i podporzjądkowane sa
morządom terytorialnym według zasad 
określonych dla bibliotek stopnia podsta
wowego. Biblioteki wojewódzkie (bez sie
ci miejskiej), wyłączone wówczas z kom
petencji samorządu terytorialnego, byłyby 
podporządkowane organizacyjnie, kadro
wo i materialnie centrum, które według 
projektu WBP w Bielsku-Białej mogłoby 
znajdować się w merytorycznym depar
tamencie MKiS lub w Bibliotece Naro
dowej bądź w specjalnie powołanym or
ganie . (Centrum ds. Bibliotek).

Przeciw oddzielaniu bibliotek miejskich 
od wojewódzkich opowiada się WBP w 
Radomiu, głównie ze względu na nie
uchronny wówczas wzrost kosztów utrzy
mania bibliotek oraz na oderwanie bi
bliotek wojewódzkich od zbiorów biblio
tecznych.

Według opinii WBP Kielcach należy 
uznać wojewódzkie biblioteki publiczne za 
instytucje państwowe o wysokim stopniu 
profesjonalizmu, służące zaspokajaniu po
trzeb ponadlokalnych i podporządkować 
je wojewodom.

Zróżnicowane są również wypowiedzi na 
temat przyszłości bibliotek rejonowych. 
Zdaniem WBP w Tarnowie w nowej sy
tuacji samorządowej znikną ogniwa po
średnie (biblioteki rejonowe), wobec cze
go konieczne będzie powiększenie liczby 
instruktorów WBP.

Podobnie sądzi WBP w Bielsku-Białej, 
podkreśla przy tym, że obecne biblioteki 
rejonowe działające na niezbyt formal
nej podstawie prawnej byłyby bibliote
kami wyłącznie. stopnia podstawowego, 
bez jakichkolwiek obowiązków i kompe
tencji wykraczających poza obszar admi-. 
nistracyjny ich siedziby. Za zachowaniem 
w zasadniczych zrębach obecnej sieci bi

bliotecznej, tj. 3-stopniowego systemu, w 
którym istnieje ogniwo pośrednie w po
staci biblioteki rejonowej, jest WBP w 
Olsztynie i WBP w Radomiu.

Zgłoszono również postulat, aby nie de
cydować na razie o nowych rozwiąza
niach strukturalnych, lecz przez najbliż
szy okres (1—2 lat) ograniczyć się do 
obserwacji i sprawdzania najlepszych do
świadczeń. Np. środowisko w wojewódz
twie opolskim wyraża pogląd, że okre
ślenie docelowego modelu biblioteki sa
morządowej powinno być poprzedzone 
dwuletnim okresem przejściowym, celem 
dostosowania zasad organizacji i finanso
wania bibliotek do zmieniających się wa
runków funkcjonowania samorządów te
rytorialnych. WBP w Katowicach przewi
duje także pewien < okres przejściowy, w 
którym na początku biblioteki samorzą
dowe i państwowe byłyby podporządkowa
ne Ministerstwu Kultury i Sztuki, a w 
przyszłości — Ministerstwu Edukacji Na
rodowej.

ZASADY FINANSOWANIA 
BIBLIOTEK

Za wariant najkorzystniejszy dla bi
bliotek publicznych WBP w Opolu uwa
ża finansowanie ich z dwóch źródeł; z 
budżetu państwa oraz ze środków samo
rządu terytorialnego. Samorząd powinien 
pokrywać koszty opłat za lokale, wypo
sażenie i sprzęt bibliotek oraz za remon
ty i podstawową działalność oświatową, 
natomiast z budżetu państwa finansowano 
by zakup książek i płace bibliotekarzy. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi po
stuluje ponadto, by ze- skarbu państwa 
biblioteki samorządowe miały zapewnione 
środki również na konserwację książki. 
W tym samym kierunku idą postulaty 
WBP w Nowym Sączu.

Za wart zastanowienia można uznać 
wyrażany w niektórych bibliotekach (np. 
w Łodzi) pogląd, że — wbrew licznjro 
obawom — finansowame bibliotek niż
szego szczebla przez samorządy teryto
rialne może okazać się. nawet korzystne 
dla bibliotek, musi być jednak wprowa
dzane sukcesywnie, stosownie do możli
wości, jakimi będą dysponować nowo or
ganizowane samorządy. Nagłe zmiany mo
głyby spowodować nieodwracalne znisz
czenie czytelnictwa powszechnego. Aby za
chować małe biblioteki, konieczne iest 
centralne zagwarantowanie środków po
trzebnych na ich działalność.

WBP w Katowicach proponuje utrzy
mać (a raczej reaktywować) zapis art. 
11 dekretu z 17 kwietnia' 1946 r. o biblio
tekach i opiece nad zbiorami bibliotecz
nymi, który zakładał, że „coroczne świad
czenia państwa na rzecz samorządowych
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bibliotek publicznych wynosić będą co 
najmniej 25% łącznych wydatków związ
ków samorządowych na zakładanie i u- 
trzymanie ich bibłiotek, poniesionych w 
poprzednim roku budżetowym”.

Stosowanie bardziej uproszczonej zasa
dy proponuje WBP w Gdańsku:. z bud
żetu samorządu finansować filie biblio
teczne, biblioteki miejskie, gminne i dziel
nicowe, zapewniając im warunki dzia
łalności (opłata lokalu, zakup książek, 
płace dla bibliotekarzy itp.), natomiast z 
budżetu państwa pokrywać koszty utrzy
mania bibliotek państwówych.

Według propozycji WBP w Olsztynie 
dotacje państwowe powinny;

— wspierać budżet roczny jednostek sa
morządowych,

— wspornagać realizację zadań spec
jalnych, np. budowę nowych obiektów, 
ich wyposażanie, ,

— pokrywać koszty realizacji ponad- 
lokalnych zadań bibliotek wojewódzkich 
i rejonovzych.

Inaczej zasady finansowania bibliotek 
formułuje Miejska Biblioteka Publiczna 
w Krakowie przyjmując, że minister kul
tury i sztuki „będzie dysponował jakąś 
pulą środków, które nadal można uwa
żać za Fundusz Rozwoju Kultury, acz o 
innym charakterze”. Środki te mogłyby' 
wobec instytucji niższego stopnia mieć 
charakter współsponsorujący, uzupełnia
jący lub korekcyjny. Zbliżone vz inten
cjach do powyższych propozycji są wnio
ski MBP w Łodzi.

Według koncepcji dr. Jerzego Maja, bi
blioteki wojewódzkie i inne, pełniące fun-j 
keje ponadlokałne, powinny być finanso- ' 
wane z budżetu ponadlokalnego (centrał- 
nego, wojewódzkiego?), zaś pełniące fun
kcje lokalne — zasadniczo z budżetu te
rytorialnego (lokalnego). Postuluje on, aby 
na co najmniej 1 rok (wskazane, aby na 
3 lata z możliwością zachowania na sta
łe) utrzymany był w gestii MKiS dość 
znaczny fundusz interwencyjny. Zakła
da, że w przyszłości:

— podstawowe usługi bibliotek publicz
nych będą świadczone nadal nieodpłatnie,

— koszty działałnośei podstawowej bę
dą pokrywane z funduszów publicznych 
(lokalnych, centralnych, świadczeń dobro
wolnych),

— ustali się'warunki i proporcje finan- 
sówe z budżetu centralnego w zależności 
od określonych, typowych sytuacji spo- 
łećznychj,

Istotne znaczenie dla poziomu dofinan
sowania centralnego będą miały zdaniem, 
dr. Maja przede wszystkim: względna za
sobność budżetu lokalnego oraz proporcje 
świadczeń z tego budżetu w stosunku do 
rzeczywistych jego możliwości.

PROPONOWANE WNIOSKI

Rok 1990 należy do przełomowych w 
szukaniu nowych rozwiązań struktural
nych, organizacyjnych i programowych w 
systemie bibliotek publicznych. W sytuacji 
kiedy działają jeszcze dotychczasowe za
sady funkcjonowania bibliotek, a nowych 
jeszcze nie określono, trzeba przyjąć ge
neralne ustalenia na okres przejściowy.

Jak stwierdza dr Jerzy Maj, celem dzia
łań w tym okresie, głównie w r. 1990, 
jest utrzymanie zasadniczej substancji bi
bliotek publicznych, niedopuszczenie do 
pochopnej likwidacji bądź dewastacji pla
cówek, rozproszenia zbiorów i kadry. Za
razem okres ten należy wykorzystać na 
stworzenie warunków do przekształcenia 
się bibliotek publicznych z hierarchicznej, 
centralnie sterowanej i dyspozycyjnej 
struktury w sieć samorządowych insty
tucji kultury lokalnej, powiązanych fun
kcjonalnie ze sobą i z innymi instytu
cjami kultury oraz z jednostkami wyspe
cjalizowanymi w służeniu pomocą facho
wą, technologiczną i metodyczną. Takie 
właśnie usytuowanie bibliotek publicznych 
widzieć należy- w perspektywie powstania 
samorządu terytorialnego.

Do zakresu działania organów samo
rządu powimiy przejść następujące za
dania:

— zakładanie, utrzymywanie bibliotek 
publicznych oraz zapewnianie ' irń odpo
wiednich warunków rozwoju,

— sprawowanie nad nimi ' bezpośred
niego nadzoru,

— ustalanie szczegółowych zasad orga
nizacji i działania bibłiotek na podstawie 
założeń (ramowego statutu) określonych 
przez MKiS,

— zakładanie i utrzymywanie bibliotek 
międzysamorządowych, wyznaczonych do 
realizacji określonych zadań (szkolenia, 
prowadzenia bibliografii regionalnej, gro
madzenia i opracowania zbiorów i in.).

W gestii organów stopnia wojewódzkie
go (organów administracji państwowej) 
powinny pozostać biblioteki publiczne 
stopnia wojewódzkiego w możliwie nie 
zmienionym kształcie. Z racji kompeten
cji zawodowych biblioteki te powinny 
sprawować nadzór merytoryczny nad bi
bliotekami samorządowymi w wojewódz
twach, tzn. udzielać pomocy instrukęyjno- 
-metodycznej, szkoleniowej, organizacyj
nej.

Do podstawowych problemów, które po
winny się znaleźć w zapisie ustawy, na
leżą zasady finansowania bibliotek publi
cznych. Proponuje się, aby przyjąć nastę
pujące wstępne ustalenia:

— biblioteki samorządowe utrzymywa-
I .10
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ne są i finansowane przez właściwe sa
morządy terytorialne,

— biblioteki wojewódzkie — jako pla
cówki państwowe — finansuje się z do
tacji budżetowej.

Konieczne jest jednocześnie utrzymanie

w gestii MKiS stałego funduszu inter
wencyjnego na takie zadania jak dofi- 
narîsowÿwanie zakupu książek dla biblio
tek, modernizacja bibliotek i ich urządzeń 
oraz wspieranie budownictwa bibliotecz
nego.

Biblioteki publiczne w  system ie 
sam orządu  terytorialnego
TADEUSZ ZARZĘBSKI

Dorobek bibliotekarstwa publicznego po 
II wojnie światowej jest bezsporny. Dziś, 
w ponad 10 tys. stałych placówek bi
bliotecznych znajduje się już ponad 140 
min wol., korzysta z nich rocznie ok. 
8 min czytelników, wypożyczając na 
miejscu i do domu prawie 200 min wol.

Powojenna odbudowa sieci bibliotek 
publicznych dokonywała się prawie od 
punktu zerowego. W okres wojenny bi
bliotekarstwo to, zwane wówczas oświa
towym, wkroczyło w toku dość inten
sywnego realizowania akcji, która miała 
na celu utworzenie silnej sieci bibliotek 
samorządowych. Podejmowane w okresie 
międzywojennego dwudziestolecia próby 
ustawowego rozwiązania tego problemu 
nie powiodły się, więc impulsem do dzia
łań był okólnik nr 31 Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 1937 r. 
w sprawie popierania akcji bibliotecznej. 
Okólnik ten spowodował wydanie kilku 
zaleceń lokalnych (Wołyń, pow. hrubie
szowski, woj. łódzkie), ä zalecenia do 
budżetów terenowych na rok 1939/40 
otwierały korzystne możliwości szerszego 
organizowania bibliotek oświatowych, sa
morządowych. Mimo to • cały dorobek 
bibliotekarstwa oświatowego w samorzą
dach terenowych był jednak niewielki 
(1,7 min wol.) — obok nieco większego 
stanu posiadania podobnych bibliotek w 
gestii różnych organizacji społecznych 
(4,8 min wol.) uległ prawie całkowitej 
zagładzie w okresie wojny. Pierwszy po
wojenny spis bibliotek oświatowych, 
przeprowadzony w styczniu 1946 r., wy
kazał 2aledwie 426 placówek z 1,066 min 
wol.

W latach 1946—1949 zbudowano od pod
staw sieć bibliotek publicznych, zwanych 
wówczas publicznymi bibliotekami pow
szechnymi. Działania te rozpoczęto od 
oddelegowania do pracy bibliotekarskiej

ok. 170 nauczycieli oraz zorganizowania 
w każdym powiecie biblioteki powiato
wej. Głównym momentem tej akcji było 
równoczesne otwarcie w styczniu 1949 r. 
ok. 1600 bibliotek gminnyich oraz prawie 
20 000 punktów bibliotecznych. Każda bi
blioteka otrzymała wówczas 500 wol. 
wartościowych książek, drukowane in
wentarze, karty książki i karty katalo
gowe. Uwieńczeniem tej akcji było zor
ganizowanie w r. 1952 ostatniej z siedem
nastu bibliotek wojewódzkich.

Przez następne 40 lat sieć ta  dosko
naliła się i rozwijała, pomimo koniecz- • 
ności przeprowadzania różnych reorgani
zacji, w ślad, za zmianami dokonującymi 
się w strukturach nadzorujących te bi
blioteki rad narodowych. Dc ważniejszych 
zmian zaliczyć należy przekształcenie w 
r. 1954 prawie 3 tys. gmin w ok. 9 tys. 
gromadzkich rad .narodowych, co spowo
dowało konieczność przyśpieszonego orga
nizowania bibliotek w nowo utworzonych 
jednostkach administracyjnych. Od 1958 r. 
rozpoczął się proces komasacji gromad 
i wówczas przekształcano bibłioteki gro
madzkie w filie bibliotek gminnych. 
Akcja ta przyczyniła się niewątpliwie do 
zwiększenia liczby stałych placówek bi
bliotecznych na wsi. Inna zmiana, po
legająca na likwidacji w r. 1975 powia
tów. była już mniej korzystna dla sieci 
bibliotek publicznych, ponieważ spowodo
wała zlikwidowanie bibliotek powiato
wych stanowiących trzon podstawowy w 
strukturze tej sieci. W niektórych woje
wództwach utrzymano tę funkcję biblio
tek, nazywając byle biblioteki powiatowe 
rejonowymi. Wtedy też przekształcono 
niektóre biblioteki powiatowe w woje
wódzkie, ponieważ liczba rad narodowych 
stopnia wojewódzkiego zwiększyła się z 
22 do 49.

Jedyna reorganizacja w sieci bibliotek
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publicznych, która miała wyłącznie ceł 
biblioteczny, przeprowadzona była w 
r. 1954 i polegała na połączeniu bibliotek 
stopni: wojewódzkiego i powiatowego z 
bibliotekami miejskimi w ich siedzibach.

W r. ' 1990 bibliotekarstwo publiczne 
staje przed koniecznością kolejnej reorga
nizacji, wynikającej z całościowego prze
kształcenia rad narodowych w samorządy 
terytorialne o dużym zakresie samorząd
ności społeczności lokalnych. Także i 
przez tę reorganizację należy przeprowa
dzić biblioteki publiczne tak, aby niczego 
nie tracąc mogły wiele zyskać. Globalny 
charakter tej reorganizacji wymaga od 
bibliotekarzy dużej rozwagi, ponieważ 
błędy popełnione u jej początku ujawnić 
się mogą ze znacznym opóźnieniem, a 
wtedy mogą być nie do naprawienia.

Treścią niżej przedstawionej propozycji 
jest koncepcja tej reorganizacji, polega
jąca na:

— spowolnieniu przekształcania pań
stwowego majątku bibliotek w majątek 
samorządów,

— stworzeniu warunków dotowania 
każdej biblioteki przez państwo, przy
muszeniu samorządów terytorialnych do 
właściwej troski o te biblioteki,

— stworzeniu warunków dla lokalnej, 
rzeczywiście społecznej kontroli nad wa
runkami działania i funkcjonowaniem 
bibliotek publicznylch.
TEZY DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU

1. Biblioteka publiczna w .społeczności 
lokalnej jest podstawową instytucją kul
tury i ciągłej edukacji obywateli RP.

2. Mecenat państwa w kulturze jest 
warunkiem sine gua non jej istnienia. 
Dlatego też uwaga państwa musi być 
skierowana przede wszystkim na podsta
wowe instytucje kultury, tj. biblioteki 
publiczne dostępne powszechnie i bez
płatnie.

3. Mecenat państwa w tym zakresie 
powinien być jak najlepiej wykorzysta
ny. W tym celu należy:
a) zachować państwową własność księ

gozbiorów wszystkich bibliotek pu
blicznych;

b) przekazać księgozbiory (W formie 
państwowego depozytu) samorządom 
terenowym, tj. łącznie ok. 140 min 
wol.; ■

c) państwo jako rzeczywisty właściciel 
księgozbiorów obowiązane jest je sy
stematycznie uzupełniać według do-

!. tychczasowej wiełkości, tj. ok. 7 min 
wol. rocznie;

d) samorządy terenowe obowiązane są 
zachować stałość depozytu oraz za

pewnić właściwe jego wykorzystywa
nie poprzez:
— przydzielenie bibliotece właściwego 

pomieszczenia,
— zapewnienie ogrzewania i oświetle

nia pomieszczeń,
— wyposażanie biblioteki w niezbędne 

sprzęty i urządzenia,
— opłacanie personelu biblioteki;

e) samorządy terenowe w większych 
miastach (wojewódzkich, b. powiato
wych i in.) 'przejmując w depozyt ma
jątek wyższej wartości, obowiązane są 
ponadto do świadczeń na rzecz bi
bliotek w mniejszych miejscowościach, 
jak:
— organizowanie pomocy instrukcyj

no-metodycznej,
— organizowanie szkoleń personelu 

bibliotecznego,
— dokonywanie zakupu i opracowania 

materiałów bibłiotecznych,
— przejawianie szczególnej troski o 
■ właściwe wykorzystywanie księgo

zbiorów pozostających własnością
państwa,

— udzielanie pomocy metodycznej nie
którym innym bibliotekom podob
nego typu, jak: szpitalnym dla pa
cjentów, zakładowym (związko
wym);

f) państwo jako właściciel 'księgozbiorów 
zdeponowanych na terenie wojewódz
twa przekazuje środki na ich uzu
pełnianie bibliotekom wojewódzkim, 
które dokonują zbiorowych zakupów 
i opracowania książek, zabiegając 
także o jak najbardziej efektywne 
wykorzystanie środków przez -uzyski
wanie rabatów przy zakupach, doko
nywanie zakupów w wydawnictwach, 
wyposażanie książek w drukowane 
karty książki i karty katalogowe itp. 
Uwaga: Należy się liczyć z koniecznością 
udzielania bibliotekom  wojewódzkim  tzw. 
dotacji docelowych.

4. Koła przyjaciół bibliotek istniejące 
jeszcze przy niektórych bibliotekach po
winny:
a) stać się powszechną fornóą sprawo

wania . społecznej kontrołi nad biblio
tekami wobec:
— samorządu lokalnego (np. zarząd 

koła mógłby pełnić zadania podko
misji kultury),'

— państwa, przez możliwość występo
wania do właściwych organów te
renowych z odpowiednimi wnioska
mi w sprawie biblioteki;

b) przejawiać szczególną troskę o właś
ciwe warunki działania biblioteki i 
wykorzystanie jej księgozbioru;
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c) organizować społeczną pomoc w upow
szechnianiu czytelnictwa (prowadzenie 
punktów bibliotecznych, organizowanie 
księgonoszy zaopatrujących w książki 
osoby chore i starsze itp.).

5. Zalety projektu:
a) utrzymuje w mocy ustawowy zapis:

,,Biblioteki, ich zbiory i urządzenia 
są dobrem narodowym Państwo
zapewnia rozwój bibliotek i szerokie 
udostępnianie ich zbiorów” (art. 1. 
ustawy z 1968 r. o bibliotekach);

b) ułatwia „płynne” wejście bibliotek 
publicznych w noWą strukturę i za
sady finansowania ich działalności;

c) określa zakres i obowiązki mecenatu 
państwa;

d) zapewnia stałe uzupełnianie księgo
zbiorów, bez okresowych zahamowań 
podczas reorganizacji;

e) zobowiązuje samorządy lokalne do 
właściwej opieki nad państwowym de
pozytem oraz do podejmowania pozy
tywnych decyzji na rzecz bibliotek;

f) zobowiązuje samorządy lokalne w 
większych ludnościowo miejscowoś
ciach (dysponujących większym i 
wartościowszym depozytem — księgo
zbiorem) do pewnych działań w za
kresie bibliotekarstwa na rzecz biblio
tek zlokalizowanych w mniejszych 
miejscowościach, co tworzy warunki 
korzystne dla współpracy i samodo
skonalenia się bibliotek.

6. Proponowane dotychczas rozwiąza
nie problemu — ustanowienie części bi
bliotek publicznych jako instytucji sa-. 
moTządowych oraz innej części jako 
instytucji państwowych — nie wydaje 
się właściwe, ponieważ:
a) państwo traci kontrolę nad funkcjo

nowaniem podstawowych instytucji 
kultury;

b) samorządy lokalne, nawet jeżeli praw
nie zostaną do tego zobowiązane, nie 
zawsze i nie wszędzie będą przeja
wiały właściwą troskę o biblioteki, 
zwłaszcza wobec początkowych trud
ności występujących w innych dzie
dzinach życia społeczności lokalnej;

c) każdy z dwóch samorządów, tj. przy
muszony do prowadzenia samorządo
wej biblioteki oraz korzystający z 
działalności bibliotek państwowych — 
może czuć się pokrzywdzony zarówno 
z tytułu tego obowiązku, jak i z jego 
braku;

d) część majątku bibliotecznego, tak ła
two darowana samorządom, może ulec 
(jako własność niczyja) rozproszeniu.

7. W przyszłości — kiedy samorządy 
terenowe uporają się z nowym systemem 
funkcjonowania oraz wdrożą się w dzia
łania na rzecz bibliotek — możliwe bę
dzie ustalenie innych zasad, a przede 
wszystkim całkowite przekazanie . depo
zytu państwa (księgozbiorów) samorządom 
terenowym.

Z ostatniej chwiH

Problemy związane z funkcjonowaniem bibliotek w warunkach samorządu tery
torialnego były tematem ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego przez Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Narodową i Ministerstwo Kultury 
i Sztuki. Głównym celem seminarium było omówienie przewidywanych skutków 
ustawy 9 samorządzie terytorialnym dla organizacji działalności bibliotek ' publicz
nych oraz przedyskutowanie sposobów przystosowania się bibhotek do nadcho
dzących zmian. Referaty przedstawili: prof. Jadwiga Kołodziejska (Biblioteki 
wobec samorządów terytorialnych), rngr Lucjan Biliński (Wpływ ustawy o samo
rządzie terytorialnym na zmianę statusu biblioteki publicznej. Opinie — postulo
wane kierunki zmian). W seminarium uczestniczyli przedstawiciele: Sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Masowego Przekazu, resortów (Edukacji Narodowej 
oraz Kultury i Sztuki), bibliotek publicznych stopnia wojewódzkiego, Zarządu 
Głównego SBP, dziennikarze. i
Dorobek seminarium posłuży m.in. do wypracowania stanowiska ZG SBP wobec 
koniecznych zmian w zasadach funkcjonowania bibliotek publicznych.
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Pomóż swojej bibliotece
HALINA KAMIŃSKA

W ybory do samorządów terytorial
nych zmienią sytuację bibliotek pub
licznych. Jakie to będą zmiany, du

że czy małe — trudno w tej chwili prze
widzieć. Zmieni się na pewno system 
finansowania. Dotychczas biblioteki były' 
finansowane z budżetu państwa, teraz 
przejdą na utrzymanie samorządów lo-' 
kalnych. Nie wiadomo, jaki w tych trud
nych warunkach ekonomicznych będzie 
stosunek do bibliotek nowych władz, no
wych samorządów. Z góry można prze
widzieć

dwojakiego rodzaju zagrożenia.
Po pierwsze, brak środków na prawidło
we funkcjonowanie biblioteki, a po dru
gie, co także wiąże się z pierwszym i 
jest o wiele bardziej niebezpieczne — 
brak odczucia czy świadomości, że bi
blioteka jest w środowisku potrzebna, że 
jest placówką ważną. I w tej trudnej sy
tuacji, gdy cały czas szuka się rezerw, 
różne pomysły mogą przyjść do głowy, 
np. że biblioteka nie wykazuje zbyt wiel
kiej aktywności, posiada natomiast ład
ny (dobrze położony) lokal, który lepiej 
służyłby społeczeństwu jako poczta, punkt 
apteczny czy po prostu sklep, lub że 
zlikwidowanie biblioteki umożliwiłoby 
zwiększenie nakładów na działalność bar
dziej środowisku potrzebną itp.

Żeby biblioteki mogły normalnie fun
kcjonować, władza i społeczeństwo po
winny je jeżeli już nie pokochać, to przy
najmniej uznać za niezbędny element in- . 
frastruktury kulturalnej i oświatowej, za 
instytucję świadczącą o rozv/oju cywili
zacyjnym społeczeństwa. Jak je o tym 
przekonać? Oto jest pytanie.

W krajach o rozwiniętym bibliotekar
stwie publicznym coraz większe znacze
nie ma
współpraca biblioteki ze środowiskiem.

Bardzo często ocenia się nawet pracę bi
blioteki z tego punktu widzenia, wycho
dząc ze słusznego chyba stanowiska, że 
jeżeli biblioteka ma zaspokajać potrzeby 
środowiska, to jej współpraca z nim i 
zaangażowanie się w jego problemy mu
szą być duże. Już nie wystarczy tylko 
organizować biblioteki i Liczyć nowych 
czytelników. Niestety, zbyt często jeszcze 
w mieście, a także na wsi ludzie nawet 
nie wiedzą, gdzie jest biblioteka — a ilu 
członków władz nigdy tam nie było?

Bibliotekę od użytkowników dzieli tak
że wiele barier, poczynając od fizycznych

(odległość, schody), na psychicznych koń
cząc (np. obawa przed nieznajomością za
sad poruszania się w bibliotece, brak 
sprecyzowanych zainteresowań, czasami 
nawet słaba umiejętność czytania). Aże
by biblioteka publiczna była naprawdę 
dostępna, musi w pełni zintegrować się 
z życiem środowiska — inaczej może być 
uznana za instytucję w tym środowisku 
zbędną.

Biblioteki publiczne niby o tym wszy
stkim wiedzą, ale chyba nie zawsze po
trafią tę współpracę należycie zorgani
zować. Bo

inicjatywa musi wyjść od bibliotek.
A więc popularyzacja bibliotek w spo
łeczeństwie. Może nie tak wiele, ale coś 
się w tych sprawach robi. Natomiast ab
solutnie za mało się robi, aby wyjaśniać 
władzom rolę bibliotek i ich możliwości. 
W wielu środowiskach biblioteka jest 
(lub wkrótce będzie) jedyną placówką kul
turalną i musi udowodnić swoją niezbęd
ność, musi przyjąć wyzwanie. Realizować 
w działaniu funkcję oświatową, informa
cyjną, rekreacyjną. Organizować pracę z 
grupami (organizacjami, towarzystwami), 
ale także w sposób odpowiedzialny,, choć 
to może być trudniejsze dla biblioteka
rza, zaspokajać potrzeby indywidualne, 
pomagać w uświadamianiu i formułowa- 

. niu tych potrzeb, w rozbudzaniu nowych. 
Szukać w swoich działaniach poparcia 
‘władzy, ale szukać także zamożnych opie
kunów i protektorów, którzy mogliby po
móc placówce w rozwijaniu nowych form 
działalności.

Największą uwagę przywiązuje się . u 
nas do liczby czytelników. Oczywiście to 
też jest ważne, nie mamy tych czytel
ników zbyt wielu. Liczba czytelników 
da je pojęcie o aktywności biblioteki, ale 
pozostają jeszcze pytania — po co ludzie 
przychodzą ,do biblioteki, czego w niej- 
szukają i czy to znajdują, a przede wszy
stkim, czy wiedzą, czego mogą szukać w 
bibliotece.

Czytelników trzeba uczyć korzystania 
z biblioteki. Nie wolno pozostawiać ich 
samych z wątpliwościami. Każdy nowy 
czytelnik powinien być zaznajomiony 
przez bibliotekarza ze zwyczajami biblio
teki, z regulaminem, z układem książek 
na półkach, z katalogami, z możliwością 
i sposobem uzyskiwania w bibliotece róż
nych informacji. Tymczasem powszechna 
praktyka jest taka, że zgłaszający się do 
biblioteki otrzymuje do wypełnienia kàr-
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tę zobowiązania, ewentualnie daje mu się 
jeszcze do przeczytania regulamin, a po
tem jest już pozostawiony sam sobie. Dla
tego m.in. widzi się tak rzadko czytelni
ków korzystających z katalogów i tak wie
lu onieśmielonych wobec bibliotekarza, 
bojących się przeszkadzać mu w pracy 
pytaniami lub skompromitować się przed 
nim własną niewiedzą.

Nadchodzi prawdopodobnie czas, kiedy 
biblioteki cieszyć się będą zwiększoną 
frekwencją. Coraz mniej ludzi już stać na 
kupowanie książek, na pewno coiaz mniej 
będzie kupowało gazety i czasopisma, od 
prenumeraty skutecznie oduczą społeczeń
stwo nie tylko ceny, ale i poczta.

Pozostaną biblioteki.
I muszą tę szansę wykorzystać właściwie. 
Niestety nie wszystko od nich zależy, 
zwłaszcza pieniądze. Biblioteki są jednak 
zaprawione w bojach, stale o'coś prze
cież „walczyły” — o lokale, o sprzęt, o 
etaty, a zawsze o pieniądze. Walczmy więc 
dalej! Biblioteki muszą mieć książki. Mo
że nie wszystkie, może nie w takich ilo
ściach jak dotychczas — ale te najlepsze 
muszą mieć. Muszą mieć także czasopis
ma, jeżeli nie mamy piz.ekształcić się w 
naród wtórnych analfabetów. ' I trzeba 
swoje władze o tym przekonać.
Jest wiele spraw, które trzeba przemyśleć,
m.in. jak najracjonalniej gospodarować 
zakupionymi książkami. Może należałoby 
zorganizować rotację nowych książek mię
dzy małymi filiami? Może skrócić czas 
wypożyczeń dla nowości czytelniczych? 
Dobrze trzeba też książek pilnować, bo 
na pewno będą ginęły bardziej niż kiedy
kolwiek. Nie wolno dopuścić do przetrzy
mywania książek, konsekwentnie pobierać 
opłaty za zagubienie, zniszczenie i prze
trzymywanie. Może warto też, jak to ro
bią za granicą, pobierać opłaty za rezer
wowanie książek?

Należy zmodyfikować regulaminy korzy
stania z bibliotek dla czytelników, podać 
nowe opłaty za przewinienia w stosunku 
do biblioteki. W związku z inflacją naj
wygodniej byłoby nie podawać wysokości 
opłat (lub zmieniać je co kilka miesięcy), 
lecz odnosić je do wybranych cen bieżą
cych lub do opłat spoza biblioteki.

A jeżeli chodzi o inne opłaty? Mimo naj
większego kryzysu nie powinna nikomu 
przyjść do głowy myśl o pobieraniu abo
namentu za wypożyczanie książek! Nato
miast niesłuszne jest chyba wypożyczanie 
płyt i kaset bezpłatnie (z wyjątkiem o- 
czywiście tzw. książek mówionych). W 
wielu krajach bogatszych od nas stosuje 
się opłaty — albo za wypożyczoną płytę.

albo w postaci abonamentu. Może to być 
także rodzaj większej rocznej opłaty wpi
sowej, zezwalającej później na bezpłatne 
wypożyczanie płyt. Niektóre biblioteki 
wypożyczają do domu za niedużą opłatą 
czasopisma specjalnie w tym celu prenu
merowane.

Czy są możliwe jeszcze inne sposoby 
zarabiania przez biblioteki? Chyba nie, nie 
będzie się przecież w bibliotekach zakła
dało butików czy kantorów. Tam gdzie 
są kserokopiarki, należy pobierać opłaty 
za robienie odbitek, niektóre biblioteki dy
sponują małą poligrafią.

Zmieniają się różne przepisy finansowe 
i może warto przemyślep, w jaki upro
szczony sposób biblioteki mogłyby po
twierdzać czytelnikowi pobranie pienię
dzy, bez uciążliwego wypisywania kwit
ków, mając jednocześnie możliwość roz
liczania się z tych pieniędzy i przekazy
wania ich na konto budżetu biblioteki.

Pobierając niektóre opłaty nie można 
jednak nawet myśleć o tym, że biblioteka 
na siebie zarobi. Takie myśli, jeżeli się 
gdzieś zalęgną, trzeba natychmiast wy
perswadować. Również imprezy organizo
wane w bibliotekach powinny być bez
płatne. Musi istnieć choć jedna instytucja 
kulturalna, która nawet w największej 
biedzie będzie dostępna dla wszystkich i 
która swoje podstawowe usługi będzie 
wypełniała bezpłatnie.

Co jeszcze może czekać biblioteki? Od
żywa
problem łączenia bibliotek publicznych 

ze szkolnymi.
Korzyścią, której się z takiego łączenia 
oczekuje, najczęściej są oszczędności. Jed
nak nie jest to powód wystarczający, po
nieważ oszczędności są na ogół niewięl- 
kie, a straty mogą być duże. Mówi się, 
że biblioteki publiczne i tak prowadzą 
pracę z dziećmi. Zgoda. Jednak rola obu 
bibliotek jest różna; biblioteki publiczne 
mają do obsługi przede wszystkim czy
telników dorosłych. Nie można też patrzeć 
na książki dla dzieci tylko z punktu wi
dzenia ich funkcji edukacyjnej. Dzieci 
szukają w książkach także innych war
tości, i to właśnie biblioteka publiczna 
ma im pomóc w znalezieniu tych warto
ści, w uzupełnianiu procesu dorastania 
czy doroślenia, w rozwoju umysłu, wyo
braźni i serca.

Próby łączenia bibliotek publicznych ze 
szkolnymi nie są niczym nowym, były 
prowadzone w wielu krajach ■— w USA, 
w Szwecji, Wielkiej Brytanii, w Austra
lii i nigdzie nie wyszły poza stadium eks
perymentów. latach siedemdziesiątych 
robiono w Polsce wiele prób łączenia bi
bliotek — na ogół wszystkie były nieu
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dane, traciła albo jedna, albo druga stro
na. Było też wiele przykładów i u nas, 
i za granicą, że idea biblioteki otwartej, 
z wolnym dostępem do książek dla całe
go środowiska, została całkowicie zaprze
paszczona przez niefortunne usytuowanie 
takiej zintegrowanej biblioteki w szkole. 
Pewne szanse powodzenia istnieją być 
może w małych środowiskach, ale tylko 
pod warunkiem, że na integracji tej zy
skają obie biblioteki — w innym wypadku 
naprawdę nie ma sensu ich łączyć. Stra
ty nie powinny być większe od zysków, 
a czasami mogłyby być nieodwracalne, 
jak np. I utrata lokalu.

Trudno na początku roku pisać o za
grożeniach, przed jakimi mogą stanąć bi
blioteki. Zbyt wiele jest niewiadomych, 
następują ciągłe zmiany. Przez wiele lat 
biblioteki żyły ubogo, ale zacisznie i spo
kojnie na budżecie państwowym. Zakła- 
danó biblioteki często nie dlatego, że były 
potrzebne, oczekiwane przez społeczeń
stwo, ale dlatego, że były „zadekretowa
ne” w ustawie o bibliotekach.

Żadne kulturalne, rozwijające się

społeczeństwo nie może egzystować bez 
bibliotek.

Dla rozwoju cywilizacyjnego i kultural
nego biblioteki są tak samo potrzebne jak 
szkoły. Niestety, przy stałych brakach i 
trudnościach, ubożeniu kraju i społeczeń
stwa, skierowaniu całej uwagi i troski na 
zahamowanie degradacji materialnej kra
ju .— takie gałęzie życia jak oświata i 
kultura schodzą na dalszy plan. I rolą 
samych bibliotek jest przekonanie władz 
i społeczeństwa o potrzebie istnienia bi
bliotek, o tym, że żadna instytucja ich 
nie zastąpi. I że muszą one przetrwać naj
trudniejszy okres. Miejmy nadzieję, że tak 
będzie, że rola bibliotek w życiu społecz
nym zostanie doceniona, że w końcu bu
dżet państwa nie odżegna się całkiem od 
bibliotek, ale będzie je dalej wspomagał 
— czy to dotacjami celowymi, czy łożąc 
na pomoc specjalną w zakupie zbiorów, 
czy wreszcie na umotywowane subwen
cje dla władz miejskich lub gminnych.

Przed wezwaniem, którym chciałabym 
zakończyć te uwagi, przypominam: być 
może teraz właśnie decyduje się twój los, 
los twojej biblioteki. A więc — nie. cze
kaj! Pomóż swojej bibliotece energiczną 
pracą, inicjatywą, zaradnością, zwiększo
nym zainteresowaniem sprawami środo
wiska i aktywnym włączeniem się w jego 
życie.

Z asad y  finansow an ia  biblio tek 
publicznych W spólnoty F lam andzkiej
LUCJAN BILIŃSKI

elgia, w tym jej północne tereny 
pozostające w granicach Wspólnoty 
Flamandzkiej, należy do tych kra

jów Europy, w których głównym celem 
ustawodawstwa bibliotecznego jest okre
ślenie zasad finansowania bibliotek. Bi
blioteki publiczne na całym świecie nie 
są ekonomicznie samowystarczalne, stąd 
potrzeba precyzyjnego budowania ich 
budżetów przez wyznaczanie procentowe
go udziału władz samorządowych różnych 
szczebli w finansowaniu tych placówek. 
Najbliższa perspektywa zmian w syste
mie funkcjonowania samorządów teryto
rialnych w naszym kraju skłania do bli
ższego . zapoznania , się z finansowaniem 
bibliotek publicznych przez władze samo
rządowe krajów Europy Zachodniej, 

Przykład Belgii jest o tyle nietypowy,
że- nie jest to kraj jednolity pod wzglę
dem administracyjnym. Od czasu konsty

tucyjnej reformy z r. 1980 Królestwo 
Belgii zostało podzielone na trzy regio
ny: Flandrię, Walonię i Brukselę, która 
jako stolica kraju jest miastem wydzie- 
lonyrń. Do Flandrii należą ponadto dwa 
okręgi (francuskojęzyczny i niemieclf;o- 
języczny) leżące na wschodnich obrzeżach 
Walonii k Z ogólnej liczby 10 min lud
ności Belgii na Flandrię przypada 6 min 
mieszkańców; Ludność ta posługuje się

1 Belgia pod względem  adm inistracy jnym  
dzieli się na dziewięć prow incji: B rabancję, 
F landrię Zachodnią, F landrię  W schodnią, pro
w incję A ntw erpii, L im burgię, prow incję Beo- 
dium, Luksem burgię, prow incję N am ur i Ha- 
inaut. Na czele prow incji stoi gubernator. Z 
kolei prow incje dzielą się na  33 okręgi i 
2590 gmin, k tó rym  przewodniczą burm istrzo
wie. Gminy korzystają  z dużych upraw nień  
autonom icznych.
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językiem flamandzkim i w zdecydowanej 
większości gromadzony jest w bibliote
kach publicznych księgozbiór w tym ję
zyku, chociaż znajomość języka francus
kiego ma w kraju charakter powszech
ny.

Dekrety o bibliotekach

Flandria ma swój parlament (uchwala
jący akty prawne z mocą dekretów) oraz 
rząd. Flamandzki minister kultury i środ
ków przekazu jest odpowiedzialny za ra
dio, telewizję, sprawy młodzieży, system 
ustawicznego kształcenia, biblioteki pub
liczne itd.

Podstawowym dokumentem regulującym 
działalność bibliotek flamandzkich jest 
dekret z 19 czerwca 1978 roku. Akt ten 
ma zastąpić wcześniejszy dekret o bib
liotekach z r .  1921, którego moc obowią
zująca miała oficjalnie wygasnąć z koń
cem 1988 r.; obecnie przewiduje się je
szcze prolongatę jego niektórych posta
nowień.

Rozwiązania prawno-organizacyjne
wprowadzone dekretem z r. 1978 wzoro
wano na duńskiej ustawie o bibliotekach 
z r. 1964, która była dla Flamandzkiej- 
Wspólnoty modelowym przykładem, do 
określenia-struktury bibliotek publicznych, 
standardów w obsadzie kadrowej, w gro
madzeniu zbiorów itp. Zdecydowaną więk
szość duńskich wzorców (po pewnym ich 
zmodyfikowaniu uwzględniającym warun
ki miejscowe) wprowadzono we Wspólno
cie Flamandzkiej w r. 1983.

Do najważniejszych postanowień fla
mandzkiego dekretu z r. 1978 należy zo
bowiązanie wszystkich samorządów tere
nowych do zakładania bibliotek publicz
nych; zakładanie bibliotek prywatnych 
pozostawiono w gestii zainteresowanych 
osób. W przypadku stolicy kraju — Bruk
seli — obowiązek zakładania bibliotek 
publicznych dla jej flamandzkojęzycznych 
mieszkańców spoczywa na władzy ad
ministracji kulturalnej Brukseli.

W strukturze bibliotek publicznych 
Wspólnoty Flamandzkiej znajdują się 
centralne biblioteki publiczne zlokalizo
wane w największych miastach poszcze
gólnych okręgów. W Brukseli powołane 
zostało Flamandzkie Centrum do spraw 
Bibliotek Publicznych, sprawujące nadzór 
organizacyjny, merytoryczny i metodycz
ny nad siecią bibliotek publicznych.

Wymaga tu ponownego podkreślenia 
fakt, że podstawowym elementem ustaleń 
formalno-prawnych są zasady finansowa
nia bibliotek. Zasady te od r. 1978 zmie
niano już kilkakrotnie — był to nakaz 
zachodzących przemian w życiu gospodar
czym i społecznym kraju.

Obecnie obowiązują następujące usta
lenia w zakresie finansowania bibliotek 
ze strony Wspólnoty Flamandzkiej oraz 
władz samorządowych na szczeblu okrę
gu i gminy:

® Wspólnota Flamandzka zobowiązana 
jest do pokrywania wydatków na potrze
by bibliotek publicznych w* proporcjach:

— na płace podstawowego i techni
cznego personelu bibliotek w wyso
kości 85—100% potrzeb,
— na wyposażenie bibliotek w wy
sokości 60% przewidywanych kosz
tów,
— na budowę i rozbudowę biblio
tek — 60% planowanych kosztów.

® Okręgi (hrabstwa) przeznaczają:
— na działalność bibliotek — 60% 
planowanych kosztów,
— na pokrycie płac dla biurowego 
i technicznego personelu bibliotek — 
60% środków.

© Flamandzkie władze samorządowe 
pokrywają 100% kosztów utrzymania i 
działalności specjalnych bibliotek publi
cznych, w tym także kosztów gromadze
nia zbiorów.

® Świadczenia władz lokalnych na 
rzecz bibliotek publicznych układają się 
w następujących proporcjach:

— na gromadzenie zbiorów — do 
100% całości wydatków,
— na płace dla pracowników bib
liotek — 0—15%,
— na'koszty obsługi — co najmniej 
40%,
— na wyposażenie — co najmniej 
40%,
— na realizację budowy i rozbudo
wy biblioteki — co najmniej 40%.

Władze lokalne pokrywają również w 
100% zakup zbiorów do bibliotek prywat
nych działających na ich terenie; tak 
więc całość zbiorów tych bibliotek sta
nowi faktyczną własność władz lokal
nych.

Władze okręgów (hrabstw) organizują
ce i nadzorujące centralne (okręgowe) bi
blioteki publiczne pokrywają ich wydat
ki w następującej skali:

— wynagrodzenie dla pracowników 
tych bibliotek — do 15%,

— koszty obsługi — 100%,
— wyposażenie bibliotek — co najmniej 

40%,
— koszty budowy i rozbudowy — co 

najmniej 40%,
•— koszty gromadzenia zbiorów — 100%.

Budżet Flamandzkiej Stołecznej Biblioteki 
Publicznej

^Powyższe zestawienie sponsorów bib
liotek i ich procentowy udział w utrzy
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mywaniu bibliotek są dla nas może ma
ło czytelne — bardziej zrozumiała będzie 
konstrukcja budżetu konkretnej bibliote
ki. Prześledźmy ją na podstawie budże
tu Flamandzkiej Stołecznej Biblioteki 
Publicznej w Brukseli. W bibliotece tej 
pracuje 35 osób, korzysta z niej ponad 
14 tys. czytelników; księgozbiór przekra
cza 128 tys. woluminów, a ilość wypoży
czeń w skali rocznej wynosi 381 tys.

Budżet biblioteki na rok 1990 zamyka 
się kwotą 23 min franków belgijskich. 
Największą pozycję w wydatkach stano
wią płace dla pracowników biblioteki 
(wynoszą 13 min franków).

Interesujące jest zestawienie źródeł fi
nansowania Flamandzkiej Stołecznej Bi
blioteki Publicznej 2. Przedstawia się ono 
następująco (za rok 1989):

2 305 000 — dochody z opłat czytelników 
(głównie za korzystanie ze 
zbiorów audiowizualnych),

7 366 100 — środki z budżetu miasta 
(Brukseli),

1 200 000 — dofinansowanie ze strony 
Wspólnoty Flamandzkiej,

20 000 — procent bankowy.
Z zestawienia powyższego wynika, że 

znaczącą pozycją w budżecie belgijskiej 
• biblioteki publicznej są jej dochody wła

sne pochodzące z różnych opłat czytelni
ków (wlicza się do tego nawet opłaty za 
korzystanie czytelników z telefonów). Mi
mo to utrzymanie bibliotek stanowi wy
soką pozycję w budżecie Wspólnoty Fla
mandzkiej oraz lokalnych władz samo
rządowych. Oblicza się bowiem, że w tej 
Wspólnocie działa obecnie 256 bibliotek 
publicznych, 4 biblioteki specjalne — ich 
statut opiera się już na nowym dekrecie 
z r. 1978. Do tej liczby należy dodać 
404 biblioteki publiczne (samorządowe i 
prywatne) funkcjonujące jeszcze na pod
stawie dekretu z r. 1921. Mamy tu więc 
prawdziwą mozaikę organizacyjną i struk
turalną. Do niej musi być dostosowywa
ny system finansowania bibliotek.

* Budżety pozostałych w izytow anych przeze 
m nie bibliotek Gandawy i A ntw erpii kształ
tu ją  się podobnie."

Z bibliotek publicznych Wspólnoty Fla
mandzkiej korzysta ponad 1 min czytel
ników. Zbiory całej tej sieci bibliotecz
nej obejmują 12 824148 woluminów i 
867 145 jednostek materiałów audiowizu
alnych. Wypożyczenia w skali rocznej 
sięgają 39 min w dziale książek i blisko 
3 min w zakresie materiałów audiowizu
alnych.

Koszty utrzymania sieci

Ciekawe dla polskiego bibliotekarza mo
gą być informacje o kosztach utrzyma
nia całej sieci bibliotek publicznych 
Wspólnoty Flamandzkiej oraz o stopniu 
obciążenia wydatkami na ten cel poszcze
gólnych ogniw administracji centralnej 
i terenowej.

Z uzyskanych materiałów na ten temat, 
odnoszących się do r. 1986, wynika, że 
subwencje Wspólnoty na biblioteki pub
liczne wynosiły 780 992 000 franków bel
gijskich (679 936 000 na płace, 25 556 000 
na wyposażenie bibliotek oraz 75 500 000 
na budownictwo); utrzymanie bibliotek 
specjalnych kosztowało 19 204 398 fr.), w 
tym 13 701 075 — płace, 154 649 — wypo
sażenie, 5 348 674 — uzupełnienie zbio
rów i działalność bibliotek). Świadczenia 
okręgowych władz administracyjnych za
mykały się kwotą 121 995 850 fr.

Wysokość środków własnych przezna
czonych przez samorządy lokalne na dzia
łalność bibliotek na ich terenie była rów
nież znaczna — koszty zamykały się 0- 
gólną kwotą 931 009 000 franków belgij
skich ®.

Podane przykłady świadczą o dużym 
znaczeniu precyzyjnego określenia zasad 
finansowania bibliotek publicznych w u- 
stawodawstwie bibliotecznym. Gdyby nie 
znalazły się one w akcie prawnym o ran
dze dekretu lub ustawy, działalność bi
bliotek publicznych musiałaby ulec za
wieszeniu, a i one same nie miałyby pod
staw egzystencji.

’ Dla orien tacji podajem y, że jeden fun t 
szterling równy był wówczas 66,4 fr. belg. — 
Public libraries in the F lemish C om m unity. 
Brussels 1988.



Bibliotekarstw o polskie
w  la ta c h  1948—1956

Kłopoty historyków

ANDRZEJ MĘŻYŃSKI

Historycy doby najnowszej wypełniają obecnie białe plamy. Ujawnia 
się nieznane fakty, przedstawia nowe interpretacje —  odkłamuje się 
wiedzę o całych obszarach życia politycznego i społecznego.

Rewizje te dotyczą przede wszystkim najnowszej historii politycznej 
Europy Wschodniej, w tym i Polski, co zrozumiałe, gdyż tu właśnie 
występują szczególnie dotkliwe luki w znajomości faktów i ich inter
pretacji. Wiedza o jpolitycznych mechanizmach naszych najnowszych 
dziejów pozwala na wyjaśnienie i zrozumienie decyzji o ustrojowym 
kształcie kraju, funkcjonowaniu jego instytucji, również naukowych 
i kulturalnych.

W cieniu dyskusji o wielkiej polityce 
i makroprocesach społecznych po
jawiają się nowe opracowania wy

branych obszarów życia społecznego, 
dziedzin kultury, nowe biografie i. Nie 
słychać jednak, by podobne prace podję
to w polskim bibliotekarstwie. Czyżby 
powojenne losy bibliotek, tak ważnych 
społecznie placówek ^„frontu kulturalne
go”, były już rzetelnie opisane, czyżby 
ludziom, którym ongiś wyrządzano krzy
wdy — szczególnie w okresie stalinizmu 
— oddano już satysfakcjonującą ich spra
wiedliwość? A może takich krzywd nie 
było, a okres „błędów i wypaczeń” nie 
dotknął polskiego bibliotekarstwa?

BIAŁE PLAMY ISTNIEJĄ

Są to pytania retoryczne — biblioteki 
przeżywały również, bo inaczej być nie 
mogło, kłopoty podobne do kłopotów in
nych placówek kultury i nauki poddawa
nych presji wymagań dyktowanych przez 
kolejne ekipy polityczne. Podobnie też jak 
i inne dziedziny ich powojenna historia 
została zafałszowana w ubogim zresztą 
piśmiennictwie na ten temat.

Nadszedł już chyba czas, by podjąć po
lemikę ze stereotypami ocen dotyczącymi 
wybranych' fragmentów powojennych lo
sów polskich bibliotek i ich pracowni
ków.

Podstawowych materiałów źródłowych 
należy szulcać w archiwach samych bi
bliotek. Stanowią je wszelkie dokumen

1 Taką wartościową pracą jest książka Pio
tra  H u b n e r a :  Nauka polska ^po II wojnie  
św iatow ej — idee i instytucje . W arszawa 1987.

ty urzędowe, a więc zarządzenia (np. co 
do selekcji i ograniczania dostępności do 
zbiorów) nadsyłane z urzędów, korespon
dencja, protokoły z zebrań, sprawozda
nia. Równie ważne będą relacje świad
ków tych czasów, dziś już często sędzi
wych, a mogących służyć informacjami 
o faktach starannie ukrywanych bądź 
przemilczanych w dochowanych sprawo
zdaniach czy opracowaniach. Ich świade
ctwa (zebrane w formie wywiadów, a mo
że konkursu na najlepsze opracowanie 
tego okresu?) mogą stanowić poważny 
materiał źródłowy dla przyszłego histo
ryka bibliotek polskich tego okresu.

Czym dysponowałby on obecnie, gdy
by miał poprzestać na dotychczasowych 
opracowaniach? Zarysy dziejów poszcze
gólnych bibliotek po wojnie można poli
czyć na palcach jednej ręki — na kartach 
tych opracowań negatywne aspekty po
litycznego uwarunkowania życia biblio
tek nie istnieją Znaleźć natomiast moż
na, często związane z licznymi jubileu
szami i świętowaniem kolejnych rocznic, 
optymistyczne oceny „dorobku” powojen
nego bibliotekarstwa. Zachodzi więc nie
bezpieczeństwo, że te właśnie opracowa
nia (z braku hmych) będą z konieczności 
służyły historykom jako jedyne źródło 
poznania oraz interpretacji wzlotów i u- 
padków bibliotek po II wojnie świato
wej.

2 W opracow aniu dotyczącym  h isto rii Bi
blioteki Narodowej o kłopotach tej książnicy 
związanych z okresem  stalinowskim  napisano 
w jednym  zdaniu: ,,Zadania trzeba było po
dejm ować w niełatw ym  okresie politycznym , 
przypadającym  na lata 1949—1955” — 50 lat 
B iblio teki Narodowej. W arszawa 1984 s. 100.
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INFORMACJE MIĘDZY WIERSZAMI

Przyjrzyjmy się konstrukcji jednej z 
takich ocen, dokonanej piórem Jana Ba- 
umgarta, jednego z najbardziej zasłużo
nych bibliotekarzy okresu powojennego 3. 
'Autor daleki był oczywiście od upra
wiania taniej propagandy — jego inter
pretacja musiała jednak najwyraźniej 
utrzymać się w , ramach dopuszczanych 
przez cenzurę. W referacie swoim dał, 
jako punkt wyjścia, „zarys historyczny 
bibliotekarstwa w Polsce Ludowej”. Za
rys ten wygląda w skrócie następująco: 
W pierwszych latach powojennych zano
towano duże osiągnięcia organizacyjne. 
Rząd wydał w r. 1946 Dekret o bibliote
kach i opiece nad zbiorami bibliotecz
nymi, w tym samym roku utworzono 
Naczelną Dyrekcję Bibliotek (NDB) i 
Państwowy Instytut Książki w Łodzi 
(PIK). Zorganizowano od podstaw ogólno
krajową sieć bibliotek publicznych, 'roz
budowano szkolne, pedagogiczne, nauko
we, ogólne i specjalne sieci biblioteczne. 
Nadszedł jednak rok 1948, który stano
wił najwyraźniej jakąś ważną cezurę i 
zapoczątkował głębokie zmiany w biblio
tekarstwie. Cóż je spowodowało? — 
chciałoby się zapytać autora. Pisze on 
wprawdzie, że „w następnych latach, na 
czoło wysunęły się zagadnienia upowsze
chniania 'kultury i czytelnictwa”, nie wy
jaśnia to jednak istoty zmian w dzia
łaniu bibliotek, bo nie o „upowszechnia
nie” tu naprawdę chodziło. Baumgart 
wylicza bowiem dalej przeobrażenia or
ganizacyjne, które w tym czasie zaszły, 
a przede wszystkim likwidację NDB i 
PIK-u, pisze o trwałej decentralizacji w 
kierowaniu polityką biblioteczną w kra
ju.

Czytelnik musi czytać między wiersza
mi, by domyślić się stanowiska autora 
— stanowiska, którego wtedy otwarcie 
wyrazić n ie  mógł, czy też nie chciał. Sko
ro pierwsze sukcesy powojennego biblio
tekarstwa wiązały się z postanowieniami 
Dekretu i z działaniem instytucji prze
zeń powołanych, to ich likwidacja i prze
kreślenie ducha Dekretu nie mogły bu
dzić jego sympatii'’. Widział chyba po
trzebę utrzymania ośrodka koordynujące
go sprawy biblioteczne w kraju, skoro z 
uznaniem witał w tym samym referacie 
fakt, że owe funkcje koordynacyjne prze-

’ R eferat na II Kongres N auki Polskiej 
(1972) — Bibliotekarstw o polskie. Rozwój, stan  
aktualny,, perspektyw y rozwojowe. ,,Przegląd 
B iblioteczny” 1973 z. 3 s. 243—237.

< O załam aniu się polityki państwa związa
nej z postanowieniam i dekretu  o bibliotekach 
pisze Tadeusz Z a r z ę b s k i :  Geneza, życie i 
nauki dekretu. „Przegląd B iblioteczny” 1986 
z. 3/4 S. 279—295.

jęło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich.

Przypuszczenia co do właściwych po
glądów i intencji autora — można by 
mnożyć. Jednakże celem tego opracowa
nia nie jest analiza podtekstów tej czy 
innej publikacji, lecz wykazanie, że in
formacje (a raczej ich okruchy) o istot
nych aspektach losów polskich bibliotek 
przełomu lat 40 i 50 daje się znaleźć w 
dotychczas wydanych opracowaniach je
dynie między wierszami.

Nie można było, oczywiście, ukryć pod
stawowych faktów. Pozostawiano je jed
nak bez komentarza, jak to widzieliśmy 
wyżej, lub opatrywano motywacją zgod
ną ẑ  oficjalną wykładnią polityczną da
nego okresu. iCzy nie warto by już dziś 
przyjrzeć się tym faktom i tam, gdzie 
budzą one nasze zdziwienie, postawić kil
ka znaków zapytania oraz szukać ' istot
nych motywów decyzji — w większości 
politycznych ? s.
ZAGADKI CZASÓW STALINOWSKICH
Najwięcej zagadek niesie ze sobą okres 

nazwany umownie stalinowskim, co nie 
znaczy, że następne zakręty dokonywane 
przez polskie bibliotekarstwo wraz z ca
łą sferą kultury (po r. 1968, po 13 XII 
1981) są już należycie opisane. Ogranicz
my się tu więc do stalinizmu w polskich 
bibliotekach, spróbujmy postawić pyta
nia o jego genezę, zakres i czas trwania. 
Na pytania te mogą odjpowiedzieć kom
petentne badania (cóż to za pole dla stu
dentów bibliotekoznawstwa i zdobywają
cych kolejne stopnie naukowe ich opie
kunów!), w krótkim artykule można je
dynie zasygnalizować pewne problemy i 
próbować pierwszych, wstępnych inter
pretacji. Problemy te dla śledzącego do
kumentacje tych czasów (rubryka Z ży
cia SBP w „Przeglądzie Bibliotecznym”) 
są widoczne szczególnie wyraźnie w sfe
rze zarządzania bibliotekami i w polityce 
personalnej, toteż poniższe uwagi będą 
dotyczyły przede wszystkim tych zagad
nień, pomijając z konieczności pytania ó 
wpływ stalinizmu na księgozbiory i na 
funkcjonowanie bibliotek różnych sieci.

Wspomniano już, że w r, 1946 powołano 
Naczelną Dyrekcję Bibliotek z dyrekto- 

■rem Józefem Gryczem. Nazwisko dyrek
tora nie wymaga rekomendacji — zapi
sał się on trwale w dziejach polskiego 
bibli'otekarstwa. Ale oto 1 marca 1948 r. 
Grycz odchodzi, a wraz z nim naczelnik, 
Józef Janiczek. Miejsce Grycza zajmuje

5 In teresujące  nas tu  fak ty  przedstawił Ju 
liusz W a s i l e w s k i  w  kron ikarsko  u jętym  
opracow aniu Stow arzyszenie B ibliotekarzy Pol
skich 1917—1987. Fakty, wydarzenia, iluzje. 
,,Poradnik  B ibliotekarza” 1986 n r 11/12, 1987
nr 1.
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nowy dyrektor — Józef Skrzypek. I on 
jednak nie pozostawał zbyt długo na tym 
urzędzie, bowiem niebawem funkcję tę 
objęła Wanda Michalska, wykonująca 
przedtem jakiś zawód manualny. Z racji 
swej funkcji była ona czołową postacią 
konferencji krynickiej (1951 r.), gdzie wy
głosiła referat — Organizacja bibliotek 
w Związku Radzieckim. Z innych publi
kacji poznać się nie dała. Nieco wcześ
niej zdynamizował się nowy naczelnik w 
NDB, niejaki Edward Iwańczak, który 
zaczął występować z właściwymi progra
mami ideologicznymi na zebraniach Za
rządu Związku Bibliotekarzy i Archiwi
stów Polskich, a nade wszystko ogłosił 
w „Przeglądzie Bibliotecznym” programo
wy artykuł — III Plenum Komitetu Cen
tralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro
botniczej a zadania Związku Bibliotekarzy 
i Archinństów Polskich ».

Nov/i ludzie, o nieznanych kompeten
cjach zawodowych, zaczęli więc już od r. 
1948 odgrywać czołową rolę w organie 
zarządzającym polskim bibliotekarstwem. 
Wkrótce zresztą została zagrożona sama 
NDB. „Wskutek strukturalnych zmian 
naczelnych i centralnych organów admi
nistracji państwowej — pisze Tadeusz 
Zarzębski — utraciła swój charakter z 
ł. 1946—1949” Naczelną Dyrekcję zastą
pił (31 X 1951) Centralny Zarząd Biblio
tek, który znalazł się w strukturze Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki. Zerwano w 
ten sposób z tradycyjnym, datującym 
się jeszcze z okresu międzywojnia, usy
tuowaniem bibliotek w Ministerstwie 
Oświaty. W resorcie kultury ranga bib
liotek traciła na znaczeniu, co wyrażało 
się choćby w stałej redukcji etatów w 
komórkach zajmujących się sprawami 
bibliotecznymi.

Nie było dziełem przypadku, że podo
bne kłopoty zaczęła przeżywać w tym 
okresie instytucja powstała również z du
cha Dekretu — Państwowy Instytut 
Książki. Czteroletni dorobek PIK-u pra
cującego pod dyrekcją Adama Łysakow
skiego był znaczny — Instytut z dużym 
rozmachem przedstawił plan prac w dzie
dzinie bibliografii narodowej, bibliote
karstwa, edytorstwa i księgarstwa. W 
marcu 1950 r. PIK rozwiązano, a więk
szość jego pracowników przeniosła się do 
Warszawy, tworząc podstawową kadrę 
Instytutu Bibliograficznego organizowane
go przy Bibliotece Narodowej. Chciałoby 
się zapytać o rzeczywiste przyczyny tej < 
decyzji. „Przedwczesne byłoby badanie, 
jakie dyskusje toczyły się około jego lo
sów” — napisała po latach Helena Hleb- 
-Koszańska 8. Nic jednak nie stoi na

’ ,,Przegląd B iblioteczny” 1950 z. 2 s. 98— 
—104.

’ T. Z a r z ę b s k i :  Geneza... Jw . s. 291., 
•H elen a  H l e b - K o s z a ń s k a :  Adam  Ł y

przeszkodzie, by przypomnieć owe dysku
sje obecnie.

Perypetie nie ominęły też stowarzysze
nia zawodowego bibliotekarzy, występu
jącego wtedy pod nazwą Związek Bib
liotekarzy i Archiwistów Polskich 
(ZBiAP). Związek, reaktywowany po woj
nie (luty 1946) dzięki staraniom Adama 
Łysakowskiego i kierowany przez niego 
przez kilka pierwszych lat, kontynuował 
najłepsze tradycje tej organizacji z mię
dzywojnia, kiedy skupiała ona najtęższych 
teoretyków i organizatorów życia biblio
tekarskiego w kraju. Na kolejnym zje- 
ździe delegatów w kwietniu 1949 r. Adam 
Łysakowski przestał być przewodniczą- 
czym — do 8 stycznia 1950 r. pozostał w 
Zarządzie jedynie jako „członek honoro
wy”. Na walnym zebraniu w kwietniù 
1950 r. okazało się, że wraz z Łysakow
skim zrzekło się funkcji w Zarządzie je
szcze kilku działaczy, w tym Franciszek 
Sedlaczek. Cóż było powodem wycofa
nia się ich z czynnego udziału w pracach 
aktywu? — oto jedno z następnych py
tań czekających na odpowiedź.

Jednak już dzisiaj można się domyślać, 
że zniechęcała działaczy zewnętrzna pre
sja na ZBiAP i narzucanie mu nowych 
priorytetów działania. Zarząd przyjął (był 
zmuszony przyjąć?) w r. 1949 takie oto 
m.in. wytyczne dla swojej pracy: „po
wiązanie działalności ZBiAP z ogólnym 
nurtem życia politycznego i pogłębienie 
wiedzy fachowej członków Związku” ». W 
r. 1950 Związek poszedł dalej i — idąc 
po znanej już narn linii naczelnika Iwań- 
czaka, wówczas zarazem wiceprzewodni- 
cżącego ZBiAP — zalecił kołom dokony
wanie przeglądu działalności pod kątem 
zadań związanych z uchwałami III ple
num PZPR i plenum CRZZ. Zarówno 
centrala, jak i koła zajęły się w tym ro
ku obchodami 70 rocznicy urodzin Wiel
kiego Wodza Proletariatu Józefa Stalina.

Wydaje się, że na lata 1949—1950 da
tować trzeba początek podporządkowy
wania Związku (później SBP) jak i ca
łego bibliotekarstwa partii i jej funkcjo
nariuszom — rezydentom białych domów 
w stolicy, województwach, powiatach, 
gminach i miastach, którzy działali przez 
również upartyjnionych urzędników wy
działów kultury odpowiednich rad naro
dowych.

Nic dziwnego, że niektórzy autentyczni 
bibliotekarze woleli się wycofać, by nie 
przykładać ręki do pracy w tak zapro
gramowanych strukturach.

Nowi ludzie, którzy przyszli na ich 
miejsce, też nie zdawali egzaminu, ZBiAP

sakowski. Życie i działalność. „Przegląd Bi
blioteczny” 1971 z. 1/4 s. 39.

’ ,,Przegląd B iblioteczny” 1950 z. 3/4 s. 351 
i 311. .
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po przyjęciu wymienionych wyżej słusz
nych wytycznych — zamarł. Przez pół
tora roku nie zdołano zwołać zebrania 
Zarządu, a kiedy to się wreszcie udało 
(czerwiec 1951), w sprawozdaniu znalazła 
się wzmianka, iż ,,władze polityczne u- 
znały, że Związek wchodzi w kompeten
cje władz państwowych”. Owszem, jest 
on potrzebny, ale „musi zmienić swoją 
organizację, obrać inny kierunek i uma- 
sowić się”

BIBLIOTEKARSTWO W GESTII 
WŁADZ

Wszystko stawało się więc jasne. Bib
liotekarstwo polskie powinno znaleźć się 
w gestii władz, czyli administracji — 
nieznanych bliżej urzędników departa
mentu ministerstwa kultury (kim był dla 
bibliotekarstwa Władysław Jagusztyn, dy
rektor Centralnego Zarządu Bibliotek w 
r. 1954?) — natomiast społeczna organi
zacja zawodowa nie powinna mieć żad
nych istotnych uprawnień, by nie wcho
dzić w kompetencje władz państwowych; 
zmierzano do pozostawienia jej co naj
wyżej roli pasa transmisyjnego dla decyzji 
biurokracji. Pozbawiona w ten sposób 
podmiotowości organizacja bibliotekarzy 
nie potrafiła i nie chciała rozwijać dzia
łalności pod dyktando urzędników przez 
długi jeszcze okres.

w  niektórych okręgach nastąpiło w  r. 1956 
załam anie się aktyw ności (Olsztyn, Lublin, 
Kielce, Wrocław! ~— stw ierdza Juliusz Wasi
lewski. — W Opolu działalność została zaha
m owana na skutek  nieprzem yślanych in te r
w encji W ydziału K ultu ry  i instancji p a r ty j
nych w spraw ach personalnych

Nowe ośrodki decyzyjne przejęły więc 
pieczę nad polskim bibliotekarstwem — 
nie było w nich miejsca na przedstawi
cieli autentycznej elity tego zawodu. Nie 
był to oczywiście przypadek. Bibliotekar
stwo zostało przecież włączone w struk
tury ustrojowe przekształcającego się pań
stwa i wraz z nimi podlegało podobnym 
procesom. Te ogólne procesy są już z 
grubsza rozpoznane, lecz rola ich w bi
bliotekarstwie czeka jeszcze na wnikliwy 
opis. Zasygnalizov/ać już jednak chyba 
można, że zadania bibliotek zostały prze
wartościowane wraz ze zmianą zadań na
uki i kultury, które odtąd — jako dzie
dziny o charakterze instrumentalnym — 
miały służyć rządowej polityce „obsługu
jącej” kolejne plany gospodarcze i wspie
rającej rozwój akceptowanej ideologii.

Biblioteki przyjmowały te nowe zada
nia z niejakimi trudnościami, będąc z na
tury swej instytucjami nieco ko'nserwa-

M Jw. 1952 z. 2/3 s. 291.
11 j .  W a s i l e w s k i :  Stowarzyszenie... Jw. 

1987 n r 1 s. 17.

tywnymi i niezbyt „plastycznymi”. Stwo
rzenie więc nowych ośrodków decyzyj
nych i obsadzenie ich ludźmi zdecydowa
nie i ostro włączającymi biblioteki do 
frontu ideologicznego tworzącego nową 
,,nadbudowę” było koniecznością.

Czołowi ideolodzy bibliotekarstwa tego 
okresu znaleźli formuły dla zaprogramo
wania nowych funkcji bibliotek. Naczel
nik Iwańczak nie miał w każdym razie 
wątpliwości:

W ydawało się nam dawniej że praca
bibliotekarza to praca apolityczna — jest to z 
grun tu  fałszywa teoria  ■[...]. B ibliotekarz w 
Polsce Ludowej m usi upolitycznić się [...], 
musi pomagać w budowie zrębów socjalizmu 
przez wzięcie udziału w ofensywie k u ltu ra lnej 
na odcinku czytelnictwa.

Odpowiedzialność bibliotekarzy nie by
ła byle jaka — mieliśmy pełnić takie oto 

- ważne zadanie:
Biblioteki są instrum entem  w alki klasowej 1 

w inny swoją rolę spełniać w ten sposób, aby 
obsłużyć najszersze m asy robotniczo-chłop
skie i=.

Iwańczak i inni propagandziści potra
fili również rozpisać te tezy na język kon
kretnych dyrektyw. Dotyczyły one prze
de wszystkim profilu księgo^zbiorów. Na
leżało zachować czujność w doborze ksią
żek, wycofywać z masowego obiegu wy
da wnictw.’̂a nasiąknięte duchem wstecz
nym, burżuazyjnym, rozkładowym, kos
mopolitycznym, antyimperialistycznym i 
idealistycznym. Literatura piękna powin
na być natomiast reprezentowana przez 
pozycje ,,naprawdQ realistyczne, budują
ce nową, optymistyczmą, socjalistyczną 
świadomość, oraz dzieła oparte na tym 
śttńatopoglądzie”.

AKCENTY PERSONALNE

W programowym artykule Iwańczaka 
wyraźne były również złowróżbne akcen
ty personalne. Wzywał on do czujności 
wobec postawy kierowników bibliotek i 
zatrudnionego personelu, polecał nato
miast otoczeme opieką „fachowców usto
sunkowanych pozytywnie do Polski Lu
dowej”. Wskazówki te były czytelne: fa
chowcy ustosunkowani do rzeczywistości 
mniej pozytywnie powinni opuścić swoje 
stanowiska.

I rzeczywiście, ruch personalny nasilał 
się. Opuścili swoje stanowiska Stefan 
Vrtel-Wierczyński , (z funkcji dyrektora 
Biblioteki Narodowej — XI 1947 r.)

11 E. I w a ń c z a k :  III P lenum  Korńitetu  
Centralnego PZPR a zadania Zw iązku B iblio
tekarzy  i A rchiw istów  Polskich. ,.Przegląd Bi
blioteczny” 1950 z. 2 s. 102.

1’ P rzykładem  wpływu decyzji politycznych 
na obsadę stanowisk kierow niczych były ko-

22



Józef Grycz i Józef Janiczek (z NDB — 
II 1948), Marian Łodyński (z funkcji wi
cedyrektora BN — IX 1950). Opuszczali 
je nie tylko dyrektorzy. Czujność władz 
politycznych sięgała i niżej, obejmując 
wszelkie szczeble. Ze wspomnień Janiny 
Pelcowej dowiadujemy się, że musiała 
ona opuścić Bibliotekę Narodową w r, 
1953:

w  tzw. okresie błędów i wypaczeń uzyska
łam  opinię osoby niepew nej pod względem 
politycznym . Przez 4 la ta  prowadziłam  m ałą 
biblioteczkę in sty tuc ji w  resorcie przem ysłu 
m otoryzacyjnego.

Również Wanda Sokołowska pracując 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warsza
wie przeżyła w tym czasie przykrą przy
godę, płynącą z prowokacji pochodzącej 
z zewnątrz Biblioteki:

Pod koniec 1951 r. nastąpiła  tzw. ,.przerwa 
w życiorysie”. A resztow ana 2 listopada i ska
zana w procesie politycznym  na 12 la t w ię
zienia, zostałam  zwolniona w 1954 r. na urlop 
zdrow otny, zrehabilitow ana w 1960 r. «.

Pracownikami usuwanymi z bibliotek 
i ze stanowisk byli — nie przez przypa
dek — przedstawiciele elity naszego za
wodu, uformowani jeszcze za czasów II 
Rzeczypospolitej, tępieni przez stalinow
ców ze szczególną zawziętością. Przy tym 
wszystkim trzeba jednak powiedzieć, iż 
demonizowanie problemu krzywd perso
nalnych w bibliotekach byłoby niewłaś
ciwe. Zdejmowani dyrektorzy z reguły 
nie szli pod ścianę ani do więzień, a w 
zaciszu dużych bibliotek znajdowali cza
sem schronienie rozbitkowie usuwani z 
innych zawodów (np. nauczyciele, profe
sorowie uczelni). Faktu tego nie można 
też przypisywać osłabieniu niczyjej czuj
ności — biblioteki nie były pomimo wszy
stko terenem bitew pierwszego frontu i- 
deologicznego, stąd pewna tolerancja wo
bec światopoglądowych postavz bibliote
karzy.

Jednakże strefy zarządzania biblioteka
mi i polityka personalna wobec ich pra
cowników zostały na przełomie lat 40 i 
50 opanowane i ujarzmione przez wszech
władny wtedy system. Centrum zarządza
nia bibliotekami oddano w ręce upolity
cznionej biurokracji, a w terenie odtwa
rzano model centrali: życiem kulturalnym 
rządziły komitety wojewódzkie (j niższego
le jne  nom inacje dyrektorów  BN, poczynając 
od następcy Stefana V rtela-W ierczyńskiego — 
Ksawerego Swierkowskiego (p.o. w  1. 1947—
1948) czy późniejsze niedopuszczenie do nom i
nacji na dyrek tora  BN Bogdana Horodyskiego.

n W spółtw órcy bibliotekarstw a polskiego — 
św iadkow ie sześćdziesięciu lat. „Przegląd Bi
blioteczny” 1984 z. 2 S. 121; 1987 z. 1 s. 22.

szczebla) „ustawiając” komórki bezpo
średnio odpowiedzialne w radach naro
dowych.

Degrengolada ZBiAP a potem SBP w 
terenie była dalej idąca niż w Warsza
wie. W Zarządzie Głównym nawet w 
najgorszym czasie skupiało się, przecze
kując, grono autentycznych działaczy, 
wprawdzie stłamszonych i zmuszanych 
do manifestowania „serdecznych” uczuć 
względem ustroju i przywódców, gwa
rantujących jednak zachowanie ciągłości 
pracy w chwili odzyskania sposobnych 
dla niej warunków. W terenie natomiast 
już wtedy starano się obsadzać objęte 
nomenklaturą KW stanowiska dyrekto- 
róv7 wojewódzkich bibliotek publicznych 
ludźmi-orkiestrą. Byli to najczęściej u- 
partyjnieni działacze, którzy przewodni
czyli okręgom SBP, a oprócz tego pełnili 
wiele innych zaszczytnych funkcji, w 
związku z czym dysponowali niewielkimi 
rezerwami czasowymi na właściwą pracę 
merytoryczną.

POTRZEBA BADAŃ

Kończę uwagą, że celem tego artykułu 
jest wyłącznie zachęta do podjęcia badań 
nad jednym z okresów polskiego biblio
tekarstwa. Zarysowane wyżej pole stali
nowskich deformacji w polskim biblio
tekarstwie można prawdopodobnie roz
szerzyć i pogłębić, a także wskazać i in
ne godne analizy obszary. Na odpowiedź 
czeka zasadnicze pytanie o skutki, jakie 
wywarły wspomniane operacje ideologi
czne na „żywym ciele bibliotek”. Inaczej 
— jakie rzeczywiste koszty poniosło wte
dy polskie bibliotekarstwo. Zbadać by 
więc należało, na ile ucierpiały same 
księgozbiory przez ograniczenie napływu 
literatury uznanej za niewłaściwą (prze
de wszystkim zachodniej) i zaśmiecenie 
magazynów dziełami klasyków marksiz- 
mu-leninizmu oraz ich pochodnymi. Czy 
przeprowadzano (jak daleko konsekwen
tnie?) zalecane przez naczelnika Iwańcza- 
ka selekcje książek i co się z książkami 
po tych selekcjach działo. Na ile unie
możliwiono udostępnianie „niewłaściwej” 
literatury i kto mógł z niej korzystać bez 
utrudnień? Ile czasu zajmowały biblio
tekarzom kolejne „akcje”, pozorowana 
sprawozdawczość, szkolenia ideologiczne?

Odrębnym i wciąż aktualnym proble
mem jest pytanie o relikty stalinizmu 
pokutujące w dzisiejszym polskim Uni
versum bibliotecznym. Wprawdzie wska
zać na nie można bez trudu, ale uczynić 
to trzeba rozważnie, gdyż trwaniem w 
tych okopach zainteresowani są konkret
ni ludzie i trzeba będzie użyć istotnych 
argumentów, by ich przekonać, że repre
zentują minioną już epokę.
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J !
t l i,Poradnik Bibliotekarza' 

w służbie bibliotekarskiego środowiska
(na czsterdziesłolecie czasopisma)

JADWIGA ANDRZEÎEWSKA

W r. 1989 minęło czterdzieści lat dzia
łalności „Poradnika Bibliotekarza”, 
Rocznica ta jest nie tylko okazją 

do gratulacji i najlepszych życzeń pod 
adresem Redakcji i naczelnej redaktor 
Władysławy Wasilewskiej, która kieru
je pismem sprawnie i energicznie już 
piętnasty rok, inspirowana przez Kole
gium Doradcze, od r. 1987 w nowym 
składzie pod przewodnictwem Józefa Le
wickiego. Jubileusz „Poradnika” skłania 
również do zastanowienia się nad pyta
niem, czy i w jakim stopniu zaspokaja 
on potrzeby bibliotekarzy, które to za
danie: r a d z i ć  b i b l i o t e k a r z o m  jest 
wpisane w tytuł czasopisma.

Przeprowadzane dotychczas ocenv przy
datności czasopism bibliotekarskich opie-. 
rały się na opiniach czytelników zebra
nych przeważnie za pomocą ankiety i 
bądź za pośrednictwem sprawozdań wo
jewódzkich bibliotek publicznych 2, Ni
niejszy referat jest wynikiem analizy za
wartości pięciu ostatnich roczników „Po
radnika” (za lata 1984—1988), a zatem i- 
lustruje aktualne tendencje w pracy re
dakcji. Analiza ta ujawnia p o t e n c j a ł -  
n e funkcje czasopisma. O jego faktycz
nym wykorzystaniu, zasięgu czytelni
czym, recepcji poszczególnych rodzajów 
artykułów mogłyby zaświadczyć repre
zentatywne badania środowiskowe. Au
torka z konieczności musi ograniczyć się 
do eksploracji cytowanych artykułów i 
rozmów ze słuchaczami Podyplomowego 
Studium dla Nauczycieli Bibliotekarzy w 
Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersy
tetu Wrocławskiego.

„Poradnik Bibliotekarza” jest czasopis
mem fachowym typu instruktażowo-me- 
todycznego, a jego głównym zadaniem 
jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu 
różnych problemów natury organizacyj
no-technicznej i w pracy z czytelnikami.

‘ Np. L. B a  k u  n o  w i c  z, L. W o j t y -  
s i a k - N i t k a :  C zytelnictw o  i ocena p rzydat
ności czasoyism. biblio tekarskich  w św ietle ba
dań ankietow ych. ,,Poradnik  B iblio tekarza” 
1980 n r 1 ś. 18—21; M. W a l c z a k :  P rzydat
ność czasopism biblio tekarskich  w  oczach czy
teln ików . ,,Poradnik  B iblio tekarza” 1986 nr 1 
s. 7—10.

2 H.K.: W ykorzystan ie  czasopism bib lio te
karskich. ,,Poradnik  B iblio tekarza” 1987 nr 
7/8 s. 16—17.

zapoznawanie z najnowszymi ■ tendencjami 
w bibliotekarstwie, upowszechnianie naj
lepszych osiągnięć praktyki i teorii.

W rocznikach ,,Poradnika” 1984—1988 
opublikowano 666 artykułów, nie licząc 
drobnych pozycji, jak komunikaty i o- 
głoszenia.

„  X , LiczbaT em atyka , , ’ /oartyk .
1. Praca pedagogiczna

bibliotek 164 24,6
2. P race organizacyjno-

-techniczne. Funkcje
bibliotek 110 16,5

3. Stowarzyszenie Biblio
tekarzy  Polskich 51 7,7

4. Sylwetki b ibliotekarzy 42 6,3
5. Z życia bibliotek 37 5,5
6. L ite ra tu ra  faciiowa 37 5,5
7. Sprawozdania z narad,

sesji 34 5,1
8. Zawód bibliotekarza 31 4,7
9. Praw o biblioteczne 30 4,5

10. „Inform acje, pogłoski,
donosy” 28 4,2

11. Nowe książki dla dzie
ci i młodzieży 26 3,9

12. Z zagranicy 21 3,2
13. O pisarzach, bibliofil

stwie i in. 18 2,7
14. Doniesienia z badań 15 2,3
15. A rtykuły  historyczne 12 1,8
16. Felietony satyryczne 10 . / 1,5

Tak więc cały materiał „Poradnika” 
można ująć w 16 zespołach tematycznych. 
Na czoło (1/4 ogólnej liczby pozycji) wy
suwają się artykuły dotyczące pracy pe
dagogicznej bibliotek, zarówno artykuły 
teoretyczne, jak przede wszystkim mate
riały metodyczne, służące pomocą w or
ganizowaniu różnych form pracy z czy
telnikami: konspekty lekcji bibliotecz
nych, scenariusze apeli, poranków litera
ckich, projekty konkursów. Są one szcze
gólnie cenione przez bibliotekarzy szkol
nych-i bibliotek publicznych dla dzieci. 
Wiele miejsca ,,Poradnik” poświęcił rea- 
łizacji wprowadzonych do szkół w ostat
nich łatach programów przysposobienia 
czytelniczego i informacyjnego, przewa
żały jednak materiały przeznaczone dla 
szkół podstawowych..

Do tej grupy tematycznej zaliczam też 
zestawienia bibliograficzne (31), które 
służą w poradnictwie czytelniczym, dzia
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łalności informacyjnej, w tworzeniu kar
totek, oraz wykazy rocznic literackich, 
wykorzystywane w pracy pedagogicznej 
(propaganda wizualna, imprezy czytelni
cze).

Na drugim miejscu plasują się arty
kuły dotyczące funkcjonowania bibliotek, 
polityki bibliotecznej, gromadzenia zbio
rów i ich opracowania, organizacji i te
chniki bibliotecznej. M.in. ukazał się cykl 
artykułów Marii Lenartowicz na temat 
przepisów katalogowania książek i Kry
styny Bielskiej o katalogowaniu dokumen
tów dźwiękowych, przyjęty z dużym za
interesowaniem, ponieważ normy i książ
kę M. Lenartowicz nie wszystkim biblio
tekom udało się dostać, a przy tym bi
bliotekarze wolą korzystać z opracowań 
krótszych, przystępniejszych, operujących 
większą ilością przykładów.

Trzecie miejsce zajęły artykuły poświę
cone Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Pol
skich (51 artykułów — 7,7% ich ogólnej 
liczby). Były to sprawozdania ze zjazdów 
i innych form działalności, a w związku 
z 70-leciem SBP został opublikowany cykl 
artykułów Juliusza' Wasilewskiego przed
stawiający historię Stowarzyszenia. Po
nieważ „Bibliotekarz” i „Przegląd Bib
lioteczny” również sporo miejsca poświę
cają SBP, bibliotekarze proponują, by w 
„Poradniku”, który powinien głównie słu
żyć — zgodnie ze swoją nazwą — po
radnictwu zawodowemu, ograniczyć tema- 

. tykę SBP do krótkich sprawozdań, a na
wet wyeliminować, choć z drugiej stro
ny trzeba rozumieć, że czasopismo wy
dawane przez SBP powinno poczuwać się 
do obowiązku informowania środowiska 
bibliotekarskiego o sprawach macierzy
stego stowarzyszenia.

Kolejne grupy tematyczne artykułów są 
sobie mniej więcej równe ilościowo i za
spokajają różne potrzeby bibliotekarzy.

Sylwetki bibliotekarzy (w liczbie 42 — 
6,3%), na które złożyły się nekrologi, 
wspomnienia o zasłużonych twórcach bi
bliotekarstwa polskiego oraz cykl arty
kułów Jana Wróblewskiego „Pionierzy 
czytelnictwa na Ziemiach Zachodnich i 
Północnych”, upamiętniają zasługi ludzi 
książki pracujących na różnych stanowi
skach w bibliotekarstwie. Biblioteki nie 
spadły jak manna z nieba. Są one dzie
łem ludzi, którym należą się wyrazy pa
mięci i szacunku. Poetyka tego gatunku 
opierająca się na zasadzie de mortuis nil 
nisi bene sprzyja upowszechnianiu wzor
ca osobowego dobrego bibliotekarza.

Żyjący bibliotekarze również dzięki 
„Poradnikowi” mają możliwość nobilita
cji. Od r. 1986 redakcja zaczęła drukować 
wkładkę „Kto jest kim w bibliotekar
stwie i informacji naukowej”, zawiera

jącą biogramy osób, „których rola we 
współczesnym bibliotekarstwie polskim 
zaznaczyła się m.in. przez wyróżniający 
się dorobek zawodowy, osiągnięcia nau
kowe, dydaktyczne, popularyzatorskie, a 
także przez pozycję zajmowaną w struk
turze zarządzania, funkcje pełnione w or
ganizacjach i zespołach, zaangażowanie w 
działalności społecznej” 3. Redakcja kiero
wała się przekonaniem, że bibliotekarskie 
who is who nie tylko służyć będzie pre
zentacji osób, które powinny być szerzej 
znane, ale również dostarczy informacji, 
które mogą być spożytkowane w pracy 
bibliotek, np. przy organizowaniu odczy
tów, spotkań, sesji itp. W 1. 1986—1988 
opublikowano 141 biogramów, w tym 47
— pracowników bibliotek naukowych, 46
— bibliotek publicznych, 24 — nauczycie
li akademickich i szkół pomaturalnych 
oraz pracowników instytutów naukowych, 
10 — bibliotekarzy bibliotek pedagogicz
nych, '9 — bibliotek fachowych i ośrod
ków inte i tylko 3 biogramy biblioteka-

• rzy szkolnych. Mimo kontrowersji, jakie 
ta akcja wywołała (czego należało spo
dziewać się, znając ludzką drażliwość), 
należy mieć nadzieję, że będzie kontynu
owana, ponieważ dorobek jeszcze wielu 
osób zasługuje na upowszechnienie o nich 
informacji.

W ciągu 5 lat opublikowano 37 donie
sień z życia konkretnych bibliotek, in- 
forrnnjąc o ich jubileusząch, najważniej
szych pracach i dokonaniach.

Tyleż samo miejsca zabrały rubryki: 
„Wśród książek”, zawierająca recenzje li
teratury fachowej i innej, mogącej zain
teresować bibliotekarzy, oraz od r. 1987
— „Bibliotekarskie lektury”, rubryka pro
wadzona przez S. Kondka, poświęcona 
krytycznym przeglądom literatury biblio
tekarskiej i  bibliologicznej. Dzięki tym, 
rubrykom czytelnicy „Poradnika Biblio
tekarza” mogli w omawianym okresie za
poznać się z 42 książkami z zakresu bi
bliotekarstwa, bibliologii i informaćji na
ukowej i 15 z różnych dziedzin kultury 
oraz z zawartością 15 periodyków.

Bibliotekarze publicznych bibliotek 
dziecięcych i szkolnych pozytywnie oce
niają przydatność przeglądów nowych 
książek dla dzieci i młodzieży, od r. 1985 
prowadzonych przez Marzenę Komaszew- 
ską. Na bardzo drogi „Kartkowy Kata
log Nowości” nie wszystkie biblioteki 
stać, przy czym notki w „Poradniku” za
wierają obszerniejsze informacje i ele
menty oceny, oznaczenie poziomu i dzia
łu w katalogu. Ułatwiają one poznawa
nie literatury młodych czytelników i po-

’ „Poradnik  B ibliotekarza” 1986 n r 1, w kład
ka, s.l.
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radnictwo w wyborach czytelniczych. 
Drukowanfie tych przeglądów w  postaci 
kartek do kartoteki (na wzór APID-u) 
ułatwiłoby tworzenie z nich kartotek.

„Poradnik Bibliotekarza” stara się rów
nież na bieżąco informować o najważ
niejszych wydarzeniach życia bibliotekar
skiego i kulturalnego: o konferencjach, 
naradach, sesjach, seminariach, wysta
wach, konkursach, nagrodach (34 artyku
ły —• 5,1% ogólnej ich liczby).

Zawodowi bibliotekarza poświęcono 31 
artykułów, w tym przeważnie zagadnie
niom kształcenia i doskonalenia bibliote
karzy, ich etyki zawodowej.

Od r. 1986 „Poradnik” prowadzi rub
rykę „Prawo biblioteczne” pod redakcją 
Jerzego Bednarza, informującą o nowych 
przepisach prawnych interesujących bib
liotekarzy. Do tej grupy tematycznej na
leżą też zamieszczane od tegoż roku od
powiedzi redakcji dotyczące różnych za
gadnień związanych z prawem pracy i 
in. W ciągu trzech lat czytelnicy zostali 
poinformowani o 57 aktach prawnych, o- 
publikowano 30 odpowiedzi wyjaśniają
cych różne prawne wątpliwości.

Od nru 11/12 z r. 1985 zaczęła syste
matycznie pojawiać się również nowa 
rubryka, bardzo pożyteczna, niosąca bo
gate treści informacyjne, pozwalająca 
czytelnikom wyjrzeć spoza regałów i ka
talogów szerzej na świat. Są to: „Infor
macje, pogłoski i donosy”, zawierające 
krótkie notki o różnych aktualnych wy
darzeniach i ciekawostkach w bibliote
karstwie i kulturze w Polsce i za gra
nicą.

Stosunkowo niewiele miejsca w oma
wianych rocznikach zajęły artykuły trak
tujące o bibliotekarstwie i informacji na
ukowej za granicą (21), choć gdy zważy
my na trudności z wyjazdami w ostat
nich latach, można kilka artykułów rocz
nie o tematyce zagranicznej uznać za 
wystarczające minimum. Dzięki nim pol
ski czytelnik mógł poznać problemy bi
bliotek w kilkunastu krajach: w ZSRR, 
Bułgarii, Słowacji, NRD, Słowenii, na 
Węgrzech, we Francji, w Anglii, Danii, 
RFN, Szwecji, Turcji, Finlandii, USA, a 
nawet w Chinach. Lektura ta wywołuje 
czasem zazdrość, czasem chęć naśladowa
nia, czasem pociechę, że linni też mają 
problemy i trudności.

Niewiele artykułów (12) przynosi rela
cje z badań empirycznych, np. czytelni
ctwa, poczytności literatury dziecięcej, 
płynności kadr bibliotecznych. Są to naj
częściej badania prowadzone przez bib
liotekarzy we własnym środowisku, a 
więc ich reprezentatywność jest ograni- 
czona. Niemniej jeśli są poprawnie pro
wadzone, zwracają uwagę na potrzebę

szukania odpowiedzi na różne praktycz
ne problemy za pomocą metod nauko
wych.

Na uwagę zasługuje wprowadzenie od 
r. 1988 rubryki „Wykaz prac badawczych, 
naukowych, popularnonaukowych”, in
formującej o pracach rozpoczętych i za
kończonych. Redakcja zastrzega się, że 
„Poradnik Bibliotekarza” nie jest czaso
pismem najbardziej do tego powołanym, 
ale jako jedyne w miarę ukazujące się 
punktualnie „może dać gwarancję, że bę
dzie to informacja bieżąca”. Chwała Re
dakcji za cenną inicjatywę, na którą nie 
zdobyło się żadne czasopismo naukowe 
bibliotekoznawcze. Do końca r. 1988 o- 
publikowano informacje o 66 pracach roz
poczętych i 6 ukończonych. Dzięki nim 
badacze orientują się, czy już ktoś nie 
zajmuje się planowanym przez nich te
matem. Ułatwiają też one nawiązywanie 
naukowych kontaktów, dla ogółu biblio
tekarskiego' mogą służyć pomocą w or
ganizowaniu prelekcji, dyskusji, spotkań 
z pracownikami nauki i autorami ksią
żek. Może warto byłoby wobec małych 
nakładów publikacji naukowo-badaw
czych zainicjować cykl komunikatów 
streszczających najważniejsze wyniki ba
dań, zwłaszcza mających znaczenie dla 
praktyki, choć trzeba przyznać, że rub
ryka „Bibliotekarskie lektury” po części 
zadania te spełnia.

Artykuły o pisarzach, bibliofilstwie i in
nych zagadnieniach kultury (18) oraz ar
tykuły o różnorodnej tematyce historycz
nej (12) zajmują ostatnie miejsca pośród 
omawianych grup tematycznych.

Na koniec parę słów o felietonach sta
nowiących najmniej liczną reprezentację 
(10). W r. 1984 „Ostatnia strona niesto- 
warzyszona” podpisywana inicjałami J.W. 
(J. Wasilewski) zawierała felietony o za
cięciu żartobliwie-satyrycznym, porusza
jące różne bolączki i nonsensy bibliote
karskiego życia. Potem nastąpiła przer
wa i w r. 1988 pojawiły się felietony 
Maurycego Malkontenta „Koniec świata”, 
zdradzające pewne pokrewieństwo ducha 
i stylu z „Ostatnią stroną”. Choć niektó
rzy bibliotekarze uważają, że ten typ pub
likacji jest im nieprzydatny, to tirzeba 
zgodzić się z intencją Redakcji, że jak w 
każdym popularnym piśmie i w „Porad
niku” jest potrzebny element humoru i 
satyry.

Iviimo zróżnicowania tematyki zawar
tość „Poradnika” jest generalnie zorien
towana na zaspokajanie najżywotniej
szych potrzeb i zainteresowań biblioteka
rzy: i tych wąsko praktycznych, i szer
szych — poznawczych. W każdym nume
rze liczącym 32—36 stron (numery pod
wójne w ilości dwóch — trzech w ciągu
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roku mają 40—56 stron) mieści się kilka
naście artykułów oraz komunikaty, ogło
szenia, oferty wydawnicze, listy, do re
dakcji, wypowiedzi znanych osobistości 
(rubryka „Opinie, refleksje, komentarze”).

Redakcja stara się ożywić czasopismo 
wywiadami, wspomnianymi już felietona
mi, jakiś czas były nawet zamieszczane 
humorystyczne rysunki. W ostatnich la
tach wprowadzono kilka nowych rubryk 
i cykli artykułów, jak „Prawo bibliotecz
ne”, „Kto jest kim”, serwis informacyj
ny, „Co nowego w BN”, przepisy katalo
gowania dokumentów, wykaz prac nau
kowych. Zachęca się czytelników do po
dejmowania dyskusji nad niektórymi 
problemami. W ciągu pięciu lat „Porad
nik zamieścił 32 artykuły dyskusyjne i 
polemiczne, stając się w tên sposób plat
formą wymiany poglądów np. na temat 
kształcenia bibliotekarzy, modelu pracy 
bibliotekarza z czytelnikami realizacji 
programu przysposobienia czytelniczego i 
informacyjnego w szkole, bibliografii re
gionalnych w gminnych bibliotekach pu
blicznych.

Poziom artykułów jest zróżnicowany. 
„Poradnik Bibliotekarza” jest czasopismem 
bibliotekarzy — dla nich’ i przez nich 
tworzonym. Obok wytrawnych autorów z 
dużym doświadczeniem pisarskim, których 
prace mają wartość teoretycznych uogól
nień, drukowani są ci, którzy po raz pier
wszy chwytają za pióro, by opisać swe 
jednostkowe doświadczenie. Potencjał in
telektualny zawartości czasopisma jest 
odbiciem poziomu świadomości środowi
ska bibliotekarskiego: autorzy piszą o 
tym, co im się wydaje ważne. Większość 
artykułów nie wykracza poza utarte ko
leiny myślenia i działania, niemniej co 
roku można odnotować po kilka artyku
łów nowatorskich, inicjujących nowe po
glądy, rozwiązania i formy pracy, np. 
cykl artykułów Marka Nahotki o kom
puteryzacji' bibliotek, cytowany artykuł 
Aleksandry Niemczykowej (aczkolwiek 
dyskusyjny), Marcina Drzewieckiego o 
systemie informacji pedagogicznej, Hen
ryka Hollendra Kto puści pogłębiarkę, 
kompleksowe ujęcie organizacji bibliotek 
w placówkach opieki zdrowotnej Fran
ciszka Czajkowskiego i inne artykuły na 
temat organizacji czytelnictwa osób nie
pełnosprawnych, artykuły Teresy Przy
bylskiej i Kazimiery Atamańczuk o fun
kcjach bibliotek pedagogicznych, postulat 
utworzenia Centralnej Bibliotecznej Po
radni Metodycznej autorstwa Jana Bura-

* A sum pt do dyskusji dał a rty k u ł A. N i e  m- 
c z y k o w e j :  Czy w  rozw oju  świata nie bio- 
rą udziału  biblioteki? „P oradnik  B iblio teka
rza” 1986 n r 6 s. 8—10.

kowskiego. Zdarzają się — na szczęście 
rzadko — artykuły prezentujące niewła
ściwe metody pracy, np. wystawianie o- 
cen z języka polskiego za ilość wypoży
czonych książek 5 i potknięcia rzeczowe, 
np. w konspektach lekcji bibliotecznych, 
na co redakcja powinna zwrócić bacz
niejszą uwagę.

„Poradnik Bibliotekarza” udostępniając 
swoje łamy środowisku bibliotekarskiemu 

’w zasadzie bez ograniczeń, pobudza je do 
aktywności twórczej. W ciągu pięcju lat 
opublikowało artykuły 240 autorów, w 
tym 64 mężczyzn (26,6%), 176 kobiet.
Przytłaczająca większość to pracownicy 
bibliotek i ośrodków informacji, zajmu
jący różne stanowiska — od dyrektor^ich 
po szeregowe. Pracownicy nauki i nau
czyciele akademiccy stanowią 10,8% ogó
łu autorów (26 osób), kilka osób to pra
cownicy nadzoru ministerialnego i dzia
łacze ŚBP. Autorzy rekrutują się niemal 
z całej Polski — z 39 województw. Ma 
to duże znaczenie w popularyzacji cza
sopisma: fakt, że można spotkać artykuł 
osoby znanej z bezpośrednich kontaktów, 
budzi większe zainteresowanie i prze
świadczenie, że czasopismo jest autenty
cznie tworzone przez bibliotekarzy dla 
bibliotekarzy, a także pobudza przez na
śladownictwo do własnych prób pisar
skich. Szkoda, że Redakcja zaniechała 
praktykowanego w poprzednich latach in
formowania o miejscu pracy autorów.

Najwięcej artykułów (268 — 44,3%) do
starczyli autorzy z Warszawy; z woj. ol
sztyńskiego, wrocławskiego, krakowskie
go, łódzkiego, katowickiego, po kilka pro
cent (po 20 do 40 artykułów); z woj. lu
belskiego, wałbrzyskiego, gdańskiego, ra 
domskiego — w granicach 10—20 arty
kułów. Reszta województw jest reprezen
towana przez kilka publikacji lub jedną. 
Z 10 województw nikt do „Poradnika” nie 
napisał (ciechanowskie, konińskie, kroś
nieńskie, łomżyńskie, nowosądeckie, prze
myskie, suwalskie, tarnobrzeskie, tarnow
skie, zamojskie). Autorzy pochodzą z 87 
miejscowości, z których 35 miast jest sie
dzibami województw, ale są też repre
zentowane 23 małe miasteczka i nawet 
wsie.

W ciągu pięciu lat spośród 240 auto
rów 156 (65%) opublikowało tylko jeden 
artykuł. Są to przeważnie bibliotekarze 
dzielący się praktycznymi doświadczenia
mi. Od 2 do 4 artykułów wydrukowano 
56 autorom, od 5 do 10 — szesnastu i 
powyżej 10 — dwunastu. Ci najczęściej 
spotykani na łamach „Poradnika Biblio-

5 w. K r z y ż e w s k a :  K ilka  uwag o czy
teln ictw ie w szkole podstaw ow ej. ,,Poradn ik  
B ib lio tekarza” 1988 n r 10/11 s. 8—10.
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tekarza” autorzy w 1. 1984—1988, to: J. 
Wasilewski (63 artykuły), M. Romaszew
ska (20), J. Bednarz (18), J. Wróblewski 
(18), L, Biliński (18), M. Lenartowicz (15), 
W. Wasilewska (14), S. Niedziela (14), J. 
Burakowski (13), K. Kuźmińska (12), S. 
Kondek (11), I. Nagórska (11). Sześciu 
spośród nich to autorzy stałych rubryk 
i cykli artykułów. W jednym roczniku 
publikuje prace po kilkudziesięciu auto
rów: w r. 1984 — 67, w  1985 — 67, w 
1986 53, w 1987 — 77, w 1988 — aż
108 autorów. „Poradnik Bibliotekarza” 
jest więc dla piszących najbardziej do
stępny ze wszystkich czasopism bibliote
karskich. Redakcja preferuje formy krót
kie, ograniczając maszynopisy do 8—10 
stron. Łamy czasopisma są szeroko otwar
te dla tych, którzy mają coś istotnego do 
powiedzenia. Oczywiście, może zdarzyć się, 
że nie wszystkie nadesłane materiały są 
wykorzystywane. Spotkałam się w roz
mowie z bibliotekarkami szkół średnich 
Wrocławia z zarzutem, że nie wszystkie 
konspekty jednej, z koleżanek zostały wy
drukowane, podczas gdy dla szkoły śred
niej jest bardzo mało tekstów w „Porad
niku”, a wciąż widzi się te same nazwi
ska osób piszących zdaniem rozmówczyń 
o sprawach mało istotnych dla praktyki, 
jak np. historia SBP.

„Poradnik: Bibliotekarza” jest czasopi
smem przeznaczonym przede wszystkim 
dla małych i średnich placówek. Stara się 
jednak publikować treści interesujące ogół 
środowiska bibliotekarskiego. Analiza ad
resu poszczególnych artykułów przynio
sła następujące dane.

Potencja ln i adresaci *
Liczba
arty k . %

1. W szystkie typy  biblio
tek 335 44,9

2. B iblioteki szkolne 184 , 24,7
3. B iblioteki publiczne dla

dzieci 100 13,5
4. B iblioteki publiczne

dla dorosłych 53 7,0
5. Uczelnie i szkoły

kształcące b ib liotekarzy 28 3,7
6. B iblioteki pedagogicz

ne 23 3,0
7. B iblioteki szpitalne i dla

niepełnospraw nych 12 1,6
8. Bibliofile 5 0,7
9. B iblioteki naukow e 3 0,4

10. B iblioteki fachowe 3 0,4
11. B iblioteki więzienne 1 0,1

* N iektóre a rty k u ły  mogą mieć dw a. adresy, 
np. b ib lio teki szkolne i publiczne dla dzieci.

Trzeba pamiętać, że „Poradnik Biblio
tekarza” nie jest jedynym czasopismem 
bibliotekarskim w Polsce. Na ich brak 
nie możemy narzekać. Potrzeby bibliotek 
publicznych zaspokaja np. wiele czaso

pism regionalnych. W niektórych krajach 
wyodrębniły się czasopisma dla różnych 
typów bibliotek, np. dla bibliotek szkol
nych 8, technicznych. Być może i u nas, 
gdy okrzepnie i rozwinie się zaplecze au
torskie, można będzie o tym pomyśleć, 
bo i takie postulaty są wysuwane.

Analiza treści ,(Poradnika Bibliotekarza” 
pozwala wysnuć końcowy wniosek, że 
spełnia on dobrze zadania czasopisma fa
chowego i odpowiada- oczekiwaniom od
biorców, pełniąc wielorakie funkcje:

— służy pomocą w codziennej pracy or
ganizacyjno-technicznej i pedagogicznej,

— upowszechnia najlepsze doświadcze
nia,

— propaguje nowe idee i formy pracy 
w bibliotekarstwie,

— przybliża osiągnięcia bibliotekar
stwa światowego,

— sprzyja podnoszeniu poziomu zawo
dowego bibliotekarzy,

— pomaga w kształceniu i doskonale
niu bibliotekarzy — materiał ,,Poradnika” 
jest wykorzystywany przez uczelnie 
kształcące bibliotekarzy i na zebraniach 
szkoleniowych zespołów samokształcenio
wych,

— umożliwia wymianę poglądów,
— upowszechnia wzorce osobowe za

służonych pracowników książki i utrwa
la pamięć o nich,

— broni prestiżu zawodu bibliotekar
skiego,
. — sprzyja integracji pracowników róż
nych sieci bibliotecznych,

— pobudza szerokie rzesze bibliotekarzy 
do twórczej pracy,

— zapoznaje z nowościami literatury 
fachowej, literatury dla dzieci i młodzie
ży, z bieżącymi wydarzeniami z życia bi
bliotekarskiego i kulturalnego, z przepi
sami prawnymi i prowadzonymi pracami 
naukowymi.

„Poradnik Bibliotekarza” jest czasopis
mem najpopularniejszym i najwyżej oce
nianym pod względem przydatności za
wodowej na tle innych czasopism biblio
tekarskich. Świadczą o tym rosnące z ro
ku na rok nakłady: 1984 — 17 000 egz,, 
1985 — 19 000, 1986 — 20 300, 1987 — 
21 700, 1988 — 22 850, 1989 — 23 250 egz.

Z okazji jubileuszu można tylko życzyć 
Redakcji zwiększenia zasięgu czytelnicze
go do 100% bibliotek, dopływu dobrze 
napisanych artykułów, bogatszej szaty 
graficznej, utrzymania już prawie osiąg
niętej terminowości ukazywania się cza
sopisma i ograniczenia liczby podwójnych 
numerów do jednego w roku.

’ w  1. 1959—1972 wychodził U nas rocznik
„Z Doświadczeń Bibliotek Szkolnych i Peda
gogicznych” .
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Biblioteka Zakładowa 
oknem na świat kultury

J ako słuchaczka Studium Kultural
no-Oświatowego i Bibliotekarskiego 
snułam marzenia: ,,popracuję 10 lat 

w rejonowej bibliotece, a potem przejdę 
do biblioteki zakładowej”.

Marzenia spełniły się wcześniej — po 
półtorarocznej pracy w bibliotekach re
jonowych Łódź-Bałuty trafiłam w spo
sób dla mnie przypadkowy do Biblioteki 
Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Mar
ko”, w której pracuję już ponad 20 lat. 
Moja Biblioteka liczyła wówczas 3 ty
siące woluminów i około 500 czytelników 
na 600-osobową załogę zakładu. Na po
czątku robiłam wszystko, żeby nauczyć 
pracowników czytać i przybliżyć im ksią
żkę. Bardzo dobrze układała mi się współ
praca z radiowęzłem zakładowym, dwa 
razy w miesiącu wygłaszałam dziesięcio- 
minutowe audycje o książkach i pisa
rzach. Na małą skalę prowadziłam kol
portaż, lecz pracownicy szwalni narzeka
li, że do jednych trafiały książki lepsze, 
do innych gorsze (sama kolejno dostar
czałam tarh książki). W łatach 70 Dom 
Książki zredukował liczbę kolporterów, 
do których i ja należałam. Na życzenie 
kierownictwa i pracowników w latach 
1981—1985 prowadziłam kolportaż prasy 
i biletów do teatru, organizowałam lek
cje biblioteczne i wystawy książek w 
szwalniach. Najbardziej podobały się wy
stawy „Książki o kobietach i dla kobiet” 
oraz „Książki dla dzieci i o dzieciach”. 
Zaniechałam jednak wystaw, gdy pracow
nicy coraz częściej okazywali niezadowo
lenie. że nie mogą tych wystawionych 
książek nabyć, tylko wypożyczyć.

Według moich obserwacji od r. 1985 
zaczęła maleć liczba czytelników w mo
jej bibliotece. Kiedy dyskutowałam z by
łymi czytelnikami, a 3/4 pracowników ko-' 
rzystało w jakimś czasie z biblioteki, tłu
maczyli się: „Wie pani... te terminy, nie 
zawsze zdążymy książkę przeczytać w 
ciągu miesiąca, a z przedłużeniem kło
pot, najlepiej mieć książkę własną”. Tak, 
rzeczywłiście moi czytelnicy chcą mieć 
własne książki, lecz w księgarni czują się 
obco, nie bardzo wiedzą, co się ukazuje. 
Zaczęłam wówczas przez radiowęzeł za
kładowy mówić o nowościach , wydawni
czych. Być może to właśnie spowodowa
ło, że szczególnie pracownicy szwalni, a 
oni zawsze stanowili większość moich 
czytelników, coraz bardziej zaczęli doma
gać się wprowadzenia znów kolportażu. 
Długo się broniłam, bo księgozbiór, czę
ściowo nie skatalogowany, liczył ponad 
13 tys. w’ol., ciągle są jakieś dodatkowe 
prace związane z- kulturą lub nie, często 
poza biblioteką.

Namowy ikierownika pobliskiej księgar
ni, Ryszarda Koseła, przełamały mój o- 
pór, tym bardziej że dwa lub trzy razy 
w roku robiłam kiermasze książek, które 
cieszyły się dużym powodzeniem. Na po
czątku marca 1988 r. podpisałam umowę 
kolporterską z księgarnią „Współczesna” 
w Łodzi. W zakładzie spośród najlepszych 
czytelników, członków Koła Przyjaciół 
Biblioteki, zorganizowałam społecznych 
kolporterów pomocniczych.

Obecnie każda szwalnia i inne działy, 
techniczny czy biuro, mają swoich kol
porterów, którzy znają się na książkach. 
Z biblioteki zakładowej pobierają książ
ki do sprzedaży i w ciągu dwóch dni się 
rozliczają. W tej chwili społecznie pra
cuje 7—8 kolporterów, którzy składają 
zamówienia na wybrane książki.

Jeżeli nawet „na szwalnię” dotrze zbyt 
m ała liczba egzemplarzy jakiegoś tytułu, 
to ci, którzy nie zdążą go nabyć, wiedzą 
już, czego należy szukać w księgami. 
Jedna ze szwalni kupuje miesięcznie 
książki za kwotę 100—200 tys. zł. W czer
wcu 1989 r. sprzedano około 900 pozycji 
o wartości 578 tys. zł. Niektóre książki 
cieszą się tak wielkim popytem, że nie 
można go zaspokoić w ramach kolporta
żu; należą do nich słowniki, encyklope
die.

Jestem pełna uznania dla kierownika 
księgarni „Współczesna”, p. Koseła, który 
w miarę swoich możliwości zaspokaja po
trzeby zakładowych klientów. Na książ
kę Garlickiego o Józefie Piłsudskim by
ło '6 zamówień, zrealizowano dwa. Dużym 
powodzeniem cieszą się książki Rodzie
wiczówny, iC.hmielewskiej, Mac Leana, 
Dołęgi-Mostowicza, Kraszewskiego. Np. 
Znachor Dołęgi-Mostowicza rozszedł się 
w liczbie 260 egzemplarzy. Niezmiennie 
duże zainteresowanie budzą książki kuli
narne — sprzedaje się ich 60—120 egz., 
ciągle notujemy zapotrzebowanie na Ku
chnię polską. Podobnie jest z Encyklo
pedią jednotomową. Książki dla majster
kowiczów, o robotach ręcznych, książki 
dla dzieci idą od ręki. Stosunkowo mało 
pokupne są książki młodzieżowe, mimo 
że są to książki dobre, np. Makuszyńskie
go, Ożogowskiej czy Musierowiczowej.

Na pytanie, czy przez kolportaż zmniej
szyło się czytelnictwo w naszej bibliote
ce, mam odpowiedź: i tak, i nie. Część 
czytelników robi okresowe przerwy, trwa
jące nawet do roku, by przeczytać ku
pione nowości (10—20 osób). Część zaś z 
tych, którzy nie dostali książki z kolpor
tażu, zapisuje się do biblioteki, żeby tę 
jedną upatrzoną książkę przeczytać.

Szczególną satysfakcję przeżyliśmy pod
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koniec 1988 r., gdy wszyscy moi kolpor
terzy znaleźli się wśród 50 wyróżnionych 
pracowników, dostali nagrody jako naj
lepsi w ZPDz „Marko”.

Dyrekcja oraz pracownicy, zwłaszcza ci 
ze szwalni, są bardzo zadowoleni z kol
portażu i twierdzą, że teraz widać pracę 
biblioteki. Niestety, nie mam zupełnie 
uznania wśród kolegów bibliotekarzy.

— „Pani uważa, żeby biblioteka nie za
mieniła się w księgarnię” — zwrócił mi 
uwagę jeden z kolegów.

— „Znam inne ‘ sposoby reklamowania 
książki niż wyrabianie premii kierowni
kowi księgarni” — skrytykowała mnie 
pewna wysoko postawiona bibliotekarka.

Moim zdaniem biblioteka zakładowa

musi zaspokajać wszystkie potrzeby kul
turalne pracowników.

Przez ostatnie dwa lata wraz z Mię
dzyzakładowym Ośrodkiem. Kultury Ro
botniczej przy PZPR Łódź-Śródmieście 
dążyliśmy, by wszystkie imprezy kultu
ralne w zakładzie były koordynowane 
przez bibliotekę. W ostatnim roku, ze 
względów ekonomicznych, zapotrzebowa
nie na imprezy kulturalne wyraźnie spa- 
dło. Nie można więc odmówić robotniko
wi stwarzania warunków do nabycia dob
rej książki lub takiej, która jemu się po
doba. Dlatego mimo sporych trudności 
kolportaż książki będzie nadal prowadzo
ny przez moją bibliotekę zakładową dla 
czytelników i pracowników zakładu..

JOANNA KUCHARSKA

O kryzysie  b ib lio tek  n ik t n a w e t n ie  w sp o m n i
. o  kryzysie gospodarczym mówi się i 
pisze w różnych środowiskach dużo i sze
roko, a o kryzysie bibliotek nikt nawet 
nie wspomni, bo i po co. Wprawdzie z 
nimi wiąże się ściśle stan umiejętności i 
wiedzy oraz poziom życia społeczeństwa, 
łecz kogóż obchodzi to oprócz samych bi
bliotekarzy? Ale i oni są bezradni w sy
tuacji, gdy budżety bibliotek dotowane 
przez Fundusz Rozwoju Kultury zaledwie 
starczają na potrzeby podstawowe. Cza
sami biblioteki mogą liczyć na niewielką 
sumę z nadwyżki budżetowej miejscowe
go Urzędu Miasta i Gminy oraz na 
skromne dofinansowanie z Koła Przy
jaciół Biblioteki, jeśli takowe istnieje. Tak 
czy inaczej w takiej sytuacji finansowej 
trudno jest bibliotekom rozwijać statu
tową i planową działalność czytelniczą i 
kulturalno-oświatową. A co mówić o no
woczesności i utrzymaniu się na odpo
wiednim poziomie, by nie pozostać na 
szarym końcu?

Aby nadążać za nowoczesnością, trzeba 
mieć przede wszystkim pieniądze. Sym
ptomem nowoczesności jest obecnie kom
puteryzacja — w bibliotekach powinna 
być zadaniem pierwszoplanowym, bo da- 
je im chyba jedyny sposób zachowania 
użyteczności na przyszłe dziesięciolecia. 
Nie każdą bibliotekę — przynajmniej o- 
becnie — na to stać. Mimo to, kto żyje 
w dobrych układach środowiskowych, ku
puje komputer. Na- razie — mikrokom
puter, którego pojemność pamięciowa wy
starcza dla jednej tylko biblioteki. No 
i opracowuje własny program, na wła
sny użytek. Ale dobre i to, od czegoś 
przecież trzeba zacząć samemu, skoro 
brak jest standardowego programu i ja- 

. kichkolwiek pomocy w tym względzie.
Tak więc dorobiła się mikrokompute

ra i gostyńska biblioteka publiczna, co 
pozwala jej na lepsze, nowocześniejsze 
funkcjonowanie. Wprowadzono już do je

go pamięci zbiór taśm magnetofonowych 
z nagraniami muzycznymi i nagraniami 
literatury oraz zbiór płyt gramofonowych. 
Ma to służyć głównie użytkownikom wy
pożyczalni zbiorów audiowizualnych, szyb
kiej informacji o ilości i jakości posia
danych zasobów.

Tu nasuwa się pytanie związane z po
dążaniem za nowoczesnością: czy biblio
teka w Gostyniu gromadzi również wi- 
deokasety? Odpowiedź brzmi krótko: nie, 
bo są za drogie. Średni koszt (obecnie) 
jednej wideokasety wynosi około 59 tys. 
zł, a ponadto nawet państwowa instytu
cja musi wykupić licencję,' na co nie po
zwala skromny, dotowany z każdej stro

my budżet biblioteki. Może byłaby na to 
rada: pobierać określone opłaty,-ale wte
dy naruszono by prawo, albowiem z usta
wy o bibliotekach wynika jasno i jedno
znacznie: udostępnia się wszystko za dar
mo. Jak więc zaspokoić zapotrzebowania 
naszych użytkowników"? Problem ten dy
skutowany jest obecnie w kręgach bi
bliotekarzy. Być może w najbliższym cza
sie coś z tego wyniknie...

Jest jeszcze inna sprawa, która gnębi 
bibliotekarzy, mianowicie poszanov/anie 
społecznej własności. Niszczenie zbiorów 
przez użytkowników prowadzi niejedno
krotnie do ich utraty. Bywa czasem tak, 
że ciężko zdobyte, drogie nagrania po 
jednorazowym wypożyczeniu nadają się 
do likwidacji. Wprawdzie stosuje się o- 
kreślone regulaminem zasady pobierania 
odszkodowań, niemniej nie odzyskuje się 
już zniszczonych obiektów, a tym samym 
i jakości całej fonoteki. Jest to zresztą 
problem szerszy, bardzo istotny również 
dla gospodarki — dotyczy wszystkich 
zbiorów, nad którymi pieczę sprawuje bi
blioteka, a które oddane są w użytko
wanie publiczne.

JOLANTA GARDYS
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Wasilewski Juliusz
— Artykuł 15, czyli korzystanie z bibliotek jest bezpłatne 11/12 — 38
— Nareszcie zmiana przepisów. Wykształcenie pedagogiczne 11/12 — 23

Zarzycki Roman '
— Zasady premiowania kierowników punktów bibliotecznych. Wąt
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Odpowiedzi redakcji
J. B.
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Mazur Stanisława

— Bibliobus na trasach tarnobrzeskich, 4 — 27
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Banyś Barbara
— Sen reportera. Wywiady z książkami (il.) 5 — 22
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Iwicka-Okońska Anna

— Rodzaje dokumentów gromadzonych w bibliotece. Lekcja biblio
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Lachowska Elżbieta
— Kształcenie umiejętności szybkiego czytania. Konspekt lekcji dla
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Z ŻYCIA BIBLIOTEK
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— Przystanek — Niepodległość. Konkurs czytelniczy 7/8/9 — 46
Herman Maria
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(J. Was.)

— A w  Nagłowicach znów otwarcie biblioteki 1/2
Wołosz Jan '
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Belcarz Danuta (Międzyrzec Podlaski) — 
7/8/9—37

Bezwuhły Maria (Laski) — 10—17 
Biegajówna Elżbieta (Toruń) — 7/8/9—61 
Bielska Krystyna (Łódź) — 1/2—36, 7/8/9

—47
Biliński Lucjan (Warszawa) — 3—6 
Boryszewska Genowefa (Sosnowiec) —

4— 16-
Burakowski Jan (Sierpc) — 6—11, IJ^IQ— 
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Siniakowicz Walentyna (Białystok) — 11/
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Skarżyńska Maria (Toruń) — 10—21 
Sokół Zofia (Rzeszów) — 6—6, 7/8/9—17,

10—27
Sosnowska Barbara (Tomaszów Mazo
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Suszek Anna (Ryczywół) — 4—31 
Swinarska Teresa (Puławy) — 3—16 
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—23, 38
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—9
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Żmigrodzki Zbigniew (Częstochowa) — 1/

/2—11, 38
Żmijowska Maria (Wrocław) — 11/12—19

Czy „Poradnik Bibliotekarza 
um rze w 41 roku życia?

Dla polskiej prasy przyszły czasy trud
ne. Czarne chmury zebrały się również 
nad „Poradnikiem Bibliotekarza”. Lawi
nowy wzrost kosztów druku i cen pa
pieru w drugim półroczu 1989 r. spra
wił, że miesięcznik nasz z czasopisma 
przynoszącego Stowarzyszeniu Biblioteka
rzy Polskich niewielki ale stały dochód 
przekształcił się w czasopismo z poważ
nym deficytem. Wielomilionowe dopłaty 
do druku kolejnych numerów zagroziły 
bytowi miesięcznika.

Stowarzyszenie podjęło starania o u- 
trzymanie „Poradnika”. Dla zmniejszenia 
strat postanowiono wydać jeden numer 
łączony za cały pierwszy kwartał, zwró
cić się do bibliotekarzy z apelem o do
konanie dopłaty do prenumeraty, zrezyg
nować z koloru na okładce i niektórych

stronach, podnieść cenę „Poradnika” od 
numeru 4/90 do poziomu, który powinien 
zapewnić samofinansowanie się pisma. Z 
prośbą o jednorazowe wsparcie finansowe 
zwrócono się do Ministerstwa Kultury i 
Sztuki.

O skuteczności tych działań, a więc o 
dalszym losie „Poradnika”, zadecydują 
przede wszystkim sami bibliotekarze. Ich 
odpowiedź na apel Zarządu Głównego 
SBP oraz decyzje o kontynuacji lub za
przestaniu prenumeraty zaważą na przy
szłości naszego miesięcznika.

Serdecznie dziękujemy za przekazane 
już dopłaty, które traktujemy jako prze
jaw zawodowej solidarności w staraniach 
o utrzymanie czasopisma.

Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”
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SZANOWNI CZYTELNICY
Byt czasopism bibliotekarskich — „Bibliotekarza" i „Poradnika Bi— 

bibliotekarza" jest poważnie zagrożony. Wielokrotny wzrost cen papieru 
i usług poligraficznych w r. 1989 doprowadził do głębokiego deficytu 
obu miesięczników. Tryb ustalania cen i zbierania przez PUPiK ,,Ruch" 
prenumeraty uniemożliwił aktualizację cen naszych czasopism w ciggu 
roku. SBP zmuszone jest dopłacać poważne kwoty do numerów z dru
giego półrocza 1989 r. Już dziś wiadomo, że ceny w prenumeracie na 
I kwartał 1990 r. pozwolę na pokrycie mniej niż 50% kosztów ,,Bibliote
karza" i ,,Poradnika Bibliotekarza". Zarówno ubiegłoroczny, jak i tego- 

'roczny deficyt czasopism przerasta możliwości płatnicze Stowarzyszenia. 
Zagraża to przyszłości czasopism.

Dla pokrycia deficytu zmuszeni jesteśmy do podniesienia cen obu 
miesięczników za IV kwartał 1989 i za I kwartał 1990 r.

Nowe ceny w prenumeracie kwartalnej wynoszę:
IV kwartał 1989 r. (n-ry 10-12/89)

— ,,Bibliotekarz" — 3000 zł
— ,,Poradnik Bibliotekarza" 2400 zł

I kwartał 1990 r. (n-ry 1-3/90) '
— ,,Bibliotekarz" — 4500 zł
— ,,Poradnik Bibliotekarza" — 3750 zł

W zwięzku z powyższym apelujemy do Szanownych Prenumeratorów 
o dokonanie dodatkowej dopłaty do wysokości nowych cen, tj.:

„Bibliotekarz” — n-ry 10-12/89 — dopłata 2250 zł
— n-ry 1-3/90 — dopłata 2250 zł 

„Poradnik Bibliotekarza” — n-ry 10-12/89 dopłata 1740 zł
— n-ry 1-3/90 dopłata 1800 zł

Wpłacać prosimy nie do ,,Ruchu” , lecz bezpośrednio do ZG SBP na 
konto: Bank Gdański, IV OM Warszawa, nr 300009-4040-132 z dopi
skiem : Dopłata do prenumeraty.

Liczymy, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem środowiska biblio
tekarskiego. Jednocześnie informujemy, że PUPiK „Ruch" nie będzie 
zbierał dopłat do prenumeraty.

Przepraszamy wszystkich zainteresowanych za zbyt późne zawiado
mienie o zmianach i wynikajęce z tego kłopoty. Tryb ten został wymu
szony przez zaskakujęce nas decyzje finansowe zakładów poligraficz
nych i papierni.

Prezydium Zarzędu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
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Zestawienie
bibliograficzne

o  KAZIMIERZU 
WIERZYŃSKIM (2) 

w wydawnictwach zbiorowych, 
w książkach i na lamach czasopism 

(w układzie chronologicznym)
1945

W. Podwyszyński: Poezja emigracji. Ty
godnik, Poioszechny 1945 nr 25 s. 4—5.
1956

Z. Lichniak: Spojrzenie z ukosa, ale 
nie zezem. Dziś i jutro 1956 nr 1 s. 1—2.
1958

„Wierzyński jest poetą Polski”. Tygod
nik, Powszechny 1958 nr 2 s. 3.
1959

W. Zechenter: Poeci i wiosna. Dziennik 
Bałtycki 1959 nr 93 s. 5—6.
1960

A. Brzezicki: Sztuka a igrzyska olim
pijskie. Polska 1960 nr 6 s. 16.
1964

M. Dłuska: Z kufrem na plecach. Ty
godnik Powszechny 1964 nr 40 s. 1, 4.

J. Rostworowski: Kazimierz Wierzyń
ski. Tygodnik Powszechny 1964 nr 39 s.
6—7.

Z. Siatkowski: Poetyka Kazimierza Wie
rzyńskiego. Sprawozdania z posiedzeń 
Komisji PAN Oddz. za Krakowie. Kra
ków 1964, VII—XII, s. 361—363.

Słownik współczesnych pisarzy polskich. 
Seria I. Oprać, zespół pod red. E. Ko
rzeniewskiej T. 3: R—Ż. Warszawa : PWN 
1964 s. 473—479.

K. W. Zawodziński: Słodkie ziarna „Go
rzkiego urodzaju”; Jubileusz Skamandra. 
W tegoż: Z pism... Wśród poetów. Kra
ków : WL 1964 s. 96—123, 266—272.
1966

M. Dłuska: Kazimierz Wierzyński „Gdzie 
nie posieją mnie”. W: Liryka polska. In
terpretacje. Pod red. J. Prokopa i J. Sła
wińskiego. Kraków : WL 1966 s. 251— 
—276.

W. Grzelak: „Pod znakiem poetów”. 
Stolica 1966 nr 35 s. 16.
1967

M. Dłuska: Legenda — wieczności. (Stu
dium wiersza). Poezja 1967 nr 9 s. 50— 
—54.
1968

J. Iwaszkiewicz: Portret artysty w mło
dości. W tegoż: Książka moich wspom
nień. Wyd. 2 popr. Kraków : WL 1968 
s. 184—210 [m.in. o Wierzyńskim].

J. Iwaszkiewicz: Kazimierz Wierzyński. 
Twórczość 1969 nr 4 s. 144—145.

Kazimierz Wierzyński. Rocznik Litera
cki 1969. Warszawa : Czyt. 1971 s 649— 
—650.

M. Piechal: Gałązka cyprysu, czyli o 
poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Poezja 
1969 nr 7 s. 44—50.

Przedruk, w  tegoż; Żywe źródła. Szkice li
terackie. W arszawa : LSW 1972 s. 255—265.

B. Miciński: „Wolność tragiczna” (K. 
Wierzyńskiego). W tegoż: Pisma. Eseje, 
artykuły, listy. Wybór i oprać. A. Miciń- 
ska. Przedm. J. Błoński. Kraków : Znak 
1970 s. 314—317.

O. Ortwin: „Wolność tragiczna”. W te
goż: Żywe fikcje. Studia o prozie, poe
zji i krytyce. Oprać. J. Czachowska. Wstęp 
M. Głowiński. Warszawa : PWN 1970 s. 
3—4—310.

J. Przyboś: Poeta nastrojów. W tegoż: 
Zapiski bez daty. Warszawa : PIW 1970 
s. 400—403.

J. Wilhelmi: Wierzyński. V7 tegoż: Sło
wa, rzeczy, krajobrazy. Warszawa ; PIW
1970 s. 31—33.
1971

M. Dłuska: Kazimierz Wierzyński. Ty
godnik Powszechny 1971 nr 10 s. 1—2.

M. Dłuska: Od wiósny i wina do spraw 
ostatecznych. (O poezji Kazimierza Wie
rzyńskiego). Poezja 1971 nr 11 s. 53—59.

J. Iwaszkiewicz: Kazimierz Wierzyński. 
W tegoż: Ludzie i książki. Warszawa : 
KiW 1971 s. 414t-418.

W. Lipoński. Poeta sportu. Kierunki
1971 nr 50 s. 6.
1972

M. Dłuska: Studia i rozprawy. T, 3. 
Kraków : WL 1972 ś. 193. [Tom w ca
łości poświęcony Wierzyńskiemu].

K. Dybciak: „Ogniste ziarno, słowo”. 
(O powojennej twórczości Kazimierza 
Wierzyńskiego). Tygodnik Kulturalny 1972 
nr 45 s. 4.

Przedr. w; L ek tu ry  i problem y. W ybór i 
oprać. J. M aciejewski. W arszawa : LSW 1976 
S. 472—479.

W. Lipoński: Sport w literaturze pol
skiej. Poglądy 1972 nr 16 s. 17—18.

[J. Wilmański]: Poeta tragiczny. Od 
glosy 1972 nr 39 s. 12.
1973 ,

K. Dybciak. Kazimierz Wierzyński „O- 
grodnicy”. W: Czytamy wiersze. Wybór, 
wstęp i oprać. J. Maciejewski. Wyd. 2 
uzup. i popr. Warszawa : LSW 1973 s. 
123—131.

Inne wyd.: 1970.
J. Parandowski: Poezje Wierzyńskiego. 

Literatura 1973 nr 6 s. 16.
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zestaw ienie bibliograficzne

M. Sprusiński: Anioł śmiechu, lutnista 
ciemnego czasu. Literatura 1973 nr 13 s. 
11.
1974

A. Hutniikiewicz: Pierwsza i druga mło
dość Kazimierza Wierzyńskiego. Więź 
1974 nr 9 s. 33—52.

Przedr. w  tegoż: P o rtre ty  i szkice literackie. 
W arszawa : PW N 1976 s. 185—204.

A. Kamieńska: Przeoiw prawu ciąże
nia. (Kazimierz Wierzyński „Skok o tycz
ce”). W tejże: Od Leśmiana. Najpiękniej
sze wiersze polskie. Warszawa : Iskry
1974 s. 63—69.

M. Sprusiński: Anioł śmiechu, lutnista 
ciemnego czasu. W tegoż: Imiona nasze
go ęzasu. Szkice o poezjach współczes
nych i dawnych., Kraków : WL 1974 s. 
56—68.
1975

J. Dudek: Liryka Kazimierza Wierzyń
skiego z lat 1951—1969. Wrocław : Osso
lineum 1975 s. 177.

A. Galis: Poszukiwacz prawdziwej roz
mowy: z Wierzyńskim i Tuwimem o po
ezji. Literatura 1975 nr 51/52 s. 18—19.

Przedr. w  tegoż: Poszukiwacz praw dziw ej 
rozmowy. W arszawa : Czyt. 1977 s. 153—160.

J. Iwaszkiewicz: Debiut Wierzyńskiego. 
Zycie Warszawy 1975 nr 73 s. 7.

J. Kwiatkowski: Notatnik. W tegoż: No
tatki o poezji i krytyce. Kraków : WL
1975 s. 54—55.

J. Pieszczachowicz: „Uwikłany — to 
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W arszta t inform acyjny biblioteki 
pom ocą w sam okształceniu

JOANNA BOHDZIUN

L ektura dwóch artykułów zamiesz
czonych kiedyś w „Poradniku Bi
bliotekarza”: Irminy P r z yb y s z 

Nowatorstwo a funkcjonowanie bibliotek 
szkolnych (1988 nr 12) oraz Bogusławy 
N o w a k  Bibliotekarz — nauczyciel do 
wszystkiego (1989 nr 1/2) nasunęła mi w 
skojarzeniu z własnymi doświadczeniami 
refleksję, że niektórym (nielicznym wszak
że w stosunku do przedstawionych przez 
p. Nowak) przejawom dyskryminacji bi
bliotekarzy w środowisku szkolnym mogą 
zapobiec sami zainteresowani.

Prawidłowe funkcjonowanie biblioteki 
jest uzależnione przede wszystkim od ro
zumienia przez dyrekcję i nauczycieli jej 
roli jako usługowego ośrodka informacji, 
wspierającego działalność dydaktyczną i 
wychowawczą. Niestety świadomość moż
liwości wykorzystania warsztatu i zaso-' 
bów bibliotecznych oraz kompetencji bi
bliotekarza jest w środowisku nauczyciel
skim na ogół niewielka.

W ciągu kilku lat starań o podniesienie 
prestiżu biblioteki w swojej s:àcole dopra
cowałam się pewnych efektywnych form 
współpracy z dyrekcją (jako organem de
cyzyjnym) oraz z gronem nauczycieli.

@ Dostarczam dyrekcji na piśmie, przed 
opracowaniem przez nią planu dydakty
czno-wychowawczego sj^koły, listę propo
zycji form współpracy biblioteki z wy
chowawcami, pedagogiem szkolnym, na
uczycielami przedmiotów, opiekunami 
kół zainteresowań oraz z samorzą
dem szkolnym. Oferta bogata i a- 
trakcyjna, ale dostosowana do autenty
cznych potrzeb i realnych warunków pra
cy szkoły jest okazją do zademonstrowa
nia możliwości wykorzystania biblioteki. 
Decyzja umieszczenia choćby części pro
pozycji w planie pracy szkoły i zatwier
dzenie przez Radę Pedagogiczną obliguje 
nauczycieli do zorganizowanego współdzia
łania z bibliotekarzami..

® Włączam się do pracy wszystkich nar 
uczycielskich zespołów samokształcenio
wych, m.in. przez prowadzenie lekcji ko
leżeńskich na temat: „Warsztat informa
cyjny biblioteki pomocą w samokształce
niu”. Taka lekcja sama przez się jest o- 
kazją do zademonstrowania działalności 
usługowej biblioteki oraz możliwości prak
tycznego wykorzystania jej warsztatu in
formacyjnego. Omówienie zaś lekcji daje

sposobność do przedstawienia celów i pro
gramu Przysposobienia czytelniczego i in
formacyjnego, który (poza gronem polo
nistów) na ogół nie jest znany; nie do
cenia się też lekcji bibliotecznych, ko
rzyści, jakie wynoszą z nich uczniowie. 
Jest to również dogodny moment do 
przedstawienia techniki budowania kar
totek zagadnieniowych i tekstowych, przy 
których tworzeniu współudział nauczycieli 
jest nieodzowny. Lekcja dla nauczycieli 
może skutecznie przyczynić się do prze
łamania mocno zakorzenionego w men
talności stereotypu biblioteki — magazy
nu lektur. Wyobrażenie to funkcjonuje 
często w świadomości dojrzałych peda
gogów, którzy w związku z tym nie mo
gą sprostać zadaniu przygotowania mło
dych ludzi do efektywnego korzystania z 
biblioteki w pracy samokształceniowej.

Lekcję, której konspekt podaję, prowa
dzę w klasach szóstych po zakończeniu 
cyklu programowego, lecz jest to temat, 
który można w zasadzie realizować rów
nież w klasach VII i VIII jako powtórze
niowy. Program przysposobienia nie prze
widuje wprawdzie sprawdzania i utrwa
lania przyswojonego sobie przez uczniów 
materiału, lecz konieczność tego potwier
dza praktyka (zob. też artykuł Jadwigi 
A n d r z e j e w s k i e j  w „Bibliotekarzu” 
1988 nr 10/11). Warunkiem osiągnięcia za-' 
łożonych celów lekcji (tak w stosunku do 
uczniów, jak i nauczycieli) jest dobór za
dań praktycznych pozostających w kręgu 
bezpośrednich zainteresowań uczestników 
zajęć.

Na lekcje pokazowe dla każdego nau
czycielskiego zespołu samokształceniowego 
przygotowuję odmienne zestawienie ćwi
czeń związanych z tematyką aktualnie 
prowadzonych zajęć w ramach różnych 
przedmiotów nauczania, godzin wycho
wawczych i kół zainteresowań. Angażując 
przy poparciu dyrekcji całe grono peda
gogiczne, dążę do stworzenia w szkole 
jednolitego systemu edukącji czytelniczej 
i informacyjnej.

Warsztat informacyjny biblioteki pomocą 
w samokształceniu i

Konspekt lekcji powtórzeniowej (kl. VI, 
VII, VIII)
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CELE:
p o z n a w c z e

— uświadomienie uczniom roli biblio
teki (dla umiejętnego stawiania zadań 
w zakresie usług informacyjnych);

— usystematyzowanie ich wiadomości o 
warsztacie informacyjnym biblioteki;

— zrozumienie przez uczniów celowości 
posługiwania się księgozbiorem podręcz
nym, katalogami, kartotekami (budzenie 
motywacji do samokształcenia przez uka
zanie wielości źródeł informacji);

— zapoznanie z kolejnością postępowa
nia w przypadku poszukiwań bibliotecz
nych, katalogowych, rzeczowych, biblio
graficznych i tekstowych;
k s z t a ł c ą c e

— kształcenie umiejętności posługiwania 
się techniką biblioteczną ułatwiającą do
tarcie do potrzebnych dokumentów i in
formacji;
• — rozwijanie umiejętności pracy z do

kumentem piśmienniczym; 
w y c h o w a w c z e

— rozwijanie umiejętności pracy w ze
spole;

— wskazanie znaczenia samokształcenia 
dla rozwoju intelektualnego.
METODA I ZASTOSOWANE POMOCE:

Uczniowie pracu ją  w 5 zespołach. Każdy 
zespół otrzym uje zestawienie jednakow ych 
tekstów  pomocniczych *:

„W arsztat inform acyjny  b ib lio teki” ,
,,B iblioteka szkolna udziela in form acji” .
,,W skazówki dla użytkow ników inform acji w 

bibliotece”.
„W arsztat inform acyjny b ib lioteki — słow

niczek ważniejszych term inów ” .
Do opracowania tych tekstów  posłużyły pu
blikacje:

1. In form acja  naukow a  z elem entam i nauko- 
znawstw a. P oradnik  dla nauczycieli przedm io
tu  uzupełniającego w liceach i technikach — 
CINTE M ateriały  szkoleniowe. W arszawa 1987. 
55.

2. Poradnik m etodyczny. Zestaw pomocy 
dydaktycznych do nauczania przedm iotu ,,Pod
staw y in form acji naukow ej” Cz. 2. — CINTE 
M ateriały  szkoleniowe. — 1984, 36.

3. K o n i e c z n a  D., W prowadzenie do za
gadnień bibliotekarstw a i in form acji naukow ej. 
M ateriały  pomocnicze. — Olsztyn Ped. Bibl. 
Woj., 1983.

4. I w i c k a - O k o ń s k a  A., W arsztat in- 
Jorm acyjny  biblioteki. Słowniczek ważniejszych 
term inów . — Łddź ODN, 1987.

Pomoc dodatkow ą stanow ią plansze w yw ie
szone w bibliotece:

* W ymienione teksty  pomocnicze (z w y ją 
tkiem  ostatniego), udostępnione przez Autorkę, 
drukujem y na końcu arty k u łu  (przyp. red.).

„Schem at podziału nauk według UKD”.
,,Układ k a rt w  katalogu rzeczowym ” .

TOK LEKCJI
Zespoły otrzymują po dwie karty z po

leceniami:
I — z pytaniami powtórzeniowymi do

tyczącymi przerobionego materiału z in
formacji naukowej,

II — z zadaniami ćwiczeniowymi (wrę
czane w drugiej części lekcji).

Karty I zawierają pełne zestawienie py
tań, lecz każdy zespół opracowuje jedną 
grupę korzystając ze wskazanych teks
tów i tablic pomocnych w przygotowaniu 
odpowiedzi. Przy referowaniu uczniowie 
nie odczytują pytań (cała klasa ma do 
nich wgląd), ale zachowują ich kolejność 
ze względu na logiczny układ powtarza
nego materiału.

W drugiej części lekcji (bądź na dru
giej godzinie lekcyjnej) zespoły opraco
wują zadania z karty II (każdy zespół 
inne ćwiczenie). Kierownicy zespołów roz
dzielają pracę, redagują odpowiedź i wy
znaczają osobę do jej zreferowania.

W podsumowaniu lekcji uczniowie od
powiadają na pytania bibliotekarza:

® Jakie zadania informacyjne spełnia 
biblioteka?

® Do jakich celów możecie wykorzystać 
poznane źródła informacji?

O Na czym waszym zdaniem polega 
samokształcenie? Dlaczego szkoła w ra
mach wszystkich przedmiotów stara się 
wdrożyć was do samokształcenia (uczy, 
jak się uczyć)?

Temat lekcji mogą sformułować sami 
uczniowie na zakończenie zajęć.
Karta ćwiczeniowa I — powtórzeniowa

G r u p a  I
G Jakie rodzaje informacji możecie u- 

zyskać w bibliotece?
G Kiedy korzystacie z katalogu alfabe

tycznego, a kiedy z rzeczowego? 
Przygotowując odpowiedzi na pytania wy
korzystajcie:

— Schemat podziału nauk wg UKD
— Ilustrację „Układ kart w katalogu 

rzeczowym”
— Tekst powielony „Biblioteka udziela 

informacji”
G r u p a  II

® Czy istnieje związek między układem 
kart w katalogu rzeczowym a ustawie
niem książek na półkach w bibliotece?

® Jak przez katalog szukacie książek w 
bibliotece? Co to jest sygnatura? • 
Przygotowując odpowiedzi na pytania wy
korzystajcie:

— Słowniczek terminów „Warsztat in
formacyjny biblioteki”

— Ilustrację „Układ kart w katalogu 
rzeczowym”.
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— Plansze: „Karta katalogowa”; „Sche
mat podziału nauk wg UKD”.
G r u p a  III

•  Jaka jest funkcja informatorów? Wy
mieńcie podstawowe wydawnictwa infor
macji bezpośredniej i omówcie sposób ko
rzystania z nich.

•  Gdzie w bibliotece będziecie szukać 
tego typu wydawnictw?
Przygotowując się do odpowiedzi wyko
rzystajcie:

— Słowniczek terminów „Warsztat in
formacyjny biblioteki”.

— Tekst powielony „Warsztat informa
cyjny biblioteki”.

— Planszę; „Budowa książki popularno
naukowej”. ■' I
G r u p a  IV

®. Jaka jest funkcja wydawnictw in
formacji pośredniej? Wymieńcie i omów
cie podstawowe ich rodzaje.

I O Na czym polega różnica między ka
talogiem a kartoteką?
Przygotowując się do odpowiedzi wyko
rzystajcie:

— Słowniczek terminów „Warsztat in
formacyjny bibłioteki”.

— Tekst powielony „Warsztat informa
cyjny biblioteki”.
G r u p a V

•  W jaki sposób będziecie szukać w bi
bliotece informacji rzeczowych (odpowie
dzi na pytania typu kto...?, kiedy...?, dla
czego...?)?

W jaki sposób będziecie zbierać w bi
bliotece materiały do napisania referatu 
lub wypracowania?
Przygotowując odpowiedzi wykorzystajcie 
teksty powielone;

— Wskazówki dla użytkowmików infor
macji w bibliotece”.

— „Warsztat informacyjny biblioteki”. 
UWAGA; Po każdym  zestawie py tań  wskazuje 
się rodzaj tekstów  i tablic pomocniczych, przy
datnych do przygotow ania odpowiedzi.
Karta ćwiczeniowa II
(dobór ćwiczeń uzależniony jest od zain
teresowań i stopnia przygotowania ucze
stników zajęć oraz od zaśobności warszta- . 
tu informacyjnego, biblioteki, w związku 
z czym nie sądzę, by- można było korzy
stać z gotowych wzorów. Podaję je jed
nak dla przykładu.
G r u p a  I

9  Powierzono Ci funkcję reżysera w 
teatrze szkolnym. Na pierwszym spotka
niu zespołu teatralnego zdecydowano się 
przygotować cykl spektakli dla uczniów 
klas młodszych pod tytułem „Z baśnią 
przez świat”. Pragniesz zdobyć informa
cje o:

— pracy reżysera teatralnego,
— formach teatralnych dla młodych wi

dzów.

— materiałach repertuarov/ych, tek
stach, zbiorach baśni przydatnych do o- 
pracowania cyklu spotkań.

•  Powiedz, w jaki sposób będziesz sta
rał się uzyskać interesujące Cię informa
cje na terenie biblioteki. Jakie składo
we warsztatu informacyjnego biblioteki 
będą Ci pomocne? Od czego zaczniesz po
szukiwania?
G r u p a  I I

•  Wiedząc, że jesteście uczniami szcze
gólnie interesującymi się geografią, nau
czyciel zaproponował, abyście poszerzyli 
wiadomości z zakresu przerabianego na 
lekcji materiału i opowiedzieli klasie:

— jak można prze-widzieć pogodę i sa
modzielnie prowadzić obserwacje meteo
rologiczne?

— jak powstaje komunikat meteorolo
giczny?

— jakie czynniki geograficzne wpływa
ją na klimat?

•  Nauczyciel poradził, abyście postara
li się znaleźć odpowiedź na te pytania 
w bibliotece. Omówcie drogę poszukiwań. 
G r u p a  I I I

© Oglądaliście niedawno w telewizji 
seryjny film Podróże w czasie i przestrze
ni na temat gadów kopalnych. Fragmenty 
ogromnych szkieletów oraz zrekonstruo
wane przez naukowców postacie dinozau
rów, ichtiozaurów i pterozaurów zrobiły 
na Was wrażenie i zachęciły do poszuki
wania dodatkowych informacji na temat;

— przyczyn wymarcia gigantycznych 
gadów pod koniec ery mezozoicznej,.

— współcześnie żyjących potomków 
tamtych zwierząt.

0  W jakich źródłach będziecie poszu
kiwać informacji w bibliotece? Podajcie 
drogę poszukiwań.
G r u p a  IV

9  W szkole ogłoszono konkurs ,,Pol
skie nazwy na mapie ś-wiata”.

Pragniecie wziąć udział w tym turnie
ju, w związku z czym musicie samodziel
nie zdobyć informacje o odkryciach geo
graficznych oraz o polskich podróżnikach.

® Gdzie w bibliotece będziecie poszuki
wać interesujących was materiałów? O- 
piszcie drogę poszukiv/ań.
G r u p a V

® W związku z narastającymi trudno
ściami uczniów w nauce, v/ychowawczyni 
zaproponowała, aby na najbliższej lekcji 
wychowawczej wspólnie znaleźć odpowiedź 
na pytanie „jak się- uczyć”? Pani powołała 
ekipę racjonalizatorów, która miała za- , 
danie wyszukać w bibliotece możliwie naj
więcej informacji na temat metod samo
kształcenia.

® W jakich źródłach będziecie szukać 
materiałów? Od czego zaczniecie poszu
kiwania?
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BIBLIOTEKA SZKOLNA UDZIELA 
INFORMACJI:

Bibliotecznych
Jak  korzystać z biblioteki?
Jak  są rozmieszczone zbiory biblioteczne? 
Czy jest konkretna  książka, gdzie ją można

znaleźć, ew entualnie k tó ry  z uczniów powi
nien ją już oddać?

Katalogowych 
Jak  korzystać z katalogów?
Jak  przez katalog dotrzeć do książki na 

półce?

Rzeczowych (faktograficznych)
Inform acje dotyczące faktów  z różnych dzie

dzin nauki, techniki, sztuki. Np. Jak i ty tu ł 
nosi pierwsza książka Ireny  Jurgielewiczowej? 
Nazwy miejsc i daty  najw iększych potyczek 
m orskich w czasie II wojny światowej. 
Największe w ym arłe gady kopalne.
Kiedy m iał m iejsce pierwszy lot kosm iczny z 
załogą ludzką?

Bibliograficznych
— ułatw ia wykonanie spisu książek na okreś-- 

lony tem at, przez wskazanie źródeł bibliogra
ficznych (konkretnych książek, lub katalogów, 
k a rto tek  b ibliografii publikow anych)

Tekstow ych
— dostarcza lub wskazuje poszukiwany tekst.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW IN
FORMACJI W BIBLIOTE^ SZKOLNEJ

Inform acja biblioteczna
Będąc w bibliotece zapoznaj się z napisam i 

Inform acyjnym i dotyczącym i ustaw ienia księ
gozbioru, korzystania z katalogów, spisami 
lek tu r oraz z zasadami korzystania z biblio
tek i (regulaminem).
Inform acja rzeczowa

Poszukując w bibliotece inform acji rzeczo
wej (inform acji faktograficznej), tj. odpowiedzi 
na pytania typu kto?..., kiedy...?, dlaczego...? 
— szukaj odpowiedzi:
0  najp ierw  w i n f o r m a t o r a c h  o g ó l 

n y c h  (encyklopediach, słownikach, in for
m atorach statystycznych, osobowych i in.)

Jeśli odpowiedź jest n iew ystarczająca — szu
kaj dalej w
•  p o d r ę c z n i k a c h  i innych dziełach po

pularnonaukow ych podstawowych z danej 
dziedziny.

Nie znalazłeś odpowiedzi?
Musisz szukać innych źródeł inform acji!

•  zajrzyj do k a t a l o g u  r z e c z o w e g o .  
Odszukaj odpowiedni dział (posługując się 
schem atem  UKD). Poszukaj pozycji książ
kowych, k tóre  mogą Ci pomóc w znalezie
niu poszukiw anych inform acji.

@ sprawdź również w k a r t o t e k a c h ,  czy 
są tam  in teresujące Cię wskazania do dal- 
szyph poszukiwań w czasopismach lub zbio
rach innych bibliotek.

Inform acja bibliograficzna 
Przygotow ując re fera t, wypracow anie lub

inform acje zgodnie ze swoimi zainteresow ania
mi, zaczynaj poszukiwania od
•  dokładnego określenia tem atu  kw erendy (tj. 

zapytania inform acyjnego)
następnie

•  przejrzyj podstawowe podręczniki z in te re 
sującej Cię dziedziny, zapoznaj się z biblio
grafią załącznikową zamieszczoną na końcu 
książki ( =  piśm iennictwo, literatu ra)

•  sprawdź w katalogu alfabetycznym , czy w 
bibliotece są książki w ym ienione w bibiio- 
grafii

ponadtcr
•  odszukaj w katalogu rzeczowym odpowiedni 

dział i sprawdź w nim, czy znajdziesz po
zycje przydatne do opracowania zagadnie
nia. Przez katalog odszukaj książki na półce 
w bibliotece (przypom inam y — zwróć uwagę 
na sygnaturę).

Z ainteresuj się również
O k a r t o t e k a m i

możesz w nich znaleźć ponadto Inform acje 
o a rtykułach  w czasopismach poruszających 
in teresujące  Cię tem aty.

Gdy masz trudności w odnalezieniu poszu
kiw anych m ateriałów  zwróć się o pomoc do 
bibliotekarza.

Użytkownikom  inform acji 
życzymy owocnych, samodzielnych poszukiwań!

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
dysponuje drukami

REWERSU WYPOŻYCZALNI
Zamówienia na wysyłkę za zaliczeniem pocztowym prosim y kie

rować ,do ZG SBP (00-953 W arszawa, Konopczyńskiego 5/7)
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Książki
z bibliotecznej półki

Zajęcia biblioteczne w zespole klas II-III 
Szkoły Podstawowej przy Szpitalu im. dr. 

J. Korczaka w Łodzi

(Cele:
dydalctyczny — utrwalenie wiadomości 

o budowie książki (okładka, karta tytu
łowa, część główna czyli tekst, spis tre
ści, strona, ilustracja);

wychowawczy — zachęcenie do czyta
nia książek i wdrażanie do ich poszano
wania;

terapeutyczny — dodatnie wpływanie 
na sferę uczuciową dzieci przez:

— wskazanie sposobu przezwyciężania 
trudności,
— wzbudzanie zainteresowania książką,
— używanie słów pocieszających, po
krzepiających.

M e to d a  — pogadanka, praca z książką, 
gry dydaktyczne.

P o m o c e  — książki różnych autorów i o 
różnej tematyce, samorodna twórczość 
poetycka dziecka, plansze poglądowe 
(budowa książki, wykaz tytułów i au
torów książek), eksponaty do gry „Sko- 
jai'zenia”, rozsypanka wyrazowa, za
kładki do książek, nagranie piosenki, 
ilustracje przedstawiające postacie z 
różnych książek — episkop.

M i e j s c e  z a j ę ć  — biblioteka naukowa 
szpitala.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
® Powitanie dzieci, przedstawienie 

miejsca zajęć. Biblioteka naukowa szpi
tala (podkreślenie — kto korzysta z księ
gozbioru).

® Nawiązanie do ,,problemów” dzieci 
— dlaczego mają takie smutne miny?

© 'Przedstawienie przez dzieci swoich 
„problemów” (kłopotów, pytań) przez 
przeczytanie lub wygłoszenie z pamięci 
fragmentów wiersza — przykładu samo
rodnej twórczości kolegów z zespołu klas 
IV—VIII.

My, proszę pani, m am y problem y, 
k tó rych  .rozwiązać dziś nie um iem y.
Jak  zwiedzać św iat, gdy pieniędzy brak? 
Ja k  upiec ciasto, by nie wyszedł zakalec?

Jak  opatrunek  założyć na palec?
Jak  się zachować, by się podobać?
Jak ie  wiersze piszą poeci dla m ałych

dzieci?
Gdzie znaleźć bajkę, by uśpić lalkę. 
Jak ie  „ó” , ,,rz” , ,,ż” , i ,,ch” w  dyktandzie 
p iątkę  nam  da?

T akie i inne py tan ia  mam y, 
a odpowiedzi ciągle nie znam y.

Kto nam  pomoże?
Kto nam  podpowie?
Czy każde nasze pytanie 
znajdzie dziś rozwiązanie?

® Przygotowanie dzieci do spotkania z 
książką w celu rozwiązania ich „proble
mów”:

—■ zacytowanie przez nauczyciela fra
gmentu wiersza napisanego przez dzieci:

Nie m artw cie się, nie jesteście sami, 
wspólnie się postaram y rozwiązać 
problem y, jakie dziś mam y.

— wysłuchanie piosenki z taśmy mag
netofonowej (piosenkę nagraliśmy sami, 
słowa dopasowaliśmy do znanej melodii).

„To my — książki — wam
pomażesny”

(deklam acja, dalej śpiew)
Książka w życiu pomaga, 
z książki płynie odwaga, 
weżcie książki do ręki, 
zginą wasze udręki.

Książka w szystkich pocieszy, 
książka wszystkim  podpowie, 
jak  rozwiązać problem y 
i m ądrości mieć w  głowie.

O Zwiedzanie wystawy „Książki b bi
bliotecznej półki”.

Dzieci oglądają książki i szukają sto
sownej do swojego „problemu”. Następ
nie kolejno odczytują tytuły i nazwiska 
autorów wybranych książek oraz uzasad
niają swój wybór. Nauczyciel wywiesza 
napisy z tytułami i nazwiskami autorów 
wybranych książek, dzieci głośno (indy
widualnie, czasem chóralnie) odczytują 
treść napisów. Nauczyciel podaje także 
swój „problem” — dice rozrzerzyć swą 
wiedzę o pracy w bibliotece, prosi dzieci 
o pomoc w W3’'borze odpowiedniej książ
ki.

Dzieci proponują książkę Biblioteka 
szkolna — Poradnik dla bibliotekarza pod 
redakcją Emilii Białkowskiej. Uzasadnia
ją jej wybór.

KSIĄŻKI NA NASZEJ WYSTAWIE:

W ładysław Um iński 
Ilona Dąbrowa

A rtu r Dziak 
M aria Ziółkowska 
Bożena K lejny 
Hanna Januszew ska

— Podróż bez pieniędzy
— Domowe ciastka i 

ciasteczka
— Pierwsza pomoc
— Jak  się zachować
— Wiersze dła dzieci
— B ajki
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Ewa Przyłubska

W alentina Osiejewa 
Maria Konopnicka

A leksander Puszkin

B racia Grim m  
H anna Januszew ska

K ornel M akuszyński

— Ilustrow any słownik 
ortograficzno-gram a
tyczny dla klas I-III

— Czarodziejskie słowo
— O krasnoludkach  i 

sierotce Marysi
— B ajka o rybaku i 

złotej rybce
— Czerwony K apturek
— Kopciuszek (opraco

wanie)
— O wawelskim  smoku

© Omawianie budowy wybranych ksią
żek (okładka, karta tytułowa, tekst, spis 
treści, strona, .ilustracja), eksponowanie 
napisów zawierających wyrazy związane z 
budową książki, ćwiczenia w ich poka
zywaniu.

•  Teleturniej „Skojarzenia” — dobiera
nie eksponatu lub ilustracji do tytułu 
książki lub autora, np. skojarzenie kacz
ki, ludka z plasteliny, materiałów opa
trunkowych, auta strażackiego, lokomoty
wy, okularów, lalki w czerwonym kap
turku, igły z nitką itp. z odpowiednią 
książką, odszukanie książki wśród wielu 
ro2dożonych na stoliku.

•  Odgadywanie tytułów utworów oraz 
nazwiisk autorów na podstawie czytanych 
przez nauczyciela fragmentów kilku wy
branych książek, które dzieci oglądały 
na wystawie.

•  Obejrzenie inscenizacji opowiadania 
o grzeczności z książeczki Osiejewej „Cza

rodziejskie słowo” (inscenizację przygoto
wał aktyw biblioteczny klas IV—VIII z 
wykorzystaniem teatrzyku kukiełkowego) 
— dzieci odgadują tytuł i autora książki, 
odnajdują ją na wystawie, nauczyciel za
chęca do przeczytania również innych 
opowiadań.

@ Zgadywanka pod nazwą „Zgadnij, z 
jakiej to książki”? — pokaz (pr^ez epi
skop) ilustracji zwiiązanych z treścią ksią
żek wywożonych na wystawie, np. wilk i 
dziewczynka w kapturku, dziewczynka 
przebierająca mak i dalej leżący złoty 
pantofelek, krasnal i dziewczynka z gąs
kami, rybka i rybak z siecią, smok i ba- 
ran.

® Układanie hasła o książkach z roz- 
sypanki wyrazowej — praca w trzech gru
pach.
Hasło: ,,Książki to przyjaciele,

nie zdradzą, nie wyśmieją, 
a nauczą w iele” .

® Podsumowanie i wyciągnięcie wnios
ków.

— książka jest dobra na wszystko, 
książki należy szanować,

— na czytelnika książki czekają w 
bibliotekach.

•  Wręczenie dzieciom pamiątkowych 
zakładek do książek z napisem „Książka 
jest dobra na wszystko” oraz z pieczątką 
biblioteki szkolnej.

Z
KAZIMIERA KOTYNIA

Ekslibris
— godło bibliofila

C e le :
— zapoznanie uczniów z istotą i dzie

jami polskiego znaku własnościowego,
— rozbudzenie lub pogłębienie zamiło

wań bibliofilskich,
— wykształcenie nawyku poszanowania 

książki,
— zachęcenie do gromadzenia własnych 

księgozbiorów i oznaczania ich artystycz
nie wykonanymi ekslibrisami,

— zachęcenie do kolekcjonowania zna
ków własnościowych jako dzieł graficz
nych.

Ś r o d k i  d y d a k t y c z n e :
— zbiór ekslibrisów (mogą być odbitki 

kserograficzne z książek),
— katalogi wystaw ekslibrisów,
— tematyczna wystawa książek,
— Encyklopedia wiedzy o książce,
— Słownik wyrazów obcych.

TOK LEKCJI

® Wprowadzenie do tematu
Na podstawie źródeł i własnych wiado

mości uczniowie starają się odpowiedzieć 
na następujące pytania: co to jest eks
libris, skąd pochodzi jego nazwa, jaką 
ma postać i przeznaczenie (nauczyciel u- 
zupełnia wiadomości uczniów). Króciutkie 
omówienie podstawowych technik graficz
nych, jakimi wykonywane są znaki włas
nościowe — drzeworyt, miedzioryt, lino
ryt, cynkotypia (czym charakteryzują się 
odbitki).

® Prezentacja ekslibrisów
Uczniowie oglądają zgromadzone przy

kłady różnych ekslibrisów.
® Formy popularyzaoji znaku książko

wego
Zachęcenie młodzieży do oznaczania 

własnych księgozbiorów artystycznie wy
konanymi ekslibrisami, a także do kolek
cjonowania samych znaków książkowych 
i traktowania ich jako wytworów sztuki 
graficznej. Poinformowanie uczniów o za
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sadach kolekcjonowania: sposoby pozys
kiwania ekslibrisów, przechowywanie itp. 
Podanie nazw instytucji i stowarzyszeń 
zrzeszających bibliofilów (Koła Miłośni
ków Książki, Towarzystwa Przyjaciół 
Książki).

® Projekt ekslibrisu dla biblioteki 
szkolnej lub dla własnego księgozbioru

Zaprojektowanie ekslibrisu dla zbiorów 
biblioteki szkolnej lub dla własnego księ
gozbioru. Zwrócenie uwagi na motyw ry
sunku, który powinien odzwierciedlać 
charakterystyczne cechy właściciela księ
gozbioru lub samego zbioru (z tego pun
ktu można zrezygnować, proponując za
projektowanie ekslibrisu jako pracę do
mową).

Ô Podsumowanie wiadomości
Znak książkowy ma' wielowiekową tra

dycję. Stanowi bogaty materiał do bada
nia dziejów bibliotek i czytelnictwa, do
starcza wiadomości o właścicielu i jego 
księgozbiorze, odsłania cechy charaktery
styczne bibliofila, ukazuje jego zamiłowa
nia i upodobania artystyczne.

WIADOMOŚCI, K TU r E  UCZEŃ POWINIEN 
ZDOBYĆ W CZASIE LEKCJI

Znak własnościowy książki w ystępuje n a j
częściej w postaci oddzielnej karteczk i zawie

ra jące j form ułę łacińską Ex Libris oraz kom 
pozycję graficzną, k tó ra  sym bolizuje charak ter 
zbioru lub cechy osobowościowe właściciela. 
N akleja się go w  celu zabezpieczenia książki 
przed u tra tą  na  w ew nętrznej stronie przedniej 
okładziny książki. Term in wywodzi się z wy
razów łacińskich „ex” i ,,lib ris” i oznacza 
dosłownie — ,,z książek”. Ekslibris jest n a j
właściwszym i najszlachetniejszym  sposobem 
oznaczania własności książki, gdyż jako m i
niaturow e dzieło sztuki graficznej budzi uczu
cia estetyczne, będąc jednocześnie dowodem 
k u ltu ry  jej w łaściciela. Wraz z rozpowszech
nianiem  się i ze znaczną ilością pow stających 
nowych znaków własnościowych system atycz
nie w zrasta ich zbieractwo.

ALICJA MAKUCH

L i t e r a t u r a :
Encyklopedia w iedzy o książce. W rocław 1917

DUNINOWIE C. J.: E kslibrisy, książki, ludz'^s, 
Łódź 1974

PĄTEK K., BANDOSZ R.: T urystyka  i sport 
w, ekslibrisie polskim . W arszawa 1988
WOJCIECHOWSKI M. J.: 
bibliofila. W rocław 1978

Ekslibris — godło

i z. ŻL/.eL(L
Skarby z bibliotecznych półek

5 czerwca 1989 r. w salach reprezen
tacyjnych dawnego pałacu „króla baweł
ny” Izraela Poznańskiego, obecnej sie
dziby Muzeum Historii Miasta Łodzi, zo
stała otwarta wystawa .„Skarby kultury 
narodowej w bibliotekach łódzkich”, to
warzysząca obchodom Dnia Bibliotekarza 
zorganizowanym pod hasłem „70 lat Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ło
dzi 1919—1989”. Inicjatorem wystawy, au
torem scenariusza i komisarzem był dr 
Jerzy K. Andrzejewski — kierownik Od
działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki U- 
niwersyteckiej w Łodzi, zaś uczestniczyli 
w jej organizacji i służyli zwiedzającym 
rzeczowymi objaśnieniami pracownicy 
działów zbiorów specjalnych BUŁ i MBP 
im. L. Waryńskiego w Łodzi: Iwona Ksią
żek, Jadwiga Cesak, Hubert Zając, Maria 
Łysiak-Konopacka, Andrzej Janecki, Do
rota Strucińska, Anna Dulińska i Maria 
Szczuka.

W ponad 20 szklanych „kubikach” (ro

dzaj gablot wystawowych) pokazano na 
widok publiczny pieczołowicie strzeżone 
w sejfach i zakamarkach bibliotecznych 
magazynów inkunabuły i stare druki, rę
kopisy i nuty* najcenniejsze z cennych za
bytki dawnej kartografii i ikonografii, 
osiemnastowieczne afisze teatralne i dzie
ła kunsztu introligatorskiego- z dawnych 
epok.

Wśród eksponatów znalazły się w osob
nej gablocie dostojne księgi z biblioteki 
króla Zygmunta Augusta (De perenni 
phiłosotphia... Augustyna Stauchusa, Ba- 
zylea 1562; Rerum ab se gestarurrt Juliu
sza Cezara, Paryż 1544; Psaiteriwm, Lyon 
1545), które, rozdzielone niegdyś zrządze
niem losu, trafiły po latach do dwóch 
łódzkich bibliotek, by spotkawszy się tuż 
obo/k w gablocie wystawowej zaświadczyć 
o szlachetnej pasji kolekcjonerskiej ostat
niego z Jagiellonów.

Pomiędzy manuskryptami wyróżniały 
się: bezcenny rękopis iluminowany z prze
łomu XIV i XV w. z gatunku tzw. „Livres 
d’heures” i adresy hołdownicze dla Elizy
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zapiski bibliofila

Orzeszkowej (1907), cudem uratowane z 
Wilna w początkowym okresie repatria
cji. W innej gablocie widzieliśmy kroni
kę łódzkiego gimnazjum A. Skrzypkow- 
skiej z roku szkolnego 1937/1938, nieprzy
padkowo otwartą na fotografii przedsta
wiającej fragment ekspozycji dawnych 
ksiąg, wśród których wytrawne oko zna
wcy dostrzegło cymelia tej miary co Hal- 
lerO'Wska edycja statutu Łaskiego (1506). 
Wystawę zorganizowali w murach szkoły 
jej uczniowie, dobrze byłoby wiedzieć, czy 
wystawione ksiięgi pochodziły ze zbiorów 
publicznych czy prywatnych.

Zwiedzający wystawę mogli przyjrzeć 
się z bliska takim rarytasom jak Liber 
chronicarum Schedla (Norymberga 1493), 
De revolutionibus orbium coelestium Ko
pernika (Bazylea 1566), dzieła Kromera. 
Długosza, Kochanowsldego, książki z Bi
blioteki Ordynacji Zamojskiej i z pry
watnych księgozbiorów Adama, Juliana i 
Kazimierza Bartoszewiczów oraz Feliksa 
Wężyka z Mroczenia, antyfonarz z XVII 
w. li piejTwodruki Mickiewicza, Słowac
kiego, Krasińskiego, Norwida, autografy 
wielkich romantyków, Reymonta, Żerom
skiego, Baczyńskiego i Tuwima, oprawy 
z pracowni introligatorskich Recmanika, 
Repetowskiego, Radziszewskiego i Tysz
kiewicza, album ekslibrisów Emila Zegäd- 
łowiicza oraz unikatowy, świetnie zacho
wany i kompletny egzemplarz pierwsze
go łódzkiego czasopisma „Łódzkie Ogło
szenia. Łodźer Anzeiger” z lat 1863—1864.

Dobrze się stało, że łódzcy bibliotekarze 
pokazali społeczeństwu swego miasta 
skarby przeszłości drzemiące w zaciszu 
bibliotek, szkoda, że ekspozycja trwała 
zbyt krótko, a to ze względu na bezpie
czeństwo zbiorów, którego zapewnić mu
zeum nie było w stanie.

Referaty wygłoszone podczas sesji na
ukowej z okazji Dnia Bibliotekarza uka- 
żą się zapewne drukiem staraniem Uni
wersytetu Łódzkiego.

List z Wilna
w la tach  ostatnich, gdy życie um ysłowe Wil

na stłum iła przem oc, Wilno — na przekór lo
sowi — w ydaje najpiękniejsze książki polskie 
[...] OpâFrte o swoją Akadem ię, potem  żyjące 
jej wspomnieniam i, Wiino w ciągu wieków, 
od P io tra  Skargi do Mickiewicza, było ognis
kiem  uczuć i w ierzeń narodu, w  książkach 
swoich wyraziło troskę o najwyższe, re lig ij
no-m oralne w artości życia narodowego 
— czytam w urokliwej książeczce Wilno 
w dziejach książki polskiej (Wilno 1928), 
napisanej przez Jerzego Czarneckiego 
(właściwie Tadeusza Turkowskiego).

Zastanawiam się nad zmiennością lo
sów, która sprawiła, że dziś w Wilnie

brak tych „najpiękniejszych książek pol
skich” od czasu, gdy obca przemoc na
rzuciła mu swoją wolę. Polacy tam za
mieszkali, choć żyją na emigracji z wy
boru, pragną wciąż odnawiać swą miłość 
do Ojczyzny dalekiej i Ojcowizny jakże 
bliskiej. Pisze o tym mój korespondent 
stamtąd:

z polską książką w  Wilnie b. źle. Owszem, 
do w ojny było zatrzęsienie. L itw ini z wściek
łością zniszczyli, a obecnie w dzielnicowych 
bibliotekach co kot napłakał. Jest księgarnia 
i ceny na książki były dostępne dla kieszeni, 
ale już kilka la t niezwykle drogie, a my, 
em eryci, żyjem y na sk ra ju  nędzy. N a tu ral
n ie żebrować (!) niem iło, ale co robić? Tonący 
i za brzytw ę czepia się...

Stąd prośba mojego korespondenta o 
nadsyłanie polskich książek — strawy du
chowej dla tych, którzy, jak pisała Ro
dziewiczówna, ,,byli i będą” trwać na 
straży swej polskości. Mój korespondent 
skarżył się, że jedna z naszych bibliotek 
zbyła miilczeniem jego prośbę o książki 
polskie, więc apeluję do czytelników: Bą- 
dźcde życzliwi dla naszych braci, słowem 
i czynem pomóżcie w utrzymaniu pol
skości narażonej na wynarodowienie. 
Niech przemoc, która niegdyś stłumiła 
życie umysłowe Wilna, będzie bezsilna 
wobec polskiej dumy narodowej i potęgi 
ducha.

Bibliofilskie nowinki wydawnicze

Na moją półkę z bibliofilskimi wydaw
nictwami wciąż przybywają nowe druki 
przysyłane rni przez życzliwych Przyja
ciół.

® Oddział Śląski Towarzystwa Przy
jaciół Książki nadesłał swą 22 publika
cję — Na pięćdziesięciolecie 'Sekcji Dib- 
liofilskiej w Katowicach, opracowaną przez 
niestrudzonego Romana Chrząstowskiego.

® Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Katowicach wydała cztery książeczki w 
nakładzie po 500 egz. każda, w jednako
wej szacie graficznej, treścią odnoszące 
się do przeszłości Górnego Śląska. Pierw
sza z nich — W kręgu Domana Wielucha 
(1987) mieści szkice Józefa Mayera Doman 
Wieluch, śląski badacz pisma chińskiego 
oraz Wilhelma Szewczyka o Janie Wypie
rzę i Konstantym Matuszku — przyjacio
łach Wielucha, jak i on bibliofilach i rze
cznikach polskości Śląska. Broszurka Ten 
nasz jarorz (1987) zawiera tekst przemó
wienia Wojciecha Żukrowskiego na sesji 
zorganizowanej przez Miejską Radę PRON 
w Bytomiu i Zakładowy Dom Kultury 
KWK „Miechowice” z okazji 150 rocznicy 
urodzin ks. Norberta Bonczyka (1837— 
—1893), najwiiększego polskiego poety Ślą
ska. Książka Jana Pierzchały Prawdziwy
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zabytek dawniejszego wieku. O Hipolicie 
Kownackim ze Sławkowa (1988) przybli
ża tytułową postać (1761—1854) bibliote
karza Potockich z Wilanowa, historyka i 
wydawcy źródeł do dziejów ojczystych. 
Autor słusznie ocenił w obszernej (102 
ßtr.) pracy prekursorskie dzieło Kownac
kiego O starożytności kopalni kruszców, 
wyrabianie metalów, czyli robót górni
czych w kluczu sławkowskim (1791), zna
cznie wyprzedzające późniejsze opracowa
nia Staszica i Łabędzkiego. Książeczka 
Bolesława Lubosza Słowo ojczyste na 
Śląsku, wydana z okazji Kongresu Kul
tury Języka Polskiego w Katowicach w 
grudniu 1988 r., przedstawia rozwój pol
szczyzny śląskiej od przypadkowo zapi
sanego w r. 1270 zdania z kroniki opa
ctwa cystersów w Henrykowie po świet
ny poemat Walentego Roździeńskiego O/- 
ficina jerraria (1612), dialog rymowany 
Polak w Śląsko (przełom XVI i XVII w.), 
dzieła Gdacjusza, Lompy, Bonczyka i Ja- 
ronia, które chroniły język ojczysty gos
podarzy tych ziem przed naporem niem
czyzny.

•  Oddział Świętokrzyski Towarzystwa 
Przyjaciół Książki wydał reprint rozpraw
ki Józefa Zuchowskiego O wynalezieniu 
papieru i druku, opublikowanej pierwot
nie w okolicznościowej broszurze Akt u- 
roczysty zakończenia kursu rocznego nauk 
w Gimnazjum Wojewódzkim w Radomiu 
(Radom 1836). Inicjatorem wydania i au
torem wstępu do tego ciekawego doku

mentu z przeszłości jest znany księgo- 
znawca kielecki, Czesław Erber.

•  Koło Naukowe Bibliologów Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kocha
nowskiego oraz Kolo Przyjaciół Bibliote
ki w Kielcach ogłosiły List Mikołaja Reja 
z Nagłowic, wydany li wstępem poprze- 
Izony przez Wacława Urbana. Niewielka, 

kilkustronicowa broszurka została wytło
czona w nakładzie 200 egz. ręcznie nu
merowanych w Oficynie Wydawniczej 
„Exbud-Kielce” w Jędrzejowie, pod kie
runkiem Elżbiety Chodkiewicz-Przypkow- 
skiej, na papierze czerpanym z Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach. Wydanie sta
nowi kolejną edycję „Z prac Okręgu Kie
leckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich”, pod redakcją Czesława Erbera.

® Krystyna Bielska z Biblioteki Uniwer
syteckiej w Łodzi, współpracująca od lat z 
Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Ja
na Pawła ' II w Rzymie, ogłosiła ważne 
dziełko Jan Paweł II w utworach muzy
cznych. Bibliografia, Rzym 1987 (właśc. 
1988). 62-stronicowa bibliografia liczy 198 
pozycji zgrupowanych w następujących 
działach: Utwory muzyczne do słów Ojca 
Świętego, Utwory muzyczne o Ojcu Świę
tym, Utwory muzyczne dedykowane Ojcu 
Świętemu. Bibliografię poprzedza wstęp 
od Wydawcy, zamyka indeks tytułów i 
incipitów utworów muzycznych oraz in
deks osobowy. Bibliografia rejestruje ma
ło znaną dziedzinę kultu Papieża Polaka.

ANDRZEJ KEMPA

Mały Leksykon 
Polskich Czasopism  
Biblioteka rskich

BIULETYN INFORMACYJNY 
BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Czasopismo to ukazuje się od r. 1958, 
początkowo wydawane jako kwartalnik, 
w postaci powielanej, od r. 1965 — dru
kowanej. Poczynając od r. 1976 wychodzi
ły po dwa numery łączone jako półrocz- 
nik, a w pewnych okresach, np. w la
tach 1981—1983, łączono — zapewne ze 
względów poligraficznych — nawet po 
cztery numery „Biuletynu”.

„Biuletyn” redagowali kolejno: w la
tach 1958—1961 Maria Dembowska i Wła
dysław Skoczylas. Następnymi redaktora
mi naczelnymi byli: w latach 1964—1971 
Stanisław Antoszczuk, w r. 1972 Andrzej 
Biber, Barbara Koc (1973—1980), Marek 
Hryniewicz (1981—1983), Obecnie rèdak- 
torem jest Wacław Sznee (od 1984).

„Biuletyn” drukowany jest w Zakładzie 
Graficznym Biblioteki Narodowej. Jego 
format jest od r. 1964 stały, wynosi 24 
cm (8°). Objętość numerów waha się w 
granicach 24—40 stron. Większość zeszy
tów jest ilustrowana materiałem zwią
zanym ze zbiorami i działalnością Bib
lioteki Narodowej. Zeszyty opatrzone są 
obcojęzycznymi spisami treści, początkowo 
w języku francuskim, od r. 1984 — w 
języku angielskim. Nakład „Biuletynu” 
ulegał kilkakrotnym zmianom. Do r. 1970 
wynosił 1250 egz., w latach 1971—1975 
wzrósł do 1300 egz., od r. 1976 zmalał do 
1200. Obecnie wydawany jest w nakładzie 
700 egzemplarzy.

Zawartość zeszytów jest grupowana w 
kilku działach. Najczęściej są to proble
my i dyskusje z warsztatów pracy BN, 
konferencje, seminaria, podróże; z życia 
BN. Zamieszczane są też materiały o dzie
jach i ludziach BN oraz recenzje i omó
wienia.

Najwięcej notatek dotyczy samej książ
nicy, poszczególnych działów i pracowni 
oraz ich pracy i organizacji. Tego typu 
informacje najczęściej pojawiały się w
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początkowym okresie istnienia periodyku, 
gdy w zeszytach „Biuletynu” podawano 
jedynie sprawozdania z działalności po
szczególnych zakładów składających się 
na strukturę BN. Od końca lat 60 za
częto zamieszczać także artykuły opisowe 
na temat pracy poszczególnych zakładów. 
Krótkie informacje o działalności Biblio
teki przynosi ponadto kronika.

Szeroko na łamach „Biuletynu” prezen
towane były od połowy lat 70 informa
cje o pracownikach biblioteki — o ruchu 
służbowym, o awansach, nagrodach, o od
chodzących i nowo przyjętych pracowni
kach. Okażją do prezentowania sylwetek 
bibliotekarzy szczególnie zasłużonych by
ły obchodzone przez nich jubileusze pra
cy zawodowej.

W większości zeszytów (do r. 1976) spo
ro miejsca zajmował dział bibliograficz
ny zawierający wykazy publikacji o Bi
bliotece Narodowej, wykazy wydawnictw 
Biblioteki Narodowej oraz zestawienia 
nowości, głównie bibliograficznych, naby
tych w określonym czasie przez Biblio
tekę. W r. 1976 zrezygnowano z publi
kowania wykazów.

Następną grupą zagadnień będących 
przedmiotem zainteresowania „Biuletynu” 
są opracowania poświęcone zbiorom Książ
nicy. Najczęściej pisano o zbiorach spec
jalnych, zwłaszcza- o bogatych zasobach 
rękopiśmiennych oraz książki drukowa
nej, głównie z XIX i XX w. Kontakty 
pracowników Biblioteki z bibliotekami in
nych krajów zaowocowały artykułami na 
temat współpracy międzynarodowej. Od 
r. 1968 na łamach czasopisma coraz częś
ciej publikowane są sprawozdania z za
granicznych podróży służbowych do bib
liotek, na konferencje i spotkania rnię- 
dzynarodowe.

Od kilku ostatnich lat ,,Biuletyn” po
dejmuje szerzej problemy ogólnobibliote- 
czne — takie jak automatyzacja proce
sów bibliotecznych i bibliograficznych, 
opracowanie przedmiotowe zbiorów, o- 
chrona i konserwacja.

Na łamach „Biuletynu” poruszano też 
zagadnienia budownictwa bibliotecznego 
i wyposażenia bibliotek, czytelnictwa, or
ganizacji i . techniki pracy bibliotecznej, 
bibliografii.

„Biuletyn” jest periodykiem o profilu 
wybitnie informacyjnym, poświęconym 
głównie sprawom Biblioteki Narodowej. 
Adresowany jest przede wszystkim do 
pracowników macierzystej Biblioteki, ale

również do szerszego kręgu bibliotekarzy 
krajowej sieci bibliotecznej. Na życzenie 
wysyła się go do większych bibliotek w 
kraju i za granicą.

BIULETYN WOJEWÓDZKIEJ 
I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI 

PUBLICZNEJ W KIELCACH

Czasopismo to ukazywało się w latach 
1956—1962 — wydano 18 numerów, w tym 
jeden podwójny. Nazwiska redaktora i 
składu komitetu redakcyjnego w czaso
piśmie nie podano.

Drukowaniem „Biuletynu” zajmowały 
się kolejno: PTMB Kraków, MZG Kiel
ce, Zakłady Produkcji Skryptów KZPPT 
Kraków oraz RSW „Prasa” w Kielcach. 
Format czasopisma był stały, wynosił 
30,5 cm (4°), również stały był jego na
kład — 600 egzemplarzy. Objętość po
szczególnych zeszytów wahała się w gra
nicach 24—90 stron, sporadycznie do nie
których tekstów dołączane były tabele.

W treści periodyku można .wyróżnić 
dwie grupy tematyczne. Pierwszą stano
wią materiały o charakterze instrukcyj
no-metodycznym, pomocne w pracy z czy
telnikiem i w propagandzie książki. Dru
ga .grupa to artykuły poświęcone Woje
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz
nej w Kielcach oraz innym bibliotekom 
publicznym tego województwa. Na ich 
pręzentację przeznaczono w całości trzy 
numery — nr 2 z r. 1962, nr 2/3 z r. 1961, 
nr 1 z r. 1962. '

Ponadto w czasopiśmie tym zamieszcza
no zestawienia bibliograficzne i materia
ły biograficzne, z których część poświę
cona była pracownikom bibliotek woje
wództwa kieleckiego. Często te elementy 
bibliograficzne i biograficzne występowa
ły razem i uzupełniały się, np. do bio-. 
grafii znanego pisarza dołączano zesta
wienie publikacji o nim i jego twórczości 
oraz np. plan wystawy poświęconej jemu 
i jego pracom..

Rzadziej na łamach „Biuletynu” poja
wiały się informacje na temat kształce
nia bibliotekarzy i ich kwalifikacji zawo
dowych. Z uwagi na regionalny charakter 
periodyku część zamieszczonych w nim 
materiałów powiązana jest tematycznie z 
Kielecczyzną.

BARBARA GÓRA
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O pracow anie przedmiotowe

Instrukcja tem atow ania  i kata logu  
przedmiotowego (1)

Rozpoczynamy nowy cykl, mając na uwadze zwiększenie zaintereso
wania Czytelników opracowaniem przedmiotowym zbiorów. Mamy na
dzieję, że posłuży on praktyczną pomocą nie tylko bibliotekarzom two
rzącym katalog przedmiotowy oraz opracowującym indeksy przedmio
towe do katalogów systematycznych, ale i tym, którzy tworzą kartoteki 
zagadnieniowe, niezbędne dziś w warsztacie informacyjnym każdej, na
wet najmniejszej biblioteki.

pracowanie przedmiotowe kojarzy 
się zapewne wielu czytelnikom z 
hasłami przedmiotowymi znajdują

cymi się przy zamieszczanych w „Prze
wodniku Bibliograficznym” opisach bib
liograficznych książek. Hasła, które tam 
spotykamy, stanowią rodzaj adnotacji u- 
łatwiającej rozpoznanie treści książek. 
Stanowią one też podstawę tworzenia ka
talogu rzeczowego zwanego przedmioto
wym.

Pomocą metodyczną w opracowaniu 
przedmiotowym w bibliotekach o profilu 
uniwersalnym jest podręcznik Adama Ły
sakowskiego — Katalog przedmiotowy o- 
publikowany w r. 1946, a opracowany 
jeszcze przed wojną. Wydany w nakładzie 
1000 egz. dziś jest już prawie niedostęp
ny, a przy tym w wielu miejscach wyma
gał on aktualizacji, bowiem w ciągu po
nad 40 lat nastąpiły pewne zmiany. Z 
tych względów w r. 1986 podjęto decsrzję 
o nowelizacji podręcznika Łysakowskiego 
i doprowadzono w efekcie do opracowa
nia Instrukcji tematowania i katalogu 
przedmiotowego. » Zadanie to wykonała 
Podkomisja ds. Katalogu Przedmiotowego 
działająca w ramach powołanej przez ZG 
SBP Komisji ds. Opracowania Rzeczowe
go Zbiorów.

Pracę rozpoczęto od uporządkowania ter
minologii i dostosowania jej do termino
logii funkcjonującej w dziedzinie języ
ków informacyjno-wyszukiwawczych.. Było 
to ważne ze względu na odmienność ro
zumienia różnych terminów w opracowa
niach na temat katalogu przedmiotowego, 
a także ze względu na to, że terminy 
funkcjonujące w słownikach i encyklope
diach (np. w Słowniku terminologicznym 
informacji naukowej} nie obejmują szcze
gółowych terminów z zakresu metodyki 
opracowània przedmiotowego, natomiast 
terminologia z podręcznika Łysakowskie
go nie zawsze odpowiada dzisiejszym po
trzebom.

Zamieszczony w Instrukcji słowniczek

zawiera definicje ok. 50 terminów. Przy
toczymy kilka z nich, przydatnych w dal
szych częściach cyklu.

Język haseł przedmiotowych ;— język in- 
formacyjno-wyszukiwawczy, którego słow
nictwem są tematy (tematy z dopowie
dzeniami) i okreśłniki, a gramatyką są 
reguły budowy haseł przedmiotowych.

Temat — wyrażenie samodzielne skład
niowo stojące na pierwszym miejscu ha
sła przedmiotowego nazywające przedmiot 
dokumentu.

Określnik — wyrażenie niesamodzielne 
składniowo, stojące po temacie i modyfi
kujące temat lub inny określnik.

Dopowiedzenie — wyrażenie pomocnicze 
dołączane do tematu, wykorzystywane ja
ko objaśnienie lub uzupełnienie tematu.

Hasło przedmiotowe — zdanie języka 
haseł przedmiotowych odzwierciedlające 
treść i formę dokumentu, złożone z te
matu (hasło przedmiotowe proste) lub te
matu i umieszczonych po nim jednego lub 
kilku określników (hasło przedmiotowe 
rozwinięte) w kolejności ustalonej przez 
reguły gramatyki języka haseł przedmio
towych.

Przedmiot dokumentu — obiekty, re
lacje, sytuacje, zjawiska, zdarzenia opi
sane w dokumencie.

Opis przedmiotowy •— charakterystyka 
wyszukiwawcza dokumentu sformułowana 
w postaci jednego lub więcej haseł przed
miotowych.

Katalog przedmiotowy — katalog rze
czowy, w którym opisy bibliograficzne do
kumentów ułożone są według haseł przed
miotowych.

Porządkowanie terminologii dotyczyło 
typologii tematów i określników, odsyła
czy,- a także terminów związanych z o- 
pracowaniem rzeczowym, z językami in- 
formacyjno-wyszukiwawczymi i ze zbio
rami informacyjnymi.

Ogólnie Instrukcja dotyczy trzech grup 
zagadnień:

— charakterystyki języka haseł przed-
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młotowych jako języka informacyjno-wy- 
szukiwawczego,

— analizy przedmiotowej dokumentu,
— zasad prowadzenia katalogu przed

miotowego.
Przeznaczona jest dla bibliotek ogólnych 

prowadzących katalog przedmiotowy i ko
rzystających z opisów/ „Przewodnika Bi
bliograficznego”. Może być wykorzystywa
na przez katalogi centralne współpracujące 
z Biblioteką Narodową. Powinna też być 
pomocą metodyczną przydatną w ośrod
kach kształcenia biłjliotekarzy wszystkich 
stopni. Wbrew tytułowi nie jest tO' kla
syczna instrukcja, lecz raczej poradnik, 
miejscami zawierający wykład typu pod
ręcznikowego. Podawane przykłady w 
większości pochodzą ze Słownika języka 
haseł przedmiotowych Biblioteki Narodo

wej Janiny Trzcińskiej i Ewy Stępniako- 
wej (wyd. w r. 1989) i z opisów „Prze
wodnika Bibliograficznego”. Można więc 
powiedzieć, że Instrukcja bliska jest me
todyce stosowanej w opracowaniu przed
miotowym Biblioteki Narodowej, a tym 
samym — metodyce przyjętej przez Łysa
kowskiego w podręczniku, tj. w Katalogu 
przedmiotowym.

JADWIGA SADOWSKA

Dr Jadw iga Sadowska (Biblioteka Na
rodowa) zajm uje się zagadnieniam i ję 
zyków inform acyjno-w yszukiw aw czych i 
katalogów  przedm iotowych.

JERZY BEDNARZ

biblioteczne
NOWE WYNAGRODZENIA)

W bibliotekach publicznych zostaiy 
wprowadzone z dniem 1 grudnia 1989 r. 
nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych:

Pracownicy działalności podstawowej

1
Kategoria
zaszerego

wania
Miesięczna kwota 

w złotych

IV 194 000 — 230 000
V 210 000 — 250 000
VI 226 000 — 271 000
VII 242 000 — 293 000
VIII 260 000 — 315 000
IX 278 000 — 338 000
X 296 000 — 364 000
XI 328 000 — 392 000
XII 356 000 — 425 000
XIII 384 000 — 458 000

' XIV 412 000 — 492 000
XV 431 000 — 526 000
XVI 459 000 — 558 000
XVII 487 000 — 590 000
XVIII 513 000 — 622 000

Nową tabelę wprowadziło Zarządzenie 
nr 2 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 
stycznia 1990 r.

Pracownicy administracji i obsługi

Kategoria
zaszerego

wania
Miesięczna kwota 

w złotych

I do 162 000
II 153 000 — 180 000
m 169 000 — 198 000
IV 185 000 — 216 000
V 201 000 — 234 000
VI 218 000 — 252 000
VII 235 000 — 270 000
VIII 252 000 — 288 000
IX 269 000 — 308 000
X 286 000 — 328 000
XI 306 000 — 352 000
x n 326 000 — 376 000
XÏIÎ 347 000 — 401 000
XIV 368 000 — 426 000
XV 389 000 — 452 000
XVI 411 000 — 482 000
XVII 433 000 — 512 000

Nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych 
zostały wprowadzone przez Zarządzenie nr 
3 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 
stycznia 1990 r.

W obu podanych tabelach stawki wy
nagrodzenia zasadniczego obejmują tzw. 
dodatki osłonowe, tj. dodatki z tytułu 
wzrostu cen artykułów żywnościowych u- 
stalone przez Zarządzenie Ministra Pra
cy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 
1989 r. opublikowane w „Monitorze Pol
skim” nr 24, poz. 189, nr 30, poz. 235 i 
nr 35, poz. 278.

Dokonywana przy okazji wprowadzenia 
nowych tabel wynagrodzeń zasadniczych 
podwyżka płac w bibliotekach publicz
nych stanowi przedostatnią ratę wyrów

46



nywania zaległości związanych z rozlicze
niem 1989 r. w związku z ustawową gwa
rancją wzrostu wynagrodzeń w sferze nie
materialnej. Ostatnia rata spodziewana 
jest pod koniec lutego.

Przedstawiona podwyżka stawek wyna
grodzeń zasadnięzych nie wyczerpuje 
sprawy. W związku z ustaleniem na po
ziomie 120 000 zł najniższej płacy w gos
podarce uspołecznionej za pełny wymiar 
czasu pracy, począwszy od 1 stycznia br. 
należy podwyższyć dodatki funkcyjne i za 
znajomość języków obcych, ustalone w 
bibliotekach publicznych parametrycznie 
(tj. w procentach najniższej płacy).

Zmienione również zostały przez Rozpo
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 8 listopada 1989 r. wynagrodzenia 
nauczycieli akademickich („Dziennik 
Ustaw” nr 63, poz. 381). Stawki wynagro
dzenia zasadniczego wynoszą dla:

st. kustosza dyplomowanego
340 000 — 360 000

kustosza dyplomowanego
285 000 — 320 000

adiupkta bibliotecznego
270 000 — 310 000

asystenta bibliotecznego
240 000 — 260 000

Zmieniono też stawki dodatków funkcyj
nych. Przykładowo:

dyrektor biblioteki głównej
50 000 — 100 000

z-ca dyrektora biblioteki gł.
26 000— 48 000

kierownik biblioteki wydziału
17 000— 35 000

kierownik oddziału (sekcji) 
w innych bibliotekach 17 000 — 35 000

Podane wyżej zmiany obowiązują od 1 
października 1989 r. Na przełomie stycz
nia i lutego należy spodziewać się następ
nych.

WYSOKOŚĆ DIETY

Począwszy od 1 stycznia 1990 r. wyso
kość diety wynosi 8400 zł, ryczałt za do
jazdy środkami komunikacji miejskiej 
840 zł, ryczałt za nocleg — 12 600.

Odpowiedzi
redakcji

ODPRAWA EMERYTALNA
Pracu ję  od r. 19G0 na pełnym  etacie w M iej

skiej i G m innej Bibliotece Publicznej oraz od 
r. 1970 dodatkow o na połowie e ta tu  w drugiej. 
Czy w razie przejścia na em eryturę przysłu
guje mi odpraw a em erytalna również z p la
cówki, k tó ra  zatrudnia  m nie na 1/2 e ta tu , i w 
jakiej wysokości?

Inform ujem y, że zasady i wysokość odprawy 
em erytalnej regulują branżowe przepisy do
tyczące w ynagradzania pracowników. Dla p ra 
cowników bibliotek publicznych są to prze
pisy uchw ały n r 158 Rady M inistrów z dnia 14 
października 1985 r. w sprawie określenia w y
sokości staw ek w ynagrodzenia zasadniczego 
oraz wysokości, rodzajów  i zasad przyznawania 
dodatków  do w ynagrodzenia pracowników u- 
powszechniania ku ltu ry . Mimo że uchwała 
ułegala k ilkakro tnym  zmianom ze względu na 
ustalanie nowych staw ek wynagrodzenia, prze
pisy ogólne, a do takich  należy sprawa od
praw y em erytalnej, pozostają w mocy.

Przepis § 9 w ym ienionej uchw ały ustala, że 
pracownikom , z k tórym i rozwiązano umowę 
o pracę w związku z przejściem  na em ery turę  
lub ren tę  inwalidzką I albo II grupy, przysłu
guje jednorazowa odprawa:
1) po 10 latach  pracy  — w wysokości jedno

miesięcznego w ynagrodzenia.

2) po 15 latach  pracy  — w wysokości dwu
miesięcznego wynagrodzenia,

3) po przepracow aniu okresu ponad 20 la t — 
w wy-sokości trzym iesięcznego w ynagrodze
nia.

Pracow nik zatrudniony w drugim  zakładzie 
pracy  m a także prawo do odprawy, jeżeh 
przestaje  pracować w tym  zakładzie na skutek 
przejścia na em eryturę. Wysokość odpraw y z 
drugiego m iejsca zatrudnienia jest proporcjo
nalna do okresu zatrudnienia, v/edług zasad 
podanych wyżej.

Okresy pracy, o k tórych  mowa, oblicza się 
na zasadach przyję tych do obliczania okresów 
zatrudnienia upraw niających do dodatku za 
wysługę lat. (K.K.)

CZAS PRACY I WOLNE SOBOTY
źród łem  konfliktów  między bibliotekarzem  a 

organem  zatrudniającym  bywa n ies te ty ' za
równo iiie dość ściśle ustalony w ym iar czasu 
pracy (ile godzin dziennie, miesięcznie?), jak 
i liczba przysługujących bibliotekarzow i w o l 
nych sobót. Proszę o rozstrzygnięcie.

W związku z licznymi pytaniam i o w ym iar 
czasu pracy  w insty tucjach  i placówkach upo
wszechniania k u ltu ry , a więc także w  bibhote- 
kach — D epartam ent Ekonomiczny MKiS opra- 

/  cował szczegółową w ykładnię przepisów do
tyczących tygodniowego w ym iaru czasu pracy 
w  piśmie z dnia 6 lutego 1989 r. — L.dz. DE- 
-IV-10/12-2/89. Pismo zostało skierow ane do dy
rektorów  insty tuc ji upowszechniania k u ltu ry  
do w ykorzystania w  inform ow aniu wszystkich 
m ających wątpliwości. P rzedstaw iając senten
cję w ykładni praw nej zaw artej w tym piśmie, 
inform uje się, że w  jednostkach upowszech
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niania k u ltu ry  obowiązuje od r. 1981 skrócony 
w ym iar tygodniow y czasu pracy  — przeciętnie 
40 godzin tygodniow o —- w prow adzony roz
porządzeniem  Rady M inistrów z dnia 16 lutego 
1981 r. w  spraw ię czasu pracy  i zasad w pro
wadzania w  uspołecznionych zakładach pracy 
dodatkow ych dni w olnych od pracy w 1981 
roku. Obniżony w ym iar czasu pracy u trzym ał 
się w  resorcie k u łtu ry  na podstawie Z arzą
dzenia n r  6 M inistra K ultu ry  i Sztuki z dnia 
27 lutego 1981 r. (Dz. Urz. MKiS n r 2, poz. 6). 
Zarządzenie to m iało ograniczony do r. 1981 
zakres czasowy, ale W ytyczne M inistra K ul
tu ry  i Sztuki przedłużały na kolejne la ta  moc 
przepisu dotyczącego skróconego czasu pracy.
, Obowiązywanie 40-godzinnego tygodniowego 
w ym iaru czasu pracy  potw ierdzają przepisy 
płacowe dla pracow ników  in sty tu c ji upowszech
niania ku ltu ry , tzn. Uchwała n r 158 R ady Mi
nistrów  z dnia 14 października 1985 r. (,,Mo
n ito r Polski” n r  36, poz. 240).

Term iny dodatkow ych dni wolnych od p ra 
cy na każdy rok kalendarzow y określa Mini
ster P racy  i Po lityki Socjalnej, po porozu
m ieniu z ogólnokrajow ą organizacją m iędzy
związkową. Ale kierow nik  zakładu pracy, m a
jąc na względzie właściwą obsługę czytelniczą 
środow iska, z w łasnej in ic jatyw y lub na w nio
sek pracow ników  może wprowadzić dodatkowe 
dni wolne od pracy  w innych term inach  niż 
określone wyżej, zachow ując przy tym  m ie
sięczny w ym iar czasu pracy, k tó ry  dla p ra 
cowników upow szechniania k u ltu ry  (pracow
ników  m erytorycznych) wynosi 170 godzin. 
Decyzje te są podejm ow ane ' po uzgodnieniu z 
zakładow ą organizacją związków zawodowych.

Również rozkład czasu pracy  pracow ników  
usta la ją  k ierow nicy zakładów pracy, zapew
niając  właściwą obsługę ludności w term inach 
dodatkow ych' dni wolnych od pracy, po u- 
zgodnieniu z zakładow ą organizacją związkową. 
Nad praw idłow ym  ustalaniem  czasu pracy 
spraw ują  nadzór organy założycielskie, w łaś
ciwe jednostk i organizacyjne nadrzędne nad 
zakładam i pracy. Tak więc, jeżeli biblioteka 
stopnia wojewódzkiego na podstawie obserw a
cji ruchu czytelników  w ' bibliotece gm innej 
(filialnej) stw ierdzi, że otw arcie biblioteki w 
kolejne wolne soboty nie jest uzasadnione, 
opinia ta  powinna być m iarodajna dla te re 
nowego organu adm in istracji państw ow ej (u- 
rzędu gminnego).

Pracow nik, k tó ry  na polecenie k ierow nika 
zakładu pracy pracow ał w dniu wyznaczonym  
dla niego jako dodatkow y dzień wolny od 
pracy, powinien w zam ian otrzym ać dzień 
wolny od pracy  w innym  wyznaczonym  z gó
ry  term inie. Pracow nikow i, k tó ry  nie o trzy
m ał dnia wolnego, za każdą godzinę pracy 
w dniu wyznaczonym  jako dzień wolny przy
sługuje oprócz norm alnego w ynagrodzenia do
datek  w wysokości lOO°/o w ynagrodzenia wy
nikającego z jego osobistego zaszeregowania.

Spraw y rozkładu czasu pracy usta la ją  prze
pisy Rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 
23 grudnia 1988 r. w  sprawie czasu pracy w

uspołecznionych zakładach pracy w latach  
1989—1992 (,,Dziennik U staw ” n r 42, poz. 329).

K.K.

DŁUGOLETNI STAŻ — NISKIE 
STANOWISKO

Jestem  kierow nikiem  filii bibliotecznej od r. 
1958, a! dopiero niedaw no zaproponowano mi 
VIII grupę zaszeregow ania, co odpowiada s ta 
nowisku m agazynier biblioteczny. Uważam, że 
31-Ietni staż pracy  w jednym  zakładzie i jej 
n ienaganny przebieg, a także posiadane przeze 
m nie średnie w ykształcenie to w ystarczająca 
podstaw a do ubiegania się o stanowisko bi
bliotekarza lub starszego bibliotekarza. Co o 
tym  mówią przepisy? -

Jedną z norm  praw nych usta la jących  zasady 
kw alifikow ania pracow ników  bibliotek na o- 
kreślone stanow iska służbowe jest Rozporzą
dzenie M inistra K u ltu ry  i Sztuki z dnia 14 
listopada 1985 r. w  sprawie w ym agań kw alifi
kacyjnych, zasad i try b u  stw ierdzania kw a
lifikacji oraz dokonyw ania ocen kw alifikacy j
nych upraw niających  do zajm ow ania okreś
lonych stanow isk w insty tuc jach  i placówkach 
upow szechniania k u ltu ry , opublikow ane w 
,,Dzienniku U staw ” n r 56, poz. 291. W załącz
niku n r 1 do tego rozporządzenia, tj. w  ta- 
bełi stanow isk i kw alifikacji pracow ników  za
trudnionych  w bibliotekach, ośrodkach in for
m acji naukow ej oraz przy konserw acji zbiorów 
bibliotecznych, ustalono m inim um  w ym aganych 
kw alifikacji dla stanow isk bibliotecznych — 
od m agazyniera do starszego kustosza. Z ta 
beli te j w ynika, że pracow nik z w ykształce
niem  średnim  ogólnym może zajm ować sta 
nowisko młodszego b ibliotekarza, mimo dłuż
szego stażu pracy. Na stanow isku bib lio teka
rza obowiązuje posiadanie w ykształcenia spec
jalistycznego, bibliotekarskiego.

Norm ą praw ną są również przepisy dotyczące 
w ynagrodzenia, w którycli stanow iska są sko
relow ane z kategoriam i zaszeregow ania p ła
cowego. I tak  dla stanow iska młodszego bib
lio tekarza, zgodnie z Uchwałą n r 51 Rady Mi
nistrów  z dnia 22 m arca 1989 r. zm ieniającą 
uchw ałę w  spraw ie określenia wysokości sta
wek w ynagrodzenia zasadniczego oraz wyso
kości, rodzajów  i zasad przyznaw ania dodat
ków  do w ynagrodzenia pracow ników  upowsze
chniania ku ltu ry , obowiązują kategorie  V— 
—VII (,,M onitor Po lsk i” n r 8, poz. 72). W ar
tość kw otowa w  poszczególnych kategoriach  
zaszeregow ania ulega zmianom.

Niestety, istniejące przepisy kw alifikacyjne 
i płacowe nie um ożliw iają aw ansow ania d łu
goletnich pracowników, naw et w ykazujących 
się dobrym i w ynikam i w p racy  na  wyższe 
stanow iska, jeżeli pracow nicy ci nie uzupełn i
li wykształcenia bibliotekarskiego. Obowiązek 
uzupełnienia wykształcenia m ają pracow nicy do 
ukończenia 45 roku życia.

W nowo opracow yw anym  dokum,encie p ła
cowym być może ' znajdzie się przepis um oż
liw iający awansow anie długoletniego pracow 
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nika bez kw alifikacji zawodowych na wyższe 
stanowisko, na k ilka la t przed em eryturą (jest 
to postulat związku zawodowego bibliotekarzy).

K.K.

NIE ZALICZONY OKRES PRACY
la t p racuję w bibliotece szkoły 

j na wsi. Nie zaliczono mi do sta- 
lat poprzedniego zatrudnienia na 
pracow nika umysłowego w przed- 
kom unikacji, mimo że rozwiązanie 

pracę odbyło srę na zasadzie po- 
stron. Czy jest to zgodne z pra-

Od kilku 
podstawowe 
żu pięciu 
stanowisku 
siębiorstwie 
umowy o 
rozumienia 
wem?

Okresy pracy zawodowej, k tó re  zalicza się 
nauczycielowi przy ustalaniu  szczebla jego wy
nagrodzenia zasadniczego, wyrńienione są szcze
gółowo w Zarządzeniu M inistra Edukacji Na
rodowej z dnia 21 lipca 1989 r. (wcześniej — 
w Uchwale n r  97 Rady M inistrów z dnia 8 
sierpnia 1983 r.) w sprawie w ynagradzania n au 
czycieli. § 3 ust. 1 pkt 7 tego zarządzenia s ta 
nowi-, że zalicża się również okresy ,,pracy 
niepedagogicznej, dającej doświadczenie przy
datne w pracy nauczycielskiej” :

,,3. Okresy pracy zawodowej niepedagogicz
nej [...] —• w zależności od oceny ich przy
datności do pracy nauczycielskiej, czasu 
pracy i innych okoliczności — zalicza organ 
zatrudn ia jący  nauczyciela w  pełnym  wym ia
rze lub w wym iarze odpowiednio niższym ”. 
— ,,Monitor Polski” 1989 n r 29, poz. 222.

Rozstrzygnięcie Pani spraw y jest prawidłowe. 
Sprawdzaliśm y -w D epartam encie K adr resortu 
edukacji. (W)

CZAS PRACY 30 :18
Nie godzę się z nieproporcjonalnie wysokim 

wym iarem  czasu pracy bibliotekarza szkolnego 
w stosunku do nauczycieli przedm iotów. 30 
godzin bibliotekarza to nie to samo co 18 go
dzin m atem atyka czy biologa, k tó ry  może wziąć 
jeszcze godziny ponadwym iarowe i pensja mu 
rośnie. Kiedy wreszcie praca bibliotekarza 
będzie w szkole doceniana i godziwie w yna
gradzana?

Czyżby podpisała Parii umowę nie. znając 
w arunków  pracy?

Rzeczywiście 30 godzin bibliotekarza, k tó ry  
zam ykając bibliotekę ma ,,z głowy” kłopoty 
szkolne, to nie 18 g o d z in . m atem atyka, k tó ry  
z kłopotam i tym i w raca do domu, przygoto
w uje się do lekcji, sprawdza zeszyty, kon
tak tu je  się z rodzicami, odpowiada za po
stępy uczniów. Może bardziej optym istycznie 
spojrzy Pani na ciężki los bibliotekarza szkol
nego dow iadując się, że ostatnio wielu bi
bliotekarzy z bibliotek publicznych przeszło do 
szkół właśnie ze względu na w arunki pracy 
— w akacje, ferie, 30 a nie 40 godzin tygod
niowo, zniżka kolejowa dla m ałżonka. To 
wszystko się liczy. Poza tym  zawsze można 
w ybrać inny rodzaj pracy. (W)

INFORMACJEPOGtOŚKIDÓNOSYlNFORMACJE
PUBLIKACJE
Aktualne Problem y Inform acji i Dokum entacji 
1989 n r lA W num erze m.in. artyku ły  W. Pin- 
dlowej — ,,Wokół inform etrii, b ibliom etrii i 
naukom etrii” , H. Clausen ,,K ierunki kształ
cenia użytkow ników duńskich bibliotek un i
w ersyteckich” , D. Janiew icz — ,,Potrzeby in 
form acyjne pracow ników  adm inistracji tereno
wej województwa bydgoskiego. W yniki badań” , 
H. Kłodnickiej — „Polskie norm y term inologi
czne z zakresu bibliotekarstw a i bibliografii” .
B ibliotekarz Olsztyński n r  1/1989 — zawiera 
m .in. omówienie działalności bibliotek publi
cznych województwa olsztyńskiego w r. 1988 
(R. Ławrynowicz), sprawozdanie z działalno
ści Zarządu Okręgu SBP w latach  1985—1989 
(D. Konieczna), zestawienia bibliograficzne: 
A leksander Janta-Połczyński, Salvador Dali.
B ibliotekarz Zachodniopom orski n r  3-4/1988. 
W kolejnym  num erze kw artaln ika  m.in. a r
tykuły  E. Tomasik — ,,Dziecko chore w  li
tera tu rze  pięknej polskiej i zagranicznej” , 
K. Piszczek — ,,Czytelnictwo przyszłości”, L. 
M arcinkiewicz — „Zam ierzenia Książnicy 
Szczecińskiej w zakresie kom puteryzacji bib
liotek i w ykorzystania ap ara tu ry  wideo”, k ro 

nika działalności bibliotek i SBP w wojewódz
tw ach koszalińskim , słupskim  i szczecińskim.

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1988 n r 1/2. 
Zeszyt poświęcony pamięci dr hab. M ałgorza
ty  Stolzman (zm. w  październiku 1986 r.) — 
długoletniego pracow nika B J, docenta w  • Za
kładzie B ibliotekoznawstwa ' i  Inform acji Nau
kowej Insty tu tu  Filologii Polskiej UJ. Opu
blikowano wspomnienie o M. Stolzman (W. 
Bieńkowski) oraz bibliografię jej prac (K. Bed- 
narska-Ruszajow a, W. Pindlowa). Wśród a rty 
kułów m .in.: „H istoria i teoria  k u ltu ry  i li
te ra tu ry  w program ie studiów  bibliotekoznaw
stw a” (M. Stolzman), ,,O no tatkach  autobiogra
ficznych, lek tu rach  i bibliotece B iernata z 
L ublina” (S. Grzeszczuk), ,,Książka naukowa' 
i popularnonaukow a w ogłoszeniach Gazety 
W arszawskiej z la t 1764—1795” (D. Hombek),
„L itera tu ra  staropolska w lek tu rach  profeso
rów krakow skich i w ileńskich okresu Oświe
cenia” (K. Bednarska-Ruszajow a), „Pięćdziesiąt 
la t Polskiego Słownika Biograficznego: jego 
narodziny — tru d n e-p o czą tk i — perspektyw y 
rozw oju” (H. Barycz), „Nowe modele i nowe 
osiągnięcia współczesnej h istoriografii książki 
(K. Migoń). V
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W ykaz rozpoczętych i ukończonych 
p rac  naukow ych

Publikujemy kolejny wykaz rozpoczętych i ukończonych prac nauko
wych z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, informacji nauko
wej, wiedzy o książce. Serdecznie dziękując tym instytucjom, które 
przysłały do nas informacje na temat swoich prac naukowych, apeluje
my jednocześnie do innych ośrodków, by za pośrednictwem „PB” infor
mowały środowisko o podejmowanych przedsięwzięciach naukowych i ba
dawczych. Deklarujemy także gotowość publikowania informacji o pra
cach popularnonaukowych.

PRACE ROZPOCZĘTE
Dane zestawione są według następ u ją 
cych punktów :
1. Nazwisko i im ię au tora , stopień (ty

tuł) naukow y; przy p racach  zespo
łowych — nazwisko i imię, stopień 
(tytuł) naukow y osoby k ieru jące j 

.zespołem, ew entualn ie nazwa zespołu,
2. Tem at pracy,
3. Główne założenia (cele) pracy.
4. Im ię i nazwisko, stopień naukow y 

opiekuna pracy (prom otora).
5. Nazwa osoby praw nej lub fłzycz-

• nej, na k tó re j zam ówienie (zlecenie)
p raca  pow staje.

6. Data rozpoczęcia pracy.
7. P rzew idyw any term in  zakończenia. 
8i In sty tucja  p a tronu jąca  (która w łą

czyła pracę do program u naukow o- 
-badawczego).

9. P rzew idyw any sposób w ykorzystania 
p racy  (np. publikacja  — gdzie, czy 
będzie zgłoszona do pa ten tu , w dro
żona itp.).

10. Uwagi.
Poszczególne liczby'-»porządkowe zawsze 
odpow iadają tem u sam em u rodzajow i 
danych. W przypadku niew ystępow ania 
określonych danych lub b raku  in form a
cji na ich tem at, przyporządkow ane im 
pu n k ty  są opuszczone. Stopnie i ty tu ły  
naukow e podajem y, gdy były w ym ie
nione w m ateria łach , z k tó rych  czer
paliśm y inform acje  do w ykazu.

1. CZARNECKA JADWIGA
2. Wykaz działów katalogu rzeczowego 

dla małych bibliotek publicznych
6. - 1989
7. 1989
8. Biblioteka Narodowa
9. Publikacja — wydanie zmienione (ak

tualizacja wg nowych tablic FID — 
667)

1. CZARNIK OSKAR
2. Ochrona zbiorów bibliotecznych — za

grożenie biochemiczne
6. 1989
7. 1989
8. Biblioteka Narodowa
9. Kolejny numer serii „Zeszyty Przekła

dów”

1. BUDYNSKA BARBARA
2. Model adepta bibliotekarskiego ze 

średnim wykształceniem zawodowym.
6. 1989
7. 1991
8. Biblioteka Narodowa

1. KLUKOWSKI LUBOMIR
2. Niekonwencjonalne katalogi bibliotecz

ne
6. 1989
7. 1990
8. Biblioteka Narodowa
9. Kolejny numer serii „Zeszyty Prze

kładów”

1. KOŁODZIEJCZYK BARBARA
2. Rynek księgarski w PRL — jego zna

czenie dla bibliotek publicznych i czy
telnictwa powszechnego

3. Podsumowanie wiedzy o problemach 
księgarstwa podnoszonych w Literatu
rze przedmiotu

6. 1989
7. 1992
8. Biblioteka Narodowa

1. KRAJEWSKA ANNA
2. Znajomość kanonów literackich wśród 

uczniów Policealnego Studium Kształ
cenia Bibliotekarzy

6. 1989
7. 1990
8. Biblioteka Narodowa

1. KRASKO NINA
2. Ruch wydawniczy w okresie między

wojennym
6. 1989
7. 1990
8. Biblioteka Narodowa
9. Utworzenie kartoteki instytucji wy

dawniczych wg kryteriów pr'żestrzen- 
nych, narodowościowych i ideowych

1. KUBO W STEFAN, dr
2. Konserwacja i ochrona zbiorów biblio

tecznych w Polsce — stan i potrzeby.
6. 1988

I
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7. 1990(91)
8. Polski Komitet ds. Światowej Dekady 

Rozwoju Kulturalnego
9. Raport, publikacja

1. SZOSTAK ANNA
2. Lokalne i regionalne systemy biblio- 

teczno-informacyjne za granicą
6. 1989
7. 1990
8,. Biblioteka Narodowa

1. TUROWSKA-CEREMUŻYŃSKA TE
RESA

2. Katalog rzeczowy w średnich biblio
tekach publicznych

6. 1989
7. 1989
8. Biblioteka Narodowa
9. Publikacja — wydanie zmienione (ak

tualizacja wg nowych tablic FID-667)

PRACE UKOŃCZONE
Dane zestawione są według następują
cych punktów:
1. Nazwisko i imię, stopień (tytuł) na

ukowy autora  przy pracach zespo
łowych — nazwisko, imię, stopień 
(tytuł) naukowy osoby kierującej 
zespołem, ew entualnie nazwa zespołu.

2. Temat pracy.
3. Główne założenia (cele) pracy.
4. Nazwisko i imię, stopień naukowy 

opiekuna (promotora) pracy.
5. Nazwa osoby praw nej lub fizycznej, 

na k tó rej zamówienie (zlecenie) po
wstała praca.

G. Data rozpoczęcia pracy.
7. Data ukończenia pracy.
8. Instytucja patronująca pracy (która 

włączyła pracę do program u nauko
wo-badawczego).

9. Przewidywany sposób w ykorzysta
nia pracy (publikacja — gdzie, czy 
będzie (jest) zgłoszona do patentu, 
wdrożona itp.).

10. Miejsce przechowywania pracy (w 
jaki sposób można mieć do niej do
stęp).

11. Uwagi.
Poszczególne liczby porządkowe zawsze 
odpowiadają tem u samemu rodzajowi 
danych. W przypadku niewystępowania 
określonych danych lub braku in fo r - . 
m acji na ich tem at, przyporządkowane 
im punkty  są opuszczone. Stopnie i ty 
tu ły  naukowe podajem y jedynie w 
przypadkach gdy były wymienione w 
m ateriałach, z których czerpaliśmy in
form acje do wykazu.

1. BATOROWSKA HANNA
2. Jan Nepomucen Bobrowicz — polski 

wydawca i księgarz w Saksonii w 
czasie Wielkie,] Emigracji

3. Monografia
4. Ryszard Ergetowski, doc. dr hab,
6. 1986
7. 1988
8. Katedra Bibliotekoznawstwa i Infor

macji Naukowej WSP w Krakowie
9. Publikacja

10. Biblioteka Główna WSP w Krako
wie

1. BATOROWSKA HANNA
2. Lipska edycja „Biblioteki Kieszonko

wej Klasyków Polskich” firmy „Breit- 
kopf und Harte!”

3. Charakterystyka serii wydawniczej
6. 1989
7. 1989
8. Katedra Bibliotekoznawstwa i Infor

macji Naukowej WSP , w Krakowie
9. Druk w „Roczniku Naukowo-Dydak

tycznym WSP w Krakowie. Prace Bi- 
bliotekoznawcze V”

1. FABER-CHOJNACKA ANNA
2. Wychowawcza rola czasopisni dla 

dzieci i młodzieży wydawanych w 
Krakowie w dwudziestoleciu między
wojennym

3. Bibliografia
4. Jerzy Jarowiecki, prof dr hab.
6. 1986
7. 1988
8. Katedra Bibliotekoznawstwa i Infor

macji Naukowej WSP w Krakowie
10. Biblioteka Główna WSP w Krakowie

1. JAROWIECKI JERZY, prof, dr hab. 
(kier, zesp.)

2. Funkcjonowanie bibliotek szkolnych
3. Diagnoza jakości spełnianych przez 

bibliotekę funkcji w związku z rea
lizacją programów nauczania oraz 
próba określenia modelu wyposażenia 
bibliotek szkolnych w księgozbiory

5. Instytut Badań Pedagogicznych Mi
nisterstwa'Edukacji Narodowej

6. 1987
7. 1989
8. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

WSP w Krakowie
9. Raport z badań dla Instytutu Badań 

Pedagogicznych; książka — „Funkcjo.- 
nowanie bibliotek szkolnych”. Kra
ków, Wyd. Nauk. WSP
Instytut Badań Pedagogicznych w 
Warszawie, Katedra Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej WSP w 
Krakowie

1. JAROWIECKI JERZY, prof, dr hab.
2. Konspiracyjne środowisko literackie 

Krakowa w latach 1939—1945
3. Ukazanie środowiska twórców, wy

dawców, redaktorów prasy podziem
nej, tajnych druków, konspiracyjnych 
tomików wierszy

5. Komisja Historycznoliteracka PAN, 
Oddział w Krakowie, Rzeszowskie 
Towarzystwo Naukowe

6. 1986
7. 1988
9. Publikacja w: „Poezja pokolenia wo

jennego”. Rzeszów 1989
10. Fragment obszerniejszej, pracy o ży-

10.
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ciu kulturalnym i literackim Krakowa 
w latach 1939—1945

1. JAROWIECKI JERZY, prof, dr hab.
2. Poezja i życie literackie w obozach 

koncentracyjnych
3. Opisanie różnych form życia kultu-, 

ralnego w obozach koncentracyjnych: 
oświata, książka, twórczość poetycka, 
piosenka

5. Państwowe Muzeum na Majdanku, 
Towarzystwo Opieki nad Majdan
kiem

6. 1987
7. 1989
'8. Katedra Biblitekoznawstwa i Infor

macji Naukowej WSP w Krakowie, 
Komisja Historycznoliteracka PAN, 
Oddział w Krakowie

9. Publikacja
10. Katedra Bibliotekoznawstwa i Infor

macji Naukowej WSP w Krakowie

1. SZELIŃSKA WACŁAWA, doc. dr hab.
2. Książka różnowiercza na Uniwersyte

cie Krakowskim w początkach refor
macji

3. Analiza księgozbiorów profesorów U- 
niwersytetu Krakowskiego pod kątem 
obecności książki różno wierczej i o- 
kreślenae stosunku właścicieli do tych 
zbiorów

5. Biblioteka Narodowa, Zakład Starych 
• Druków i Ośrodek Opieki nad Dawną

książką
7. 1986
8. Biblioteka Narodowa
9. Publikacja „Roczniki. Biblioteczne”

Najnowsze książki
Rozpoczynamy druk nowej rubryki, w której zamieszczane będą informacje o 

mających się ukazać książkach z zakresu literatury pięknej (i jej szeroko pojętego 
pogranicza — reportaże, gawędy, felietony literackie i krytycznoliterackie, szkioe 
i eseje, monografie biograficzne, życiorysy, listy, wspomnienia, pamiętniki, scena
riusze filmowe, montaże sceniczne) oraz literatury popularnonaukowej z różnych 
dziedzin. Nasze wykazy nowości, które ukażą się w najbliższym czasie, będą opra
cowywane na podstawie informacji dostarczanych przez oficyny wydawnicze. Bę
dziemy się starali, by poszczególne adnotacje 'utrzymane były w formule obiektyw
nej informacji i zawierały najważniejsze dane o autorze, tematyce książki, jej 
przeznaczeniu czytelniczym. Do współpracy zapraszamy wszystkich wydawców.

WŁADYSŁAW BARANOWSKI
Rozmowy z Piłsudskim
Wydawnictwo „ZEBRA” (ul. Nowogrodzka 
8/33, Warszawa)

Wznowienie po raz pierwszy po II wojnie 
(poprzednie wyd. 1938) dokumentalnej, history- 
czno-politycznej pracy W. Baranowskiego po
święconej problematyce polityki zagranicznej 
II Rzeczypospolitej 1 koncepcjom międzynaro
dowej roli Polski. Książka — adresowana do 
osób interesujących ?ię historią i polityką — 
Jest bogatym źródłem do studiów nad osobo
wością Marszałka. Przewidywany termin wy
dania — marzec 1990 r.

Autor (zm. 1939) — wywodzący się ze znanej 
rodziny muzyków — był zawodowym dyplo
matą, masonem, współpracownikiem Piłsud
skiego. Publikował w wewnętrznych biulety
nach MSZ i w „Wiadomościach Literackich”.

MICHAIŁ MURAWJOW (zw. Wieszatie- 
lem)
Wspomnienia
Wyd. II poprawione i rozszerzone 
Wydawnictwo „ZEBRA”

Relacja gubernatora Litwy obarczonego mi
sją stłumienia powstania styczniowego. Książka 
— adresowana do osób zainteresowanych ku
lisami władzy, zasadami wprowadzania i fun
kcjonowania stanu wyjątkowego — ukazuje ce
le, metody i mechanizmy pacyfikacji powsta
nia, da Je świadectwo siły polskości na Litwie. 
Poprzednie wyd. polskie 1895. Dawny prze
kład J . Cz. został obecnie poprawiony przez 
Zbigniewa Podgórca. Przewidywany termin 
wydania — kwledeń 1990.

M. Muraw Jow (1794—1696) — generał-guber- 
nator sześciu guberni litewskich, wyposażony 
w nieograniczone pełnomocnictwa — wsławił 
się szczególnym okrucieństwem w pacyfiko
waniu polskich ruchów narodo.wych.



nowe k sią żk i 
dla dzieci 
i m łod zieży

Bajki na co dzień WACŁAWA SOL
SKIEGO (Alfa, 70 s., 800 zł), zilustrowa
ne przez Katarzynę Gintowt były wyda
ne na emigracji. Dobrze, że będą je mo
gły poznać dzieci w kraju. Przygody 
gołębia Dopiórka, ropuchy Wygrajdy, 
cielaka Bryczka i innych zwierzaków na 
pewno spodobają się dzieciom 7—8-let- 
nim, zwłaszcza zaznajomionym z Kubu
siem Puchatkiem i jego przyjaciółmi. 
Zwyczajność tych niezwykłych opowieści 
jest bowiem z tego samego świata co o- 
powieśoi Milne’a. I N

MACIEJ REMBARZ napisał, Dariusz 
M. Krupa zilustrował, a KAW w Pozna
niu niestety wydał książeczkę Wiosenna 
przygoda. Dzieło to liczy 24 strony, ko
sztuje 320 zł i jest przykładem grafoma
nii w jej najczystszej postaci. Nie należy 
tego czytać ani kupować. I N

Bajka o królu Sebastianie MARII 
KRÔL-KOWALSKIEJ z ilustracjami Ire
neusza Czesnego (WRiTv, 39 s., 650 zł) 
napisana jest poprawnie, a jej główna 
bohaterka, rybka Błękitka, budzi sympa
tię czytającego. Całość jest jednak dość 
nudna i moralizatorska. Książka dla mniej 
wyrobionego czytelnika. I N

Wydana w serii „Ze skrzatem” książe
czka WOJCIECHA ŻUKROWSKIEGO 
zawiera dwie znane już z tomu „Ognisko 
w dżungU” baśnie: Kamienny 'pies (tytu
łowa) i „Niewidzialny zdrajca” (KAW; 
22 s., 220 zł). Druga z nich jest nieco 
trudniejsza i będzie chyba wymagała ro
dzicielskiego komentarza. Piękne ilustra- ' 
cje autorstwa Przemysława Woźniaka.

I N
ROALD DAHL — Państwo Głuptako- 

wie, przekład Wojciech Pieńkowski, ilu
stracje Mirosław Tokarczyk (Alfa, 69 s., 
850 zł). Jest to książka o obrzydliwych 
ludziach robiących sobie obrzydliwe ka
wały, Osobiście nie lubię takich utwo
rów, ale dzieoi 10-letnie z upodobaniem 
opowiadają sobie przeróżne upiorne i 
paskudne historyjki i wierszyki. Dla nich 
też jest ta książka. II Op

Dydaktyczno-pacyfistyczna opowiastka 
LECHA JAKÔBA Znikacz i jego broń, 
zilustrowana przez Jerzego Wróblewskie
go (Glob, 125 s., 1300 zł) zawiera dość

natrętne moralizatorstwo i przeznaczona 
jest dla dzieci o mniej wybrednym gu
ście czytelniczym. Niemniej powinna spo
dobać się niektórym chłopcom. II Op

Natomiast Niezwykły pamiętnik KA- 
TALIN NAGY (NK, 125 s., 950 zł) w tłu
maczeniu Alicji Mazurkiewicz z ilustra
cjami Barbary Mudryk-Gołdon, to książ
ka dla dziewcząt. Zawiera wspomnienia 
dziewczynki z okresu dojrzewania, opi
suje jej problemy i przeżycia, najbliższym 
jej człowiekiem czyniąc babcię; udowad
nia przy okazji, iż można się porozumieć 
z osobą dorosłą, i to starszą o dwa po
kolenia. , II Op

Domowe i szkolne przeżycia Jakuba, 
zawarte w utworze IRENY LANDAU 
Rodzinny pstryk, a zilustrowane przez 
Zdzisława Byczka (NK, 167/ s., 1500
zł) zawierają sporo natrętnej m ora-. 
listyki, ale napisane są przystępnie i łat
wo. Do czytania na dobranoc. ‘ II Op

ROMAN LANDOWSKI — Łabędzi lot 
Damroki; baśnie i podania z pomorskich 
jezior, ilustracje Jana Miśka (Wyd. Mor
skie, 159 s., 1200 zł). Książka zawiera baś
nie dla dzieci 8—12-letnich, związane z 
konkretnymi miejscami: jeziorami Wdzy
dze, Miedwie, Lubygość. W baśniach poja
wiają się rusałki, rycerze, rybacy, diabły, 
złe, okrutne panny i kapryśne niewiasty. 
Napisane zostały prostym, pięknym ję
zykiem, są niebanalne i niezwykłe. lustra
cje dorównują tekstowi. II B

DOROTA TERAKOWSKA pisząc Wład
cę Lewawu (Ofic. Cracovia, 110 s., 1150 zł), 
miała niewątpliwie dobre chęci i takiż 
pomysł. Historia trzynastoletniego Bartka 
przemieszczającego się do innej przestrze
ni, w której żyją Alianie terroryzowani 
przez Pajęczaków i ich władcę Nienazwa
nego, jest jednak schematyczna i przez 
to nieinteresująca. Autorka nie udźwig
nęła trudnego tematu — zbyt wiele tu 
banału, właściwie jedynym oryginalnyra 
pomysłem jest samo zakończenie. Książ
kę zilustrował Jerzy Skarżyński. III B

Schematyczna jest też historyczna po
zornie powieść JERZEGO PILIKOWSKII- 
GO Po drugiej stronie Dunaju (Śląsk, 
205 s., 1200 zł). Już utrzymane w stylu 
komiksu ilustracje Tadeusza Biemota 
wskazują, że mamy do czynienia z lite
raturą niezbyt ambitną. Utwór rozgrywa 
się w I w.n.e. na ziemiach obecnej Pol
ski oraz w Rzymie. Przygody Wojtuśza, 
syna księdza Swarosława, mogłyby się 
rozgrywać wszędzie i w każdym czasie. 
Historia jego starszego brata Gana prze
kracza już zupełnie granice prawdopodo
bieństwa, ale jest za to barwna i zawie
ra pouczajęcy morał — emigracja nie
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daje szczęścia (choć może dać pieniądze). 
Język powieści jest współczesny, zresztą 
na szczęście, bowiem próby jego archai- 
zacji na początkowych dwu stronach nie 
były n.ajszczęśliwsze. Z tym wszystkim 
książka pewnie będzie czytana, choć nie 
przez wymagającą młodzież. II H

Natomiast Tajemniczy chłopiec NINY 
BAWDEN, niepozorna książeczka przetłu
maczona przez Monikę Dutkowską (MAW, 
156 s., 500 zł), powinna być gorąco po- 
łecana czytelnikom. Przeznaczona jest dla 
10—12-latków, choć z równym zaintere
sowaniem może ją czytać i starsza mło
dzież oraz rodzice. Przygody czworga 
dzieci, których fantazję pobudza spotka
ny tajemniczy, milczący chłopiec w sta
romodnym ubranku, opisane są ciekawie, 
z dużą znajomością psychiki dżiecka. Au
torka unika łatwych rozwiązań i banal
nego happy endu. Szkoda, że wydawni
ctwo nie zadbało o ciekawszą, bardziej 
zachęcającą szatę graficzną książki, bo
wiem warta jest ona reklamy, a może 
przejść nie zauważona. III P

Starszej młodzieży polecam zbiór opo
wiadań JURIJA KOZŁOWA Skrzypce 
(NK, 140 s., 750 zł). Przełożyła je Joanna 
Miecugow, a ciekawie zilustrował Tomasz 
Borowski. Książka zawiera sześć opowia
dań mówiących o problemach dojrzewa
nia, pierwszych uczuciach, konfliktach i 
dramatach domowych. Utwory są reflek
syjne, zmuszające do z myślenia, głębokie 
i niebanalne. Autor, pisząc o sprawach 
codziennych, potrafił uniknąć schematu, 
pokazał jednocześnie, że młodzież pod 
każdą szerokością geograficzną szuka te
go samgeo — ciepła, przyjaźni, zrozumie
nia, miłości. Książka jest też bardzo do
bra literacko, Kozłow posługuje się cie
kawym językiem, zwłaszcza interesująca 
jest metaforyka. Warto tę pozycję prze
czytać i polecać innym. IV P

Ciekawostką na naszym rynku księgar
skim jest dzieło pt. Mali bohaterowie 
wielkiej wojny, wspólnie wydane wysił
kiem Wydawnictwa Łódzkiego i Wydaw
nictwa Junactwa (207 s., tylko 500 'zł!) 
Spóźniono się z tą książką o jakieś 35— 
—40 lat. Opowiadanie „Młoda partyzan
tka” czy „Partyzancki łącznik” to typowe 
utwory socrealistyczne, i to — nawet w 
tym niewymyślnym gatunku — słabe. 
Można się nad tą książką znęcać długo 
(samo tłumaczenie imion rosyjskich woła 
o pomstę do nieba), tylko po co. Jeśli 
ktoś tę książkę niebacznie kupił, niech 
ją wycofa z półki, bo przynosi jedynie 
wstyd.

FELIKS PRZYŁUBSKI — Opowieść o 
generale Kleebergu (LWS, 199 s., 900 zł). 
Biograficzna, dobrze napisana powieść dla

dorosłych i starszej młodzieży o bohater
skim generale, organizatorze grupy ope
racyjnej „Polesie”, dowodzącym w bitwie 
pod Kockiem. IV H

STEFANIA i JERZY ELBANOWSCY 
napisali bardzo ciekawą i sympatyczną 
książkę Tajemnice światła (NK, 77 s., 600 
zł). Przeznaczona jest dla 8—10-latków 
i w przystępny sposób przybliża dzie
ciom sprawy optyki: omawia cień i pół
cień, soczewkę, źródła światła, zjawisko 
tęczy. Uzupełnia w ten sposób wiedzę 
szkolną, a ilustracje Jerzego Flisaka — 
jak zwykle dowcipne — są dodatkową 
atrakcją wydawnictwa. 53(02.053.2)

Powinna się też spodobać młodzieży 
Banialuka, czyli Kopa starych przysłów 
polskich TOMASZA JURASZA z jak 
zwykłe znakomitymi i dowcipnymi ilu
stracjami Szymona Kobylińskiego (KAW, 
172 s., 1300 zł). Książka zawiera objaś
nienia i komentarze do 60 polskich przy
słów i porzekadeł. Utrzymana jest w 
sympatycznym, gawędziarskim tonie i — 
co ważne — omawia także mniej znane 
porzekadła, jak „Ciągnąć kota” czy nie
znaną etymologię powiedzenia „Pleść du
by smalone”. 39

Niezbyt szczęśliwie zaczęła się seria 
,.Biblioteczka geograficzna”. JERZY SA- 
MUSIK, autor Podróży do Nordkapp 
(WSiP, 134 s., 350 zł), niewątpliwie po
kochał Skandynawię, ale to trochę za 
mało, by napisać książkę. Potrzebny jest 
jeszcze talent literacki. Książka zawiera 
tyle błędów stylistycznych i gramatycz
nych, że nie należy dawać jej dzieciom, 
gdyż — poprawiwszy być .może stopień z 
geografii — na pewno dostaną dwóję z 
polskiego. 914.8 Skandynawia

Następna z tej serii publikacja, Antar
ktyda lodowa pustynia EDWARDA WI
ŚNIEWSKIEGO, ilustrowana fotografiami 
autora (WSiP, 126 s., 350 zł), jest bardziej 
udana. Opowiada o polskiej wyprawie po
larnej do stacji im. Antoniego Bolesława 
Dobrowolskiego położonej w Oazie Bun- 
gera na Antarktydzie Wschodniej. Począt
kowo dość nudna i akademicka, potem 
nabiera tempa. Zawiera dużo informacji o 
Antarktydzie, jej klimacie, przyrodzie, po
sępnym, lecz nieodpartym uroku. 919.9

JAN PIWOŃSKI dał swojej książce 
Dzwonią tramwaje (NK, 122 s., 850 zł) za 
krótki tytuł, powinien on mieć dodatek 
„w Krakowie”, bowiem poświęcona jest 
wyłącznie krakowskim tramwajom. Oma
wia ich historię i przedstawia obecny^ 
stan taboru tramwajowego. Dużym m an
kamentem jest.brak informacji o tym, co 
obecnie konstruowane jest na świecie — 
tramwaje przeżywają renesans jako śro-
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dek lokomocji nie zanieczyszczający śro
dowiska naturalnego, efektywny, szybki 
i ekonomiczny. Mimo to chłopcy powin
ni książkę przeczytać z dużym zaintere
sowaniem. 656.34(091)

Jak oswoić lwa; na tropach kłopotów 
szkolnych WANDY KOBYŁECKIEJ (NK, 
237 s., 1500 zł) to książka—poradnik dla 
uczniów klas VIII. Dla tych, którzy chcą 
się dobrze uczyć, dla szukających pomocy 
w pokonaniu ,,lwa”, czyli inaczej mó
wiąc „pięty achillesowej”. Autorka uczy 
pokonywać trudności, zachęca do pracy 
nad sobą, do poznawania samego siebie; 
uczy organizacji pracy i sprawdzania jej 
wyników. Książka zawiera łamigłówki i 
psychozabawy, a także wypowiedzi wie
lu znanych i znakomitych osób: prof. Ka
zimierza Michałowskiego, Wiktora Zina, 
niedawni) zmarłych dziennikarzy Andrze
ja Kurka i Zdzisława Kamińskiego, pi

sarki Hanny Ożogowskiej, Szymona Ko
bylińskiego i wielu innych. Bardzo to cie
kawa publikacja, przeznaczona także dla 
rodziców. Ilustracje Bohdana Butenki — 
to nazwisko nie wymaga reklamy.

37 : 159.9
I również do rodziców skierowana pu

blikacja EDYTY GRUSZCZYK-KOL- 
CZYŃSKIEJ Dlaczego dzieci nie potrafią 
uczyć się matematyki, wydana w serii 
„Rodzina i dom” (IWZZ, 184 s., 850 zł). 
Autorka we wstępie wyjaśnia przyświe
cający jej ceł oraz przedstawia swój po
gląd na przyczyny tytułowych kłopotów 
dzieci. W kolejnych rozdziałach stara się 
wyjaśnić znaczenie dojrzałości psychicz
nej dła możliwości uczenia się matema
tyki oraz podaje sposoby' kształtowania 
takięj dojrzałości u dzieci. Książka napi
sana przystępnie, prosto, wiele wyjaśnia i 
wiele może nauczyć. 372.851

MAŁGORZATA GROCHOCKA

Biblioteka 
kościelno-policy j na

2 filią w domu pracy 
twórczej i wypoczynku 

bibliotekarzy
Podczas spotkania dyrektorów bibliotek 

publicznych stopnia wojewódzkiego z wi
ceministrem kultury i sztuki Stefanem 
Starczews'kim (16 listopada 1989) głów
nym wątkiem dyskusji stała się sprawa 
przyszłości bibliotek. Zapowiadane zmiany 
systemowe w organizacji państwa, decen
tralizacja zarządzania, wizja tzw. Polski 
samorządowej napawają bibliotekarzy 
niepokojem. Kto będzie finansował bib
lioteki? Czy wobec ogromnych potrzeb w 
wielu dziedzinach życia biblioteki nie 
spadną na szary koniec kolejki do pu
stawej kasy? Czy w okresie przejściowym 
nie zostanie zaprzepaszczony dotychczaso
wy dorobek? Na tego rodzaju pytania

dyrektorzy bibliotek wojewódzltich stara
li się uzyskać odpowiedź. Minister Star
czewski stwierdził, że nie ma tu przesą
dzonych żadnych rozwiązań. Wyraził po- 
głąd, że czasy gotowych, uzgadnianych w 
gabinetach rozwiązań minęły. Treść ak
tów normujących różne dziedziny życia 
jest efektem ścierania się różnych kon
cepcji i poglądów, walki grup nacisków. 
Sposób, w jaki zostaną rozwiązane spra
wy będące w sferze zainteresowania bib
liotekarzy, zależy przede wszystkim od 
samych bibliotekarzy, od ich możliwości 
wypracowania korzystnej koncepcji, u- 
miejętności zjednania dla niej opinii spo
łecznej, utworzenia grupy nacisku zdol
nej przeforsować tę wizję. Ministerstwo 
bez wsparcia silnego lobby probibliotecz- 
nego . niewiele będzie mogło zdziałać. Po
dobnie w tzw. terenie. O pozycji biblio
teki (a szerzej kultury) będzie decydowa
ła pozycja środowiska zainteresowanego 
tą sferą, stopień jego zorganizowania, u- 
miiejętność artykułowania potrzeb, wcho
dzenia do samorządowych gremiów de
cyzyjnych, wymuszania Takich a nie in
nych postanowień w sprawach pieniędzy, 
lokali itp.

Niepokój dyrektorów bibliotek o przy
szłość ich placówek i całej sieci biblio
tecznej z pewnością jest uzasadniony. Z 
drugiej jednak strony -nie należy odrzu
cać głosów twierdzących, że przysd:ości 
nie można widzieć tak czarno, że samo
rządy lokalne —• niezależnie jaka orien
tacja polityczna na danym terenie uzy
ska większość — nie będą takie skore do 
niszczenia tego, co funkcjonuje dobrze, 
co jest użyteczne, potrzebne, co cieszy się 
społecznym uznaniem. Z pewnością zni
kną z bibliotecznej mapy placówki, które
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się nie sprawdziły, które są martwe. Sy
stem finansowania wszystkiego z jednej 
kieszeni (bez dotychczasowych sztywnych 
resortowych podziałów: tyle na kulturę, 
tyle na oświatę, tyle na ochronę zdro
wia itp.) z pewnością przyczyni się do 
zracjonalizowania wydatków i tworzenia 
rozwiązań niekonwencjonalnych, dostoso
wanych do / lokalnych potrzeb i możliwo
ści.

Pewnie nie wszystkim wydaje się to 
możliwe, 'ale wiele wskazuje na to, że do
żyjemy czasôv/, kiedy samorząd dzielni
cowy w jakimś mieście podczas sesji po

święconej sprawom kultury bez większe
go zdziwienia wysłucha informacji, że 
ksiądz proboszcz i komisarz policji po
stanowili przekształcić swoje biblioteki 
oświatowe w jedną wspólnie finansowa
ną placówkę. Być może jakiś czas póź
niej biblioteka ta otworzy swoją filię w 
domu pracy twórczej i wypoczynku bi- 
bliotekąrzy, w którym pewnego dnia Ja
nusz Dunin, zmęczony . pracą naukową, 
postanowi zejść do śydetlicy, by poga
wędzić ze Stefanem Kubowem.

MAURYCY OPTYMISTA

Uwaga. Tylko w prenumeracie!

Wydawnictwo „Agora” przygotowuje reprint wychodzącego w 
Paryżu od r. 1982 pod redakcją Barbary Toruńczyk kwartalnika 
literackiego „ZESZYTY LITERACKIE”.

Zespół redakcyjny: Stanisław Barańczak, Ewó Bieńkowska, 
Josif Brodski, Wojciech Karpiński, Peter Król, Ewa Kuryluk, To
mas Venclova, Adam Zagajewski.

Kwartalnik prezentuje również twórczość tak znaczących dla 
kultury polskiej pisarzy i publicystów jak: Zbigniew Herbert, 
Czesław Miłosz, Jan Kott, Jerzy Stempowski, Kazimierz Brandys, 
Adam Michnik, Witold Gombrowicz, Leszek Kołakowski, Alek
sander Wat, Józef Czapski i in.

,,Zeszyty Literackie” powinny się znaleźć w każdej bibliotece. 
Koszt prenumeraty na rok 1990 około 20 000 zł. Warunki pre
numeraty już wkrótce w ,,Gazecie Wyborczej” .

INFORMACJE-POGLOSKIDONOSYlhlFORMACJE
PUBLIKACJE
B iuletyn Inform acyjno-Instrukcyjny  MBP 
K rakow ie — w num erze 3/1989 adnotow any 
w ybór lite ra tu ry  nt. ,.K raków  la t w ojny i oku
pacji w pam iętnikach, wspom nieniach i re 
lac jach” (T. Bieńkowska, Z. Vogel), w yniki ba
dań dotyczących stosunku do lek tu ry  czytel
ników  bibliotek publicznych m. K rakow a (M. 
Garczyńska, K. Kasprzyk, J. Zając).

1
P ro jek tanci budynków  bibliotecznych w Pol
sce. In form ator. B iblioteka Narodowa, W arsza
wa 1989. In form ator zaw iera nazwiska pro jek- 
tantôv/ budynków  bibliotecznych oraz autorów  
p ro jek tów  konstrukcji, instalacji, w nętrz  itp. 
Podano też wykaz p ro jek tów  i , realizacji au
to rstw a w ym ienionych w inform atorze osób.

„A ntica M ądre” — seria 11 tom ów ukazu ją
cych prapoczątk i dzisiejszej Italii i jej powi

nowactwo ze spuścizną k u ltu r  starożytnych, 
w spaniale w ydana przez włoskiego edytora, 
Vanni Scheivillera, została przez niego ofiaro
w ana B ibliotece Jagiellońskiej w raz z pow ięk
szeniam i św ietnych kolorowych ilustracji. Dar 
zaprezentow ano publiczności na wystaw ie w 
gm achu Jagiellonki. (Żoną w ydawcy jest p la
styczka krakow ska, Alina Kalczyńska).

Leon E streicher: „B ibliografia polska K arola 
E stre ichera” — odczyt wygłoszony w 160 rocz
nicę urodzin K arola E streichera w ydany w 
form ie bibliofilskiej (300 egzemplarzy) przez 
Oddział W ałbrzyski Towarzystwa Przyjació ł 
Książki nakładem  WBP w W ałbrzychu.

200 najp iękniejszych książek 1900—1939 z k o 
lekcji i m arzeń Jan a  S trausa — katalog  w y
staw y zorganizow anej (m aj/czerwiec 1989) przez 
WBP w W ałbrzychu.
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SYLWETKI
BIBLIOTEKARZY

Marian Pelczar 
patronem biblioteki

Włączając się do akcji podjętej przez 
Danutę Przemieniecką („Poradnik Biblio
tekarza”’ 1988 nr 3) i odpowiadając na 
apel zawarty w artykule Józefa Podgó- 
recznego („Poradnik Bibliotekarza” 1988 
nr 12) przekazuję informację, że biblio
tece Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdań
sku nadano imię Mariana Pelczara. Uro
czystość z udziałem córki patrona, dr Ma- 

'rii Pelczar, która wygłosiła wspomnie
nie i odsłoniła tablicę pamiątkową, od
była się 22 marca 1989 r., zakończona 
złożeniem kwiatów na grobie w Alei Za
służonych Cmentarza Komunalnego Sre- 
brzysko.

Docent dr Marian Pelczar (22 III 1905 
— 9 III 1983) ma ogromne zasługi w wie
lu dziedzinach życia kulturalnego Gdań
ska. Absolwent wydziału' historii Uni
wersytetu Jagiellońskiego, z Gdańskiem 
związał swe życie od r. 1934. Tu roz
począł Ipracę w Szkole Handlowej Ma
cierzy Polskiej w Wolnym Mieście Gdań
sku jako nauczyciel historii. Od r. 1935 
był przewodniczącym komitetu redakcyj
nego „Rocznika Gdańskiego” i wchodził 
w skład 'Komendy Chorągwi ZHP. Pro
pagowanie polskości Gdańska stało się 
ideą przewodnią jego działalności oświa
towej i harcerskiej. W r. 1935 był współ
założycielem, a od r. 1937 sekretarzem 
generalnym Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauki i Sztuki. r. 1939 pod
jął się ratowania Archiwum Akt Daw
nych, które wywiózł do Krakowa.

W czastie wojny uczestniczył w tajnym 
nauczaniu. Pełniąc obowiązki nocnego 
woźnego w niemieckim przedsiębiorstwie, 
na niemieckiej maszynie napisał książ
kę Polski Gdańsk, wydaną w r. 1947.

W marcu 1945 r. jako pełnomocnik min. 
Stanisława Skrzeszewskiego przybył do 

• Gdańska z grupą operacyjną z zadaniem 
ratowania dóbr kultury. 9 kwietnia zo
stał dyrektorem Biblioteki Miejskiej. Na 
tym stanowisku pracował przez 27 lat, 
do r. 1973.

Oficjalne otwarcie biblioteki liczącej 
już ok. 300 tys. inkunabułów, zbiorów rę- 
kópiśmiennych i materiałów archiwalnych 
nastąpiło 22 czerwca 1946 r. Z tej oka
zji przybyło do Gdańska 320 znakomitych

fachowców — był to pierwszy po woj
nie, nieoficjalny wprawdzie zjazd biblio
tekarzy. Biblioteka stała się niebawem 
kuźnią szkolenia kadry bibliotkarskiej. 
Równocześnie Marian Pelczar wznowił 
działalność Gdańskiego Towarzystwa Na
ukowego, redagowanie ,,Rocznika Gdań
skiego” oraz prace nad udov/adnianiem 
słowiańskiej przeszłości i polskości Gdań
ska (zorganizował pracownię poloników). 
W r. 1955 uzyskał dla biblioteki status 
Biblioteki Gdańskiej PAN. ,

"W latach 1945—1968 P elc^r był wy
kładowcą historii Gdańska na Politech
nice Gdańskiej, w "Wyższej Szkole Eko
nomicznej ,i w Wyższej Szkole Pedago
gicznej. Prowadził liczne kursy dla prze
wodników.

Dorobek naukowy Mariana Pelczara 
obejmuje 47 tomów rocznika poloników 
oraz 80 prac naukowych, m.in. Gdańsk 
(1958),Gdańsk, jego dzieje i kultura (1969), 
50 lat Gdańskiego Towarzystwa Nauko
wego (1972), Księga polska obrońcą ipol- 
skości w Wolnym Mieście Gdańsku (1974) 
i in.

Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim 
i Krzyżem Komandorskim Orderu Odro
dzenia Polski, Medalem Komisji Eduka
cji Narodowej, odznakami: Złotą ZNP, 
PTTK, Za zasługi dla Gdańska, Zasłu
żony Ziemi Gdańskiej, „Za opiekę nad 
zabytkami”.

W Bibliotece. Gdańskiej PAN mieści się 
tablica , pamiątkowa poświęcona zasłużo
nemu dla gdańskiego bibliotekarstwa 
wieloletniemu dyrektorowi, na której 
wyryty jest tekst:

Tu przeżyłem bodajże najpiękniejszy 
dzień mego życia, gdy w murach biblio
teki już polskiej, w Gdańsku polskim, 
mogłem witać przedstawicieli władzy, bi
bliotek oraz nauki polskiej.

DANUTA OLEJNICZAK
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ÎNFORMAGJEPÔGLQSKI-nO^OSYiNFOnMAŒ
LOKALE PO BIBLIOTEKACH

■ Gmach B iblioteki O rdynacji K rasińskich (przy
• ul. Okólnik 9 w W arszawie) ufundow any przez 
r hrabiego Edw arda Krasińskiego, w czasie oku-

I
pacji siedziba S taatsbibliothek W arschau (u- 
lokowano tu  zbiory specjalne wszystkich bib
liotek warszawskich), spalony po upadku Pow
stania W arszawskiego, po wyzwoleniu włączony 
do Biblioteki Narodowej, odbudow anny dzięki 
staraniom  BN i całego warszawskiego środo
wiska bibliotekarskiego, ostatnio siedziba Za
kładu Graficznego BN — został opuszczony 
przez B ibliotekę Narodową i zgodnie z decy
zją władz m iasta przekazany na jedną z agend 
NSZZ „Solidarność” . Szkoda, że przyzwycza
jenie do załatw iania po najm niejszej linii opo
ru doraźnych zobowiązań politycznych wzięło 
górę nad rozsądkiem  oraz nad elem entarnym i 
zasadami poszanowania tradycji i woli fu n 
datorów . Wszak niewiele jest w Polsce gm a
chów tak  bardzo ,.bib lio tekarskich” jak ten 
przy Okólniku. Duch hrabiego Krasińskiego 
będzie kogoś straszył po nocach.

Władze Poznania przekazały lokal WBP w 
Poznaniu (przy ul. Zwierzynieckiej) władzom 
regionalnym  NSZZ ,,Solidarność”.

PATRONOWIE BIBLIOTEK
Im ię K arola Estreichera nadano (14 X) Bib- 
bliotece Publicznej w Radkowie (woj. wał
brzyskie).

Imię Antoniego Małeckiego — wybitnego fi
lologa, k ry ty k a  literackiego i tłum acza — na
dano Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w 
O bornikach W ielkopolskich.

Imię W ładysława Dunarowskiego (zmarły w r. 
1987 bydgoski prozaik i publicysta) nadano Bi
bliotece Publicznnej Miasta i Gminy w Lima
nowej (woj. nowosądeckie). Dunarowski po
chodził z okolic Lim anowej i zarówno tw ór
czością, jak  i bezpośrednią obecnością zwią
zany był z rodzinnym  regionem.
Czy Piłsudski zastąpi W aryńskiego. Komisja 
Zakładowa NSZZ Solidarność przy MBP im. 
L. W aryńskiego w Łodzi przypom niała, że bu
dowę gm achu, w k tórym  mieści się ich istnie
jąca 72 lata  placówka, rozpoczęto przed wojną 
(poświęcenie kam ienia węgielnego — 1938 r.) 
z m yślą o Bibliotece Publicznej im. Marszałka 
.lózefa Piłsudskiego. Działacze związkowi za
apelowali do władz m iasta o ,,przywrócenie 
ciągłości historycznej przerw anej przed 40 la
ty ” . W kom entarzu do tego apelu dziennikarz 
łódzkich ,,Odgłosów” przypom niał, że MBP w 
Łodzi nigdy nie nosiła im ienia Piłsudskiego, 
w ytknął związkowcom podejm owanie działań 
zastępczych i pozornych, zwłaszcza w obliczu 
ogrom nych trudności lokalow ych i finansoj- 
wych placówki.

.lUBILEUSZE BIBLIOTEK
Biblioteka Publiczna w Kielcach obchodziła 
80-lecie. Została założona w lipcu 1909 r. przez 
Towarzystwo Biblioteki Publicznej. W r. 1948 
Towarzystwo przekazało swój m ajątek  (18 245 
wolum inów i 172 939 zł) sam orządowi m iasta, 
k tó ry  powołał Miejską B ibliotekę Publiczną 
(połączona następnie z biblioteką wojewódzką). 
ODZNACZENIA
Żary (woj. zielonogórskie). Podczas wojewódz
kiej inauguracji sezonu kultu ra lnego  Nadzieja 
Mycek z MBP w Żaganiu odznaczona została 
Krzyżem K awalerskim  O rderu Odrodzenia Pol
ski. G ratulujem y.

DOKTORATY
M aria M ajzner (Katedra B ibliotekoznawstwa 
i Inform acji N aukowej U niw ersytetu Łódz
kiego) po obronie pracy  „Ruch bibliofilski 
w Łodzi do r. 1981” (prom otor: doc. dr hab. 
Hanna Tadeusiewicz) uzyskała ty tu ł doktora 
nauk hum anistycznych.
PERSONALIA
Michał Jagiełło (1. 48), żonaty, dwoje dzieci, 
m agister filologii polskiej, przez wiele la t ra 
townik, a potem szef Pogotowia Górskiego w 
Tatrach, od 1975 r. — w W arszawie, m.in. 
pracow nik Państwowego Insty tu tu  W ydawni
czego, telew izji (szef ,,Studia Fak tu  i Sensa
c ji”), b. działacz p arty jn y  (m.in. zastępca kie
row nika W ydziału K ultu ry  KC PZPR), usu
nięty  z PZPR w r. 1982. Od 1983 współpracow
nik  m iesięcznika jezuitów  ,,P rzegląd Pow szech
ny ” oraz ,,K ry ty k i” — został podsekretarzem  
stanu w M inisterstw ie K ultu ry  i Sztuki.

Kazimierz Molek (1. 45), żonaty, dwoje dzieci, 
m agister filologii polskiej, b. starszy radca w 
centralnym  Ośrodku Metodycznym Upowszech
niania K ultu ry  w  W arszawie, inspektor w 
Urzędzie Miasta Stołecznego W arszawy, póź
niej zastępca k ierow nika W ydziału K ultu ry  KC 
PZPR został odwołany z zajm owanego od paź
dziernika 1986 r  stanow iska podsekretarza sta
nu w M inisterstw ie K ultu ry  i Sztuki.

Stefan Starczewski (1. 53), żonaty (Joanna, psy
choterapeuta), córka Anna (1. 30) od 1982 r. 
we Francji, 2 w nuków  (10 i 5 lat); absolwent 
U niw ersytetu W arszawskiego (polonistyka), w 
1. 1961—1977 związany zawodowo z kształce
niem  pracow ników  upowszechniania ku ltu ry  
(m.in. pracow nik MKiS), związany z KOR, a 
od 1980 z ,,Solidarnością” , internow any w sta
nie w ojennym , in ic jator, założyciel i od 1982 r. 
członek K om itetu Helsińskiego — został pod
sekretarzem  stanu w M inisterstw ie K ultu ry  i 
Sztuki. W icem inister Starczew ski zajm uje się 
w MKiS problem am i bibliotek i upowszechnia
nia k u ltu ry .
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W M inisterstw ie K ultu ry  i Sztuki odbyło się 
w  październiku spotkanie Prezydium  ZG SBP 
z w icem inistrem  Stefanem  Starczewskim  (zob.
— Personalia). Przedstawiono program  dzia
łania SBP na najbliższe lata, sytuację fi
nansową bibliotek. M inister Starczewski pod
kreślił, że nowe kierownictwo resortu  widzi 
w  bibliotekach ważne ogniwo upowszechniania 
ku ltu ry , poinform ow ał o staraniach  na rzecz 
uzyskania dla bibliotek dodatkow ych środków 
na zakup książek. W struk turze  resortu  ko
m órka ds. bibliotek (nadal 2-osobowa) została 
przeniesiona z D epartam entu Książki do De
partam entu  B ibliotek i Ruchu Społeczno-Kul
turalnego.
Czytelnictwo dzieci specjalnej troski było głów
nym tem atem  ogólnopolskiego sem inarium  dla 
instruktorów  wojewódzkich bibliotek publicz
nych, zorganizowanego (10—12 X 1989) przez 
Sekcję Czytelnictwa Chorych i N iepełnospraw
nych ZG SBP i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Łodzi. W sem inarium  uczestniczył przeby
w ający w Polsce na zaproszenie SBP prof. Bill 
Anderson z W ielkiej B rytanii. Po zakończeniu 
sem inarium  odbyło się zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze Sekcji Czytelnictwa Chorych 
i N iepełnosprawnych ZG SBP, Przewodniczą
cym Sekcji został ponownie Franciszek Czaj
kowski (Toruń).
W program ie XII Dzierżoniowskich Dni L ite
ra tu ry  (26—27 X 1989) znalazły Się m .in.: sesja 
literacka na tem at ,,Wrzesień 1939 w lite ra tu 
rze polskiej” , m araton  filmowy dla m łodzie
ży szkół średnich, spotkania autorskie w bib- 
łiotekach, ośrodkach ku ltu ry , szkołach na te 
renie województwa wałbrzyskiego.
Dyrektorzy bibliotek szkół wyższych spotkał! 
się (Toruń, 15—16 XI 1989) pierw szy raz po 
k ilku le tn ie j przerw ie. Głównym celem spotka
nia było wypracow anie stanowiska w sprawie 
zapisów bibłiotecznych w przygotow ywanej no
wej ustawie o szkołnictwie wyższym. 
Współczesna lite ra tu ra  polska w k ra ju  i za 
granicą — to tem at sesji naukowej zorgani
zowanej (24 XI 1989) przez środowisko olsztyń
skie (Zarząd Okręgu SBP, Zakład K ultury  i 
L ite ra tu ry  W armii i Mazur WSP, wojewódz
kie biblioteki — publiczną i pedagogiczną). W 
program ie znalazły się refera ty : W. Sadkow
skiego — „Przem iany w literatu rze  a prze
m iany w Polsce” , doc. dr hab. J. Kryszaka
— „L itera tu ra  polska na obczyźnie — stan 
posiadania” , dr T. Brzeskiej-Sm erkowej — 
„Obecność polskiej lite ra tu ry  dla dzieci i mło
dzieży w świecie” , doc. dr. hab. A. Staniszew
skiego — ,,Świat poetycki Erwina K ru k a”, ko
m unikat B. Tarnowskiej — „Moje spotkania 
z Czesławem Miłoszem”, dyskusja.

Nowe ogniwa SBP. Przy Zarządzie Głównym 
SBP powołano w październiku 1989 r. Komi
sję Analiz 1 In terw encji Płacowych, k tórej

przewodniczy dr Jan  Waluszewski. (dyrek
to r Biblioteki Głównej Politechniki Święto
krzyskiej w Kielcach, sekretarz generalny SBP). 
Komisję Ochrony i K onserw acji Zbiorów Bi
bliotecznych pod przewodnictwem  dr. Stefana 
Kubowa (dyrektor Biblioteki Głównej Uniwer
sytetu W’rocławskiego, członek ZG SBP); w  li
stopadzie reaktyw ow ano Sekcję Bibliotek Pub
licznych, k tó rej przewodniczy Bogusław Lamch 
(dyrektor WBP w W ałbrzychu, członek ZG 
SBP).
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne powstało w 
W arszawie. Przewodniczącą Zarządu Głównego 
została prof. B arbara  Bieńkowska (Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Inform acji Naukowej 
U niw ersytetu Warszawskiego), w iceprzew odni
czącym prof. Krzysztof Migoń (Insty tu t Biblio
tekoznaw stwa U niw ersytetu Wrocławskiego). 
Celem Towarzystwa jest rozwijanie nauki o 
książce i upowszechnianie jej osiągnięć, a tak 
że integrow anie wszystkich środowisk zawo
dowych związanych z książką. Członkami To
warzystw a mogą być osoby, k tóre  prowadzą 
działalność naukową w zakresie bibliologii i 
dziedzin pokrew nych lub w inny sposób p ra 
gną uczestniczyć w  realizacji celów Towarzy
stwa. 9

Siedziba Zarządu Głównego PTB mieści się 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie, Al. 
Niepodległości 213, budynek B, III piętro, pok, 
300, tel. 25-52-51, a Zarządu Oddziału W arszaw
skiego w tym  samym m iejscu (tel. 25-92-70 do 
79 w. 252, 500, 502). Inne oddziały terenow e
są w trakcie  organizacji.

Zarząd PTB zaprasza osoby zainteresowane 
członkostwem i współpracą z Towarzystwem.
Systemy alarm owe zafundowali filiom MBP w 
Sopocie radn i tego m iasta przeznaczając na 
ten cel U m in zł z nadwyżki budżetowej.
„M edline” w Bydgoszczy. Biblioteka Główna 
Akademii Medycznej w  Bydgoszczy uzyskała 
dostęp do światowego system u inform acji m e
dycznej ,,M edline”. ,
Wybór przemówień Leonida Breżniewa u k ra 
dziono w jednej z bibliotek w Łodzi. Poinfor
m ował o tym  łódzki ,,Express Ilustrow any”. 
Sentym ent czy przezorność?
ZMARLI
Halina Jachim owicz — długoletnia k ierow ni
czka Wypożyczalni Kompletów 'Książek Dziel
nicy W arszawa-Ochota, działaczka SBP.

Feliks Popławski — nauczyciel, wykładowca w 
szkołach i na kursach bibliotekarskich, szer
m ierz działalności kulturalno-ośw iatow ej, au 
to r i redak tor publikacji poświęconych biblio
tekom  i pracy z czytelnikiem .
Ignacy Sieradzki — st. kustosz dyplomowany, 
były kierow nik B iblioteki In sty tu tu  Badań Li
terackich  w W arszawie.


