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Ryszard Turkiewicz

Koniec sezonu 1945-1989
Przyznajmy, to był wyjątkowo długi se

zon.
Niejednolity, z przerwami, choć wyda

wało się, że konsekwentnie zmierza do 
osiągnięcia jakiegoś optimum. O tym 
świadczyły liczby, w pewnych okresach 
liczby były bardzo ważne — coraz wię
cej bibliotek, czytelników, wypożyczeń i 
odwiedzin.

Po wojnie odziedziczyliśmy pewną mi
stykę książki, dziedzictwo sięgające zabo
rów. Dekretami z a b e z p i e c z a l i ś m y  
ocalałe egzemplarze, później staraliśmy 
się je mnożyć, choćby na gazetowym pa
pierze, aby każdy mógł czytać: robotnik, 
chłop, inteligent. Pokolenia powojenne 
wychowywały się na klasyce polskiej, ale 
i francuskiej, włoskiej, rosyjskiej- W mia
rę odbudowy kraju pojawiła się inna li
teratura, ta, która uczyła, jak być powin
no, określała kanony pracy i miłości, o- 
byczaju i .ideologii. Była to swoista lite
ratura religijna, normująca życie doczes
ne czytelnika (innego nie zakładano) w 
tym kraju, czasie i otoczeniu.

Literatura była ważna. Stanowiła co 
najmniej tak ważne narzędzie uprawiają
ce świadomość, jak traktor z pługiem na 
polu i młot w kopalni węgla. Żywe oto
czenie książki — twórcy, księgarze i biblio
tekarze też byli ważni, może tak jak ni
gdy potem. Literatura i . jej aplikowanie 
były ofensywne. Bibliotekarz organizują
cy wciąż nowe przyczółki oświaty i kul
tury, kierujący zastępami autorów i pre
legentów, ozdabiający świetlice cytatami 
klasyków z papier-mâché był żołnierzem 
służby bardzo czynnej.

Nie myślano o różnicach między książ
kami. Zła, dobra, wartościowa, rozrywko

wa. To była po prostu książka, z definicji 
dobro szlachetne i pożądane. Umożliwiają
ce ludziom rozwój, awans. I bibliotekarze, 
stający się nimi najczęściej dopiero po 
wojnie, byli ludźmi dobrej wiary. Część 
społeczeństwa dopiero po nauce czytania 
dotarła do książki. Bibliotekarze jak dob
re anioły popychali ludzi ku szlachetno
ści, dla ich własnego dobra. Biblioteka
rzem było się, bo się lubiło czytać, pra
cować w spokoju, nie dla pieniędzy, ale 
dla służby społecznej. Czytelnictwo nale
żało r o z w i ja ć .

W 56. okazało się, że większość księgo
zbiorów jest bezwartościowa. Dokonano 
swoistej transfuzji i wymieniono nic nie 
Warte produkcyjniaki na szczytowe osiąg
nięcia literatury zachodniej, która wielką 
falą wypłynęła z drukarń. Te dwa, trzy 
lata były jak utrata dziewictwa — ma
rzenia zderzyły się z nieznaną rzeczywi
stością. Bibliotekarze stracili po raz pier
wszy status średniej rangi świętego w 
dobie rozwijającego się socjalizmu-

Powoli zaczęliśmy przekształcać się ze 
społeczników • w ludzi określonego zawo
du. Rzemiosło można już było uzupełniać, 
a potem uczyć się go w szkołach i na u- 
czelniach. Przedmiot zawodu — książlca 
— chroniony był już aktem ustawy. Po
woli biblioteki różnej maści przekształca
ły się w usystematyzowane s ie c i .  Jak 
czkawka po czymś dawno skonsumowa
nym odbijało się ciągle pojęcie służby: 
służba instrukcyjno-metodyczna, służba 
bibliograficzna. Pojęcie ofiarności spo
łecznej zeszło jakby w tło, ale do dzisiaj 
trzyma się mocno. Jest to atawizm, który 
jak kość ogonowa będzie tkwił w biblio
tekarstwie już chyba zawsze. Może to
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dobrze pamiętać, że się chodziło z książ
kami po chałupach?

W następnych latach wszystko powoli 
wymacerowało się i egzystowało wraz z 
małą stabilizacją. A przecież w tychże la
tach rósł groźny konkurent książki (radia 
jakoś nikt się nie bał) — telewizja. Po
czątkowo jak na jarmarku pokazywany 
w świetlicach przyzakładowych, gmachach 
NOT-u. Potem telewizor rozparł się w 
domach obok lodówki, następnie pralki 
automatycznej. Wtedy nie chodziło już o 
rodzaje książki, lecz o książkę w o g ó le . 
Dzisiejsza ekspansja wideo i telewizji sa
telitarnej, może groźniejsza niż samo wej
ście telewizji do obiegu społecznego, nie 
robi na bibliotekarzach specjalnego wra
żenia. Owszem, narzekają, ale w istocie 
są już uodpornieni, poza tym mają inne 
problemy.

W Latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych bibliotekarze nie stali już co 
prawda w pierwszym szeregu walki ideo
logicznej, ale mieli zapewnione skromne 
i spokojne miejsce w nadbudowie. Byli 
trwałym elementem państwa dającego lu
dziom bezpłatne lekarstwa, wczasy i 
książki. Spokojnie doskonaliliśmy sprzęt 
biblioteczny przechodząc od poczciwych 
regałów drewnianych do nowoczesnych 
metalowych (chociaż daleko im było do 
lekkości aluminium), zlikwidowaliśmy la
dy pozwalając czytelnikowi grzebać do 
woli w tym, co zaaplikowaliśmy mu na 
półkach, udało się nawet wybudować spo
ro książnic według zgrzebnych projektów 
typowych. Prekursorzy tokowali o wpro
wadzeniu komputerów.

Po 80. znów oka2sało się, że mamy li
teraturę nie taką jak trzeba, tym razem 
ta właściwa kryła się pod ziemią nie ma
jąc stempla legalności-

W bibliotekach, jak sięgnąć pamięcią, 
zawsze było za mało pieniędzy i książek 
uważanych powszechnie za atrakcyjne. 
Raz był to Zły Tyrmanda, innym razem 
Ulisses Joyce’s, zawsze — Ksio^żka ku
charska, Wraz z totalnym przejściem na 
elementy gry rynkowej w r. 1989 i zysku 
finansowego jako podstawy tej gry bu
dowany wiele lat system obiegu książki 
■skarykaturyzował się, rozpadł i całkowi
cie odmienił. Likwidacja cenzury zlikwi
dowała kategorie moralne w dziedzinie 
książki — tak sądzą niektórzy. Przez wie
le lat bibliotekarze mieli świadomość, że 
może co prawda ich księgozbiory nie są 
kompletne, tak jak nie mieliśmy najnow
szych samochodów, wynalazku kart, któ
re powodują wypadnięcie , pieniędzy ze 
skrytki w murze, czy też budynków dużo 
wyższych niż Pałac Kultury, ale za to 
podawana czytelnikom siermiężność była 
na pewno zdrowa i pożywna. Koniecz
nych na półkach bzdur można było po 
prostu nie czytać. Nagle tama przerwała

się i popłynęła szlachetna literatura lag- 
rowo-rozliczeniowa, sensacyjna i erotycz
na, na razie bardzo grzeczna, ale w pier
wszym zmasowanym uderzeniu porażają
ca.

Po pierwszym zachłyśnięciu się utajnio
nymi dotąd książkami', które teraz leżą 
na każdym straganie ulicznym, nastąpiło 
uświadomienie sobie tego, co najbardziej 
zdumiewające: mogę kupić wszystko w 
dowolnej ilości. Wszystko, co najbardziej 
pożądane przez czytelników i biblioteka
rzy. Lecz oto ta sama książka ma różną 
cenę w zależności od terminu i miejsca 
zakupu. Nie trzeba kupować tytułów z 
konieczności towarzyszących, nie trzeba 
kupować niczego, czego się nie chce. Bi
bliotekarze z miesiąca na miesiąc stracili 
nie tylko busolę, która niezawodnie po
zwalała im odróżnić' książkę wartościową 
od nijakiej — stracili możliwość ogarnię
cia całości produkcji wydawniczej pozwa
lającej na p l a n o w e  zakupy.

Nie widzi się prawie prospektywnych 
katalogów wydawnictw, któż zresztą po
łapie się w samych oficynach, powstają
cych dla wyprodukowania i upłynnienia 
jednego bestselleru. Kto zgadnie, jakimi 
drogami przebiegnie kolportaż tytułu, o- 
raijający często bezpieczne, z identyczną 
zawartością, księgarnie „Domu Książki”? 
W dużych miastach na miejscu likwido
wanych księgami pojawiły się niezliczone 
stoiska tych dziwacznych bukinistów, któ
rzy nie zawsze ukończyli zawodówkę, w 
miasteczkach i wsiach punkty sprzedaży 
książek po prostu zniknęły. Dezorganiizu- 
jąca się i przekształcająca sieć księgar
ska dopełniła miary chaosu. Jakże w ta
kich warunkach będziemy rozwijać i za
spokajać potrzeby naszych czytelników? 
Jakże będziemy kształtować szlachetne 
gusty?

W ten sposób nagle ujawnił się szereg 
pytań, na które odpowiedź była dana tak 
dawno. Przecież istniało kilka podręczni
ków, które uczyły prawd podstawowych 
w tym zawodzie: biblioiteka działa w śro
dowisku, usługi biblioteczne są bezpłatne, 
bibliotekarz przez układ księgozbioru, ka
talogów, bibldografie steruje zaintereso
waniami czytelnika, istnieją wypracowa
ne formy upowszechniania czytelnictwa. 
Jeszcze trochę innych prawd, które,oka
zały się raczej konstatacjami rytualnymi, 
bez realnych odniesień do rzeczywistości. 
W końcu bibliotekarz realizował określo
ną politykę państwa wobec społeczeństwa, 
państwo dawało na wcielanie tej polityki 
w życie pieniądze i mimo faktu istnienia 
w bibliotece czytelników na pewno nie 
oni dyktowali reguły gry.

Najgorsze, że ministerstwo stwierdziło, 
iż obecnie polityką kulturalną jest... brak 
polityki. Przestały ukazywać się wytycz
ne do właściwych rocznic, regulaminy ple-
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biscytów czytelniczych i zalecenia odnoś
nie do propagowania określonej literatury. 
Przestało być oczyrwiistością, że biblioteka 
jest bezpłaitna i że na potrzeby biblioteki 
państwo powinno ło ż y ć .

Nagle i całe zbiorowisko placówek biblio
tecznych pięknie ufryzowanych w sieci 
przepołowiło się i przekształciło w dwa 
różne typy: państwowe i samorządowe. 
Okazało się też, że na biblioteki samo
rządowe mają wpływ już nie kierownicy 
referatów, wydziałów i departamentów, 
w istocie poczciwi urzędnicy partyjni, któ
rym należało się umieć kłaniać, ale ag
resywni działacze samorządowi, kość z 
kości naszej. Dla nich pośród wielu po
ważnych kłopotów samo istnienie biblio
teki nie jest wcale oczywistością.

Czy więc wszystkie nauki okazały się 
bezwartościowe? Czy wydumana jest za
lecona odpowiednim procentem struktura 
księgozbioru? Co z optymalną odległością, 
w jakiej powinna znajdować się najbliż
sza biblioteka? Rozwijać i zaspokajać, 
czy zaspokajać i rozwijać? Czy w ogóle 
istnieją książki wartościowe i szkodliwe, 
czy mamy prawo kierować gustami czy
telników? Czy istnieją reguły, które uza
sadniają istnienie, odpowiedniej liczby 
e t a t ó w  w bibliotece?

Zawsze byliśmy nie najlepiej opłacani, 
ale czy kto słyszał, abyśmy bali się utra
ty miejsca pracy? Szkoły bibliotekarskie 
dawały minimalny procent rzeczywiście 
pracujących w bibliotekach. To powodo
wało swoiste zaniżenie 'kryteriów. Do no
wych bibliotek namawiało się spokojne 
córki po maturze naszych znajomych, 
wykonawca zawodu potocznie uznawany 
za sumiennego był orłem. Zmiany zastały 
nas z promilem zapaleńców, częścią przy
uczonych i dużą liczbą zatrudnionych. 
Napierają absolwenci i zwalniani z bi
bliotek zakładowych, większość z formal
nym wykształceniem. Logika nakazywała
by skorzystać z chwilowego może luksusu 
i dokonać wymiany g-orszych na lepszych. 
Jak pozbyć się jedynak tych, którzy swą 
zaradnością i zapobiegliwością często przy
czynili się dó powstania bibliotek egzy
stujących diO' dziś?

Coraz mniej jest tych, którzy pamięta
ją repertuar i jego zmiany od samego po

czątku sezonu. Byli świadkami, często 
twórcami premiery. To oni są najbardziej 
zagubionymi aktorami sezonu, który skoń
czył się. Nie jest bowiem jasne, czy ja
kąkolwiek wartością będzie życzliwość 
adresowana do wstępującego między re-, 
gały. Spokojne odnalezienie w zbiorze 
książki pożądanej i chwila pogawędki na 
życiowe tematy. Sumienność i staranność 
wymagana przy wielu może i nie za bar
dzo potrzebnych spisach i wykazach. Bo- 
imy się ciągłego udowadniania, że jesteś
my, potrzebni.

Tak naprawdę to całkowicie oswoiliśmy 
się z poczciwą maszyną do pisania i te
lefonem. Boimy się różnych urządzeń, w 
których zapisana kartka papieru przesta
nie być symbolem wiarygodności, a wie
rzyć trzeba będzie niewidocznemu impul
sowi, który zakoduje informację-

Niełatwo będzie pojąć, że książki, które 
zabezpieczało się aż państwowym dekre
tem, można wedle uznania przeznaczyć 
na przemiał lub za grosze oddać hobbyś
cie. Bo przecież pewnego pięknego dnia 
zjawi się kontroler i z mocą prokurator
ską wykaże nam, że zmarnowaliśmy ma
jątek państwowy. Jasno wykaże, że do
prowadziliśmy do sytuacji, kiedy co praw
da może nie ukradliśmy książki, papieru, 
ołówka, ale naraziliśmy społeczeństwo na 
pokusę kradzieży. Może i pracują gdzieś 
ci nowi kontrolerzy, którzy poklepią po 
ramieniu kierowników za to, że traktowa
li biblioteki jak własność prywatną, na
wet nie aby używać, ale by ,troszczyć się 
— jak o swoje. Może i oni są, lecz kiedy 
trafią do nas?

Jest w końcu znana wszystkim dyrek
torom teatrów sytuacja. Kończy się długi 
sezon, wie się, że publiczność wymaga 
już innych sztuk, są nawet nowe teksty 
do grania, lecz zespół jest ciągle ten sam. 
Owszem, można przyciągnąć za sobą kil
ku sprawdzonych ludzi, którzy chętnie za
grają główne role. Tak się zawsze robiło 
i robi. Ci nasi jednak też właściwie byli 
wybitni w innym repertuarze. Co robić, 
wymienić cały zespół? Zaangażować ostat
n i rocznik szkoły aktorskiej? Młodzik 
może zagrać Hamleta, ale króla Lira?

Tak, proszę państwa, trzeba będzie za
cząć nowy sezon ze starymi aktorami.

PUBLIKACJE
„Książka i Czytelnik^’ 1990 n r 12 — zawiera 
m. in. artyku ły : J. B ernarda — ..Biblioteki 
publiczne województwa wrocławskiego w spra
wozdaniach statystycznych za 1989 r .” , J. Sło
wik — ,,Bibliografia regionalna w okresie mię- 
d zy w o jo n y m . Krótki rys historyczny” , U. 
Podsiadły — „M etodyka i technika udzielania 
inform acji” , M. W łodarczyk — .,,Centralne gro

madzenie i opracowanie zbiorów w bibliote
kach radzieckich” , wspomnienie J. Czarnika i 
.Ą. Tywsa o zmarłych tragicznie pracownikach 
WBP w W ałbrzychu — Bogusławie Lamchu i 
Pawle Pietrzyńskim . W dodatku nadzwyczaj
nym zamieszczono wywiad z dr. Stefanem Ku- 
bowem w sprawie wymiany zagranicznej i 
sprzedaży przez Bibliotekę Uniwersytecką we 
Wrocławiu m ateriałów bibliotecznych.
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Szwedzki model obsługi 
biblioteczno-informacgjnej 
osób niepęłnosprawngch

POCHWAŁA MYŚLENIA 
PRAKTYCZNEGO

Szwecja wywarła na mnie niezatarte 
wrażenie, i to nie tylko z powodu cywili
zacyjnego postępu i ładu postrzeganego 
we wszystkich nieomal dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego i kulturalnego, 
ale przede wszystkim ze względu na pra
gmatyczne myślenie i konsekwentne wdra
żanie nowych pomysłów. To szerokie 
otwarcie na wiedzę i postęp utożsamiane 
jest często z protestantyzmem i kulty
wowaniem nordyckich tradycji.

Niemałą rolę w kształtowaniu cywiliza
cyjnego i kulturalnego krajobrazu Szwe
cji odgrywają biblioteki, nastawione na 
wszechstronne zaspokajanie wszelkich po
trzeb mieszkańców. Cechą charakterysty
czną tamtejszego bibliotekarstwa są wy
sokie wskaźniki czytelnictwa i ilości wy
pożyczanych materiałów. Tak np. w Up- 
psali czyta 60% społeczności, a w Sztok
holmie na jednego mieszkańca przypada 
statystycznie 7 jednostek wypożyczonych 
w ciągu roku z bibliotek publicznych. Nic 
też dziwnego, że Szwedzi przodują w 
święcie w rozwijaniu i doskonaleniu ob
sługi biblioteczno-informacyjnej osób naj
słabszych, a więc tych, które przebywają 
w, zamkniętych zakładach zdrowotnych, 
tych które zostały dotknięte inwalidztwem 
i uzależnieniem, tych wreszcie, którym, 
kondycja psychofizyczna uniemożliwia do
tarcie do placówki. Trzeba też dodać, że 
nasi północni sąsiedzi podejmują wiele 
praktycznych programów badawczych i 
to zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, 
jak i regionalnym. Mają one na celu 
przybliżenie bibliotek oraz zgromadzonych 
w nicłr materiałów osobom niepełnospraw
nym. W tym praktycznym pochodzie ku 
przyszłości, nacechowanym z jednej stro
ny humanitaryzmem, a z drugiej racjo
nalnymi i praktycznymi rozwiązaniami, 
przodują bibliotekarze młodzi, utożsamia
jący się z zawodem, znający języki obce, 
pełni inwencji, odkrywczy w myśleniu. 
Postęp w bibliotekarstwie osiągany jest 
tu bez pompatycznej pseudonaukowości, 
abstrakcyjnych uogólnień i historycznych, 
niewiele w sumie znaczących wywodów — 
zjawisk, w okowach których znalazło się 
i pewnie długo pozostanie polskie biblio
tekarstwo, zarówno powszechne, jak i
„naukowe” (jeżeli w ogóle takowe .istnie
je?!).

W Szwecji nie funkcjonuje system 
kształcenia bibliotekarzy na poziomie a- 
kademjckim. Istnieje tylko jedna szkoła 
o charakterze zbliżonym do college’u, z 
dwuletnim okresem nauczania. Promuje 
ona rocznie dwustu bibliotekarzy przygo
towanych fachowo do pracy w różnego 
rodzaju bibliotekach i z różnymi czytelni
kami. W programie nauczania uwzględ
niono 10 godzin zajęć z zakresu czytelnic
twa specjalistycznego.

Jedna ze szwedzkich wykładowczyń, 
którą poznałem podczas pobytu, w Uppsali 
na seminarium (16—17 sierpnia 1990 r.) 
poświęconym „usuwaniu barier w dostę
pie do biblioteki i materiałów bibliotecz- 
no-informacyjnych osobom niepełnospraw
nym”, zaznajomiła mnie z organizacją i 
praktycznymi aspektami nauczania. Zain
teresował ją chyba także nasz projekt 
edukacji i doskonalenia zawodowego bi
bliotekarzy w zakresie pracy z czytelni
kiem niepełnosprawnym, opracowany 
przez Sekcję Czytelnictwa Chorych i Nie
pełnosprawnych, skoro zaprosiła mnie z 
wykładem do ośrodka w Boros, w któ
rym naucza.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE 
W CENTRUM ZAINTERESOWANIA 

WŁADZ RZĄDOWYCH, 
REGIONALNYCH I MUNICYPALNYCH

W doskonale rozwiniętym szwedzkim 
systemie edukacji społeczeństwa istotną 
funkcję spełniają biblioteki publiczne, 
uczelniane, szkolne oraz fachowe. Szcze
gólnie uprzywilejowaną pozycję zajmują 
jednak publiczne ze względu na stymulo
wanie wiedzy, aktywności kulturalnej oraz 
udział w integracji społeczeństwa, niejed
nolitego przecież pod względem narodo
wościowym (około 11% — to imigranci). 
Są one otwarte dla wszystkich i wolne od 
opłat. Często o charakterze ich zbiorów i 
świadczonych usług decydują władze mu
nicypalne, ponoszące ponad 90% kosztów 
ich utrzymania. Problem bibliotek poja
wia się dość często w prasie, mass me
diach, nieobcy jest mentalności rządu i 
osób najwyżej w Szwecji postawionych. 
Potwierdzeniem tego może być chociażby 
obecność na 56. generalnej sesji IFLA w 
Sztokholmie króla Karola XVI Gustawa. 
Otworzył on obrady i w inaugurującym 
wystąpieniu podkreślił rolę bibliotek w



przekazywaniu informacji (kraje rozwi
nięte), utrwalaniu procesów demokratycz
nych (państwa Europy Wschodniej) i w 
walce z analfabetyzmem (kraje trzeciego 
świata).

Innym przykładem dostrzegania funkcji 
bibliotek w tworzeniu społeczeństwa, w 
którym i osoby poszkodowane na zdrowiu 
mają równe prawa w dostępie do infor
macji i literatury, była wypowiedź Bo 
Wirmarka, przewodniczącego Rady Biblio
tek w Uppsali i parlamentarzysty szwedz
kiego, skierowana do uczestników wspom
nianego seminarium. Wyakcentował on 
między innymi fakt, że w latach 70. i 80. 
doszło do swoistego boomu, który zaowo
cował wieloma nowymi i przestronnymi 
budowlami bibliotecznymi, komputeryza
cją większości spośród 2 tys. jednostek 
bibliotecznych, zakupem kilkuset biblio- 
busów, podjęciem kosztownych programów 
adaptacji bibliotek do potrzeb inwalidów 
oraz wyposażenia tych placówek w alter
natywne materiały bibliotecżne i sprzęt 
elektroniczny usprawniający czytanie. 
Ostatnimi czasy wypracowano też stan
dardy regulujące sferę organizacji biblio
tek szpitalnych, funkcjonowania działów 
obsługi czytelników niepełnosprawnych w 
większych bibliotekach publicznych, ma
sowej wprost produkcji i zakupu książek 
mówionych.

ZINTEGROWANE 
BIBLIOTEKI SZPITALNE 

Ï CENTRA INFORMACJI ZDROWOTNEJ

W programie tegorocznej Konferencji 
IFLA wiele uwagi poświęcono funkcjono
waniu bibliotek szpitalnych i obsłudze 
przez nie pacjentów, personelu medyczno- 
-administracyjnego oraz studentów i słu
chaczy szkół medycznych. Odbyła się 
dwuipółgodzinna sesja plenarna, stwo
rzono też możliwość zwiedzenia placów
ki bibliotecznej w szpitalu dziecięcym w 
Sztokholmie (St. Goran’s) oraz biblioteki 
szpitala klinicznego w Falun odległym o 
ponad 200 km od Sztokholmu.

Funkcjonowanie bibliotek w szpitalach 
i w domach pomocy społecznej zagwa
rantowane jest Nową ustawą o opiece 
zdrowocnej ‘(The New Health Care Act). 
Podkreśla ona konieczność zaspokajania 
wszystkich potrzeb pacjenta, w tym rów
nież intelektualnych i służących rozwojo
wa wartości duchowych. W szwedzkim 
modelu podstawową funkcję pełnią biblio
teki łączone (Combined Hospital Libra
ries) w liczbie ok. 20 (ogółem bibliotek 
szpitalnych jest 200), stanowiące centra 
usług biblioteczno-informacyjnych dla 
pacjentów, kadry medycznej, studentów i 
uczniów przygotowywanych do pracy z 
chorymi. Biblioteki te działają najczęściej 
przy szpitalach regionalnych, świadczą 
usługi fachowe dla regionu, dysponują 
komputerowym systemem on-line, stano

wią bazę do działalności badawczej. Są 
częścią systemu bibliotek publicznych. Na 
ich utrzymanie środki łożą rady regional
ne na mocy porozumień zawartych przez 
nie z bibliotekami miejskimi, pełniącymi 
najczęściej funkcje bibliotek regionalnych.

Zintegrowane biblioteki, szpitalne są w 
stadium rozkwitu, a pod względem loka
lowym, organizacyjnym, wyposażenia w 
książki, czasopisma, materiały audiowi
zualne i sprzęt elektroniczny zasługują na 
miano , wzorcowych i przodujących w 
ś wiecie

Pisząc o informacji medycznej trzeba 
dodać, że biblioteki korzystają z dość 
znanego systemu danych komputerowych 
— Medlars at Mic (The Medical Infor
mation Centre at the Karolińska Insti
tute). Nas przede wszystkim jednak inte
resuje działalność na rzecz pacjentów. Co 
zatem w tej dziedzinie czynią te biblioteki?

W pierwszej kolejności obsługują one 
chorych przez odwiedzanie ich raz w ty
godniu i dostarczanie zróżnicowanych ma
teriałów bibliotecznych ■ (książki tradycyj
ne, czasopisma, książki mówione, nagra
nia muzyczne, komplety gier). Odbywa się 
to za pomocą wózków o napędzie elek
trycznym. Wózki o innej konstrukcji służą 
do dostarczania obrazów, co jest prakty
kowane w kilkunastu lecznicach, i to na 
-oddziałach, w których przebywają chorzy 
na dłuższym leczeniu. Wiele uwagi przy
kłada się do 'upowszechniania muzyki i 
szerokiego wykorzystywania materiałów 
mówionych — dostarcza się je nie tylko 
inwalidom wzroku, ale i pacjentom z za
burzeniami reumatycznymi, cierpiącym na 
afazję, dyslektykom etc. Organizowane 
jest też głośne czytanie tekstów, głównie 
dzieciom. Spotkać można specjalnie za
trudnianych lektorów, czy też biblioteka
rzy przeszkolonych fachowo w tej dzie
dzinie.

Biblioteka szpitalna dla pacjentów sta
nowi wyodrębniony dział. Dotrzeć tu ła
two osobom poruszającym się na wózkach, 
a nawet chorym transportowanym na łóż
kach. Pacjenci uczestniczą chętnie w prze
glądach nowości, koncertach muzycznych 
(np. w Falun w lokalu bibliotecznym znaj
duje się fortepian), wystawach obrazów, 
przedstawieniach teatralnych, pokazach 
filmów i wideo. Obok tej działalności ak
tywizującej kulturalnie pacjentów organi
zowane są również zajęcia pogłębiające 
wiedzę i służące doskonaleniu zawodo
wemu.

Warto tu wspomnieć o bibliotece i cen
trum informacyjnym szpitala w Falun, 
gdzie przed ponad 20 laty uruchom.iono 
pierwszą w Szwecji zinte^owaną biblio
tekę, przypisując jej wielorakie funkcje. 
Biblioteka dysponuje wolno stojącym 
dwukondygnacyjnym budynkiem, usytuo-

1 Zob. Lena S e w a l l :  Development p f  Hos
pital Libraries in  Sweden. „Scandinavian” 
1390 vol. 23, No 1.



wanym pośrodku wielu obiektów szpital
nych liczących ponad 1000 łóżęk. O zakre
sie funkcji i prac przez nią pełnionych 
świadczą niektóre liczby: załoga — 14 
osób (8 bibliotekarzy, 4 asystentów biblio
tecznych i 2 pracowników gospodarczych); 
zasoby biblioteczne -— 40 tys. jednostek, 
w tym 33 tys. książek (3,5 tys. dla dzieci, 
ok. 3 tys. w językach obcych, w tym kil
kaset w języku polskim), 1300 książek 
mówionych, 3,5 tys. kaset z muzyką, 500 
obrazów; 11 tytułów dzienników, 468 ty
tułów czasopism i magazynów; 50 sal od
wiedzanych w ciągu tygodnia; 68 tys. wy
pożyczeń. Ogólna powierzchnia lokali bi
bliotecznych (biblioteka dla pacjentów na 
parterze) liczy 745 m̂ .

TO WARTO SKOPIOWAĆ

Szwedzi są dokładni. Wyliczyli, że po
pulacja osób czytelniczo niepełnospraw
nych, tj. nie mogących korzystać z trady
cyjnych czarnodrukowych tekstów, sięga 
6%. Zgodnie z ustalonymi standardami 
kwalifikują się do niej: niewidomi i nie
dowidzący, upośledzeni umysłowo, cier
piący na afazję, na dysleksję, niepełno
sprawni fizycznie, przewlekle chorzy, 
osoby z zakłóceniami słuchu Dla tych 
grup teksty mówione (książki i czasopi
sma, taśmy nagrywane według indywi
dualnych zgłoszeń) stanowią istotne i nie
zastąpione materiały biblioteczne. Jako 
takie powinny być produkowane we wła
ściwych proporcjach w stosunku do lite
ratury czarnodrukówej, a następnie ma
sowo gromadzone i udostępniane w bi
bliotekach publicznych i współpracują
cych z nimi jednostkach opieki zdrowot
nej, instytucjach, szkołach i zakładach 
specjalnych. Na 10 tys. tytułów książek 
tradycyjnych Szwedzi nagrywają obecnie 
2,5 tys. Ponirdto biblioteki regionalne 
przygotowują wiele tytułów czasopism i 
magazynów dla swoich użytkowników.

Produkcją literatury mówionej i mate
riałów brajlowskich zajmuje się central
nie The Swedish Library of Talking Books 
and Braille, placówka założona w r. 1892. 
Biblioteka ta otrzymuje na działalność 
fundusze rządowe. Obok produkcji prowa
dzi system wypożyczeń literatury służą
cej głównie celom edukacyjnym. Od czasu 
do czasu przygotowuje na zamówienie 
komplety książek, które oddaje w depo
zyt. We współpracy ze Szwedzkim Insty
tutem Niepełnosprawnych opracowuje i 
testuje wiele programów badawczych 
usprawniających dostęp do informacji i 
wiedzy.

W tej centralnej bibliotece biblioteki 
publiczne zaopatrują się w książki mó
wione. Istnieją normy zakupu określające

' M o d i g h  B.: Talking Books in Sweden  
— from  Mrs Nilsson's Point of View. W: Brea
k ing  Down Communication Barriers (M ateriały 
z K onferencji w Uppsali)

liczbę tytułów książek mówionych na 1000 
mieszkańców. Dla biblioteki miejskiej i 
regionalnej w Uppsali norma wynosi 50 
pozycji, dla bibliotek municypalnych re
gionu — 10. W r. 1989 Uppsala otrzymała 
750 tys. koron, za które zakupiono 2,5 tys. 
książek mówionych (region liczy 265 tys. 
mieszkańców). Obecnie biblioteki regionu 
notują ponad 1000 użytkowników nie
sprawnych czytelniczo. Nieco mniejszej 
ich liczbie literaturę mówioną, nieraz 
łącznie z książkami drukowanymi, dostar
cza się do domów. W roku minionym udo
stępniono łącznie 37 tys. książek mówio
nych.

W Uppsali zakłada się dalszy wzrost 
liczby użytkowników, w związku z czym 
poszerzona będzie współpraca z instytu
cjami i szkołami, zostaną też podjęte sku
teczniejsze środki popularyzujące usługi. 
Wysoka ranga nadawana temu kierunko
wi pracy bibliotecznej wynika z założeń 
filozofii praktycznej — zmierza się do 
pełnej integracji społeczeństwa i do rów
nego traktowania osób poszkodowanych 
na zdrowiu. A czyż bez biblioteki i lite
ratury można wcielać tę filozofię? Myśl tę 
trafnie wyraziła Lise Sjöstedt pisząc w 
kwartalniku bibliotek ar skim ,,Skand'ina- 
vian” i(L990 nr 1 s. 21):

Książki mówione muszą być naturalnym  i 
dobrze znanym  elem entem  każdej biblioteki. 
Czytelnicy z wadam i wzroku i innym i rodza
jam i niepełnosprawności powinni być zapra
szani do bibliotek i otrzym ywać pomoc od 
każdego członka załogi.

Trzeba dodać, że Szwedzi są wierni tej 
filozofii. Wcielają ją w praktyce.' W jaki' 
sposób? W bibliotekach regionalnych (np. 
w Uppsali i Sztokholmie) i w większych 
municypalnych (np. w Enköping)) funkcjo
nują specjalistyczne, dobrze zorganizowa
ne działy obsługi czytelników niepełno
sprawnych. Zatrudniają po kilku biblio
tekarzy przygotowanych do pracy tego 
rodzaju. W Uppsali jest ich siedmiu.

W bibliotekach regionalnych działy ma
ją własny budżet? Prowadzą skomputery
zowany katalog materiałów alternatyw
nych, czuwają nad zakupem, organizują 
konferencje i seminaria specjalistyczne, 
inspirują prace badawcze, są w kontak
tach z organizacjami inwalidzkimi i spo
łecznymi oraz szkołami. Całokształtęnr 
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
kierują bibliotekarze zwani konsultantami.

KSIĄŻKI „ŁATWE W CZYTANIU”

Jeśli wracam do tego tematu, to przede 
wszystkim po to, aby zwrócić uwagę bi
bliotekarzy na szybki postęp w produkcji 
i upowszechnianiu tych książek. Są one 
produkowane przez wybitnych specjalistów 
i przy znacznych dotacjach rządowych. 
Dystrybucją i promocją tej literatury zaj



mu je się w Szwecji spółka .LL-stiftelsen 
wspierana przez ER-Foundaiion. Dotych
czas wydano już 250 tytułów. Od paru lat 
czytelnikom udostępnia się 2 tygodniki w 
wersji dla dorosłych i dzieci, o zbliżonym 
profilu, „Nyhetstidningen 8 Sidor”. Pod
czas konferencji IFLA Section for Libra
ries Serving Disadvantaged Persons wspól
nie z LL-stiftelsen przygotowała proble
mowy Workshop połączony z bogatą eks
pozycją materiałów zebranych ż kilku kra
jów. Dobrze oceniono pierwszą polską 
„jaskółkę” z tej serii — książkę pt. „Za
gadki”, wydaną w Wojewódzkiej Biblio
tece Publicznej i Książnicy Miejskiej w 
Toruniu.

Od szwedzkich iko-legów można było do
stać poradnik Jak publikować książki ła
twe w czytaniu (How to publish Easy to 
Read Books). Była też okazja do poznania 
doświadczeń Holendrów, Finów i Angli
ków, którzy obok Szwedów przodują w 
wydawaniu tej literatury. Wspólnie za
stanawiano się, jak wyszukiwać sponso
rów, którzy by wspierali takie inicjaty
wy. Dyskutowano też nad rozwojem 
współpracy międzynarodowej.

BLIŻEJ INWALIDÓW SŁUCHU

Osoby głuche i z defektami słuchu są 
rzadkimi bywalcami bibliotek i rzadko 
korzystają z książek tradycyjnych. Spo
łeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego, 
jakie trudności muszą oni pokonywać, aby 
zrozumieć tekst.

Problemy głuchych dobrze zrozumieli 
Szwedzi. Byli jednymi z pierwszych w 
świiecie, gdy przed kilkoma laty zalegalizo
wali język migowy i uznali go za pierw
szy i oficjalny język tej populacji. Język

migowy wprowadzono do szkół, instytucji 
publicznych, w tym również do bibliotek. 
Na Uniwersytecie w Sztokholmie urucho
miono instytut badający rozwój języka 
migowego i kulturowe dziedzictwo głur 
chych. Zaczęto wydawać książki z wyko
rzystaniem języka znaków. Biblioteki gro
madzą kasety wideo z napisami w języku 
migowym lub służące jego poznaniu. 
Trzeba tu podkreślić mocno, że dla nie- 
słyszących kasety te stanowią pierwszo
planowe materiały biblioteczne, które po
winny być udostępniane bezpłatnie. Warto 
na to zwrócić uwagę, gdyż i w Polsce po- 
wstaje ośrodek, który wspólnie z Zarzą
dem Głównym Polskiego Związku Głu
chych podejmie to zadanie.

Czytelnik może postawić pytanie, jakie 
są źródła i przyczyny opisanych sukce
sów. Odpowiedź na nie Szwedzi mają go
tową — utrzymują oni, źe w bibliotekar
stwie, podobnie jak i w innych dyscypli
nach, obowiązuje „dogmat” marketingo
wy: patrzeć oczyma klienta, słuchać usza
mi klienta, myśleć myślami klienta. Za
spokajaniu potrzeb klientów (użytkowni
ków informacji i bibliotek) towarzyszyć 
powinno stałe poszukiwanie nowych roz
wiązań w organizacji pracy i w tworzeniu 
nowych technik. Szwedzi — jak można 
przypuszczać — są wierni zasadzie, którą 
już dawno temu stosował Thomas Jeffer
son, wybitny amerykański prezydent, po- 
łityk i filozof. Otóż mawiał on często: 
„najśmielsze marzenia o przyszłości przed
kładam nad roztrząsania o przeszłości”. 
Szwedzi nie tylko więc „marzą” o świe
tlanej przyszłości, ale i systematycznie, 
wytrwale ją budują. Imponujący rozwój 
bibliotekarstwa i czytelnictwa, w tym 
również specjalistycznego, jest tego naj
lepszą egzemplifikacją.

Interpretacja 
przepisów płacowych

w  związku z przypadkami zatrudniania 
pracowników bibliotek publicznych (ko
munalnych) według przepisów dla pracow
ników samorządowych Zarząd Główny 
SBP spowodował wydanie przez Mini
sterstwo Pracy i Polityki Socjalnej inter
pretacji przepisów związanych z zatrud
nianiem i zasadami zaszeregowania pra

cowników bibliotek. W piśmie MPiPS 
czytamy m. in., że przepisy rozporządze
nia z dnia 9 lipca 1990 r. (Dz. U. nr 48, 
poz. 283) dotyczą w y ł ą c z n i e  pracow
ników zatrudnionych w u r z ę d a c h  gmi
ny (np. w bibliotece wewnętrznej urzę
du), W odniesieniu do pracowników bi
bliotek nie będących komórkami urzędów 
gminy brak jest podstaw do stosowania 
przepisów rozporządzenia w sprawie wy
nagradzania pracowników samorządowych.



Irena Borecka

Biblioterapia — poglądy, doświadczenia
agadnienie czytelnictwa ludzi cho
rych, starych i niepełnosprawnych 
coraz częściej gości na łamach pra

sy bibliotekarskiej i medycznej i coraz 
więcej dyscyplin medycznych zaczyna się 
nim zajmować. Książkę coraz częściej 
wykorzystują w pracy z pacjentem psy
choterapeuci i psychologowie kliniczni. 

Współczesna medycyna ma na celu nie
tylko rozpoznanie i zlikwidowanie choro
by. Także profilaktykę i rehabilitację. 
Obecnie rehabilitacja rozpoczyna się już 
podczas pobytu w szpitalu, a nie po jego 
opuszczeniu. To niewątpliwie ułatwia pac
jentom szybszy powrót do dawnego śro
dowiska, gdy zaś choroba definitywnie 
wyklucza powrót do zawodu, chory dzięki 
odpowiednio prowadzonej terapii oraz re
habilitacji fizycznej i psychicznej odzy
skuje szansę przeciwstawiania się swoje
mu kalectwu. Pacjent świadomy swojego 
stanu zdrowia, poinformowany o losach 
podobnie poszkodowanych, którzy po re
habilitacji podjęli pracę, znaleźli nowe 
miejsce w życiu społecznym, uaktywnia 
się, współpracuje z lekarzami i terapeu
tami.

Biblioterapia — izdaniem Wity Sizulc — 
jest to wykorzystywanie książki do poma
gania ludziom stojącym w obliczu powa
żnych problemów życiowych przez osoby, 
które dobrze znają i książki, i ludzi. Środ
ki biblioterapii są uzależnione od potrzeb 
psychicznych, sytuacji życiowej i zdro
wotnej pacjenta oraz od możliwości i 
wiedzy biblioterapeuty i.

Według Danuty Gostyńskiej zadanie bi
blioterapii polega na odbudowie równo
wagi psychicznej człowieka przez lekturę, 
a cel to „rozbudzenie zdolności samo
dzielnego i prawidłowego moralnie myśle
nia [...], aby chory mógł sam odnajdywać 
najlepsze koncepcje ułożenia swoich sto
sunków ze światem zewnętrznym”. Mówi 
więc ona o biblioterapii klinicznej i spo
łecznej, która sięga głębiej w przyczyny 
zjawiska, niż było to dotychczas prakty
kowane w szpitalach w Polsce i  za gra
nicą Pisze m.in.:

Pierwszym  zadaniem  psychoterapii czytelni
czej jest podtrzym ywanie w świadomości czło
wieka budzącego się w nim  procesu przem ian 
1 poszukiwań duchowych zwłaszcza wtedy, gdy 
staje  on w obliczu szczególnie ciężkich lub 
groźnych przeżyć. To właśnie ów naturalny  
n u rt poszukiwania podstawowych wartości

IW . S z u l c :  Człowiek, chory i książka. 
,,B ibliotekarz“ 1984 n r  9/10 s. 228—232.

*D. G o s t y ń s k a :  Biblioterapia kliniczna i 
społeczna, „Szpitalnictwo Polskie“ 1972 z. 6 
s. 274—277.

nadrzędnych buduje w nim zrąb prawdziwej 
ku ltu ry  wewnętrznej ’.

Prof. Julian Aleksandrowicz, prekursor 
polskiej biblioterapii, zwracał uwagę na 
pozytywny wpływ literatury pięknej w 
leczeniu:

(
[...] niekiedy zagubionym w konfliktach lu 
dziom, cierpiącym  z powodu ciężkich nerwico- 
podobnych dolegliwości somatycznych, przeży
wanie losów fikcyjnego bohatera pozwalało 
odnaleźć własną drogę życia i tym  samym do
znać ulgi w cierpieniach ‘.

Odpowiednio stosowana terapia pomaga 
odnajdywać w sobie przez kontakt z dzie
łami literackimi, plastycznymi i muzycz
nymi nowe sfery psychicznej aktywności. 
Wiele uzdolnionych jednostek dopiero w 
czasie choroby, mając możność czytania, 
rozwijało swój talent, udoskonalało war
sztat pisarski. Tak było w przypadku an
gielskiego pisarza H. G. Wellsa, niewido
mej Helen Keller, autorki bardzo poczyt
nej Historii mojego życia, i Haliny Po- 
światowskiej, która walkę z nieuleczalną 
chorobą i zadumę nad ludzkim życiem 
zarejestrowała w przepięknych strofach 
wierszy.

Podkreślając terapeutyczną funkcję od
powiednio dobranej literatury wchodzimy 
na obszary pograniczne psychologii, este
tyki, literaturoznawstwa i czytelnictwa.

Wanda Kozakiewicz zastanawiała się 
nad miejscem biblioterapii w zespole me
tod psychoterapeutycznych. Pisała:
[...] metodą, która pozwala najpełniej korzy
stać z pomocy książki, jest powszechnie sto
sowana psychoterapia racjonalna. Metody tej 
nie można jednak  stosować w przypadkach 
zaburzeń i niedorozwojów psychicznych.

Dostrzegła duże możliwości w metodzie 
opartej na sugestii oraz w metodzie od
reagowującej, mającej na celu doprowa
dzenie do wydobycia zepchniętych wpod- 
świądomość przeżyć przykrych, stłumio
nych, które bardzo często są przyczyną 
nerwic, napięć i lęków. Odreagowanie 
nąstąpić może pod wpływem lektury wy
wołującej skojarzenia lub wspomnienia,, 
którym towarzyszyć może powtórne prze
życie emocji podobnych do tych, które

* D. G o s t y ń s k a :  Terapia W ielkiego Ładu. 
K raków  1984 s. 14—15. Zoib. też w „Szpitalnic
tw ie Polskim “ 1979 T. S t a ń c z a k :  Lecznicza 
rola literatury z. 3 s. 123—126 oraz M etody b i
blioterapii z. 6 S. 275—278.

< J. A l e k s a n d r o w i c z :  Nie ma nieule
czalnie chorych. Wwa 1982 s. 82.
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zostały zepchnięte do podświadomości. 
Następuje wówczas uwolnienie, oczyszcze
nie, czyli inaczej katharsis ®.

Istotne jest także wykorzystywanie lite
ratury metodą psychoterapii grupowej, 
rozpropagowanej przez amerykańskich 
psychoterapeutów. Jest to najczęściej 
wspólne, czytanie, recytowanie utworów, 
co przyczynia się do rozwoju wyobraźni, 
wpływa na osobowość chorego. Coraz 
częściej wykorzystuje się w tej metodzie 
poezję, o czym wspominała Wanda Koza
kiewicz powołując się na doświadczenia 
Doroty Fabian z NRD.

Nie ma w dalszym ciągu zgodności co 
do tego, ktopówinien zajmować się biblio- 
terapią. Bibliotekarze czescy są zdania, że 
najlepszym rozwiązaniem byłoby kształce
nie specjalistów biblioterapeutów o rze
telnej wiedzy zarówno w zakresie psycho
logii i psychoterapii, jak też literatury i 
czytelnictwa ®.

Znaczne osiągnięcia w organizowaniu 
czytelnictwa ludzi chorych i niepełno
sprawnych mają bibliotekarze w Anglii, 
w krajach Skandynawii, ZSRR, USA, w 
Japonii i Holandii. Wychodzą oni z za
łożeń medycyny humanistycznej, według 
której proces rehabilitacji powinien obej
mować wszystkie strony osobowości cho
rego — fizyczną, psychiczną i społeczną. 
Bardzo ważne jest tam docenianie roli 
biblioteki w realizowaniu tego zadania.

W Polsce zdania na temat prowadzenia 
biblioterapii także są podzielone. Oto co 
pisała na ten temat Wanda Kozakiewicz:

Jest faktem  bezspornym , że bibliotekarz nie 
posiadający wiedzy z zakresu psychologii k li
nicznej, znajomości metod i technik psycho
terapii, um iejętności postępowania z chorymi 
nie może stosować biblioterapii. Z drugiej 
strony nie będą wprow adzać biblioterapii do 
zakładów lecznictwa lekarze, pielęgniarki, psy
chologowie ani też in stru k to rzy  terapii zaję
ciowej, jeśli w zakładach tych nie działają 
dobrze zorganizowane biblioteki o bogatym  i 
właściwie dobranym  księgozbiorze.

Wydaje się być słuszne mówienie od
dzielnie o obsłudze czytelników chorych 
i niepełnosprawnych i oddzielnie o biblio
terapii. Oczywiście, że bibliotekarz pracu
jący w bibliotece, nawet gdyby nie po
kusił się o działania biblioterapeutyczne, 
lecz jedynie pomagał zaspokajać potrzeby 
czytelnicze chorych, nie może nie współ
pracować z lekarzami. Stanisław Cwynàr

* w. K o z a k i e w i c z :  Czytelnictwo cho
rych. Wwa 1968; T. K u l c z y ń s k a :  Jak ■pie
lęgnować w  domu chorego na gruźlicę pluć. 
Wwa 1064.

W. K o z a k i e w i c  z: Miejsce biblioterapii 
w zespole m etod psychoterapeut'ycznych  W: W. 
K o z a k i e w i c z ,  ’ B. B r z ó z k a :  Biblio
teka  szpitalna dla pacjentów . Wwa 1984 e. 57— 
58.

•W . K o z a k i e w i c z ,  B. B T ? ó z k a :  
Biblioteka szpitalna... jw. s. 73—74.

z Kliniki Psychiatrycznej AM w  Łodzi 
przestrzegał przed pochopnym traktowa
niem kśiążki jako środka wspomagające
go leczenie, gdyż
[...] z punktu  widzenia m edycyny psychosom a
tycznej książka może spełniać zarówno rolę 
leczniczą, jak  i wywoływać uraz psychiczny. 
Zależy to od treści książki, a z drugiej strony 
— od stanu psychicznego czytającego i Jego 
historii życia ’.

Próbą przybliżenia tych zagadnień, per
sonelowi medycznemu jest organizow’anie 
konferencji i sesji naukowych. Jedną z 
nich była przygotowana przez Koło Bi
bliotekarzy Medycznych przy Bibliotece 
Głównej AM w Poznaniu konferencja pod 
hasłem „Biblioterapia jedną z metod re
habilitacji ludzi chorych i niepełnospraw
nych”, która odbyła się w Instytucie Or
topedii i Rehabilitacji w r. 1986. Rok 
wcześniej o potrzebie wprowadzenia bi
blioterapii w polskich placówkach leczni
czych dyskutowali bibliotekarze szpitali, 
poznańskich i studenci Wydziału Pielęg
niarskiego Akademii Medycznej w Pozna
niu.

Na czwartym roku studiów na tym wy
dziale wprowadzono już przedmiot „kul- 
turoterapia”, który ma na celu m. in. za
poznanie przyszłych pielęgniarek z teorią 
i praktyką biblioterapii oraz z organizacją 
czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych.

Coraz częściej zagadnienia biblioterapii 
uwzględniają programy kształcenia biblio
tekarzy. Tematykę tę uwzględnia program 
Policealnego Zaocznego Studium Bibliote
karskiego, znajduje się ona też w progra
mach różnorodnych kursów organizowa
nych w Jarocinie. Słuchacze tych kursów 
przyjeżdżają na wymianę doświadczeń do 
szpitalnych bibliotek Poznania. Również 
niemal wszystkie wojewódzkie biblioteki 
publiczne szkoląc bibliotekarzy mają na 
uwadze problem obsługi czytelników cho
rych. Dąży się do organizowania sieci 
punktów bibliotecznych lub bibliotek pu
bliczno-szpitalnych w zakładach leczni
czych i w domach opieki społecznej.

Nie sposób tu nié wspomnieć o do
świadczeniach opolskich, łódzkich, kosza
lińskich, o których pisano na łamach 
prasy bibliotekarskiej ». W Toruniu funk
cjonuje przy Wojewódzkiej Bibliotece

’ S. C w y  n a r :  Biblioterapia. „Szpitalnic- 
it,wo Polskie“ 1972 z. 16 s. 263—265.

s j .  K o ś c i ó w: Szkolenie kadr dla biblio
tek  szpitalnych. „B ibliotekarz“ 1977, n r  3, s. 
81—83; E. P a w l i c k a :  system  obsługi i czy
telnictw a osób chorych i niepełnosprawnych w  
Łodzi. „Poradnik B ibliotekarza“ 1988 n r 5 s. 
7—10, 19; IM. H u d y m o w a :  Inspirująca rola 
SBP w  działaniu bibliotek szpitalnych na przy 
kładzie w ojew ództw a  koszalińskiego. „Bibliote
karz Zachodniopom orski“ 1978 n r  2—3 s. 36—14. 
I. N a g ó r s k a :  O czytelnictw ie chorych w  
szpitalu im . K opernika w  Łodzi. „B ibliotekarz“ 
11977 n r 3 s. 85—89.
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Publicznej i Książnicy Miejskiej Ośrodek 
Informacyjno-Metodyczny Czytelnictwa 
Chorych i Niepełnosprawnych. Sekcja 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnospraw
nych przy Zarządzie Głównym Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich do listy 
swoich działań dopisała’ w r. 1987 opra- 
cow-anie Propozycji do programu kształ
cenia bibliotekarzy w zakresie osób cho
rych i niepełnosprawnych (Toruń 1987). 
Zaproponowano 30 godzin zajęć na kie
runkach bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej — po 15 godzin w ramach dwu 
przedmiotów: „bibliotekarstwo”, „czytel
nictwo”.

Niektóre ośrodki akademickie uwzględ
niły już wcześniej biblioterapię w progra
mach kształcenia (np. Kraków, Wrocław). 
W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsz
tynie problematyka ta była realizowana 
na przedmiocie ,,czytelnictwo”, tak że 
propozycja Sekcji SBP potwierdziła tylko 
słuszność podjętych poczynań. W -tutejszej 
działalności poszliśmy jeszcze nieco dalej. 
Nawiązaliśmy współpracę z Wojewódzkim 
Szpitalem Zespolonym w Olsztynie. Sy
tuacja czytelników w tym szpitalu jest 
trudna z tego powodu, że biblioteka mie
ści się poza szpitalem i chorzy mogą ko
rzystać jedynie z wydzielonych na od
działach punktów bibliotecznych. Takich 
punktów jest tam 13, w każdym z nich 
znajduje się około 200 książek. Punktami 
opiekują się na marginesie swego wła
ściwego zajęcia pielęgniarki oddziałowe 
lub wyznaczone przez nie osoby. Żadna z 
nich nie ma przygotowania bibliotekar
skiego’. Luźny jest też kontakt personelu 
biblioteki z pacjentami — ogranicza się 
w zasadzie do wymiany księgozbioru. 
Informacje na temat potrzeb czytelników 
uzyskiwane były przez bibliotekę jedynie 
drogą przekazu od osób opiekujących się 
punktami. W tej sytuacji nie można było 
mówić o odpowiednio prowadzonej obsłu
dze czytelników, a już w ogóle nawet ma
rzyć o biblioterapii.

W sprawę tę włączyło się studenckie 
Koło Bibliotekoznawców — przeprowadzi
ło rozeznanie w możliwości prowadzenia 
biblioterapii na kilku oddziałach. Dzięki 
zainteresowaniu ze strony ordynatorów i 
pielęgniarek oddziałowych udało się roz
począć w r. 1988 obsługę czytelników na 
pięciu oddziałach. Pierwszym był kiero
wany przez prof. Stefana Bołoczko od
dział ortopedii, następne to neurologicz
ny, chirurgiczny, okulistyczny i neuro
chirurgiczny.

Podstawową czynnością, jaką wykonali 
studenci, była analiza księgozbioru po3 
kątem potrzeb czytelników przebywają
cych na. poszczególnych oddziałach. ' Część 
księgozbioru wycofano, część dopożyczono 
z innych bibliotek, a niekiedy nawet 
przynoszono książki z własnych bibliotek 
domowych. Każdy ze studentów opieko
wał się 2—3 pacjentami aż do momentu 
opuszczenia przez nich szpitala. Pacjenci 
w większości szybko nabierali zaufania do 
przyszłych adeptów bibliotekarstwa i roz
mawiali dość chętnie o problemach naj
bardziej dla nich istotnych. Początkowo 
trudno było namówić chorych do czyta
nia. Chętnie jednak słuchali czytanych im 
tekstów, a z biegiem czasu zaczęli nie
cierpliwie oczekiwać na wizyty „swoich 
studentek”.

Dyżury studentów odbywają się dwa 
razy w tygodniu, w dniach i godzinach 
zaproponowanych bądź zaakceptowanych 
przez ordynatorów lub pielęgniarki od
działowe. tak aby nie zakłócać rytmu pra
cy. Spostrzeżenia z dyżurów biblioterapeu- 
tycznych przekazywane są w postaci no
tatki opiekunce koła, która ma ścisły 
kontakt z ordynatorem lub przełożoną 
pielęgniarek. Ale nie tylko indywidualna 
obsługa czytelników jest w polu zainte
resowań studentów bibliotekoznawstwa. 
Pracują oni także nad przygotowaniem 
kilku imprez słowno-muzycznych, monta
ży poetyckich i przeglądów nowości, które 
można będzie zaprezentować większej 
grupie słuchaczy, również spoza oddzia
łów, na których pracują studenci.

To, co dotychczas żostało zrealizowane 
przez członków koła, nie może jeszcze 
być określane mianem biblioterapii. To 
dopiero pierwsze kroki na tym polu. Do
świadczenia zdobywane przez studentów 
w szpitalu nie tylko pomagają im lepiej 
przygotować się do zawodu, ale oddziałują 
także wychowawczo. Stykając się na co 
dzień z ludzkim nieszczęściem, z proble
mami psychicznymi, które niesie ze sobą 
choroba i kalectwo, stają się wrażliwsi na 
cudze losy. Dyżury uczą ich także samo
dzielności w podejmowaniu decyzji, są 
okazją do szybkiego sprawdzenia teorety
cznych wiadomości z psychologii i peda
gogiki, pozwalają rozszerzyć dotychczaso
wą wiedzę na temat czytelnictwa ludzi 
chorych.

To wszystko ma znaczenie, zwłaszcza 
że od roku akademickiego 1989/90 biblio- 
terapia znalazła się w programie biblio
tekoznawstwa WSP w Olsztynie.
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Grażyna Leioandowicz

Problematyka bibliotek dziecięcych 
w bazie danych LISA

w ubiegłym roku w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie urząid'zono pokaz wyszukiwa
nia informacji zapisanych na dysku optycz
nym w bazie LISA (Library and Infor
mation Science Abstracts). Pokaz przygo
towano przy współudziale spółki ATOMI- 
CA, Baza ta jest dostępna w CINTE.

Dysk optyczny, podobny wyglądem i 
rozmiarami (12 cm średnicy) do płyty 
kompaktowej, charakteryzuje się dużą 
pojemnością informacji, szybkością odczy
tywania danych, trwałością, odpornością 
na zniszczenie. Zastosowano technologię 
CD ROM, tj. dysków, z których informa
cje można tylko odczytywać — stąd ich 
nazwa *.

Baza danych LISA jest nową postacią 
międzynarodowego czasopisma analitycz
nego z zakresu bibliotekoznawstwa i in
formacji naukowej, prezentującego zawar
tość 550 czasopism ze 100 krajów w 30 
językach. W formie drukowanej LISA 
ukazuje się od r. 1969. Od 1976 dane za
pisywane są na nośniku komputerowym. 
Obecnie cała baza danych jest umieszczo
na na dysku optycznym. W takiej wła
śnie formie została zaprezentowana na 
pokazie w Bibliotece Narodowej.

W sensie metodycznym LISA jest bazą 
bibliograficzną gromadzącą charaktery
styki wyszukiwawcze dokumentów, zaró
wno formalne, jak i treściowe. Wyszuki
wanie jest możliwe według wszystkich 
elementów opisu formalnego i rzeczowego. 
Należy podać poszukiwane hasło, np. „bi
blioteka publiczna”, a wtedy program 
przeszuka bazę i poda, jakie pozycje bi
bliograficzne (i ile) odpowiadają na zadany 
temat. Zakres pytania można oczywiście 
rozszerzać lub zwężać.

* Compact Disc Read Only Memory — pa
mięć wyłącznie odczytywalna. Inform acja za
pisana na  dysku może być odczytywana do
wolną ilość razy, nie można jej skasować ani 
zmieniać, jednocześnie na dysku można prze
chowywać inform acje o różnej form ie: graficz
nej, tekstowej, dźwiękowej, ruchom ych i nie
ruchomych obrazów. Prowadzone są prace nad 
dyskam i optycznymi, na k tóre można by 
inform acje nanosić i kasować.

Od kilku la t podejm uje się udane próby z 
dyskam i optycznymi pozwalającymi na korek
tę i kasowanie zapisów. Szerzej na tem at dy
sków optycznych, ich zalet i właściwości: 
C h m i e l e w s k a  - G o r c z y c a  E. : Dysk
optyczny — nowy nośnik, infarmacii. ,,Zagad
nienia Inform acji Naukow ej” 1983 n r  1 s. 127— 
147.

•Zainteresowało mnie, jak dużo i jakie 
publikacje znajdę w bazie LISA na nastę
pujące tematy:

1. biblioteki publiczne dla dzieci,
2. usługi biblioteczne dla dzieci,
3. formy pracy z dziećmi w bibliotekach 

publicznych.
Najwięcej, bo 107 pozycji uzyskałam w 

odpowiedzi na pytanie 1, 59 pozycji — na 
pytanie 2, tylko 16 — na pytanie 3; łącz
nie 182 pozycje. Można sądzić, że są to 
wszystkie lub prawie wszystkie opisy ar
tykułów, sprawozdań, recenzji itp., jakie 
w ciągu ostatnich 20 lat zarejestrowano 
w tym czasopiśmie.

W dalszej kole.jności interesowały mnie 
te pozycje, które oprócz opisu formalnego 
zawierały charakterystykę treściową do- 
kurnentu; było ich 164. Z kolei należało 
wyeliminować pozycje powtarzające się 
— było ich 37. Tak więc do dalszej, tre
ściowej analizy, pozostało 127 opisów. Nie 
jest to wiele, zważywszy że baza liczy 
sobie już 20 lat, a rocznie przybywa około 
6500 opisów z abstraktami. Można stąd 
wysnuć dwa wnioski: albo tematyka obej
mująca problem publicznych bibliotek dla 
dzieci nie jest szeroko reprezentowana na 
łamach tego czasopisma, albo nieadekwa
tnie do oczekiwanej odpowiedzi zostały 
sformułowane pytania.

Niemniej owe 127 pozycji pozv/olilo na 
wyodrębnienie 10 głównych tematów obej
mujących piśmiennictwo związane z bi
bliotekami publicznymi dla dzieci, obsłu
gą dzieci w placówkach tego typu oraz 
formami pracy.

Zanim omówię poszczególne tematy, je
szcze uwaga dotycząca języków publikacji 
zawartych w bazie LISA. Dominuje język 
angielski (99 pozycji); następne tó norwe
ski i duński (po 6), rosyjski i szwedzki 
(po 3), japoński, hiszpański i niemiecki 
(po 2), francuski, hebrajski, arabski i afry
kański — po jednej pozycji. Nie było żad
nej w języku polskim. W sumie informa
cje dotyczące bibliotek dla dzieci opubli
kowano w 12 językach, czyli w 1/3 ogółu 
języków używanych w LISA. Liczba pu
blikacji w jakimś języku na określony 
temat nie oznacza, że w danym kraju lub 
strefie językowej ten temat jest szerzej 
poruszany, ponieważ LISA obejmuje tyl
ko wybrane czasopisma.

A oto wspomniane tematy (w nawiasie 
liczba publikacji):

1. biblioteki w poszczególnych krajach, 
regionach, miastach (28),
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2. sprawozdania z konferencji, badań 
itp. (28),

3. literatura, książka dla dzieci (13),
4. formy pracy z dzieckiem w bibliotece 

publicznej (10),
5. biblioteka a środowisko (7),
6. zawód bibliotekarza (6),
7. biblioteki szkolne — biblioteki pub

liczne (6),
8. biblioteki szpitalne (3),
9. historia bibliotek publicznych dla 

dzieci (8),
10. inne (18).
Najliczniej reprezentowanymi tematami 

są biblioteki w poszczególnych krajach, 
regionach, miastach oraz konferencje do
tyczące bibliotekarstwa dziecięcego i ba
dań naukowych w tej dziedzinie.

1. Biblioteki w poszczególnych krajach

Temat ten charakteryzuje nie tylko du
ża liczba artykułów, ale przede wszystkim 
duża różnorodność prezentowanych kra
jów czy regionów; od Norwegii, Spitsber
genu, ZSRR, po Nową Zelandię, Australię, 
Hongkong, Singapur, Japonię, Wenezuelę, 
biblioteki w Ammanie w Arabii, bibliote
ki w Port Alfred i Milnerton w Republice 
Południowej Afryki. W abstraktach arty
kułów przedstawiono metody stosowąne 
przez biblioteki w celu zachęcenia dzieci 
do czytania. Sygnalizowano sprawy wypo
sażenia, obowiązków bibliotekarzy, dobo
ru księgozbioru, historii powstania po
szczególnych placówek, rozwoju ich dzia
łalności, znaczenia sieci bibliotecznej dla 
rozwoju bibliotekarstwa.

To, co wydaje się być ważne, to możli
wość przyjrzenia się, w jaki sposób są 
zorganizowane i działają biblioteki dla 
dzieci w różnych, tak odległych od siebie 
miejscach. Z tych krótkich abstraktów 
można sądzić, że problemy bibliotek dla 
dzieci w różnych krajach są zbliżone do 
siebie. Ciekawostką jest. informacja, że w 
zachodniej Norwegii działają biblioteki 
umieszczone w łodziach. Jak nazwać taką 
bibliotekę? Bibliołódź?..,

2. Konferencje i badania bibliotekarskie

Aż 20 abstraktów zawiera krótkie in
formacje dotyczące poszczególnych posie
dzeń ALA (American Library Associa
tion), największego i najstarszego (po
wstałego w r. 1876) stowarzyszenia biblio
tekarskiego na świecie. Sprawozdania i 
referaty przedstawione na sesjach i kon
ferencjach ALA — głównie Działu Służb 
dla Dzieci (Children’s Services), Stowa
rzyszenia Bibliotek Szkolnych (the Ame
rican Association of School Librarians) 
i Oddziału Służb dla Młodzieży (Young 
Adult Service Division) obejmują zagad
nienia kwalifikacji zawodowych bibliote
karzy, rozwoju umiejętności przywódczych

w tej grupie zawodowej, dyskryminacji 
bibliotek dla dzieci w sieci. Osobną spra
wą są badania naukowe inicjowane i 
wspierane przez tę organizację, sprzyja
jące realizacji polityki bibliotecznej ALA. 
Abstrakty LISA mówią o badaniach sta
tystycznych, o bibliotekach w krajach 
rozwijających się, o badaniach mogących 
mieć wpływ na poprawę działalności od
działów dziecięcych, jak np. badania czy
telnictwa,' oraz o samym modelu przepro
wadzania takich badań. Przegląd, choćby 
tylko hasłowy, tej dziedziny uzmysławia 
nasze opóźnienie, zwłaszcza gdy chodzi o 
biblioteki dla dzieci, obsługę i serwis in
formacyjny dla tej grupy odbiorców.

3. Literatura, książka dla dzieci

Powyższy temat przynosi obfitość pro
blemów. Podstawowy to problem cenzury 
książek dla dzieci, w których — jak uwa
żają bibliotekarze — nie powinno być 
przemocy, gwałtu, niewłaściwego języka. 
Należy unikać książek o hipnozie, seksie 
(ale bez „przesady”), książek, które mogą 
kształtować postawy rasistowskie, oraz 
takich, które służą indoktrynacji polity
cznej lub religijnej. Co robić z książkami, 
które uzyskały negatywne oceny? Usuwać 
z księgozbioru? Bywa to praktykowane, 
częściej wszakże te książki wypożycza się 
na rewers, zaś bibliotekarz musi mieć 
„wiedzę, doświadczenie i zdrowy rozsądek”, 
aby udostępnić właściwą książkę właści
wemu czytelnikowi.

Jeden z artykułów dotyczył pożądanych 
kwalifikacji na dobrego krytyka literatu
ry dziecięcej oraz zasad oceny książek dla 
dzieci. Omówiono problemy związane z 
przyznawaniem medalu Newbery, ustano
wionego za wkład w amerykańską litera
turę dla dzieci, a także sprawę opraw 
książek dla dzieci, ich jakości, ewentual
nych norm. Osobną sprawą są książki dla 
środowisk emigranckich, na przykład hisz
pańsko języcznych w USA, i mniejszości na
rodowych (np. mniejszości łużyckiej w 
Niemczech), stworzenie odrębnej oficyny 
„Domovina Verlag”, wydającej również 
książki dla dzieci.

4. Formy pracy z dzieckiem w bibliotekach 
publicznych

Po podaniu tak sformułowanego hasła 
otrzymałam 16 informacji bibliograficz
nych, z których 14 miało krótką charak
terystykę w postaci abstraktu. Po bliższej 
analizie okazało się, że nie wszystkie w 
dostateczny sposób odpowiadają tematowi, 
natomiast można było do niego zaliczyć 
niektóre z pozycji odpowiadających na 
pytanie 1 i 2. Dotyczyły przede wszyst
kim konieczności kontaktu indywidualne
go z dzieckiem, podejmowania działań, 
które przybliżają książkę i bibliotekę
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przedszkolakom oraz wprowadzają naj
młodszych w świat literatury (opowiada
nia, konkursy, film, teatr itp.). Zwracano 
uwagę na różne sposoby odciągnięcia 
dzieci od telewizji, m. in. przez nakłania
nie dobrych pisarzy i ilustratorów do 
tworzenia książek dla dzieci. Pojawiły się 
głosy o potrzebie wykorzystania w pracy 
bibliotecznej takich nowych technik jak 
komputery, wideo, telewizja kablowa i sa
telitarna. Podniesiono też kwestie braku 
ocen działania służb informacyjnych w 
bibliotekach dla dzieci, różnic w usługach 
oferowanych przez biblioteki wyższego i 
niższego szczebla.

5. Zawód — bibliotekarz

Z problemem zawodu, zwłaszcza ze spe- 
cjali2:acją bibliotekarza dziecięcego, wią
zały się badania programów kształcenia, 
rozmaitych kursów, sylwetki bibliotekarza 
— menedżera. Powróciła sprawa powoła
nia do tego zawodu, poświęcenia i odpo
wiedzialności za przyszłych dorosłych. 
Sformułowano wymagania wobec biblio
tekarza dziecięcego; znajomość norm opra
cowania zbiorów, konserwacji, umiejętność 
opowiadania, znajomość księgozbioru, oso
bisty kontakt z użytkownikiem, stałe sa
modoskonalenie zawodowe.

Wymagane jest zaangażowanie i kom
petencje. Mamy więc do czynienia z dwie
ma postawami. Z jednej strony powoła
nie, z drugiej właściwości menedżera — 
umiejętności techniczne, koncepcyjne, 
określone cechy charakteru. Czy jedna 
postawa wyklucza drugą? ■ Nie, i trudno 
mówić, która w przypadku bibliotekarza 
pracującego z dziećmi jest lepsza, bar- i 
dziej pożądana.

6. Biblioteka a środowisko

Warto by przeszukać bazę danych pod 
kątem właśnie tego tematu, może nawet 
jego drugi człon ograniczyć do hasła ro
dzina, bo oto na 7 abstraktów aż 4 do
tyczą związku między biblioteką a do
mem, Biblioteki muszą być świadome 
czynników kształtujących rodzinę i dzieci, 
być otwarte na problemy dzieci z rodzin 
rozbitych, dzieci samotnych matek, znać 
wagę wpływu rodziców, ich doświadczeń 
na związek dziecka z książką. Ciekawą 
propozycją jest przyjęty w USA i Francji 
japoński model biblioteki domowej jako 
sposób na rozszerzenie usług bibliotecz
nych dla dzieci.

Zapewne i u nas takie biblioteki do- 
.raowe, zwłaszcza w ogromnych, nowych 
osiedlach wielkich miast, mogłyby wspo
móc szczupłą i niewystarczającą bazę bi
bliotek publicznych.

7. Biblioteka szkolna a biblioteka 
publiczna

To kolejny temat wart osobnego prze
szukania i analizy literatury. Można po
wiedzieć, że to temat stały, niezmiennie 
obecny w piśmiennictwie, nigdy nie roz
strzygnięty do końca. Wielokrotnie pisa
no, i z pewnością nadal będzie się pisać, 
o konieczności, niezbędności, potrzebie 
współpracy bibliotek szkolnych z publicz
nymi, będą omawiane siły pobudzające i 
hamujące tę współpracę, projekty łącze
nia na różnych szczeblach tych dwóch ty
pów bibliotek itp. Abstrakty w bazie 
LISA, oprócz podanych wyżej tematów, 
przyniosły propozycje rozwiązań stosowa
nych w Norwegii i na Słowacji.

8. Biblioteki szpitalne

Temat ten, mimo że prezentują go tylko 
trzy pozycje, wart jest wyróżnienia. Wy
pożyczenia książek, pokazy filmów, przed
stawienia lalkowe, godziny opowiadań i 
muzyki — są bardzo potrzebne dzieciom 
chorym, przeżywającym rozstanie z ro
dzicami, odosobnionym. Abstrakty przy
noszą krótką informację o organizacji od
działów bibliotecznych dla dzieci w szpi
talach krajów skandynawskich.

9. Historia bibliotek publicznych 
dla dzieci

To historia głównie bibliotek amerykań
skich. Powstawały one na bazie szkół 
niedzielnych, które stworzyły warunki do 
rozwoju usług bibliotecznych dla dzieci. 
Historię ujęto w okresach: lata 1800—1876 
— ekspansja oświaty, wzrost dostępności 
do bibliotek; ostatnie lata XIX wieku — 
gwałtowny rozwój bibliotek dla dzieci 
(okres nazywany pionierskim); lata 1900— 
1920 — czas wielkiej pracy nad metodami 
upowszechniania czytelnictwa, kształce
niem personelu. Następne 30 lat to głów
nie okres standaryzacji, lata 1950—1975 — 
rozwój nowych trendów w oświacie, 
wzrost wydatków z budżetu, rozwój usług 
dla dzieci upośledzonych fizycznie i umy
słowo, po r. 1975 — rozwój usług dla 
dzieci przedszkolnych, nauka obsługi kom
putera.

Jeden abstrakt dotyczył histerii biblio
tek w Norweg'ii.

10. Inne

Hasło „inne” objęło abstrakty artyku
łów, które nie znalazły miejsca w omó
wionych wyżej tematach szczegółowych. 
Niemniej i spośród nich można wyodręb
nić pewne podgrupy:
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1. Czy powinny funkcjonować odrębne 
biblioteki dla dzieci, czy też nie; postrze
ganie dzieci jako tej grupy użytkowni
ków, która wyznacza specyficzny obszar 
usług bibliotecznych; przyszłość bibliotek 
dla dzieci, perspektywy rozwoju do i po 
roku 2000; rola bibliotek dla dzieci w na
uczaniu krytycznego korzystania z infor
macji, zauważanie potrzeb czytelniczych 
dziecka.

2. Podgrupa wyróżniona ze względu na 
hasło-klucz, jakim było słowo „ocena”. 
Oceniane jest prawie wszystko:, działal
ność, praca oddziałów i bibliotekarzy, wy
korzystanie budżetu, polityka gromadzenia 
zbiorów, ułatwienia warsztatowe, progra
my działalności bibliotek dla dzieci.

3. Abstrakty artykułów, które prezentu
ją problemy prawne bibliotek i prawa 
dziecka — zgodnie z Public Library Act 
dzieci mają te same prawa co dorośli, 
jeśli chodzi o obieg materiałów i profe
sjonalną obsługę.

Pojedyncze abstrakty dotyczą projektu 
poradnika dla bibliotek dla dzieci, pro
pozycję wprowadzenia automatyzacji u- 
sług, które by satysfakcjonowały użytkow
ników. Zanotowano wydarzenia w dzie
dzinach pokrewnych bibliotekarstwu.

Prześledzenie treści 127 abstraktów po
zwoliło na ogólną orientację w temacie 
„publiczne biblioteki dla dzieci”. Jest on 
rozważany i analizowany z bardzo róż
nych punktów widzenia. Mamy tu dużą 
liczbę informacji jednostkowych, poświę
conych jednemu wydarzeniu, konferencji 
itp. Z pewnością takie doniesienia z wie
lu krajów pozwalają na lepszą orientację, 
co dzieje się z bibliotekami dla dzieci w 
świecie, z drugiej jednak strony wskazują 
na brak wymiany doświadczeń między 
poszczególnymi środowiskami. Prześledze
nie zawartości tych abstraktów prowadzi 
myśl ku stwierdzeniu — może dość ryzy
kownemu — że bibliotekarstwo dziecięce 
nie tylko w Polsce, ale i w świecie utknę
ło w martwym punkcie. To prawda, że 
prowadzone są badania, że odbywają się 
konferencje i zjazdy, że rozwija się auto
matyzację i nowe techniki informacji, 
wreszcie że istotną sprawą jest system 
i skala ocen, ale w tym wszystkim brak 
szerszej refleksji nad funkcją bibliotek 
dla dzieci, nad rolą, jaką pełnią w spo
łeczeństwie. Myślenie o tym, jak zważyć, 
zmierzyć, policzyć, przysłoniło trochę, mo
im zdaniem, myślenie o tym, czemu ma 
to służyć.

Marian Filipkowski

Nauczgćiel bibliotekarz—potrzeba 
czy przerost ambicji?

J est kilka powodów, dla których ar
tykuł ten napisałem. Nasunęła mi je 

przede wszystkim praktyka biblioteczna, 
widoczna w ostatnich latach w oświacie 
li wychowaniu. Oto bowiem odkąd biblio
tekarze tego resortu stali się, w sposób 
prawnie przypieczętowany, nauczycielami 
bibliotekarzami obserwujemy przenika
nie do ich pracy z czytelnikami obcego pe
dagogice biblioteczni języka: egzekwowa
nie, kontrola, konsekwencja, ocena... Za
razem biblioteki szkolne, jakby prze
kształcając się w coś, co może kojarzyć 
się z izbą lekcyjną, zaczęły obniżać po
ziom swego wychowawczego oddziaływa
nia na dzieci i młodzież. To przejawy 
praktyki, która chyba rozwija się w nie
dobrym kierunku. Bo tam, gdzie wystę
puje, raczej nie ma miejsca na klimat 
potrzebny jak balsam w warunkach 
szkolnych — przytulność, ciepło, swobodę. 
I czytelnika zaczyna się traktować przed
miotowo. Jakże już prosta może być stąd 
droga do zagrożeń czytelnictwa, zwłasz-

1 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 — Karta 
Nauczyciela („Dziennik Ustaw” 1982 n r 3 poz. 
19)

cza że to właśnie w dzieciństwie i wczes
nej młodości kształtują się zręby stosun
ku do książki, będące źródłami aktywno^ 
ści intelektualnej i kulturalnej człowieka 
przez całe życie.

Skalę problemu poszerza równie nie
pokojący faikt, że w wielu tych placów
kach zaniedbuje się tak ważne funkcje 
biblioteczne, jak gromadzenie i opraco
wanie zbiorów. Piętą Achillesa są w 
nich katalogi biblioteczne czy (nad wy
raz skromne) księgozbiory podręczne — 
elementarne składniki warsztatu informa
cyjnego biblioteki. A na marginesie: trud
no sobie wyobrazić, jak nauczyciel bi
bliotekarz może nie mieć dobrych kata
logów, a więc rzeczy wyłącznie od niego 
zależnych, jak może nie brać pod uwa
gę fatalnych następstw tego i dla biblior 
teki, i dla pracy dydaktyczno-wychowaw
czej nauczycieli różnych przedmiotów. 
Przecież są to główne przewodniki po 
zbiorach, a także podstawowe pomoce w 
pracy pedagogicznej z czytelnikiem.

Rodzi’ się więc pytanie: czyżby nauczy
ciel bibliotekarz był niezbyt udaną „'krzy
żówką” obydwu tych zawodów, z których
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wszelako każdy ma właściwy dla siebie 
status i etos ?

Być może popełniam błąd formułując 
powyższe pytanie. Obserwuję jednak, że 
tworzy się nowa jakość osobowości tego 
pi-acoiwnika i że ksatałtjuje się ona jakby 
jedn'0 stronnie, bowiem pod przemożnym 
pragnieniem upodobnienia się przede 
wszystkim i we wszystkim do środowis
ka nauczycieli dydaktyków. Natomiast 
bibliotekarze jako autentyczna grupa od
niesienia schodzą na plan dalszy. Jakby 
z nimi wiręcz nie należało się identyfiko
wać.

Czy jest to proces, któremu powinno się 
sprzyjać? Otóż dostrzegam konieczność 
zmodyfikowania go w interesie dobrze 
pojętego zawodu bibliotekarza na terenie 
szkolnym. Ponieważ obawiam się, że do
chodzi do przysłowiowego wylewania 
dziecka z kąpielą. Jak mi się wy daj e, bi
bliotekarza w pozycji nauczyciela nie zno
szą dobrze biblioteki szkolne. Nastąpiło 
tu chyba nie do końca przemyślane za
chwianie proporcji pomiędzy interesem 
hibliotdkarzy a potrzebami ich książnic. 
A gdy do tego dodamy uporczywe ich 
dążenie do skrócenia tygodniowego wy
miaru czasu pracy, to rozmiary zagroże
nia od środka okażą się znaczne. Ponie
waż i biblioteki, i czytelnicy chyba na 
tym coś tracą. Sprzyja takiej' roszczenio
wej postawie — moim zdaniem — nie 
tyle usytuowanie prawne bibliotekarzy 
szkolnych w grupie pracowników peda
gogicznych, co przede wszystkim nadanie 
im nazwy nauczycieli. Siłą rzeczy osłabia 
się w ten sposób ich identyfikację a za
razem więź z zawodem bibliotekarza.

Zapewne dotykam problemu tabu, ale 
nie mogę go pominąć, nawet gdybym nie 
miał w pełni racji. Sądzę bowiem, że du
ży wpływ na 'to, co uznajemy za przyna
leżność zawodową, ma postrzeganie włas
nego miejsca w szeregu pedagogicznym, 
co w końcu zależy od czynników subiek
tywnych, tkwiących w nas samych. Miej
sce to np. dla mnie rysuje się w sposób 
jednoznaczny i wyrazisty w wymiarze bi
bliotekarskim, niezależnie od tego, że pra
cuję w środowisku oświatowym. Bo nie 
wstydzę się być w nim bibliotekarzem. 
Pełna identyfikacja z zawodem jest dla 
mnie na tym gruncie źródłem ogromnej 
satysfakcji. Znam rolę bibliotekarza, jego 
zadania, odpowiedzialność za właściwe 
funkcjonowanie placówki. Z tego punktu 
widzenia bibliotekarza ocenia też środo
wisko, w którym i z którym pracuje. To
też szczerze wyznaję, że bez specjalnego 
przekonania przyjąłem „unauczycielnie- 
nie” mojej profesji. Tym bardziej że od 
dawna była ona w oświacie .zajęciem 
stricte pedagogicznym.

Początkowo sądziłem, że mamy do czy
nienia z zabiegiem natury czysto formal
nej (ponieważ tkwiimy całym swoim je
stestwem I w środowisku oświatowym), a

nie merytorycznej (bo w kontekście ■ no
wego statusu zadania pozostały te same 
co przedtem). Jednakże wkrótce okazało 
się, że nie o to w ogóle chodzi. Ogarnęło 
mnie wręcz zdumienie, kiedy usłyszałem 
wyrażone jakby z poczuciem wyższości 
zawodowej stwierdzenie, że „my przecież 
jesteśmy nie tylko bibliotekarzami, ale i 
nauczycielami”. Posiadamy kwalifikacje 
bibltotekarskie i pedagogiczne, wykonuje
my więc zawód o tak zwanej podwójnej 
przynależności. Wyglądałoby na to, że 
wiedza pedagogiczna jest potrzebna tylko 
w bibliotekarstwie resortu edukacji, a bi
bliotekarz w klasycznym rozumieniu to 
już przeżytek na tej niwie.

Taką właśnie swoistą formułę zawodu 
preferuje też aktyw Sekcji Bibliotekar
skiej Zarządu Głównego Związku Nauczy
cielstwa rylskiego. Niestety może to w 
skutkach prowadzić do degradacji nasze
go zawodu pod dachem szkolnym. Sekcja 
zapewne nie dostrzega szerokich możli
wości pedagogicznych, technicznych i or
ganizacyjnych w działaniu bibliotekarza 
szkolnego. Czyżby zapomniano, że w bi
bliotece szkolnej, chociażby z tej racji, 
że jest biblioteką, nie może być miejsca 
dla funkcji typowo nauczycielskich? Prze
strzegała już przed tym Helena Radliń
ska, wielki pedagog i bibliotekoznawca, 
pisząc :

Bibliiotekarz jest przewodnijkiiem i wycho
wawcą o innym typie pracy nuż nauczyciel. 
Nie klasyfikuje, nie posiada nad czytelnikiem 
żadnej władzy, jest po prostu znawcą i tech
nikiem, życzliwym, lecz nie narzucającym  się 
doradcą...2

Myśli te, mimo różnych zmian w treści 
pracy bibliotekarza, nie straciły nic ze 
świeżości i przydatności. To właśnie one. 
rozsądnie przebadane na język praktyki 
bibliotekarskiej, zazwyczaj sprawiają, że 
autentycznie garną się dzieci do biblioteki 
jako do wartości ' szczególnie im bliskiej 
i potrzebnej, zaś bibliotekarz urasta do 
rangi cenionego wychowawcy, łubianego 
przez czytelników i dobrze czującego się 
wśród nauczycieli.

Trud pracy pedagogicznej bibliotekarza 
szkolnego powinien być podporządkowany 
takiej właśnie filozofii uprawiania zawo
du, której z gruntu obce jest sięganie po 
jakąkolwiek władzę nauczyciela nad ucz
niem. Na tym bowiem zasadza się sens- 
naszej pracy z czytelnikiem. Uczeń korzy
stający z biblioteki nie może znajdować 
się pod wpływem takich stanów psychicz
nych jak zahamowanie, obawa czy stres, 
nie może tłumić swych chęci w kwestii 
tego, co zamierza przeczytać z własnego 
wyboru, w wyniku samodzielnych poszu
kiwań w księgozbiorze. Wychowujmy go 
w tym duchu już od początku i nie zmie
niajmy swej roli.

! H. R a d l i ń s k a :  Zagadnienia bibliotekar
stwa i czytelnictw a. W rocław 1961 s. 61.
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Pracując od bardzo wielu lat w biblio
tekarstwie wciąż nie mogę zrozumieć, na 
czym polega tak zwana podwójna przy
należność zawodowa, uzasadniana posia
daniem równocześnie kwalifikacji biblio
tekarskich i pedagogicznych. Jakby jedne 
nie były potrzebne drugim, jaikfoy ich roz
dzielne wykorzystywanie zależało od ro
dzaju wykonywanej pracy- Ale dalibóg, 
to wcale nie dwoistość wykształcenia, lecz 
dwie podstawowe dyscypliny wiedzy, któ
re przenikając się odgrywają niezwykle 
istotną rolę w pracy bibliotekarzy, w 
szczególności w urabianiu ich postaw za
wodowych. Dziedziny te bowiem przesą
dzają zarówno o szerokim zakresie możli

wości fachowych każdego bibliotekarza, 
bez względu na jego resortową przyna
leżność, jak i o umiejętności twórczego 
przystosowania własnej biblioteki do zło
żonego charakteru potrzeb i specyfiki 
każdego środowiska, w różnych warun
kach. Uczono tego już w latach pięćdzie
siątych w Państwowym Ośrodku Kształ
cenia Bibliotekarzy w Jarocinie. A była 
to d^obra kuźnia charakterów.

Tam gdzie mamy, niestety, do czynie
nia z takim nielogicznie rozdzielnym trak
towaniem kwalifikacji, nie można być ani 
dobrym bibliotekarzem, ani dobrym nau
czycielem. Łatwo wówczas doświadczyć 
gorzkiego smaku niepowodzeń w pracy, 
a bibliotekę narazić na liczne trudności, 
prowadzące niechybnie do działań ane
micznych. I na nic się tu zdaje miano 
nauczyciela bibliotekarza. Nie stanowi ono 
przecież panaceum na nasze słabości.

Tak się złożyło, że moje doświadcze
nie profesjonalne naznaczone jest pracą 
w bibliotekarstwie publicznym, szkolnym 
i pedagogicznym. Osobiście więc przeko
nałem się, że praktyka w tych trzech ro
dzajach placówek jest bardzo do siebie 
podobna, a w wielu elementach identycz
na.

Niezależnie od rodzaju biblioteki i Jej 
celów, zawsze w wysokim stopniu jest 
potrzebna wiedza zarówno z zakresu bi
bliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
jak i pedagogiki, psychologii, socjologii. 
Więcej — w bibliotekach publicznych, ze 
względu na trudniejszy charakter pracy, 
gruntowne przygotowanie pedagogiczne 
było może najbardziej pożądanym składni
kiem moich kwalifikacji bibliotekarskich. 
Przeto mogę powiedzieć, że bibliotekar
stwo, bez względu na resortową przyna
leżność jego pracowników, jest tylko jed
no. Zatem niezwykle potrzebna jest i jed
ność ludzi tego zawodu, może bowiem 
ona stanowić bogate źródło informacji, 
pomóc w lepszym realizowaniu celów 
jednostkowych i wspólnych. Wszelkie p)- 
czynania mające to na względzie są zja

wiskiem ze wszech miar pożądanym. Na
tomiast przezwyciężać powinniśmy izola
cję. Zamykanie życia zawodowego w krę
gu tylko własnych doświadczeń i prze
myśleń, bez dopływu świeżej myśli z 
zewnątrz, grozi stagnacją, rutyną, wyja
łowieniem. Niebezpieczna to perspektywa. 

Jakie lekcje biblioteczne?

Ta forma pracy należy do istotnych po
winności bibliotekarza. I tego nikt nie 
kwestionuje. Jednakże lekcje były zazwy
czaj oparte, stosownie do , zamierzeń, na 
różnych systemach swobodnego kształce
nia, a nie na systemie klasowo-lekcyjnym, 
co prawda wygodniejszym dla prowadzą
cego, lecz bardziej stresującym ucznia-

Czy zatem istnieje dziś rzeczywista po
trzeba, aby bibliotekarz, realizując pro
gram przysposobienia czytelniczego i in
formacyjnego', przyoblekał się w postać 
nauczyciela? Skłaniam się do poglądu, że 
aby z tego zadania wywiązać się z dob
rym skutkiem, wystarczy być . autentycz
nym bibliotekarzem. Bibliotekarzem nie 
tylko z nazwy i zatrudnienia. Podkreślam 
to nie bez k'ozery. Wszakże często słyszy 
się pytanie: — Pani pracuje w bibliote
ce? — Cóż zrobić — pada nierzadko peł
na zażenowania odpowiedź, O dumie z 
wykonywanego zawodu nawet nie ma co 
mówić.

Czy nie popełniliśmy jakichś zasadni
czych błędów? Oto jedna z bardzo ak
tywnych i ambitnych bibliotekarek z ża
lem mówi: — „Ja ich tak gruntownie na
uczyłam różnych rzeczy, a oni po kilku 
tygodniach wszystko dokładnie zapomnie
li”. Każdy by zapomniał. Bo tak zwykle 
kończy się „odświętne” uczenie tej pro
blematyki, ważnej, a jednocześnie jakoś 
dziwnie oderwanej od bieżących rzeczywi
stych potrzeb uczniów. Nie może wszakże 
być* inaczej, gdy realizacją zadań nakre
ślonych dla wszystkich nauczycieli zajmu
ją się w szkole wyłącznie bibliotekarze. 
Rozmiar zadań jest tu odwrotnie propor
cjonalny do m^ożłiwości. Ale to już odręb
ne zagadnienie.

I na koniec pytanie. Czy stanowisko 
nauczyciela bibliotekarza w miejsce bi
bliotekarza szkolnego, który był również 
— i słusznie — pracownikiem pedago
gicznym, jest rzeczywistą potrzebą umo
tywowaną przez nowoczesne tendencje 
kształcenia i wychowania, czy też wyraża 
się w tym przerost ambicji bibliotekarzy 
resortu edukacji? Mając możność postrze
gania zarówno od środka, jak i z zew
nątrz, jak funkcjonuje to stanowisko, u- 
znałem za konieczne podzielenie się nur
tującymi mnie wątpliwościami. Na ile 
mam rację, niech Czytelnik sam osądzi.
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z  żałobnej karty

Mgr ZDZISŁAWA VOGEL 
(9V nil912 — 8 VII 1896)

Dnia 8 lipca 1990 r. zmarła mgr Zdzi
sława Vogel, starszy kustosz, organiza
torka służby informacyjnej bibliotek pub
licznych w Krakowie, kierowniczka Dzia
łu Informacyjno-Bibliograficznego w la
tach 1955—1980, człowiek wyjątkowo pra
wy i szlachetny.

Pracę w Miejskiej Bibliotece Publicz
nej w Krakowie rozpoczęła 1 lutego 
1951 r. i z tą instytucją związana była bez 
reszty do końca życia. Po przejściu w 
r. 1980 na emeryturę pracowała w niepeł
nym wymiarze godzin do końca r. 1988.

Rozpoczęte przed wojną studia na Uni
wersytecie Jagiellońskim ukończyła w 
r. 1952, uzyskując dyplom magistra Wy
działu Filologicznego. W r. 1955 powie
rzono jej zorganizowanie Działu Informa
cyjno-Bibliograficznego. Nie licząc godzin 
pracy, z zapałem zajęła się przygotowy
waniem warsztatu, który do dzisiaj uwa
żany jest za znakomitą bazę informacyj
ną. Wiele czasu poświęciła przysposobie
niu pracowników do prowadzenià dzia
łalności informacyjnej. Stworzyła atmo
sferę solidnej i odpowiedzialnej pracy. 
Była utalentowaną organizatorką, wiele 
wymagającą od siebie i od innych.
' Do ważnych jej osiągnięć należą prace 
nad bibliografią regionalną^ Z jej inicja
tywy ukazały się dwa wydania „Książek 
o Krakowie”. Była współautorką roczni-' 
ków „Bibliografii Krakowa i Wojewódz
twa Miejskiego Krakowskiego”. Ostatni

tom, w którego przygotowaniu brała u- 
dział, ukazał się niestety już po jej śmier
ci. Współpracowała z Redakcją ,,Kroniki 
Krakowa” w Wydawnictwie Literackim, 
gdzie zamieszczała jako współautorka ro
czne przeglądy książek o Krakowie oraz 
bibliografię podmiotową pisarzy i . tłuma
czy krakowskich. Wiele jej artykułów i 
zestawień bibliograficznych (ok. 30) zna
lazło się na łamach „Poradnika Bibliote
karza” i ,,Bibliotekarza”.

W r. 1953 w trudnych warunkach pod
jęła prace nad wydawaniem „Biuletynu 
Informacyjno-Bibliograficznego”. Do koń
ca była bardzo aktywnym członkiem ze
społu redakcyjnego. Zamieściła tu około 
100 opracowań różnego rodzaju, wielokrot
nie wykazywała związki tematu z regionem 
krakowskim. Zorganizowała ponad 100 
dużych, bardzo rzetelnie przygotowanych 
wystaw dla mieszkańców miasta. I tu 
również przeważała tematyka regionalna.

Poza pracą zawodową wiele czasu po
święcała pracy społecznej. Przez szereg 
kolejnych kadencji (w latach 1961—1976) 
pełniła funkcję przewodniczącej Rady Za
kładowej Związku Zawodowego Pracow
ników Kultury i Sztuki przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Krakowie. W tej 
pracy dała się poznać jako człowiek wrą- 
żliwy na wszelkie kłopoty i bolączki, ja
kie niesie życie. Dbała o możliwie dobre 
warunki pracy i płacy. Umiała dostrze
gać wszelkie nieprawidłowości i w odpo
wiedni sposób na' nie reagować. Była ak
tywnym członkiem Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich. W organizacji tej peł
niła przez wiele lat funkcję sekretarza 
wielooddziałowego Okręgu Krakowskiego.

Jej zaangażowanie w pracy zawodowej 
i społecznej zoistało uhonorowane wie
loma odznaczeniami. Otrzymała m. in. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Odznakę Zasłużonego Działacza 
Kultury, Złotą Odznakę za Pracę Społecz
ną dla Miasta Krakowa, Medal Siedem
dziesięciolecia Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich.

Dnia 12 lipca pożegnaliśmy koleżankę 
Zdzisławę Vogel na cmentarzu w Tarno- 
■wie. Zawsze będziemy ją wspominać jako 
•serdecznego i bardzo życzliwego ludziom 
człowieka j  przyjaciela. Zasłużyła na to 
swoją uczciwą postawą, służbą dla innych. 
Prace jej pozostaną jako trwały ślad jej 
życia.

TERESA BIEŃKOWSKA
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Izabela Nagórska

Jak nas widzą pisarze? (4)

Czesław M iło s z  w Rodzinnej Europie 
wydanej w r. 1959 przez Instytut Lite
racki w Paryżu pisze m.;in. o swojej pra
cy podczas okupacji w Bibliotece Uni- 
wersytetu Warszawskiego, zamkiniętej dla 
Polaków. Zatrudniony był głównie przy 
przewózkach i porządkowaniu książek w 
ramach akcji .spowodowanej zarządzeniem 
dr. W. Witt ego, komiisarycznego kierow
nika Staatsbibliothek Warschau. Rozpo
rządzenie to wprowadziło podział na 3 
oddziały: Oddział I — Biblioteka Uni
wersytetu Warszawskiego — miał zawierać 
zbiory obcojęzj^czne, Oddział II — Biblio
teka Narodowa — miał objąć polonica od 
r. 1801, Oddział III —- gromadził zbiory 
specjalne w Bibliotece Ordynacji Krasiń
skich. Gdy bibliotekarze polscy nie zdo
łali przekonać Wittego o szkodliwości tej 
akcji, postanowiono przedłużać poszcze
gólne etapy rozparcelowywania zbiorów.

Według Miłosza dawny polski personel 
BUW mimo wynagrodzeń „poniżej głodo
wego poziomu trzymał się jej przez pa
triotyzm zakładowy”. Do komisarza Wit
tego „odnosił się z obojętną pogardą, ca
łą nienawiść zachowując dla jego dorad
cy dr. Puiikowskiego” (który został zabity 
w r. 1944). Miłosz jako pracownik mógł 
wypożyczać całe stosy książeik do domu, 
co miało dla niego ogromne znaczenie. 
Pisze, że przywiązał się do zespołu biblio
tekarzy i jego szefa, historyka, dr. Ada
ma Lewaka. Obdarzył też ten zawód po
chwałą wyjątkowej piękności;
...bibliotekarze [...] to szczególne plemię zdolne 
karm ić się sam ą m iłością do swoich książek.

Zarówno w Rodzinnej Europie jak w 
Aleksandra F i u t a  Rozmowach z Cze
sławem Miłoszem (1981) wypowiedzi na
szego noblisty potwierdzają tajną działal
ność bibliotekarzy przy gromadzeniu kon
spiracyjnych druków. W Rozmowach, po
wracając do okresu zatrudnienia w BUW, 
podaje, że było to „główne zaczepienie 
się”, bardzo dla niego ważne intelektual
nie, oraz że „cała nieprawdopodobna e- 
popeja bibliotek warszawskich to jest o- 
sobna rzecz”. Pamięć o nadmiarze prac 
fizycznych przy transportach książek każę 
pisarzowi informować Fiuta, iż był woź
nym w BUW (w aneksie do Dziejów 
Biblioteki Uniwersyteckiej Wandy Soko
łowskiej widnieje zapis; Czesław Miłosz 
— wolontariusz bibliotekarz 1942—1944). 
Także z .oddali lat myli mu się Biblioteka 
Ordynacji Krasińskich z Biblioteką Za
łuskich.

Pod stosunkowo niedaleką datą 1946 r. 
Stefan O t w i n o w s k i  w Niedyskrecjach 
i wspomnieniach (1957) zawarł niepo
chlebną ocenę ówczesnych bibliotekarzy 
krakowskich. Na str. 184 pisze, że jego 
przyjaciel' Adam Mauersberger, przeniósł 
się z Łodzi do Krakowa ze względu na 
możliwość korzystania z Biblioteki Ja
giellońskiej.

Ale po pół roku bytności w Krakowie s tra 
cił na minie. Nie może się zżyć ze zwyczajami 
krakow skich bibliotekarzy, k ry tykuje  też ja
kość księgozbiorów. Rzeczywiście traw ić biu
rokratyzm  tej wspaniałej instytucji to sprawa 
wcale nie łatwa. Znaleźć coś potrzebnego — 
równie trudno.

A trudno nie tylko w 2Wiiązku z bra
kiem w naukowej literaturze polskiej o- 
pracowań najpoważniejszych okresów na
szej kultury, ale i „z powodu indolencji 
pracowników czytelni”.

Z kolei przenieśmy się do okresu zna
cznie nam bliższego. Bibliotekarze są 
głównymi bohaterami i narratorami ksią
żek Trziszki i Nowickiego. Na Drewniane 
wesele Zygmunta T n z is iz k i  (1971) skła
dają się głównie relacje bibliotekarza 
szkolnego Krzysztofa i nauczycielki Miry 
(wywodzących sę ze środowisk chłop
skich) o ich niefortunnej, niszczącej mi
łości, o małżeństwie pełnym wzajemnego 
udręczenia i szamotaniny, które doprowa
dza do katas,trofy. Krzysztof, inteligentny, 
nerwowiec' niekiedy nawet brutalny, hi
pochondryk, skazany na udręki przez 
własną wyobraźnię, po ukończeniu dziesię
ciomiesięcznego kursu bibliotekarskiego 
i po prawie 10 latach pracy w szkole wy- 
daje dwa tomiki poetyckie. Nieliczne 
wtręty bibliotekarskie w treści książki 
wskazują na wątłe jego powiązania z za
wodem: np. „z trudem odsiedziałem bi
bliotekarskie zajęcia”, zwrot do matki:

Jesteś i będziesz szczęśliwa w tym  złudzeniu, 
że w szkołach żyć uczą [...] nie nauczono 
mnie tam  niczego, a zabrano nawet to, co mi 
dałaś na drogę — zauroczenie. Eh wy, szkoły 
internackie, nauczycielskie i bibliotekarskie 
konwikty, oddajcie mi jedyne ludzkie szczęście 
— zauroczenie.

Zapis z taśmy magnetofonowej Krzysz
tofa i dzienniczek Miry uzupełniają ostat
nie rozdziały stanowiące powtórzenie ak
cji od zewnątrz. I tu, w rozdziale „Opo
wieść parafialna”, odnajdujemy charak
terystyczną 1 wartą zacytowania opinię
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(liczba p ierw sza  ozn acza  num er, d ru g a  stronę)

ARTYKUŁY TREŚCI OGÓLNEJ

Biblioteki w warunkach samorządu
Biliński L ucjan

— Biblioteki publiczne w warunkach samorządu terytorialnego. •
Postulaty i prąpozycje 1/3—7

—■ 'Stan i zagrożenia- bibliotek w ocenie Sejmowej Komisji Kultury ll/li2—6
Dorożyński Ryszard

— Marketing w bibliotece 11/12—3
Howorka Bolesław

— Samorząd terytorialny, organy administracji rządowej, biblioteka 7/8—3
Kamińska Halina

—• Pomóż swojej bibliotece 1/3_14
Stanowisko Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w sprawie funkcjo

nowania bibliotek w warunkach samorząd-u terjńorialnego 6—11
Szymanowski Wojciech

— Biblioteki na rozdrożu 6—3
W temacie samorządów 6—10
Wasilewski Juliusz '

— Co dalej? 9—3, 10—6
Wąsiewska Barbara

—• Konieczność czy doty środek? 6—5
Wolosz Jan

— Książka wypada na zakręcie 1/3—4
Zarzębski Tadeusz

— Biblioteki publiczne w systemie samorządu terytorialnego 1/3—11
Białkowska Barbara

— Z badań nad stanem sieci i wyposażenia bibliotek publicznych
Ula dzieci i. mlodizieży ' 7/8—9, 19—'15, 10—13

Biliński Lucjan
— Promocja polskiej literątury ws,półczesnej w bibliotekach pub

licznych 4/5—10
B orecka Irena

— Możliwości czytania w czasie choroby ' _34
Burakowski Jan

— Jak ustanowić Ustawę? 6—7
Chaciewicz Krystyna

— Czego d-omagamy się od biblioteki szkolnej? 9—9
Gardyś Jolanta

— O kryzysie bibliotek nikt naiwet nie wspomni 1/3—30
Grodzicka Małgorzata

— Badania zainteresowań czjhelniczych dzieci w wieku 10—12 lat 11/12—U
Jachimczak Barbara

— Badania czytelnictwa czy kultury czytelniczej społeczeństwa? 10—17
— Bibliofile z ekskluzywnego zakonu 9—28

Janiak Jan
— ,,Index librorum próhibitorum” z roku 1951 6—13

Janikowska Wanda, Zielińska Stanisla'wa
— Biblioteki publiczno-szkolne czy i szkolne, i publiczne 6—21

Kernpa Andrzej’
— Ku czci Gutenberga, 1440—1480—il990 10—3

Kęsicka Danuta
— Miejsce bibliotek pedagogicznych w popularyzatorstwie nowator

stwa pedagogicznego 4/5—24
Krzyżewska Wanda

— O wyższą rangę zawodu nauczyciela bibliotekarza 4/5—18
Kucharska Joanna

— Biblioteka zakładowa oiknem na świht kultury 1/3—29
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Lewandowicz Grażyna
— SyitJuacja kadrowa w bibliotekach dla dzieci i młodzieży 11/12—9

Mężyński Andrzej
— Bibliotekarstwo polskie w latach 1948—1.956. Kłopoty historyków 1/3—15

Nagórska Izabela
— Jak nas widzą pisarze? 7/8—18

Niedziela Stanisława
— Ko'La komiksu w rozwijaniu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży 10—20

Szlachta Wiesława
— Obsługa chorych i niepełnosprawnych przez biblioteki publiczne

województwa katowickiego 4/5—26
Wasilewska Władysława

— Panie Minisitrze, Pan nam to załatwi... 6—23
Wróblewski Jan

— Taka jest książki moc... 4/5—3
Zając Anna

— Poważnie wokół spraw biblioteki szkolnej 9—11
Zając Michał

— Sesja naukowa „Sżtulka książki dziecięcej w Polsce” 11/ia—38

Między regałami

Alexander
— Biblioteko znawcy i bibliotekarze 
— „Martwy” księgozbiór, katalog i restrukturyzacja

Zapiski bibliofila

Kernpa Andrzej
— Miniatury, miniatury... Słowo o egzemplarzu obowiązkowym. Bi

bliofilskie nowości wydawnicze
— Notatki o „Notatkach”. Z bibliofilskiej półki 
— 'Skarby z bibliotecznych półek. List z Wilna. Bibliofilskie nowin

ki wydaWinicze

Koniec świata

Maurycy Optymista
— Biblioteka kościelnonpolicyjna z filią w domu pracy twórczej i 

wypoczynku bibliotekarzy

9—17
4/5—27

7/8—49
6—44

1/3—41

1/3—55

40-lecie „Poradnika Bibliotekarza”

Andrzejewska Jadwiga ,
— „Poradnik Bibliotekarza” w służbie bibliotekarskiego środowiska 1/3—24

Burakowski Jan
— Problematyka działalności bibliotek zagranicznych na łamach

„Poradnika Bibliotekarza” (1997—1989) 6—20
Jachimczak Barbara

— Bibliotekarz współtwórcą swojego czasopisma 7/8—14
Wasilewska Władysława

— 40 lat za nami 1/3—3
ŻmigrodiZki Zbigniew

— Bibliioi|ekarz wobec czytelnika. Refleksje etyczne . 4/5—7

Wykaz rozpoczętych i ukończonych prac naukowych

PRAWO BIBLIOTECZNE

Bednarz Jerzy
— Nowe wynagrodzenia. Wysokość diety

I ty ziostaniesz miiiionerem (nowe wynagrodzenia)
— Kolejne podwyżki płac. Nowe płace nauczycieli akademickich. 

, Nowe stawki opłaty skarbowej. Środki ochrony indywidualnej i
odzież robocza

1/3—46 
4/—45

I I I

6—36



— Nowelizacja us'tawy o bibliotekach. Kolejrte .podwyiżki plac. Znie
sienie wstępnego stażu pracy 9—24

— Podw'yżka wynagrodizeń nauczycieli akademickich. Podwyżka plac 
nauczycieli. Nowe płace bibliotekarzy. Staż pracy — nowe za
sady obliczania. Delegacje służbowe. Prawo autorskie 10—41

— Zmiany w Kodeksie Cywilnym. Nowelizacja ustawy o ochronie
zabytków i o muzeach. Wypadki przy pracy • 11/12—36

K. K.
— Referent i specjalista w bibliotece. Wyjaśnienie 4/5—46

.W.
— Studium, ale nie każde 4/5—46

Odpowiedzi redakcji

K. K .
— Odprawa emerytalna. Czas pracy i wolne soboty. Długoletni staż 

— niskie stanowisko
— Bez liceum — młodszy bibliotdkarz. Wykształcenie wyższe nie- 

bibliotekoznawcze. Absolwenci technikum księgarskiego. Wy
kształcenie podstawowe. Dodatek funkcyjny dla kierownika filii.

— Staż w księgarstwie 
— Dodatek za wysługę lat

1/3--47

4/5—48
6—37

10—12
W.

— Czas pracy =  30:18
— Wykształcenie w bibliotece szkolnej. W bibliotece szkolnej go

dziny zegarowe. Godziny ponadwymiarowe w szkole. Praca, w 
niepełnym wymiarze. Ochrona koibiet w ciąży a praca dodatko
wa. Dyżurowanie na przerwach. Odzież ochronna. Dodatkowe 
czynności — dodatko'wa Umowa

— Staż a urlop wychowawczy. Nadal nauczyciel mianowany
— Wykształcenie na poziomie studium
— Zaliczenie stażu pracy. Awans po studiach. Dodatek za. wysługę

lat. ll/lż-

1/3—49-

4/5—48
9—10

10—12

-12, 37, 39-

Z ZAGRANICY

Biliński Lucjan
— iBibliotefci publiczne Mongolii w systemie przebudowy 6_18
— Zasady finansowania bibliotek publicznych Wspó-lnoty Flaman

dzkiej 1/3—16
Gębolyś Zdzisław

— Kilka zdań o bibliotekach szkolnych w RFN 7/8_21
Kocójowa Maria

— I Kongres Kultury Niezawisłej Litwy 9—33
— Bibliotheca Corviniana 9_19

Kubów Stefan
— Europejscy bibliotekarze jednoczą wysiłki. Konferencja w Bruk

seli (9— 1̂1 maja 1990) 10—44
Lewandowicz Grażyna

— Nowe imcjatywy bibliotek dziecięcych za granicą 4/5—20
Papuzińska-Beksiak Joanna

— Międzyinarodowy Instytut Literatury Dziecięcej w Gsace 7/8—23
Pindlowa Wanda

— Nowy budynek starożytnej Biblioteki Aleksandryjskiej 4/5—12

ORGANIZACJA I -TECHNIKA PRACY BIBLIOTECZNEJ 

Ałamańczuk Kazimiera
— Niektóre aspekty nieprawidłowej organizacji pracy bibliotek

'Szkolnych 7/8_27'
Biliński Lucjan

— Za i przeciw normom zaopatrzenia bibliotek w nowości wy
dawnicze 7/8—12

TVj



Hołlender Henryk
— Księgozbiór jako katalog. O pożytkach oświeconego buszowania

wśród półek 10—25
Lenartowicz Maria

— Nowe Polskie Normy dotyczące katalogów bibliotecznych 4/5—-29
Sadowska Jadwiga

— Indeks przedmiotowy do katalogu systematycznego według UKD 10—29
— Instrukcja tematowania i katalogu przedmiotowego 1/3'—45,, 4/5—32, 6—38,

7/8—37
Szmyd Janina

— Sikontrum w bibliotece 7/8—40

FORMY PRACY

Biernacka Małgorzata, Kołodziejczyk Maria, Wójcik Anna
— Pieśni nadziei i zwycięstwa. Scenariusz uroczystości patriotycznej 

Bohdziun Joanna
— Warsztat informacyjny biblioteki pomocą w samokształceniu 

Gryz Romana
— Poszukujemy materiałów na określony temat. Lekcja biblioteczna 

(kl. VH)
Jachimczak Barbara

— „Oześć Ich pamięci”. Scenariusz apelu poległych w realizacji 
dzieci i młodzieży kl. VI—VIII (Zagnańsk)

Kotynia Kazimiera
— Książki z bibliotecznej półki. Lekcja biblioteczna (kl. II—III) 

Kropiwnicki Jan
— Zeszyt przedmiotowy do przysposobienia czytelniczego i infor

macyjnego
Madejska Janina

— Praca człowieka. Scenariusz wystawy 
Makuch Alicja

— Ekslibris — godło bibliofila. Lekcja biblioteczna 
Miszczuk Robert, Błońska Łucja

— Co dalej z przysposobieniem czytelniczym i informacyjnym tw 
szkole podstawowej. Kilka uwag o pracy nad drugim poprawio
nym wydaniem programu

Mosler-Kowalczyk Ewa /
— Poiznajemy Miejsiką Bibliotelcę Publiczną. Lekcja biblioteczna 

Nowak Maria
— Ludzie, którzy izmieniali świat. Konkurs czytelniczy 

Papierska Wiesława, Tomkiewicz Barbara
— Przysposobienie czytelnicze i informacyjne. Uwagi dotyczące no

wej wersji p,rogramu
Szczerbińska-Kosiel Maria

—. Baśnie — Bajki — Bajeczki. Scenariusz wystawy 
Tomkiewicz Barbara, Papierska Wiesłalwa

— Przysposobienie czytelnicze i informacyjne. Program dla szkół 
podstawowycih

Wontorowska-Jóźwiak Sylwia
— Formy i metody pracy bibliotecznej z dziećmi upośledzonymi 

umysłowo

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

9—20
1/3—31

53, 7/8—51, 11/12—85 

10—23

Dorosz Beata
— Aleksander Janta-Połczyński (1908— 1̂974)
— Kazimierz Wierzyński 

Grochocka Małgorzata
— Nowe książki dla dzieci i młodzieży , l/Si-

Ko.zakiewicz Wanda
— Placebo, czjdi zestawienie zalecające książki nieszkodliwe 

Łapacz Teresa
—■ Automatyzacja w bibliotekarstwie i informacji naukowej. Pubłi 

kacje w języku polskim za lata 1980— 1̂988 fwybór)

10—33

1/3—34

10—36

4/5—33

1/3—39

7/8—30

6—25

1/3—40

4/5—15

11/12—22

6—31 ,

9—7

11/12—23

11/12—19

11/12—13

4/5-

V



Trojan Elżbieta
— Zastosowanie komputerów w dydaktyce (wybór publikacji z lat 

1985—1988) 6—23

BIBLIOTEKARSKIE LEKTURY

Kozak Krzysztof
— La bibliothèque idéale. Paris 1988 11/12_29

Kubów Stefan
— Kształcenie akademickie ic zakresie księgoznawstwa, biblioteko

znawstwa i informacji naukowej. Pod red. Józefa Wojakowskie- 
go. Wwa 1989; Biernacka Magdalena : Wykłady Karola Estreichera 
w Szkole Głównej w Warszawie, 1865—1868. Wtwa. 1989; Chacie- 
wicz Krystyna: PrzT/sposobżeiiie czyteZmcze i informacyjne w 
szkole średniej. Materiały pomocnicze dla nauczycieli biblioteka
rzy. Wwa 1989 4/5—40

— Opracowanie rzeczowe zbiorów w dużych bibliotekach uniioer-
salnych. Materiały z konferencji (22—24 V.1986), Jarocin. Wwa 
1989; Trzcińska Janina, Stępniakowa Ewa: Słownik jgzyka haseł 
przedmiotowych. Wwa 1989; Korzeniewski Bohdan: Książki i in
dzie. Wwa 1989 6_40

* — Szymański Mieczysław: Świat starych książek (antykwariat księ- ' 
garski). Wyd. 2 zm. i uzup. Wwa 1989; Przyibyszewski Witold: '
Budynki i lokale biblioteczne w Polsce^ Raport z badań. Wwa
199() 9—26

— Wojewódzka biblioteka publiczna jako centrum informacyjne re
gionu. Materiały z semim. iPoLsko-iradzieckiego (28—29X1987).
Wwa 1990; Katalog czasopism zagranicznych Książnicy Szczeciń
skiej. Oprać. B. Witkowska. Szczecin 1989 10—38

— Bujak Jan: Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyj
skich 1772—1900. Kraków 1990; Pilch Józef: Polskie pierwodru
ki cieszyńskie. Cieszyn 1990; Lelewel Joachim: Projekt utrzyma
nia i urządzenia biblioteki. Wwa 1989; Pasżfciewicz Urszula:
Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich zało
żonych w Polsce do 1939 roku. Wwa 1990 ' 11/12—27

Liszkowska-Solnicka Danuta
— Kamińska Józefa: Bibliografia publikacji podziemnych w Pol

sce. Paris 1988 7/8—42

CZASOPISMA BIBLIOTEKARSKIE

Góra Barbara
— Biblioteczna Służba Informacyjna Wojewódiztwa Lubelskiego 
— Bibliotekarz Lubelski
— Bibliotekarz Lubuski (fot.) '
— Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 
— Biuletyn Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Kielcach
— Informator Bibliotekarza i Księgarza 
— Informator Bibliotekarza Wielkopolskiego (fot.)
— Informator Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Olsztynie
— Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 
— Przegląd Biblioteczny 1908—1911 
— Przegląd Biblioteczny 1927 — (fot.)
— Rocznik Biblioteki Narodowej 
— Ze skarbca kultury (fot.)

Nowe horyzonty ,,Biblioteką^rza”. RozmowZa z Janem Woloszem, nowym 
redaktorem „Bibliotekarza”

SYLWETKI BIBLIOTEKARZY

Czarnik Jacek, Tyws Andrzej
— ^Bogusław Lamch (1954—'1990) 
— Paweł Piebrzyński (1954—1990)

4/5—43
9—31

11/12—31
1/3—43

1/3—43
6—42

7/8—45

4/5—44
9—31

Til/12—32 
11/12—33

6—43
7/8—45

10—14

10—46
10—47
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Olejniczak Danuta
— Marian Pelczar patronem biblioteki

RÓŻNE

B. • '  •
X

— Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu 
Filipkowski Marian •

— lOlszltyńska Wiszechnica Bibliotekarzy i Księgarzy 
Kowalczyk Halina _ _ ■

— Spotkania bibliotekarzy warszawskich szkół specjalnych 
Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie

Śląskim

Listy

AP
— Kogo będzie straszył duch hrabiego Krasińskiego?

Nagórska Izabela
— Po lekturze „Poradnika Bibliotekarza” nr 45̂

Niebisz Bogdan >
— Niebawem może być za późno 

Puławska Marianna, Ślusarczyk Benedykt
— Jak powiększać zbiory biblioteczne 

Spis treści za rok. 1989 wkładka do

1/3—57

7/8—17

7/8—48

7/8—55

7/8-41

7/8—29

9—18

9—35 
10—19 

4/5—14 
nru 1/2

ILUSTRACJE

Lam ch Bogusław
Pelczar Marian
Pietrzyński Paweł
Biblioteka Aleksandryjska 
Góra Krzyży w Siauliai (Litwa)

10—46
.1/3—57
10—47 

4/5—12, 13 
9—34

NASI AUTORZY

Alexander (Częstochowa) — 4/5—27, 9—17 
Andrzejewska Jadwiga (Wrocław) — 1/3—

—24
AP (Warszawa) — 7/8—29
Atamańczuk Kazimiera (Elbląg) — 7;8—27

B (Warszawa) 7/8—17
Bednarz Jerzy (Warszawa) — 1/3—46.

4/5_45, 6—36, 9—24, 10—41, 11/12—36. 
Białkowska Barbara {Warszawa) — 7/8—9,

9—‘15, 10—13
Biernacka Małgorzata (Łódź) — 10—33 
Biliński Lucjan (Warszawa) — 1/3—7,

16, 4/5—10,, 6—18, 7/8—12, 11/12—6 
Błońska Łucja (Warszawa) — 4/5—15 
Bohdziun Joanna (Łódź)' — 1/3—34 
Borecka Irena (Olsztyn) — 7/8—34 
Burakowski Jan (Sierpc) — 6—7, 20

Chaciewicz Krystyna (Otwock) — 9—9 
Czarnik Jacek (Wałbrzych) — 10—46

Dorosz Beata (Warszawa) — 1/3—31, 9—20 
Dorożyńsiki Ryszard {Toruń) — 11/12—3 

Filipkowski Marian (Olsztyn) — 7/8—48

Gardyś Jolanta (Gostyń) — 1/3— 3̂0 . 
Gębołyś Zdzisław (Sosnowiec) — 7/8—21 
Góra Barbara (Kraków) — 1/3—43, 4/5—43,

6—42, 7/8—45, 9—30, 11/12—31 
Grochocka Małgorzata (Warszawa) —

1/3—54, 7/8—51, 11/12—35 
Grodzicka Małgorzata (Kielce) — 11/12—11 
Gryz Romana (Mrozy) — 10—36

Hollender Henryk (Warszawa) — 10—25 
Ho worka Bolesław (Poznań) — 7/8—3

Jachimczak Barbara (Zagnańsk) — 4/5—
—33, 7/8—̂14, 9—28, 10—17 

Janiak Jan (Łódź) — 6— 1̂3 
Janikowska Wanda (Toruń) — 6—21

K.K (Warszawa) 
6—37, 10—12

1/3—47, 4^5-46, 48,
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Kamińska Halina (Warszawa) — 1/3—14 
Kempa Andrzej (Łódź) — 1/3—41, 6—44

7/8—49,, 10—3
Kęsicka Danuta (Leszno) — 4/5'—24 
Kocójowa Maria (Kraków) — 9—33 
Kołodziejczyk Maria (Łódź) — 10—33 
Kotynia Kazimiera (Łódź) — 1/3—39 
Kowalczyk Halina (Warszawa) — 7/8—55 
Kozak Krzysztof (Wrocław) — 11/12—29 
Kozakiewicz Wanda (Wrocław) — 10—23 
Kropiwnicki Jan (Jelenia Góra) — 7/8—30 
Krzyżewska Wanda (Warszawa) — 4/5—18 
Kubów Stefan (Wrocław) — 4/5—40, 6—

40, 9—19, 26, 10—38, 44, 11/12—27 
Kucharska Joanna (Łódź) — 1/3—29

Lenartowicz Maria (Warszawa) — 4/5'—29 
Lewandowicz Grażyna (Warszawa) —

4/5—20, 11/12—9
Liszkowska-Sołnicka Danuta (Wrocław) —

7/8—42

Łapacz Teresa (Warszawa) — 4/5—37

Madejska Jamna (Starachowice) — 6—25 
Makuch Alicja. (Legionowo) — 1/3—40 
Maurycy Optymista (Wasilewski Juliusz)

(Warszawa) — 1/3—55 
Mężyński Andrzej (Warszawa) — 1/3—19 
Miszczuk Robert (Warszawa) — 4/5'—15 
Mosler-Kowalczyk Ewa (Bytom) — 11/12—

—22

Nagórska Izabela (Łóidź) — 7/8—̂18, 9—18 
Niebisz Bogdan (Wars.zawa) — 9—35 
Niedziela Stanisława (Oświęcim) — 10—20 
Nowak Maria (Kraków) — 6—31

Olejniczak Danuta (Gdsńsk Wrzeszcz) —
1/3-57

Papierska Wiesława (Warszawa) — 9—7, 
11/12—19

Papuzińska-iBeksiak Joanna (Warszawa) — 
7/8—23

Pindlowa Wanda (Kraków) — 4/5—12 
Puławsita Marianna (Supraśl) — 10—-19

Sadowska Jadwiga (Warszawa) — 1/3—45, 
4/5—32, 6—38, 7/8—37, 10—29

Szczerbińska-Kosiel Maria — 11/12—23 
Szlachta Wiesława (Katowice) — 4/5—26 
Szmyd Janina (Krosno) — 7/8—40 
Szymanowski Wojciech (Kielce) — 6—3 
Ślusarczyk Benedykt (Wadowiice) — 4/’5—̂14

Tomkiewicz Barbara (Warszawa) — 9—7, 
11/12—19

Trojan Elżbieta (Opole) — 6—28 
Tyws Andrzej (Wałbrzych) — 10—46

W. (Warszawka) — 1/3—49, 4/5—46, 48. 
9'—<10, 10—12, 11/12—12, 37, 39

Wasilewska Władysława (Warszawa) — 
1/3—3, 6—23

Wasilewski Juliusz (Warszawa) — 9—3, 
10—6

Wąsiewska Barbara (Brodnica) — 6—5 ■ 
Wołosz Jan (Warszawa) — 1/3—4 
Wontorowska-Jóźwiak Sylwia (Zgierz) —

11/12—13
Wójcik Anna (Łódź) — 10—33
Wróblewski Jan (Olsztyn) — 4/5—3

Zając Anna (Otwock) — 9—li
Zając Michał (Warszawa) — 11/12—38 
Zarzębski Tadeusz (Warszawa) — 1/3—11 
Zielińska Stanisława (Toruń) — 6—21 
Żmigrodzki Zbigniew (Częstochowa) .—

4/5—7
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Jak nas widzq pisarze?

środowiska wsi rodzinnej o niezdolnym 
do służby wojskowej Krzysztofie;

Na dodatek nawet do babskiego nauczyciel
stwa nie nadawał się. Szkołę zrobił, a do ba
chorów głowy nie miał. Został molem wolu
minowym. W szkolnym systemie był zwyczaj, 
że między regały wysyłało się zniedołężniałych 
staruszków, aby tam dojrzeli do emerytury. 
Tu i ówdzie strzępiono sobie języki Krzyszto- 
fową em eryturą czy też dojrzewaniem do niej 
•między lekturam i szkolnymi [...]. Gdyby przy
najm niej wypożyczał książki nasenne, ale on 
miał lek tury  obowiązkowe i daleko mu z tym 
■do pozycji zawodowej aptekarza. Zresztą wieś 
się  stabilizowała i znaczenia nabierały zawody 
złotówkonośne. Nauczycielakowi w kieszeń zaj
rzeć nie trudno, a Krzysztof był półnauczycie- 
lem na regałowej posadzie” .

Trzecia powdeść poety, prozaika i kry
tyka literackiego, Krzysizibofa N o w ic 
k ie g o  — Wagon z miejscami do leżenia 
(1983) jest także historią miłości i młode
go małżeństwa, ale eksponuje również 
wątek pracy zawodowej. Adam Maciejko 
urodzony tuż przed wojną, typowy przed
stawicie tzw. pokolenia bez biografii, po
szukuje swojej tożsamości. Rozmyślając 
nad własnym życiorysem izajmuje się 
'głównie wydarzeniami, które uzależniały 
go od innych, .skazywały na małość ,i pod
ległość. Po ukończeniu filologii podjął 
pracę w bibliotece publicznej mającej fi
lie w mieście. Zajmował się m. in. organi
zacją wystaw i spotkań z pisarzami. W 
.związku z rocznicą miasta zlecono mu 
przygotowanie dużej wystawy ukazującej 
jego historię i jego bohaterów. Na pa
trona wystawy zasugerowano Bartodzie
ja, legendarnego kasztelana grodu, który, 
„podobno” podstępem, odebrał miasto 
Krzyżakom. Młody bibliotekarz gromadząc 
dokumenty i pamiątki poszukiwał starych 
zdjęć miasta w archiwum — wtedy do
wiedział się od dawnego pracownika, że 
nie ma żadnych dowodów na istnienie 
Bartodzieja, a i jego olejny portret, który 
ma otwierać wystawę, to także fikcja. 
Pracownik ten zarzucił bibliotekarzowi, 
że pominął w scenariuszu wystawy praw
dziwego bohatera, ostatniego przed wy
buchem wojny prezydenta miasta, który, 
ewakuowany, powrócił spod granicy, by 
bronić honoru przed Niemcami oskarża
jącymi go o zbrodnie. Świadomie podjął 
to ryzyko i został rozstrzelany. Prawdo
podobnie nie dość postępowy, nie docze
kał się ani żadnej tablicy, ani nazwy uli
cy. Maciejko, który początkowo powoły
wał się na odgórne zalecenia, zaczął 
wkrótce przeżywać rozterki duchowe. „A 
jednak na wystawie musi być prawda, 
która zwycięży wszystkie wątpliwości. 
Trzeba uważać, żeby wątpliwości nie po
konały prawdy”. Jego zabiegi u dyrek

torki bfl'blîoteki o usunięcie ze scenariu
sza Bartodzieja a wprowadzenie prezy
denta skończyły się niepowodzeniem.. Na 
uroczystości otwarcia wystawy, w której 
uczestniczyli dostojnicy miejscy, padła 
obietnica budowy nowej biblioteki. Roz
grzeszając się z zafałszowań Adam roz
waża : „Więc jednak Bartodziej na coś 
się przydał, myślę, skłonił ich do podję
cia decyzji, na którą czekaliśmy tak dłu
go”.

Drugą postacią powieści Nowickiego 
związaną z bibliotekarstwem jest dyrek
torka biblioteki. Mianowana po przejściu 
na emeryturę poprzedniego dyrektora, z 
początku była przerażona, nie przypomi
nała sobie bowiem, kiedy ostatni raz była 
w bibliotece.

Więc to już koniec — myślała. .Towarzysze 
chcą, żebym um arła wśród książek. Niezły gro
bowiec.

Za biurkiem — pełna dostojeństwa — 
wciąż kogoś reprezentowała. Nie godząc 
się na zmiany w scenariuszu argumentu
je to koniecznością realizowania decyzji 
władz.

Taka jest wola m iasta... jesteśm y po to, by 
robić co do nas należy [...] miasto potrzebuje 
takiej wystawy [...]. Inna byłaby zbyteczna, a 
nawet szkodliwa, zwłaszcza dla młodzieży.

W bibliotece właściwie nigdy nie czuła 
się żbyt dobrze. Teraz z nadzieją na bu
dowę nowej biblioteki marzy jej się ga
binet w wielkim jasnym gmachu — „ale 
gdy wyobraża sobie, że wślizguje się tam 
ktoś inny, umiera z żałości”.

Jeden z fragmentów Przezroczy Marli 
K u n c e  w i c z o w e j (ilOSó) przedstawia 
przyjęcia wydawane z okazji świąt przez 
bibliotekarkę — wdowę dla polonii' rzym
skiej. W międzywojennym dwudziesto
leciu jako piękna panna z dobrej rodziny 
pracowała zawodowo w bibliotekarstwie 
warszawskim, następnie została oddele
gowana do opieki nad studentami włoski
mi studiującymi polonistykę. Za jednego 
z nich wysizla za mąż — Giorgio Cłaretti, 
prawnik i humanista (zmarły w r. 1961), 
oprócz rozprawy doiktorskiej o początkach 
literatury politycznej w Polsce był auto
rem prac o Mickiewiczu, Słowackim, teat
rze polskim. ■ Mieszkanie v^dowy zapelnrio-r 
ne było regałami z mnóstwem książek. 
Kuncewiczowa zaobserwowała', że podczas 
przyjęć „na stołach piętrzyły się tomy 
różnych treści i epok jak gdyby na przy
nętę”. Ale nieliczni tylko goście zbliżali 
się do tych stołów, wcieli salon, gdzie 
podawano polskie specjały — barszcz, bi
gos, wódkę lub pączki, chruściła, mazurki 
do wina.

Zdarza się talcże, że pisarze wprowa
dzając do swojej twórcz'OŚci autentyczne-
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go biibldotekarza zajmują się główmie jego 
dorobikiem w innej dziedzinie czy tylko 
jakąś jedną stroną jego życiorysu. I tak 
Tadeusz G d c g ie r  w zbiorze reportaży 
Pasjonaci (1987) poświęca jeden Roma
nowi Kaczmarkowi, zmarłemu w r. 1985 
dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicz
nej im. WaryiiBlkiego w Łodzi. Ale przede 
wszystkim interesuje go rodowód Drew- 
nowiczów, z którymi łączyły Kaczmarka 
więzi rodzinne i z których pochodził bur
mistrz miasteczka Łódź w XVIII w.,. 
Aleksy Drewnowicz. Inieresują go rów
nież historyczne publikacje badawcze i 
popularyzatorskie Kaczmarka zwiiązane z 
regionem łódzkim oraz praca jego w Ar
chiwum Miejskim i na Uniwersytecie 
Łódzkim jako wykładowcy w pierwszym 
okresie powojennym. Z lat bibliotekar
skich Kaczmarka, dyrektora „Waryńskie
go” przez lat siedemnaście, a następnie 
wykładowcy na Studium Bibliotekarskim, 
Gicgier eksponuje tylko powołanie przez 
niego Pracowni Regionalnej przy MBP, 
jej charakter i zadania. Opatruje przy 
tym ten okres jego życia znamiennym a- 
kapitem.

Objął Bibliotekę Miejską po niezwykłym 
człowieku, Janie Augustyniaku, organizatorze 
książnicy, k tórą kierował przez blisko pół wie
ku. Nie trzeba mówić, że taka  tradycja zobo
wiązuje.

Tenże Gicgier omawiając w ostatniej 
części Pasjonatów swoją działalność w 
Łódzkiej Rozgłośni Radiowej wspomina 
współpracowników:

w tedy  właśnie (1953 r.) zaczął pisywać swoje 
Baśnie z tysiąca drugiej nocy  Edward Siekow- 
ski, dyrektor Biblioteki Wojewódzkieji, dla nas 
bliskich kolega po fachu. Ten jego cykl au
dycji szedł nieprzerw anie przez parę ładnych 
lat. Cieszył się dużą popularnością. Było to 
zrozumiałe, zważywszy, że au tor transponował 
zręcznie dawne wschodnie motywy na nasze 
stosunki.

1 Do r. 1975 dyrek tor Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Łodzi, a następnie — do em ery
tu ry  — dyrektor W ojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej w Skierniewicach.

Jed’Uo z opowiadań w tomie Józefa 
.H e n  a Powiernik serc (1988) nosi tytuł 
Western i datę luty/marzec 196,9 r. Wystę
puje w nim bibliotekarka otrzymująca 
„śmiesznie niskie wynagrodzenie wystar
czające tylko na pokrycie czynszu i 
świadczeń lokalowych”. Z powodu uro
dzin syna przerwała studia i zdecydowa
ła się na kursy bibliotëkarskie. Jest żoną 
doktora polonistyki,, nauczyciela liceum 
warszawskiego. Otrzymuje on w okresie 
wydarzeń marcowych wymówienie z pra
cy, podejrzany o negację bieżącej polity
ki i o powiązania z hasłami opozycyjnym; 
pojawiającymi się w liceum. Żona godzi 
się lojailnlie z decyzją męża, który nie 
przyjmuje proponowanej pracy w szkole 
podstawowej pod Warszawą, godzi się też 
na wyprzedaż cenniejszy'Ch rzeczy na u- 
trzymanie rodziny. Ta dawna ZMP-ów.ka 
również nie uznaje zaistniałej sytuacji 
społeczno-poiit5’'cznej. Po kilku miesiącach 
taikże i jej wymówiono pracę, uznano bo
wiem, że kupowała do biblioteki niewła
ściwe książki, pomijając jedne nazwiska, 
a lansując inne. Argument, że uwzględ
niała odgórne zalecenia, np. nabywając 7 
wydań pamiętników' gen. Moczara. odrzu
cono stwier,dzeniem, iż generalskie pa
miętniki zamawiała niechętnie, „a co do 
odgórnych zaleceń, to należy mieć własne 
rozeznanie, bo tamte odgórne osobistości 
zostały właśnie zdem'askowane”. Nie wy
kazała więc należytej czujności. Ostatecz
nie bibliotekarka wyjeżdża z synem na 
wieś, gdzie brat, kierownik szkoły, ma
ją zatrudnić w bibliotece szkolnej.

Krajowa Agencja Wydawnicza w Kra- 
kowiie wydała w r. 1983 Lekcje miłości 
Olgierda Terleckiego łącząc w tomie u- 
twory: Przeznaczenie (1963) i Lekcję mi
łości (1965). Bibltotekarka Monika z 
Przeznaczenia^ jest także jedną z bohate
rek Lekcji miłości. Autor wzbogaca tu 
jej subtelny portret psychologiczny, ale 
nie wnosi już nowych akcentów biblio
tekarskich.

2 Jak nas widzą pisarze. „Poradnik Biblio
tekarza” 198)5 nr 3 s. 3.

INFORMUJEMY AUTORÓW, że dysponując niew ielką objętością 
num erów  nie możemy kwalifikować do d ruku  artykułów  przêkra- 
cząjących 8'—10 iznormalizowanych stron  1(30 wierszy) -maszyniopisu. 
A rtykułów  nie zamówionych przez reda.kc,ję nie zwracam y. Zastrze
gam y sobie praw o do skracania., a'diustaeji teksitów, nadaw ania w ła
snych ty tułów . Za treść ogłoszeń redakcja nie o^dpowiada.
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BIBLIOTEKARSKIE
LEKTURY

Częste wizyty w Polsce kustosza sło
wiańskich zbiorów bibliotek Uniwersyte
tu Stanford, Wojciecha Zalewskiego, zao
wocowały wyjątkowo pożyteczną publika
cją. Oto wsipółnie z Andrzejem Kłossow- 
skim, którego zasług dla historiografii 
książiki polskiej na obczyźnie przecenić 
niepodobna, opracował on informator o 
sprzedawcach książek polskich i rosyj
skich za granicą od r. 1918 po czasy 
współczesne; wydały go starannie wspól
nym sumptem biblioteki Uniwersytetu 
Stanford i Biblioteka Narodowa.

Dealers of Polish and Russian books 
active abroad : 1918 to present : a 
contribution to the history of book 
trade — Sprzedawcy książki polskiej 
i rosyjskiej na obczyźnie : od 1918 r. 
po czasy współczesne : materiały do 
historii księgarstwa / ANDRZEJ 
KŁOSSOWSKI, WOJCIECH ZA
LEWSKI. — Warsaw : The Natio
nal Library ; Stanford : Stanford 
University Libraries, 1990. — XVIII, 
193 s., [28] s. tabl. ; 21 cm.. Spis 
treści i przedm. także w jęz. poi.

Informator zawiera spis księgarzy w 
trzech alfabetycznych ciągach. W pierw
szym wymienieni zostali sprzedawcy roz
powszechniający wydawnictwa w różnych 
języlkach słowiańskich oraz dotyczące Sło
wian i Słowiańszczyzny, działający ód 'r. 
1945. W drugim ciągu podano księgarzy 
specjalizujących się w polonikach, w trze
cim — w rossikach i sowietikach- W 
pierwszym rozdziale księgarnie uszerego
wane są według nazw, w drugim i trze
cim najpierw według krajów, a dopiero 
w ich obrębie według nazw lub nazwisk 
właścicieli. Trzeci rozdział podzielony zo
stał jednak na dwie części: pierwszą — 
historyczną, w której wymieniono księ
garnie działające w latach 1918—1945, i 
drugą — współczesną, zawierającą -spis 
księgarń czynnych po r. 1945, ułożony jak 
w rozdziale pierwszym, czyli według nazw 
lub nazwisk. Trudno znaleźć powód ta
kiej rozmaitości porządkowania, być mo
że zaważyła liczba księgarń w poszcze
gólnych rozdziałach. Należy jednak przy
znać, że wcale nie utrudnia to korzysta
nia z informatora.

Jak piszą autorzy we wstępie, progra
mowo pominęli oni wszystkie księgarnie 
polskie, które działały przed II wojną 
światową na terenach Niemiec, a które w 
r. 1945 przywrócono. Polsce, placówki zaj
mujące się upowszechnianiem książek pol

skich i rosyjskich w tzw. krajach demo
kracji ludowej oraz sporą część księgarń 
rosyjskich funkcjonujących przed wojną 
na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdyż do 
prostu nie poszukiwano ich odpowiednio 
intensywnie.

Materiały do tego informatora pochodzą 
w dużej mierze z kartotek Biblioteki Na
rodowej i bibliotek Uniwersytetu Stanford 
oraz z prywatnych zbiorów obu autorów, 
mających rozległe konseksje w środowis
kach emigracyjnych księgarzy polskich i 
rosyjskich. Korzystali oni też z ogłoszeń 
księgarskich, reklam w prasie emigracyj
nej, katalogów księgarskich i wydawni
czych oraz publikacji poświęconych' wy
chodźczemu ruchowi księgarskiemu. Mi
mo to powstało dzieło niekompletne, za
równo gdy chodzi o dobór firm (np. po
minięto zlikwidowany w r. 1939 Slavica 
Antiquariat Alfonsa Clemensa w Hilden, 
RFN),, jak i o ich charakterystykę, co 
zresztą autorzy otwarcie przyznają.

Zasadniczą część opisu poszczególnych 
oficyn stanowi ich nazwa oraz adres, e- 
wentualnie także poprzednie adresy. Na
stępnie podany jest zwięzły rys historycz
ny księgami, skrajne daty funkcjonowa
nia lub przynajmniej rok, w którym księ
garnia istniała. Po czym następują: naz
wisko właściciela, informacja o liczbie za
trudnianego personelu, o profilu oferty- 
księgarskiej i jej średniej wielkości, o 
źródłach zaopatrzenia oraz o wydawanych 
katalogach i innych publikacjach. Każde 
hasło kończy informacja o źródłach wie
dzy o księgarni. Nazwy księgarń czynnych 
w chwili kończenia opracowania informa
tora oznaczono gwiazdką, tzw. astery- 
skiem.

Książkę zamyka bibliografia najczęściej 
cytowanej literatury przedmiotu oraz in
deks nazwisk. Zdobi ją zaś dość pokaźny 
zestaw fotografii najbardziej znanych 
księgarzy, lokali księgarskich oraz podo
bizny kart (zazwyczaj tytułowych) kata
logów księgarskich-

Praca Zalewskiego i Kłossowskiego sta-- 
nowi istotny wkład w poznanie zasięgu 
i systemu rozpowszechniania książki pol
skiej' i rosyjskiej na obczyźnie i — jak 
piszą oni — pośrednio tworzy mapę kul-- 
turalnych ośrodków polskiej i rosyjskiej 
diaspory — wszak gdzie jest księgarz, są 
i czytelni'cy. Intencją autorów było też 
danie wyrazu uznania krzewicielom pol
skiego słowa na obczyźnie.

Dzięki oznaczeniom firm istniejących 
do obecnych czasów informator odda u- 
sługi jakO' swoista książka adresowa dla 
eksporterów polskiej książki za granicę 
oraz dla bibliotek zainteresowanych wy
mianą lub sprowadzaniem do kraju lite
ratury polonijnej i slawistycznej. Sądzić- 
więc należy, że nO'dzieje autorów, iż ich 
książka będzie wykorzysta,na przez biblio
teki, wydawnictwa i księgarnie oraz przez 
indywidualnych czytelników są w pełni 
uzasadnione.
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w  XV i XVI w. Niderlandy były jed
nym z najżywszych ośrodków życia mu
zycznego Europy, w którym szczególnie 
bujnie kwitła kompozycja muzyki ko
ścielnej. Wykształcony w XVI w. styl ni
derlandzki zaczął promieniować na całą 
zachodnią Europę.

Rozwój drukarstwa muzycznego w 
Niderlandach : (XVI—XVIII w.) / 
MARIA PRZYWECKA-SAMECKA. 
— Wrocław : Wydaw. Uniw. Wroc
ławskiego, 1989. —• 129 s. ; il. : 24 
cm. —■ (Acta Univ. Wratislaviensis, 
ISSN 0239-6661 ; no 1062). — ISBN 
83-229-0373-1

Rozwojowi twórczości kompozytorskiej 
i muzykowania sprzyjał bujny rozwój dru
karstwa muzycznego, którego głównym 
ośrodkiem była od początku XVI w. naj
pierw Antwerpia, a potem róiwnież Am
sterdam. Druki muzyczne, nierzadko na 
bardzo wysokim poziomie sztuki typogra
ficznej, tłoczono także w Hadze, Rotter
damie, Lowanium, I.ejdzie i innych o- 
środkach dzisiejszej Holandii i Belgii.

Z dużym znawstwem, udokumentowa
nym już wcześniej licznymi publikacjami, 
dzieje drukarstwa muzycznego w tym re
gionie Europy przedstawia w swej naj

nowszej książce Maria Przywócka-Sa- 
mecka. Monogr.afia, nasycona mnóstwem 
tytułów i dat, bynajmniej nie nuży czy
telnika — służy temu jasna, uporządko
wana narracja oraz bogactwo ilustracji.

Katalog zagranicznych czasopism 
morskich w bibliotekach sieci Cen
tralnej Biblioteki Morskiej : stan do 
roku 1985 ! [oprać.: BOŻENA JA
COB, HELENA BORKIEWICZ]. ; 
Uniwersytet Gdański. Biblioteka 
Główna — Centralna Biblioteka 
Morska. — 'Gdańsk : [UG], 1989. — 
XII, 164 s. ; 24 cm

Czytelnikom interesującym się proble
matyką morską można polecić katalog za
granicznych czasopism z tej dziedziny, 
znajdujących się w bibliotekach sieci 
Centralnej Biblioteki Morskiej, której 
funkcję pełni Biblioteka Główna Uniwer
sytetu Gdańskiego.

Katalog zawiera opisy 958 tytułów cza
sopism zgromadzonych w przynajmniej 
dwóch rocznikach w 14 biblioitekach Trój
miasta, Szczecina i Warszawy, tworzących 
sieć Centralnej Biblioteki Morskiej. Ka
talog ma układ systematyczny, a wszy
stkie tytuły znaleźć można w indeksie al
fabetycznym.

STEFAN KUBÓW

Polecamy uwadze 
naszych czytelników

Guidelines for the Teaching oj Preser
vation to Librarians, Archivists and Do- 
cumentalists from a Joint Working Party 
of IFLA’s Sections on Conservation and 
Education and Training.

Poradnik przygotowany przez Johna 
F e a t  h e ra , profesora Wydziału Biblio
tekarstwa i Informacji Naukowej Uni
wersytetu w Loughborough, jako 18 po
zycja z serii IFLA Professional Reports. 
Zawiera bardzo zróżnicowane modele 
kształcenia bibliotekarzy i ' archiwistów w 
zakresie ochrony i konserwacji zbiorów. 
Autor zebrał również obszerną bibliŁogra- 
fię przedmiotu.

Publikacja jest do nabycia w IFLA 
Headquarters (POB 95312, 2509 CH The 
Hague, Netherlands) za 22 guldeny, włą
czając kosżty wysyłki pocztowej.

Review of Training Needs in Preserva
tion and Conservation.'

Studium opracowane przez D. W. C. 
C le m  e n t  s a, J. H. M c l lw a i in e ,  A. 
C. T h u r s t o n  i S. A. R u u d  pod au
spicjami UNESCO. Stanowa ono wynik 
badań ankietowych przeprowadzonych w 
bibliotekach i archiwach oraz instytu
cjach kształcących kadry dla tego rodzą-

ju placówek w całym świecie. Zawiera 
przegląd form działalności bibliotek i ar
chiwów w zakresie ochrony i koniserwa- 
cji zbiorów oraz oczekiwań dotyczących 
kwalifikacji zatrudnianych pracowników.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie w 
UNESCO (75700 Paris, 7 Place de Fon- 
tenoy), gdzie oznaczona jest svmbolem 
PGI-89/WS/15.

Study on Mass Conservation Techniques 
for Treatment of Library and Archives 
Material.

Studium przygotowane pod auspicjami 
UNESCO przez Regionalny Ośrodek Pro
gramu Węzłowego IFLA Ochrona i Kon
serwacja przy Deutsche Bücherei w Lip
sku, a wydane przez kierownika Ośrodka, 
Wolfganga'W ä c h t  e r  a. Opisany jest o- 
becny stan zaawansowania metod maso
wej renowacji i konserwacjii materiałów 
bibliotecznych oraz archiwalnych, które 
Uległy różnego rodzaju uszkodzeniom i 
zniszczeaiiom — mechanicznym, biologicz
nym, chemicznym. Ukazano ekonomiczne, 
techniczne i estetyczne aspekty masowych 
metod renowacji i konserwacjii papieru. 
Dołączono bibliografię przedmiotu.

Podobnie jak poprzednia, i ta publika
cja dostępna jest bezpłatnie w UNESCO 
— jej symbol: PGI-89/WS/14.

ISŁK)
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NIE PORZUCAJ NADZIEJE JAKOĆ SIĘ KOLWIÉK DZIEJE... 
Montaż poezji staropolskiej

Istotnym elementem scenariusza przeznaczo
nego do realizacji w szkole średniej (w tym 
przede wszystkim w klasie I liceum- lub tech
nikum) powinna stać się oprawa muzyczna 
uwzględniająca na pierwszym  miejscu twórczość 
kompozytorów renesansow ych; Marcina Leopo- 
lity, Wacława z Szamotuł, Mikołaja Gomółki 
lub Mikołaja Zieleńskiego. Utworami tychże 
kompozytorów dysponują działy muzyczne 
większych ośrodków kulturalnych.

Uczniowie prezentują teksty pełne poetyckich 
refleksji na tem aty nurtujące współcześnie pol
skie społeczeństwo, mimo że śą to utwory pi
sarzy staropolskich. W yjątkiem są przemyśle
nia, pytania i rozterki ujęte w kształt poetyc
kiego słowa, wypowiadane przez recytatora I. 
To fragm enty poematu Andrzeja Zaniewskiego 
Twarzą w  twarz, Warszawa 1977.

W scenariuszu wykorzystano fragm enty u- 
tworów staropolskich, które " znajdują się w 
następuj ących pozycj ach :

— Jan  Kochanowski: Dzieła polskie. Warsza
wa 1978.
— Strofy o pracy. Wybór i opracowanie Gra
żyna Konecka, Ryszard Matuszewski. Warsza
wa 1980 (Adam Władysławiusz, s. 18; Dyzma 
Bończa Tomaszewski, s. 33—34; Biernat z Lub
lina, s. 6)

— Poeci polscy od średniowiecza do baroku. 
Opracowała Kazimiera Żukowska. W arszawa 1977 
(Zbigniew Morsztyn, s. 565; Hieronim (Jarosz) 
Morsztyn, s. 378; Daniel Bratkowski, s. 586; 
Mikołaj Sęp Szarzyński, s. 305; Jan  Gawiński, 
s. 552)

— Od Kochanowskiego do Staffa. Ułożył Wac
ław Borowy. Warszawa 1931 (Ignacy Krasicki
— Do myśli, s. 56)

— Kazimierz Krajew ski: Średniowiecze — o- 
świecenie. Podręcznik literatury dla klasy I szkól 
średnich. Warszawa 1932 (Ignacy Krasicki — 
Wstęp do bajek, s. 263; Pieśń V Monachoma- 
chii, s. 289).

Czas trw ania imprezy oprawionej muzycznie 
Ok. 30 minut.

I:
Mój świat z białych gałęzi
uśmiechTiiętych twarzy
dzieci odidychających spokojmie przez sen. 
tańczących kobiet
matek gotujących kolację dla bliskich 
mężczyzn zamyślonych nad wyobrażeniem 
jutra — mój świat fantastyczny 
jest zagrożony marszem starych cieni 
burzą popiołu niosącego iskry
Proszę: ocalcie mój świat
uratujcie za wszelką cenę

(A. Zaniewski)

II:
Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kol wiek dzieje:

Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.
(J. Kochanowski — Pieśń IX  z Ksiąg tatórych)

III:
Ale człowiek zhardzieje,
Gdy mu się dobrze dzieje,

Więc też, kiedy go Fortuna omyli,
Wnet głowę zwiesi i powagę zmyli.

Lecz na szczęście wszelakie 
Serce ma być jednakie;

Bo z nas Fortuna w żywe oczy szydzi.
To da, to weźmie, jako się jej widzi.
(J. Kochanowski — Pieśń IX  z Ksiąg wtórych)

IV:
Kto tak mądry, że zgadnie.
Co nań jutro przypadnie?

Sam Bóg wie przyszłe rzeczy, a śmieje 
się z nieba,

Kiedy się człowiek troszczę więcej,
ni źli trzeba.

U Fortuny to snadnie.
Że kto stojąc upadnie;

A który był dopiero u niej pod nogami, 
Patrzajże go po chwili, a on gardzi nami. 

V:
Wsżystko się dziwnie plecie 
Na tym tu biednym świecie;

A kto by chciał rozumem wszystkiego 
dochodzić,

I zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić.

A , nigdy nie zabłądzi.
Kto tak umysł narządzi.

Jakoby umiał ©zczęście
i nieszczęście znosić.

Temu mężnie wytrzymać, w owym się
nie wznosić.

(J. Kochanowski — Pieśń IX  z Ksiąg pierwszych.

Nie wierzę w pomoc komputerów 
i najnowocześniejszych technologii 
w ingerencję elektronicznej pamięci 
w siły statystycznych obliczeń 
i maszyn matematycznych 
— nie zlikwidują bólu na granicy 
między człowiekiem a człowiekiem 
Mój świat z białych gałęzi...

II:
Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje...

III:
Nie porzucaj nadzieje...

IV:
Zegar, słyszę, wybija.
Ustąp, melankolija!
Dosyć na dniu ma statek.
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Montaż poezji staropolskiej

Dobrej myśli ostatek,
Zegar, słyszę, wybija.;.

(J. Kochanowski — Pieśń X X IV  z Ksiąg
pierwszych)

V:
Zacni się rodzą z zacnych i cnotliwych: 
Znać w koniach sztuki ojczyste; lękliwych 
Mężna Orlica gołębi nie rodzi,
Ani mdły zając z dużych Lwów pochodzi.

Wszakże rozmnaża cnoty przyrodzone 
Ćwiczenie; czynią serce utwierdzone 
Piękne nauki; tych kiedy n i e  staje, 
Slachetne plemię szpecą złe zwyczaje.

(M. Sęp Szarzyński — o  cnocie ślacheckiej)

III;
Nie poznawaj człeka z mowy,
Ale go uważaj z głowy.
Jednak chcesz go uznać w głowie,
Prędko go dojdziesz po mowie-

(J. Gawiński — Poznanie człeka

II;
'Ten jest prawdziwie wielkim mężem 

u mnie.
Kto samym sobą kierując rozumnie.
Chęci i żądze, gdy jak człowiek czuje.
Nie one jemu, lecz on im panuje.

(K. W ęgierski — Do Józefa) 
I:
Nie zasłaniajmy twarzy 

i mówmy prawdę —

— nie wstydźmy 
się marzeń 

gniewną prawdę 
ziemi

o wszystkich sprawach stojących przed 
nami

na widnokręgach
o ludziach najbliższych chociaż dalekich 
upadających na jałową ziemię 
z pytaniem gorzkim i bezsilnym: czemu

\  (A. Zaniewski)

II:
Ej, coś dziwnego na świecie się dzieje — 

Ten zdrów, ten chory, ten drwi, ten łzy 
leje.

Ten k niebu krzyczy, ten wesele głosi. 
Ten je pasztet, ten zaś chleba prosi.

Jaka na świecie tragedyja, jaka — 
Doszedłby tego, gdyby sprawa taka:

Szatnych i gołych, zdrowych,
chromających,

Pjanych i głodnych, śmiejących,
płaczących.

Gdyby do jednej izby sprowadzono — 
Jako świat dziwny, tam by obaczono.

(D. Bratkowski — Świata odmiana 
nie wyrozumiana)

III:
Rozmaitych głów na świecie
Pan Bóg nastał jako wiecie,

Mało cnotliwych,
A gwałt złośliwych.

Są, których pycha nadęła.
Są, których zazdrość ujęła...

Tego gniew pali,
Ow światem szali.

Jedni się w złości kochają.
Drudzy cnotę za skarb mają.
II:

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się ko'lwiek dzieje...

IV:
Kto chce szczęśliwym być.

Potrzeba mu robić:
Bo żadnemu sna'dnie 
Wróbl w gębę nie wpadnie.

'Każdy z swej roboty 
Pozbywa lichoty:
Odgryza się nędzy.
Nie żebrze pieniędzy.

Nie bawiąc się zbytki,
Dostatki ma wszytki:
Bóg mu błogosławi 
I dzieciom zostawi.

(A. W ładysławiusz — Robota)

V:
A kto by chciał na świecie
Uważać, co się plecie.
Dziwnie to prawdy blisko,
2e człek — boże igrzysko.

Dygnitarstwa, urzędy',
"Wszystko to jawne błędy;
Bo nas równo śmierć sadza,
Ani pomoże władza.
IV:
A nad chłopa chciwego
Nie masz nic nędzniejszego;
Bo na drugiego zbiera,
A sam głodem umiera.
Więc, by tacy synowie
Byli jako ojcowie.
Dawno by z Tej przyczyny
Świat się jął żebraniny.

(J. Kochanowski — Pleśń X X IV  z Ksiąg
pierwszych)

V:
Dobrzy ludzie, co pracują.
Rzadko nędze na się czują.
Proznowanie-ć mnogim szkodzi, 
w ciężki je upad przywodzi.

(Biernat z Lublina — Próżnowanie 
w  rychłą nądzą przywodzi)

II:
Komu dowcipu równo z wymową dostaje. 
Niech szczepi między ludźmi dobre 

obyczaje;
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Montaż poezji staropolskiej

Niechaj czyni porządek, rozterkom
zabiega,

Praw ojczystych i pięknej swobody
przestrzega.

Śmiałemu wszędy równo, a o wolność 
miłą

Godzi się oprzeć, by więc i ostatnią siłą; 
Nie przegra, kto frymarczy na sławę

żywotem
Azaby go lepiej dał w cieniu darmo 

potem?
(J. Kochanowski — Pieśń X IX  Ksiąg 

wtórnych)

I:'
Jesteśmy w miejscu niezwykłym 
w Polsce
lasy historii szumią tu najgłośniej 
a my nosimy w sobie tyle wiary

i optymizmu
obok skarg i trosk
że obcym trudno zrozumieć i przebyć 
rzeki wyjaśnień 
Proszę: ocalcie mój świat 
uratujcie za wszelką cenę-..
Móij świat z białych gałęzi...

(A. Zaniewski)

II:
Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kol wiek dzieje:

Bo nie jiuż słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi. 
III:
Póki się nie dopełnią dni kłótni i zwady, 
Porzućmy miejskie dachy i zwodne

marzenia,
I kłamliwe nadzieje, i wspólne zwaśnienia, 
A pracując cnotliwie, szukajmy w swej 

ziemi
Pojedinać się na chwilę z troskami 

gorzkiemi.
(D. B. Tomaszewski — Rolnictioo)

IV:
Sobie śpiewam a Muzom. Do kto ' jest na 

ziemi,
Co by serce ucieszyć chciał pieśniami 

memi?
Kito nie woli tym czasem zysku mieć na 

pieczy,
Łapając grosza zewsząd, a podobno 

k’rzeczy.
Bo z rymów co za korzyść krom próżnego 

dźwięku?
III:
Nie dziw tedy, że ludzie cisną się za 

złotem.
A poeta, słuchaczów próizny, gra za 

płotem,
Przeciwiając się Świerczom, które nad 

łąkami
Ciepłe lato witają głośnymi pieśniami.

Jednak mam tę nadzieję, że przedsię za 
laty

Nie będą moje czułe nocy bez zapłaty;
A oo mi za żywota ujmie czas dzisiejszy. 

To po śmierci nagrodzi z lichwą wiek 
późniejszy.

I opatrzył to dawno syn pięknej Latony, 
Że moich kości popiół nie będzie 

wzgardzony.
(J. Kochanowski — Muza)

II:
Bywaj myśli pożądana!
Co po życiu, kiedy w troskach
Biedzisz z zmroku aż do rana!
Smutna w miastach, rzeźwisz w wioskach: 
Tu przestajesz być nikczemną,
Gdy ja z tobą, a ty ze mną.
Myśli słodka i spokojna!
Uszczęśliwiaj po kryjomu.
Myśli prawa i dostojna:
Jakeś weszła, trwaj w mym domu! 
Wszystko ma postać przyjemną.
Gdy ja z tobą, a ty ze mną.

(I. K rasicki _  Do myśli)

IV:
I śmiech niekiedy może być nauką, 
Kiedy się z przywar nie z osób natrząsa; 
I żart dowcipną przyprawiony sztuką 
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa. 
Szanujmy mądrych, przykładnych,

chwalebnych.
Śmiejmy się z głupich, choć i

przewielebnych.
(I. Krasicki — Monachomachia, Pieśń V

V:
Był młody, który życie wstrzemięźliwie 

pędził;
Był stary, który nigdy nie łajał, nie

zrzędził;
Był bogacz, który zbiorów potrzebnym 

udzielał;
Był autor, co się z cudzej sławy

rozweselał;
Był celnik, który nie kradł, szewc, który 

nie pijał;
Żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie 

rozbijał;
Był minister rzetelny, o sobie nie myślał; 
Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał. 
IV:

— A cóż to' jest za bajka? Wszystko to 
być może!

V:
Prawda, jednakże ja to między bajki 

włożę.
(I. Krasicki — Wstąp do bajek)

Mój świat z białych gałęzi 
uśmiechniętych twarzy

I:
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Montaż poezji staropolskiej «■

dzieci oddychających spokojmie przez sen 
tańczących kotoiet...
Proszę: ocalcie mój świat-..

(A. Zaniewski)

II:
Nie porzucaj nadzieje, 
Jakoć się kolwiek dzieje..

III:
Orzmy,’bracia i w zgubie nie przestajmy 

pracy.
Nie z wyrzekań powinni być znani Polacy, 
Lecz z tej męskiej stałości, co w równych 

przygodach
Znajdowała się w wielkich upadłych

narodach.
Jeszcze ziemia ojczystą być nam nie

przestała,
A gdy ją ręka będzie lemieszem krajała. 
Znajdzie w niej jeszcze ojców popioły i 

kości.
Te drogie szczątki da’wnej chluby i

wolności.
(D. Bończa Tomaszewski — Rolnictwo)

IV:
Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,
A ludzką sprawiedliwość w ręku

trzymacie.
Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono 
I zwierzchności nad stadem bożym

z wierzono:

Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, 
Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi, 
ż  którego macie nie tak swe własne

rzeczy
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na 

pieczy. ■
(J. Kochanowski — Pieśń X IV  z Ksiąg wtórych)

V:
Przeto chciejmy w-zliąć przed się myśli 

godne siebie.
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w

niebie;
Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, 
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.

Komu dowcipu równo z wymową dostaje',. 
Niech szczepi między ludźmi dobre

obyczaje;
Niechaj czyni porządek, rozterkom

zabiega,
Praw ojczystych i pięknej swobody

przestrzega.
(J. Kochanowski — Pieśń X IX  z Ksiąg wtórych)-

IV:
Szczęśliwy, który na dwu prowadzących 
Rozno gościńcach nie idzie błądzących 
Stopami, ale wie, którędy trzeba

Piąć się do nieba.

Szczęśliwy, mówię, ale gdzież takiego 
Najdziesz na świecie wieku dizisiejszego,. 
Żeby od swojej najpierwszej młodości

Nie uznał złości;

Żeby od kresu samego puszczony 
Biegł na tak śliskiej drod,ze niepotkniony;. 
Żeby we -wszystkim życiu jego cale

Nie było „ale”.
(Z. Morsztyn — Votum . Pieśń wyrażająca  
w  sobie wszelkie sposoby życia na tym  
świecie...

II:
Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:

Bo nie, już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.

BARBARA JACHIMCZAK

Odpowiedzi
redakcji

STAŻ NAUCZYCIELA
Przez 10 la t pracowałam  w gm innym  ośrodku 

ku ltu ry  na stanowisku instruk tora  kulturalno- 
-wychowawczego, a od września ub. r. jestem 
zatrudniona w szkole na stanowisku nauczy
ciela bibliotekarza. W ośrodku ku ltu ry  otrzy
mywałam  10% dodatku za wysługę lat, w szko
le do stażu zaliczono mi pracę w GOK, ale po
m inięto urlop wychowawczy, jak i miałam  na 
dwoje dzieci. Czy to jest zgodne z prawem?

Według zairządizenia iniinistra edukacji naro
dowej <z 21 lipca 1989 w sprawie w ynagradza
nia nauczycieli (,,Monitor Polski” n r 29 poz. 
222) przy ustalaniu szczebla wynagrodzenia za
sadniczego zalicza się nauczycielowii okresy u r 
lopów bezpłatnych na  kształcenie i dokształca
nie się oraz urlopów wychcwawczych (§ 3 ust. 
1, pkt 10 a i b). Dotyczy to jednak wyłącznie 
nauczycieli, zatem  gdyby obecnie, pracując 
jako nauczycielka, wzięła Pani urlop wychowaw
czy, a następnie wróciła do pracy, urlop ten  
byłby w m yśl przepisów zaliczony. Okres pra
cy w GOK Pani zaliczono uznając, że dała 
ona Pani doświaidczenie przydatne w pracy 
nauczycielskiiej (§ 3 ust. 1, pkt 7). (W)
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Poznajemy książki 
popularnonaukowe 

(kl. V)

C e le :
— zapoznanie uczniów z książkami po

pularnonaukowymi oraz z klasyfikacją 
diziesiętiną ;

— zwrócenie uwagi na różnicę między 
książkami popularnonaukowymi a bele
trystycznymi ;

— wyirabiianie umiejętności posługiwa
nia się książkami populamonauloowymi ;

— irozwijanie czytelnictwa literatury po
pularnonaukowej .
M e to d y :  pogadanka, pokaz, praca w 
zespołach, praca z książką.

P o m o c e :
— regały z książkami popularnonauko

wymi i wybrane woluminy;
— tablica klasyfikacji dziesiętnej;
— plansza: „Jak korzystać z książek po

pularnonaukowych”.

PRZEBIEG LEKCJI
O Bprawy organizacyjne
'O Nawiązanie do tematu.
— Jakie książki znajdują się w biblio

tece? (przygodowe, historyczne,^ obyczajo
we, baśnie iitp.)

— Do jakiej literatury zaliczamy te 
książki? (do literatury pięknej)

— Jak inaczej nazywamy literaturę 
piękną? (literaturą beletrystyczną ■— z 
fr.; belles lettres =  literatura piękna)

— Jakie jeszcze książki znajdują się w 
bibliotece? (książki popularnonaukowe)

*  Zapisanie tematu w zeszytach. 
Omówienie różnicy między książka

mi beletrystycznymi a popularnonauko
wymi.

— Jakie wydarzenia opisane są w tych 
książkach?

— Jacy występują bohaterowie?
— Jakim językiem są napisane? '

- — Dlaczego książki -nazwano popular
nonaukowymi ?

Zwrócenie uwagi na tablicę klasy
fikacji dziesiętnej. Wyjaśnienie nazwy 
{krótko), omówienie zawartości wybra
nych działów.

#  Swobodna wymiana poglądów na te
mat : '

— przydatności książek popularnonau
kowych na lekcjach i w przygotowywa
niu się do różnych przedmiotów,

— ich wpływu na rozwój zaintereso-

@ Jak korzystać z książek popularno
naukowych ?

— omówienie przez uczniów struktury 
wybranych książek,

— wyjaśnienie czym jest i jakie ma 
znaczenie aparat naukowy książki,

— objaśnienie planszy „Jak korzystać 
z książek popularnonaukowycii”,

— powtórzenie wiadomości.
Praca w zespołach

— rozdanie książek i poleceń,
— samodzielna praca uczniów,
— sprawdzenie wyników pracy — u- 

czni'Ofwie odpowiadają na pytania, infor
mują, z jakiej książki korzystali, co po
mogło im w znalezieniu potrzebnych in
formacji, na j alki ej lekcji książka może 
być przydatna i kto się nią zainteresuje.

® Podsumowanie wiadomości. ̂ Znacze
nie książek popularnonaukowych. Zapis 
wniiosku.

Książki popuiarnonaUkoiwe pomagają w 
przygotowaniu się do lekcji, pogłębiają 
wiadomości zdobyte w szkole, rozwijają 
zainteresowania. Korzystając z nich warto 
zapoznać się ze wstępem, spisem treści, 
skorowidzem (indeksem), wykazem skró
tów. Należy pamiętać o przypisach wska
zanych przez odnośniki (odsyłacze), po
sługiwać się żywą paginą.

PRZYKŁADY POLECEŃ DLA
ZESPOŁÓW

I
WERNICHOWSKA B., KOZŁOWSKI M. : Duc7iy 
polskie, czyli kró tki przewodnik po nawiedza
nych zamkach, dworach i pałacach. Warszawa 
1983

— W jakich zamkach straszą Białe Da
my?

— Podaj, gdzie znajdują się informacje.
— Która część książki pomogła ci w 

p oszuk i Waniach ?

II *
RING J., JAKUBOWSKI H. : R yby w  akwarium . 
Warszawa 1983

— Ozy jest ryba, która nazywa się ko
za?

— W którym miejscu książki można 
znaleźć informacje na ten temat?

— Czy jest ilustracja?

III
ORŁOWSKI B., PRZYROWSKI Z.: Księga w y 
nalazków. Warszawa i s n
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— Kiedy wynaleziono rower i skąd 
wzięła się ta nazwa?

— W którym miejscu książki podane są 
te wiadomości?

— Co ułatwiło ci poszukiwania'?
I

IV
ADRJAHSKI Z.: Pieéni &erCU bliskie. W arszawa 
1976

Odszukaj tekst pieśni „Czerwone maki 
na Monte Cassino”.

— Ja'ki element zawartości książki był 
pomocą w poszukiwaniach?

V
Popularny atlas świata. W arszawa 1978

— Gdzie leży miejscowość Chłopy?
— Co ułatwiło ci poszukiwania?

VI . , ■
GŁUSZEK Z.: Polscy olim pijczycy. Leksykon  
1924—1972. W arszawa 1976

— Poszukaj wiadomości o Andrzeju Ba
chledzie.

— W jakiej dziedzinie się zasłużył? \
— W jaki sposób' zoaiazłeś informacje?

VII
HUSZCZ M. ; Zwierzęta w  domu. Warszawa 1934

— Gdzie znajdziesz rady, jak opiekować 
się psem?

— Która część książki ułatwiła ci wy
szukanie , Wiadomości?

VIII
HLAVA B., LANSKA D. : Rośliny przypraw o
we. Warszawa 1983

— Poszukaj wiadomości o papryce ja
godowej.

— Z czego w książce korzystałeś, ab y . 
znaleźć informacje na ten temat?

MARIA KRAJEWSKA 
Warszawa

Typy wydawnictw 
gromadzonych w bibliotece 

(kl. II liceum ogólnokształcącego)

C e le  l e k c j i :

— poznawczy — zapoznanie uczniów z 
typami wydawnictw, wprowadzenie pojęć: 
książka, broszura, wydawnictwo zwarte, 
ciągłe, periodyczne, zbiorowe, seryjne; 
przypomnienie, uzupełnienie i usystema
tyzowanie wiadomości o książce i czaso
pismach;

— kształcący — ćwiczenie umiejętności 
logicznego myślenia, przeglądania wydaw
nictw, orientowania się w ich budowie i 
zawartości treściowej, porównywania, wy
ciągania i formułowania wniosków, defi
niowania pojęć. Wyrabianie nawyku ko
rzystania z aparatu naukowego książki 
oraz warsztatu informacyjnego biblioteki;

— wychowawćzy — umotywowanie ce
lowości systematycznego zdobywania wie
dzy.

P o m o c e :

— plansze: wydawnictwa ciągle, części 
sikładowe książki, części składowe czaso
pisma

— po dwa zestawy książek dla każdego 
ucznia (lub pary uczniów) — I: książka, 
broszura (wydawnictwa zwarte), II: wy

dawnictwo periodyczne, zbiorowe, seryjne 
(wydawnictwa ciągle) •

TOK LEKCJI:

© Wprowadzenie

Jakie rodzaje dokumentów gromadzi na
sza biblioteka? Spróbujemy dziś uzupełnić 
i uporządkować to, co wiecie o wydawnic
twach udostępnianych w bibliotece. Jest 
to wiedza niezbędna w nauce i samo
kształceniu, przydatna wam — uczniom 
liceum i przyszłym studentom.

Zapisanie tematu lekcji.

0  Wydawnictwa zwarte

C w i c z e n i e l

Obejrzyjcie wydawnictwa wchodzące w 
skład obydwu zestawów i odpowiedzcie 
na pytanie, czym różnią się one od sie
bie, dlaczego podzielono je na dwie gru
py.

Zapiisanie w zeszytach definicji dzieła 
zwartego:

Wydawnictwo zwarte — dzieło stano
wiące zamkniętą całość, jedno lub wielo
tomowe, zaopatrzone w odrębny tytuł; 
może być pracą jednego lub wielu auto
rów.

Ć w ic z e n ie  2

Jaka jest różnica pomiędzy wydawni
ctwami ze stawni I?
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Zapisanie w zeszytach definicji książki 
i broiszury; przerysowanie planszy:

WYDAWNICTWA ZWARTE

książki
1

broszury

Książka — wydanictwo zwarte, którego 
objętość przekracza 4 arkusze druku (64 
strony).
. Broszura — wydawnictwo zwarte, któ

rego objętość nie przekracza 4 arkuszy, 
czyli 64 stron (w Polsce).

Wyszczególnienie, co składa się na po
jęcie książki:

— forma materialna,
— zapis graficzny,
— treść,
— funkcja społeczna (oddziaływanie na 

ludzi).

WYJAŚNIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Rozróżnienie książek i broszur uznano za 
słuszne rn.in. ze względu na statystyczne opra
cowywanie produkcji wydawniczej. W różnych 
krajach obowiązują różne norm y objętości 
różnicujące książki i broszury. Np. we- Wło
szech i F rancji za książkę uważa się tom m a
jący co najm niej 100 stron, w ZSRR — powy
żej 32 stron, w Polsce — powyżej 64 stron.

UNESCO zajm ujące się m.in. statystyką 
światowej produkcji książki ustaliło w r. 1964 
deldnicję książki i broszury. Według UNESCO 
książka to wydawnictwo nieperiodyczne druko
wane, zawierające co najm niej 49 stron, bro
szura zaś to wydaiwnictwo nieperiodyczne d ru 
kowane, liczące co najm niej 5 stron, ale nie 
więcej niż 48.

— Zwrócenie uwagi uczniów, gdzie szu
kamy informacji o książkach znajdują
cych się w naszej bibliotece.

#  Wydawnictwa ciągłe

WYDAWNICTWA CIĄGŁE
I I ( -

periodyczne seryjne zbiorowe

Ć w ic z e n ie  3

Obejrzyjcie wydawnictwa zestawu II i 
i^korzystając z planszy spróbujcie przy- 
POTządtoować je do określonego typu wy
dawnictw. Co jest cechą wspólną • tych 
wydawnictw? Czym różnią się od siebie?

Zapisanie definicji w zeszytach:
Wydawnictwo ciągłe — ukazuje się w 

określonych lub nie określonych odstę
pach czasu, częściami opatrzonymi wspól

nym tytułem. Wydawca nie przewiduje z 
góry terminu ich zakończenia.

Rozróżniamy trzy typy . wydawnictw 
ciągłych:

1. Wydawnictwa periodyczne — ukazują 
się w określonych odstępach czasu, o-pa- 
trzone są bieżącą numeracją; zaliczamy 
tu: gazety, czasopisma, kalendarze, infor
matory, książki adresowe-

2. Wydawnictwa zbiorowe — składają 
się z tomów o wspólnym tytule i kolej
nej numeracji, obejmują prace różnych 
autorów, są publikowane z reguły przez 
instytucje, ukazują się w nieokreślonych 
odstępach czasu.
. 3. Wydawnictwa seryjne (serie wydaw
nicze) — ukazują się nieregularnie, skła
dają się z odrębnych dzieł różnych auto
rów, mają jednolitą szatę graficzną, każde 
dzieło ma własny tytuł, poszczególne po
zycje łączy wspólna nazwa serii lub znak 
graficzny.

Wyjaśnienie różnicy między gazetą a 
czasopismem.

® Budowa książki (przypomnienie wia
domości)

Ć w ic z e n ie  4

Przejrzyjcie książki, które macie na 
ławkach, i — przypominając sobie wia
domości dotyczące budowy książki — 
spróbujcie wyodrębnić jej podstawowe 
części składowe..
. Porównanie wypowiedzi uczniów z in

formacjami na planszy, zapis w zesz^dach.

CZĘŚCI SKŁADOWE KSIĄŻKI

— tytulatura
— teksty wprowadzające
— tekst główny
— materiały' uzupełniające tekst główny
— elementy informacyjno-^pomocnicze
— paginacja
— errata

Omawiając obszerniej budowę książki 
zwracamy szczególną uwagę na aparat 
naukowy i posługiwanie się nim w celu 
uzyskania informacji.

Części składowe książki:

— tytulatura (autorstwo, współpracow
nicy, tytuł, oznaczenie wydania, adres wy
dawniczy, nazwa instytucji sprawczej, 
nazwa serii),

— teksty wprowadzające (dedykacja, 
motto, biografia autora, przedmowa, 
wstęp, posłowie,, nota wydawcy),

— tekst główny (tomy, części, rozdziały, 
podrozdziały, paragrafy, ustępy, żywa pa
gina).
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— materiały uzupełniające tekst głów
ny (przypisy, tablice, ilustracje, aneksy, 
bibliografia załącznikowa),

— elementy informacyjno-pomocnicze: 
spis treści, słownik użytyich terminów, 
wÿkaz skrótów^ spis ilustracji, indeksy 
(np. osobowy, przedmiotowy), streszcze
nia obcojęzyczne,

— paginacja,
— errata.

Ć w 1 c z e n 1 e

Aby sprawdzić umiejętność wyszukiwa
nia informacji w ksiąźJkach, przeprowa
dzamy błyskawicznie ćwiczenie. Uczniowie 
(indywidualnie lub w grupach dwuosobo
wych) odpowiadają na pytania wypisane 
na kartkach dołączonych do książek.

PRZYKŁADY PYTAŃ:

Jakimi środkami lokomocji można do
jechać z Wrocławia do Trzebnicy?

Odp. PKP, PKS. Skorowidz-infOiTmator

(CZERWIŃSKI J., GHANAS R.: Dolny 
Śląsk. Przewodnik. Warszawa 1977)

Gdzie i kiedy zbudow.ano pierwszą w 
świecie cukrownię przerabiającą buraki 
cukrowe?

Odp. w  r. 1802 w K onarach koło Wołowa na 
Dolnym Śląsku. Spis treści — rozdział: Roz
mieszczenie produkcji rolnej, s. 268: Burak 
cukrow^y.

(FLESZAR M.: Geografia ekonomiczna 
świata. Warszawa 1978).

Kto to był Nanikier?
Odp. Biskup krakowski, od r. 1326 — w ro

cławski, walczył z wpływami niem ieckim i na 
Śląsku, w ykaz osób występujących w publi
kacji s. 307.

(Kiubówna A.: Ostatni z wielkich Piastów. 
W arszaiwa. 1982).

Uczniowie odpowiadają na pytania i  in
formują o sposobie uzyskania wiadomości.

9  'Budowa czasopisma (przypomnienie 
wiadomiości ze szkoły podstawowej) 

Ć w i c z e n i e  6

Obejrzyjcie leżące przed wami wydaw
nictwa periodyczne i omówcie ich budo
wę.

CZĘŚCI SKŁADOWE CZASOPISMA

— tytulatura
— motto
— stopka (metryka czasopisma)
— tytuł bieżący
— stałe działy i rubryki
— telcsty
— spis treści
— dodatki

Porównanie wypowiedzi uczniów z infor
macjami na planszy. Zapis w zeszycie.

Układ treści czasopisma:
— tytulatura (tytuł, podtytuł, numera

cja — rok, rocznik, numer),
— motto, ,
— ;s(topika (metryka czasopisma) — 

skład kolegium redakcyjnego, adres i te
lefon redakcji, warunki prenumeraty, za
kład graficzny, nakład,

— tytuł bieżący,
— stałe działy i rubryki,
— teksty (gatunki dziennikarskie),
— spis treści,
— dodatki.

Podsum'owanie 

P y t a n i a  k o n t r o l n e :

— Jakie wydawnictwa ciągłe poznaliś
my na dzisiejszej lekcji?

— Czym różni się w5’'dawnictwo perio
dyczne od wydawnictwa zbiorowego?

— Co to są przypisy, jakiego rodzaju 
Informacje zawlierają?

— Co to jest żywa pagina?
— Wymień elementy informacy.jino-po- 

mocnicze. zawarte w książce.
— Jaka jest różnica między czasopis

mem a gazetą?
— Jakie znasz rodzaje indeksófW'̂ ? 

Z a d a n i e  d o m o w e : Z katalogów^ bi
blioteki szkolnej wypisz po jednym przy
kładzie każdego z typótw wydawnictw (5 
przykładów).

Konspekt jest możliwy do zrealizowania ty l
ko z klasą bardzo dobrze współpracującą z. 
nauczycielem. W braku czasu można zrezyg
nować np. z wyjaśnień uzupełniających, z nie
których pytań końcowych.

LITERATURA
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KONIECZNA D.: W prowadzenie do zagadnień 

bibliotekarstwa i informacji naukowej. M ateria
ły pomocnicze. Olsztyn 1983.

TERESA MIODEK

32



Mały leksykon  
polskich czasopism  
bibliotekarskich

Bibliotekrz (1919)
Czasopismo to powołano do życia w 

kwietniu 1919 r. z podtytułem „Organ 
Sekcji Bibliotek Powszechnych Związku 
Bibliotekarzy Polskich. Miesięcznik po
święcony sprawom bibliotek i czytelnic
twa”. Jego redaktorem była Wanda Dąb
rowska. Ukazało się tylko 6 numerów w 
czterech -zeszytach. Wydanie numerów 1 
i 2 umożliwił zasiłek Wydziału Oświaty 
Pozaszkolnej Ministerstwa Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, pozo
stałe wydał Związek Bibliotekarzy Pol
skich własnymi siłami, opłacając koszt 
papieru i druku- Objętość numeru wy
nosiła 16 stron, ilustracji nie było. Cza
sopismo tłoczyła Drukarnia K. Kowal
skiego w Warszawie, mieszcząca się wów
czas przy ul. Pięknej 15.

W zawartości periodyku można wyróż
nić dwa rodzaje publikacji. Jeden stano
wią artykuły traktujące o ogólnej polity
ce i gospędarce bibliotecznej, wykształce
niu zawodowym bibliotekarzy i ich szko
leniu, pracy bibliotekarza w zakresie 
techniki i pedagogiki bibliotecznej. Dru
gim są przeglądy, z których można się 
dowiedzieć o działalności bibliotek i in
stytucji bibliotecznych, o ruchu oświato
wym i wydawniczym o-raz o działalności 
Związku Bibliotekarzy Polskich, o zjaz
dach instytucji oświatowych. kwestach 
prowadzonych na rzecz czytelń i bibliotek. 
Zawarte w tym dziale zwięzłe informacje 
stanowią kronikę zaczątków działalności 
bibliotecznej w Polsce po odzyskaniu nie
podległości. Sporadycznie zamieszczany 
był dział „Drobiazgi”.

Wszystkie artykuły i informacje pisane 
były w sposób przystępny, a wiele z nich 
podawało najważniejszą literaturę przed
miotu.

„Bibliotekarz” realizując konsekwentnie 
założenia programowe dał na swoich nie
spełna 80 stronach materiał różnorodny 
i interesujący, odpowiadający potrzebom 
chwili, a dziś stanowiący ciekawy doku
ment tamtych czasów.

Bibliotekarz (1929—)
w  kwietniu 1929 r. zaczął się ukazywać 

miesięcznik „Biuletyn Biblioteki Publicz
nej m.ist. Warszawy” i pod tym tytułem 
wydawany był do marca 1934 r. Od rocz

nika b (lyd-i/äO} uKazywar się jaKo ,,bi
bliotekarz. Biuletyn Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy, poświęcony sprawom bi
bliotek publicznych”, nawiązując do tytu
łu i programu swego imiennika z r. 1919. 
Od rocznika 10 (1938) podtytuł brzmiał; 
„Czasopismo poświęcone sprawom biblio
tek publicznych. Wydawane przez Zwią
zek Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę 
Publiczną m. st. Warszawy”. W r. 1939 
wojna przerwała jego istnienie na nume
rze 5/6. W październiu 1945 r. czasopismo 
wznowiono (R- 12). Od r. 1957 do dziś wy
dawane jest pod nie zmienionym tytułem; 
„Bibliotekarz. Czasopismo poświęcone 
sprawom bibliotek i czytelnictwa”.

W latach 1929—1939 jego redagowaniem 
zajmowali się: Leon Bykowski (redaktor 
odpowiedzialny), Faustyn Czerwijowski, 
Wanda Dąbrowska, Regina Danysz-Flesza- 
rowa i Józef Janiczek. Po wojnie redak
cją „Bibliotekarza” kierowali kolejno: 
Wanda Dąbrowska (1945—1946), Czesław 
Kozioł (1947—1958)_, Jadwiga Czarnecka 
(1959— 1̂960), Ewa Pawlikowska (1961— 
—1968), Jadwiga Kołodziejska (1969,—1983), 
Stanisław Badoń (1984—1990). Cbecnie re
daktorem jest Jan Wołosz.

W r. 1984 obok komitetu redakcyjnego 
utworzono oddzielnie kolegium redakcyj
ne powołane do bezpośredniego kształto
wania każdego numeru.

W okresie powojennym inicjatywę wy
dawania czasopisma przejął Związek Bi
bliotekarzy Polskich (1945—1946), który w
1. 1947—1953 nosił nazwę Związek Bi
bliotekarzy i Archiwistów Polskich, a od 
r. 1954 występuje jako Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich. Zapis informujący, 
że współwydawcą jest Biblioteka Publicz
na m,st. Warszawy, utrzymano do dnia 
dzisiejszego jako sjonbol tradycyjnych po
wiązań.

Przedwojenny „Bibliotekarz” wychodził 
spod pras Drukarni Jana Swiętońskiego i 
S-ki. Po wojnie druk wykonywały Za
kłady Graficzne Spółdzielni Wydawniczej 
„Książka” w Warszawie (1945—1950), 
Warszawska Drukarnia Naukowa (1.951— 
—1959), Zakłady Graficzne Biblioteki Na
rodowej (11960—1977); w latach J97&—1983 
czasopismo ukazywało się nakładem Wy
dawnictwa „Czasopisma Wojskowe”, di’u- 
kowane przez Wojskową Drukarnię w 
Gdyni; od r. 1984 tłoczyły je Szczecińskie 
Zakłady Graficzne, Zakłady Graficzne w 
Pile, a do 1990 r. czyniła to Drukarnia Uni
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu.

W 1. 1984—1990 siedzibą redakcji był 
Poznań, od r. 1991 — ponownie jest War
szawa.

Format do r- 1954 wynoszący 27 cm 
(4°), od r. 1955 został zmniejszony do 23 
cm (8°). Przedwojenne zeszyty wydawa
ne były w liczbie 1000 egzemplarzy, po 
wojnie nakład kształtuje się w granicach 
5000—15 000 egzemplarzy. Cbjętość jedne-



go numeru wx’nosi 20—50 stron. Ilustra
cje znajdiują się we wszystkich roczni
kach, z wyjątkiem lat 1945—1946.

W myśl założeń redakcji przedwojenny 
„Bibliotekarz” miał dopomagać bibliote
karzom w codziennej pracy, w podnosze
niu kwalifikacji zawodowych, przyczyniać 
się do stworzenia. racjonalnej gospodarki 
bibliotecznej w skali ogólnokrajowej.

„Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. 
Warszawy”, a następnie przedwojenny 
„Bibliotekarz” nie był czasopismem jed
nolitym pod względem treści. Początkowo 
podawał głównie materiały sprawozdaw
cze i informacyjne poświęcone macierzy
stej placówce jako całości oraz poszcze
gólnym jej działom. Obok nich 2maleźć 
można artykuły na temat techniki biblio
tecznej i zagadnień wydawniczych. „Biu
letyn” zajmował się też żywotnymi pro
blemami kształcenia bibliotekarzy, publi
kując informacje o przebiegu szkolenia, 
zamieszczając programy i streszczenia wy
kładów. Uzupełnieniem były wykazy no
wości Biblioteki Publicznej m.st. Warsza
wy. Podawano także informacje o dzia
łalności instytucji prowadzących akcje 
biblioteczne, zwracano uwagę na zagąd- 
nienia budownićtwa bibliotecznego.

Wraz ze zmianą tytułu na „Bibliote
karz” znacznie rozszerzono dział informa
cji o innych bibliotekach powszecłmych, 
poruszano sprawy ustawodawstwa w 
związku z projektowaną ustawą biblio
teczną, zagadnienia czytelnictwa, współ
pracy międzybibliotecznej i współpracy 
ze środowiskiem, zamieszczano biogramy 
sławnych i zasłużonych bibliotekarzy pol
skich. Wiele miejsca poświęcono przeglą
dom polskich i zagranicznych książek i 
czasopism z zakresu bibliotekarstwa. Za
mieszczano również tematyczne wykazy 
książek. --

W okresie powojennym „Bibliotekarz” 
poszerzył pole swoich zainteresowań wy
kraczając poza tematykę bibliotek pow
szechnych. Przekształcił się w organ ogól- 
nobiblioteczny- Pier-̂ jzisze powojenne rocz
niki przyniosły szczególnie dużo informa
cji o stratach wojennych w dziedzinie 
kultury, a także wiadomości o odbudo
wie bibliotek, zamieszczane m.in. w dzia
le „Sygnały życia”. Znaczną część czaso
pisma zajęły opracowania dotyczące bi
bliotek publicznych, ale i drukowano spo
radycznie teksty o innych rodzajach bi
bliotek, jak np. biblioteki naukowe (głów
nie uniwersyteckie i Biblioteką Narodo
wa), biblioiteki ' szkolne, fachowe, szpital
ne. Uzupełnienie wymienionych materia
łów mogą stanowńć notatki umieszczane 
w dziale kroniki.

Bogaty jest dział dotyczący czytelnictwa, 
jego historii, metod upowszechniania, 
form pracy z czytelnikiem i wyników ba
dań czytelniczych. Pragnąc przyjść z po
mocą bibliotekarzom wprowadzono bar

dzo potrzebną rubrykę poświęconą tech
nice bibliotecznej w zakresie gromadze
nia, opracowania i udostępniania zasobów 
bibliotecznych. Kontynuowane są tematy 
związane z kształceniem bibliotekarzy. 
Dużo miejsca poświęca się ustawodaw
stwu bibliotecznemu, interpretacji wcho
dzących w życie ustaw i zarządzeń.

Osobną grupę stanowią opracowania o 
charakterze biograficznym, dotyczące 
głównie. ludzi książki. Na łamach „Biblio
tekarza” prezentowana jest także działal
ność Zwiążku Bibliotekarzy Polskich 
(później Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich) oraz innych organizacji i sto
warzyszeń bibliotekarskich działających 
w Polsce i za granicą, jak i organizacji 
współjpracujących z bibliotekami. Od po
czątku lat 60. szczególnym zainteresowa
niem cieszą się zagadnienia budownictwa 
bibliotecznego, mechanizacji i automaty- 
Mcji procesów bibliotecznych, służby in
formacyjnej w bibliotekach oraz informa
cji naukowej.

Do tematów częściej poruszanych na ła
mach tego periodyku należą jeszcze za
gadnienia bibliografii, czasopiśmiennictwa, 
planowania i polityki bibliotecznej. Są też 
prace dotyczące zbiorów bibliotecznych. 
m.in. audiowizualnych i innych specjal
nych. Prezentuje się instytucje wydawni
cze, a przy okazji również ich popularne 
serie. W każdym roczniku ukazują się re
cenzje wydawnictw polskich i obcych. 
Ponadto ,,Bibliotekarz” podaje materiały 
informacyjne, przypomina o przypadają
cych świętach i rocznicach, prowadzi 
dział listów do redakcji oraz ogłoszenia-

W poszczególnych okresach w czasopiś
mie były stałe działy i rubryki o różnym 
czasie istnienia. Wśród nich na uwagę 
zasługują: „Sygnały życia”, „Pogwarki 
koleżeńskie”, „Wolne głosy”, ,,Z praktyki 
i d'la praktyki”, ,.Problemy techniczne”. 
„Materiały do kształcenia pracowników 
książki”, „Bibliotekarze pytają — redak
cja odpowiada”, „Przegląd fachowej li
teratury bibliotekoznawczej”, ,,Moderni
zujemy nasze biblioteki”, „Pomoce meto
dyczne dla bibliotek”.

W latach 80. spis treści podaje się w 
językach rosyjskim, francuskim i nie
mieckim.

Periodyk ten przez cały czas istnienia 
jest pismem fachowym, o charakterze in
formacyjnym, co jednak nie przeszkadza 
mu w publikowaniu poważnych studiów 
i rozpraw z zakresu bibliotekoznawstwa.

Rzeszowskie 
Biblioteki Publiczne

Wydawnictwo to ukazywało się w la
tach 1968— 1̂976. Do r. 1973 miało często
tliwość półroczną, w- latach 1974—1975
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wychodziło jako jednodniówka. W r, 1976 
powrócono do jego pierwotnej formy.

Wydawcą była Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, dru
kiem zajmowały się Rzeszowskie Zakła
dy Graficzne (tylko dwa zeszyty miały 
postać powielaną).

Redakcją czasopisma w pierwszych la
tach kierował Stanisław Sienkowski, a od 
r. 1970 — Zdzisław Daraż.

Format zmieniał się, wynosił 20 i 23 ein 
(8’). Objętość poszczególnych zeszytów’ 
Icształtowała się w granicach 31—145 
stron. Uzupełnieniem artykułów często 
były ilustracje, wykresy, tabele i rysunki. 
Nakład periodyku stopniowo zmniejszał 
się z 2000 do 500 egzemplarzy.

Głównym przedmiotem zainteresowania 
tego czasopisma były biblioteki publiczne. 
Redakcja starała się przyjść z pomocą 
sporej liczbie bibliotekarzy zatrudnionych 
w placówkach na terenie Rzeszowszczyz- 
ny. Na łamach zamieszczano w związku 
z tym opracowania przedstawiające głów
ne problemy, jakie mogą oni napotykać 
w codziennej pracy zawodowej. Najwię

cej artykułów dotyczyło zagadnień czy
telnictwa, a przede wszystkim form pra
cy z czytelnikiem. Z myślą o potrzebach 
bibliotekarzy i użytkowników bibliotek 
publikowane były tematyczne zestawie
nia literatury, przeglądy prasy zawarte w 
cyklu „Pirasa o bibliotekach”, drukowa
nym w latach 1968—1971, oraz informacje 
o przypadających rocznicach i świętach. 
Częstym przedmiotem opracowań była 
działalność poszczególnych bibliotek wo
jewództwa rzeszowskiego, największą jed
nak uwagę poświęcano bibliotekom pu
blicznym. Informacje na ich temat za
mieszczano też w dziale „Kronika”. Po
nadto publikowano artykuły na temat za
gadnień współpracy międzybibliotecznej 
i współpracy' bibliotek ze środowiskiem 
oraz na temat techniki bibliotecznej.

Czasopismo związane było — , przez 
swą treść — z regionem Rzeszowsizczyzny 
i dlatego obok opracowań z zakresu biblio
tekarstwa na jego, łamach zamieszczano 
artykuły o charakterze ogólnym dotyczą
ce tego regionu.

BARBARA GÓRA

Czasopismo „Va banque” 
w naszej szkole

Grupka uczniów. z aktywu wsparta 
przez dwie nauczycielki — bibliotekarki 
z Zespołu Szkół Zawodowych Elektrocie
płowni Siekierki w Warszawie postanowi
ła zrealizować pomysł wydawania cza
sopisma szkolnego.

Najpierw miał to być egzemplarz syg
nalny wykonany „metodą prób i błędów”, 
ale nasz własny, redagowany przez ucz
niów. i dla uczniów. Okładkę czasopisma 
i stronę graficzną zaprojektowali „zapa
leńcy” od komputerów przy współpracy 
nauczycieili infotrmatyki. Pierwszy numer 
ukazał się przed świętami Bożego Na
rodzenia. Zamieszczono w nim życzenia 
świąteczne dla grona pedagogicznego, 
wszystkich pracowników i uczniów szko
ły. W czasopiśmie znalazły się następują
ce pozycje:
— wywiad z m aturzystam i,
— recenzja film u i bestselleru książkowego,
— artykuł dla turystów ,
— rubryka  sportowa z wiadomościami z w ła

snego szkolnego podwórka,
— artykuł dla elektroników,
— hum or obrazkowy na ostatniej stronie,
— mały horror.

Stopka wydawnicza czasopisma nie u- 
jawniła nazwisk redaktorów — naczel
nego, zastępcy, technicznego — i innych 
współpracowników. Podano jedynie adres 
redakcji. Dlaczego? Otóż autorzy doszli 
zgodnie do wniosku, że nie będą tym ra
zem wystawiać się osobiście na krytykę 
publiczną. Może to był strach przed no
wą sytuacją?

Gotowe czasopismo oddano do rąk pe
dagogów i uczniów. Zdziwienie było^ o- 
gromne, zaskoczone „rzesze czytelników” 
oniemiały. Nakład sygnalnego „Va ban
que” był dość duży, liczył 50 egzemplarzy. 
Kłoipoty z powieleniem ogromne. Szata 
graficzna wypadła słabo, ale fakt ten nie 
zniechęcił zainteresowanych.

Niektóre osoby przyparte do muru w 
czasie odbywającej się rady pedagogicz
nej wypowiedziały swoje opinie o szkol
nym czasopiśmie. W efekcie ustalono, że 
w pracach związanych z wydaniem ko
lejnego numeru pomogą niektórzy nau
czyciele i dyrektor. Chodziło głównie o 
współredagowanie artykułów oraz o spra
wę druku. Uznaliśmy, że przede wszyst
kim należy poprawić stronę graficzną 
czasopisma oraz nadać mu bardziej wy
razisty charakter.

Dokończenie na s. 38
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Listy
CZYTELNIA W SZKOLE

W „Poradniku Bibliotekarza” 1986 nr 
10 s. 17 przeczytałem z zainteresowaniem 
felieton p. Hanny A d a m c z y k  Biblio
teczna biurokracja, czyli kolejka do zeszy
tu. Pragnę także podzielić się swoimi do
świadczeniami i wnioskami mając nadzie
ję, że pomoże to ustalić najlepszy system 
prowadzenia czytelni szkolnej w sytuacji, 
gdy placówki te dopiero kiełkują i błądzą 
po omacku (jak można sądzić na podsta
wie wspomnianego felietonu).

Przystępując do organizacji czytelni 
szkolnej trzeba sobie uświadomić, że ma 
to być również placówka wychowawcza 
przygotowująca uczniów do kulturalnego 
korzystania z czytelni publicznych i u- 
czelnianych. Wypożyczalnia szkolna jest 
urządzona i prowadzona podobnie jak 
wypożyczalnia publiczna (np. dzielnicowa). 
Także dla czytelni szkolnych odpowied
nim wzorem mogą być czytelnie publicz
ne i uczelniane.

Ewidencja czytelnictwa
Wymienionym przez autorkę, a zapewne 

występującym w wielu bibliotekach szkol
nych kłopotom z ewidencją uczniów ko
rzystających z czytelni, np. wpisywaniu 
przez nich w zeszycie odwiedzin pseu
donimów, wyrazów obelżywych, trzech 
krzyżyków, można by zapobiec przez 
wprowadzenie wymogu zostawiania legi
tymacji uczniowskich.

Bibliotekarz szybko zaczyna orientować 
się, którzy uczniowie przychodzą do czy
telni nie po to, żeby spokojnie czytać. Gdy 
upominania nie odnoszą skutku, należy 
takim uczniom polecić, aby opuścili czy
telnię. Gdyby i to nie wpłynęło na ich 
zachowanie, należałoby — moim zdaniem 
— w porozumieniu z wychowawcą zaka
zać im na jakiś czas wstępu do czytelni. 
Ponieważ przychodzą oni zwykle tylko po 
to, żeby oglądać fotosy idolów młodzieżo
wych i przeszkadzać, przez zakaz stracą' 
niewiele, jednocześnie zyskają nauczkę, a 
prawdziwi czytelnicy będą mieć zapew
niony spokój.

Proponuję jeszcze (za mgr Marią Grze
gorzewską, nauczycielką — metodykiem w 
Krakowie) wprowadzenie zeszytu kwe
rend, do którego wpisują się uczniowie 
szukający literatury na określony temat.

Codzienna ewidencja czytelnictwa jest 
konieczna przede wszystkim do oblicze
nia, ilu uczniów korzystało z czytelni . w 
ciągu roku szkolnego i jaka jest średnia 
frekwencja dzienna. Liczne odwiedziny w 
czytelni dowodzą celowości jej istnienia, 
poza tym mogą stanowić podstawę do 
dobrania takich godzin pracy czytelni, ja
kie najbardziej uczniom odpowiadają. 
Świadomość, że nazwisko każdego użyt
kownika widnieje w zeszycie czytelni i 
ewentualnie na rewersie, ostudza zapędy 
młodocianych chuliganów, a w razie za
istnienia szkody ułatwia wykrycie spraw
cy (por. Bolesław Howorka: Ochrona 
książki bibliotecznej — „Poradnik Biblio
tekarza” 1986 nr 7/8 s. 8—10).

Regulamin czytelni

Propozycja poniższa jest zmodyfikowa
ną wersją regulaminu napisanego przez 
mgr Teresę Nowak. Przykład regulaminu 
czytelni podano też w książce Biblioteka 
szkolna. Przewodnik dla bibliotekarza 
(praca zbiór, pod red. Emilii B i a ł k o w 
s k i e j ,  Wwa 1977 s. 384). Jest on jednak 
dla szkoły podstawowej zbyt obszerny i 
szczegółowy.

V Regulamin czytelni

1. Praw o do korzystania z czytelni m ają wszy
scy uczniowie przestrzegający jej regula
minu.

2. Płaszcze, teczki, torby i książki należy po
zostawić przed wejściem  do czytelni.

3. w czytelni obowiązuje bezwzględna cisza.
4. Każdy uczeń korzystający z czytelni zobo

wiązany jest wpisać się do zeszytu ewi
dencji.

5. Z czasopism 1 księgozbioru czytelni można 
korzystać tylko na m iejscu.

6. Należy szanować czasopisma i książki.
7. Nie wolno samowolnie zmień,Lać m iejsca w 

czytelni i wybierać sobie czasoipisma i książ- 
k:i bez zewolenia.

8. Czytelnik nie przestrzegający regulam inu 
powinien wyjść.

M.ając na uwadze właściwe funkcjono
wanie czytelni, zapewnienie uczniom 
możliwie do^godnych warunków korzysta
nia ze zbiorów, radzę nauczycielom zain
teresowanym prowadzeniem czytelni, aby 
przeczytali poświęcone temu problemowi 
fragmenty wymienionej tu już książki 
Biblioteka szkolna.

ANDRZEJ WAWRECZKO
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Jerzy Bednarz

WYŻSZE ODSZKODOWANIA 
ZA WYPADKI

Kwoty jednorazowych odszkodowań z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób za
wodowych wynoszą od 17 grudnia 1990 r.:.

1. z tytułu doznania stałego lub długo
trwałego uszczerbku na zdrowiu — 
285 000 zł za każdy procent uszczerbku na 
zdrowiu, nie mniej jednak niż 1 078 000 zł,

2. z tytułu zaliczenia do I grupy inwali
dów — 5 352 000 zł,

3. 26 720 000 zł — gdy do odszkodowania 
uprawniony jest małż.onek lub dziecko 
zmarłego.

Zainteresowanych szczegółami odsyłam 
do lektury obwieszczenia iministlra pracy 
i polityki socjalnej opublikowanego w 
„Monitorze Polskim” 1990 nr 47.

URLOPY WYCHOWAWCZE

W „Dzienniku Ustaw” nr 76 z r. 1990, 
poz. 454 «ukazało się obwieszczenie mini
stra pracy i polityki socjalnej w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. 
w sprawie urlopów wychowawczych. 
Wspomniany tekst jednolity ułatwia po
sługiwanie się tym wielokrotnie zmienia
nym aktem prawnym (9 zmian w ciągu 
5 lat).

WYSOKOSC ODSETEK 
USTAY OWYCH

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
23 listopada 1990 r. („Dziennik Ustaw” nr 
82, poz. 478) ustaliło od 1 grudnia 1990 r. 
wysokość odsetek ustawowych na 90% w 
stosunku rocznym tj. 7,5% miesięcznie.

PRACE ZABRONIONE 
MŁODOCIANYM

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
1 grudnia 1990 r. („Dziennik Ustaw” nr 85, 
poz. 500) ustaliło nowy wykaz prac zabro
nionych młodocianym.

NOWE PŁACE NAUCZYCIELI 
I BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH

Zarządizenie ministra edukacji narodo
wej z dnia 16 października 1990 r. („Mo
nitor Polski” nr 41, poz. 317) zmieniło od 
1 października 1990 r. wynagrodzenia na
uczycieli. Szczegółów nie podaję, bo gdy 
ten numer „Poradnika” trafi do rąk P. T. 
Czytelników, będą oni delektować się już 
kolejną podwyżką płac.

Podobnie przedstawia się sprawa pod
wyżek uposażeń bibliotekarzy dyplomowa
nych, ustalonych od 1 października 1990 r. 
przez rozporządzenie ministra edukacji 
narodowej z dnia 17 października 1990 r. 
(„Monitor Polski” nr 75, poz. 447).

NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
Ukazało się oczekiwane od ponad roku 

wspólne zarządzenie ministra kultury i 
sztuki oraz ministra pracy i polityki soc
jalnej z 12 grudnia 1990 r. w sprawie za
sad wynagradzania pracowników upo
wszechniania kultury. Zarządzenie weszło 
w życie z mocą wsteczną — od 1 paździer
nika 1990 r. Z tym dniem utraciły moc 
obowiązującą wielokrotnie zmieniane u- 
chwały nr 158 i 159 Rady Ministrów z 
dnia 14 października 1985 r. regulujące 
sprawy wynagradzania pracowników upo
wszechniania kultury oraz pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w 
instytucjach i placówkach upowszechnia
nia kultury. Żegnając bez żalu te wysłu
żone przepisy, nie można nie zauważyć 
już ,,w pierwszym czytaniu”, że nowe nie 
okazało się lepsze. Nowe prawo w kilku 
kwestiach nie okazało się sympatyczne, 
zwłaszcza dla środowiska bibliotekarzy. 
Zacznijmy jednak od pozytywów:

1. Nowe tabele wynagrodzeń zasadni
czych były już znane wcześniej i skonsu
mowane przy okazji podwyżek uposażeń 
bibliotekarzy od 1 października 1990 r. Ta
bele te Opublikował „Poradnik” w nr 10 
z r. 1990.

2. Podwyższona została do 3% wysokość 
funduszu nagród wynagrodzeń osobo
wych.

3. Nastąpiła dalsza liberalizacja posta
nowień o dodatku za wysługę lat. Znie
sione mianowicie zostały dotychczasowe 
ograniczenia: zaliczalność tylko pracy w

37



uspołecznionych zakładach pracy (tj. pań
stwowych i spółdzielczych) po 22 lipca 
1944 r. Wcześniejszych okresów nie moż
na było uwzględniać.

4. Podwyższono z 300 zł do 5% mini
malnej stawki (obecnie 300 000 zł) doda
tek za posiadanie stopnia naukowego dok
tora lub doktora habilitowanego. Wciąż 
to jednak żenująco mało. Warto się za
stanowić nad potrzebą istnienia tak sym
bolicznych dodatków.

5. Podwyższone zostały dodatki za wy
konywanie prac w warunkach szkodli
wych dla zdrowia, uciążliwych lub nie
bezpiecznych (5—10—15% stawki mini
malnej za odpowiednio I, II czy III sto
pień szkodliwości).

6. Bibliotekarze dyplomowani zatrud
nieni w bibliotekach naukowych i uzna
nych za naukowe zmienili swój system 
płacowy z systemu nauczycieli akademic
kich na system obowiązujący pracowni
ków jednostek badawczo-rozwojowych 
(dawniej instytutów).

7. Zniesiono szereg ograniczeń i dodat
kowych wymagań obowiązujących przy 
tworzeniu funkcji.

W konsekwencji wprowadzenia w życie 
omawianego zarządzenia nastąpiły rów
nież i skutki negatywne:

1. Emeryci, byli pracownicy instytucji i 
placówek upowszechniania kultury, w tym

bibliotek publicznych, utracili prawo do 
50% zniżki taryfowej na przejazdy kole
jami. Prawo Ito mieli przez 5 lat, uznano 
zapewne, że już najeździli się dosyć.

2. Pracownicy Biblioteki Narodowej i 
Biblioteki Śląskiej utracili prawo do 20% 
dodatku do wynagrodzeń. Dla świętego 
spokoju lepiej, jak wszyscy będą mieli po 
równo.

3. Zniesiono ryczałty wypłacane kwar
talnie za dokonanie w punkcie bibliotecz
nym wymiany księgozbioru. Odesłano tu 
do prawa cywilnego, tj. umowy zlecenia.

4. Nie zostały nadal ustalone wymaga
nia kwalifikacyjne obowiązujące pracow
ników administracji i obsługi zatrudnio
nych w instytucjach i placówkach upo
wszechniania kultury.

WZROST NAJNIŻSZYCH 
WYNAGRODZEŃ

W „Monitorze Polskim” nr 48 poz. 367 
ogłoszono obowiązujące od 1 stycznia 
1991 r. najniższe wynagrodzenie pracow
ników. Wynosi ono obepnie ^50 tys. zł.

NOWA WYSOKOŚĆ DIETY

Począwszy od 1 stycznia 1991 r. wyso
kość diety wynosi 14 tys. zł („Monitor 
Polski” nr 48 poz. 368).

Czasopismo „Va banque’ 
w naszej szkole

Dokończenie ze s. 35

Droga do zintegrowaniia zespołu osób 
odipofwiedizialnych za ostateczny ikształt 
periodyku nie jest na pewno łatwa, ale 
sama idea chyba ciekawa, a pomysł w 
naszej szkole pionierski. Wydaliśmy dwa 
numery czasopisma „Va banque”. Mam 
nadzieję, że będzie ono kontynuowane 
również w bieżącym roku szkolnym. Nad 
formą i treścią popracujemy.

Isitniienie czasopisma zapewne umożliwi 
i ułatwi młodzieży wypowiedzi na tema
ty, które ją interesują. Niech młodzi lu
dzie móiwią o tym, co dla nich ważne. 
Trzeba im pomóc, przecież mają różne 
problemy i ciekawe pomysły. Rozwiązuj
my je wspólnie — to ludzi zbliża.

ANNA CIESIELSKA
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W spółpraca  b ib lio tek i 
z T eatrem  Lektur

Jednym z zadań biblioteki szkolnej jest 
przygotowanie młodzieży do uczestnictwa 
w życiu kulturalnym. Stąd i jej miejsce 
w rozbudzaniu zainteresowań teatralnych. 
W spełnieniu tej roli nieocenioną okazała 
się dla nas współpraca z Teatrem Lektur.

Propozycje tego teatru dotyczyły przede 
wszystkim podstawowego kanonu lektur 
szkolnych, a niewątpliwą zaletą była jego 
ogromna dyspozycyjność. W zależności od 
potrzeb szkoły można było zamówić okre
ślone przedlstawiienie w ustalonym termi
nie. Miejsca^ spektakli również ,z góry nie 
narzucano. Jak to wyglądało w praktyce, 
omówię na kilku wybranych przykładach.

Jedną z propozycji tego teatru był mon
taż tekstów z okresu oświecenia pod ty
tułem Bogdaj to przebywać w XVIIÏ wie
ku. Jeśli idzie o program nauczania, jest 
to materiał lekturowy przewidziany dla 
klas pierwszych technikum i zasadniczej 
szkoły zawodowej. Jedno z przedstawień, 
w którym uczestniczyli uczniowie klas 
pierwszych technikum, odbyło się w czy
telni naszej biblioteki w bardzo kameral
nych warunkach. Oglądający je .stwierdzi
li później, że dodatkowej satysfakcji do
starczyła im możliwość tak bardzo blis
kiego kontaktu z aktorami, niemalże 
„podglądanie” ich warsztatu pracy.

Drugi spektald tego samego przedsta
wienia wkomponowany został w program 
wycieczki do Łazienek, zorganizowanej 
dla klas pierwszych Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Sama wycieczka była formą 
przygotowania do odbioru tekstów przez 
młodzież o mniejszych możliwościach per- 
cepcyjnych i trudniejszą wychowawczo. 
Dlatego tak ważne było wprowadzęnie w 
atmosferę epoki', a eleganckie wnętrze 
Starej Pomarańczami niejako narzuciło 
odbiorcom równie elegancki sposób za
chowania się.

Nie było to jedyne przedstawienie, któ
re prezentowano w Łazienkach. W Amfi
teatrze grano Powrót posła Niemcewicza. 
Miałam okazję prowadzić lekcję języka 
polskiego z uczniami, którzy obejrzeli ten 
spektakl. Okazało się, że poruszane w u- 
tworze problemy stały się im bliższe, a 
racje komediowych adwersarzy nie tylko 
trafiły do umysłu,, ale i poruszyły serca,

rozbudziły wyobraźnię i na pewno długo 
pozostaną w pamięci.

Równie ciekawą propozycją było wysta
wienie fragmentów Dzienników Żerom
skiego w mieszkaniu pisarza na Zamku 
Królewskim. Na to przedstawienie zapro
siłam uczniów klasy III technikum. Spek
takl poprzedziło zwiedzenie muzeum oraz 
krótki komentarz dotyczący recepcji twór
czości Żeromskiego. W sumie była to 
wspaniała lekcja, barwna, żywa, osadzo
na w ' realiach i atmosferze czasów, w 
których żył i tworzył wielki pisarz.

Myślę, że równie wielkie wrażenie wy- 
warlo na odbiorcach spotkanie poświęco
ne sylwetce twórczej Krzysztofa Baczyń
skiego. Mury Starej Prochowni, w której 
odbył się. ten spektakl, pomogły aktorom 
nadać niezwykle przejmujący kształt in
terpretacyjny tekstom tego tragicznego 
poety. To samo przedstawienie wykorzy
stałam później w bibliotece, proponując 
je zamiast tradycyjnej akademii rocznico
wej poświęconej wyzwoleniu Warszawy.

To zaledwie cztery z obejrzanych przez 
młodzież siedmiu pozycji repertuarowych 
Teatru Lektur (w sumie „zamówionych” 
przed'Stawień było jedenaście w ciągu 
trzech lat, niektóre powtarzaliśmy przy 
różnych okazjach). Wybrałam te, na przy
kładzie których mogłam wykazać różne 
warianty ich wykorzystania.

Pora teraz wyjaśnić, dlaczego pisząc o 
wispólpracy z Teatrem Lektur użyłam cza
su przeszłego. Wszyscy jesteśmy świadomi 
za-grożeń, jakie niesie dla kultury postę
pujący kryzys. Teatry znalazły się w dra
matycznej sytuacji finansowej. Dotyczy 
to również Teatru Lektur. W związku z 
cofnięciem dotacji powinien on stać się 
teatrem zarabiającym na siebie. Do tego 
roku przedstawienia grano nieodpłatnie. 
Ostatnio szkoła płaciła za spektakl 25 tys. 
zł. Nie były to jednak kwoty, które mo
głyby pokryć koszty utrzymania tej pla
cówki. Wszystko wskazuje, że ten teatr 
po prostu przestanie istnieć- Będzie to 
strata. Mógłby on stać się szansą w ra
towaniu teatralnej edukacji młodzieży.

Warszawa
MARIA iSZCZYPKOWSKA 

Zespół Szkół (Elektrycznych
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Informacje Pogłoski e Donosy

Elementarze świata — wysitawa aorgani- 
zowana iptrzez M'uizeum Oświaty 'działające 
w ramach PBW im. prof. Tadeusza Ko
tarbińskiego w Łrodzi objęła ponad 200 
eksponatów polskich (najstarszy elemen
tarz z r. 1556, zibiór elementarzy Fa'lsfcie- 
go) i zaigraniicznych z kilku obszarów ję
zykowych. Odbyła się (25 IX 90) sesja po
pularnonaukowa — referat wprowadzają
cy „Czterysta lat polskiego elementarza” 
wygłosił dr Franciszek Pilarczyk. Wysta
wa trwała do końca grudnia.

Ogólnopolski konkurs graficzny na eksli
bris „Totus Tuus” („Cały Twój”) ogło
siły Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Wy
dział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzę
du Wojewódzkiego oraz Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich — okręg w Rado
miu. Konkurs ma na celu m.in. uświet
nienie pobytu Ojca św. w Eaidomiu pod
czas V pielgrzymki do ojczyzny. Roz
strzygnięcie konkursu, wręczenie nagród 
oraz otwarcie wystawy przewiddiano na 
maj.
Plan pracy Zarządu Głównego SBP na 
r. 1991 został przyjęty podczas posiedze- 
dizenia plenarnego ZG SBP z udziałem 
przewodniczących zarządów okręgów 
(il2.XII.1990). Przebieg zebrania i główne 
zamierzenia ZG SBP w r. 1991 zostały 
omówione w „Bibliotekarzu” nr 2/1991.

Policealne szkolnictwo bibliotekarsikie by
ło tematem spo,tkania dyrektorów police
alnych szikół bibliotekarskich zorganizo
wanego w Warszawie przez Centrum U- 
S'tawicznego Kształcenia Bibliotekarzy oraz 
Ministerstwo Kultury i Sztuki w dniach 
27—28 XI 90. Problematykę zarysowali: 
wiceminister Stefan Starczewski — 
„Główne problemy i zadania kultury w 
procesie przeobrażania społeczno-ekono
micznego kraju, Krystyna Kuźmińska — 
„Organizacja i efektywność obecnego sys
temu kształcenia bibliotekarzy na pozio^ 
mie licealnym, próba oceny”, Barbara Bu-

dyńska — „Program nauczania biblioteka
rzy na poziomie średnim w relacji do o- 
pinii abso'lwentôw oraz głównych założeń 
teorii kształcenia”, Jadwiga Chruścińska — 
„Stan i zakres prac nad modernizacją pro
gramów nauczania policealnych szkół bi
bliotekarskich”. Koncepcję organizacji sys
temu policealnego kształcenia biblioteka
rzy przedstawiła Danuta Ostaszewska. Zgło
szono m.in. potrzebę systematycznego or
ganizowania spotkań roboczych oraz u- 
sprawnienia przepływu informacji.
Książnica poświęcona. Nowy lokal kato
wickiej „Książnicy” spółki z ograni-ozoną 
odpowiedzialnością, został poświęcony 
21 XII 1990 r. Szczęść Boże!
IV Ogólnopolskie Spotkanie Sienkiewiczow
skie, zorganizowane przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Ło- 
pacińskiego w Dublinie oraz Towarzystwo 
im. Henryka Sienkiewicza, zgromadziło 
(16—il7 X 1990) wielu (badaczy i rzesze mi
łośników twórczości autora Trylogii. Po 
otwierającym wystąpieniu prof. Lecha 
Ludorowskiego zaprezentowano referaty: 
„W pustyni i w puszczy jako powieść 
baśniowa” (prof. Jan Trzynadlowski — 
UWr), „Motyw przeżycia religijnego w 
Trylogii” (mgr Aleksandra Chomiuk — 
UMCS), „Karol Szajn'ocba jako inspirator 
Sienkiewicza” (prof. Jan Pacławski — 
WSP Kielce), „Ludwik Kubala, Henryk 
Sienkiewicz — inspiracje i fascynacje”' 
(mgr Wiesława Sołtys — UMCS), „O 
źródłach Krzyżaków” (prof. Marceli Kos
man — U AM), „Motyw Apokalipsy w 
Kraszewskiego i Sienkiewicza wizji Grun
waldu” (mgr Joanna Miciszewska — 
UMCS), „«Quo vadis?»—uwagi o etosie 
dzieła sztuki” (mgr Anna Nowakowska — 
UMCS). Q radiowych adaptacjach dzieł 
Sienkiewicza mówiła red. Danuta Bie- 
niaszkiewicz, o sztuce ilustrowania Try- 
lO'gii — Anna Sprawika (UMCS). Dopełnie
niem spotkań była wystawa różnych wy
dań „Krzyżaków”. (A. Sprawka).
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