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UKAZUJE SIĘ OD ROKU 1949 Czerwiec 1990

J
Wojciech Szymanowski
Kielce — Vfoievûôdzka Biblioteka 
Publiczna

Biblioteki na rozdrożu
Spory wokół bibliótefcarstwa pulbliczinego w  Polsce mają długą trady

cję. Znana bibliotekarzom od ponad dwudziestu lat publikacja Jadwigi 
Kołodziejskiej Publiczne biblioteki samorządowe w okresie międzywo
jennym  poświadcza, jak trwałe bywają niektóre społeczne problemy, jak 
dziwnymi drogami niekiedy powracają.

Boje o bibliotekarstwo powszechne w 
II Rzeczypospolitej łączyły się z 
próbą rozstrzygnięcia kilku kwe

stii: ustawowej (a więc państwowej) ob
ligacji samorządu do prowadzenia pub
licznych bibliotek zapewniających bez
płatną dostępność wszystkim środowiskom 
do literatury pięknej i naukowej, trak
towania sieci książnic jako ogniwa nie
zbędnego dla instytucji oświecenia pub
licznego, obowiązkowych nakładów samo
rządu na cele biblioteczne i niezbędnego 
finansowego wsparcia subwencjami pań
stwa. W międzywojennych projektach u- 
stawy znalazła się też wielce do dziś waż
ka propozycja ustanowienia zastępczych 
działań zwierzchniej władzy, na koszt 
samorządu, gdyby ten uchylał się od za
kładanej powinności prowadzenia wypo
życzalni i czytelni bibliotecznych.

Po czterdziestu z górą latach
istnienia stanu stworzonego na podstawie 
dekretu z 17 kwietnia 1946 r. o biblio
tekach i opiece nad zbiorami biblio
tecznymi, a następnie ustawy z roku 1968, 
sankcjonujących powszechną sieć biblio
tek publicznych utrzymywanych przez

państwo, powróciła sprawa ponownego 
uregulowania ich bytu. Aktualne stały się 
niemal wszystkie formułowane kiedyś 
pytania i projekty. Czy zatem jesteśmy w 
tym samym miejscu co przed pięćdzie
sięciu laty?

Takiej tezy nikt nie ogłosił. Byłaby ona 
fałszywa. Przede wszystkim działa, a nie 
wymaga utworzenia, 10 tys. bibliotek skła
dających się na logicznie skonstruowaną 
sieć, gęstszą, dostępniejszą niż w wielu 
krajach bogatych, dużo bardziej gospodar
czo rozwiniętych. Te placówki dysiponują 
prawie 140 milionami książek — mająt
kiem szacowanym na dziesiątki bilionów 
złotych. Udostępniają zbiory ośmiu milio
nom czytelników. Skupiają zbiorowość 
wyraźnie ukształtowanego, odrębnego od 
innych, zawodu. Słusznie więc Tadeusz 
Zarzębski w memoriale przekazanym Sto
warzyszeniu Bibliotekarzy Polskich obsta- 
je przy tezie, jak się wydaje, oczywistej, 
ale jakby zapominanej w polemikach wo
kół rozwiązań na przyszłość.

Powszechnie i bezpłatnie dostępna bi
blioteka publiczna stała się już trwałą 
instytucją kultury i edukacji obywateli 
RP. Dlatego też również w przyszłości 
powinna znaleźć się pod szczególną opie
ką państwa oraz samorządów terenowych.
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na równi z instytucjami realizującymi 
obowiązek szkolny.

Jest to najbardziej zgodny z rzeczywi
stością punkt wyjścia do rozważania o 
tym, co i jak ma być zmienione.

Cokolwiek by pisano o małym — to 
prawda — zasięgu czytelnictwa, utrwalił 
się on od wielu lat, zagarniając mniej 
więcej co piątego Polaka (jeśli liczyć od 
oseska po sędziwych starców). Dużo czę
ściej ucząca się młodzież, w różnych śro
dowiskach lokalnych prawie cała, korzy
sta z księgozbiorów zawierających niemal 
wszystko, co najcenniejsze w polskim i 
powszechnym piśmiennictwie. Zapewne 
dzięki tym zasobom biblioteki okazują się 
wyjątkowo odporne na indoktrynacyjne 
zabiegi. Gromadząc i oferując dzieła Ko
chanowskiego i Dantego, Tołstoja i Do
stojewskiego, Prusa, Sienkiewicza, Par
nickiego, Faulknera, Hemingwaya, Stein- 
becka, tysięcy twórców, badaczy, publicy
stów, skutecznie odpierają parcie tenden
cyjnych ograniczeń i zaprogramowań. To 
drugi powód do dbania, aby nie rujno'^aô 
tego, co okazało się budowlą na rozmaite 
okoliczności pożyteczną i trwałą.

Jak rysuje się więc spis obecnych głów
nych problemów? Permanentny niemal 
stan finansowego niedokarmienia, wstydli
wie głębokie techniczne zapóźnienie bazy 
materialnej większości placówek, niski — 
mniej więcej taki jak zacofanie cywiliza
cyjne kraju — poziom typowych aspiracji 
i potrzeb kulturalnych licznych środowisk, 
od wielu lat nie dający się rozszerzyć za
sięg czytelnictwa — oto najbardziej skró
cone, podziurawione opuszczeniami zesta
wienie tego, co od dawna woła o pomoc 
i energiczne rozwiązania, Diagnozy przy
czyn postawiono przed laty. Z zacofania 
gospodarki, jakości szkolnictwa dostoso
wanego do jej potrzeb, a nie z obcości in
stytucji kultury skażonych przez państwo
wy mecenat wynika ich obecny stan. 
Trzeba zmieniać uwarunkowania i na lep
sze przeobrażać instytucje kultury.

Nowe państwowo-samorządowe uładze- 
nia wyznaczają inne niż dotychczas usy
tuowanie bibliotek, podobnie jak wszyst
kich jednostek budżetowych w terenie. 
Podległość miejscowym ogniwom zarzą
dzania nikogo nie zaskoczyła i nie bul
wersuje, bo istnieje od dawna.

Powód niepokojów i obaw
stanowi wyłącznie lokalny, samorządowy 
charakter władzy, która powołuje, utrzy
muje, zmienia, samostanowi. Obawy tym 
większe, że strumyczek pieniędzy Fundu
szu Rozwoju Kultury, ndewartki i niegłę- 
boki, ciągle jednak podtrzymujący życie 
instjducji kultury, ma wyschnąć ostate
cznie,, a o każdą złotówkę przyjdzie kon
kurować i biadolić w tej samej gminnej 
kasie. Straszy więc widmo miłosierdzia

gminy — sytuacje z przeszłości i jak naj
bardziej dziś aktualne. Ze świeżutką pi
kanterią zabrzmiało przed paroma mie
siącami na zorganizowanym przez SBP 
seminarium przypomnienie fragmentu 
sprawozdania Biblioteki Miejskiej im. 
Szujskiego za rok 1935, opublikowanej^o 
w kalendarzu „Głosu Podhala” na rok 
następny:

Wynagrodzenie bibliotekarki (...) ustalono na 
80 zł miesięcznie, które od 15 III 1935 r. zmniej
szono na 60 zł miesięcznie. Obecnie bibliotekar
ka już od lipca nie pobiera wynarodzenia z 
powodu wstrzymania wpłaty subwencji przez 
Zarza.d Miejski.

Podobne sytuacje powtarzają się Anno 
Domini 1990. Mimo dotacji z FRK przy 
pustych gminnych kontach w bankach

miejscowi szefowie wstrzymują 
wszelkie wydatki na biblioteki:

opłatę prenumeraty czasopism, zakup ksią
żek, wyjazdy służbowe, działalność punk
tów bibliotecznych itd. Nie brak więc 
powodów, aby najbardziej zainteresowani 
loisem terenowej kultury obawiali się 
powtórki z lat trzydziestych, kiedy to ob
ligatoryjne obciążenia wielokrotnie prze
kroczyły możliwości zadłużonych budże
tów gminnych. Zdecydowaną dekoniunk
turę tworzy radykalne zwiększenie kosz
tów: zakupu książek, prasy, wynagrodzeń, 
oświetlenia i ogrzewania, czynszów za 
lokale. Prawdziwego trzęsienia ziemi pod 
bibliotekarstwem terenowym należałoby 
się spodziewać w momencie, kiedy uja
wnią się wszystkie skutki nowego prawa 
lokalowego: posypią się rugi z prywat
nych budynków lub gwałtownie wzrosną 
czynsze. Trudno przewidywać inaczej. Ta 
dekoniunktura dotknie wszystkie jednost
ki budżetowe — oświatę, ochronę zdrowia, - 
opiekę społeczną — ale najgroźniej insty
tucje kultury, na siebie nie zarabiające... 
i jakby niekonieczne.

Rozmaite okoliczności, w których po- 
Wstaje samorządna Rzeczpospolita, wypa
da poważnie brać pod uwagę również 
przy formułowaniu zasad funkcjonowania 
w najbliższej przyszłości bibliotek publi
cznych.

Należy wyjść z kilku 
początkowych przesłanek:

— kompetencje gminy w sprawach lo
kalnych nie kasują komipetencji państwa 
w określaniu globalnego ładu i niezbęd
nych obligacji;

— zachowanie i rozwijanie tego, co zo
stało sensownie stworzone, pozostaje po
winnością niewątpliwą;

— obecność państwa w różnych sferach 
zbiorowego życia może i powinna wyra
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żać się zarówno w systemie subwencji, 
jak i w działalności instytucji państwo
wych, zwłaszcza w sferze nauki i kultury.

Nałożone obowiązki, jak się wydaje, 
powinny dotyczyć m. in. prowadzenia przez 
gminy co najmniej określonej części do
tychczasowych bibliotek jpublicznych (np. 
bibliotek gminnych, miejskich, dużych 
gromad i osiedli miejskich). Tak jest — 
„na równi z instytucjami realizującymi 
obowiązek szkolny”, bo podobnie nieza
stąpiona jest ich rola w pokoleniowej 
ciągłości kultury.

Prawnego uregulowania wydaje się tak
że wymagać minimum gminnych nakła
dów na biblioteki. Może warto odświeżyć 
znajomość rozwiązań zawartych w przed
wojennych projektach ustawy bibliotecz
nej. Dobijano się wówczas o minimum 
świadczeń z budżetów gminnych, liczone 
na jednego mieszkańca, wspierane sub
wencjami. Obowiązek gmin miał zyskać 
gwarancję wykonania. Zakładano, że sta
nie się nią możliwość przejęcia nie wyko
nywanych działań gminy do realizacji za- 
stępczej na jej koszt. Rzecz nie leży w 
dosłownym odgrzebywaniu modeli siprzed 
półwiecza, lecz w kreowaniu ładu, w któ
rym jasno podzielone są kompetencje, o- 
bowiązki i gwarancje ich skutecznego wy
konania. Sposoby budowania takiej rze
czywistości oby były najbardziej współ
czesne.

Wydaje się, że nie przeczy temu

postulat obecności państwa
w sferze kultury także w postaci władzy 
i administracji państwowej. Wyobrażenia 
o całkowicie wolnej grze sił zestarzały się 
w ponad stuletnim żywocie, a regulacyjna 
i interwencyjna rola państwa w najbar
dziej rozwiniętej gosipodarce rynkowej 
stała się treścią doświadczeń w połowie 
naszego wieku. Oparcie prawnego ładu 
samorządowego na przeświadczeniu o 
„kompetencji gminy w sprawach lokal
nych” wyznacza cezurę powinności rów
nież w sprawach kultury, bibliotekar
stwa. Do organów państwa należą nadal 
sprawy, działania, istotne cele,, wartości 
ponadlokalne. Z jednostkami organizacyj
nymi państwa, jego budżetem łączyć by 
więc wypadało nie tylko byt ogólnonaro
dowych instytucji kultury (np. Biblioteki 
Narodowej), ale także dużych książnic te
renowych o wyraźnie ponadlokalnych za
daniach i znaczeniu (np. dotychczaso
wych bibliotek wojewódTskich).

Usytuowanie tych bibliotek wywołuje 
najwięcej sporów właśnie dlatego, że 
sztucznie próbuje się je wepchnąć w lo
kalne struktury. Warto by mieć nadzieję, 
że doraźna alergia na tle dominacji pań- 
.stwn nie przesłoni dostrzegania tego, co 
rzeczywiste, i tego, co jest złudzeniem lub

nieporozumieniem. Warto wyraziście 
wskazywać opinie z gruntu bałamutne. 
Takim właśnie nadał publiczny obieg Ma
rek Wierusz w artykule Nad przepaścią, 
zamieszczonym w marcu br. w „Przeglą
dzie Tygodniowym”. Kilku bibliotekom 
wojewódzkim odkrywczy publicysta przy
pisał rolę nic nikomu nie oferujących u- 
rzędniczych grup, wygodnie zasiedziałych, 
przyzwyczajonych, aby żyć z dyrygowania. 
Dotyczy to książnic ze zbiorami idącymi 
w setki tysięcy woluminów, posiadających 
po kilka tysięcy starych druków, kilka
dziesiąt tysięcy książek wydanych w po
przednim stuleciu, podobnie bogate ko
lekcje starych czasopism. W salach tych 
instytucji znaleźć można pozycje niezwy
kłe, druki z najsłynniejszych w XVI wie
ku oficyn Bazylei i z najstarszych oficyn 
polskich. W książnicach udostępnia się 
dzieła, których z reguły nie ma i nie gro
madzi biblioteka lokalna. Ile potrzeba 
dyletanctwa czy złej woli, aby aż tak roz
mijać się z rzeczywistością, dezinformo
wać? A może nie o to idzie, że zając chro
my, tylko że ustrzelić go trzeba?

Nie na podstawie takich opinii, lecz sto
sownie do wielkiego potencjału zgroma
dzonych i udostępnianych dóbr kultury, 
niebagatelnej roli ponadlokalnych ośrod
ków informacji, zadań badawczych, wy
dawniczych, metodycznych, kształcenia 
zawodowego należy sytuować ponadlokal- 
ne jednostki biblioteczne również na 
przyszłość. Powinności ich prowadzenia 
powinny pozostać przy ponadlokalnych 
decydentach — przy organach państwa.

Bibliotekarstwo publiczne 
od lat wymaga przeobrażeń,

niezbędna jest zwłaszcza szybka moder
nizacja przestarzałej bazy materialnej i 
technicznej, szerokie otwarcie całej sieci 
na innowacje, na nowe, wielorakie role i 
zadania kulturalne, rozszerzenie na rze
telnych podstawach funkcji informacyj
nych, które gwarantowałyby unowocze
śnienie kształcenia kadr oraz szybką, na 
miarę współczesnych wymogów, ich re
orientację zawodową. To warunki konie
czne, aby biblioteki publiczne stały się 
nowocześnie działającym podmiotem za
spokajania różnorodnych potrzeb kultural
nych wszystkich środowisk, a nie uczest
nikiem regresu polskiej kultury. Jako in
stytucje państwowe mogłyby promienio
wać nowoczesnością i pomagać innym w 
przekształceniach dla przyszłości. Właśnie 
teraz są szanse, aby powstały ku temu 
warunki oparte na mecenacie, kompe
tencjach zarówno samorządowych, jak i 
państwowych struktur władzy oraz inicja
tywach społecznych. Byłoby to najlepsze 
wyjście z rozdroża.



B ib lio te k i i s a m o rz ą d y

Barbara Wąsiewska
MBP w Brodnicy

Konieczność czy złoty środek?

O d dłuższego już czasu toczy się dys
kusja nad problemem reorganizacji 
bibliotek publicznych. Podejmują ją 

ci, którzy z racji swoich kompetencji znają 
działalność bibliotek, ich potrzeby i moż
liwości, jak i ci, którym sprawy bibliotek 
są raczej obce. Wypowiadają się z czystej 
potrzeby burzenia tego, co było dawniej, 
a więc co nie może funkcjonować teraz.

Województwo toruńskie jest jednym z 
nielicznych, które pozostały przy trójstop- 
niowości sieci, zachowując biblioteki re
jonowe. Czy było to słuszne, pokaże swym 
zwyczajem czas. Biblioteki te, stopnia po
średniego, stały się szczególnie ważne ze 
względu na prawidłowe funkcjonowanie 
bibliotek wiejskich — prowadząc central
ny zakup i opracowanie księgozbioru oraz 
udzielając fachowej pomocy merytorycz
nej sterowały ich działalnością stosownie 
do charakteru i potrzeb danej miejsco
wości.

W rejonie brodnickim, w którym obok 
biblioteki macierzystej i jej trzech filii 
funkcjonuje 29 bibliotek wiejskich i wiej- 
sko-miejskich, praca biblioteki rejonowej, 
jej terenowego zespołu instruktorów, dała 
efekty w postaci stałego wzrostu czytel
nictwa i rozwoju autentycznie wykorzy
stywanych punktów bibliotecznych. Współ
praca z urzędami gmin, organizacjami i 
instytucjami przyczyniła się w dużym 
stopniu do po'prawy bazy lokalowej oraz 
znacznego polepszenia wyposażenia biblio
tek w sprzęt biblioteczny i audiowizual
ny. Poprawiła się też struktura zatrud
nienia. Pracownicy są obligowani do zdo
bywania kwalifikacji bibliotekarskich. 
Wydaje się kończyć okres pewnej przy
padkowości w zatrudnianiu osób, które, 
nie zainteresowane tym rodzajem pracy, 
nie spełniają należących do nich podsta
wowych zadań. Jako sprawdzoną formę 
comiesięcznych szkoleń dla bibliotekarzy 
wiejskich prowadzi się seminaria rejono
we. Starannie dobrane tematy (m. in. no
bliści, pisarze regionalni, historia książki 
i bibliotek, epoki literackie, przeglądy 
literatury i prasy fachowej, sprawy war
sztatowe) pozwalają na przekazanie słu
chaczom treści koniecznych do ukształ
towania osobowości pracownika znające
go swoje miejsce w społeczności biblio
tekarskiej.

Perspektywa podporządkowania biblio
tek gminnych i ich filii samorządom lo
kalnym budzi obawę, że będzie to prze
kreśleniem wkładu pracy instruktorów 
oraz osiągnięć bibliotek rejonowych. U

źródeł tych obaw leży nie — jakby się 
mogło wydawać — pragnienie obrony 
„ciepłych posadek”, lecz obrona rzetelnej 
i twórczej pracy. W warunkach samorzą
dów biblioteki, jak to już niejednokrot
nie stwierdzono, mogą nie mieć siły prze
bicia. Czy hierarchia ważności różnorod
nych potrzeb gminy nie postawi ich na 
ostatnim miejscu? Czy nie upadną, tak 
jak upadły na skutek braku opieki gmin
ne ośrodki kultury, kluby? Biblioteki 
dzięki swej rzeczywistej pracy jeszcze się 
ostały. Są często jedynymi placówkami 
kultury na terenie swego działania. Prze
jęły już dawno niektóre funkcje muzeów 
(wystawy, regionalia), domów kultury 
(konkursy, spotkania autorskie, szczegól
nie dla dzieci) oraz szkół (lekcje biblio
teczne). Muszą jednak mieć fachową po
moc merytoryczną, i to nie przypadkową, 
sporadyczną, ale wysoce wyspecjalizowa
ną, chociażby dla koordynacji i organiza
cji imprez, zakupu, opracowania i selek
cji zbiorów, a także w sprawach organi
zacji praktyk dla nowo zatrudnionych i 
w ogóle bazy szkolenia fachowego.

Gdyby wziąć tylko zagadnienie selek
cji, już tu ukażą się zadania instrukto
rów. Trzeba znać programy szkół pod
stawowych i ponadpodstawowych, potrze
by poszczególnych grup społeczno-zawo
dowych. ażeby podjąć właściwą decyzję 
o usunięciu książki. Ponadto dla celów 
dokumentacyjnych musi być w rejonie 
jedna placówka biblioteczna, w której 
będzie przechowywany egzemplarz dziś 
może już nieaktualnej pozycji. Podczas 
selekcji niezbędne są konsultacje z in
struktorami w związku nie tylko z odda
waniem książek na makulaturę, ale i 
przesunięciem ich do innych bibliotek 
bądź przekazaniem do sprzedaży.

Dlaczego od lat szukamy źródła na
szych niepowodzeń tylko w strukturach 
organizacyjnych, nie zwracając uwagi na 
istotę naszej pracy? Wydaje się, że spra
wą o wiele ważniejszą od organizacji jest 
rozszerzenie zadań bibliotek publicznych 
stosownie do problemów i potrzeb końca 
XX wieku, a także zaniechanie form z 
ubiegłego . stulecia. Obecne przemiany 
sprzyjają pracy środowiskowej bibliotek, 
a więc i gromadzeniu w szerokim. źakrć- 
sie materiałów piśmienniczych o włas
nym terenie, o sąsiednich miejscowo
ściach. Opracowanie i poipularyzacja ta
kich materiałów zbliża mieszkańców do 
„swojej” biblioteki. Placówki rejonu brod
nickiego, przy współpracy z Wojewódzką
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Biblioteką Publiczną w Toruniu oraz 
wielu bibliotekami w kraju, prowadzi 
szeroką kwerendę bibliograficzną w celu 
wzbogacenia zbiorów regionalnych. Na 
własnym terenie pomagają w tym pry
watni ofiarodawcy, poszukuje się infor
macji w księgozbiorze i w archiwum pa
rafialnym. Popularnością cieszą się od
czyty, sesje i biesiady o przeszłości oraz 
o problemach współczesnych, o osobach 
zasłużonych dla regionu. Instruktorzy bi
blioteki rejonowej koordynują te przed
sięwzięcia i pomagają bibliotekom w do
borze atrakcyjnych materiałów oraz sku
tecznych form popularyzacji.

Jednym z wyzwań współczesności jest 
zwrócenie uwagi na miejscowych twór
ców — pisarzy, rzeźbiarzy, hafciarki, za
służonych dla wsi i środowiska. Przyzwy
czailiśmy się zapraszać różnych gości ze 
stolicy, z województwa czy odległych o- 
środków. Czas jednak przyjrzeć się bacz
niej własnemu środowisku. Pomóc oso
bom, które na to zasługują, w wyjściu za 
„własny próg”, ażeby mogły zaprezento
wać się w szerszym gronie. Za przykład 
może posłużyć informacja, że przed paru 
tygodniami udało się „odkryć” na terenie 
gminy Grążawy osobę piszącą wiersze o 
treści religijnej. W ubiegłym roku orga
nizowano w Brodnicy spotkania poetów 
amatorów. Również takie formy działania 
koordynowane są przez instruktorów, jako 
że są to osoby przygotowane, z doświad
czeniem, wyczulone na potrzeby środo
wiska.

Stąd wniosek, że biblioteki, nieformal
nie wprawdzie, stają się wiejskimi ośrod
kami wiedzy o regionie i stowarzyszenia
mi regionalnymi, ą dodatkowo również 
ośrodkami informacji o funkcjonowaniu 
miejscowych urzędów, handlu i o organizo
wanych imprezach kulturalnych i oświa
towych.

Bardzo często mówi się o powrocie do 
Polski powiatowej. A czymże są rejony 
— przecież to dawne powiaty. W imię 
czego więc burzyć to, co istnieje, co 
sprawdziło się i spełnia swe zadanie, a 
co — być może — trzeba będzie na po
wrót odbudowywać?

Swego czasu na łamach „Przeglądu Ty
godniowego” minister Cywińska mówiła, 
że marzy się jej bibliotekarz kompetent
ny, dobrze opłacany, uśmiechnięty. Śmiem 
twierdzić, że nie będzie to na pewno bi
bliotekarz opłacany pr2iez samorządy lo
kalne. Nie zapewnią mu one uposażenia 
w tej wysokości, jaką wreszcie po wielu 
latach upokorzeń może otrzymać wykwa
lifikowany bibliotekarz, usytuowany w 
sferze budżetowej państwa.

Czy jesteśmy aż tak bogaci, aby reor
ganizować bibliotekarstwo, zmieniać ist
niejące struktury i zasady funkcjonowa
nia placówek? Czy da to na pewno pożą
dane efekty? Wątpliwości te są przed
miotem troski tych pracowników, którzy 
w zawodzie bibliotekarza trwali zawsze, 
są z nim związani bez względu na prze
różne przeciwności, liczą więc na zrozu
mienie.

Jan Burakowski
MBP w Sierpcu

Jak u stan ow ić U staw ę?

Z chwilą uchwalenia przez sejm us
tawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa
morządzie terytorialnym uległy da

leko idącym zmianom warunki działal
ności bibliotek publicznych w Polsce. Do
tyczy to szczególnie ich podporządkowa
nia administracyjnego, zasad finansowa
nia oraz relacji między placówkami róż
nych dotychczas stopni organizacyjnych.

Biblioteki pozostają oczywiście nadal 
stabilnym elementem ogólnokrajowego 
systemu edukacji narodowej i życia kul
turalnego, zagwarantowanym postanowie
niami konstytucji i określonych ustaw 
sejmowych, natomiast na ich kształt, za
kres i formy działalności wpływać będą 
w nieporównanie większym niż dotych
czas zakresie społeczności lokalne oraz 
wyłonione przez nie władze samorządowe.

Z SAMORZĄDAMI MOŻNA ŻYC

Doświadczenia państw o samorządo
wych systemach administracji terenowej 
wskazują, że w systemach tych mogą z 
powodzeniem funkcjonować wysoko zor
ganizowane biblioteki publiczne, spraw
nie zaspokajające potrzeby czytelnicze 
mieszkańców gmin oraz odgrywające 
ważną rolę w ich edukacji kulturalnej. 
Co więcej, ścisłe podporządkowanie bi
bliotek społecznościom lokalnym sprzyja 
dostosowaniu zbiorów bibliotecznych i 
form ich udostępniania do miejscowych 
potrzeb, a także racjonalnemu wydatko
waniu środków przeznaczonych na biblio
teczną działalność. Jest to jednak możli
we tylko wówczas, gdy funkcjonują ogól- 
nopaństwowe uregulowania prawne o
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kreślające podstawowe warunki działal
ności bibliotecznej i zapewniające stabil
ne zasady ich finansowania.

Bez dostatecznego zabezpieczenia praw
nego działalność biblioteczna podlega 
zbyt daleko idącym zróżnicowaniom i 
fluktuacjom. Wynikają one z bardzo róż
nych możliwości materialnych poszczegól
nych gmin, a także z niedostatecznej zna
jomości specyfiki pracy bibliotecznej ze 
strony ludzi działających w poszczegól
nych samorządach i ich organach wyko
nawczych.

Niewątpliwie wzorów postępowania 
dla polskich rozwiązań powinniśmy po
szukiwać w doświadczeniach państw 
skandynawskich i anglosaskich mających 
największe doświadczenie i najlepsze e- 
fekty zarówno w organizacji samorządu 
lokalnego, jak i w działalności bibliotek 
publicznych.

ZNOWELIZOWAĆ 
USTAWĘ O BIBLIOTEKACH

Uważna analiza tekstu ustaw o samo
rządzie terytorialnym oraz o terenowych 
organach rządowej administracji ogólnej 
zdaje się wskazywać, że ustalenia tych 
aktów są dobrą podstawą wyjściową do 
stworzenia bibliotekom publicznym pra
widłowych warunków działalności i roz
woju. Oczywiście pod warunkiem, że zno
welizowana ustawa o bibliotekach będzie 
zawierać postanowienia, które zapewnią 
sprawne funkcjonowanie tej sieci (przede 
wszystkim w zakresie relacji między bi
bliotekami różnych stopni organizacyj
nych oraz nadzoru i opieki metodycznej) 
oraz ustalą nie mniej sprawny system 
finansowania bibliotek publicznych.

Za szczególnie istotne dla możliwości 
prawidłowego zorganizowania działalności 
bibliotecznej należy uznać następujące 
postanowienia ustaw o samorządzie i te
renowych organach rządowej administra
cji ogólnej: '

— uznanie sfery kultury, w tym także 
działalności publicznych bibliotek komu
nalnych, za jedną z podstawowych zbio
rowych potrzeb gminy z mocy ustawy 
mających charakter obowiązkowy (usta
wa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym, art. 7 ust. 1—2);

— dopuszczenie możliwości nakładania 
na gminy obowiązku wykonywania za
dań zleconych z zakresu administracji 
rządowej — z mocy artykułu 8 wynika 
m.in. możliwość przekazania bibliotekom 
zlokalizowanym w miastach będących 
siedzibami urzędów wojewódzkich i re 
jonowych zadań kontrolnych, instruktażo
wych i metodycznych w stosunku do bi
bliotek działających na terytorium wo
jewództwa i rejonu;

— zapewnienie różnorodnych form u- 
zyskiwania przez gminy dochodów (art. 
54); wynika stąd możliwość uzyskiwania 
środków na działalność biblioteczną za
równo ze źródeł lokalnych (budżet gmi
ny, nadwyżka budżetowa), jak i z bu
dżetu centralnego (ogólne subwencje na 
działalność biblioteczną, dotacje na reali
zację zadań zleconych);

— powołanie urzędów rejonowych (u- 
stawa z dnia 22 marca 1990 r. o tereno
wych organach rządowej administracji o- 
gólnej, art. art. 36—40); postanowienie to 
umożliwia powołanie bibliotek rejono
wych w miejsce funkcjonujących niemal 
we wszystkich województwach, na bar
dzo kruchych podstawach prawnych i w 
bardzo zróżnicowanej formie organizacyj
nej, bibliotecznych „ogniw pośrednich*.

Formuła znowelizowanej ustawy o bi
bliotekach, w postanowieniach dotyczą
cych bibliotek publicznych, jest sprawą 
najwyższej wagi dla dalszego funkcjono
wania i rozwoju tej sieci bibliotecznej. 
Nic dziwnego więc, że sprawie tej po
święcił wiele uwagi Zarząd Główny Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Po
wołany zespół opracował — przy współ
udziale Sekcji Bibliotek Publicznych — 
projekt ustawy i przekazał go wszystkim 
ośrodkom odpowiedzialnym za przygoto
wanie ostatecznej wersji (Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, Urząd Rady Ministrów, 
sejmowa Komisja Kultury).

BUDOWA SIECI I FINANSOWANIE

Autorzy projektu ustawy skoncentrowa
li uwagę na dwóch elementach, których 
uregulowanie wydaje sig dla istoty pro
blemu najważniejsze: na budowie sieci 
bibliotecznej i finansowaniu działalności 
bibliotek.

Przedłożone propozycje przewidują:
— funkcjonowanie w sieci bibliotek publicz

nych placówek o ponadlokalnym zakresie dzia
łania: rejonowych i miejskich (zasięg rejono
wy) oraz wojewódzkich i miejskich (zasięg wo
jewódzki) ;

— finansowanie zadań ponadlokalnych w ca
łości z budżetu państwa.

Stosowny zapis nowelizacyjny w tej 
sprawie (w art. 23) brzmi:

2. Rady gmin zobowiązane są zakładać i u- 
trzymywać komunalne biblioteki publiczne oraz 
zapewnić im odpowiednie warunki działania i 
rozwoju. Zadania te mogą być wykonywane 
także w oparciu o porozumienie komunalne.

3. Biblioteki publiczne w miastach będących 
siedzibami urzędów wojewódzkich i rejpitowyćh 
pełnią, nâ zlecenie organów administracji rzą
dowej, zadania w zakresie opieki organizacyj
nej i metodycznej nad pozostałymi bibliotekami 
publicznymi — odpowiednio w województwach 
i rejonach.

8
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4. Zadania zlecone, o których mowa w art. 
.3, finansowane są z budżetu państwa.

Postulowany zakres działalności ponad- 
iokalnej zbliżony jest do zakresu zadań 
bibliotek wojewódzkich i powiatowych, 
sprecyzowanego w ustawie z 9 kwietnia 
1968 r. — poszerzony został jedynie o 
nadzór organizacyjny nad działalnością 
placówek terenowych oraz udzielanie po
mocy instrukcyjnej i metodycznej biblio
tekom zakładowym i szpitalnym.

Skoncentrowanie uwagi na budowie 
sieci jest zrozumiałe, gdyż w gruncie 
rzeczy funkcjonowanie lub nie bibliotek 
wojewódzkich i rejonowych to kwestia 
istnienia lub nie sieci bibliotecznej w 
prawdziwym tego słowa znaczeniu. Stan 
placówek bibliotecznych innych „sieci” bi
bliotecznych w naszym kraju, pozbawio
nych hierarchicznej struktury oraz syste
mu nadzoru i opieki metodycznej, stano
wi tu wystarczająco groźne memento.

DZIAŁALNOŚĆ PONADLOKALNA

Wydaje się, że zasygnalizowana wyżej 
propozycja podaje najskuteczniejszy i 
najbardziej ekonomicznie uzasadniony 
sposób rozwiązania problemu działalności 
ponadlokalnej. Wszystkie inne propono
wane v/cześniej rozstrzygnięcia wiążą się 
z licznymi zagrożeniami i znakami zapy
tania. Dotyczy to m.in. popularnej, szcze
gólnie w kręgach dyrektorów bibliotek 
v/ojewódzkich, koncepcji zorganizowania 
niezależnych od samorządów państwo
wych bibliotek wojewódzkich i rejono
wych. Ewentualna realizacja tego pro
jektu przyniosłaby w konsekwencji po
wstanie dwóch sieci bibliotek publicz
nych, trudne do racjonalnego rozstrzyg
nięcia problemy podziału majątku do
tychczasowych bibłiotek wojewódzkich 
na część „państwową” i „samorządową”, 
zdublowanie wielu stanowisk pracy, wre
szcie zminimalizowanie wpływu społecz
ności lokałnej na główne placówki bi
blioteczne miast wojewódzkich i rejono
wych.

Nowelizacja ustawy o bibliotekach, na
wet jeśli ustali sprawy działalności po
nadlokalnej w sposób satysfakcjonujący 
środowisko bibliotekarskie, nie rozwiąże 
do końca wszystkich problemów związa
nych z nowym usytuowaniem prawnym 
bibliotek publicznych.

Najbardziej istotne i nastręczające 
najwięcej trudności jest ustanowienie 
sprawnego systemu finansowania po
wszechnych bibliotek publicznych, który 
by:

— zapewniał stabilność funkcjonowania biblio
tek

— zobowiązywał samorządy do przeznaczania 
środków na działalność biblioteczną

— ustalał właściwe relacje między dotacjami 
lokalnymi i z budżetu państwa

— skłaniał dysponentów środków do ich ra
cjonalnego wydatkowania.

DOTACJE CENTRALNE

Doświadczenia państw o samorządowym 
systemie administracji terenowej i wy
soko zorganizowanej działalności biblio
tecznej (Wielka Brytania, USA, kraje 
skandynawskie) wskazują, że samorządy 
lokalne nigdzie nie są w stanie ponosić 
pełnych kosztów utrzymania bibliotek 
publicznych i konieczne są na ten cel 
dotacje z budżetu centralnego. Dotacje 
centralne pokrywają w tych krajach zwy
kle 40—60% całkowitych wydatków na 
działałność bieżącą i 50—75% wydatków 
na budowę nowych obiektów bibliotecz
nych. Doświadczenia wymienionych 
państw wskazują również, że biblioteki w. 
warunkach funkcjonowania samorządów 
mogą się rozwijać prawidłowo tyłko pod 
warunkiem ustawowego wprowadzenia 
wskaźników określających optymalne (lub 
choćby minimalne) parametry działalnoś
ci bibliotecznej.

Należy wyrazić nadzieję, że Minister
stwo Kultury i Sztuki dołoży starań, aby 
akty prawne regulujące te sprawy zosta
ły opracowane i wdrożone do praktyki 
możłiwie szybko.

Redakcja „Poradnika Bibliotekarza” serdecznie zachęca wszystkich bi
bliotekarzy do nadsyłania materiałów dotyczących funkcjonowania bi
bliotek w warunkach samorządu terytorialnego. Jesteśmy szczególnie za
interesowani informacjami i artykułami o:

— problemach związanych z nowymi warunkami działania bibliotek 
i sposobach rozwiązywania tych problemów,

— efektywnych formach współpracy bibliotek i bibliotekarzy z sa
morządami,

— niekonwencjonalnych rozwiązaniach programowych, organizacyj
nych lub finansowych w działalności bibliotek.
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W  tem acie sam orządów
marca sejm uchwalił ustawę o sa
morządzie terytorialnym. W art. 7 
ustawy znalazł się zapis mówiący, 

że do zadań własnych gminy należy „za
spokajanie zbiorowych potrzeb wspólno
ty”. Wśród kilkunastu spraw objętych 
„w szczególności” tymi zadaniami wymie
niono sprawy „kultury, w tym bibliotek 
komunalnych i innych placówek upo
wszechniania kultury”. Samo wymienienie 
bibliotek w ustawie niczego oczywiście 
bibliotekarzom nie gwarantuje. Zapis ten 
jest jednak o tyle ważny, że wprowadza
— niejako z mocy ustawy — problematy
kę bibliotek do sfery zainteresowania sa
morządu, może być też punktem odniesie
nia przy oddolnych działaniach na rzecz 
biblioteki.

Dla realizacji swoich ustawowych za
dań większość rad gminnych będzie praw
dopodobnie powoływała komisje specjali
styczne. Taką możliwość daje art. 21 usta
wy o samorządzie. Komisja, jako statuto
wy organ rady, będzie miała określone 
kompetencje i uprawnienia. Ustawa mó
wi, że w skład komisji mogą wchodzić 
osoby spoza rady gminy w liczbie nie 
przekraczającej połowy składu. Oznacza 
to, że nie trzeba być radnym, aby czynnie 
uczestniczyć w pracy komisji, wpływać na 
jej stanowisko, a w dalszej konsekwencji
— ,na decyzje rady.

Sytuacja bil?lioteki komunalnej będzie 
w znacznej mierze zależała od pozycji bi
blioteki w środowisku oraz od aktywno
ści. bibliotekarzy. Biblioteka dobrze dzia
łająca, związana ze społecznością lokalną, 
prowadzona przez osobę otwartą na po
trzeby mieszkańców i umiejącą realizo
wać zadania stawiane przed biblioteką z 
pewnością będzie mogła liczyć na popar
cie w organach samorządowych.

Nie można oczywiście zapominać, że 
poparcie to jeszcze nie wszystko. Wśród 
serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły, 
a dobrymi chęciami wybrukowane jest 
ponoć piekło. Oprócz dobrych chęci ko
nieczne są jeszcze możliwości. Biblioteka
rze przekonują się o tym od lat. Trudno 
się więc dziwić, że z pewną rezerwą pod
chodzą do twierdzeń, że wystarczy silne 
lobby probiblioteczne, aby biblioteki bez 
większych strat mogły funkcjonować w 
warunkach samorządowych. Komentując 
idące w tym duchu wypowiedzi, ktoś 
zwrócił uwagę, że rada gminy, choćby 
składała się z samych sympatyków biblio- 
teki (a nawet — przyjmijmy hipotetycz
nie — z samych bibliotekarzy), w określo- .

nych sytuacjach będzie musiała podejmo
wać decyzje niekorzystne lub wręcz szko
dliwe dla biblioteki. Dlatego tak ważne 
są sprawy środków finansowych będą
cych w gestii samorządów, dotacji do bi
bliotek z budżetu państwa, ewentualnych 
wskaźników tworzących zasady finanso
wania bibliotek itp. W chwili oddania 
niniejszego artykułu do druku nie ma je
szcze w tym względzie jasności.

Nie ulega wątpliwości, że bibliotekar
stwo polskie, zwłaszcza sieć bibliotek pub
licznych, staje przed ostrym zakrętem. Po
dejmowane są różnego rodzaju działania, 
które mają pomóc bibliotekom pokonać 
ten zakręt w sposób możliwie jak naj
bezpieczniejszy. W wielu województwach 
prowadzone są przygotowania do niezbęd
nych zmian organizacyjnych. W kręgach 
zbliżonych do MKiS mówi się o prowa
dzonych w gabinetach przy Krakowskim 
Przedmieściu pracach legislacyjnych i 
koncepcyjnych, mających ułatwić biblio
tekom przetrwanie okresu przejściowego. 
Problemy z tym związane są podobno w 
tzw. centrum zainteresowania powołanego 
w marcu br. Zespołu Ekspertów ds. Bi
bliotek i Czytelnictwa przy ministrze kul
tury i sztuki. O charakterze i zaawanso
waniu prac zespołu należałoby napisać 
szerzej — jeżeli uda się zdobyć odpowied
nie informacje — w najbliższym numerze 
„Poradnika”.

Sporo uwagi sprawom funkcjonowania 
bibliotek w warunkach samorządu tery
torialnego poświęcają również poszczegól
ne ogniwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Działania SBP skierowane są 
zarówno w stronę środowiska bibliotekar- 
kiego, jak i szerszej opinii publicznej. W 
lutym ZG SBP wspólnie z Biblioteką Na
rodową zorganizował — jako tzw. zadanie 
zlecone MKiS — ogólnopolskie semina
rium poświęcone problematyce bibliotek 
samorządowych. Dorobek seminarium był 
m. in. omawiany w poszczególnych woje-' 
wództwach, stał się kanwą kilku obszer
nych publikacji w prasie ogólnopolskiej. 
Szeroko rozpowszechniane jest „Stanowi
sko SBP w sprawie funkcjonowania bi
bliotek w warunkach samorządu teryto
rialnego”. „Stanowisko” dotarło do sejmu 
i senatu, do zainteresowanych resortów, 
organizacji i instytucji, do różnego rodza
ju gremiów mających lub mogących mleć 
•wpływ na funkcjonowanie bibliotek, do 
prasy. Ważnym adresatem stanowiska sa 
oczywiście sami bibliotekarze, od których 
będzie zależało najwięcej.
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W kwietniu sfinalizowane zostały za
biegi formalnoprawne nadające zarzą
dom okręgów SBP status samodzielnych 
podmiotów gospodarczych. Umiejętne wy
korzystanie możliwości prowadzenia przez 
ogniwa SBP działalności gosipodarczej, 
wchodzenia w dochodowe związki gospo
darcze itp. może nie być bez znaczenia 
również dla samych bibliotek. Zarząd 
Główny SBP nawiązał współpracę z To
warzystwem Inicjatyw Gospodarczych z 
myślą o wspólnym wydaniu poradnika nt. 
prowadzenia działalności gospodarczej 
bezpośrednio przez placówki biblioteczne. 
Ważną płaszczyzną wymiany informacji i

doświadczeń na temat funkcjonowania 
bibliotek w nowych warunkach, propago
wania efektywnych rozwiązań lokalnych 
mogą i powinny być czasopisma biblio
tekarskie wydawane przez stowarzyszenie.

Problemy i zadania, jakie stawia przed 
bibliotekami kompleksowa reforma nasze
go kraju, wymagają od bibliotekarzy ak
tywności, przemyślanego, konsekwentnego 
działania, a przede wszystkim — mimo 
istniejących wewnątrzśrodowiskowych a- 
nimozji — zespolenia wysiłków w rozwią
zywaniu problemów strategicznych. Staw
ka jest wysoka.

(BICEP).

S T A N O W IS K O
Stoujarzgszenia Bibliotekarzg Polskich 
w sprawie funkcjonowania bibîioîek 

w warunkacK^samorządu tergtoriainego

Z ąpoczątkowany proces przebudowy 
kraju ogarnia coraz to nowe dzie
dziny. Przekształceniu. podlegają 

struktury zarządzania państwem, formy 
życia społecznego, zasady funkcjonowania 
gospodarki narodowej. Pogłębia się proces 
upodmiotowienia społeczeństwa, które co
raz pełniej uczestniczy w tworzeniu og
niw władzy i decyduje o demokratycz
nym kierowaniu państwem.

Ustawa o samorządzie terytorialnym 
wraz z innymi aktami prawnymi, utwier
dzającymi podmiotowość społeczeństw lo
kalnych stwarza nowe warunki również 
dla funkcjonowania bibliotek. W rezulta
cie nastąpią zmiany w systemie zarządza
nia i organizacji sieci bibliotecznych. Do
tyczy to przede wszystkim bibliotek pub
licznych, a także pedagogicznych, szkol
nych i zakładowych.

W sytuacji uzależnienia bibliotek od 
społeczności lokalnych muszą one w jak 
najpełniejszym stopniu dostosować swą 
działalność w zakresie usług bibliotecz
nych do potrzeb obecnych oraz przewidy
wanych. Tylko w ten sposób będą mogły 
zdobyć akceptację obsługiwanego środo
wiska i zarazem sponsora.

Nieodzowne też będzie pozyskanie dla 
spraw książki i czytelnictwa silnych so
juszników w środowisku. Wsparcie ze 
strony społeczności lokalnej umożliwi bi
bliotece wzbogacenie zakresu i form 
współpracy środowiskowej, a zwłaszcza 
rozwijanie tych usług, które cieszą się

wśród użytkowników największym powo
dzeniem. Biblioteki stanowią podstawową 
sieć placówek kształcenia ustawicznego. 
Udostępniają bezpłatnie wartościową lite
raturę wszystkim grupom wiekowym i 
zawodowym, w mieście i na wsi. Ponad-- 
to już dziś oferują dostęp do zbiorów fo
nograficznych (płyty gramofonowe, kase
ty magnetofonowe, kasety wideo), ikono
graficznych (obrazy, grafika, reprodukcje), 
organizują kursy języków obcych, kursy 
wiedzy Sfpecjalistycznej oraz świadczą 
usługi techniczne (reprografia, fonografia 
itd.). Bogate zbiory informacyjno-nauko- 
we bibliotek dają wszystkim zaintereso
wanym praktycznie nieograniczony do
stęp do informacji, w tym szczególnie 
regionalnej. Oczekiwać należy, że akcep
tacja ze strony środowiska umożliwi każ
dej bibliotece rozwijanie i urzeczywistnia
nie wielu funkcji: kulturowej, oświato
wej, informacyjnej. Musi to być celem i 
ambicją każdej biblioteki.

Wzrostowi koniecznej samodzielności, 
inwencji i inicjatywy bibliotek na 
wsi i w mieście towarzyszyć będą 

zmiany w organizacji sieci bibliotek pub
licznych. W nowych warunkach nasilać- 
się może tendencja do osłabienia funkcjo
nalnej więzi z bibliotekami wyżej zorga
nizowanymi. Jeśli proces taki zaistnieje, 
do bibliotek należy powstrzymanie się od' 
posunięć nazbyt radykalnych, czuwanie, 
aby proces ten postępował stopniowo, w 
miarę stabilizowania się sytuacji biblio
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tek w gminach oraz pojawienia się i u- 
mocnienia służb bibliotecznych na pozio
mie związków komunalnych gmin i miast, 
czyli szczebla pośredniego między gminą 
a' województwem.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby w 
wyniku zbyt pospiesznych, nie dość prze
myślanych decyzji nie doszło do redukcji 
sieci bibliotek publicznych. Badania wy- 
k^lzują, że oddziaływanie biblioteki nie 
sięga na tereny dalsze niż w promieniu 
3 km. W polskich warunkach, tj. przy sła
bo rozwiniętej komunikacji publicznej i 
prywatnej, złym stanie dróg i rozprosze
niu osiedli wiejskich, redukcja równałaby 
się pozbawieniu okolicznych mieszkańców 
dostępu do niejednokrotnie jedynej w za
sięgu kilku kilometrów placówki kultu
ralnej, Poważny dorobek, jakim jest utwo
rzona po wojnie sieć bibliotek publicz
nych gwarantująca każdemu obywatelo
wi, przynajmniej w podstawowym zakre
sie, dostęp do kultury, wymaga ochrony 
przez, ustawowe zabezpieczenie go przed 
rozbiciem i dezorganizacją.

O czekuje się, że w odniesieniu do 
bibliotek publicznych państwo nie 
zrezygnuje z działań interwencyj

nych i — podobnie jak to jest w krajach, 
w których system samorządowy od daw
na stanowi podstawę ładu demokratycz
nego — będzie partycypować w ko.sztach 
utrzymania bibliotek w stopniu umożli
wiającym efektywne ich funkcjonowanie.

W nowych warunkach nie można zre
zygnować z działań wyspecjalizowanych 
służb, których zadaniem jest m. dn. kształ
cenie i' doskonalenie zawodowe kadry, 
pomoc metodyczna i organizacyjna, za
opatrywanie placówek w sprzęt i urzą
dzenia techniczne oraz w druki bibliotecz
ne, organizowanie działalności między
bibliotecznej (system wypożyczeń między
bibliotecznych oraz usług informacyjnych 
i bibliograficznych) itp.

Do tej pory zapleczem metodyczno-in- 
formacyjnym i zaopatrzeniowym biblio

tek publicznych w gminach i miastach są 
biblioteki publiczne stopnia wojewódzkie
go. W związku jednak z nową sytuacją 
administracyjno-prawną konieczne będą 
nowe rozwiązania organizacyjne dla za
pewnienia kontjinuacji działań i funkcji 
pełnionych przez obecne wyspecjalizowa
ne zaplecze metodyczno-techniczne. Bez
zwłoczne zajęcie się przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki rozstrzygnięciem tego 
niezwykle ważnego problemu może u- 
chronić biblioteki publiczne od znalezie
nia się w pewnym momencie bez pomo
cy, która obecnie, dobrze zorganizowana, 
funkcjonuje z pożytkiem dla placówek.

Utrzymanie bibliotekarstwa publicznego 
na względnie dobrym poziomie będzie 
wymagało stosowania wielu różnych środ
ków,, w tym prawnych. Konieczne jest 
opracowanie i przyjęcie przepisów praw
nych, które regulowałyby parametrycznie 
organizację i funkcjonowanie bibliotek 
publicznych, nakładając na władze lokal
ne obowiązek zapewnienia obywatelom 
określonych usług bibliotecznych i infor
macyjnych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich apeluje do senatu, sejmu. Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki, dzia

łaczy samorządowych, a także do wszyst
kich pracowników bibliotek publicznych 
oraz opinii społecznej o wzięcie pod uwa
gę powyższych problemów w pracach nad 
nowym kształtem struktur państwowych 
i samorządowych. Jednocześnie, mając 
możliwość odwołania się do wiedzy, prak
tyki i' doświadczenia profesjonalistów, 
stowarzyszenie deklaruje chęć i gotowość 
udziału bądź pomocy w pracach nad 
szczegółowymi rozwiązaniami prawnymi i 
organizacyjnymi, których wymaga funk
cjonowanie bibliotek publicznych w wa
runkach głębokich przeobrażeń dokonują
cych się w kraju.

Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

SPROSTOWANIE

Słusznie zwrócono nam uwagę, że odpowiedź dotycząca odprawy emerytalnej 
(PB 1990 nr 1/3 s.47) zawiera mylną informację, gdyż przytacza przepis § 9 Uchwały 
nr 158 Rady Ministrów z dnia 14 października 1985 w sprawie określenia stawek 
wynagrodzenia..., który ustala, że pracownikom przysługuje odprawa jednorazowa 
w związku z przejściem na emeryturę lub na rentę inwalidzką I albo II grupy.

Tymczasem w myśl Uchwały nr 51 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1989 odpra
wa przysługuje wszystkim osobom przechodzącym na rentę, bez względu na.grupę 
inwalidzką.

Autorce listu dziękujemy. Czytelników przepraszamy.
REDAKCJA
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Jan Janiak
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

,Index librorum prohibitorum' 
z roku 1951

O kres stalinizmu w Polsce odcisnął 
na wielu obszarach życia społeczne
go negatywne piętno, a szczególnie 

ujemnie zaważył na sytuacji szeroko po
jętej kultury narodowej, zatem i książki, 
jakkolwiek tuż po zakończeniu II wojny 
światowej rozpoczęto skuteczną i zakro
joną na szeroką skalę walkę z analfabe
tyzmem. Z drugiej strony jednak podej
mowane w latach 1945—1956 liczne akcje 
polityczne zmierzające do odcięcia społe
czeństwa od własnego dorobku kultural
nego i tradycji najdotkliwiej odbiły się 
na zasobach bibliotek, w których znalazły 
— niepewne, jak się okazało — schronie
nie książki nie mieszczące się w skrajnie 
jednostronnym, dogmatycznym kanonie 
ideologiczno-politycznej wykładni stali
nowskiego modelu socjalizmu.

Praktycznym wyrazem politycznej pre
sji wywieranej na środowisko bibliote
karskie, a tym samym pośrednio na kręgi 
czytającej publiczności, były zarządzenia 
władz oświatowych kategorycznie zaleca
jące usuwanie z księgozbiorów książek, 
których wykazy przesyłano z adnotacją 
„poufne” do dyrektorów bibliotek. O 
pierwszym z tych rozporządzeń i załączo
nym do niego wykazie prohibitów z po
czątków stalinowskiej epoki sygnowanym 
datą 2 października 1945 r. pisał Andrzej 
Kempa w szkicu Literatura źle obecna 
(„Poradnik Bibliotekarza” 1989 nr 5, s. 
28—29), w którym ujawnił treść aktu 
prawnego wydanego przez ówczesne Mi
nisterstwo Oświaty, a także poddał anali
zie wykaz 30 tytułów książek podlegają
cych „niezwłocznemu usunięciu”.

Z datą 2 września 1950 r. ukazało się 
kolejne Zarządzenie Ministra Oświaty „w 
sprawie gromadzenia, przechowywania i 
wyjątkowego udostępniania w bibliote
kach druków wycofanych z obrotu” („Mo
nitor Polski” 1950 nr A-99, poz. 1249). 
Autorzy zarządzenia powołując się na 
art. 3 oraz art. 14 ust. 2 Dekretu z dnia 
17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece 
nad zbiorami bibliotecznymi zadecydowali, 
iż druki podlegające klauzuli „wycofa
nych z obrotu” mogły gromadzić i wy
jątkowo udostępniać jedynie następujące 
biblioteki: Narodowa, państwowe uniwer
syteckie (nie miała tego prawa Biblioteka 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), 
Sejm-wa. biblioteki ministerstw, Central
na Woiskowa. Akademii Sztabu General
nego. Polskiego Instytutu Spraw Między
narodowych, Głównego Urzędu Statystycz

nego oraz Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich we Wrocławiu. Zarządzeniem tym 
zalecono, aby druki znajdujące się w bi
bliotekach nie mających prawa ich gro
madzenia i przechowywania zostały wy
cofane z magazynów, katalogów i inwen
tarzy, a następnie przekazane Bibliotece 
Narodowej. O poufnym charakterze tej 
operacji świadczą §§ 3 i 4 zarządzenia:

§ 3. Pieczę i nadzór nad drukami wycofany
mi pełni pod osobistą odpowiedzialnością dy
rektor względnie kierownik biblioteki, który 
bibliotekarskie opracowanie tych druków może 
powierzyć tylko zaufanemu bibliotekarzowi.
' § 4. Karty katalogowe normalnie skatalogo

wanych druków wycofanych, po włączeniu do 
osobnego katalogu i wpisaniu do osobnego in
wentarza, przechowuje pod zamltnięciem dy
rektor (kierownik) biblioteki.

§ 5 zawierał nakaz wyłączenia niepra- 
womyślnych książek z ogólnego zasobu 
biblioteki i ulokowania ich w pomiesz
czeniu, które „dyrektor (kierownik) bi
blioteki winien osobiście utrzymywać pod 
stałym zamicnięciem”. § 6 określał ponad
to sposób postępowania z wydawnictwem 
wielotomowym w przypadku, gdy jeden z 
tomów podlega wycofaniu, oraz z objęty
mi zarządzeniem wydawnictwami ciągły
mi. § 7 określał formy udostępniania pro
hibitów i warunki, w jakich korzystanie 
z nich mogło się odbywać.

O ile paragrafy 1—7 dotyczyły spraw 
wewnątrzbibliotecznych — gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania tej kate
gorii zbiorów, to paragraf 8 jednoznacznie 
nadawał zarządzeniu wymiar ogólnopoli- 
tyczny przewidując stosowanie sankcji 
prawnych :

§ 8. 1. Zarządzenie niniejsze nie narusza u- 
prawnień władz sądowych i prokuratorskich 
przysługujących im w myśl odpO'Wiednich prze
pisów Kodeksu postępowania karnego.

2. Katalog lub inwentarz druków wycofa
nych może być udostępniony również tylko za 
zezwoleniem władzy naczelnej.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 
ogłoszenia (2IX 1950), a podpisał je ów
czesny minister oświaty, Witold Jaro
siński.

W kilka miesięcy później Departament 
Nauki Ministerstwa Szkół Wyższych i 
Nauki skierował do dyrektorów bibliotek 
naukowych pismo z 22 stycznia 1951 (Nr- 
-DN-V-115, pfn/50), w którym czytamy:

Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki wska
zuje na Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia
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s. IX 1950 r. w sprawie gromadzenia, przecho
wywania i wyjątkowego udostępniania książek 
wycofanych z obiegu [...], poleca stosować się 
do niego i przesyła jednocześnie orientacyjne 
wykazy książek podlegających niezwłocznemu 
W'ycofaniu. Zaznacza się przy tym, że za szko
dliwe uważać należy przede wszystkim książki 
o treści pornograficznej, faszystowskiej, anty
komunistycznej, antyradzieckiej, antysemickiej 
itp.

Załącznikiem do tego pisma był złożony 
z dwu części Wykaz książek podlegają
cych niezwłocznemu wycofaniu — pierw
sza liczyła 592 pozycje, druga — 519. Tak 
więc indeks „liber prohibitorum” z 1945 r. 
poddany analizie przez Andrzeja Kempę 
uzupełniofio w 6 lat później dalszymi pu
blikacjami uznanymi za wrogie i szkodli
we dla interesów socjalistycznego pań
stwa realizującego „klasową” politykę 
kulturalną w imieniu robotników i chło
pów jako warstw rządzących. Intelektual
ny i emocjonalny rozwój obywateli miał 
być centralistycznie stymulowany, m. in. 
przez pozbawienie ich określonych tytu
łów książek i czasopism.,

Szczegółowa analiza tytułów zamiesz
czonych w części I Wykazu pozwala na 
wyodrębnienie pewnych grup tematycz
nych. Można zatem dostrzec, że najlicz
niejszą grupę (152 pozycje) stanowią książ
ki dotyczące: 1) Józefa Piłsudskiego, 2) 
dziejów Legionów, 3) wojny polsko-bol
szewickiej (1919—1921), 4) rządów obozu 
sanacyjnego (1926—1939). Aby choć po
bieżnie zorientować czytelnika, które pu
blikacje z okresu dwudziestolecia między
wojennego uznano za wymagające nie
zwłocznego usunięcia z księgozbiorów bi
bliotek, a tym samym ze . świadomości 
społecznej, można wymienić przykładowo:
Album Legionów Polskich (Kraków 1916), A. 
Arciszewski — Ostróg t -  Duhno — Brody, Wal
ki is Dywizji Piechoty z konną armią Budion
nego (Warszawa 1923), J. Bartlewicz — Flotyl
la pińska i jej udział w wojnie polsko-sowiec
kiej 1918—1920 (Warszawa 1933), J. Białynia-Chło- 
deckl — Bohaterska dziatwa w obronie Lwo
wa (Lwów 1926), W. Budzyński — 
Z pierwszym szwadronem I-go pułku ułanów 
1 Brygady Legionów Polskich w l. 1918—1916 
iWarszavra 1920), H. Cepnik — Józef Piłsudski 
— twórca niepodległego Państwa Polskiego 
(.Warszawa 1933). T. Dąbczyński — Józef Pl- 
sudski jako publicysta i historyk (Warszawa 
19:i4'), Huculskim szlakiem II Brygady Legio
nów Polskich (Warszawa 1934), Idea i czyn Jó
zefa Piłsudskiego (Warszawa 1934), T. Kasprzyc
ki — Kartki z dziennika o/icera I ’ Brygady 
(Warszawa 1934), St. Konopka — Bibliografia 
druków o J. Piłsudskim (Warszawa 1934), A. 
Kurpiński — Pieśń o Józefie Piłsudskim. An
tologia (Zamość 1920), J. Rogowski — Zarys 
historii Legionów Polskich 1905—1918 (Lwów 
19Z7j, L. Stolarzewicz — Włodarz Rzeczypospo
litej Polskiej, Ignacy Moéeickl — człowiek — u- 
czony (Katowice 1937), S. Truchlm — Dziesię

ciolecie Niepodległości Polski 11 X I 1919 — li XI 
1928 (Poznań 1928).

W tej grupie tematycznej znajdują się 
także nazwiska tak znanych autorów jak 
Lucjan Żeligowski, Leon Wasilewski, Mel
chior Wańkowicz, Henryk Swoboda (Adam 
Próchnik), Wincenty Rzymowski, Jan Pa- 
randowski, Roman Dmowski, Władysław 
Pobóg-Malinowski.

Książki o walkach Legionów Polskich, 
o czynie zbrojnym Józefa Piłsudskiego, a 
wreszcie o nieomal całym okresie dwu
dziestolecia międzywojennego uznali au
torzy Wykazu za szczególnie niebezpiecz
ne dla władzy państwa „dyktatury prole
tariatu” odcinającego się zdecydowanie 
od niepodległościowej tradycji narodowej. 
Niewątpliwie w tej części Wykazu znala
zło się wiele publikacji mało wartościo
wych, gloryfikujących bez umiaru postać 
Piłsudskiego, którego kult w społeczeń
stwie polskim był dla partyjnych propa
gandzistów nie do pogodzenia z kultem 
Józefa Stalina. W warstwie interpretacji 
ideologicznej myśl niepodległościowa ostro 
kontrastowała z marksistowsko-leninow
ską koncepcją proletariackiego internacjo
nalizmu, w miejsce drobnej burżuazji jako 
tej warstwy społecznej, która popierała Pił
sudskiego i obóz sanacyjny, dziejową rolę 
miała odegrać klasa robotnicza. sprzymie
rzona z warstwą chłopską. Zabieg wyco
fania owyćh 152 książek z obiegu czytel
niczego miał ponadto umożliwić swobod
ne manipulowanie faktami i procesami 
historycznymi związanymi z najnowszy
mi dziejami Polski, a szczególnie z odzy
skaniem niepodległości w 1918 r.

Na drugą grupę publikacji, którą moż
na wyodrębnić w Wykazie, składają się 
102 książki poświęcone takim zagadnie
niom jak: 1) historia stosunków polsko- 
-rosyjskich, 2) krytyka założeń ideowych 
komunizmu, 3) krytyka ustroju ZSRR oraz 
jego życia ekonomicznego i politycznego. 
Oto niektóre przykłady dla scharakteryzo
wania kryteriów polityczno-ideowych za
stosowanych w Wykazie:
F. Barczak — Karol Radek — dygnitarz so
wiecki (Warszawa 1934). J. Berson — Minus 
Moskwa (Wołyń — Kaukaz — Krym) (Warsza
wa 1935),. T. Błeszyński — Gospodarka sowiec
ka na przełomie dwóch pięciolatek (Warszawa 
1935), T. Błeszyński — Więcej prawdy o Sowie
tach" (Warszawa 1933), K. Czapiński — Bankruc
two bolszewizmu (Warszawa 1922), St. Grabski
— Rewolucja. Studium spoleczno-psychologicz- 
ne (Warszawa 1921), R. Gul — Czerwoni do
wódcy (Warszawa 1934), J. Iwasiewicz — Wa
runki pracy i życia robotników w Rosji So
wieckiej (Warszawa 1932), G. D. H. Cole — 
Istotny sens marksizmu (Warszawa T935), St. 
Kutrzeba — Przeciwieństwa i źródła polskiej i 
rosyjskiej kultury (Lwów 1916), J. Miedzińska
— Sowieckie państwo pracy (Warszawa 1935), J. 
Parandowskl — Bołszewizm i bolszewicy w 
Rosji (Lwów 1929).
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Do trzeciej grupy tematycznej (73 pozy
cje) należą studia, rozprawy i eseje, któ
rych .przedmiotem są: 1) historyczne, kul
turowe i narodowościowe aspekty wscho
dnich kresów Rzeczypospolitej, 2) szeroko 
pojęta publicystyka historyczna z lat 
1918—1939, 3) studia nad ustrojem Polski 
po 1926 r. W tej grupie znajdują się m. in.: 
SI. Car — Na drodze ku nowej Konstytucji 
(Warszawa 19,34), St. Car — Nowa Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa 1935), ' R. 
DujcWski — Niemcy, Rosja i kwestia polska 
(Częstochowa 1938), J. Grzędziński — Maj 1926 
(Warszawa 1936), A. Habdank — Dożynki na 
dworze polskim na Litwie (Wilno 1929), St. 
Heller — Naród a armia (Kraków 1926), J. Ja- 
czynowski — Gospodarka Polski (Warszawa
1933), H. Knoll — Uwagi o polskiej polityce 
(Warszawa 1939), T. Łopalewsld — Między Niem- 
'iicm a Dźwlną. Ziemia luileńska i nowogródzka 
(Poznań 1938), M. Orłowicz — Ilustrowany prze
wodnik po Wołyniu (?mck 1925), J. Remer — 
Wilno (Poznań 1934), St. Rosnowski — Kwestia 
ukraińska (Lwów 1938), L. Wasilew.ski — Dzie
je męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny (Kra
ków 1918), L. Wasilewski — Kresy Wschodnie 
(Warszawa 1917), P. Włodarski — Zagadnienia 
narodowościowe w Polsce Odrodzonej (Warsza
wa 1936).

Przesunięcie polskich granic na zachód, 
utrata ziem wschodnich oraz ustanowie
nie sojuszniczych stosunków polityczno- 
-ideologicznych i wojskowych'między Pol
ską a ZSRR po 1945 r. skierowało uwagę 
politycznych decydentów w sferze kultury 
i cświaty na publikacje dotyczące nie
zmiernie drażliwych kwestii narodowo
ściowych w okresie II Rzeczypospolitej. 
Umieszczenie w Wykazie książek podle
gających niezwłocznemu wycofaniu dru
ków poświęconych problematyce kresów 
wschodnich wiązało się niewątpliwie z 
pragnieniem wymazania ze społecznej pa
mięci historycznych związków łączących 
Polskę z Litwą i Ukrainą, Podolem i Wo
łyniem. Usuwając ze zbiorów bibliotek 
dokumenty świadczące o tych związkach 
liczono na utrwalenie niewiedzy o tej 
dzieidzinie dziejów przede wszystkim w 
młodszym pokoleniu, które nie odczuwa
ło już takich emocjonalnych więei z tymi 
terenami, jakie były udziałem poprzed
nich generacji.
. Również i dokonujące się w Polsce Lu

dowej gwałtowne przemiany ustrojowe, 
których istotą było konstytucyjne ustano
wienie wjadzy jednej partii, skłaniały do 
/.aryglowania w niedostępnych zakamar- 
'kach bibliotek książek ukazujących two
rzenie się demokratycznych zasad niepod
ległego państwa, przyczyn dokonanego w 
1926 r. przewrotu i formowanych w pub
licznej dyskusji nowych modeli ustrojów 
konstytucyjnych, których, niezbyt jednak 
szczęśliwym, ukoronowaniem było uchwa
lenie konstytucji kwietniowej z 1935 r. 
Zagrożeniem ideologicznym dla systemu 
politycznego określonego jako „dyktatura

proletariatu” okazała się również większość 
opublikowanych w latach 1918—1939 roz
praw i szkiców historycznych, których au
torzy interpretowali wiele zjawisk i pro
cesów nie stosując przecież stalinowskie
go modelu dogmatycznej wykładni sensu 
dziejów Polski i Europy.

Kluczowa dla każdego totalitarnego sy
stemu politycznego jest kwestia wycho
wania wstępujących w życie pokoleń, czyli 
możliwość swobodnego indoktrynacyjnego 
oddziaływania na umysły i sferę emocjo
nalną młodzieży. W czwartej grupie publi
kacji podciągniętych pod kategorię wro
gich i szkodliwych znalazły się więc na 
stalinowskim indeksie książki poświęcone 
harcerstwu polskiemu (1918—1939) i skau
tingowi oraz wychowaniu młodzieży, łącz
nie 38 pozycji, z których warto wymienić 
następujące:

Almanach harcerza. Red. E, Zieliński (Warsza
wa b.r.w.), R. Baden-Powell — Skauting dla 
chłopców (Warszawa 1938), Bibliografia pedago
giczna (Warszawa 1922), W. Błażejewski — Hi
storia harcerstwa polskiego (Warszawa 1933),
J. Braun — Książka harcerska. Bibliografia 
(Warszawa 1935), E. Gródecka — O metodzie 
harcerskiej i jej stosowaniu (Warszawa 1937), 
Instrukcja orląt Związku Strzeleckiego (War
szawa 1934), A. Kamiński — Andrzej Małkowski 
(Katowice 1934), J . . Korpała — Wychowanie o- 
bywatelskie lo Związku Strzeleckim (Warszawa 
1932), S. Łempicki — J. Piłsudski jako wycho
wawca (Warszawa 1936), S. Sosabowski — Wy
chowanie żołnierza — obywatela (Warszawa 1931),
K. Sośnicki — Podstawa wychowania państwo
wego (Lwów 1933), J. Zarzecki — Wychowanie 
narodowe (Warszawa 1926).

Ideowe wartości harcerstwa i zachodnio
europejskiego sikautingu, a także dwa fcon- 
fcurujące ze sobą w okresie dwudziestole
cia międzywojennego systemy wychowaw
cze (paAstw’owy i narodowy) nie mogły 
być w żaden sposób zaakceptowane i za
adaptowane do metod wychow.awczych 
preferowanych przez staliinizm. Skrajne, 
niemożliwe do pogodzenia ,ideologiczno-.po- 
lityczne przesłanki obu wzorców, według 
których zamierzano kształtować młode u- 
mysły i serca, spowodowały, iż w wyka
zie prohibitów znalazły się także te —wy
dawałoby się — apolityczne publikacje nie 
mające prz.eoież innego celu jak pozyt>wv- 
ne urabianie charakterów i postaw pol
skiej młodzieży.

Dość liczną grupę (39 pozycji) stanowią, 
utwoiy beletrystj'czne oraz zbiory poetyc
kie — nie ma tu nazwisk wybitnych pol
skich prozaików i poetów. Bez popełnienia 
większego błędu można powiedzieć, że 
pi'zeważały powieści dla młodzieży, a za 
„źile obecną” poezję Uiznano przede wszy
stkim' zbiory utivorôw pisanych ku czci 
Józefa Pilsułłskiego i nieco grafomańskie, 
patriotyczno-rocznicowe wiersze twórców 
drugorzędnych. Na liście -książek zakaza
nych znaleźli się jednak m.in.:
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F. Jarossy — Mumie (Warszawa 1930), J. Ka- 
den-Bandrowski — dzieła wszystkie, R. Kołc- 
nieclii — Ballada o Piłsudskim (Warszawa 1935), 
A. Marczyński — Czarna Pani (Warszav/a 1928), 
Woiea Atlantyda (Kraków 1932), Perta Szangha
ju (Warszav/a 1928), Strzał o śiaicie (Kraków
1934), Świat w piomieniac/i (Warszawa 1928), 
G. Morcinek — Maszerować (Warszawa 1938), 
K. Przerwa-Tetmajer — Rotnans panny Opol
skiej z panem Clówniakiem {Warszawa 1912), 
K. Wybranowski [R. Dmowski] — Dziedzictwo 
(Poznań 1931), J. Brzechwa — Imią wielkości. 
Wiersze o J. Piłsudskim (Warszawa 1933).

W przytoczonym powyżej piśmie dyrek
tora Departamentu Nauki Ministerstwa 
Szkół Wyższych i Nauki za najbardziej 
szkodliwe uznano książki o „treści faszy
stowskiej i antysemickiej”. Istotnie, w 
Wykazie znalazła się pewna liczba publi
kacji (40 pozycji) zaliczonych do tej grupy 
i podlegających — jak i pozostałe — nie
zwłocznemu wycofaniu z publicznego udo
stępniania. Obok autorów polskich wyty
powano również do prohibitów książki o- 
publikowane za granicą a tłumaczone na 
język polski, ale wydaje się, że nie wszy
stkie druki gloryfikujące faszyzm i anty
semityzm, jakie ukazały się w Polsce w 
latach 1918—1939, znalazły się na stroni
cach Wykazu. Nie znajdujemy np. książek 
F. Fidlera (m.in. studium III Rzesza), en
tuzjastycznych reportaży S. Szermentow- 
skiego o jego podróży po Niemczech hit
lerowskich czy też licznych rozpraw pol- 
skicli sympatyków systemów ustrojowych 
faszystowskich Włoch i narodowosocjali- 
stycznych Niemiec (T. Bigo, Z. Cybichow- 
ski, J. Koziński, E, Muszalski, J. Sas-Wi- 
słocki). Znalazły się natomiast prace;

Wł. Bagiński — Ustrój pracy w Niemczech 
(Warszawa 1935), A. Ferro — Dyktator współ
czesnej Portugalii — Salazar (Warszawa 1936), 
A. Hitler — Mein Kampf. Wyd. 12 (München 
1932), Wł. Jabłonowski — ,,Arnica Italia“. Rzecz 
o faszyzmie (Poznań 1926), T, Jeske-Choiński
— kilka broszur antysemickich, J. Kruszyński
— Żargon żydowski (Włocławek 1921), K. Las
kowski — Żydzi przy pracy (Warszawa 1912), 
E. Ludwig — Rozmowy z Mussolinim (Warsza
wa 1934), R. Michalik — Mussolini — wódz fa
szystów (Warszawa 1933), A. Nowaczyński — 
kilka publikacji antysemickich, G. Prezałlini — 
Faszyzm {Warszawa 1926), H. Rolicki — 
Ztnierzch Izraela (Warszawa 1932), C. Manotti
— Ustrój faszystowski w Italii.

Włoski faszyzm, niemiecki narodowy so
cjalizm oraz antysemityzm jako . wyraz 
skrajnie totalitarnej, antyhumanitarnej^ i- 
deologii i myśli politycznej związanej ści
śle z nacjonalizmem i szowinizmem zo
stały umieszczone w Wykazie wskutek 
przyjęcia w tym wypadku jasnego, przej
rzystego kryterium, jakim było zapewne 
pragnienie uchronienia czytelnika, szcze
gólnie młodego, przed ewentualnym -wpły
wem nietolerancyjnych postaw, rozpalają

cych nienawiść i fanatyzm. Z drugiej stro
ny wydaje się, że uniemożliwiono w ten 
sposób poznanie ideowych podstaw nur
tów skrajnie prawicowych, źródeł społecz
nych. owych ideologii, podczas gdy ich 
znajomość pozwoliłaby na poszerzenie 
wiedzy historycznej z zakresu najnovj- 
szych dziejów Europy, przyczyn wybuchu 
II wojny światowej i — szerzej — roli 
systemów ideowopolitycznych we współ
czesnym świecie. Także zdecydowanie an
tykomunistyczne ostrze wszelkich odmian 
faszyzmu stanowić musiało istotną prze
słankę umieszczenia tej grupy publikacji 
na indeksie książek zakazanych.

Realizowany od 1948 r., tj. od czasu na
silenia się w Polsce zdecydow^anie stali
nowskiego kursu w polityce wewnętrznej, 
urzędowy ateizm i laicyzacja życia pub
licznego znalazły również wyraz na kar
tach Wykazu — umieszczono w nim 28 
książek o treści religiijnej lub też nawią
zujących do społecznej doktryny Kościoła 
katolickiego. BiOTąc pod uwagę, że w o- 
fcresie dwudziestolecia międzywojennego 
produkcja wydawnicza Kości<rf;a była jed
ną z -najbardziej dynamicznych w ów
czesnej Polsce, choćby tylko pod wzglę
dem liczby publikacji, to skromna lista 
28 pozycji objętych zakazem udostępnia
nia wydaje się być nieco — w pozytyv/- 
nym znaczeniu — zaskakująca. Warto za
tem wymienić niektóre z nich:

Ks. St. Adamslń — Akcja katolicka młodzieży 
(Poznań 1936), ks. St. Adamski — Szkoła wedle 
nauki Kościoła i uchwal Synodu (Poznań 1939), 
Myśl św. Augustyna. Wybrał ks. St. Bro.s.s 
(Poznań 1935), M. Bogusławska — Dziedzictwo 
Kordeckiego. Ks. Ignacy Skorupka (Warszawa 
1920), ks. T. Bzowski — Błogosławiony Andrzej 
Bobola (Kraków 1927), I. Camelłi — Od socja
lizmu do kapłaństwa (Lwów 1931), Dlaczego 
wierzę? (Niepokalanów 1937), Encyklika Rerum 
Novarum Leona NIII w kwestii socjalnej o po
łożeniu robotników (Kraków 1939), Kalendarz 
Słowa Bożego na rok 1924. Katolicyzm, kapita
lizm, sotjalizm. Praca zbiór. (Lublin 1938), ks. 
B. Kominek — Apostolstwo świeckich parafii 
(Poznań 1935), Cz. Pacuszka — Papież a Polslza. 
(przyczynek do stosunku papieża Piusa XII do 
Polski w czasie drugiej wojny światowej (Płock 
1946), ks. J. Piwowarczyk — Jfośclól wobec 
współczesnych kierunków społecznych (Płock 
1938), S. L. — Księża w walce o wolność Pol
ski (Toruń 1937), ks. J. Wasilewski — W szpo
nach Antychrysta. Wspomnienia z Rosji bol
szewickiej (Kraków 1924), ks. A. Wójcicki — 
Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce. (I’o- 
znań 1920), M. Skrudlik — Cudowny obraz Naj
świętszej Marii Panny Ostrobramskiej (Wilno
1935). >

Analiza książek opublikowanych pod 
auspicjami Kościoła katolickiego, a wj'-co- 
fanych z bibliotek skłania do wniosku, iż 
były to przede wszystkim te pozycje, tóó- 
re penetrowały problematykę społeczną i
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sprzeciwiały się doktrynom totalitaryzmu, 
szczególnie marksistowskiej teorii walki 
klas i upaństwowieniu środków produkcji. 
Za zagrażające ustrojowi socjalistycznemu 
uznano także katolickie propozycje doty
czące metod i systemu wychowania mło
dzieży oraz koncepcje organizowania 
chrześcijańskich 2wiązków zawodowych. 
Swoistym natomiast curiosum, jakie zna
lazło się w tej grupie „niebezpiecznych” 
katolickich publikacji, było umieszczenie 
broszury wybitnego działacza PPS, Kazi
mierza Czapińskiego — Czarna ofensywa 
(Warszawa — Lwów 1922), w której au
tor dał wyraz swojej znanej, skrajnie an- 
tyklerykalnej postawie...

Polskie i europejskie partie socjaldemo
kratyczne zarówno przed, jak po II woj
nie .postrzegane były przez Stalina d III 
Międzynarodówkę Komunistyczną jako 
wrogie lewemu skrzydłu ruchu robotni
czego, a nawet oskarżane o profaszystow- 
.slcie sympatie („socjalfaszyzm”, „socjalna- 
cjonalizm”). Z tego też punktu widzenia 
oczekiwać by należało dużej liczby druków 
Polskiej Partii Socjalistycznej z lał 1918— 
—1939, zakwalifiibowanych do umieszcze
nia w Wykazie książek podlegających nie
zwłocznemu wycofaniu. Tymczasem publi
kacje sygnowane przez PPS liczą zaledwie 
7 tytułów, z tego 2 autorstwa znanych 
działaczy socjaldemokracji niemieckiej i 
austriackiej; •

w. Kielecki — Feliks Perl (Warszawa 1939), 
Wl.' Pobóg-Malinowski — Akcja pod Bezdanami 
(Warszawa 1933), W. Alter — Socjalizm walczą
cy, W. Alter — Czlowie/c w spoZeczcłlstwie, O. 
Hauer — Bołszewizm czy socjalna demokracja?, 
K. Kautskj' — Od demokracji do nicwoZnictma 
państwowego, B. Limanowski — Boi,szewicZcie 
7ja?isttüo w świetle nauki.

Z pewną dozą przdkory, można by 
stwierdzić, że dntelektoalny dorobek takich 
przywódców PPS jak M. Niiedziałkowski, 
Z. Zaremba, K. Czapiński, A. Próchnik, 
F. Gross kwalifikował bez wątpienia ich 
publikacje, do zaniknięcia w odrębnym 
pomieszczeniu, a nazwiska do usunięcia 
z katalogów bibliotecznych. Skazanie tyl
ko 7 książek sygnowanych przez PPS na 
zapomnienie i banicję zdumiewa, gdyż 
trudno znaleźć wytłumaczenie dla tego 
oczywistego paradoksu, jeśli pamięta się 
o niezwylde ostrym, gwałtownym sporze, 
o politycznej głębokiej niechęci, jaka 
i.stniała przed 1939 r. między polskim ru
chem komunistycznym a socjaldemokra
tycznym.

Zdumienie i zaskoczenie towarzyszy 
również lekturze Wykazu, gdy okazuje się, 
że niegodnymi udostępniania byli także 
pisarze rosyjscy i radzieccy (16 pozycji). 
W spisie m.in. figurują;

L. Andriejew — Czerwony śmiech (Warszawa 
1905), Sawa (Kraków 1907), Otchłań. Zycie O. 
Wasyla (Warszawa 190G), M. Arcybaszew — Ro

botnik Szewyrew (Warszawa 1927), A. j Awer- 
czenko — Egzekutor Buraczków (Warszawa 1928), 
D. Mereżkowski — Carewicz Aleksy (dramat) 
(Warszawa 1921), J. Sljaskin — Fantasmagorie 
(Warszawa 1928), M. Zoszczenko — Carskie bu
ty (Warszawa 1928), Jak Siemion Siemionowicz 
zakochał sią w arystokratce (Warszawa 1927).

Zakazem udostępniania objęto też wszy
stkie tłumaczone na język polski utwory 
M. A. Ałdanowa, którego powieści histo
ryczne, osnute na tle dziejów Rosji i tę 
przeszłość gloryfikujące, uznano za groź
ne dla trwałości ustroju socjalistycznego. 
Twórczość pozostałych autorów oscylowa
ła wokół problematyki postaw pacyfis
tycznych, terroryzmu rewolucyjnego, kpin 
z biurokracji radzieckiej, moralnych as
pektów życia bohaterów uwikłanych w 
rewolucyjne wydarzenia lat 1917—1921 w 
Rosji. Kilka utworów w tej grupie zali
czyć można do gatunku literatury obycza- 
jowo-psychologicznej nie mającej nic 
wspólnego ze społecznymi i politycznymi 
realiami życia w ZSRR. Tirudno zatem 
zrekonstruować kryteria, jakimi kierowali 
się w tym wypadku autorzy Wykazu, któ
rego polityczna wymowa nie ulega prze
cież wątpliwości.

Nie można też pominąć autorów zachod
nioeuropejskich, tłumaczonych na język 
polski, którzy akcję swych powieści u- 
mieścili w porewolueyjnej Rosji Radziec
kiej. Należą tu; K. Bercovici — Burłak 
zTiad Wołgi (Warszawa 1927) oraz A. Be- 
saieres — Narzeczeni z Leningradu (Ka
towice 1938).

Znalazły się także w Wykazie powieści 
uznane za pornograficzne;

M. Bähme — Pamiętnik uwiedzionej (Warsza
wa 1906), F. Gryglewicz — Złota sieć. Powieść 
dla panienek (Poznań 1935).

Odrębną kategorię stanowią w zakazie 
udostępniania dzieła wszystkie takich au
torów jâk F. Ossendowski, K. Lepecki, 
St. Sedlaczek, F, Sławoj-Składkowski. Na 
indeksie znalazł się także Edward Osób- 
ka-Morawski jako autor szkiców  ̂ politycz
nych — Walka o jedność narodu (Łódź 
1946).

Analiza treści 592 książek zarejestrowa
nych w części I Wykazu ujawnia, że za
kazem udostępniania objęto publikacje o 
szerolcim kręgu tematycznym, szczególnie 
z zakresu najnowszej historii Polski, sto
sunków polsko-rosyjskich, społfecznej nau
ki Kościoła, krytyki marksizmu-leninizmu, 
wychoiv\''ania, a także niektóre pozycje li
teratury pięknej polskiej, rosyjskiej i ra 
dzieckiej. Pozostaje jeszcze znalezienie od
powiedzi na pytanie o losy książek zaka
zanych, co — po penetracji zasobów bi
bliotek — pozwoli stwierdzić, w jakim 

, stopniu zarządzenia ówczesnych władz by- 
My przestrzegane.
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Lucjan Biliński
Warszawa — Ministerstwo
Kultury i Sztuki

Biblioteki publiczne Mongolii 
w systemie przebudowy

O braz bibliotekarstwa mongolskiego 
może być bliższy i zrozumiały tyl
ko na tle złożonych problemów et

nicznych, geograficznych i ekonomicznych 
Mongolii. W tym rozległym obszarowo 
kraju żyją 2 min mieszkańców. Znaczną 
ich część stanowią Chałchasi, którzy w 
największym stopniu zachowali język i 
obyczaje mongolskie. Obecnie liczą oni 
75,3% ogółu ludności, mieszkają we wszy
stkich ajmakach. Zbliżeni pod względem 
języka i obyczajów Derbeci, Torguci, Ele- 
ci, Dzachaczynowie, Mingaci, Chotonowie, 
Buriaci i Czacharowie także należą do 
grupy narodów mongolskich. Wśród nich 
największą liczebnie narodowość stanowią 
Derbeci. Kazachowie obejmują 5,2% lud
ności, a pod względem językowym należą 
do grupy narodów tureckich.

Cechą charakterystyczną dla Mongolii 
jest ścisły związek między gęstością za
ludnienia a stopniem wykorzystania za
sobów wodnych i pastwisk oraz charak
terem rzeźby terenu. Najwyższy wskaź
nik gęstości zaludnienia występuje w do
linach rzek, w strefie lasostepu, najniższy 
— w rejonach pustynnych i górzystych. 
Najgęściej zaludnionym obszarem jest 
część centralna kraju ze stolicą Ułan-Ba- 
tor. Pod względem administracyjnym 
Mongolia dzieli się na 18 ajmaków i 304 
somony. Kiedyś nazwy nadawane ajma- 
kom odpowiadały tytułom książęcym, obe
cnie pochodzą od nazw geograficznych, 
zwłaszcza od nazw masywów górskich. 
Trzy miasta Mongolii: Ułan-Bator, Bar
chan i Erdent są miastami wydzielony
mi, pozostałe podlegają władzom danego 
ajmaku k

Dla uzupełnienia powyższyeh informacji 
warto dodać, że w Mongolii liczącej 2 
min mieszkańców aż 70% ludności to 
dzieci i młodzież do lat 30. Preferuje się 
tu przyrost naturalny, dlatego rodziny 
mongolskie są bardzo liczne.

Na terenie Mongolii funkcjonuje 1005 
bibliotek publicznych ze zbiorami liczą
cymi ogółem 14 min tomów. Mimo że 
wskaźnik liczby książek bibliotecznych 
przypadających na jednego mieszkańca 
jest wysoki, to jednak ' występuje szereg

1 Bałdangijn G u n g a a d a s z  — Mongolska 
Republika Ludowa. Warszawa; PWN 1986 s. 436.

problemów utrudniających poszerzanie 
oferty czytelniczej — mieszkańcy kraju 
żyją w ogromnym rozproszeniu, co powo
duje znaczne ograniczenie rotacji książki.

W systemie zarządzania i prowadzenia 
bibliotek mongolskich obseiivuje się od 
kilku lat odwrotne zjawisko niż w Pol
sce, mianowicie centralizację. W latach 
1986—1988 wprowadzono eksperymental
nie centralizację bibliotek w mieście Bar
chan. Jest to ośrodek przemysłowy liczą
cy 60 tys. mieszkańców. Centralizacja we
dług opinii mongolskich bibliotekarzy 
przyniosła tu efekty pozytywne: czytel
nictwo objęło większą liczbę mieszkań
ców, zwiększyła się liczba wypożyczeń, 
wzrosło zainteresowanie książką. Wskaź
nik czytelnictwa osiągnął poziom 20 ksią
żek na jednego czytelnika, podczas gdy 
średnia dla kraju wynosi w bibliotekach 
publicznych 12—13 książek na czytelnika; 
w wypadku bibliotek szkół średnich i 
wyższych wskaźnik ten dochodzi do 50 
książek na czytelnika.

Oprócz miasta Barchan zaczęto wpro
wadzać centralizację bibliotek publicz
nych w stolicy Mongolii — w Ułan-Ba
tor. Wyrażana jest tu opinia, że centrali
zacja w tym dużym mieście przebiega 
znacznie trudniej niż w mniejszych o- 
środkach.

Mongolia znajduje się obecnie w trak
cie realizacji VIII pięciolatki, w której 
akcentuje się znaczenie i rozwój kultury. 
Opracowany został program „Kultura do 
roku 2005”, zakładający budowę w Mon
golii pełnej sieci bibliotek technicznych, 
rozszerzenie sieci bibliotek publicznych i 
szkolnych, a także automatyzację proce
sów bibliotecznych. Oczywiście, automaty
zację tę zamierza się rozpocząć od biblio
teki narodowej, noszącej tu nazwę Pań
stwowa Centralna Biblioteka Mongolskiej 
Republiki Ludowej. Do niedawna w na
zwie tej był jeszcze człon „im. Józefa 
Stalina”, a akcentem podkreślającym ran
gę patrona jest stojący do dziś pomnik 
Stalina. W ramach pieriestrojki zrezygno
wano z utrzymania dotychczasowej na; 
zwy. Nastąpiło to dość późno, bowiem 
poprzedni przywódca Mongolii, Jumdża- 
gijn Cedenbał, utrzymywał, że kiytyce 
podlegają tylko niektóre błędne strony 
działalności Stalina, natomiast w stosun
ku do Mongolskiej Republiki Ludowej
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„generalissimus” zajmował słuszne stano
wisko i nie podlega ono rewizji 2.

Biblioteka narodowa Mongolii znajduje 
się pod zarządem Akademii Nauk Mon
golskiej Republiki Ludowej. Pełni razem 
z Ministerstwem Kultury nadzór metody
czny nad wszystkimi bibliotekami kraju.

Do najważniejszych stojących przed nią 
problemów należy przeklasyfikowanie 
wszystkich zbiorów bibliotecznych, a za
tem i ogromna praca nad katalogami. W 
1986 r.. opracowano w Mongolii, wzorując 
się na radzieckiej klasyfikacji bibliotecz- 
no-bibliograficznej (BBK’) i uwzględnia
jąc specyfikę mongolską, nowe tablice 
klasyfikacji.

W związku z przechodzeniem na nowe 
zasady klasyfikacji należało zorganizować 
specjalne kursy i seminaria, a także prak
tyki przygotowujące bibliotekarzy do rea
lizacji tego przedsięwzięcia. Obecnie 50% 
wszystkich bibliotek Mongolii przeszło już 
na nowe zasady klasyfikacji. Pełne obję
cie nią wszystkich bibliotek planuje się 
na rok 1991.

Oprócz problemów warsztatowych zwią
zanych z klasyfikacją i katalogowaniem 
zbiorów przewiduje się wprowadzenie 
istotnych zmian w doskonaleniu systemu 
bibliotecznego Mongolii, z uwzględnie
niem przede wszystkim potrzeb czytelni- 
czj'ch ludności z terenów wiejskich, tam 
bowiem z przyczyn obiektywnych książka 
dociera najtrudniej.

W końcu 1987 r. odbyło się IV Plenum 
Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej, 
na którym omawiany był problem popra
wy warunków kulturalno-bytowych mie
szkańców wsi, a w połowie 1988 r. na 
Sesji Wielkiego Churału Narodowego MRL

* Jumdżagijn C e d e n b a ł  — Artykuły i prze
mówienia 1941—1976. Warszawa: Książka i Wie
dza 1978 s. 594.

’ BBK — Biblioteczno-bibliograficzeskaja klas- 
sifikacija — klasyfikacja uniwersalna, pomy
ślana jako bardziej postępowy wariant stoso
wanej poprzednio w ZSRR Uniwersalnej Kla
syfikacji Dziesiętnej. Została opracowana w la
tach 1958—1968 przez grupę specjalistów z Bi- 
bibliotekł im. Lenina w Moskwie, Biblioteki im. 
Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie, Biblio
teki Akademii Nauk ZSRR oraz WSzechzwiąz- 
kowej Izby Książki. Klasyfikacja ta składa się 
z 28 działów oznaczonych dużymi literami al
fabetu rosyjskiego. W obrębie działów poddzia
ły znakowane są dziesiętnie: wprowadzono też 
poddziały wspólne na wzór UKD. Całość tablic 
liczy 30 tomów zawierających około 1 min sym
boli.

rozpatrywano zagadnienie aktywizacji kul
turalnej ludności wiejskiej. Wytyczono 
program powszechnego wychowania este
tycznego, wyznaczając zadania w tym za
kresie organom administracji państwowej. 
W celu wprowadzenia w życie przyjętych 
postanowień ustalono, że do 1995 r. we 
wszystkich somonach powstaną centra 
kulturalne wyposażone w sale projekcyj
ne, sale gimnastyczne, pomieszczenia dO' 
tańca, gabinety krajoznawcze, pokoje dla 
kółek zainteresowań itp.

Oddzielnym, bardzo złożonym zagadnie
niem jest upowszechnienie kultury, w tym 
czytelnictwa, wśród wędrujących hodovr- 
ców i ich rodzin. Do obsługi koczowni
czej ludności rozsianej na dużych prze
strzeniach organizuje się przenośne punJc- 
ty biblioteczne oraz ruchome kina. Pro
wadzi się również badania nad w^ykorzy- 
stywaniem innych form upowszechniania 
kultury w specyficznych warunkach du
żych przestrzeni i koczowniczego trybu 
życia mieszkańców.

Planuje się rozszerzenie usług biblio
tecznych m. in. przez podniesienie rangi 
zawodu bibliotekarza. W następnej pięcio
latce przewidziane jest podwyższenie wy
nagrodzenia pracowników bibliotek. Roz
szerzy się też system kształcenia i dosko
nalenia bibliotekarzy. Obecnie program 
kształcenia realizowany jest w Państw0- 
wym Instytucie Pedagogicznym, jednaJc 
zdobj’wanie kwalifikacji bibliotekarskich 
na poziomie wyższym odbywać się musi 
na razie poza granicami Mongolii, w kra
jach socjalistycznych, głównie w ZSRR. 
Obecnie 48% pracowników bibliotek mon
golskich ma wykształcenie specjalistyczne 
wyższe lub średnie.

Jednym z głównych zadań bibliotekar
stwa mongolskiego, wymagającym wyso
kiej klasy specjalistów oraz znacznych 
środków finansowych, jest konserwacja 
bardzo cennych, często unikatowych zbio
rów. Wiele staromongolskich ksiąg, w 
tym pokaźna liczba wydawnictw o ti-eści 
religijnej, wymaga szybkich zabiegów 
konserwatorskich.

Rozległy program rozwoju bibliotekar
stwa mongolskiego będzie mógł doczekać 
się realizacji, gdy z udzieleniem fachowej 
pomocy mongolskim bibliotekarzom po
spieszą inne kraje mające znaczący doro
bek w dziedzinie bibliotekarstwa i biblio
tekoznawstwa.
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Jan Burakowski

Problematyka działalności 
bibliotek zagranicznych na łamach 

„Poradnika Bibliotekarza* ** (1987—1989/

Nie ulega wątpliwości, że racjonalne, 
krytyczne przyswajanie sobie do
robku innych może być istotnym 

czynnikiem zdynamizowania rozwoju w 
każdej dziedzinie gospodarki narodowej. 
Odnosi się to również — a nawet w 
szczególnym stopniu — do bibliotekar
stwa. Wiele elementów organizacji i dzia
łalności bibliotecznej (lokale, sprzęt, tech
nika opracowania i udostępniania zbio
rów, przygotowanie kadr zawodowych i 
in.) stawia przed bibliotekarzami w róż
nych krajach identyczne lub zbliżone 
problemy, w ramach których może nastę
pować wymiana i przejmowanie doświad
czeń. Bibliotekarstwo polskie ma stosun
kowo niedawną metrykę, może więc wie
le skorzystać z doświadczeń krajów o bo
gatszym i bardziej wielostronnym do
świadczeniu w pracy bibliotekarskiej.

Z uwagi na wymienione wyżej okolicz
ności problematyka zagraniczna ma trwa
łe miejsce również na łamach polskich 
czasopism bibliotekarskich. Intensywmość 
nasycenia ich tą problematyką jest różna 
w poszczególnych okresach i latach; róż
nice te mają źródło — jak się wydaje — 
głównie w takich okolicznościach jak licz
ba służbowych wyjazdów  ̂ bibliotekarzy za 
granicę, zainteresowanie i aktywność re
daktorów czasopism, atrakcyjność hono
rariów autorskich. W ostatnich latach spo
re zainteresowanie tymi zagadnieniami 
wykazują miesięczniki „Poradnik Biblio
tekarza” i „Bibliotekarz”, znacznie mniej
sze natomiast kwartalnik „Przegląd • Bi
blioteczny”, uwzględniający problematykę 
zagraniczną w zasadzie tylko w przeglą
dach literatury fachowej i w kronice wy
darzeń.

Bliższej analizie poddano zawartość 
trzech roczników „Poradnika” — 1987, 
1988, 1989 (do numeru 9). Problematyka 
zagraniczna prezentowana była w tym o- 
kresie w 16 artykułach i pokrewnych for
mach publicystycznych, w 2 recenzjach i 
w tyluż dłuższych notach sprawozdaw
czych oraz w 15 krótkich notkach kroni
karskich. Poza tym autorzy polscy w 
czterech artykułach powoływali się na 
doświadczenia obce.

Problernatyka artykułów i recenzji do
tyczyła . następujących tematów (w na
wiasie V kraj, którego problematyka arty
kułu dotyczy);

* Tekst przygotowany na czterdziestolecie „Po
radnika Bibliotekarza“.

— czytelnictwo ludzi niepełnospraw
nych i bibłioterapia — 2 (Dania, ZSRR);

— współpraca regionalna bibliotek — 1 
(Szwecja) ;

— kształcenie bibliotekarzy i pracowni
ków' informacji — 3 (Dania, USA, Chiny);

— organizacja zakupu książek dla bi
bliotek — 1 (Anglia);

— organizacja działalności bibliotek na
rodowych i innych bibliotek naukowych 
— 2 (Chiny, Słowacja);

— automatyzacja prac bibliotecznych — 
1 (Anglia);

— pomieszczenia dla bibliotek nauko
wych — 1 (RFN) ;

— biblioteki szkolne — 2 (Francja, kra
je anglosaskie) ;

— biblioteki publiczne — 2 (Grecja, 
Szwecja) ;

— historia nauki i bibliotek — 2 (Bi
blioteka Aleksandryjska, USA — B, Fran
klin) ;

— ruch bibliofilski — 1 (ZSRR).
Jak widać z powyższego wykazu, opu

blikowane artykuły dotyczą dość szero
kiego wyboru tematów, również ich roz
rzut terytorialny jest znaczny. Większość 
prac poruszających problemy współczes
ności bibliotekarstwa odnosi się do kra
jów pod tym względem przodujących 
(anglosaskie, skandynawskie).

Szczególnie bogate materiały związane 
z pracą bibliotek zagranicznych prezen
towane są w roczniku 1987 — 8 artyku
łów i 1 recenzja. Niemal w 100% dotyczą 
one problemów istotnych i są napisane 
bardzo ciekawie. Należy tu specjalnie 
wyróżnić artykuły Lucjana Bilińskiego i 
Henryka Hollendra o kształceniu biblio
tekarzy w Danii i w USA, Haliny Ka- 
mińskiej o obsłudze bibliotecznej ludzi 
chorych i niepełnosprawnych w Danii, 
Lucjana Bilińskiego o współpracy mię
dzybibliotecznej w Szw'ecji, Jana Woło- 
sza o problemach gromadzenia zbiorów 
w Anglii i w Polsce oraz Radosława Cy
bulskiego o budownictwie bibliotecznym 
w RFN. Pozostałe dwa interesujące nas 
roczniki prezentują się skromniej. W 
1988 r. opublikowano 3 artykuły i 1 re
cenzję, w tym bardzo ciekawy materiał 
Ewy Wójcik o bibliotekach szkolnych we 
Francji, a w 1989 r. — 4 artykuły, w tym 
interesujący tekst Jana Wołosza o orga
nizacji i działalności Biblioteki Miejskiej 
w Uppsali (Szwecja). Opubliko'^ane na 
łamach „Poradnika” artykuły i inne ma-
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teriaiy są napisane niemal wyłącznie 
przez autorów polskich. Autorów obcych 
reprezentują tylko Vera i Milan Kamen- 
scy (artykuł o pracy biblioteki w Bań
skiej Bystrzycy).

Nie mam wątpliwości, że materiały 
związane z działalnością bibliotek zagra
nicznych stanowią bardzo cenną część za
wartości czasopisma, poważnie poszerza
jącą i wzbogacającą prezentowane czytel
nikom treści.

Poważnym atutem, ale równocześnie i 
ograniczeniem jest jednostronność źródeł 
pozyskiwania materiałów — są to niemal 
wyłącznie artykuły pisane z autopsji przez 
osoby delegowane za granicę. Ogranicza 
to zasięg tematyczny i terytorialny publi
kowanych tekstów. Ten mankament moż
na by częściowo usunąć zlecając osobom 
kompetentnym (przede wszystkim pra
cownikom Biblioteki Narodowej zajmują
cym się redagowaniem BABilN oraz „Ze
szytów Przekładów”) opracowanie artyku
łów na podstawie materiałów obcych, a 
także zamieszczając przedruki szczególnie 
cennych artykułów z czasopism zagranicz
nych. Warto by też rozważyć możliwość 
publikowania w większym zakresie krót
kich recenzji, a także wprowadzenia prze
glądu międzynarodowego związanego te
matycznie z bibliotekarstwem „maso
wym” (biblioteki publiczne, szkolne, szpi
talne), gdyż w odpowiednich kronikach 
w „Bibliotekarzu” oraz w „Przeglądzie 
Bibliotecznym” odnotowywane są w zasa
dzie wyłącznie fakty i akty prawne zwią
zane z życiem bibliotek naukowych.

Należy zwrócić uwagę i na to, że na 
łamach polskich czasopism bibliotekar
skich nie znajduje odzwierciedlenia lub 
znajduje odbicie bardzo słabe wiele pro

blemów dominujących obecnie w literatu
rze bibliotekarskiej krajów wysoko roz
winiętych. Są to przede wszystkim pro
blemy:

•  racjonalnej organizacji działalności 
bibliotecznej w najrozmaitszych aspek
tach oraz ekonomizacji procesów biblio
tecznych. W warunkach ograniczonych 
środków na działalność biblioteczną (tak
że w krajach najbogatszych) intensywnie 
poszukuje się rozwiązań najbardziej ra
cjonalnych — zapewniających optymalne 
efekty przy zaangażowaniu możliwie naj
mniejszych środków. Dla nas chyba szcze
gólnie interesujące są prace dotyczące 
optymalizacji zatrudnienia — z uwagi na 
przerosty w zatrudnieniu i mało racjo
nalne wykorzystanie personelu bibliotek;

•  ustaleń normatywnych i standaryza
cji procesów bibliotecznych. W najbliż
szych latach biblioteki publiczne znajdą 
się niewątpliwie w gestii samorządów 
terytorialnych (finansowanie i zarządza
nie). Daje to bibliotekom (dobrze pracu
jącym) szanse bardziej wszechstromiego 
rozwoju pod warunkiem jednak, że sa
morządy dysponować będą sensownymi u- 
staleniami prawnymi i normatywnymi, 
stymulującymi i ukierunkowującymi ich 
aktywność ;

•  automatyzacji i komputeryzacji pro
cesów bibliotecznych. W tym zakresie bi
blioteki polskie są szczególnie zacofane, 
prezentują pozioni osiągnięty przez biblio
teki krajów rozwiniętych w początkach 
lat sześćdziesiątych. Również z tego wzglę
du celowe jest wskazywanie biblioteka
rzom łatwych, tanich rozwiązań.

B ib liotek i p ub liczn o-szkoln e  
czy  i szkolne, i publiczne?

Pytanie o relacje między biblioteka
mi szkolnymi i publicznymi, głów
nie na wsi, pojawia się często na 

lamach „Poradnika”, szczególnie w związ
ku z propozycjami łączenia bibliotek 
szkolnych i publicznych, co ma przynieść 
w efekcie... Właśnie — co?

Pytanie to stawiamy i my, ponieważ 
szukając odpowiedzi zbadałyśmy warunki 
'kilkunastu bibliotek szkolnych w woje
wództwie toruńskim, a i pracujące w 
tych miejscowościach biblioteki publicz
ne udzieliły nam życzliwie informacji na 
temat swego stanu i możliwości.

Idea łączenia bibliotek ma wielu zwo
lenników i tyluż przeciwników. Dopóki 
zna się ją z publikacjii, wydaje się moż
liwa do przyjęcia, a nawet słuszna. Jed

nak konfrontacja z praktyką koryguje 
poglądy na to rozwiązanie. Z paroma wy
jątkami, które — jak wiadomo — najczę
ściej potwierdzają regułę.

Żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
nie łączyć, trzeba choćby pokrótce przy
pomnieć funkcje biblioteki szkolnej. Już 
Komisja Edukacji Narodowej (w XVIII 
wieku!) odmawiała zgody na powołanie 
szkoły, jeśli nie gwarantowano utworze
nia w niej bibEoteki dysponującej księ
gozbiorem, który umożliwiałby poznanie 
dorobku literackiego oraz sprzyjał proce
sowi samodzielnego poszerzania wiedzy. 
Tym bardziej więc dziś, gdy szkoła od
chodzi od zasady nauczania reprodukty w- 
nego na korzyść wyposażania ucznia w 
umiejętności niezbędne w 'samokształce-
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niu i ciągłym podnoszeniu wiedzy, roli 
biblioteki szkolnej przecenić nie można. 
Diatego właśnie w krajach rozwiniętych 
ukształtował się model tej biblioteki jako 
centrum dydaktycznego szkoły, ośrodka 
multimediów czy interdyscyplinarnej pra
cowni, co pociąga za sobą także prze
kształcenie jej struktury i zbiorów. W tak 
pojętej bibliotece szkolnej książka i cza
sopismo stanowią tylko jeden z wielu, 
choć bardzo ważny składnik gromadzo
nych nośników informacji.

W naszej rzeczywistości jest to niestety 
model odległy. Nie znaczy to, że nie po- 
winniśmy podejmować wysiłków, aby 
wzmocnić funkcje edukacyjne naszych 
bibliotek. Przyświecać nam powinna jed
na niepodważalna zasada: zadaniem 
współczesnej szkoły jest przygotowanie 
uczniów do samokształcenia, samokształ
cenia ustawicznego.

Już dziś, gdy następuje otwarcie pol
skiej gospodarki na świat, widzimy, jak 
wielu umiejętności nam brakuje. Barierą 
są nie tylko języki obce, barierą są na
sze braki w zakresie praktycznych do
świadczeń w wykorzystywaniu elektroni
ki, nasze zacofanie technologiczne i orga- 
nizacyjne, nawet nasze telefony, nie 
wspominając już mankamentów naszej 
pracy. Barierą jest nasz brak otwarcia 
na postęp techniczny i tę barierę szkoła 
musi usuwać od zaraz. U progu XXI 
wieku komputer nie może być bajką o 
żelaznym wilku.

Przygotowywanie uczniów do samo
kształcenia jest (a przynajmniej powinno 
być) realizowane w ramach wszystkich 
przedmiotów, nie tylko podczas obowiąz
kowego przysposobienia czytelniczego i 
informacyjnègo, i to właśnie przy wszech
stronnym wykorzystaniu biblioteki szkol
nej jako podstawowego warsztatu pracy 
umysłowej uczniów i nauczycieli. Biblio
teka ta nie jest bowiem i nie może być 
jedynie wypożyczalnią lektur, chociaż do 
takiej funkcji bywa niekiedy programo
wo ograniczana; powinna stanowić war
sztat pracy dydaktyczno-wychowawczej 
szkoły, tak jak pracownia chemiczna czy 
fizyczna, z tą różnicą, że gromadzi i udo
stępnia źródła wiedzy z różnych dyscy
plin nauki i dziedzin życia społecznego. 
, Bibliotekarz szkolny nosi miano na
uczyciela bibliotekarza, co wyróżnia go 
spośród pracowników innych sieci biblio
tecznych ze względu na konieczność po
siadania podwójnych kwalifikacji — i 
nauczycielskich, i bibliotekarskich. Jego 
zaś zadania poszerzone zostały o obowią
zek prowadzenia lekcji objętych progra
mem przysposobienia czytelniczego i in
formacyjnego od I klasy szkoły podsta
wowej po klasy maturalne.

Oto dlaczego nie można bibliotek „wy
prowadzać” ze szkoły, podobnie jak nie 
likwiduje się gabinetu biologicznego, dla
tego że w pobliżu rośnie las i wokoło są

pola uprawne, bo one tego gabinetu nie 
zastąpią, choć wspaniale go uzupełnią.

Postawmy sobie również kilka pytań 
praktycznych. Jeśli łączyć biblioteki, to 
czyją własnością staje się księgozbiór, ja
kie przyjąć zasady jego klasyfikacji i roz
mieszczenia; katalogi mają być wspólne 
czy odrębne; czy cały księgozbiór udo
stępniać wszystkim czytelnikom; ęzy i w 
jaki sposób zostanie wydłużony czas pra
cy biblioteki; kto będzie zatrudniał bi
bliotekarzy; kto da środki na uzupełnia
nie zbiorów i wyposażenia? Kto tę bi
bliotekę będzie nadzorował i wreszcie — 
gdzie taka biblioteka ma się znajdować?

Biblioteka szkolna na pewno nie może 
być zlokalizowana w oddaleniu od szko
ły, bo jak mogłaby szkoła posługiwać się 
zbiorami bibliotecznymi, gdyby znajdo
wały się one gdzie indziej? Dziś nie mo
żna nauczać bez encyklopedii, słowników, 
informatorów, czasopism, bez taśmo- i 
płytoteki (miejmy nadzieję, że już nie
długo także i bez wideoteki), bez pobu
dzania, aktywności intelektualnej zarów
no uczniów, jak nauczycieli. Przecież nie 
mniej ważne od obsługi uczniów są obo
wiązki biblioteki szkolnej wobec grona 
pedagogicznego. To w bibliotece szkolnej 
nauczyciel powinien uzyskać literaturę i , 
techniczne środki pomocne w realizacji 
procesu dydaktyczno-wychowawczego, w 
unowocześnianiu tego procesu, w do
kształcaniu i samokształceniu.

Czy i gdzie można więc połączyć bi
bliotekę szkolną i publiczną? Naszym 
zdaniem tylko tam, gdzie szkoła dyspo
nuje lokalem pozwalającym na przyjęcie 
biblioteki publicznej, lub tam, gdzie bi
blioteka znajdowałaby się w bezpośred
nim sąsiedztwie szkoły. Biblioteka taka 
rausiałaby gwarantować zaspokajanie po
trzeb uczniów i nauczycieli w pierwszej 
kolejności. Aby złączyć obie biblioteki, 
potrzebne są też sprzyjające warunki ka
drowe oraz poprawnie opracowane, ska
talogowane zbiory, które dałyby się ła
two scalić w stosunkowo krótkim czasie. 
W województwie toruńskim nie znala
złyśmy ani jednej miejscowości, w której 
te wszystkie warunki byłyby możliwe do 
spełnienia.

Zwróćmy jeszcze uwagę na iraie oko
liczności. Nauczyciel bibliotekarz musi 
mieć przygotowanie pedagogiczne . i bi
bliotekarskie, pracuje 30 godzin tygo
dniowo, ma wakacje i ferie. Kwalifikacji 
bibliotekarza zatrudnionego w bibliotece 
publicznej tak rygorystycznie się nie eg
zekwuje — wykształcenie średnie może 
być w pełni satysfakcjonujące. Wymiar 
jego czasu pracy wynosi 40 godzin, a ur
lop — 26 dni. Z kolei wynagrodzenie pra
cownika biblioteki publicznej z wykształ
ceniem średnim może być znacznie wyż
sze od wynagrodzenia bibliotekarza szkol
nego z wykształceniem uniwersyteckim. 
Dodajmy jeszcze prestiż zawodowy, czas 
pracy przed i po południu... Przy takim
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zróżnicowaniu warunków zatrudnienia 
trzeba liczyć na wyjątkowo dobrą wolę 
vzspółdziałania obu stron, aby dominują
cym efektem połączenia bibliotęk nie 
stały się konflikty pracownicze.

A jakie byłyby wymierne korzyści po
łączenia? Scalony, bogatszy, łatwiej do
stępny księgozbiór, wydłużony czas funk
cjonowania biblioteki, możliwość szersze
go zaspokajania potrzeb środowiska.

Wśród tych korzyści nie można prze
widywać żadnych oszczędności finanso
wych. Przeciwnie, środki powinny być 
■zwiększone, aby taka placówka mogła 
stać się przodującą wśród innych, aby 
była przykładem przekształcania się bi
blioteki w wielofunkcyjną pracownię 
szkolną, aby zarazem jej działalność kul- 
turalno-wychowawcza w środowisku była 
wszechstronna i coraz bardziej różnorod
na. To właśnie tu, w bibliotece, dorośli 
mieszkańcy wsi powinni znajdować po
trzebne im piśmiennictwo, także facho
we, tu powinni zapoznawać się z kompu
terami, techniką wideo itp.

Stąd propozycja dla samorządów lokal
nych. Jeśli nie będziemy mogli zapewnić 
optymalnych warunków bibliotece szkol- 
no-środowiskowej, pozostawmy na wsi 
dwie odrębne biblioteki — i szkolną.

i publiczną. Niech się uzupełniają, współ
pracują ze sobą, niech też konkurują. 
W przeciwnym razie uzyskamy jedną 
średnią, a może nawet słabą.

W województwie toruńskim są trzy 
miejscowości, w których istnieją częścio
we warunki do ewentualnego połączenia 
bibliotek. Możliwościami lokalowymi dy
sponuje szkoła w K.siążkach i w Łążynie 
II, natomiast w Rychnowie bibliotekę 
szkolną mogłaby przyjąć pod swój dach 
biblioteka publiczna, którą od szkoły 
dzieli tylko podwórko i w której znajduje 
się już szkolna świetlica i pracownia pla
styczna. Tam ponadto obie panie mają 
wyższe studia bibliotekarskie, zatem tyl
ko jedna z nich musiałaby uzyskać kwa
lifikacje pedagogiczne. I choć generalnie 
stwierdzić trzeba, że biblioteki publiczne 
w naszym województwie w większości 
mają bogatsze księgozbiory i lepiej zor
ganizowany warsztat, na tych trzech 
miejscowościach kończy się lista biblio
tek, których połączenie można by rozwa
żać jako korzystne dla szkoły i dla śro
dowiska.

WANDA JANIKOWSKA. 
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Toruń Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka

Panie Ministrze, 
Pan nam to załatwi...

Takie wezwanie zdają się kierować 
pod adresem władz oświatowych ci 
z bibliotekarzy szkolnych, którzy 

bezskutecznie — jak dotąd — dopomi
nają się o w pełni zgodne z przysługu
jącym im mianem nauczyciela traktowa
nie ich w szkole, a ściślej mówiąc zabie
gają o obniżenie obowiązującego ich wy
miaru zajęć, odczuwanego, podobno po
wszechnie, jako wielce krzywdząca nie- 
,sprawiedliwość.

Jest to też jeden z motywów listów do 
redakcji, niekiedy opatrzonych nagłów
kiem List do ministra edukacji, nadsy
łanych z wyraźnym życzeniem, aby uka
zały się drukiem i tym samym uzyskały 
szerszy rezonans w środowisku. Sam zaś 
akt publikacji mógłby stanowić wymow
ny dowód, że redakcja także włącza się 
do walki o położenie kresu degradacji, 
jaka jest udziałem jedynej w szkole, za
sługującej wszairże na lepszy los, grupy 
nauczj’cieli.

Co jednak może tu zdziałać redakcja? 
Oczywiście, nie może długo udawać, że 
tych listów nie otrzymuje, lecz czy w ogó
le powinna przykładać ręki do popula
ryzowania i popierania roszczeń artyku
łowanych w imieniu ogółu przez repre

zentantów zawodu, którzy może wcale 
nie są reprezentantami, lecz zaledwie zni
komą grupką osób bardziej niż inne sfru
strowanych przyrównywaniem się do na
uczycieli dydaktyków?

Stąd na marginesie listów oraz zasłysza
nych przy różnych okazjach wypowiedzi 
kilka nasuwających się refleksji. Wpierw 
jednak podkreślenie całego szacunku dla 
bibliotekarstwa szkolnego, co zresztą 
znajduje wyraz w licznie publikowanych 
materiałach mających na celu niesienie 
mu pomocy w realizowaniu niełatwych 
zadań. Podkreślenie takie jest konieczne, 
zwłaszcza gdy może się zdarzyć, że ktoś 
z Czytelników zechce poniższą relację 
odczytać inaczej, niż dyktowałyby to in
tencje redakcji.

Sedno kontrowersji tkwi w tym, że etat 
bibliotekarza szkolnego wiąże się z trzy- 
dziestogodzinnym tygodniowm wymiarem 
czasu pracy. Niektórzy z autorów w tym 
— jak piszą — „narzuconym” wymiarze 
widzą niemal dopust boży, przyczynę, dla 
której bibliotekarze nie liczą się w szko
le, spychani są na margines, nie cieszą 
się żadnym prestiżem ani w gronie na
uczycielskim, ani u młodzieży. Jak bo
wiem maże liczyć się Ictoś, kto za te sa
me pieniądze co np. polonista, którego
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etat wynosi 18 lekcji czterdziestopięcio- 
minutowych w tygodniu, musi na etacie 
bibliotekarza pracować 30 godzin zegaro
wych?

Z formalnego punktu widzenia nic ta
kiemu zestawieniu zarzucić nie_ można — 
po daj e liczby prawdziwe. Jednak towa
rzyszące mu rozumowanie zastanowi chy
ba każdego — oto autorzy mający się 
również za nauczycieli i obeznani na co 
dzień z praktyką szkolną zdają się nie 
widzieć, nie uznawać całej reszty czaso
wego obciążenia nauczycieli, które, choć 
nie wymierzone w godzinach zajęć, w 
równym stopniu co samo przeprowadze
nie określonej liczby lekcji obowiązuje 
polonistę czy matematyka. Można by na 
podstawie takiej interpretacji obowiąz
ków nauczyciela sądzić, że nie musi on 
przygotowywać się do lekcji, nie uzupeł
nia wiedzy, nie kontaktuje się z rodzi
cami, nie odpowiada za postępy uczniów, 
nie angażuje się w ich wychowanie, przy
zwala, aby hasali samopas na przerwach, 
zamyka oczy na ich bezpieczeństwo itp., 
itd. Jeśli szkoła dzisiejsza przedstawia tak 
marny widok i nauczyciel tak niewiele 
ma w niej do roboty, niedaleko stąd do 
żądania, aby w tej samej szkole i biblio
tekarz, tj. nauczyciel bibliotekarz, także 
pracował mniej. j

Jedni z autorów za normę do przyję
cia uważają nie więcej niż 26 godzin ty
godniowo, inni postulują 24, 22, a jest też 
propozycja, aby czas pracy w bibliotece 
szkolnej skrócić do 20 godzin tygodniowo. 
„Mniemam, że nie są to żądania wygóro
wane w porównaniu z 18 godzinami pra
cy tygodniowej nauczyciela” — napisał 
autor nie opublikowanego w „Poradni
ku” listu do. ministra edukacji narodo
wej, wyliczając przy fym skrupulatnie, że 
w godzinach zegarowych jest to stosunek 
30:13,5.

Zapewne jedyna to w Polsce propozy
cja tak radykalnego rozstrzygnięcia spra
wy, która notabene — jak można wnosić 
z wielu wypowiedzi — dla przeważają
cej większości osób zatrudnionych w bi
bliotekach szkolnych nie istnieje. Tak 
przynajmniej twierdzą pytane przez re
dakcję. Im praca bibliotekarska przynosi 
uznanie i szacuAek, nie czują się w żaden 
sposób skrzywdzone czy poszkodowane, 
nie cierpią z powodu pozycji nauczycieli 
w szkole. Według nich kim innym jest 
polonista, kim innym bibliotekarz, inne 
są też ich zadania i obowiązki — podob
nie np. na uczelni status wykładowcy róż
ni się w sposób zasadrticzy od statusu dy
rektora biblioteki, mimo że obaj mogą 
mieć tytuł naukowy profesora. Takie po
równanie, oddające nieźle istotę rzeczy, 
pozwoliłoby może łatwiej przechodzić do 
porządku dziennego nad jątrzącym nie
które koleżanki problemem relacji 30:18. 
— „Trzeba im .odpisać, żeby się pohamo
wały. Kiedyś szkole przysługiwałó mniej

etatów, pracowało się 36 godzin, a i to 
stale czasu było za mało”. „Żądania są 
absurdalne. Psują tylko opinię bibliote
karzom szkolnym. Niech każdy wyraziciel 
takich żądań pisze je we własnym imie
niu”. I dalej w podobnym duchu.

Powszechność odczuwania obowiązko
wego wymiaru godzin jako krzywdzące.) 
niesprawiedliwości nie jest więc tak po
wszechna, jak może wydaje się autorom 
listów. Również argumenty przytaczane 
dla uzasadnienia postulowanej zmiany nie 
wszystkim trafiają do przekonania. Naj
częściej wysuwa się ten, że nauczyciel bi
bliotekarz ma podwójne przygotowanie, 
np. polonistyczne i bibliotekarskie, wobec 
czego powinien być szczególnie docenia
ny. Zestawia się jego rozliczne umiejęt
ności fachowe i pedagogiczne, cechy oso
bowości niezbędne w zawodzie, oczekiwa
nia, którym musi w swej pracy sprostać. 
Inni nie widzą w tym wszystkim nic nad
zwyczajnego, a wyliczanie walorów poczy
tują — może nieco złośliwie — raczej za 
przejawy samouwielbienia niż za powody 
do chwały. „Bo rzeczywiście, cóż to miał
by do robienia w bibliotece i do jakich 
w niej zatrudnień nadawałby się ktoś, 
komu tego rodzaju kwalifikacji brak?”

Przy wszelkich „za” i „przeciw” niepo
kojące jest wyobcowywanie się bibliote
karzy szkolnych z grupy zawodowej o spe
cyficznych, innych niż ściśle nauczyciel
skie zadaniach. Zacna naczelnik ministe
rialna, dobijając się przed laty o usytuo
wanie bibliotekarzy w nomenklaturze pe
dagogicznej, nawet przypuścić nie mogła, 
na jakie narazi ich frustracje i że zapra
gną, aby utożsamiano ich w pełni z na
uczycielami, jakby bycie w szkole biblio
tekarzem samo w sobie było czymś gor
szym niż bycie nauczycielem dydakty
kiem. W tej przymiarce do osób naucza
jących gubi się niestety również szacunek 
dla własnego zawodu, choć przecież jego 
rola w dobie rozwijającej się informacji 
będzie rosnąć, a nie maleć.

Może przyda się tu zaapelowanie o roz
wagę. Nie kuśmy licha! Roszczeń doty
czących zmiany wymiaru godzin nie da 
się urzeczywistnić ani teraz, ani w naj
bliższej przyszłości, podobnie zresztą, jak 
było to niemożliwe w przeszłości, gdy bi
bliotekarze pracowali nie 30, lecz 36 go
dzin. Dość spojrzeć na bibliotekę szkolną 
w kontekście całej sieci bibliotecznej i 
ocenić sytuację w sposób obiektywny, 
m. in. odpowiadając na pytanie, czy sam 
fakt podjęcia pracy w szkole może być 
wyróżnikiem decydującym o tak niepro
porcjonalnie niskiej jak postulowana skali 
obowiązków bibliotekarza.

Kto zechce, zbuntowany przeciw odczu
wanej niesprawiedliwości, zrzucić jarzmo 
bibliotekarza i przeistoczyć się w na
uczyciela przedmiotu, ma — przy trwa
jącym jeszcze braku kadry w szkołach —-• 
wszelkie szanse wypróbowania słodyczy
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osiemnastogodzinnego tygodnia pracy. Mo
gą mu o nich powiedzieć i ci z polonistów, 
którzy zamienili swój tydzień na trzydzie- 
stogodzinny w bibliotece. Podejrzewam 
jednak, że kość niezgody tkwi w czymś 
innym, należy do naszego rodzimego piekła 
zawiści. Gdyby nauczyciel fizyki czy che
mii był zobowiązany nie do 18, lecz np. do 
24 godzin lekcyjnych, cierpienia i frustra
cje zmniejszyłyby się radykalnie, a może 
nawet pogrążony dziś w depresji nauczy
ciel bibliotekarz ujrzałby, jeśli dotąd tego 
nie widzi, szereg pozytywów swej pracy.

Z przelewających się po kraju dyskusji 
i z widocznych już przemian, które po
głębią się jeszcze w warunkach samo
rządności terytorialnej, powinniśmy wy
ciągnąć wnioski i myśleć o perspekty
wach. Trzeba poważnie liczyć się z tym, 
że to, co obowiązuje dziś, może nie być 
dane jutro, gdy powstanie — a jesteśmy 
świadkami, że już się tworzy — rynek 
pracy. On najskuteczniej rozstrzygnie ró
żne kwestie. Kto wie, czy nie okaże się 
też, że któregoś dnia wobec nadmiaru 
kandydatów na stanowiska nauczycielskie

uznano za słuszne podniesienie wymagań 
kwalifikacyjnych, a może i nowe ustale
nie liczby godzin obowiązkowego wymia
ru zajęć w szkole. Czy będzie to obniżka, 
czas pokaże. Na razie stosunki pracy w 
naszym kraju są w stadium głębokich 
przekształceń.

Co się zaś tyczy bibliotekarstwa szkol
nego, to mimo wielu trudności i praw
dziwie dotkliwych braków należy ono do 
dziedzin, których nie ma potrzeby się 
wstydzić. Powstało i rozwinęło się ogrom
nym wysiłkiem bibliotekarzy rozumieją
cych swe zadania i rzetelnie służących 
sprawie wychowania kilku już pokoleń 
młodzieży. Powinniśmy obecnie, w dobie 
przemian budzących tyle nadziei, nie 
szczędzić trudu, aby biblioteki szkolne 
utrzymać na możliwie wysokim poziomie, 
a i samym sobie nie pozwolić na szuka
nie taryf ulgowych w wypełnianiu obo
wiązków. Bez względu na to, czy, jak i 
ile pracuje ktoś obok nas, po prostu na
dal róbmy swoje.

WŁADYSŁAWA WASILEWSKA

SCENARIUSZ WYSTAWY

P raca człow ieka
Materiały: książki, ilustracje, portret, plansze z tytułami działów, kartoniki, karty z wypisa

nymi starannie cytatami i przysłowiami, materiały dekoracyjne, Do ekspozycji mogą być wy
korzystane stoły lub większe gabloty. Całość tematyki podzielono na 5 działów.

I

Motto :
Praca jest jedną z pierwszych powinno
ści człowieka ; ypraca jest konieczną dla 
człowieka potrzebą, praca jest szczęściem 
naszym [,..] przyczynia się do szczęścia 
ogółu.

Klementyna z Tańskich
' Hoffmanowa

PRACA CZŁOWIEKA
(na kartonikach znaczenie słowa ,,praca“)

świadoma, celowa działalność czło
wieka zmierzająca do wytworzenia okre
ślonych dóbr matei’ialnych lub kultural
nych, będąca ^podstawą i warunkiem ist
nienia 4 rozwoju społeczeństwa; wykony
wany zawód, zajęcie,’’ zatrudnienie, robota, 
akcja;

O wytwór pracy człowieka, opracowanie 
czegoś, dzieło, utwór;

H czynność człowieka (także zwierzęcia) 
oraz związany z nią wysiłek mięśniowy, 
intelektualny itp.; funkcjonowanie, działa
nie organizmu, organu, mechanizmu, ma
szyny itp.; proces, przebieg jakiejś czyn
ności, jakiegoś działania;
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zajęcie, zatrudnienie jako źródło za
robku; posada, zaTobfcowande;

S prace — działalność zespołowa, ogół 
czynności grupy łudzi realizujących wspól
nie jakieś zadanie;

@ potocznie — instytucja, w której się 
pracuje zarobkowo; miejsce zatrudnienia;

® w fizyce — jedna z podstawowych 
wielkości mechanicznych, równająca się ilo
czynowi wartości siły (działającej na ciało) 
mnożonej przez wartość przebytej (przez 
to ciało) drogii.

K s ią ż k i :

Człowiek i jego praca. Wwa 1971
Człowiek — praca — postęp społeczny. 

Wwa 1984
CZAJKA S., TULSKI J.: Praca i adap

tacja. Wwa 1987
DOBROWOLSKA D.: Praca w życiu 

człowieka. W’wa 1980
GLISZCZYŃSKA X.: Motywacja do pra

cy. Wwa 1981
KRAWCZYK E., TRZECIAK M.: Ele

menty nauki o pracy. Kielce 1976
MARKIEWICZ S.: Czyńcie ziemię sobie 

poddaną. Sens ludzkiej pracy. Wwa 1985
MATEJKO A.: Praca i koleżeństwo. 

Wwa 1963
MICHALIK M.: Moralność pracy. Wwa 

1977
Nauka o pracy. Wwa 1979
PSZCZOŁOWSKI T.: Praca człowieka. 

Wwa 1966
SARAPATA A.: O zadowoleniu i nieza

dowoleniu z pracy. Wwa 1977
Wiedza o pracy ludzkiej. Wybór arty

kułów. Wwa 1961

LITERATURA PIĘKNA O PRACY

Praca nie hańbi, hańbi próżnowanie.
Hezjod — Prace i dnie

Roztropna praca przy poćciwej sławie 
Jest jako przysmak przy wdzięcznej

potrawie.
Mikołaj Rej — o poćciwej pracy a o 

próżnoicaniu

Praca skarb napewniejszy; kto się spuści 
na nie,

I za żywota ma chleb, i po nim zostanie.
Szymon Szymono'.vicz — Zalotnicy

* Sloionik języka polskiego. T, 2.; L-P. Wwa 
1979, s. 904—905.

Ojczyzna stoi także tylko Chlebem, 
Chlebem poczciwej pracy, w pocie

uzbieranym.
Zwykle łzami ludzkimi
— często i krwią zlanym.

w. Pol Senatorska zgoda

Heroizm będzie trwał, dopóki tpraca; 
Praca? — dopóki stworzenie!...

Cyprian K, Norwid — Bohater

Bez pracy nie znano by spoczynku
słodyczy —

Bez niej niejeden w świecie nudne chwile 
liczy.

A. Fredro — Intryga na prądcc

Bo nie jest światło, by pod korcem stało, 
Ani sól ziemi do przypraw kuchenych, 
Bo piękno na to jest, by zachwycało 
Do pracy — praca, by się

zmartwychwstało.
Cyprian K. Norwid Promethidion

„Pracować musisz” — głos ogromny woła. 
N ie  z p o te m  d ło n i  tw e j ,  lub

tw e g o  g r z b i e t u , 
(Bo prac początek, doprawdy, jest nie tu): 
„Pracować musisz z potem twego CZOŁA!”

Cyprian K. Norwid — Praca

Z pracy codziennej, szarej
rąk, co się trudu nie zlęlcną,
wyrasta rzecz bez miary:
radość i piękno.

Edward Szymański — Praca

P r z y s ło w ia  n a  t e m a t  p ra c y :

Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą. 
Gdzie się z chęcią zejdzie praca, tam się

hojnie trud opłaca. 
Kto nie chce pracy znieść, ten nie ma co 

jeść.
Praca zawsze ipopłaca.
Kto się wstydzi pracy, niewart chleba i 

kołaczy.
Praca tuczy, bieda uczy.
Jaka praca, taka płaca.
Co człowiek za młodu zapracuje, to na 

starość jak znajdzie.
Kto nie ipracuje, sławy nie dostanie. 
Żadna praca nie hańbi.

K s ią ż k i :
Strofy o pracy. Antologia. ^Wybór i 

oprać.: G. Konecka, R. Matuszewski, Wwa 
1980

Dom IZ naszych rąk. Antologia opowia
dań 1944—1974. Wyboru dokonał i opa
trzył wstępem W, Nawrocki. Katowice 1974
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WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ
(na kartoniku treść pojęcia)

Wychowanie przez pracę, jeden z głów
nych składników wychowania, którego ce
lem jest ukszitałtowanie w młodzieży — 
poprzez odpowiednią jej działalność —rze
telnego stosunku do pracy, opartego na 
dobrym przygotowaniu do wykonywania 
pożytecznej pracy, przyzwyczajeniu do 
pracy, szacunku dla ludzi pracujących i 
wytworów ich pracy^.

K s i ą ż k i:
B/kilANKIEWICZ H.: Praca a kształto

wanie osobowości ucznia. Wwa 1966
LECH K.: Rozwijanie myślenia uczniów 

przez łączenie teorii z praktyka, Wwa 
1962

MYSLAKOWSKI Z.: Wychowanie czło
wieka w zmiennej społeczności, Wwa 1964

NOWżkCKI T.: Praca i wychowanie. 
Wwa 1980

NOWACKI T.: Wychowanie przez pracę. 
Wwa 1966

OKOŃ W.: Hasła szkoły twórczej 1 szko
ły pracy. Wwa 1948

BACHALSKA W., WIATKOWSKI Z.: 
Pedagogika pracy. Wwa 1980

SZANIAWSKI L: Kształcenie politech
niczne a praca ręczna. Wwa 1959

SZCZERBA W.: O wychowaniu przez 
pracę. Wwa 1961

ERGONOMIA
(na kartoniku znaczenie słowa)

Ergonomia — nauka zajmująca się ba
daniem warunków pracy, przystosowaniem 
środowiska pracy, maszyn i urządzeń 
technicznych do właściwości fizycznych i 
psychicznych człowieka z punktu widze
nia /.apewnienia optymalnych warunków 
wykonywania pracy’.

K s i ą ż k i:
Człowiek — praca — środowisko. Po

radnik z zakresu bezpieczeństwa pracy i 
ergonomii. Wwa 1989

Ergonomia. Zagadnienia przystosowania 
pracy do człowieka. Wwa 1974 (książka 
otwarta na str. 494 — ilustracje)

FILIPKOWSKI S.: Ergonomia przemy
słowa. Zarys problematyki, Wwa 1972

FILIPKOWSKI S.: Kształtowanie warun
ków pracy. Wwa 1965

FRIEDMANN G.: Maszyna i człowiek. 
ProbJem człowieka w cywilizacji maszy
nowej. Wwa 1966

GRANDJEAN E.: Fizjologia pracy. Za
rys eräonomii. Wwa 4971

’ OKOŃ w.: Słownik pedagogiczny. W w a  
19H1. s . 350

i Słownik jązyka polskiego. T. 1: A-K. Wwa 
1978 S, 552

KOWALCZUK R.: Podstawy psychologii, 
socjologii i organizacji pracy. Wwa 1981

KRASUCKI P., MICHALSKI E.: Ergo
nomia praktyczna. Wwa 1971

KRASUCKI P., ROSNER J.: Vademe- 
cum ergonomiczne. Wwa 1969

PIETRASINSKI Z.: Podstawy psycholo
gii pracy. Wwa 1976

Psychologia pracy. Wybrane zagadnie
nia, Red. X. Gliszczyńska. Wwa 1979

ROSNER J., OKON J.: Wybrane zagad
nienia ergonomii i psychologii pracy. 
Wwa 1965

PRAKSEOLOGIA
(na kartoniku treść pojęcia)

Prakseologia — ogólna teoria sprawnego 
(tj. racjonalnego i skutecznego) działania, 
dziedzina badań naukowych dotycząca me
tod wszelkiego celowego działania ludzi*. 
Obok podobizna (zdjęcie) Tadeusza Kotarbiń
skiego, podpis :

Tadeusz Kotarbiński (1886—1981) — filozof, logik 
i prakseolog. Był twórcą polskiej prakseologii, 
usystematyzował problematykę prakseologii, na
dając jej postać zwartej dyscypliny naukowej.

K s ią ż k i :
Abecadło praktycz-

Hasło dobrej robo-

Szkice praktyczne.

Sprawność i błąd, 
nauczyciela).

KOTARBIŃSKI T.: 
ności. Wwa 1972

KOTARBIŃSKI T.: 
ty. Wwa 1984

KOTARBIŃSKI T.:
Wwa 191.3 '

KOTARBIŃSKI T.:
(Z myślą o dobrej robocie 
Wwa 1966

KOTARBIŃSKI T,: Traktat o dobrej ro
bocie. Wrocław 1975

KURNAL J.: Zarys teorii organizacji i 
zarządzania. Wwa 1970

LANGE O.: Ekonomia polityczna. Za
gadnienia ogólne. T.I.: Wwa 1969

NOWACKI: T.; Wychowanie a cywili
zacja techniczna, Wwa 1964.

PSZCZOŁOWSKI T.: Zasady sprajwnego 
działania. Wwa 1967

ZIELENIEWSKI J.: Organizacja i za
rządzanie. Wwa 1969

ZIELENIEWSKI J.: Organizacja zespo
łów ludzkich. Wwa 1965

Wystawa może zainteresować uczniów star
szych klas szkoły podstawowej i szkół ponad
podstawowych. Powinni oni uświadomić sobie, 
że praca jest miernikiem wartości człowieka.

Wystawione książki można wykorzystać jako 
zestawienie bibliograficzne, chociaż nie wyczer
pują w pełni zagadnienia.

Oprać. JANINA MADEJSKA 
Starachowice

ł Encyklopedia powszechna PWN. T. 3. Wyd. 2. 
Wwa 1985 s. 732
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Z e s ta w ie n ie  b ib lio g ra fic z n e

Zastosowanie komputerów w dydaktyce
(Wybór publikacji z lat 1985 — 1988)

Czerwiński Adam: Mikrokomputer w 
dydaktyce — miejsce, funkcje i dobór. 
Wychów. Techn. w Szk. 1986 nr 4 s. 281— 
288, fot.

Czyżo Emanuel: Kto ważniejszy — 
uczeń czy nauczyciel, a może mikrokom
puter? Ośw. i Wychów. A 1985 nr 12 s. 
40—43.

Dobrowolski Ryszard: Psychologia a 
mikrokomputery w szkołach. Psychol. 
Wychów. 1987 nr 3 s. 308—318, bibliogr.

Dunin-Borkowski Jan: W jaki sposób 
zapewnić szkołom wartościowe oprogra
mowanie dydaktyczne. Wychów. Techn. 
w Szk. 1988 nr 1 s. 51—53.

Dunin-Borkowski Jan, Jaszuńska Ewa: 
Ocena edukacyjnych programów kompu
terowych. Wychów. Techn. w Szk. 1988 
nr 2 s. 144—151, bibliogr.

Filipowicz Franciszek, Święcicki Krzy
sztof: Mikroinformatyka i edukacja. No
wa Szk. 1985 nr 7/8 s. 250—255.

Golonka Tadeusz: Dokształcanie nauczy
cieli w zakresie wykorzystania mikrokom
puterów. Nowa Szk. 1988 nr 3 s. 159

Golonka Tadeusz, Pietrzyk Alina: Mi
krokomputer w szkole — pierwsze kroki. 
Kraków: IKN ODN, 1986. — (Materiały 
Pomocnicze w Zakresie Podstaw Infor
matyki i Wykorzystania Techniki Mikro
komputerowej w Dydaktyce; 1)

Golonka Tadeusz, Pietrzyk Alina; ZX 
Spectrum w szkole. Prz. Ośw. — Wychów.
1986 nr 3 s. 50—55

Hnatik Tadeusz: Wykorzystanie kompu
tera w pracy rady . pedagogicznej. Szk. 
Zawód. 1988 nr 7/8 s. 50—53, tab. bibliogr.

Konarzewski Krzysztof: Komputery w 
szkole. Kwart. Pedag. 1987 nr 2 s. 37—45

Konarzewski Krzysztof: Problemy edu
kacji komputerowej w szkole. Ośw. Doros.
1987 nr 3 s. 129—132

Kośla Halina: XIII Ogólnopolskie Semi
narium Technologii Kształcenia — Kom
puteryzacja w dydaktyce i w badaniach 
pedagogicznych. Dyd. Szk. Wyż. 1987 nr 2 
s. 215—218

Krajewski Janusz: Przygotowanie na
uczyciela do pracy z mikrokomputerem. 
Zycie Szk. 1986 nr 3 s. 83—92

Krajewski Janusz, Musiał Adam; Mi
krokomputery w dydaktyce. Cz. 1 Szk. 
Zawód. 1985 nr 7/8 s. 2—6, rys. tab.

Krajewski Janusz, Musial Adam: Kom
puteryzacja dydaktyki w praktyce. Cz. 2 
Szk. Zawód. 1985 nr 9 s. 9—11

Krzysztoń Emil: Zastosowanie techniki 
komputerowej w szkole. Szk. Zawód. 1988 
nr 1 s. 26—32

Kwestionariusz dotyczący cech badaw
czych oprogramowania komputerowego.. 
Wych. Techn. w Szk. 1988 nr 1 s. 45—46, 
tab.

Kwiatkowski Stefan M.: Aktualne pro
blemy nauczania i uczenia się wspoma
ganego komputerem. Szk. Zawód. 1985 nr 
7/8 s. 7—9

Lenkiewicz Iwona: Początki komputero
wej edukacji. (Informatyka w szkole). 
Nowator 1986 nr 2 s. 32—34

Lewowicki Tadeusz: O niektórych psy
chologicznych i pedagogicznych proble
mach wprowadzania komputerów do szko
ły. Psychol. Wychów. 1985 nr 4 s. 432— 
436

Łukaszewicz Ryszard: Nauczanie wspo
magane komputerowo. Edukacja 1987 nr 
1 s. 126—135

Łukaszewicz Ryszard: Wybrane własno
ści nauczania wspomaganego komputero
wo. Kwart. Pedag. 1986 nr 2 s. 69—78

Majewski Władysław: Warsztat nauczy
ciela — autora programów edukacyj
nych. (Cz. 1). Wychów. Techn. w Szk. 
1987 nr 1 s. 35—37

Materiały na konferencję naukową nt.. 
Mikrokomputery w kształceniu (Towarzy
stwo Naukowe Organizacji i Kierownic
twa. Wielkopolski Oddział w Poznaniu, 
Polskie Towarzystwo Informatyczne. Koło 
w Poznaniu. — Poznań: TNOiK, PTI,, 
1986 — 92 s.

Miejsce i rola mikrokomputerów w 
kształceniu szkolnym. Wywiad ze Zbig
niewem Rogowskim wicedyrektorem de
partamentu OBilP w MOiW. Rozm. Zyg
munt Pszeniczny. Fiz. w Szk. 1986 n< 5 
s. 267—271

Mokrzycki Wojciech, Walkiewicz Lena; 
Słownik pojęć i terminów z dziedziny gra
fiki komputerowej. Cz. 1—2. Informatyka 
1985 nr 2 s. 30—32; nr 3 s. 29—32
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Z e s ta w ie n ie  b ib lio g ra fic z n e

National Science Teachers Association: 
Kwestionariusz wartościowania oprpgra- 
inowania mikrokomputerowego. (Wersja 
1983). Wychów. Techn. w Szk. 1988 nr 1 
s. 47—51, tab.

Nowacki Tadeusz W.: Komputeryzacja 
i szkoła. Szk. Zawód. 1986, Cz. 1: U progu 
ery informatycznej, nr 2 s. 31—38, tab.; 
Cz, 2; Komputer w szkole, nr 3 s. 35—41; 

3: Wykorzystanie komputera w szkole,
nr 4 s. 37—40

Ocena edukacyjnych programów kom
puterowych. Prz. Techn. 1987 nr 35 s. 
13—14.

Pachulicz-Pawlikowska Danuta, Jaśkie
wicz Ryszard: Zastosowanie komputera w 
'usprawnianiu efektywności nauczania. 
Życie Szk. Wyż. 1986 nr 3 s. 47—52

Popowicz Maria: Komputer w szkole 
wiejskiej? (Wilanów w woj. konińskim). 
Glos Naucz. 1985 nr 27 s. 1,6

Rutkowski Jerzy: Bank dydaktycznych 
nrogramów komputerowych. Inspiracje 
Ï987 nr 14 s. 16—20, rys.

Sacha Krzysztof: Mikrokomputer w' 
.szkole i w domu. Warszawa: WSiP, 1988 
— 128 s.

’ Sepko-Guzicka Elżbieta, Guzicki Wojr 
oiech: Uwagi o opiniowaniu komputero- 
■wych’ programów dydaktycznych. Wychów. 
Techn. w Szk. 1988 nr 1 s. 42—44

Skłodowski Jan: Video, mikrokomputer 
i szkoła nowoczesna. Ruch Pedag. 1988 nr 
6 s. 93—99

Słomkiewicz Stefan: Komputerowe
wspomaganie kształcenia w świetle psy
chologicznej koncepcji poznawczej czło
wieka. Ruch Pedag. 1982 nr 2/3 s. 110— 
116

Stawowy Adam: Mikrokomputery w 
edukacji — oprogramowanie i sprzęt. 
Wychów. Techn. w Szkole 1987 nr 6 s. 
524—526

Styczyński Zbigniew, Mularczyk Józef: 
Dydaktyka wspomagana komputerem. 
Wychów. Techn. w Szk. 1987 nr 6 s. 518— 
520. tabl.

Szklarska Jolanta: Problemy kompute
ryzacji. Cybernetyka w pedagogice. Szk. 
Zawód. 1987 nr 5 s. 9—11

Szymała Henryk: ZX-81 w szkole. 
Wychów. Techn. w Szk. 1986 nr 1 s. 32— 
■37, rys.

Świniarski Wiesław; Komputer — na
rzędziem współczesnego nauczyciela i 
szkoły, Ośw. i Wychów. 1987 nr 19 s. 20— 
23

Tadeusiewicz Ryszard: Komputer w 
przedszkolu? Problemy 1987 nr 5 s. 39—42

Wojciechowski Janusz: Mikrokomputery 
wokół nas. Wychów, w Przedszk. 1987 nr 
11 s. 631—633

Wyspiański Józef: Nauczyciel użytkow
nikiem programu dydaktycznego. Wychów. 
Techn. w Szk. 1988 nr 3 s. 263—265, wy
kaz programów

Zaczyński Władysław: Nauczanie wspo
magane przez komputer w świetle zasad 
pedagogicznych. Ruch. Pedag. 1982 nr 2/3 
s. 126—135

Zaczyński Władysław: Teoretyczny kon
tekst „obecności” komputerów w naucza
niu. Ruch Pedag. 1986 nr 4 s. 3—20

Wykorzystanie komputerów na lekcjach

Brzezińska Maria: Wprowadzenie i za
stosowanie minikomputera Papy’ego w 
klasie pierwszej. Nauczanie Początkowe 
1987—1988 nr 3 s. 253—260, rys.

Cwirko-Godycki Jerzy: Minikomputery 
w procesie dydaktycznym. Warszawa: 
WSiP, 1980 — 196 s. — Bibliogr.

Danikiewicz Witold: Obliczenia masy 
molowej, składu procentowego i wzorów 
elementarnych za pomocą kobaputera. 
Chem. w Szk. 1987 nr 2 s. 110—115

Danikiewicz Witold, Ufnalski Walde
mar: Analiza wzorów sumarycznych, czyli 
czy komputer może myśleć? Chem. w 
Szk. 1988 Cz. 1 nr 1 s. 39—47; Cz. 2 nr 2 
s. 110—114

Dębski Robert: Czy nauczanie języka 
wspomagane komputerowo może być e- 
fektywne? Wychów. Techn. w Szk. 1988 
nr 3 s. 259—263, tab. bibliogr.

Dębski Robert: Kilka faktów z historii 
i dnia dzisiejszego nauczania języków ob
cych wspomaganego komputerem. Jęz. 
Obce w Szk. 1988 nr 4 s. 322—324

Dunin-Borkowski Jan: Mikrokomputery 
na lekcjach fizyki. Fiz. w Szk. 1986 nr 5 
s. 272—277, ryc. bibliogr.

Fajsal Moshattat Shagati, Zawadowski 
Wacław: Konstrukcje matematyczne z 
komputerem. Matematyka 1988 nr 3 s. 
149—166, rys.

Gątarz Janusz i Analiza ruchu jedno
stajnego i jednostajnie zmiennego przy 
wykorzystywaniu 'mikrokomputera ZX 
Spectrum 48 KB. Fiz. w Szk. 1988 nr 1 
s. 14—19, ryc. bibliogr.

Gubański Henon: Propozycja wykorzy
stania mikrokomputera w nauczaniu fi
zyki. Fiz. w Szk. 1987 nr 6 s. 328—333, 
rys. bibliogr.
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Kąkol Henryk: Rozumowanie matema
tyczne a komputer. Matematyka 1987 nr 
3 s. 145—148, wykr. bibliogr.

Kutner Ryszard: Dlaczego łatwiej o 
chaos niż o porządek, czyli czego nas uczy 
prawo wzrostu entropii. Fiz. w Szk. 1987 
nr 3 s. 153—159, ryc.

Kwiatkowska Ryszarda: Minikomputer 
a kształtowanie u dzieci pojęcia liczby. 
Zycie Szk. 1979 nr 11 s. 33—38

Lekcja z mikrokomputerem. Wychów. 
Techn. w Szk. 1985 nr 5 s. 314—319

Majewska Jadwiga: Próby wykorzysta
nia komputera w szkole podstawowej. 
Matematyka 1987 nr 2 s. 84—85

Manikowska Maria: Wykorzystanie mi
krokomputera przy redagowaniu opowia
dania w klasie drugiej. Z‘̂ cie Szk. 1987 
nr 10 s. 586—589

Matuszak Lucyna: Wykorzystanie inno
wacji technicznych (mikrokomputera ZX 
Spectrum Plus 48 KB) w procesie dydak
tycznym na lekcji muzyki. Wychów. 
Muzycz. w Szk. 1988 nr 2 s. 124—127

Moroz Henryk: Współczesne środki dy
daktyczne w nauczaniu początkowym ma- 
tematykt Warszawa: WSiP, 1986 — 104 s. 
Bibliogr.

Ormowska Barbara, Słowińska Tamara: 
Proste programy dydaktyczne w języku 
Basic. Matematyka 1988 nr 4 s. 195—204

Pazdro Krzysztof M.: Program Alfa. 
Chem. w Szk. 1987 nr 5 s. 294—304, rys.

Pracownia Technicznych Środków Na
uczania SN Racibórz: Lekcja z mikro
komputerem Wychów. Techn. w Szk. 1985 
nr 5 s. 314—319, rys.

Puch Andrzej, Mazur Jerzy: Mikrokom
putery w pomiarach fizycznych. Fiz. w 
Szk. 1988 nr 3 s. 135—140, rys. tab.

Sepko-Guzicka Elżbieta, Guzicki Woj
ciech: Zastosowanie komputerów w na
uczaniu matematyki. — Warszawa: IKN, 
1987 — 25 s.

Sienicki Maciej: Komputery nadchodzą. 
Jęz. Obce w Szk. 1985 nr 2 s. 150—154.

Walczak Marek: Mikrokomputery w 
nauczaniu geografii. Geogr. w Szk. 1986 
nr 4 s. 214—217, fot.

Woś Marek: Propozycja zastosowania 
komputera na ćwiczeniach laboratoryj
nych z wychowania technicznego w III 
klasie LO. Wychów. Techn. w Szk. 1986 
nr 5 s. 366—368

Wójcik Włodzimierz: Komputery w na
uczaniu biologii. Biol. w Szk. 1986 nr 4 s. 
226—229

Wyspiański Józef: Mikrokomputer na 
lekcji. Wychów. Techn. w Szk. 1986 nr 3 
s. 224—227

Zając Marek: Zastosowanie mikrokom
puterów na lekcjach języków obcych. Jqz. 
Obce w Szk. 1988 nr 4 s. 325—326

Komputery w kształceniu zawodowym

Fellner Andrzej: Zastosowanie kompu
terów w procesie dydaktyczno-wycho
wawczym realizowanym w szkole zawo
dowej. Szk. Zawód. 1988 nr 6 s. 24—27, 
rys.

Iwaniec Władysław: Cele, funkcje i 
możliwości wynikające z wdrażania mi- 
krokornputerów w szkołach technicznych, 
Szk. Zawód. 1985 nr 10 s. 15—16

Janicki Ludwik: Wybrane zagadnienia 
dotyczące nauczania wspomaganego kom
puterem w szkole zawodowej. Szk. Zawód.
1987 nr 3 s. 30—31

Kaczor S., Kwiatkowski S.: Metodyka 
wykorzystania komputerów w szkołach 
zawodowych. Szk. Zawód. 1988 nr 5, 
wkładka encyklopedyczna „Nauka i Tech
nika” nr 5/88 s. 1—5; nr 6, wkładka en
cyklopedyczna „Nauka i Technika” nr 
6/88 s. 1—5; nr 7/8, wkładka encyklope
dyczna „Nauka i Technika” nr 7/8 s. 1—5; 
nr 9, wkładka encyklopedyczna „Nauka i 
Technika” nr 9 s. 1—5, rys., bibliogr.

Kompleksowa stosowanie środków dy
daktycznych w kształceniu zawodowym 
(kom. red. W. F. Bastow; oprać, red. K. 
Szafraniec), — Warszawa: Instytut Kształ
cenia Zawodowego, 1985 — 183 s. — 
Bibliogr. przy rozdz.

Kopaczyńska Barbara, Kowalski Cze
sław, Muszyński Józef: Studio TV i tech
niki komputerowe w nauczaniu przed
miotów ogólnokształcących w szkołach 
zawodowych. (Na przykładzie Ze.społu 
Szkół Samochodowych im. Janusza 
Korczaka w Zielonej Górze). Szk. Zawód.
1988 nr 6 s. 29—32, rys.

Krzysztoń Emil: Zastosowanie tęphniki 
komputerowej w szkole. Szk. Zawód. 1988 
nr 1 s. 26—32

Łukaszewicz Ryszard: Gałęziowa leltcja 
komputerowa. Dyd. Szk. Wyż. 1987 nr 2 
s. 129—141
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Nowakowski Zdzisław: Komputerowe 
wspomaganie w rozwiązywaniu obwodów 
elektrycznych metodą prądów Oczkowych. 
Szk. Zawód. 1988 nr 1 s. 21—26, ryc., 
bibliogr.

Ruszkowski Józef: W sprawie wdraża- 
żania komputerów do szkół. Szk. Zawód. 
1987 nr 5 s. 11—13

Zastosowanie mikrokomputera w szkole 
zawodowej: ogólnopolska konferencja,

Zielona Góra, 18—19 października 1986 
roku: informacje o przebiegu, programy 
(Instytut Kształcenia Nauczycieli im. 
Władysława Spasowskiego w Warszawie. 
Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Zie
lonej Górze. — Zielona Góra: IKN ODN, 
1986 — 53 s.) (Informatyka w szkole)

ELŻBIETA TROJAN 
Opole — Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka

Maria Nowak

Ludzie, k tórzy zm ieniali św iat 
KONKURS CZYTELNICZY

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów klas VI—VIII do czytania literatury 
popularnonaukowej oraz szersze zainteresowanie ich uczonymi świata i polskimi 
ipionierami techniki.

ORGANIZACJA KONKURSU

9  Ogłoszenie konkursu z podaniem regu
laminu

— na radzie pedagogicznej
— na zebraniu łączników
— w klasach na lekcjach wychowaw

czych lub na lekcjach fizyki
— wywieszenie w bibliotece regulaminu 

konkursu oraz gazetki „Co t^zytać?” z 
^propozycjami wybranej literatury kon
kursowej.

•  Przyjmowanie zgłoszeń uczestników.

•  Indywidualne konsultacje z uczestni
kami konkursu.,

•  Zbiorowe dyskusje nad wybraną lek
turą w czytelni.

Półfinał — test pisemny.

Finał ustny 
VI—VIII.

w obecności uczniów kl.

® Ocena wyników przez jury złożone z 
matematyka, fizyka, bibliotekarza i 
przedstawicieli młodzieży (przewodni
czący samorządu szkolnego oraz lau
reat wojewódzkiej olimpiady fizycznej).

® Ogłoszenie wyników, wręczenie na
gród książkowych wyróżnionym uczest
nikom konkursu

Uczestnicy konkursu na prośbę organizato
rów otrzymali dodatkowe oceny cząstkowe z 
fizyki (5). Byl to jeden z czynników mobili
zujących młodzież do udziału.

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział ucz
niowie indywidualnie lub w zespołach 
klasow^ych (grupa uczniów z klasy).

2. Należy orientować się ogólnie, czym 
zajmowali się uczeni (I grupa haseł) oraz 
czego dokonali polscy pionierzy techniki 
(II grupa haseł). Dokładniej należy opra
cować hasła podkreślone.

3. Etąpy konkursu:
— półfinał (test pisemny) — połowa kwie

tnia
— finał (ustny) — początek maja

4. Zgłoszenia uczestników przyjmuje 
biblioteka do końca marca.

WIELCY UCZENI SWIATA

Tales z Miletu
Archimedes
Pitagoras
Mikołaj Kopernik
Leonardo da Vinci
Isaak Newton
Benjamin Franklin
Charles Augustin Coulomb 
Alessandro Volta 
André Marie Ampère 
Humphry Davy 
Georg Simon Ohm 
Michael Faraday 
James Clerk Maxwell 
Wilhelm Roentgen 
Kón.stanty Ciołkowski 
Maria i Piotr Curie 
Albert Einstein
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I I PÓŁFINAŁ

POLSCY PIONIERZY TECHNIKI

Erazm z Zakroczymia
Józef Naronowicz-Naroński
Stanisław Staszic
Abraham Stern
Ignacy Domeyko
Ernest Malinowski I
Stanisław Kierbedź
Franciszek Sekulski
Kazimierz Gzowski
Ignacy Lukasiewicz
Ralph Modjeski (Rudolf Modrzejewski — 

syn Heleny)
Gabriel Narutowicz
Ignacy Mościcki
Jan Szczepanik (polski Edison)

Uwaga;

W wyniku zgłoszeń i wniosków uczest
ników konkursu liczbę haseł musieliśmy w 
finale ograniczyć, gdyż opanowanie nie
których Sjprawiało dużą trudność uczniom 
klas VI i VII (uczniowie mieli prawo 
zgłaszać swoje uwagi na temat stopnia 
trudności materiału objętego konkursem 
oraz wyznaczonej literatury). Ponadto u- 
czestnicy konkursu mogli w finale zastą
pić jedno hasło osobowe, słabiej opano
wane, hasłem wybranym z podanego ze
stawienia nazwisk, a nie ujętym w pyta
niach i w zadaniach finalnych.

ZESTAWIENIE LEKTURY

Bobińska Helena: Maria Skłodowska. 
Warszawa PZWS 1962

Curie Ewa: Maria Curie. Warszawa 
PWN 1972

Orłowski Bolesław: Poczet polskich pio
nierów techniki. Warszawa NK 1974

Orłowski Bolesław: Słownik polskich 
pionierów techniki. Katowice „Śląsk” 1984

Pauszer-Klonowska Gabriela: Historie 
nie wymyślone. Warszawa LSW 1976 
(Leonardo da Vinci, M. Kopernik, K. Cioł
kowski, Maria Skłodowska-Curie)

Porębski Eugeniusz: Ludzie, którzy 
zmienili świat. Warszawa NK 1960

Przyrowski Zbigniew: Światło z ziemi. 
Warszawa NK 1973

Sobiesiak Ryszard: Poczet wielkich fi
zyków. Warszawa NK 1975

Szostakowski Stanisław: O Mikołaju 
Koperniku. Warszawa PZWS 1971

Twarogowski Tadeusz: Droga do Cam
bridge. Warszawa NK 1981 (Newton)

Twarogowski Tadeusz: Ich pasją była 
fizyka. Warszawa: NK 1976; cz, 1. Po
gromca piorunów — B. Franklin; cz. 2. 
Wielki samouk — M, Faraday.

Uwaga: Poza wymienioną literaturą należało 
sięgnąć do encyklopedii oraz wykorzystać 
podręczniki szkolne.

#  Test pisemny: Podaj nazwisko uczo
nego, który m. in. (ewentualnie, kiedy żył, 
wiek):

— sformułował prawo powszechnego 
ciążenia,

— sformułował trzy prawa dynamiki
(Newton 1642—1727; w. XVII/XVIII)

— zajmował się właściwościami gazów, 
elektrycznością i magnetyzmem

— zbadał, że zmienne pole elektryczne 
powoduje powstanie pola magnetycznego 
i odwrotnie

(Maxwell 1831—1879; w. XIX)

— był autorem prac„Istota teorii względ
ności”, ,,Ewolucja fizyki”

— wysunął nową koncepcję czasu i prze
strzeni

(Einstein 1879—1955 ; w. XX

— odkrył metaliczny sód i potas
— żył w latach 1778—1829

(Davy)

— odkrył wzajemne oddziaływanie 
przewodników, przez które płynie prąd 
elektryczny

— sformułował „regułę prawej dłoni”
(Ampère)

— sformułował trzy prawa elektrolizy
— zbudował pierwszy model silnika e- 

lektrycznego
(Far-aday)

Za każdą odpowiedź — 2 punkty (mak,symalnie 
12 punktów).

Odpowiedzi ustne: Kim byli? 
Archimedes . .
Gabriel Narutowicz
Ignacy Mościcki
Konstanty Ciołkowski
Albert Einstein
Ralph Modjeski (Rudolf Modrzejewski)

Za każdą odpowiedź — do 3 punktów (mak
symalnie 18 punktów). Najwyższa liczba punk
tów w półfinale — 12+18 =  30 punktów.

FINAŁ KONKURSU
Uczniowie otrzymali na karteczkach 3 

pytania. Przy hasłach osobowych należało 
powiedzieć, czym zajmowali się wymie
nieni uczeni lub czego dokonali polscy 
pionierzy techniki. Przygotowano 6 zesta
wów pytań, które losowali uczestnicy lub 
w ‘ wypadku grupowego przygotowania 
przedstawiciele grupy klasowej. Za po
prawne odjpowiedzi można było uzyskać 
łącznie 10 punktów — za hasło osobowe 
— 5, za następne zadania, zalegnie' od 
stopnia trudności — 2 lub 3 punkty (np. 
5-t-2-j-3 lub 5“}-3-j-2).

Oto zestawienia zadań w finale i ewen
tualne odpowiedzi dla komisji oceniają
cej.
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0  1. Ernest Malinowski 1808—1899 — 
zatrudniony w Peru jako inżynier rządo
wy. Opracował projekt kolei przez Andy, 
lecz rząd nie uznał go za realny. Odzna
czył się w czasie inwazji hiszpańskiej na 
Peru, uzyskał wówczas zezwolenie na bu
dowę. Wydrążono 35 tuneli o łącznej dłu
gości 5 km, wzniesiono 20 mostów i wia
duktów. Wysokość dochodzi do 4768 m, 
najdłuższy tunel wynosi 1173 m. Budowa 
pochłonęła 10 000 osób (febra).

2. Jednostka pojemności elektrycznej w 
międzynarodowym układzie miar SI zosta
ła nazwana na cześć pewnego fizyka i 
chemika faradem. Podaj nazwisko tego 
uczonego, wymień przynajmniej 2 z jego 
osiągnięć:

— odkrycie zjawiska indukcji elektromagne
tycznej przyczyniło się do powstania elektro-

■ dynamiki,
— prace nad elektrolizą stworzyły podstawy 

elektrochemii,
~  sformułował trzy prawa elektrolizy,
— odkrył zjawisko samoindukcji,
— zbudował pierwszy model silnika elek

trycznego, '
— w 1825 r. odkrył benzen, skroplił wszystkie 

znane wówczas gazy.
(Michael Faraday 1791—1867)

3. Twórca naukowych podstaw lotu ra
kietowego, czyli podstaw astronautyki, 
opracował projekt sterowca, opracował 
teorię ruchu rakiet wielostopniowych w 
polu grawitacyjnym ziemskim, przewi
dział specjalną bazę w lotach kosmicz
nych — sztucznego satelitę ziemi.

(Konstanty Ciołkowski 1857—1935)

0  1. Archimedes III w. p.n.e. — dzieła 
z zakresu mechaniki: „O dźwigniach”, „O 
oporach”, „O równowadze”. Sformułował 
prawo zwane prawem Archimedesa (po
wiedzieć, jak ono brzmi), obliczył obwód 
koła i pole powierzchni wielu brył, inte
resował się astronomią, był twórcą ma
chin wojennych, nadzorował budowę 
okrętu-kolosa Syrakuzia ofiarowanego 
Ptolemeuszowi Filadelfosowi — w najniż
szych pomieszczeniach były stajnie dla 
koni, basen dla ryb morskich łowionych 
w czasie podróży, kuchnia, młyn zbożo
wy, warsztaty cieśli i kowali, na górnym 
pokładzie — żołnierze, kusze i katapulty 
do wyrzucania pocisków. Rośliny w doni
cach i wazonach dawały cień spacerują
cym i odpoczywającym; w środkowych 
pomieszczeniach znajdowały się sale, ka
biny, sypialnie.

2. W wieku 14 lat przeczytał 20 tomów 
Encyklopedii Diderota i d’Alemberta,

— stworzył podstawy współczesnej e- 
lektrodynamiki,

— odkrył wzajemne oddziaływanie prze
wodników, przez które przepływa prąd 
elektryczny, sformułował ,,regułę prawej 
dłoni”; na jego cześć nazwano jednostkę 
natężenia prądu.

(André Ampère 1775—1536)

3. Z czego zasłynął Rudolf Modrzejew
ski (Ralph Modjeski) 1861—1940) — syn 
Heleny, wielkiej aktorki, inżynier kolejo
wy i drogowy; wyemigrował w 1876 r. z 
matką do USA

Budowniczy linii kolejowych i wielu mostów 
(na Missisipi, Missouri, Kolumbii, Ohio i in.), 
mostu wiszącego na rzece Deleware w Filadel
fii o największej wówczas rozpiętości 534 m.

0  1. Gabriel Narutowicz 1865—1922 — 
pierwszy prezydent RP, zbudował wiele 
elektrowni w Euroipie Zachodniej i w 
Szwajcarii, zajmował się inżynierią wod
ną, prowadził prace przy regulacji Renu, 
przeprowadził kanał powyżej Jeziora Bo
deńskiego, projektował i budował wiele 
elektrowni wodnych w Szwajcarii, a tak
że we Włoszech, Austrii, Francji, Hiszpa
nii. Elektrownia na rzece Aar w Szwajca
rii w pobliżu Berna należała do najwięk
szych i najnowocześniejszych w Europie i 
umożliwiała eksport energii do sąsiednich 
krajów (Włochy, Francja, Austria, Niem
cy). Chciał wykorzystać do celów energe
tycznych wody topniejących lodów Alp, 
lecz wyjechał do Polski; jego projekt zrea
lizowano niedawno. Był ministrem robót 
publicznych po odzyskaniu niepodległości 
— w 1921 r. odbudowano 270 tys. budyn
ków na wsi, w tym 2547 szkół.

2. Podaj nazwisko uczonego, który:
— odkrył metaliczny sód i potas (elek

trolityczne),
— udowodnił, że diament jest alotropo- 

wą odmianą węgla,
— odkrył łuk elektryczny,
— jest twórcą elektrochemii,
— przez 11 lat w jego pracowni zatrud

niony był Michael Faraday.
(Humpfry Davy 1778—1829)

3. Objaśnij twierdzenie Pitagorasa i po
daj wzór
(Pitagoras — VI w. p.n.e., matematyk i filozof 
grecki — =  a- +  b“)

0 1. Albert Einstein 1879—1955— jeden 
z największych fizyków świata, ur. w Urn 
(Niemcy) w rodzinie żydowskiej ; lubił sport 
żaglowy i muzykę, świetnie grał na skrzyp
cach. Był autorem prac: „Istota teorii 
względności”, „Ewolucja fizyki”;

— wysunął nowe koncepcje czasu i 
przestrzeni, wprowadził pojęcie czaso
przestrzeni,

— udowodnił, że największą możliwą 
prędkością materii jest prędkość rozcho
dzenia się promieni świetlnych w próżni.

W 1921 r. otrzymał Nagrodę Nobla. Po 
dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. wy
jechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
zajmował się energią jądrową.

2. W 1816 r. założył pierwszą w Polsce 
uczelnię techniczną — Szkołę Akademicz- 
no-Górniczą w Kielcach,

— prowadził badania geologiczne w Ta
trach, Alpach, Pirenejach,
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— napisał dzieło „O ziemiorództwie 
Karpat”,

— odkrył złoża węgla, zainicjował bu
dowę kopalni w Dąbrowie Górniczej.

(Stanisław Staszic 1755—1326)

3. Podaj przynajmniej 2 przykłady wy
korzystania promieni Roentgena

— w medycynie,
— badanie budowy kryształów
— badanie i wykrywanie wad w przedmio

tach z metalu.
/

@ 1. Benjamin Franklin 1706—1790 — 
amerykański mąż stanu, jeden z twórców 
niepodległości Stanów Zjednoczonych, fi
lozof, dziennikarz i uczony;

— prowadził badania nad elektryczno
ścią, wprowadził pojęcie elektryczności 
dodatniej i ujemnej,

— zbadał, że ciała naładowane jedno- 
imiennie odpychają się, różnoimiennie 
przyciągają się,

— wynalazł piorunochron, schwycił pio
run do butelki lejdejskiej przez linkę la
tawca.

2. W Szwajcarii prowadził badania z 
zakresu chemii nieorganicznej i ełektro- 
chemii,

— opracował przemysłową metodę o- 
trzymywania kwasu azotowego z powie
trza przez syntezę tlenków azotu w luku 
elektrycznym,

— uruchomił poniemiecką fabrykę 
sztucznych nawozów azotowych — od 
1926 r. do września 1939 r. był prezyden
tem Polski.

— z jego inicjatywy powstały najnowo
cześniejsze zakłady azotowe — gdzie? 
(Ignacy Mościcki, k. Tarnowa, dziś Tarnów 
Zacliodni)

3 Zajmował się właściwościami gazów, 
elektrycznością i magnetyzmem; zbadał, 
że zmienne pole elejętryczne powoduje po
wstanie zmiennego pola magnetycznego i 
odwrotnie,

— wysunął tezę o istnieniu fal elektro
magnetycznych,

— jego równania wskazujące zbieżność 
rozchodzenia się fal elektromagnetycz
nych z prędkością światła dały podstawę 
do interpretacji światła jako fal elektro
magnetycznych.

(James Maxwell 1831—1879)

® 1. Ignacy Lukasiewicz
2. Żył w latach 1872—1926; Mark Twain 

poświęcił mu dwie nowele, odwiedzał go 
w wiedeńskiej pracowni,

— opracował fotoelektryczną metodę 
tkania wzorzystego (tkanie gobelinu na 
krosnach trwało tygodnie, teraz 1/2 godz.),

— miał duże osiągnięcia w fotografii 
barwnej,

— stworzył barwny film małoobraz
kowy.

(Jan Szczepanik)

3. Angielski fizyk i matematyk 1642— 
1727

— sformułował prawo powszechnego 
ciążenia i trzy prawa dynamiki.

— jest współtwórcą rachunku różnicz
kowego i całkowego,

— zajmował się optyką, wybudował te
leskop — najważniejsze narzędzie astro
nomiczne tamtych czasów (lepszy od lu
nety Galileusza i gdańszczanina Hewe
liusza).

(Isaak Newton 1842—1727)

Informacje Pogłoski Donosy •

Zespól ekspertów ds. bibliotek i czytelnictwa 
przy ministrze kultury i sztuki został powo
łany w marcu. Członkami zespołu są; doc. 
dr hab. Janusz Ankudowicz (Instytut Książki 
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej), prof, 
dr hab. Barbara Bieńkowska (Instytut Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer
sytetu Warszawskiego), dr Henryk Filipowicz- 
-Dubowik (Biblioteka Główna WSP w Byd
goszczy), prof, dr hab. Jadwiga Kołodziejska 
(Instytut Książki i Czytelnictwa BN), mgrEvza 
Kubicka (Biblioteka Główna WSP w Kiel
cach), mgr Roman Ławrynowicz (WBP w Ol
sztynie), dr Jerzy Maj (Instytut Książki 1 Czy
telnictwa BN), doc. dr hab. Ryszard Marci
niak (Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa

Przyjaciół Nauk), prof, dr hab. Krzysztof Mi- 
goń (Inatytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego), dr Władysław MlcKnal 
(WIMBP w Szczecinie), mgr Danuta Ostasze
wska (Centrum Ustawicznego Kształcenia Bi
bliotekarzy w Warszawie), mgr Zdzisława Pio
trowska (WiMBP w Lublinie), mgr Jan Siek 
(Biblioteka Instytutu Filozofii 1 Socjologii 
PAN). Przewodniczącym zespołu jest dr hab. 
Andrzej Mężyński (Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego). Zesp^ pracuje w grupach 
specjalistycznych. Do jego głównych zadań 
zaliczono prace związane z dostosowa
niem bibliotek publicznych do funkcjonowania 
w warunkach samorządu terytorialnego oraz 
problemy nowelizacji ustawy o bibliotekach.
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JERZY BEDNARZ

Prawo
biblioteczne

KOLEJNE PODWYŻKI PŁAC
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Z dniem 1 kwietnia 1990 r. wprowadzo
ne zostały nowe tabele wynagrodzeń za
sadniczych pracowników bibliotek pub
licznych. Znowu zarządzenie „nie zdążyło” 
i zmiana wprowadzana jest pismem De
partamentu Ekonomicznego Ministerstwa 
Kultury i Sztuki z 22i maja 1990 r. (1. dz. 
DE-IV-10/31/15/90).

Tabela stawek 
wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników działalności podstawowej

Kategoria
zaszeregowania

Miesięczna stawka wyna
grodzenia zasadniczego 

w złotych
IV 285 000 — 340 000
V 305 000 — 370 000
VI 330 000 — 400 000
VII 355 000 — 430 000
VIII 380 000 — 465 000
IX 410 000 — 500 000
X 440 000 — 540 000
XI 480 000 — 580 000
xn 520 000 — 620 000
xni 560 000 — 670 000
XIV 600 000 — 720 000
XV 640 000 — 770 000
XVI 680 000 — 820 000
XVII 720 000 — 870 000
XVIII 755 000 — 920 000

Stawki pracowników administracji 
i obsługi

Kategoria
zaszeregowania

Miesięczna stawka wyna
grodzenia zasadniczego 

w złotych
I 180 000 — 240 000
II 220 000 — 265 000
III 245 000 — 290 000
IV 270 000 — 315 000
V 295 000 — 340 000
VI 320 000 — 370 000
VII 345 000 — 400 000
VIII 370 000 — 430 000
IX 395 000 — 460 00Ö
X 420 000 — 490 000
XI 450 000 — 520 000
XII 480 000 — 550 000
XIII 510 000 — 590 000
XIV 540 000 — 630 000
XV 570 000 — 670 000
XVI 600 000 — 710 000
XVII 635 000 — 750 000

Pozostałe składniki uposażeń nie uległy 
tym razem zmianie.

NOWE PŁACE NAUCZYCIELI
Wspominam o nich z kronikarskiego 

obowiązku. Nie ulega bowiem wątpliwo
ści, że gdy Państwo przeczytają tę 
wzmiankę, to państwo ustali już nowsze 
stawki. Zarządzenie ministra edukacji 
narodowej z dnia 26 marca 1990 r. („Mo
nitor Polski” nr 14, poz. 110) wprowadzi
ło od 1 stycznia br. nowe tabele mie
sięcznych stawek wynagrodzenia zasadni
czego nauczycieli — od 709 000 zł — dla 
doktora z trzydziestoletnim stażem pracy 
do 273 000 zł dla posiadacza średniego wy
kształcenia i stażu pracy poniżej 2 lat. 
Określone też zostały nowe stawki dodat
ków funkcyjnych, m. in. dla pracowni
ków pedagogicznych bibliotek wojevródz- 
kich :
dyrektor 109 000—200 000
wicedyrektor 73 000—104 000
kierownik filii 55 000—109 000
kierownik wydziału 36 000— 91 000
nauczyciel (bibliotekarz instruktor) 30 000— 55 000

NOWE PŁACE NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH

Rozporządzenie ministra edukacji na
rodowej obowiązujące od 1 stycznia br. 
(„Dziennik Ustaw” nr 24, poz. 140) okre
śliło stawki miesięczne wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli akademickich, w 
tym dla:
starszego kustosza dyplomowanego 723 000—755 000 
kustosza dyplomowanego 613 000—677 ooo
adiunkta bibliotecznego 564 000—608 000
asystenta bibliotecznego 521 000—559 000

Ustalone zostały również zasady wyna
gradzania za dodatkowe czynności należą
ce do obowiązków nauczycieli akademie-, 
kich oraz nowe stawki dodatków funk
cyjnych, m. in. dla:
dyrektora biblioteki głównej 100 000—200 000
z-cy dyrektora biblioteki głównej 52 000— 96 000 
kierownika oddziału (sekcji) 34 000— 70 OOO

NOWE STAWKI OPŁATY SKARBOWEJ
opublikowano w „Dzienniku Ustaw” nr 
12, poz. 79. Obowiązują od 21 marca 
1990 r.

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY
Z dniem 1 stycznia 1990 r. rozporządze

nie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 
1990 r. („Dzienik Ustaw” nr 5, poz. 29) 
wprowadziło dla zakładów pracy obowiąz
kową składkę na Fundusz Pracy w wy
sokości 2%̂  podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenie społeczne. > .>• .
ODPISY NA ZAKŁADOWE FUNDUSZE 

SOCJALNY I MIESZKANIOWY
Rozporządzenie ministra pracy i poli

tyki socjalnej z dnia 31 stycznia br. 
(„Dziennik Ustaw” nr 9, poz. 55) określiło
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zasady ustalania liczby zatrudnionych w 
celu naliczania odpisów na ZFS i ZFM w 
uspołecznionych zakładach pracy. Nowe 
zasady obowiązują, od 1 stycznia br,

WYNAGRODZENIA AUTORSKIE

W „Monitorze Polskim” nr 2, poz. 15 
ogłoszone zostało zarządzenie ministra 
kultury i sztuki z dnia 17 stycznia br. 
ustalające na poziomie 320 000 zł wyso
kość stawki podstawowej dla obliczania 
wynagrodzeń autorskich za utwory wyda
wane w formie książkowej oraz za utwo
ry plastyczne. Nowa stawka obowiązuje 
od 2Ö stycznia 1990 r.

Środki ochrony indywidualnej 
I ODZIEŻ ROBOCZA

' w  numerze 14 „Monitora Polskiego” 
(poz. 109) opublikowana została Uchivala 
nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 
1990 r. w sprawie żasad przydzielania 
pracownikom środków ochrony indywi
dualnej oraz .dostarczania odzieży robo
czej. Uchwała ustala nadto zasady budo
wy tabel norm przydziału, konserwacji 
oraz zwrotu używanych środków. Sprecy
zowano również obowiązki zakładów pra
cy w omawianym zakresie. W załączniku 
nr 1 do uchwały wymienione zostały ro
dzaje środków ochrony indywidualnej, 
odzieży i obuwia roboczego oraz ich prze
znaczenie. Załącznikiem nr 2 jest tabela 
norm dla pracowników urzędów admini
stracji państwowej. W poz. 2: bibliotekar
ka (pracownik biblioteki) — ustalono nor

mę przydziału odzieży ochronnej: fartuch 
z tkanin syntetycznych (do zużycia — mi
nimum 36 miesięcy) lub fartuch kretono- 
wy (do zużycia — minimum 18 miesięcy).

Zainteresowanych szczegółami, a zwła
szcza nowych społecznych inspektorów 
pracy, odsyłam do lektury tej uchwały. 

WYSOKOSC ODSETEK USTAWOWYCH

W bieżącym roku wysokość odsetek 
ustawowych określana jest comiesięcznie 
przez rozporządzenia Rady Ministrów:
styczeń 60%
luty 40%
marzec 18%
kwiecień 18'’,'n
maj 12%
czerwiec 12", i,

TROCHĘ STATYSTYKI
W „Monitorze Polskim“ nr 5 (poz. 40—42) u- 

kazały się trzy, obwieszczenia prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. Stosownie do tych ob
wieszczeń:

— przeciętne wynagrodzenie miesięczne -w go
spodarce uspołecznionej wynosiło w 1939 r. — 
206 758 zł,

— przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sfe
rze budżetowej — 194 371 zł,

— przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sfe
rze produkcji materialnej — 212 108 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w jednostkach gos
podarki uspołecznionej w IV kwartale 1989 r. 
wynosiło 437 506 zł i wzrosło w stosunku do III 
kwartału o 110,6%.

Mara wyższe studia bibliotekoznawcze, 
przez 8 lat pracowałam w księgarni, od 
półtora roku pełnię funkcję kierownika 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kwestią 
sporną jest, czy należy mi uznać staż pra
cy w księgarstwie, a w izwiązku z tym — 
na jakim stanowisku powinnam być za
trudniona.

Nie możemy odipowiedzieć na pytanie, 
na jakim stanowisku powinna być Pani 
zatrudniona, bowiem awansowanie pra
cowników instytucji upowszechniania kul
tury, a więc także pracowników bibliotek 
publicznych, nie ma charakteru obligato
ryjnego. Decyzje w tych sprawach należą 
do zakładu pracy (organu zatrudniają
cego).

Natomiast sprawa uznania stażu pracy 
w księgarstwie powinna być rozstrzygnię
ta na Pani korzyść, mianowicie na pod
stawie przepisów § 3 Rozporządzenia mi
nistra kultury i sztuki z 14 listopa
da 1985 r. w sprawie wymagań kwali
fikacyjnych, zasad i trybu stwierdzania 
kujalifikacji oraz dokonywania ocen kioa-

lifikacyjnych uprawniających do zajmo
wania określonych stanowisk w instytu
cjach i placówkach upowszechniania kul
tury („Dziennik Ustaw” nr 56, poz. 291). 
Przepis ten formułuje rzecz następująco: 
„do stażu pracy wymaganego do zajmo
wania określonych stanowisk w instytu
cjach i placówkach zalicza się okresy za
trudnienia na stanowiskach wymagają
cych specjalistycznego wykształcenia [...] 
w instytucjach związanych z działalnością 
kulturalną” (ust. 1 pkt 4), lub na podsta
wie ust. 2: „w uzasadnionych wypadkach 
można zaliczyć pracownikowi do stażu 
pracy inne okresy zatrudnienia na stano
wiskach wymagających kwalifikacji, któ
re mogą być przydatne na określonym 
stanowisku w instytucji lub placówce”.

Z wymagań kwalifikacyjnych przedsta
wionych w załączniku 1 do wymienione
go rozporządzenia, tj. w tabeli stanowisk 
i kwalifikacji pracowmików zatrudnionych 
w bibliotekach..., wynika, że spełnia Pani 
warunki w zakresie wykształcenia i stażu 
pracy ustalone dla stanowiska kustosza.
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Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotów

Forma tematów

Ci, którzy prowadzą kat^ogi lub karto- 
telci w uldadzie przedmiotowj^m, wiedzą, 
że jedną z trudniejszych spraw jest dobór 
odpowiednich form tematów. Jest to waż
ne dlatego, że temat stanowi pierwszy 
element dostępu do zawartości katalogu, 
kartoteki lub indeksu (np. w wydawnic
twach bibliograficznych, encyldopediach 
dziedzinowych).

Zasadą przyjętą w Instrukcji jest mak
symalne zbliżenie form tematów do sfor
mułowań istniejących w języku natural
nym, w naszym przypadku w języku pol
skim. Mówiąc inaczej uważamy, że czy
telnikowi należy podać tę formę, która 
jest najbliższa jego sposob'owi myślenia o 
przedmiocie, którą może spotkać w pi
śmiennictwie, która jest przyjęta w en
cyklopediach i słownikach. Oczywiiście nie 
zawsze w praktyce jest to łatwe. Chcemy 
tu podać zasady wybierania form tematów 
(jedno- i wielowyrazowych) oraz tematów 
jednostkowych (naziw własnych, indywi
dualnych).

Tematami jednowyrazowymi są rzeczow
niki w mianowniku liczby pojedynczej lub 
liczby mnogiej (nie ma tu jasnych kryte
riów, decyduje zwyczaj), np.: Barwy; Ba
wełna; Dyrygenci; Frezja; Kajak; Łodzie; 
Słoń; Ssaki iitp.

Tematami wielowyrazowjmii są połącze
nia .rzeczownika z różnymi częściami 
mowy, najczęściej z przymiotnikiem, ale 
także z rzeczownikiem, przysłówkiem 
(rzadko), przyimfciem (wyrażeniem przy- 
imfcowym). Zobaczmy to na przykładach:

® połączenia rzeczownika z przymiotni
kiem, np.: Literatura polska; Literatura 
dziecięca angielska; Kultura życia codzien
nego; Brawo prywatne międzynarodowe; 
Praca kulturalno-oś.wiatowa ; Przemysł 
rolno-spożywczy itp.;

0  -pc^ączenia rzeczowników, np.: Dobra 
kultury; Kara śmierci; Kara ograniczenia 
wolności; Gry i zabawy; Parki i ogrody; 
Zamki i pałace itp.;

0 połączenia rzeczownika z wyrażenia
mi przyimkowymi, np.: Dojazdy do pracy; 
Dojazdy do szkoły; Maszyny do pisania; 
Maszyny do szycia; Ubezpieczenia od wy
padków; Wypadki przy pracy itp.;

0 połączenia rzeczownika z przysłów
kiem i przymiotnikiem, np.: Kraje gospo
darczo nierozwinięte; Dziecko upośledzo
ne fizycznie; Obrabiarki sterowane nume
rycznie itp.

Tematami jednostkowymi są nazwy 
własne, indywidualne osób, jednostek geo
graficznych, ciał korporatywnych, wyda
rzeń. Formy tych tematów są bardziej 
zróżnicowane niż formy tematów ogól

nych. Podamy tu podstawowe zasady, któ
re należy brać pod uwagę ustalając po
stać tych tematów.

Nazwy osobowe podajemy w takiej for
mie, jaką przyjmuje katalog alfabetyczny 
danej biblioteki, przy czym powioina ona 
być zgodna z obow.iązującą normą (jest 
w przygotowaniu). Tu chcielibyśmy zwró
cić uwagę na nazwy osobowe starożytne 
(greckie i rzymskie), średniowieczne oraz 
nazwy dostojników świeckich i kościel
nych. Instrukcja zaleca podawanie tych 
nazw w postaci spolszczonej, a nie orygi
nalnej lub łacińskiej, a więc: Cyceron 
(nie: Marcus Tullius Cicero); Owidiusz, 
(nie: Publius Ovidius Naso); Wergiliu.sz; 
Homer; Platon; Franciszek z Asyżu, świę
ty; Michał Anioł; Maria Medycejslm, Isró- 
lowa Francji; Jan Paweł II, papież itp.

Nazwy geograficzne również należy sko
relować z formami występującymi v/ ka
talogu alfabetycznym, przy czym tal<że 
powinny one być zgodne z odpovdednią 
normą (jest w opracowaniu). Nazwy geo
graficzne obce podaj emy w farmie spolsz
czonej, np.: Nowy Jork; Monachium; Du
naj; Szprewa; Kluż itp. Jeśli nazwa zmie
niła się historycznie, podajemy nazwę 
obecną, od innych wykonując odsyłacze 
całkowite, np. Petersburg zob. Leningrad; 
Abisynia zob. Etiopia. Pomocą są tu en- 
cyldopedie ogólne i słowniki geogiarficzne.

Mówiąc o tematach geografiranych trze
ba pamiętać, że te, które są nazwaimi w.ie- 
lowyrazowymi, -występują w formie zin- 
wertowanej, tzn. na pierwszym miejscu 
jest przymiotnik, a na drugim rzeczov/- 
nik. Dotyczy to nazw gór, jezior, puszcz, 
mórz, oceanów, np.: Świętokrzyskie Góry 
(nie: Góry Świętokrzyskie); Białowieska 
Puszcza (nie: Puszcza Białowieska); Czar
ne Morze (nie: Morze Czarne).

Jeśli dla jakiejś jednostki geograficznej 
istnieje forma krótsza i dłuższa, to wy
bieramy krótszą, np.: Bałtyk (nie: Bałtyc
kie Morze); Atlantyk (nie: Atlantycki 
Ocean); Adriatyk (nie: Adriatyckie Mo
rze).

Nazwy korporatywne podajemy w for
mie rozw.iniętej, np.: Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (nie: ONZ); Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Polskich; Polska Akade-. 
mia Nauk. Tylko w wyjątkowych sytua
cjach zach'owujemy formy skrócone, np.: 
UNESCO; UNRRA; UNICEF. Są to skróty 
od nazw oryginalnych, które w tej. posta
ci są bardziej znane niż w formie rozwi -̂ 
niętej.

W nazwach zdarzeń hiistorycznych 
(chronologicznych) uwzględniamy daty o- 
kreślające wydarzenie oraz dopowiedzenie
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(po przecinku) precyzujące nazwę, Bp.: 
Powstanie 1863 r., styczniowe; Rewolucja 
1789 r., francuska; Wojna 1454—1466 r., 
trzynastoletnia. Daty te są ważne, ponie
waż bierze się je pod uwagę w szerego
waniu kart katalogowych.

Podaliśmy tu podstawowe przykłady 
form tematów. Podkreślmy, że w tema
tach wielowyr azowych stosujemy szyk 
prosty (naturalny), tzn. na pierwszym 
miejscu rzeczownik, na następnym przy

miotnik. Wyjątkiem są tematy geograficz
ne (o których wyżej) oraz te tematy ogól
ne, dla których przyjęto powszechnie w 
języku polskim formę zaczynającą się od 
przymiotnika, np.: Stare druki; Sztuczny 
satelita; Centralne ogrzewanie. Dobierając 
formę dla tematów ogólnych zachęcamy 
do korzystania ze Słownika języka haseł 
przedmiotowych Biblioteki Narodowej, na
tomiast przy ustalaniu form tematów jed- 
nostkowj'ch należy korzystać z encyklope
dii i słowników.

Przedmiot dokumentu 
a temat haseł przedmiotowych

rzypomnijmy podaną wcześniej de
finicję przedmiotu: obiekty, relacje, 
sytuacje, zjawiska, zdarzenia opisa

ne w dokumencie. Mówiąc dokładniej 
obiektami są: osoby realne i historyczne 
(np. Mickiewicz Adam, Gall Anonim), po
stacie mitologiczne (np. Jowisz, Zeus), 
grupy etniczne (np. Cyganie, Polacy, Ka
szubi), gatunki i rodzaje świata przyrod
niczego (np. Koralowce, Pszczoły, Koty), 
jednostki geograficzne,' topograficzne, a- 
stronomiczne (np. Warszawa, Wisła, Księ
życ), tzw. ciała korporaływne (np. Polska 
Partia Socjalistyczna, Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich, Organizacja Narodów 
Zjednoczonych), wytwory działalności 
ludzkiej (np. Literatura, Sztuka, Malar
stwo na szkle), pojęcia abstrakcyjne (np. 
Prawda, Uczucia, Praca). Relacje, sytua
cje, zjawńska, zdarzenia to: wydarzenia 
historyczne (Wojna..., Rewolucja..., Po
wstanie..., Wiosna Ludów), czynności (np. 
Uczenie się. Drenowanie, Żywicowanie), 
procesy i stany, którym podlegają obiekty 
świata przyrodniczego (np. Spalanie, Spa
wanie, Transplantacja).

Jest to więc bardzo szerokie rozumienie 
przedmiotów. Przedmioty mają swoje na
zwy w języku naturalnym. Te nazwy, 
które zostały włączone do zasobu leksy
kalnego języka haseł przedmiotowych, 
stają się tematami. Mówiąc inaczej: te
mat jest to nazwa przyjęta na oznaczenie 
przedmiotu.

W zależności od typu nazwy, wyróżnia
my tematy ogólne (nazwy pospolite) i te
maty jednostkowe (naz-Aw, imiona własne). 
Wśród tych ostatnich wydzielamy tematy 
osobowe, geograficzne, etniczne, kor por a- 
tywne, chronologiczne.

Wiemy, że w języku naturalnym więk
szość przedmiotów ma więcej niż jedną 
nazwę, 'np.: Językoznawstwo — Lingwi
styka, Chadecja — Chrześcijańska demo
kracja, Latające talerze — UFO. Są to 
synonimy. Nazywając przedmiot wybiera
my jedną z nazw, tę, która wy^daje się 
nam najbardziej trafna, i tę przyjmujemy 
jako temat, od innych nazw sporządzamy 
odsyłacze całkowite typu: Latające talerze 
zob. UFO.

Powiedzieliśmy wcześniej, że przedmiot, 
jest wyrażany za pomocą tematu. Na ogół 
tak jest. Zdarzają się jednak sytuacje, z 
którymi możemy zetknąć się w każdym 
katalogu przedmiotowym lub indeksie 
przedmiotowym, że przedmiot bywa nazy
wany w sposób złożony, mianowicie za 
pomocą tematu i określnika. Oto kilka 
przykładów:

Górnictwo — ratownictwo =  Ratownic
two górnicze

Chemia — przemysł =  Przemysł che
miczny

Lekarze — etyka =  “Etyka lekarska
Językoznawstwo — psychologia =  Języ

koznawstwo psychologiczne
Rolnictwo — podatki =  Podatek rolny
Mieszkania — spółdzielczość =  Spółdziel

czość .mieszkaniowa
Interpretacja tych dwóch rodzajów ha

seł przedmiotowych jest jednakowa, tzn.. 
chodzi tu o te same przedmioty (o te 
same treści), ale różne formalnie sposoby 
wyrażania ich. Instrukcja zaleca w mia
rę możliwości wyrażanie przedmiotu za 
pomocą samego tematu, jeżeli nie jest to 
sprzeczne z terminologią poświadczoną w 
słofwnikach i encyklopediach ogólnych i 
.specjalnych. Np. powinniśmy stosować ta
kie tematy jak: Medycyna wojskowa (nie: 
Wojsko — medycyna), Medycyna sporto
wa (nie: Sport — medycyna), ale nie mo
żemy wprowadzać tematu Medycyna rol
nicza lub Medycyna górnicza, bo takich 
termiaiów ńie ma, aczkolwiek dokumenty 
o takich treściach mogą się pojawić. Na
leży wtedy użyć haseł złożonych typu: 
Rolnictwo — medycy,na, Górnictwo — me
dycyna. Podobnie użyjemy tematu Etyka 
lekarska, ale Bibliotekarstwo — etyka, 
gdyby pojawił się dokument omawiający 
etykę pracy bibliotekarskiej czy etykę za
wodu bibliotekarza.

Formułując hasło, wybierając temat po
winniśmy uwzględniać ten sposób nazy
wania, który jest bliższy językowi natu
ralnemu, bo jest to jednocześnie sposób 
bliższy myśleniu czytelnika.

JADWIGA SADOWSKA 
Biblioteka Narodowa
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radycyjna współpraca SBP i Biblio
teki Narodowej zaowocowała m. in. 
wspólnie zorganizowaną w maju

1986 ir. konferencją w Jarocinie na temat 
opracowania rzeczowego zbiorów w du
żych bibliotekach uniwersalnych, sfiinain- 
sowaną przez Ministerstwo Kultury d 
Sztuki.

Materiały tej konferencji wydała Bi
blioteka Narodowa w roku 1989.

Opracowanie rzeczowe zbiorów w 
dużych bibliotekach uniwersalnych: 
materiały konferencji 22—24 maja 
1986 roku, Jarocin (Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. — Warsza
wa: Biblioteka Narodowa, 1989. — 
247 s.; 21 cm —ISBN 83-7009-032-X.

Przysposobione do druku referaty zgru
powane zostały w czterech działach.

Pierwszy zawiera opracowania poświę
cone ogólnym zagadnieniom opracowania 
rzeczowego. Spośród ośmiu referatów wy
różnia się rozprawka Elżbiety Artowicz 
na temat obecnych tendencji rozwoju 
j ęzyków informacy jno-wy szukiwawczych 
w świecie. Zdaniem autorki rozwój i upo
wszechnienie techniki komputerowej oraz 
rosnące potrzeby informacyjne społeczeń
stwa sprawiły, że biblioteki naukowe za
częły być postrzegane jako ośrodki dostę
pu do informacji bibliograficznej i fakto
graficznej. Konsekwencją tego jest wzrost 
zapotrzebowania na sprawne systemy o- 
pracowania i wyszukiwania informacji 
przy zastosowaniu komputerowych syste
mów on-line. To z kolei prowadzi do 
pev/nej unifiJ<acji języków informacyjno- 
-wyszukiwawczych, polegającej na stoso
waniu katalogów przedmiotowych budo
wanych na podobnej zasadzie systemów 
słóv/ kluczowych i odpowiadających im 
tezaurusów oraz klasyfikacji dziesiętnej 
UKD lub KDD. Terminologię haseł przed
miotowych dyktują zaś na ogół najpotęż
niejsze bazy danych w poszczególnych 
dziedzinach nauk, jak „Chemical Ab
stracts”, INSPEC, BIOSIS i inne. Polskie 
doświadczenia z zakresu komputerowych 
zastosowań klasyfikacji rzeczowej prezen
tuje Jadwiga Sadowska. Ewa Chmielew- 
ska-Gorczyca pisze o problemach zwią
zanych z aktualizacją słownika języka in- 
formacyjno-wyszukiwawczego, a Ewa 
Stępniakowa przedstawia wyniki ankiety 
o stanie katalogów rzeczowych w dużych 
bibliotekach naukowych uniwersalnych w 
Polsce. Niepodobna nie wspomnieć też 
artykułu Zbigniewa Żmigrodzkiego o 
koncepcji rzeczowej charakterystyki doku
mentów niemieckiego bibliotekoznawcy 
połowy XIX w. M. Schirettingera.

Dział drugi poświęcony jest problematy
ce katalogów systematycznych. Znaleźć w 
nim można dwa referaty o sprawach ogól
niejszych (zastosowanie UKD w „Prze
wodniku Bibliograficznym” i charaktery- 
stjdca wykorzystania UKD w bibliotekach 
naukowych w Polsce) i opracowania o 
korzystaniu z UKD w Bibliotece Jagiel
lońskiej, Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Toruniu oraz w Bibliotece KUL.

Dział poświęcony katalogom przedmioto- 
ivym zaczyna się od referatu Haliny Za
ręby, w którym dzieli się ona swymi prze
myśleniami o znaczeniu tego rodzaju ka
talogów w bibliotekach polskich w 40 lat 
od wydania podręcznika Adama Łysakow
skiego. Rozważania te prowadzą do wnio
sku, że potrzebny jest bibliotekarstwu pol
skiemu nowy podręcznik lub przynajmniej 
wznowienie książki Łysakowskiego. Po
tem następują dwa teksty Janiny Trzciń- 
sfciej. W jednym pisze ona o doświadcze
niach w pracy nad siecią odsyłaczy w 
słowniku haseł przedmiotowych Biblioteki 
Narodowej, w drugim zaś przedstawia stan 
prac nad słownikiem haseł przedmioto
wych Biblioteki Narodowej. Jadwiga Ćwie
kowa omawia z kolei problem hasła te
matowego w katalogu przedmiotowym, a 
Jadwiga Czarnecka — wyniki badań an
kietowych nad stanem katalogów przed- 
miotowj^ch w bibliotękach uniwersalnych 
w naszym kraju. Dział zamykają omówie
nia prac nad katalogiem przedmiotowym 
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 
(Piotr Czapelski), w Bibliotece Gdańskiej 
PAN (Jadwiga Wołodźko-Sarosiak) i w 
Bibliotece Jagiellońsidej (Alina Misi'owa).

Dział ostatni zawiera tylko dwie pozy
cje. Teresa Głowacka pisze o melioracji 
strukturalnej w katalogach rzeczowych, 
polegającej na doskonaleniu i aktualizacji 
słownictwa haseł i określników, struktury 
schematu Idasyfikacyjnego, spisów pomoc
niczych (np. indeksów) i wyłączaniu ko
lekcji, które klasyfikowane są w innym 
języku informacyjnym. Joanna Kiwilszo 
i Ewa Stępniakowa poruszają zaś kwestię 
warsztatu informacyjno - metodycznego 
działów opracowania rzeczowego w biblio
tekach naukowych. Napisanie choćby jed
nego zdania komentarza o tej, niewątpli
wie ważnej, kwestii okazało się jednak 
niemożliwe, gdyż w egzemplarzu przesła
nym autorowi omówienia większość stro
nic tego »właśnie opracowania przemiesza
na jest z pierwszymii kartami książki. 
Chętnie -wymieni je więc z tyrh „szczęś
liwcem”, który wszedł w posiadanie eg
zemplarza zaczynającego się w połowie 
referatu E. Artowicz. Książka jest bowiem 
warta tego, żeby posiadać ją na stałe w 
księgozbiorze podręcznym bibliotelcarza.
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otwierdzeniem czołowej roli Biblio
teki Narodowej w pracach nad ka
talogiem przedmiotowym jest wyda

ny w 1989 r. słownik języka haseł przed
miotowych tej biblioteki, opracowany 
pj-zez Janinę Trzcińską i Ewę Stępnia- 
kową na podstawie Słownika tematów dla 
bibliografii i katalogów w układzie przed-
miotowym Jana Kossonogi.

Jak wiadomo, katalog przedmiotowy
wprowadiził na polski grunt Adam Łysa
kowski, autor rozprawy teoretycznej (1928) 
i podręcznika (1945) z tego zakresu. Na 
tej podstawie już w 1945 r. Biblioteka Na
rodowa rozpoczęła tematowanie książek 
wpłyv/ających jako egzemplarze obowiąz
kowe. Bogata kartoteka tematów posłużyła 
Kosscnodze w opracowaniu i wydaniu w 
1956 r. słownika tematów. Znajdował on 
zastosowanie nie tylko w tworzeniu wła
snego katalogu przedmiotowego biblioteki 
(od 1955 r.), ale i w „Przewodniku Biblio
graficznym”) jako uzupełnienie zasadniczej 
klasyfikacji działowej (od 1957 r.). Z cza
sem jednak konieczne okazało się wpro
wadzanie coraz dalej idących zmian, co 
uczyniło słownik Kossonogi nie w pełni 
użytecznym.

Słownik języka haseł przedmioto
wych Biblioteki Narodowej (na pod
stawie „Słownika tematów dla bi- 
bliografij i katalogów w układzie 
przedmiotowym” Jana Kossonogi 
oprać. Janina Trzcińska i Ewa Stęp- 
niakowa. — Stan na dzień 30 czerw
ca 1986 r. — Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 1989. — XXIX 368 s.; 
24 cm. — ISBN 83-7009-045-1.

Dzisiejszym potrzebom służyć ma słow
nik znowelizowany przez Trzcińską i 
Stępnlaifcową. Ich zdaniem może on być 
.stosowany w dialogowym wyszukiwaniu 
informacji ze zbiorów BN za pomocą 
komputera, ale może także oddać nie
ocenione usługi w innych bibliotekach 
uniwersalnych, które prowadzą katalogi 
przedmiotowe na podstawie „Przewodnika 
Bibliograficznego” — do ich melioracji, 
a szczególnie do weryfikacji sieci odsyła
czy. Może także być użyteczny w bibliote
kach, które stosują własną' klasyfikację te
matyczną. /

Jego nowość w stoisunku do dotychczas 
stosowanych słowników polega nie tylko 
na uaktualnieniu wynikającym z rozwo
ju piśmiennictwa, języka li terminologii 
naukowej, lecz i na linnym podejściu do 
określenia przedmiotu klasyfikowanych 
publikacji. Otóż akcent został tu przenie
siony ;z tematu, w którym określniki wska
zywały jedynie ujęcie lub właściwość 
przedmiotu, na całościowe potraktowanie 
hasła przedmiotowego,, 'składającego się z 
tematu i określników. Określniki bowiem 
ograniczają także zakres hasła. Autorki

dowodzą tego na przykładzie hasła „Rury 
stalowe”, które na ogół określa szerszy 
zbiór dokumentów niż hasło „Rury sta
lowe — stosowanie”.

Słownik składa się z dwóch części.
Pierwszą wypełnia alfabetyczny wykaz 

tematów z odsyłaczami całkowitymi i u- 
zupełniającymi. Odsyłacze całkowite kie
rują od haseł odrzuconych do przyjętych 
(np. „Kwestionariusz” do „Ankieta”), od 
drugiej do pierwszej części hasła tematu 
podwójnego, od haseł z określnikami sy- 
nonimicznymi do tematów wielowyrazo- 
wych, od tematów z określnikami syno- 
nimicznymi do innego użytego połączenia 
tematu z określnikiem (np. „Przemysł — 
ceny” z. „Ceny — przemysł”), od wyra
żenia użytego w słowniku jako określnik 
do grupy tematów z tym określnikiem 
(np. „Uprawa” z. Rośliny — uprawa”) i 
wreszcie informują o wyrażeniach nie u- 
żytych w słowniku, jak np. synonimy (np. 
„Ankieta”, a nie „Kwestionariusz”). Od
syłacze uzupełniające z kolei określają re
lacje między wyrażeniami użytymi w sło
wniku. Dzięki zastosowaniu przejrzystego 
układu graficznego, kursywy i pisma pół- 
grubego słownik jest bardzo czytelny i 
prosty w wykorzystaniu.

Drugą część słownika wypełniają wy
kazy określników stosowanych po tema
tach ogólnych, określników używanych po 
tematach geograficznych, po tematach o- 
sobowych, po nazwach grup etnicznych, 
po nazwach instytucji i organizacji oraz 
określników stosowanych po Innych te
matach jednostkowych.

Ze zrozumiałych względów słownik nie 
zawiera haseł 'jednostkowych, które można 
łatwo skonstruować stoisownie do posia
danego księgozbioru.

Omówiona publikacja stanowi bez wąt
pienia duże wydarzenie w bibliotekar
stwie polskim ostatnich lat.

Uwadze Czytelników warto polecić 
również niewielką książeczkę Boh
dana Korzeniowskiego, znanego re

żysera i teatrologa, zawierającą jego 
wspomnienia z okresu wojny. Jej główny 
zrąb, zatytułowany „Książki”, drukowany 
był w 1970 r. w dwutomowym zbiorze re
lacji uczestników ratowania dóbr kultury 
w latach 1939—1945, zaś. dość pokaźne 
fragmenty usunięte wówczas przez cenzu
rę wydrukowano w 1986 r. w ukazują
cym isię w tzw. drugim obiegu czasopi
śmie „Krytyka”. Inny jeszcze fragment 
ukazał się w 1985 r. w „Kulturze” pary
skiej. Teksty te połączone w całość wy
dała ostatnio Niezależna Oficyna Wydaw
nicza „Nowa”.

Książki i ludzie Bohdan Korze
niewski. — Warszawa: Niezależna 
Oficyna Wydawnicza „Nowa”, 1989. 
— 121 s.; 21 cm.
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Autor zawarł w tej książeczce wstrzą
sającą relację z kilkuletniego pobytu w 
obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, 
skąd wydostał isię dzięki okupowi złożo
nemu Gestapo przez jego bliskich. Po po
wrocie do stolicy znalazł zatrudnienie w 
Bibliotece Uniwersyteckiej i jako jej pra
cownik przeżył powstanie. Jako podłegły 
niemieckiemu komisarzowi biblioteki Wit- 
temu zmuszony był do wykonywania prac 
zlecanych przez okupanta — usuwania 
truipów i rannych z okolic uniwersytetu, 
grzebania zabitych i wszelkich prac po
rządkowych. Taktyka „spalonej ziemi” 
stosowana była przez Niemców już w 
czasie powstania. Planując zniszczenie bu
dynków uniwersyteckich nakazali oni jed
nak przygotowanie do wywózki najcen
niejszych zbiorów, co kilku zatrudnionych 
w bibliotece Polaków wykonało nader 
skwapliwie. Dzięki temu maruderzy nie
mieccy i ukraińscy musieli zadowolić się 
książkami mniej wartościowymi i nie sta
nowiącymi rzadkości.

Po wyzwoleniu trzeba było bronić bi
blioteki przed żołnierzami radzieckimi, 
którzy potrzebowałi papieru głównie na 
skręty. Trzeba było bronić też przed ni
mi dostępu do eksponatów zoologicznych

i medycznych przechowywanych w for
malinie, którą brali oni za spirytus. W 
tej części relacji uderzają zresztą nie tyl
ko przejawy swoistej dzikości i demorali
zacji czerwonoarmistów, ale przede wszy
stkim nieopisanie głęboko zakorzenione 
skutki indoktrynacji ideologicznej, naka
zujące wszędzie węszyć zdradę ze strony 
wroga klasowego lub dywersanta. Nie 
dziw więc, że i polscy bibliotekarze z tru
dem obronili się przed posądzeniem o dy
wersję, gdy płonęły budynki, a niektórym 
żołnierzom udało się jednak, zmyłić czuj
ność i napić się formaliny. A brak czuj
ności to przecież dywersja...

Korzeniewski pisze też o tragicznym lo
sie Biblioteki Ordynacji Krasińskich, któ
rej zbiory jej bibliotekarze i on utykali 
w pomieszczeniach piwnicznych w na- 
dzięi, że ciasno stłoczone nie poddadzą się 
łatwo żywiołowi ognia. Spłonęły jednak 
całkowicie. Mógł tylko z rozpaczą w 
oczach patrzeć, jak pod dotykiem ręki 
osypywały się w malutkie kupki popiołu.

Pouczająca i przejmująca lektura.

STEFAN KUBÔW 
Wrocław

Mały Leksykon 
polskich czasopism 
bibliotekarskich

„Informator Bibliotekarza i Księgarza”
Sixïwarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

wydawało ten rocznik od 1955 r. Pierwszy 
tomik zatytułowano „Kalendarz na 1956 r.”, 
w następnym roku opublikowano już „In
formator Bibliotekarza”, co lepiej odzwier
ciedlało treść i zadania stawiane przed 
tym wydawnictwem. Od 1960 r. rozsze
rzono zakres tematyczny o sprawy zwią
zane bezpośrednio z księgarstwem, co po
ciągnęło za sobą ponowiną .zmianę tytułu 
na „Informator Bibliotekarza 1 Księga
rza”. Od rocznika 1989 zrezygnowano z te
matyki księgarskiej i zmieniono tytuł na 
„Informator Biblioteczny”. W 1989 r. ze 
względów finansowych wydawanie rocz
nika zawieszono.

Redagowaniem rocznika zajmowali się 
kolejno: Bogdan Hórodyski (1956—1957), 
Krystyna Rem arowa (1958—1961), Ewa 
Pawlikowska (1962—1985) i Barbara Drew- 
niewska-Idziak (1986—1989).

Pierwszy rocznik „Informatora” druko
wała Stołeczna Drukarnia Naukowa w 
Warszawie, wszystkie następne — Dru
karnia Związkowa w Krakowie. Stały był 
jego format — 14 cm (16°). Objętość to
mików zmieniała się — najmniejszą

miał „Kalendarz” z roku 1957 (167 stron), 
późniejsze liczyły 212—322 strony (średnio 
270). W „Informatorze” nie ma ilustracji, 
są natomiast wykresy i tabele. Naikład 
wykazuje tendencje malejące. W najwięlc- 
szej liczbie egzemplarzy ukazały się pierw
sze dwa roczniki — 21 000 i 16 750 egzem
plarzy. Nakład następnych sukcesywnie 
się zmniejszał do 6000 egzemplarzy („In
formator” na rok 1988).

Zasadniczymi działami „Informatora” 
są: kalendarium, część informacyjna, no
tatnik. Są one stałe we wszystkich rocz
nikach, zmieniają się tylko ich proporcje 
— tak np. kalendarium w roczniku R. 1 
zajmow.ało 2/3 miejsca, ale już w .następ
nym zostało znacznie uproszczone i zmniej
szone. Natomiast co roku zwiększała się 
objętość części informacyjnej. Część prze
znaczona na notatki liczy przeciętnie o- 
koło 8 stron.

Do 1985 r. kalendarium składało się z 
kalendarza skróconego i kaimdarza ter
minowego. Od 1962 r. skrócono nazwy dni 
tygodnia i usunięto imiona, układając z 
nich osobny kalendarzyk pod nazwą „Kto 
obchodzi imieniny”.
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Bardzo często na końcu poszczególnych 
stron kalendarza podawane były aforyz
my i przysłowia, m. In. dotyczące książki 
i czytania, albo opisy bibliograficzne in
teresujących książek polecanych czytelni
kom bądź informacje o przypadających 
świętach i rocznicach. Od 1985 r. zrezy- 
gnowanio z zamieszczania obszernego ka
lendarium dziennego, pozostawiając tylko 
dwukartkowy kalendarz skrócony na rok 
bieżący i następny. Wprowadzono nato
miast kalendarz dni obchodów i ważniej
szych rocznic kulturalnych, historycznych 
i politycznych tak ogólnokrajowych, jak i 
międzynarodowych. Opatrzono je krótkimi 
notatkami wyjaśniającymi.

Najwięcej miejsca w wydawnictwie 
zajmuje część informacyjna, zawierająca 
bogaty materiał, który znacznie wykracza 
poza ramy bibliotekarstwa i księgarstwa 
i wiąże się z wieloma dziedzinami nauki 
i kultury. Zamieszczane tu wiadomości 
podawane są w formie krótkich artyku
łów. W tej części zawarte są opracowania 
prezentujące różne typy bibliotek, infor
macje poświęcone zagadnieniom księgar
skim i wy dawniczym (m. in. przegląd .pol
skich firm wydawniczych), a także doty
czące kształcenia, przepisów prawnych dla 
bibliotek oraz biografie ludzi książki i 
materiały z zakresu propagandy czytelnic
twa. Po kilka artykułów poświęcono tech
nice bibliotecznej, informacji naukowej i 
automatyzacji (zwłaszcza od lat 70.), służ

bie informacyjnej, budownictwu biblio
tecznemu, współpracy międzybibliotecz
nej, bibliotekom zagranicznym, a także 
zbiorom bibliotecznym, historii książki i 
bibliofilstwu. Zamieszczane są również 
recenzje i przeglądy publikacji polskich i 
obcych, tematyczne zestawienia bibliogra
ficzne oraz wiadomości o działaniach sto
warzyszeń bibliotekarskich i księgarskich 
polskich i zagranicznych, przeglądy czaso
pism różnego typu, w tym też fachowej 
prasy bibliotekarskiej. W tym dziale za
warto też informacje o przypadających 
rocznicach i nagrodach literackich oraz 
krótkie przeglądy wydarzeń politycznych 
i kulturalnych w Polsce i na świecie.

W 1985 r. wprowadzono tytuły grupu
jące materiał o jednorodnej tematyce w 
celu ułatwienia użytkownikowi -szybkiego 
wyszukiw.'anla potrzebnych wiadomości.

Ponadto w „Informatorze” zamieszczane 
są krótkie informacje charakterystyczne 
dla wydawnictw tego typu, jak np. adresy 
bibliotek i innych instytucji, jednostki 
miar i wag, cyfry rzymskie, wykazy opłat 
pocztowych itp., a ponadto rady dotyczą
ce poprawności językowej i -wymowy ob
cych nazwisk.

Na końcu tomików znajduje się spis 
treści (od 1979 r. z wymienionymi nazwi
skami autorów). Od 1958 r. wprowadzono 
indeks tematyczny w każdym roczniku, a 
w co piątym — indeks zbiorczy dla czte
rech poprzednich.

„Rocznik Biblioteki Narodowej”

w  1965 r. Biblioteka Narodowa rozpo
częła wydawanie czasopisma, w którym 
postanowiono zamieszczać prace dotyczące 
bibliotekarstwa (ze szczególnym uwzględ
nieniem BN) oraz bibliotekoznawstwa, 
czytelnictwa, dziejów książki, bibliografii 
i dokumentacji, archiwistyki, edytorstwa, 
a także innych dziedzin pokrewnych.

Pierwszy komitet redakcyjny tworzyli: 
Alodia Kawecka-Gryczowa, Stefan Mel- 
kowski, Witold Stankiewicz i Andrzej Wy- 
czański. Redaktorem naczelnym kolejnych 
roczników do t. 19 za 1983 r. (wyd. 1987) 
był Witold Stankiewicz (oprócz rocznika 
15, który -wyszedł pod redakcją Andrzeja 
Wyczańskiego). Od t. 20 za 1984 r. (-wyd. 
1988) redaktorem naczelnym jest Stani
sław Czajka.

Drukiem zajmuje się Zakład Graficzny 
Biblioteki Narodowej. Format periodyku 
jest stały, -wynosi 23 cm (8°). Nakład 850 
egz., od t. 17/18 za lata 1981—82 (wyd. 
1986) wynosi 675 egz. Objętość poszczegól
nych roczników kształtuje się w granicach 
323—621 stron. Często zamieszczane są ilu
stracje, przeważnie fotografie czarno-bia
łe, a oprócz nich wykresy i tabele.

Według założeń redakcji „Rocznik” ja
ko wydawnictwo naukowe Biblioteki Na
rodowej ma służyć rozwojowi polskiego 
bibliotekarstwa, jego unowoicześnianiu, a 
także pogłębianiu i rozwijaniu myśli nau
kowej. Publikowane w nim materiały są 
w dużej mierze opracowane przez pra
cowników Biblioteki Narodowej.

Na treść poszczególnych tomów składa
ją się głównie rozprawy z zakresu nauki 
o książce, a więc takich dziedzin jak bi
bliotekoznawstwo, historia książki', histo
ria bibliotek, czytelnictwo, informacja i 
dokumentacja, czasopiśmiennictwo, edytor
stwo, księgarstwo, bibliografia i inne dzie
dziny pokrewne. Dość dużo jest artyku
łów o zbiorach, w tym głównie znajdu
jących się w Bibliotece Narodowej. Są 
więc omówienia prezentujące zbiiory spec
jalne, rękopisy, książkę drukowaną (głó- 
•Winie inkunabuły), zbiory czasopism.

Często zajmowano się też zagadnieniami 
wydawniczymii i czasopism'ienniczymi, 
drukarstwem, pa,piernictwem, introligator
stwem i ekslib.ri:sami. Dużo miejsca zaj
mują na łamach „Rocznika” rozprawy 
traktujące o czytelnictwie, zwłaszcza o
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wynikach pnowadzonych -nad nim badań, 
ponadto artykuły z zakresu historii i te
raźniejszości różnego typu bibliotek, w 
tym m. ,in. Biblioteki Narodowej i innych 
biblioiteilc naukowych oraz bibliotek pry
watnych, Widać też zainteresowanie bi- 
bliotekarsibwem zagranicznym, również 
sprawami informacji naukowej i techniki 
pracy bibliotecznej. „Rocznik” zamieszcza 
sporo recenzji wydawnictw polskich i za
granicznych. Ostatnio dość często gości 
na łamach „Rocznika” problematyka książ
ki polskiej na obczyźnie. Zainicjowano 
cały cyld artykułów poświęconych biblio
tekom narodowym.

Niektóre tomy mają -specjalny, roczni- 
ccfwy charakter, poświęcone są w całości 
lub w większej części jednemu tematowii.

T. 4 z 1968 r. poświęcono Alodii G r y- 
c z o w e j z okazji czterdziestolecia pracy 
naukowej. Opublikowane w nim 23 prace 
dotyczą studiów nad dawną książką.

Podwójny t. 12/13 opublikowano w 
związku z dwudziestoleciem Instytutu 
Książki i Czytelnictwa (1976/77).

W t. 14 z 1978 r. zamieszczono referaty 
•wygłoszone na sesji naukowej zorganizo
wanej z okazji pięćdziesięciolecia Biblio
teki Narodowej.

T. 15 z 1979 r. dedykow’ano prof. Wi
toldowi S t a n k i e w i c z o w i  w sześć-

dziesięciolecie jego urodzin. Zdecydowa
nie przeważa w nim problematyka histo
ryczna.

T. 20 z 1984 r. poświęcono pamięci doc. 
Heleny HI eb - Kos-za ń s k ie  j, jej ży
ciu i dorobkowi.

Do t. 10 z 1974 r. dołączony jest dwu- 
dziestodwustronicowy dodatek będący spi
sem treści „Rocznika Biblioteki Narodo
wej” za lata 1965—1974. Opracowała go 
Halina Z a rę b a . Bibliografia zawartości 
tomów 1—20 „Rocznika” opracowana przez 
Małgorzatę K ło s s o w s k ą  ukazała się 
jako samoistna publikacja w 1989 r.

Na odwrocie karty tytułowej każdego 
tomu znajduje się nazwa „Rocznika” w 
języku angielskiim. Po artykułach i opra
cowaniach, z ■wyjątkiem recenzji i prze
glądów, zamieszczane jest streszczenie w 
języku angielskim. Również spisy treści 
podaje się w językach obcych — angiel
skim, -rosyjskim, francuskim i niemieckim.

„Rocznik Biblioteki Narodowej” jest 
przeznaczony głównie dla pracowiników 
naukowych, teoretyków i praktyków wiięk- 
szych bibliotek o charakterze naukowym, 
dla dydaktyków oraz dla wszystkich osób 
zainteresowanych historyczną i współcze
sną problematyką bibliotekarstwa, czytel
nictwa i edytorstwa.

BARBARA GÓRA 
Kraków

ZAPISKI BIBLIOFILA 
Z KSIĄŻEK 
I Z ŻYCIA WYJĘTE

Notatka o „Notatkach'
Kiedy na antykwarycznej aukcji, odby

wającej się w Łodzi 19 września 1987 r. 
podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofi
lów, nabyłem książkę figurującą w kata
logu pod numerem 49, nie sądziłem, że 
przj’niesie mi ona sporo emocji. Są to Za- 
mietki bibłiojila wydane przez Ju. G. w 
Tartu, zapewne sumptem autora, w 1932 r. 
Książka została opublikowana w nakładzie 
200 egzemplai’zy, z których do sprzedaży 
księgarslciej trafiło zaledwie 50. Egzem
plarze oznaczone numerai'ni I—X wydano 
na lepszym papierze i uzupełniono dodat- 
koAvymi tablicami, których brak w pozo
stałej części nakładu. Nabyty egzemplarz 
nosi numer 37 i jest opatrzony odręczną 
dedykacją w języku rosyjskim; „Drogiej 
Stelleńce, całując Jej rączkę” i datą 1 paź
dziernika 1932. Do egzemplarza „Notatek” 
dołączono maszynopis tejże pracy pt. Julij 
Borysowicz yiszet memuary, zaś na okła
dzinie widnieje tytuł dodatkowy: Memua
ry bibliofila (Jurjew 1931). Na karcie 
przedtytułowej maszynopisu znajduje się 
wklejona fotografia autora oraz dedyka

cja: j^Egzemplarz imienny Ju. S. Weicma- 
na i jego małżonki Stdli Juliewny. J. 
Gens, 22/IX 31”. Masizynopiis stanowił pod
stawę wydania książkowego. Różnice mię
dzy drukiem a maszynopiisem są drobne, 
o chai’akterze stylistycznym, z propozycji 
wyposażenia ilustracyjnego tylko niidą 
część wykorzystano w publikacji!.

Autor pamiętniczka, Julij Borysowicz 
Gens (1887—1957), był w.ybitnym teorety
kiem i historykiem sztuiki, kolekcj'onerem 
i bibliofilem. Urodził się w estońskim 
mieście Tartu, znanym też pod nazwą 
Dorpat lub Jurjew. Po ulcończeniu prawa 
na uniwersytecie w Dorpacie poświęcił się 
praktyce zawodowej, kolekcjonei’sitwu 
dzieł sztuki i bibliofilstwu. Jego wielką 
erudycję rychło ■wykorzystano do celów 
społecznych. Gens bywał często eksper
tem w działających na terenie Estonii po 
upadku caratu komisjach ochrony zabyt
ków sztuki. W 1919 r. przeprowadzał na
cjonalizację i ochronę zabytków architek
tury w majątkach ziemiańskich opuszczo
nych przez właścicieli.
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Jego kolekcja, oprócz licznych dziel 
sztuki, liczyła prawie 6500 dzieł w 8500 
woluminach, 5000 egz. grafik i ekslibri
sów. Jeszcze przed drugą wojną świato
wą zamierzał ogłosić drukiem katalog 
swych zbiorów — w 1939 r. wyszła w 
Tallinie w nakładzie 130 egz. pierwsza 
część zawierająca opisy 1348 dzieł z za
kresu bibliografii, księgoznawstwa i wy
dawnictw informacyjnych. Po zajęciu E- 
stonii przez Rosjan Gens został w 1941 r. 
ewakuowany do Taszkientu, zaś jego ko
lekcję niebawem skonfiskowali hitlerowcy 
i przewieźli do Niemiec. Po śmierci ko
lekcjonera okazało się, że część jego bi
blioteki, odnaleziona na terenie Niemiec, 
tuż po wojnie trafiła do biblioteki Biało
ruskiej Akademii Nauk, skąd niektóre 
książki przewieziono z czasem do Tallina, 
o czym Gens w ogóle nie wiedział.

W pamiętniku Gensa znalazło się nieco 
poloników, np. informacja o losach biblio
teki Tadeusza Bułharyna z Karłowa, prze
kazanej za jego pośrednictwem bibliotece 
uniwersyteckiej w Dorpacie, czy o tajem
niczej bibliotece cara Aleksandra I, opa
trzonej ekslibrisem z cyfrą monarchy i 
napisem: „Kalisz 1824”.

Uwagę moją zaprzątnęła osoba właści
ciela parni ętniczka — kim był i skąd 
wzięła się ta niesłychanie rzadka publika

cja na terenie Łodzi. O Julianie Zygmun
towiczu Weicmanie, jako cenionym anty- 
kwariuszu, wspominał Gens w tekście 
„Notatek”, ale obszerniej napisał o nim 
w późniejszej relacji parnięstnikarskiej, o- 
publikowanej z rękopisu przez Olega La- 
sunskiego w III tomie moskiewskiego 
„Almanachu Bibliofila” (1976 s. 97—107). 
Weicman, z pochodzenia łodzianin, prowa
dził w Berlinie .świetnie prosperujący an
tykwariat „Rossica”. W latach 1921—1932 
wydał 23 katalogi swej firmy, cieszące się 
dużym zainteresowaniem kolekcjonerów. 
Po dojściu Hitlera do władzy antykwariat 
We; emanu został zamknięty, zaś jego wła
ściciel, zmuszony do opuszczenia Niemiec, 
wrócił do Łodzi, a następnie przeniósł się 
do Warszawy, gdzie zginął w getcie z rąk 
hitlerowców. Około 6000 książek z anty
kw ari u tu Weicmana trafiło dzięki stara
niom Gensa do TaHina i tam rozeszło się 
wśród antykwariuszy i bibliofilów. Arcy- 
rzadki pamiętniczek Gensa, z dedykacją 
dla wieloletniego przyjaciela, pozostał w 
Łodzi. Po latach trafił na aukcję biblio
filską, potem do moich rąk, aby wreszcie 
znaleźć miejsce w księgozbiorze Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Łodzi. I oto koniec 
przygody książki splecionej z tragedią 
ludzkich losów.

Z bibliofilskiej półki
Znów nieco bibliofilskich nowości .trafiło 

na moją półkę, o czym spieszę poinformo
wać Czytelników, dziękując komu trzeba 
za przesyłki i dary.

•  Osiemnastą publikację bibliofilską 
Biblioteki Narodowej, przygotowaną przy 
współudziale Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Warszawie, wydaną z okazji dwusetnej 
rocznicy urodzin Joachima Lelewela, sta
nowi niezwykle ciekawy, dotychczas nie 
znany historykom książki, projekt utrzy
mania i urządzenia biblioteki pióra Lele
wela. Tekst opracowała i wnikliwym ko
mentarzem opatrzyła Maria Magdalena 
Biernacka, zaś edytorską opiekę sprawo
wał z powodzeniem Andrzej Kłossowski. 
Z traktatu wielkiego historyka wydoby
wam szczegół doty'Czący zaleceń dla użyt
kowników biblioteki: „Nie trzeba tu wy
mieniać, że biblioteka oczekuje po przy
chodzących, że przez wzgląd na schlud
ność zabłoceni wchodzić nie zecbcą, że 
nie będą wprowadzać z sobą żadnych 
zwierząt, które by mogły chodzących oko
ło biblioteki niespokojnością o zamiesza
nie porządku narazić”. Nakład 500 egzem
plarzy numerowanych.

•  „Czytelnik” sprawił radość licznym 
miłośnikom poezji Tuwima wydaniem 
zbioru podobizn autografów 15 wierszy 
poety pochodzących z kolekcji dr. Toma
sza Niewodniczańskiego, fizyka jądrowego, 
biznesmena i koilekcjonera mieszkającego 
w RFN.

„Edycja obecna — pisze w przedmowie 
wydawca,. Tadeusz Januszewski — choć 
prezentuje nie znane dotąd rękopisy, nie 
jest przeznaczona dla badaczy zaintereso
wanych warsztatem twórcy i odmianami 
tekstu, a przynajmniej nie tylko dla nich. 
Daje miłośnikom poezji Uitwory w kształ
cie ostatecznym, znanym z druku. A jed
nocześnie sposobność czytania ich w ręko
pisach. O satysfakcjach płynących z obco
wania z rękopisami poetów wiedzą najle
piej ci, którzy tych kontaktów doświad
czyli. Jak bezpośredni, intymny jest to kon
takt, jak inaczej czyta się i rozumie tekst 
utworu, jeśli pomija się pośrednictwo dru
ku, zabijające indywiidualność”. Zbiór Z 
wierszy ocalałych, w opracowaniu graficz
nym Andrzeja Heidricha, wydał „Czytel
nik” w sporym nakładzie 1300 egz., lecz 
jest to już rzadkość bibliofilska.

@ Jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin 
Jerzego Dunin-Borkowskiego, słynnego ko
lekcjonera z Krośniewic, uczcili najbliżsi 
jego przyjaciele podczas fety 27 listopada 
1988 przy biesiadnym stole krośniewiclfiej 
apteki. Michał Hilchen zwrócił się do Ju
bilata mową w kunsztownej formie so
netu :
Wytrawny znawco sztuki, świetny

bibliofilu,
Kiedy dziś wokö siebie gromadzisz nas 

itylu.
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Darzących Cię przyjaźnią, atencją, estymą. 
Wiedz, że serdeczne myśli dziś ku Tobie 

płyną.
Na Twą piękną rocznicę niechaj Ci się 

darzy,
Niech Bóg da Ci zdrowia, przychylność

włodarzy,
P'Cxiziw kolekcjonerów, naszą przyjaźń

stałą.
Drugi wiersz opublikowany w okolicz

nościowym druczku to bezpretensjonalny 
opis owego urodzinowego zjazdu w Kro
śniewicach pióra Barbary Gańczyk. Oby
dwa wiersze zostały wydrukowane w 43 
numerowanych egzemplarzach sumptem 
Joanny Santi-Leszczyńskiej i Lecha W. 
Leszczyńskiego. Jak czytamy w kolofonie 
— „Teksty złożono czcionką »Modena« i 
odbito na papierze czerpanym firmy Ka- 
rimex IHK w Lodzi, dzięki zmyślności 
typograficznej Lecha W. Leszczyńskiego i 
Michała Kuny”.

•  Oddział Wałbrzyski Towarzystwa 
Przyjaciół Książki wydał trzecią i ostat
nią „krótką opowieść o książkach” Jaro
sława Seiferta — „Proste motywy” Jana 
Nerudy, dla upamiętnienia spotkania z 
łódzkim bibliofilem, Michałem Kuną, w 
nakładzie 99 egzemplarzy numerowanych, 
w drukarni w Dzierżoniowie.

•  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Katowicach w ramach publikacji regional
nych wydała szóstą już pozycję: Katowi
ce Wojciecha Korfantego pióra Wojciecha 
Janoty, w której autor prześledził związ
ki wybitnego męża stanu z ukochanym 
przezeń Śląskiem. „Był najwybitniejszym 
Górnoślązakiem w naszym stuleciu, czło
wiekiem, który »przywiódł Śląsk do Pol
ski«”— pisze autor rozprawki, podkreśla
jąc tragizm losów tego żarliwego działa
cza politycznego.

ANDRZEJ KEMPA 
Łódź

Najnowsze Icsiążki
ELŻBIETA ISAKIEWICZ
Liczenie słoni
Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 
Warszawa 1990

Debiut prozatorski dziennikarki, autorki licz
nych reportaży poruszających przede wszyst
kim problemy młodzieży. Powieść psycholo- 
giczno-obyczajowa adresowana do młodzieży. 
Głównym tematem są stosunki między matką 
alkoholiczką a dorastającą córką, ich wzajem
ne relacje oraz iprzeżycia młodszej córki. Bo
lesny problem został naświetlony z głębokim 
uczuciem i wiarą w pozytywne oddziaływanie 
wzajemnego zrozumienia i uczuć rodzinnych. 
Początek dystrybucji — kwiecień 1990.

DENES LENGYEL
Korona i miecz. Opowieści z dziejów Węgier 
Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 
Warszawa 1990

Wybór z — cieszących się na Węgrzech nie
słabnącą popularnością — baśni, kronik i le
gend węgierskich opracowanych przez D. Len- 
gyela z myślą o młodym czytelniku. W książ
ce — opatrzonej mapkami i komentarzem hi- 
•storycznym, atrakcyjnie ilustrowanej — zawar
ty jest obraz tradycji i przeszłości narodu 
węgierskiego od czasów najdawniejszych do 
xvni w., tj. do powstania Rakoczego n .

WACŁAW PANEK
Gaudę, Mater Polonia
Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 
Warszawa 1990

w  książce przeznaczonej dla młodego czytel
nika w. Panek (współczesny muzykolog inte
resujący jSię historią pieśni polskiej) ukazuje

rolę, jaką odgrywała w naszych dziejach pieśń 
patriołyczna, przypominająca o godności naro
dowej, towarzysząca walkom o niepodległość. 
Autor wykorzystuje zarówno faktografię mu
zykologiczną, jak i anegdotę, odwołuje się do 
literatury. Książka zaopatrzona jest w bogaty 
fotoserwis. Początek dystrybucji — maj 1990.

JOLANTA TUBIELEWICZ
Bambusowe pacholę
Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 
Warszawa 1990

Bogato ilustrowany, obszerny wybór legend 
1 opowieści ludowych z Krainy Kibi zawiera 
wiele informacji o starożytnej Japonii, ukazu
je legendarne i historyczne postaci, opisuje 
realia życia codziennego, wyjaśnia pochodzenie 
słynnych obiektów kultu, obrzędów i obycza
jów, nazw lokalnych. Książka adresowana do 
czytelnika 10—12-letniego. Początek dystrybucji 
— kwiecień 1990.

Jolanta Tubielewicz jest pracownikiem nau
kowym Uniwersytetu Warszawskiego, autorką 
szeregu prac dotyczących Japonii. „Bambuso
we pacholę” jest pierwszą zbeletryzowaną 
książką autorki adresowaną do młodego ’ czy
telnika.

ALEKSANDRA WITKOWSKA
Synowie pustyni
Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia” 
Warszawa 1990

Opowieści — oparte na wątkach legendar
nych i faktach historycznych — o najbardziej 
znaczących wydarzeniach z historii Arabów. 
Książka, przeznaczona dla 10—14-letniego czy
telnika, ukazuje dzieje narodu arabskiego, je
go kulturę i sztukę, wierzenia i obyczaje. O- 
powieści wzbogacone są krótkimi komentarza
mi historycznymi, mapkami, licznymi ilustra
cjami. Początek dystrybucji — kwiecień 1990.

A. Witkowska, dziennikarka młodszego poko
lenia, zbierała materiały do książki podczas 
pobytu w krajach arabskich.
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NAGRODY

üofia Pietrzak — kierownik Izby Pamiątkowej 
Adama Grzymały Siedleckiego funkcjonującej 
od 19C8 r. w ramach Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy — została 
la u rea tk ą  nagrody  „Bydgoskiego In fo rm ato ra  
Kulturalnego” za 1989 r. za prowadzenie szero
kiej działalności popularyzatorskiej, różnorod
ne inicjatywy i Interesujące formy pracy.

(J.P .)

PERSONALIA

Adolf Juzwenko, dr, 51 lat, żonaty, bezdzietny, 
historyk, od połowy lat siedemdziesiątych ak
tywny działacz opozycji demokratycznej, a póź
niej ,,Solidarności”, laureat Nagrody „Polity
ki” (1974) za monografię o stosunkach między 
Polską a Białą Rosją u progu lat dwudzie
stych XX w. — został w kwietniu dyrektorem 
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich. Na stanowisku tym zastąpił doc. dr. 
hab. Janusza Albina, który po złoże»!» rezy- 
gntłcji z funkcji ^dyrektora Biblioteki Ossoli
neum został kierownikiem Zakładu Badań nad 
Polonią Zagraniczną Instytutu Nauk Politycz
nych Uniwersytetu Wrocławskego. (StK)

Małgorzata Kłossowska, dyrektorka Głównej Bi
blioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 
została przewodniczącą Komisji Analiz i In
terwencji Płacowych Zarządu Głównego SBP.

Irena Suszko-Sobina, wlcedyrektorka Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Gdańsku, została wybrana 
(20 IV) na przewodniczącą Komisji Współpra
cy z Okręgami Zarządu Głównego SBP, wcho
dząc tym samym w skład Prezydium ZG SBP.

Jan Waluszewski, dyrektor Biblioteki Głównej 
Politechniki Świętokrzyskiej, zrezygnował w 
marcu z funkcji sekretarza generalnego ZG 
SBP.

PUBLIKACJE

„Aktualne Problemy Informacji i Dokumenta
c ji” 1989 n r  6 — zaw iera ją  m .in. a rty k u ły : R. 
Ronkowskiego — „Koncepcja modelowego Re
gionalnego Ośrodka Informacji Naukowej i 
Technicznej”, K. P. Michniewicza — ,,Zauto
matyzowane systemy informacji w USA i Eu
ropie Zachodniej. Przegląd źródeł zagranicz
nych”, E. Dobrzyńskiej i J. Kosek — „Wdra
żanie zautomatyzowanego systemu informacji 
o materiałach konferencyjnych w Bibliotece 
Głównej AGH. Wymiana doświadczeń”.

„Bibliotekarz Olsztyński” 1989 nr 3. Znaczna 
część numeru poświęcona jest zbiorom spe
cjalnym największych humanistycznych biblio
tek Olsztyna — Ośrodka Badań Naukowych 
im. W. Kętrzyńskiego, Biblioteki Warmińskiego

Seminarium Duchownego „Hosianum”, Biblio
teki Głównej WSP, Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej, Muzeum Warmii i Mazur, Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicznej, Miejsko- 
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Morągu. Po
nadto opûblikowano m.in. konspekt wystawy 
,,Człowiek-Srodowisko-Przyroda” («prac. z. Ko
smowska), zestawienia bibliograficzne: Hen
ryk Syska (oprać. I. Walczak), Stanisława 
Fleszarowa-Muskat (oprać. J. Juran), Katyń 
(A. Wakar).

„Informatorium. Kwartalnik kulturalny” 1988 
nr 3 — w kolejnym numerze kwartalnika, 
wydawanego przez WBP i Wojewódzki Dom 
Kultury w Rzeszowie, opublikowano m.in. in
formację Z. Daraża o stanie prac związanych 
z remontem nowej siedziby WBP w Rze
szowie.

„Przegląd Biblioteczny” 1989 nr 2 — zawiera 
m.in. artykuły: M. Grabowskiej — „Katalogi 
online”, P. Bierczyńskiego — „Biblioteki za
kładowe. Sta» obecny i perspektywy zmian”.
l. Bar-Swięch — „Bibliotekarze na placówkach 
Rady Głównej i Opiekuńczej w Warszawie”. 
Z cyklu „Współtwórcy bibliotekarstwa pol
skiego” opublikowano wspomnienia o Irenie 
Treichel (K. Pieńkowska, H. Tadeusiewicz) oraz 
bibliografię jej prac. Ponadto w numerze
m. in.: sprawozdanie z 54 Konferencji Ogólnej 
IFLA w 1988 r. w Sydney (A. Wysocki), re
cenzje, sprawozdania SBP.

Witold Przybyszewski: „Budynki i lokale bi
blioteczne W’ Polsce. Raport z badań”. War
szawa 1990. Wyniki przeprowadzonych na 
przełomie lat 1986 i 1987 przez Bibliotekę Na
rodową (Instytut Książki i Czytelnictwa) ba
dań zmierzających do określenia stanu bazy 
lokalowej bibliotek w Polsce.

„W kręgu książki” — w 14 zeszycie nieregu
larnej publikacji gdańskiego środowiska pra
cowników książki opublikowano m.in. artyku
ły: W. Pałubickiego —i „Księgi święte w re- 
ligiach Wschodu”, A. Kempy — „Biblioteki 
kresowe”, I Zachciał — „Rola Związku Po
laków w Wolnym Mieście Gdańsku w szerze
niu kultury polskiej”, L. Ćwok — ,,O dedałal- 
ności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej”, A. Nowa
ka — „Książka polska na rynku izraelskim”, 
S. (Ludwiga — „Morski ruch wydawniczy w 
Polsce w latach 1982—1988”.

Zbigniew Siatkowski: „Przeciwko ościeniowi. 
Szkic o wierszu Alicji Dudek «Przebacz»” Dru
ga publikacją (nakład 500 egz.) Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Jaworznie wydana przy 
pomocy finansowej Towarzystwa Przyjaciół 
Jaworzna.
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Delegaci na II Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ „Solidarność” w uchwale w sprawie kul
tury polskiej stwierdzili m.in., że „losy spo
łeczeństwa i narodu polskiego zależeć będą 
nie tylko od uzdrowienia gospodarki kraju, 
lecz w nie mniejszej mierze od dbałości o kul
turę polską”. Delegaci uznali, że „kultura na
dal będzie wymagać dotacji państwowych, ko
munalnych czy prywatnych”.

Inicjatywę powołania Fundacji Literatury „Łat
wej w czytaniu” podjęła Wojewódzka Biblio
teka Publiczna i Książnića Miejska w Toruniu 
oraz Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełno
sprawnych ZG SBP, Głównym celem fundacji 
ma być prowadzenie działalności wydawniczej, 
oświatowej i organizacyjnej służącej ułatwieniu 
dostępu do literatury i umożliwieniu jej per
cepcji osobom niepełnosprawnym. Deklarację 
przystąpienia do fundacji — w charakterze 
współzałożyciela — złożył Zarząd Główny SBP. 
Inicjatywa warta wsparcia, nazwa fundacji — 
nie bardzo.

Zarabiajmy. Częściową osobowość prawną i 
możliwość prowadzenia działalności gospodar
czej na własny rachunek i własne ryją/ko 
uzyskały wszystkie zarządy «kręgów SBP. 
Okręgi SBP uzyskały również częściową sa
modzielność w zakresie ustalania wysokości 
składki członkowskiej. Składka nie może być 
niższa niż 500 zł miesięcznie.

Protest przeciwko decyzjom o cenie IV tomu 
„Encyklopedii Powszechnej PWN” sprzedawa
nej na podstawie umowy subskrypcyjnej prze
kazał do rzecznika praw obywatelskich Za
rząd Główny SBP, domagając się zwaloryzo
wania przekazanej w 1985 r. przez subskryben
tów przedpłaty.

Rada Programowa Ruchu Wydawniczego za
kończyła (17 I) swoją działalność.

Pamięci Stefana Dembego (1862—1939) — zało
życiela i pierwszego dyrektora Biblioteki Na
rodowej —I poświęcone było spotkanie zorga
nizowane (15 XII 1989) w Sali Kariatyd Pałacu 
Rzeczypospolitej w Warszawie.

Wrocławskie Konwersatoria Warsztatowe, zor
ganizowane przez Zarząd Okręgu SBP, zostały 
zainaugurowane 11 TV spotkaniem poświęco
nym problemom katalogowania wydawnictw 
tzw. II obiegu. Autorką referatu wprowadza
jącego do dyskusji była Danuta Liszkowska- 
-Solnicka. (Stk)

Deklarację krytycznie oceniającą akces SBP 
do PRON (w 1933 r.) uchwalił Zarząd Główny 
SBP na posiedzeniu z udziałem przewodniczą
cych zarządów okręgów (20 IV).

„Ten kraj Litwą się zwie” — wystawę tak 
zatytułowaną zorganizowała (23 IV —13 V) w

Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie Biblio
teka Narodowa (wspólnie z Litewską Biblio
teką Narodową im. M. Mazvydasa). Bacznie 
eksponowano około 400 książek, czasopism i 
zdjęć, stanowiących część dorobku intelektual
nego Litwy z ostatnich 10 lat. Obok ekspona
tów obrazujących główne przejawy życia spo
łecznego, politycznego, kulturalnego i arty
stycznego, a także dokumentujących dzieje 
Litwy, jej obyczajowość i dążenia do niepod
ległego bytu państwowego, przedstawiono — 
w odrębnej części — litewsko-polskie związki 
literackie.

Sztuka książki dziecięcej w Polsce — to temat 
sesji naukowej zorganizowanej (15 V) przez In
stytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej oraz Zespół Literatury Dziecięcej Uniwer
sytetu Warszawskiego, w programie m.in.- refe
raty: J. Dunin — ,,Rozwój zdobnictwa książki 
dziecięcej w Polsce”. J. Trzynadlow.ski — 
..Problematyka edytorska i wydawnicza pol
skiej książki dziecięcej”, M. Mlekicka —,,No
watorstwo edytor.skie Mcr.Łkowi-czów w za
kresie książki dzieeięcej”, G. Skotnick.a — 
„Ogrody młodopolskie w ilustracji k.siążki 
dziecięcej”, A. Skrypczak — „Lwów jako oś
rodek wydawniczy książki dziecięcej 1928—1939”, 
R. Iwanicka — „Wpływ Warszawskiej Akade
mii Sztuk Pięknych na kształtowanie się pol
skiej szkoły ilustracji dla dzieci”.
Cennym nabytkiem Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu jest maszyna do wypełniania 
ubytków w papierze i pergaminie ciekłą ce
lulozą, przekazana do Wrocławia przez Biblio
tekę Państwową i Uniwersytecką w Bremie. 
Urządzenie pozwoli na znaczne przyspieszenie, 
renowacji i konserwacji zbiorów bibliotecz
nych. Z wydawnictwa K.G. Saur z RFN (zna
nego jako wydawca publikacji IFLA) wrocław
ska biblioteka otrzymała 3G0-tomowy katalog 
książek drukowanych Biblioteki Brytyjskiej. 
Katalog zawiera około 3 min opisów druków 
od początków drukarstwa do 1975 r. Nato
miast Wydział Śledczy WUSW we Wrocławiu 
przekazał do biblioteki ponad 80 woł. wy
dawnictw tzw. II obiegu skonfiskowanych (beV. 
potwierdzenia odpowiednimi protokołami) w 
stanie wojennym. Urząd zapewnia, że wydaw
nictwa, których skonfiskowanie zostało po
twierdzone protokołem, wróciły do właścicieli.

(StK)

LOKALE DLA BIBLIOTEK

W Rzeszowie trwają prace rewaloryzacyjne i 
adaptacyjne w przeznaczonych na siedzibę Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicznej czterech ka
mienicach zlokalizowanych w rynku.. tVg'.Per
sji optymistycznej za 2—3 lata (a pesymistycz
nej —I za 5 lat) biblioteka — obecnie zajmu
jąca 6 oddalonych od siebie pomieszczeń — 
wprowadzi się do nowego obiektu o powierzch
ni 5000 m2.


