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WANDA DĄBROWSKA: WYTYCZNE USTAWODAWSTWA 
W ZAKRESIE BIBLJOTEK PUBLICZNYCI-1. 

Ustawy o bibliotekach publicznych 1 były zawsze jednem 
z najżywotniejszych zagadnień polityki bibljotecznej, od czasu 
zaś wojny światowej stały się zarazem w wielu krajach jednym 
z najpoważniejszych i najbardziej aktualnych postulatów polityki 
oświatowej. Wobec tego, że w Polsce sprawa wprowadzenia 
ustawy o bibljotekach publicznych staje się już nieodzownym 
nakazem chwili, a od paru lat stanowi przedmiot rozważań róż
nych sfer i omawiana jest częstokroć w prasie, rzeczą ze wszech 
miar wskazaną jest bliższe i rzeczowe zapoznanie się z kwestją 
ustawodawstwa bibljotecznego. Utrudnia to jednak ubóstwo 
literatury w tym przedmiocie 2

• 

Praca niniejsza jest pierwszą próbą syntetycznego ujęcia 
istoty ustawodawstwa dotyczącego bibljotek publicznych, a także 
próbą analizy porównawczej ustaw obowiązujących, ich linji roz
wojowej i realnego wpływu. Nieukrywanym jej celem jest dąż
ność do wykazania, iż ustawy bibljoteczne są czynnikiem nie
zmiernej wagi, a nieraz nawet warunkiem niezbędnym dla pra
widłowego rozwoju bibljotek publicznych, które - obok szkoły 
powszechnej - są fundamentem oświaty i kultury narodowej. 
Ustawy bibljoteczne są zarazem poważnym motorem rozwoju 
czytelnictwa i to czytelnictwa gatunkowo najbardziej wartościo

wego; czuwając bowiem nad jakością księgozbiorów bibljotecz
nych, skutecznie torują drogi dostępu do wszystkich warstw lud
ności przedewszystkiem książce d o b r ej. 

1 Przychylając się do życzenia autorki, redakcja Przeglądu Bibljotecz
nego zachowała w niniejszym artykule termin techniczny «bibljoteka publiczna» 
w znaczeniu angielsko-amerykańskiej <<Public Library" (i t. p.), choć język polski 
ma na to pojęcie doskonałe swojskie wyrażenie «bibljoteka powszechna», 
a «bibljoteki publiczne» przeciwstawia raczej "bibljotekom prywatnym» (Przyp. 
Redakcji). 

2 Poza obszerną literaturą z zakresu ustawodawstwa amerykańskiego, 
a częściowo i angielskiego, i kilku pracami o ustawie czechosłowackiej i bel
gijskiej, jedynym przyczynkiem o charakterze bardziej ogólnym jest artykuł 
L. J. Zivnego p. t. «Knihovnicke zakonodarstvi» w dziele zbiorowem Ceskoslo
venski knihovnictvf, Praga 1925, str. 215-231. 

Literaturę przedmiotu i źródła postronne, z których korzystałam, po
dam w odbitce, która będzie zawierała również teksty nowoczesnych ustaw 
bibljotecznych i ważniejszych rozporządzeń wykonawczych. 

PRZEGL\0 BIBLJOTECZNY 11, 1928, ZFS7. 4. 17 



250 WANDA D.\BROWSKA 

l. 

Ustawodawstwo bibljoteczne 1 poczęło się ze zrozumienia 
doniosłej roli książki zarówno w życiu jednostek, jak i w życiu 
zbiorowem społeczeństwa, a jednocześnie z przekonania, że tylko 
rozumna i planowa organizacja czytelnictwa mas może stać się 

skutecznym współczynnikiem kulturalnego rozwoju narodu. Czyn
nikiem, który tworzy i rozwija czytelnictwo, ujmując zarazem or
ganizacyjnie jego ster, jest bibl.ioteka publiczna - t. j. bibljoteka 
dla wszystkich. Toteż bezpośredniero zadaniem ustawodawstwa 
bibl}otecznego jest wzięcie bibljotek publicznych pod opiekę 

prawa i zabezpieczenie im podstaw bytu i prawidłowego roz
woju, a tern samem zapewnienie im należnego stanowiska w ca
łokształcie życia zbiorowego i możliwie rozległej sfery wpływu. 
Pośrednio zaś ma ono na celu pogłębienie kultury narodowej 
przez udostępnienie książki wszystkim warstwom społecznym. 

W spółczesne ustawodawstwo bibljoteczne da się ująć w pięć 
zasadniczych postulatów. Są to: 

1. Wolny destęp do książki dla wszystkich i - w związku 
z tern - organizacja ogólnokrajowej sieci bibljotecznej. 

2. Ugruntowanre finansowych podstaw bytu bibljotek pu
blicznych. 

3. Zabezpieczenie bibljotekom tym fachowego kierownictwa. 
4. Zorganizowanie naczelnego nadzoru państwowego a za

razem stałej lokalnej opieki społecznej nad bibljotekami pu
blicznemi. 

5. Czuwanie nad charakterem księgozbiorów bibljotecznych. 
Pierwszy z tych postulatów wypływa z uznania powszech

nego prawa do książki i oświaty i ma na celu zabezpieczenie 
wszystkim obywatelom kraju, niezależnie od miejsca ich zamie
szkania, możności korzystania z bibljoteki publicznej. W prak
tycznej konsekwencji dąży on do ogarnięcia wszystkich gmin, 
zarówno miejskich jak wiejskich, siecią powszechnie dostępnych 
i bezpłatnych bibljotek. 

Drugi postulat ugruntowany jest na uznaniu faktu, że nie
odzowną gwarancją prawidłowego funkcjonowania bibljotek jest 

1 Terminu tego będę odtąd używała, jako skrótu, dla oznaczania ustaw·o
dawstwa w zakresie bibijotek publicznych. 
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·stały i mocny budżet. Postulat ten ma na celu zabezpieczenie 
bytu bibljotek przez uregulowanie do nich stosunku państwa 
i gminy, dzięki wprowadzeniu zasady, że organizowanie i utrzy
mywanie bibljotek publicznych należy do normalnych obowiąz
ków władz samorządowych i rządowych. Obowiązki te ujmo
wane są różnorodnie w poszczególnych ustawach. Według jed
nych ustaw - całkowity ciężar utrzymywania bibljotek spada na 
samorządy, pomoc państwa zaś pozostaje nadal aktem dobrej 
woli, według innych - państwo zobowiązuje się do stałej i okre
ślonej pomocy finansowej. Dalej, niektóre ustawy ma.ią charakter 
fakultatywny, względny, t. zn., że gmina obowiązana jest do zor
ganizowania i utrzymywania bibljoteki wtedy tylko, o ile tego 
zażąda pewna liczba wyborców; inne ustawy mają charakter ak
tywny, bezwzględny, t. zn., że gminę obowiązuje w zakresie zor
ganizowania i utrzymywania bibljotek przymus bezwarunkowy. 
Wreszcie, według jednych ustaw (starego typu) świadczenia 

gminy na cele bibljoteczne oparte są na specjalnym podatku bi
bljotecznym, według innych (wszystkich ustaw nowoczesnych) 
koszty organizacji i utrzymywania bibljotek pokrywa gmina z ogól
nych sum budżetowych. Skala wymiaru świadczeń gminy na 
rzecz bibljotek publicznych jest przeważnie ściśle określona w za
kresie minimum i w ustawach współczesnych z reguły wyzna
czana według liczby mieszkańców. W niektórych ustawach sto
sowana jest przytern progresja, t. zn. wysokość wydatku gminy 
na głowę mieszkańca zwiększa się w stosunku wprost propor
cjonalnym do wielkości gminy. jest to zasada słuszna, gdyż mia
sta są zazwyczaj organizmami ekonomicznie silniejszemi, mają 
więc większą zdolność płatniczą niż wsie. 

W każdym razie, niezależnie od tego czy innego charak
teru świadczeń finansowych na rzecz bibljotek, ustawodawstwo 
bibljoteczne radykalnie usuwa koncepcję opierania bytu bibljotek 
na płynnym i zawodnym elemencie ofiarności prywatnej, a także 
na dowolnej, więc również płynnej, pomocy samorządów - wy
suwa natomiast zasadę stałych budżetów bibljotecznych, opartych 
na prawnie uregulowanej opiece. 

Trzeci postulat wynika ze zrozumienia, że wartość bibljo
teki i jej społecznego wpływu zależy nietylko od zasobów książ
kowych, ale i od umiejętnego kierownictwa, zapewniającego na
Jeżyte zużytkowanie księgozbioru, t. j. wytworzenie prawidłowego 

17* 
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kontaktu między bibljoteką i środowiskiem, między książką i czy-· 
telnikiem. Postulat ten stawia wymagania co do fachowych kwa
lifikacyj bibljotekarza, nakładając przytern na państwo obowiązek 
zawodowego szkolenia pracowników bibljotecznych. Niektóre· 
ustawy zawierają zarazem wytyczne w zakresie norm wynagro
dzenia pracy bibljotekarza. 

Czwarty postulat podporządkowuje ogólny kierunek poli
tyki bibljotecznej jednolitej władzy, reprezentowanej z reguły 

przez ministerstwo oświaty, które sprawuje nadzór w zakresie 
bibljoteczno-technicznym i ideowym zapomocą specjalnych in-· 
struktorów i inspektorów bibljotecznych. Powierzając kierowni
ctwo naczelne czynnikom rządowym, ustawodawstwo bibljoteczne 
pociąga jednak również do poważnej współpracy inicjatywę pry
watną i czynniki społeczne. Z jednej strony w postaci komite
tów bibljotecznych, czuwających nad rozwojem bibljotek na grun
cie lokalnym, z drugiej w postaci rady bibljotecznej, funkcjonu
jącej przy ministerstwie oświaty jako organ doradczy i opinjo
dawczy w zakresie całokształtu gospodarki bibljotecznej. 

Piąty wreszcie, mniej lub więcej wyraźnie zaznaczony for
malnie, lecz tkwiący u ideowych źródeł ustawodawstwa bibljo
tecznego, jest postulat, dotyczący charakteru księgozbiorów bi
bljotecznych. W myśl zasady, iż bibljoteki publiczne przezna
czone są dla wszystkich warstw ludności, domaga się on wy
posażenia bibljotek w książki, odpowiadające zainteresowaniom 
i potrzebom różnych środowisk i różnego poziomu umysłowego. 
Wyklucza też z gminnych bibljotek publicznych książki pozba
wione istotnej wartości, czy to pod względem treści czy formy 
artystycznej, a więc wszelką zdecydowaną tandetę literacką, książki
o ujemnym wpływie moralnym (pornografję, sensację), a także 

literaturę treści antypaństwowej, wyraźnie tendencyjnej i dema
gogicznej. 

A więc, w myśl wytycznych ustawodawstwa bibljotecz-· 
nego, bibljoteki publiczne, powszechnie dostępne, bezpłatne, 

a) winny się znajdować w każdym ośrodku życia zbiorowego,. 
b) winny posiadać książki istotnej wartości, odpowiadające po
trzebom danego· środowiska, c) winny być utrzymywane kosztem 
gminy, ewentualnie przy pewnej pomocy państwa, d) winny być· 
prowadzone przez fachowych kierowników, e) winny się znaj
dować pod opieką lokalnych komitetów bibljotecznych i łącznie 
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podlegać naczelnemu nadzorowi ministerstwa oświaty, mającego 
do pomocy radę bibljoteczną, względnie inny uprawniony przez 
siebie organ. 

IJ. 

W historji ustawodawstwa, dotyczącego bibljotek publicz
nych, dadzą się odróżnić dwa zasadnicze okresy, których linję 
graniczną stanowi wojna światowa. Pierwszy okres dotyczy usta
wodawstwa bibljotecznego w Stanach Zjednoczonych, w Anglji 
wraz z niektórerui kolonjami 1 i w kilku krajach pozaeuropejskich 
(japonja, Argentyna), drugi rozwija się głównie na kontynencie 
Europy. 

Początki ustawodawstwa bibljotecznego zwykło się wiązać 
z rokiem 1849, dzięki uchwaleniu w Anglji t. z. billu Ewarta. 
Faktycznie jednak pierwocin ustaw bibljotecznych szukać należy 
w czasach znacznie cdleglejszych. 

Najdawniejszym aktem prawnym w stosunku do bibljotek 
o charakterze publicznym był t. zw. akt Południowej Karoliny 
z r. 1700. Miał on na celu roztoczenie opieki nad licznerui bi
bljotekami parafjalnemi, zakładanerui przez Tomasza Braya, i w 12 
lat później uzupełniony został dodatkowym aktem, uwzględnia

jącym specjalnie ochronę książek przed nadmiernem niszczeniem 
i nieposzanowaniem ze strony publiczności. Analogicznej treści 
akt ukazał się w r. 1708 w Anglji dzięki staraniom tegoż T. Braya, 
działającego wówczas na terenie Wielkiej Brytanji. 

W XVIII w. mamy jeszcze do zanotowania w niektórych 
Stanach akty, uprawniające osoby prywatne do zrzeszania się 

w celu zakładania i utrzymywania bibljotek. Bibljoteki te, pomy
ślane narazie jako pół-zamknięte książnice stowarzyszeniowe, na
bierały - wraz z rozwojem idei «wolnej bibljoteki publicznej» -
.cech powszechnej dostępności, stanowiąc faktyczne zawiązki dzi
siejszych form organizacyjnych. 

Dalszy ze znanych nam aktów prawnych ukazuje się w Sta
nie New-York w r. 1835 jako część ogólnej ustawy szkolnej 

dotyczy zakładania przy szkołach bibljotek o charakterze pu-

1 W latach 1863-1877: Austr:1lja Południowa, Nowa Południowa 
\Valja, Tasmanja, Wiktorja, Australja Zachodnia, Queensland, Nowa Ze
Jandia. 
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blicznym. Wybitnie dodatni narazie wpływ tej ustawy na roz
wój bibljotek i czytelnictwa powoduje przejęcie jej w szybkim 
czasie przez 21 innych Stanów. Zezasem wartość jej zawodzi 
jednak, ujawniając poważne braki, przedewszystkiem w zakresie 
niedostatecznego zabezpieczenia finansowego, pomimo materjal
nej pomocy państwa, dalej braku naczelnego nadzoru państwo
wego, a także braku należytej opieki lokalnej. Braki te, spotęgo
wane coraz to większem słabnięciem zainteresowania i czynnej 
pomocy społeczeństwa, prowadzą w rezultacie końcowym do 
obumarcia tego typu bibljotek. 

W każdym razie okres ten, upływający pod patronatem 
ustawy new-yorskiej, nie pozostał bez poważnego wpływu: spo
pularyzował bowiem ideę bibljotek powszechnie dostępnych, wy
znaczając im nieodzowne miejsce w organizacji wykształcenia 

publicznego, wpoił w ludność potrzebę obcowania z książkami, 
ugruntował również pogląd co do konieczności oparcia bytu 
bibljotek na stałych źródłach dochodu, jako nieodzownej pod
stawie należytego rozwoju. Za źródło to została uznana mocno 
zorganizowana samopomoc społeczna w postaci podatku bibłjo
tecznego. 

Zasługa oparcia organizacji bibljotek na systemie specjal
nego podatku przypada Stanowi Massachussets, który, na wnio
sek burmistrza Bostonu, aktem lokalnym z r. 1848 uprawnił sto
licę swą do pobierania - na żądanie wyborców - specjalnego 
podatku (obliczanego w stosunku do oszacowania majątkowego) 
na rzecz bezpłatnej bibljoteki publicznej. W dwa lata później 
ustawa ta rozszerzona zostaje na pozostałe miasta Stanu. Wy
przedza ją w międzyczasie analogiczna ustawa Stanu New-Hamp
shire, wprowadzona w r. 1849 odrazu w całym kraju. W dalszym 
ciągu ten typ ustawy zostaje szybko adoptowany przez pozostałe 
Stany, stając się prototypem współczesnego ustawodawstwa biblio
tecznego. W ciągu czterdziestu lat wprowadza ustawę bibljoteczną 
38 Stanów, obecnie posiadają ją już wszystkie. 

Na przestrzeni lat kilkudziesięciu pierwotny typ ustawy 
ulega licznym modyfikacjom i uzupełnieniom, kształtuje się też 

nieraz odrębnie w poszczególnych Stanach. To też ustawodaw
stwo amerykańskie w zakresie bibljotek publicznych przedstawia 
konglomerat niezliczonych ustaw i nowel ogólno-stanowych 
a także lokalnych. Główny jego temat stanowiło jednak narazie 
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zabezpieczenie finansowe bibljotek na zasadzie regularnych świad
czeń, a także zapewnienie opieki lokalnej i ochrony księgo

zbioru 1• 

Z zasadniczych modyfikacyj zasługują na uwagę następu-· 
jące. Przedewszystkiem przyznanie (od r. 1867) większych swo
bód w określaniu wymiaru podatków, które narazie były ściśle 
ograniczone pod względem minimum i maximum, a także w obra
caniu na cele bibljoteczne podatków innych (np. od psów). Kwe
stje podatkowe były stale jednym z najżywotniejszych punktów 
wszystkich ustaw, zwłaszcza co się tyczy zagadnienia, czy wy
sokość podatku ma być ustawowo określona, czy dowolna. Ogra
niczenie co do maximum miało tę dobrą stronę, że, usuwając 
zgóry możliwość zmian i niespodzianek, dodawało odwagi zbyt 
trwożliwym wyborcom do uchwalenia ustawy. Z drugiej strony 
miało ono poważne braki: w miastach małych nie zabezpieczało 
niezbędnych sum, w miastach dużych zaś hamowało dobrą wolę 
obywateli w kierunku zwiększania stawek. To też zezasem utrzy
mało się przeważnie tylko oznaczanie minimum, aczkolwiek i tu 
jeszcze zachodzi nieraz obawa błędnego interpretowania mini
mum jako normy wystarczającej. 

W rezultacie da się dzisiaj rozróżnić w Stanach Zjednoczonych 
trojaka forma finansowego zabezpieczenia bibljotek: a) asygno
wanie z ogólnego budżetu specjalnych sum, których wysokość 
jest rokrocznie określana przez władze miejskie, b) pobieranie 
podatku bibljotecznego, którego wysokość określona jest przez 
władze miejskie (przy ustawowem oznaczeniu minimum i maxi
mum, lub bez ograniczeń), c) pobieranie podatku, którego suma 
ogólna - niezbędna dla rozwoju bibljoteki - określana jest 
przez naczelne władze bibljoteczne. 

Druga zasadnicza zmiana dotyczyła pociągnięcia państwa 

1 W tej dziedzinie niektóre ustawy stosują drakońskie nieraz przepisy. 
Przed r. 1867 wymiar kar za rozmyślne zniszczenie książki dochodził np. w Stanie 
Massachussets do 5 tys. dol. Stawka ta zezasem uległa obniżeniu do 50 dol. 
Niezwrócenie książki w terminie pociągało karę do 25 dol., a w niektórych 
Stanach więzienie (do 6 miesięcy). W Stanie New-York wymiar różnych kar do
chodzi do 500 dol. i 3 mies. więzienia. Wysokie kary za przekroczenia bi
bljoteczne istnieją do dnia dzisiejszego. Przy systemie wolnego dostępu do 
półek są one niezbędne, jako rękojmia poszanowania własności publicznej. 
Dla wielu bibljotek są też one źródłem poważnego dochodu. Tak np. bibljo
teka w Newark miała w r. 1906 z tego źródła 6300 dol. 
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do współudziału w op:ece nad bibljotekami. Zasługa pod tym 
względem przypada znowu Stanowi Massachussets, który w r. 1890 
tworzy na drodze dodatkowej ustawy państwową komisję bi
bljoteczną «dla popierania organizacji, rozwoju i wydajności bi
bljotek publicznych». Zasada pomocy państwowej stanowi prze
łomowy moment w dziejach polityki bibljotecznej Stanów, zmie
niając stanowisko państwa z biernego w stosunku do wydawa
nych przez siebie ustaw na czynne i agresywne. Stała się też 

ona skuteczną podnietą i realną pomocą dla wysiłków i pracy, 
które dotychczas obciążały wyłącznie samorządy. 

Za przykładem Massachussets idą szybko wszystkie Stany, 
przyczem forma i nazwa tych komisyj wykazuje znaczną różno
rodność. funkcje ich jednak w głównych zarysach są pokrewne 
i dają się streścić jako: a) rozdział subwencyj państwowych i rzą
dowych publikacyj; b) wszelka pomoc przy organizowaniu, wzgl. 
budowie lokalnych bibljotek publicznych a także bibljotek innego 
typu (szkolnych, szpitalnych, więziennych, specjalnych bibJ. dla 
niewidomych i t. p.); c) stała dalsza opieka i pomoc, a także praca 
doradczo-informacyJna we wszystkich działach gospodarki bibljo
tecznej; d) organizacja bibljotek ruchomych i wszelkich ułatwień 
w korzystaniu z książek w miejscowościach, nie posiadających bi
bljoteki ( « home-libraries» dla ferm i odległych osad); e) organizacja 
współpracy, wymiany i wszelkich stosunków międzybibljotecznych 
(m. in. centrale zakupów, specjalizacje działów, katalogi centralne 
i t. p.); f) pomoc przy organizowaniu szkolnictwa zawodowego 
i wydawanie bibljotekarskich świadectw kwalifikacyjnych; g) pod
noszenie poziomu pracy b~bljotekarskiej i standardyzacja metod; 
h) prace ustawodawcze - i wiele innych. 

Trzecią wreszcie modyfikacją, również niezmiernej wagi, 
dokonaną na przełomie XVIII w., było rozszerzenie ustawodaw
czej opieki nad bibljotekami na tereny pozamiejskie przez orga
nizowanie bibljotek okręgowych (County Libraries), których in
tensywna działalność w szybkim czasie zdołała zapewnić -
przy współpracy wspomnianych komisyj bibljotecznych - moż

ność wypożyczania książek w najbardziej odległych zakątkach 
kraju. 

Ustawy amerykańskie co do formy przedstawiają dwa typy: 
t. zw. ustawę krótką (short law) i ustawę długą (Iong law). 
Pierwsza z nich pozostawia gminie swobodę w stosunku do 
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zorganizowanej bibljoteki (typową tu jest ustawa Stanu Texas 
z r. 187 4, złożona z jednego tylko zdania), wymaga ona jednak 
wysokiego poziomu umysłowego i dużego uspołecznienia oby
wateli. Druga wnika w szczegóły, dążąc do organizowania i ro
zwoju bibljotek zgodnie z wypróbowanemi i uznanemi meto
.dami, a także do zabezpieczenia egzystencji bibljotek od dowol
nych zmian ustrojowych i ew. wpływów politycznych. jedna 
z najlepszych w tym zakresie jest podobno ustawa Stanu llli
.nois z 1878 r. Wobec prawnego zakwalifikowania bibljotek pu
blicznych jako części składowej systemu wykształcenia publicz
nego, ustawy bibljoteczne w kodeksie państwowym włączone są 
do grupy Education Law. 

A. L. A. 1 wielokrotnie zabierała głos w sprawie ustaw bi
bljotecznych, podkreślając ich strony dodatnie i wytykając usterki, 

. a tern samem zapobiegając bezkrytycznemu przejmowaniu istnie
jących już ustaw przez poszczególne Stany. W r. 1909 specjalna 
komisja A. L. A. opracowała wytyczne dobrej ustawy, wysuwa
jąc jako zasadnicze tezy: troskliwy i konsekwentny zarząd, pewne 
i stałe oparcie finansowe oraz centralny organ nadzorczy i kie
rowniczy. 

Amerykańskie ustawy bibljoteczne są typowym przykładem 
ustaw względnych, uzależniających egzystencję bibljotek od woli 
wyborców. Wyborcy ci jednak wykazali na całej linji swą zu
pełną dojrzałość umysłową. Stosunek społeczeństwa amerykań
skiego do ustaw bibljotecznych był wszędzie jaknajbardziej przy
chylny. M. Dewey, najwybitniejszy z bibljotekarzy amerykańskich, 
stwierdza, że «żaden ruch w historji świata nie rozwinął się tak 
gwałtownie i nie uzyskał tak powszechnego poparcia, jak ruch 
bibłjoteczny w Ameryce, nic też nie otrzymało ze strony pra
wodawczej tak chętnej i poważnej aprobaty, a ze strony społe-

. ·czeństwa tak ogólnego uznania i wspaniałych darów». Istotnie, 
ofiarność amerykańska na cele bibljoteczne była i jest dotąd bez
przykładna, stanowiąc dobitne zaprzeczenie lansowanej zawsze 
przez laików opinji, że ustawodawstwo bibljoteczne, rozwijając 
·etatyzm, zabija inicjatywę i pomoc społeczną. Fakty, czerpaRe 
nietylko z gruntu amerykańskiego, przemawiają wyraźnie za tern, 
że ustawy bibljoteczne, stawiając zagadnienie bibljotek publicz-

1 American Library Association. 
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nych w szeregu spraw pierwszorzędnej wagi i czyniąc z bibljo-
tek przedmiot troskliwej opieki władz, nadają im wszędzie w oczach 
społeczeństwa należyte znaczenie i pobudzają siły społeczne 

do czynnej współpracy. 
Wspaniały rozwój bibljotek i czytelnictwa, które w mia

stach amerykańskich wyraża się cyfrą 20-40°/0 czytelników (t. zn., 
że mniejwięcej co trzeci mieszkaniec korzysta z bibljotek pu
b1icznych), stawiają Stany Zjednoczone na pierwszem miejscu 
pod względem organizacji bibljotecznej. Należy jednak pamiętać, 
że organizacja ta wyrosła i rozwinęła się na dystansie długich 
Jat pod ochroną mądrych ustaw i konsekwentnej, rozumnej po
lityki oświatowej. -

Pionierką ustawodawstwa bibljotecznego na gruncie euro
pejskim była Anglja, która w r. 1849, a więc współcześnie z ustawą 
bibljoteczną Stanu New-Hampshire, uchwala bill E warta. Bill ten co 
do treści podobny był do ustawy amerykańskiej. Uprawniał on mia
sta z ludnością powyżej l 0.000 m. do zakładania i utrzymywa
nia - na żądanie 1/ 5 wyborców - bezpłatnych bibljotek pu
blicznych i muzeów oraz do pobierania na ten cel specjalnego po
datku C/2 penny od l funta szt. płaconych podatków). Cieka
wym szczegółem jest, iż sumy, uzyskiwane na drodze podatku1 

miały być obracane na bibljotekarza, lokal, światło, opał i t. p.1 

nie uwzględniały natomiast wcale zakupu książek. Bill, wniesiony 
do parlamentu przez W. Ewarta, prezesa Komitetu Kształcenia 
Dorosłych, przeszedł w drugiem czytaniu większością zaledwie 
17 głosów. Argumenty, wysuwane przez opozycję, a utrwalone 
w kronikach wraz z nazwiskami oponentów, nie świadczą zbyt 
pochlebnie o uspołecznieniu ówczesnych członków Izby Gmin. 
Jeden z nich «nienawidzi czytania i czytających wogóle», oba
wia się też, że tego rodzaju nowatorstwa doprowadzą wkońcu 
do «dostarczenia ludności robotniczej piłki nożnej i innych spor
towych rozrywek». Inny uważa, iż «pomysł organizowania bi
bljotek ma na celu nietyle dostarczanie książek do czytania, ile 
dostarczanie punktów oparcia dla rozsiewania szkodliwej agita
cji», inny jeszcze wyraża obawę, że wyborcy będą mogli czyty
wać czasopisma, a m. in. Daily News ... ! Argumenty te mówią 
same za siebie. 

Bill w roku następnym nabiera mocy prawa, w ciągu zaś 

dalszych lat kilkudziesięciu podlega licznym nowelizacjom (1854t 
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1855, 1866, 1871, 1884, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1898, 
1901, 1919), uzupełniany też jest pozatern aktami lokalnemi. Do 
r. 1919 główne zmiany dotyczą: rozszerzenia mocy ustawy na 
miasta mniejsze (narazie powyżej 5000 m., potem bez ograni
czenia); podniesienia wysokości podatku z 1/ 2 penny do l penny 
od 1 f. szt.; odciążenia sum podatkowych od świadczeń na rzecz 
muzeów; pozwolenia na użytkowanie funduszów podatkowych 
również na zakup książek i pism (spotkało się to znowu z opo
zycją, że « bibljoteki zamienione zostaną na czytelnie gazet i ośrodki 
buntu»); rozszerzenia kompetencyj władz municypalnych i upraw
nienia ich do stosowania ustawy z własnej inicjatywy, bez gło
sowania wyborców; tworzenia komitetów lokalnych i t. p. 

W r. 1892 ustawy poprzednie zostają skonsolidowane bez 
wprowadzenia zasadniczych zmian. Pomimo objekcji wysuwanej 
poprzednio w parlamencie przez J. Lubbocka, że podatek do
tychczasowy (l penny od 1 f. szt.) jest zbyt niski, nie wystarcza 
bowiem w mniejszych miastach nawet na wynajęcie skromnego 
lokalu, wysokość jego została nadal utrzymana i t. zw. «penny
rate» (podatek groszowy) obowiązywał do r. 1919. Dopiero 
ustawa z tego roku znosi ograniczenia co do penny-rate, wpro
wadzając pozatern szereg innych zmian, z których najważniej

szą jest rozszerzenie mocy ustawy i na okręgi wiejskie oraz pod
danie bibljotek nadzorowi i opiece ministerstwa oświaty. Akt 
z r. 1919 ma od czasu billu Ewarta najpoważniejsze znaczenie 
dla rozwoju bibliotek publicznych w Anglji. 

jak widać, ustawodawstwo bibljoteczne w Anglji przecho
dziło znacznie wolniej niż amerykańskie przez fazy rozwojowe, 
liczne zaś próby nowelizacji świadczą o istnieniu zasadniczych 
usterek, utrudniających osiąganie poważniejszych wyników. W dzi
siejszem pojmowaniu rzeczy były niemi: a) niedemokratyczność 
i ekskluzywność ustawy, obejmującej w biegu 70 lat wyłącznie 
ośrodki miejskie z zupełnem zaniedbaniem ludności wiejskiej; 
b) niska stopa opodatkowania i przymusowe jej ograniczenie, 
hamujące naturalny rozrost bibljotek; c) długotrwały brak inge
rencji państwowej jako wynik silnie rozwiniętego instynktu nie
zależności obywatelskiej; wreszcie i przedewszystkiem d) pasyw
ność ustawy. Braki te wciągu pierwszych lat pięćdziesięciu zacią
żyły poważnie na ruchu bibljotecznym w Anglji. 

Czynnikiem, który pchnął bibljoteki angielskie na nowe tory 
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rozwoju, była pomoc zewnętrzna, a mianowicie fundacje A. Car
negiego, który w okresie 16-tu lat (1897-1913) wyłożył 2 mi
Jjony f. szt. na cele budowy i rozbudowy bibljotek publicznych. 
W silniejszym jeszcze stopniu oddziałała na rozwój ruchu biblio
tecznego działalność komitetu, zorganizowanego pod patronatem 
Carnegiego, a znanego pod nazwą Carnegie Trustees. Akcję swą 
rozpoczął' komitet od zbadania istniejącego stanu rzeczy, nastrę
czającego już przy powierzchownem rozejrzeniu się poważne 

zastrzeżenia. Raporty prof. Adamsa, któremu powierzona została 
ta praca, dały istotnie zdumiewające wyniki, obnażając w calej 
pełni błędy ustawy. 

Okazało się, że po 60 latach istnienia ustawy zaledwie 54° f 0 

ludności miało zabezpieczoną możność korzystania z bibljotek, 
przyczem stosunek poszczególnych grup ludności układał się 

w następujący sposób: podczas gdy 79°/0 ludności miejskiej za
mieszkiwało t. zw. library areas, t. zn. miejscowości posiadające 
bibljoteki publiczne, liczba ludności wiejskiej, zamieszkałej w ośrod
łoch zaopatrzonych w bibljoteki, stanowiła zaledwie 2·5° f 0, t. z n. 
ludność wiejska prawie całkowicie pozbawiona była korzyści 

ustawy. l miasta też nie wszystkie zaadoptowały ustawę. W r. 1911 
jeszcze trzy miasta z ludnością powyżej 50.000 m. i 19 miast 
z ludnością powyżej 30.000 m. nie poddało się ustawie, co nie 
świadczy dodatnio o jej aktywności. 

Z raportów prof. Adamsa wynikało dalej, że świadczenia 

podatkowe były przeważnie niewystarczające na utrzymanie bi
bljotek na należytym poziomie, z reguły zaś dotyczyło to miast, 
które otrzymały kosztowne do utrzymania gmachy z fundacji 
Carnegiego. 

Konkluzje prof. Adarusa szły w dwóch kierunkach: wstrzy
mania akcji budowania gmachów bibljotecznych po miastach, 
zwrócenia natomiast uwagi na zaopatrzenie w bibljoteki ludności 
wiejskiej. 

Problem ten rozwiązano, podobnie jak w Stanach Zjedno
czonych, zapomocą zorganizowania sieci bibljotek ruchomych, 
opartej o centrale okręgowe (County Library System). System ten, 
ugruntowany na zasadzie skoordynowania pracy i wysiłku, da
wał znacznie pewniejsze gwarancje zaspakajania potrzeb czytel· 
niczych ludności wiejskiej, aniżeli skąpo wyposażone i z konieczoo 
ności słabo uzupełniane bibljoteki stałe. Nie wyklucza on zresztą 
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posiadania przez gminy wiejskie bibljoteczki zasadniczej, złożonej 
z encyklopedji, słowników, atlasu, podręczników, klasyków an
gielskich i książek najbardziej potrzebnych. 

Plan rozbudowy sieci bibljotek ruchomych oparł się na po
mocy finansowej Carnegie Trustees, zagwarantowanej na lat 5 
tytułem próby. Był w tern pierwiastek ryzyka, wobec braku za
bezpieczenia prawnego po upływie tego terminu. Zabezpieczenie, 
to dał dla Anglji i Walji omawiany już akt z r.1919, dla Szkocji 
akt z r. 1918, a dla Irlandji dwa akty z r. 1924 i 1925. 

Ten nowy kurs polityki bibljotecznej przyniósł odrazu zna-
komite wyniki. W ciągu kilku lat (1920-26) z 62 hrabstw 57 
wprowadziło nową ustawę, co w rezultacie podniosło odsetek 
ludności, zamieszkującej «tereny bibljoteczne» w średniej ogól
nokrajowej (Anglja-Walja) z 54°/0 , notowanych w r. 1911, do 
96·3°/0 w r. 1926. Wydajność bibljotek wyraża się obecnie po
ważną cyfrą czytelnictwa, która w r. 1925 wynosiła dla miast 
w średniej ogólno-krajowej 11°/0 (dochodząc w bardzo licznych 
miastach do dwudziestu kilku procent), a dla wsi 7·2°/0, t. zn., że 
co 9-ty mieszkaniec w miastach, a co 14-ty na wsi korzysta z bi
bljotek publicznych. Suma wydatków bibljotecznyc~ (pokrywa
nych według średniej ogólno-krajowej w 92°/0 z podatku bibljo
tecznego) stanowi 1 szył. na głowę mieszkańca, zaopatrzenie 
w książki w średniej ogólnej 52·2 książki na 100 mieszkańców 1• 

Są to już dziś rezultaty bardzo duże, osiągnięte jednak 
w całej pełni dopiero w astatniem dziesięcioleciu na skutek 
zmiany ustawy dawnej w duchu współczesnych wskazań. Przy
kład Anglji świadczy dobitnie o znaczeniu i praktycznej warto
ści ustawy bibljotecznej nawet w krajach o tak wysokiej kultu
rze. Przełamuje ona skutecznie bierność, stanowiącą nagminny 
nałóg wszystkich prawie społeczeństw, pobudza inicjatywę, ugrun
towuje podłoże prawidłowej organizacji czytelnictwa. 

Ustawa angielska pozostała na gruncie europejskim faktem 
odosobnionym w ciągu lat kilkudziesięciu. Do r. 1919 mamy do 
zanotowania jedynie w Szwecji ustawę z r. 1905, dotyczącą jed
nak tylko uprawnienia bibljotek do korzystania z subwencyj 

1 Przodujące miejsce zajmuje Londyn, a właściwie London-City, które 
wyłączone zostało z obliczefl, jako odbiegające zbyt daleko od norm prze
ciętnych. Wydatki bibljoteczne stanowią tam prawie P/2 f. szter. (28·7 szył.) 

na mieszkańca, księgozbiory bibljoteczne - 15 tomów na mieszkańca. 
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państwowych, i ustawę uzupełniającą z r. 1912, określającą wy
miar tych subwencyj. 

Nie znaczy to, by sprawa bibljotek publicznych była w zu
pełnem zaniedbaniu. Ruch bibljoteczny w Europie rozwija się 

samodzielnie, a od końca XIX w. dość intensywnie, przechodząc 
z reguły pewne stałe etapy (najpierw inicjatywa prywatna i or
ganizacja bibłjotek związków i stowarzyszeń, potem zasiłek 

gminy, wreszcie przejęcie bibłjotek przez gminę, względnie koo
peracja gminy z prawnymi właścicielami bibljotek). W wielu pań
stwach (Szwecja, Norwegja, Danja, Holandja, Finlandja, Belgja, 
Francja, Prusy, Saksonja) rząd przychodzi z pomocą w postaci 
subwencyj, czy to pieniężnych czy w książkach, zasiłki te jednak -
z powodu swej nikłości- mają wielokrotnie raczej wartość mo
ralnej podniety, aniżeli efektu realnego. Istnieją też próby rządowe 
związania organizacji bibljotek z ustrojem szkolnym, analogiczne 
do koncepcji ustawy new-yorskiej z 1835 r., która, jak wiemy, 
z biegiem lat została zaniechana jako niedość owocna. Próby te 
czynione są w początkach drugiej połowy XIX w. we Francji, 
Finlandji, Hiszpanji, na te same tory weszła raz jeszcze, po 80 la
tach, w czasach nowszych (1917) polityka oświatowa ltalji. 

Pomimo wszystko ruch bibljoteczny cechuje jednak w oma
wianym okresie pewna anemiczność wyników, spowodowana 
znanemi już brakami, które zawsze i wszędzie paraliżują moż
ność prawidłowego rozwoju bibljotek, a więc brakiem stałych 
i mocnych podstaw finansowych, prowadzącym do obumierania 
najpiękniejszych poczynań, niewystarczalnością subwencyj rzą

dowych i samorządowych, uzależnionych przytern od tych lub 
innych wpływów politycznych i personalnych, oraz brakiem na
leżytego wglądu państwowego. 

Ten laissez-faire'yzm państwowy odbijał się też na jakości 
bibljotek, znajdując swój jaskrawy wyraz np. we Francji, która, 
przy wcale niezgorzej rozwiniętej ilościowo sieci bibljotek, ugrun
towanej na długoletniej tradycji bibljotecznej, posiada zarazem 
dziś jeszcze «municypałki» (miejskie bibljoteki publiczne), bę

dące odstraszającym przykładem, jak nie powinny wyglądać i pra
cować bibljoteki publiczne. 
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III. 

Punktem zwrotnym w rozwoju europejskich bibljotek pu
blicznych staje się wojna światowa, a właściwie jej skutki. 

Odbudowa polityczna i ekonomiczna wielu państw, pocią
gająca do natychmiastowej współpracy wszystkie warstwy spo
łeczne, rozszerzenie praw wyborczych i powszechna prawie de
mokratyzacja społeczeństw, wysunęły jako naczelny problem po
lityki państwowej przygotowanie ogółu obywatelskiego do no.;. 
wych zadań na drodze planowej, w szeroki program ujętej oświaty 
pozaszkolnej. Polityka ta uznała w całej pełni niewystarczalność 

szkoły powszechnej jako podłoża kultury narodowej, a nawet jej 
częściową irracjonalność (analfabetyzm powrotny) przy braku 
środków, któreby pozwalały utrwalić, rozszerzyć i zastosować 
wiadomości, nabyte w szkole. Bibljoteki publiczne, te «najlepsze 
uniwersytety dla wszystkich», stały się hasłem pracy nad two
rzeniem «Oświeconej demokracji», aktualizując zarazem leżącą do
tąd odłogiem sprawę ustawodawstwa bibljotecznego. 

Pierwszy krok w tej dziedzinie czyni Czechosłowacja, uchwa
lając jednogłośnie ustawę bibljoteczną natychmiast po odzyska
niu niepodległości, bo już w r. 1919. Za jej przykładem idą: 
Bułgarja (1920), Danja (1920), Belgja (1921), Estonja (1924), fin
Jandja (1927). Charakterystyczne jest, że ustawy bibljoteczne 
w tym okresie wprowadzają przedewszystkiem państwa niewiel
kie, jakgdyby wiedzione nieomylnym instynktem, który każe im 
szukać rekompensaty nikłości terytorjalnej na drodze tworzenia 
silnego - dzięki oświacie - frontu obywatelskiego. 

Ustawy współczesne dadzą się ująć w dwie grupy. Jedną 

z nich będą stanowiły ustawy, których celem jest stworzenie 
podwalin prawidłowej ogólnokrajowej sieci bibljotek (ustawa 
czechosłowacka, bułgarska, estońska, częściowo belgijska), drugą 
ustawy, które tworzą jakgdyby nadbudowę gotowego już gma
chu, ugruntowanego na samorzutnej opiece gminy i państwa, 
i ograniczają się głównie do skodyfikowania zasad pomocy pań
stwowej, traktowanej jako współczynnik żywszego rozwoju i in
tensywniejszej wydajności bibłjotek już istniejących. Ten cha
rakter mają ustawy duńska, fińska i częściowo belgijska, odpo-
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wiadające znanemu nam już etapowi ewolucyjnemu ustaw ame
rykańskich z r. 1898. 

Najwcześniejszą z współczesnych ustaw bibljotecznych, naj
oryginalniejszą zarazem, najlepiej pomyślaną i najkonsekwentniej 
przeprowadzoną jest u s t a w a c z e c h o s ł o w a c k a. Staje się 
ona momentem przełomowym w dziejach ustawodawstwa bi
bljotecznego, kierującym politykę bibljoteczną na zupełnie nowe tory .. 

Ustawa czechosłowacka poraz pierwszy wprowadza na 
miejsce dotychczasowej zasady bierności, uzależniającej kwestję 
organizowania bibljotek przez gminę od woli wyborców, zasadę 
bezwzględności, opartą na bezwarunkowym obowiązku zakła
dania i utrzymywania bibljotek publicznych przez gminy. Stawia 
ona program organizacji bibljotek i czytelnictwa na 8zerokiej de
mokratycznej podstawie, obejmując siecią bezpłatnych i powszech
nie dostępnych bibljotek gminnych odrazu zarówno miasta jak 
i wsie, w myśl zasady naczelnej, że «dla uzupełnienia i pogłę
bienia wykształcenia wszystkich warstw społecznych każda gmina 
polityczna musi posiadać bibljotekę, złożoną z książek istotnej 
wartości». jedynie w zakresie wykonania ustawy zróżniczkowane· 
są terminy, uwzględniające odroczenia do lat t O-ciu dla gmin 
najmniejszych (poniżej 200 mieszkańców) i dla Słowaczyzny (5 lat), 
z tern jednak, że do r. 1929, t. j. w przeciągu dziesięciolecia, sieć 
bibljotek w całym kraju musi być całkowicie wykończona. 

W zakresie finansowym ustawa ugruntowuje zabezpiecze
nie bibljotek na nowych zupełnie zasadach, uchylając dotychcza
sową formę podatku bibljotecznego, włączając natomiast koszty 
utrzymania bibljotek do normalnych wydatków gminy, pokrywa
nych z ogólnych sum budżetowych, narówni z wydatkami na 
inne objekły użyteczności publicznej. Ustawa wysuwa przytern 
zdrową zasadę obliczania sumy wydatków bibljotecznych gminy 
w stosunku do liczby mieszkańców, uwzględniając zaś słabszą 
zdolność płatniczą wsi wprowadza prcgresję, normującą mini
malną wysokość stawek zależnie od wielkości gminy (od 30-100 
halerzy rocznie na głowę m!eszkańca). Oprócz świadczeń gotówko
wych gmina obowiązana jest dostarczyć dla bibljoteki odpowied
niego pom:eszczenia,a także pokrywać wynagrodzenie bibljotekarza. 

Co się tyczy naczelnego kierownictwa i nadzoru, ustawa 
powierza je ministerstwu oświaty, dając mu zarazem prawo czyn
nej ingerencji zarówno w stcsunku do gminy, wrazie niewypeł-
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niania przez nią obowiązków nałożonych przez ustawę, jak też 
w zakresie wszystkich punktów gospodarki bibljotecznej, czy to 
natury techniczno-administracyjnej czy oświatowo-ideowej. W spół
praca społeczeństwa zabezpieczona jest dzięki lokalnym komite
tom bibljotecznym o szerokim zakresie kompetencyj. funkcje 
bezpośredniej administracji spełnia bibljotekarz, który zasiada 
z głosem doradczym w komitecie bibljotecznym. 

Wobec mieszanego składu ludnościowego Republiki Cze
chosłowackiej ustawa zajmuje się troskliwie zabezpieczeniem praw· 
mniejszości do rozwoju własnej kultury, nakazując tworzenie na 
tych samych finansowych podstawach odrębnych bibljotek w ję
zyku mniejszości, wzgl. specjalnych oddziałów bibljoteki ogól
nej tam, gdzie mniejszości wynoszą określony procent. Liberalna 
ta polityka w stosunku do mniejszości jest zarazem zabezpie-· 
czeniem praw ludności czeskiej w tych licznych gminach, gdzie 
ona zkolei stanowi drobną mniejszość. 

Ustawa, zawierająca 11 paragrafów, uzupełniona jest licz
nemi rozporządzeniami wykonawczemi, interpretującerui poszcze
gólne jej punkty i dającemi precyzyjne wskazówki co do jej wyko
nywania. M. in. dotyczą one minimalnej wieikości księgozbiorów 
bibljotek gminnych i ich wewnętrznej struktury, minimum przy
rostu rocznego, organizacji bibljotek dziecięcych, muzycznych, 
bibljotek okręgowych, pojętych - wobec zasady stałych bibljo
tek gminnych - jako centrale pomocnicze, organizacji komite
tów bibljotecznych i t. p. Obecnie projektowana jest nowelizacja 
ustawy na podstawie uzyskanego doświadczenia. Zmiany prze
widziane dotyczą przedewszystkiem: a) zróżnico\vania funkcyj 
organów nadzorczych - ministerstwa oświaty i ministerstwa 
spraw wewnętrznych - i powierzenia pierwszemu głównie kon
troli w zakresie bibljotekarsko-technicznym i ideowym, b) usta
wodawczego zatwierdzenia powiatowych komisyj oświatowych 
jako pośredniego organu nadzorczego nad małemi bibljotekami, 
c) przeznaczenia ustawowych świadczeń gminy wyłącznie na za
kup i konserwację księgozbioru, d) zabezpieczenia zwrotu k~ią
żek w trybie administracyjnym, e) ustawowego zatwierdzenia 
zasady pomocy państwowej (w książkach) dla gmin najsłabszych, 
j) zwolnienia korespondencji bibljotecznej od opłat pocztowych. 

Bezwzględny, demokratyczny i liberalny charakter ustawy, 
racjonalność wytycznych form organizacyjnych, ścisłość i przej-

PRZEGI..\0 BIBLJOTECZNY 11, 1928, ZESZ, 4. J 8 
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rzystość rozporządzeń wykonawczych złożyły się na imponujące 
wyniki, które przy doskonałej organizacji pomocy społecznej 

w ciągu kilku Jat postawiły Czechosłowację na jerlnem z naj
pierwszych miejsc w Europie pod względem rozwoju bibljotek 
i czytelnictwa. Po 5-ciu latach istnienia ustawy 83°/0 gmin posia
dało już bibljoteki publiczne (czytelnictwo wzrosło o 350°/0), po 
8-miu latach liczba gmin, nie posiadających bibljoteki, stanowiła 
zaledwie 5°/0, w roku bieżącym, t. j. po 9-ciu latach, sieć bibljo
teczna jest całkowicie wykończona. Z natury rzeczy sieć ta składa 
się przeważnie z małych bibljotek wiejskich, nie są one jednak 
organizmami martwemi, powołaneroi do teoretycznego bytu wolą 
prawodawcy. O intensywności ich pracy świadczą dane staty
styczne, które wykazują, że ogólno-krajowa liczba czytelników 
stanowi (1927 r.) 7·4°/0 , t. zn., że co 13-ty mieszkaniec w całem 
państwie korzysta z bibljotek gminnych. Liczba wypożyczeń wy
n·~si w tymże roku powyżej 13·5 miljona tomów, co stanowi 
więcej niż 1 tom przeczytany rocznie na głowę mieszkańca, a 18 
tomów rocznie na czytelnika. Zaopatrzenie bibljotek przedstawia 
przec!ętnie 48 tomów na 100 mieszkańców, a świadczenia gmin 
w średniej ogólnej dają powyżej 1 kor. na głowę mieszkańca, 
t. j. przekraczają wybitnie (w niektórych gminach dziesięciokrot
nie) stawki ustawowe, świadcząc o niezmiernie życzliwem usto
sunkowaniu się władz samorządowych do ustawy. 

Rezultaty te godne są tern większego podziwu, że w mię
dzyczasie należało zwalczyć rezultaty 300-letniej niewoli, wytrze
biać analfabetyzm (dochodzący na Słowaczyźnie do trzydziestu 
kilku, na Rusi Podkarpacldej do sześćdziesięciu kilku procent), 
a nawet «stworzyć:> dla niektórych dzielnic, np. dla Słowaczyzny, 
literaturę, wobec tego, że w ciągu ostatniego stulecia uległa ona 
wytępieniu wskutek wynaradawiającej polityki madziarskiej. 

Wyniki osiągnięte zyskują jeszcze na wyrazie, gdy je ze
stawimy z rezultatami ustawy angielskiej, która, jak widzieliśmy, 
po 60 latach pozostawiła jeszcze 97·5°/0 ludności wiejskiej i 21°/0 

ludności miejskiej bez zaopatrzenia w bibljoteki, a rozwój ruchu 
bibljotecznego w astatniem trzydziestoleciu zawdzięcza częściowo 
pomocy zewnętrznej (Carnegie). Zestawienie to przemawia w de
cydujący sposób na rzecz ustawy czechosłowackiej, stanowiącej 
pierwowzór ustawy bezwzględnej, opartej na zdrowych podsta
wach finansowych i szczerze demokratycznem podłożu. 
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Inny nieco charakter ma u s t a w a b e I g i j ska. Poczęta 

w kraju wybujałej autonomji samorządowej, gdzie «mer ma wię
cej władzy od króla», ustawa ta podobno nie mogła iść torami 
przymusu, wytyczonemi przez Czechosłowację. Zachowała też 

typ ustawy względnej, uzależniając obowiązek gminy w zakresie 
zorganizowania bibljoteki od woli 1/ 5 wyborców. Koszt założenia 
i utrzymywania bibljoteki' obciąża gminę- tak jak w ustawie cze
chosłowackiej - w rubryce normalnych wydatków i wynosi jako 
minimum (bez progresji) 25 cent. na mieszkańca. Tam, gdzie istnieją 
już bibljoteki społeczne, gmina może je zaadoptować na warun
kach umowy. Wszystkie bibljoteki o charakterze publicznym, 
gminne, adoptowane lub prywatne, są uprawnione do korzysta
nia z subwencyj rządowych, o ile odpowiadają warunkom wy
tkniętym przez ustawę (odpowiedni lokal, określone minimum 
książek, wypożyczeń i godzin otwarcia, powszechna dostępność, 
bezpłatność l, kierownictwo przez bibljotekarza narodowości bel
gijskiej, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne, poddanie się 

inspekcji państwowej). 
Zadaniem ustawy jest przedewszystkiem, jak głosi § l, ure

gulowanie położenia bibljotek, które się jej poddadzą, zapomocą 
przyznania im stałych zasiłków rządowych, pozatern zapewnienie 
im odpowiedniego kierownictwa a także opieki państwowej. 

Wobec dobrze już rozgałęzionej sieci bibljotek, organizowanych 
i utrzymywanych bądź przez gminy, bądź przez bardzo liczne 
instytucje kulturalno-oświatowe, ustawa miała na celu nietyle 
zwiększenie stanu ilościowego bibljotek, ile podniesienie ich pod 
względem jakościowym, zwiększenie ich wydajności, podciągnię
cie dotychczasowych bibljotek «ludowych» (bibliotheques popu
laires) do poziomu bibljotek publicznych w dzisiejszem pojmo
waniu tego słowa. Dążenie to jest niezaprzeczoną zasługą ustawy 
belgijskiej, aczkolwiek w praktyce nie zostało ono w całej pełni 

zrealizowane. 
Szereg dekretów królewskich bardzo szczegółowo komen

tuje organizację «służby bibljotecznej» w kraju, wymagania, sta
wiane przez państwo bibljotekom «uznanym» (t. j. uprawnio
.nym do korzystania z subwencyj rządowych), kwalifikacje biblio
fekarzy i normy zasiłków rządowych na pokrycie ich poborów, 

1 Z wyjątkiem ew. drobnych opłat za wypożyczanie do domu. 
18* 
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wysokość subwencyj państwowych wogóle, organizację władz 
nadzorczych a także naczelnej rady bibljotecznej przy minister
stwie oświaty, charakter biuletynu bibljotecznego, wydawanego 
przy ministerstwie i t. p. 

Niektóre z zamierzeń ustawy (np. naczelna rada bibljoteczna, 
biuletyn) obumarły, niestety, w szybkim czasie, z przyczyn -
majem zdaniem - niedostatecznie umotywowanych. W każdym 
razie ustawa przyczyniła się bardzo skutecznie do rozwinięcia 
ruchu bibljotecznego w kraju. W ciągu 6 lat powstało 786 no
wych bibljotek, 59°/0 gmin zaadoptowało ustawę, 2127 bibljotek 
(895 komunalnych i 1232 prywatnych) zostało uprawnionych do 
subwencyj rządowych. Subwencje te wzrosły ze 100.000 fr. z przed 
czasów ustawy, do 2.000.000 fr. w r. 1927, z czego 70°/0 prze
znaczone jest na książki i czasopisma. To też ilostan księgozbio
rów w bibljotekach uznanych podniósł się już w ciągu kilku 
pierwszych Jat o 36°/0 , liczba wypożyczeń przeszło o 100°/0• 

Opieka rządu nad fachowem przygotowaniem pracowników bi
bljotecznych wyraża się w licznych, rokrocznie urządzanych kon
ferencjach i kursach krótkotrwałych, liczba wydawanych zaświad
czeń kwalifikacyjnych wynosi średnio 300 rocznie. Według da
nych, udzielonych mi łaskawie w Wydziale bibljotek Ministerstwa 
Nauki i Sztuki w Brukseli, w r. 1927 księgozbiory bibljotek uzna
nych wykazywały 3.339.000 tomów, liczba wypożyczeń 6. 7 41.000 
tomów, liczba abonentów 505.000. W stosunku do siedmiomiljo
nowej ludności są to cyfry bardzo wysokie, tembardziej, iż do
tyczą tylko części kraju 1

• 

T o też na Zachodzie, gdzie ustawa czechosłowacka i jej 
wykonanie mniej są znane, ustawa belgijska uważana jest za 
wzorową, a jej wyniki za wspaniałe. Trzeba jednak pamiętać, że 
znaczna część zasługi w tym względzie przypada państwu, które 
przez ustawę wzięło na siebie poważną część obowiązków w sto
sunku do bibljotek - i obowiązki te wypełnia konsekwentnie 
i z całą troskliwością. 

U s t a w a b u łgarska jest dalszem ogniwem państwowej 
akcji oświatowej, intensywnie prowadzonej od lat 50-ciu, t. j. od 
chwili odzyskania niepodległości po 500-letniej niewoli. Celem 

1 Niestety, Ministerstwo nie posiada danych statystycznych z bibljotek,. 
które nie korzystają z przywilejów ustawy. 
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tej ustawy jest wzmocnienie przez bibljoteki okręgowe sieci bi
bljotek wiejskich, gęsto rozsianych po całym kraju, utrzy
·mywanych przez gminy lub zrzeszenia społeczne i połączonych 
przeważnie ze świetlicami. 

Ustawa nakazuje zakładanie po miastach i wsiach «cen
tralnych» (t. j. dogodnie pod względem komunikacyjnym poło
żonych) bibljotek, któreby posiadały w większej liczbie egzem
plarzy «wartościowe utwory literatury rodzimej i obcej, nieo
dzowne dla potrzeb kulturalnych i ekonomicznych ludności». Jeden 
okręg (Bułgarja ma ich 15) musi posiadać conajmniej 6 powszech
nie dostępnych i bezpłatnych bibljotek tego typu. Podział okręgu 
na odpowiednie rejony bibljoteczne określa okręgowa rada 
szkolna. Bibljoteki podlegają nadzorowi i naczelnemu kierowni
ctwu ministerstwa oświaty, które też (formalnie) ponosi koszty 
ich utrzymania. Gminy obowiązane są współdziałać w utrzyma
niu bibljotek, przekazując ministerstwu fundusze z budżetów 

gminnych, zgodnie z § 131-szym ustawy o oświacie narodowej. 
Ustawa zastrzega wyraźnie wgląd ministerstwa w charakter księ
gozbioru. Spisy książek do zakupu muszą być zatwierdzone 
w ministerstwie, które ma prawo odrzucać książki godzące w mo
,ralność i obyczajność społeczną, a także książki dobierane ten
dencyjnie z uwzględnieniem zainteresowań nielicznych grup 
ludności, względnie partyj politycznych. Administracja i spo
łeczna działalność bibljotek podlega corocznej inspekcji fachow
ców, wyznaczonych przez ministerstwo. Bezpośrednie kierow
nictwo sprawują odpowiednio wykwalifikowani bibljotekarze, 
którzy są urzędnikami państwowymi i otrzymują potrzebny per
sonel pomocniczy. Są oni zarazem przewodniczącymi komitetów 
bibljotecznych. Komitety te mają się składać z trzech osób, wybie
ranych na trzy lata zpośród przewodniczących miejscowych orga
nizacyj społecznych, kulturalnych, ekonomicznych i sportowych. 
Do obowiązków komitetu należy nadzór nad prawidłowem zu
żytkowaniem funduszów bibliotecznych i opieka nad rozwojem 
czytelnictwa. Wybory zatwierdzane są przez ministerstwo, które 
również ma prawo nie przyjąć odmowy wybranego kandydata, 
-o ile uzna ją za niedostatecznie umotywowaną. Nieczynność 

członków komitetu (np. nieusprawiedliwione nieprzychodzenie na 
zebrania) karane jest grzywną, ściąganą niezwłocznie przez miej
:scowy urząd finansowy. Grzywną również karane jest nieprzy-
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bycie przewodniczących omawianych instytucyj na wybory do 
komitetu. Grzywny obracane są na zakup książek. Koresponden
cja bibljoteczna wolna jest od opłat pocztowych. 

Takie są wytyczne ustawy, która - jak widzimy- należy 
do typu ustaw bezwzględnych, wysuwa odrębne zasady organi
zacyjne i ma charakter wybitnie centralistyczny a nawet apodyk
tyczny. W przeciwieństwie do ustaw poprzednio omawianych 
cechuje ją bardzo silnie zaznaczona ingerencja rządu we wszyst
kie dziedziny działalności bibljoteki, redukująca udział gminy wy
łącznie prawie do świadczeń finansowych. Zarazem występuje 

usilne dążenie do przyciągnięcia pokrewnych organizacyj spo
łecznych do współpracy z bibljoteką, zapewnienie bibljotekarzowi 
należytego stanowiska, a także poważna troska o zabezpieczenie 
bibljotek przed lekturą, mogącą wywierać wpływ niepożądany. 

W tym punkcie ustawa bibljoteczna uzupełniona jest przez 
ustawę o literaturze dla młodzieży, poddającą ruch wydawniczy 
bardzo surowym rygorom. Ustawa zabrania wydawania książek, 
czasopism i wszelkich utworów dla młodzieży o treści niemo
ralnej, sensacyjnej, podniecającej fantazję w kierunku ujemnym, 
budzącej okrucieństwo i nienawiść. Nikt nie może redagować 
i wydawać jakichkolwiek utworów dla młodzieży bez pozwole
nia ministerstwa oświaty, wszystkie publikacje dla młodzieży pod
legają bezwarunkowo cenzurze ministerstwa, a rozpowszechnianie 
utworów niezakwalifikowanych karane jest sądownie. Ustawa 
powołuje do życia pięcioosobowy komitet dla oceny książek 
i opracowywania katalogów, ustanawia coroczne nagrody pie
niężne za najlepsze utwory dla dzieci i młodzieży, oraz zapewnia 
możność wydawania w wytwornej szacie doborowych utworów, 
jako książek pamiątkowych dla najlepszych uczni. 

Obie ustawy uzupełnione są rozporządzeniami wykonaw
czemi, których dotąd jeszcze nie posiadam, nieznane mi też są 

ich wyniki realne. jednakże rezultaty, osiągnięte przez Bułgarję 
na polu szkolnictwa i zwalczania analfabetyzmu są rękojmią, że 
i na polu organizacji bibljotek i czytelnictwa ustawa przyczyni 
się skutecznie do zrealizowania zamierzeń państwowych, a więc 
do wzmocnienia sieci bibljotek, zwiększenia ich wydajności i na
dania im pożądanego kierunku ideowego. 

Do typu ustaw bezwzględnych należy również u s t a w a 
e s t oń ska. W 24 obszernych paragrafach obejmuje ona całość 
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przepisów, mających na celu «zapewnienie wszystkim obywate
lom państwa możności korzystania z książek». Ustawa nakazuje 
zakładanie we wszystkich miastach, osadach i wsiach bibljotek 
w takiej liczbie, by każdy mieszkaniec mógł mieć do nich swo
bodny dostęp. Organizacja bibljotek w miastach należy do sa
morządu miejskiego, we wsiach i osadach do samorządu powia
towego. Do sieci bibljotek publicznych mogą być włączane bi
bljoteki prywatne, o ile wypełniają przepisy, obowiązujące bi
bljoteki publiczne. Utrzymanie bibljoteki należy do obowiązków 
gminy, która wstawia na ten cel potrzebne sumy do normalnego 
swego budżetu, przyczem świadczenia na zakup książek winny 
wynosić conajmniej 2 marki na mieszkańca. W utrzymaniu bi
bljotek partycypuje też państwo, wstawiając corocznie do budżetu 
potrzebne sumy. Subwencje rządowe winny zasadniczo odpowia
dać wysokości sum, wstawionych w roku ostatnim do budżetu 
gminnego na cele bibljoteki, ograniczone są jednak co do ma
ximum (20.000 mk. na 1 bibljotekę). Subwencje mogą być udzie
lane w postaci książek według spisu, przysłanego przez bibljo
tekę 1• Przy bibljotekach mają funkcjonować komitety bibljoteczne, 
złożone z przedstawicieli władz samorządowych i kierowników 
bibljotek. Zadaniem ich jest czuwanie nad całością i rozwojem 
bibljotek, popieranie czytelnictwa, zatwierdzanie wyboru książek 
i decyzja co do ich usuwania, opracowywanie regulaminów bibljo
tecznych i corocznych sprawozdań. Bibljoteki w zasadzie są bez
płatne, mogą jednak w razie potrzeby pobierać zastawy pien:ężne, 
w wysokości określonej przez władze gminne, oraz drobne opłaty 
za wypożyczanie do domu (maximum ich określa ustawa). Kary 
za uszkodzenie, względnie zagubienie książek ściągane są w try
bie administracyjnym. Bezpośredni nadzór nad działalnością bi
bljotek sprawują lokalne lub powiatowe władze szkolne. Na
czelne kierownictwo należy do ministerstwa oświaty, które upraw
nione jest do wydawania rozporządzeń uzupełniających w ra
mach spraw objętych ustawą. 

Ustawa estońska w porównaniu z bułgarską ma charakter 
decentralistyczny, przyznając samorządom szersze kompetencje 

1 Bibljoteka główna w Tallinie, dostępna i dla ludności pozamiejsco
wej, korzysta z większej subwencji- minimum 3 mk. na mieszkańca- a także 
z egzemplarza obowiązkowego; otrzymuje również z bibljoteki państwowej 
książki, niepotrzebne instytucjom rządowym przy spełnianiu funkcyj służbowych. 



WANDA DĄBROWSKA 

.a dość ogólnikowo określając zakres kierownictwa i nadzoru 
państwowego. Również co się tyczy finansowego zabezpieczenia 
bibljotek, cechuje ją pewna płynność («sumy potrzebne»), pozo
stawiająca zbyt wiele pierwiastku dowolności, co w praktyce 
może mieć nieraz skutki ujemne. Dodatnią jej stroną jest zobo
wiązanie państwa do świadczeń na rzecz bibljotek w wysokości 
normowanej świadczeniami gminy, co z reguły pobudzająco 

działa na władze gminne, a przedewszystkiem bezwarunkowość 
w zakresie organizowania i utrzymywania bibljotek. Bardzo cenny 
jest też punkt o ustawowem zagwarantowaniu minimalnych świad
czeń gminy przeznaczonych wyłącznie na zakup książek, a także 
par2_graf, dotyczący ochrony księgozbioru przed nadużyciami. 

Łącznie z zapewnieniem subwencji rządowej, wyrażanej zazwy
czaj w książkach, stwarza to podwaliny prawidłowego rozwoju 
bibljoteki, który przedewszystkiem związany jest ze stanem i wzro
stem księgozbioru. To też, aczkolwiek nie mogłam dotąd uzy
skać dokładnych danych statystycznych co do rozwoju ruchu 
bibljotecznego w Estonji w ostatnich latach, jestem przekonana, 
że dodatni wpływ ustawy (weszła ona w życie w r. 1925) zdo
łał się już ujawnić. Zwiedzona przezemnie w r. 1927 główna 

bibljoteka miejska w Tallinie przekonała mię z jednej strony o sta
rannem i hojnem zaopatrywaniu księgozbioru (dzieła poczytnych 
autorów estońskich znajdują się w wypożyczalni w kilkudzie
sięciu egzemplarzach, pozatern cała rodzima literatura w jednym 
egzemplarzu w bibljotece podręcznej), z drugiej o stosowaniu 
najwspółcześniejszych metod pracy. Na podkreślenie zasługuje 

fakt, że w zakresie techniki bibljotecznej wszystkie gminne bi
bljoteki publiczne podlegają przepisowej normalizacji. 

Odrębny charakter, aniżeli ustawy dotychczas omawiane, 
mają u s t a wy: duńska i f i ń ska. 

W krajach, posiadających doskonałą organizację bibljoteczną, 
ugruntowaną dzięki samopomocy społecznej, samorzutnej opiece 
gminy i zasiłkom państwowym, ustawy te stały się faktycznie 
tylko przypieczętowaniem akcji szeroko już rozwiniętej i wrosłej 
mocno w organizm narodowy. Znaczenie ich da się streścić 

w dwu zasadniczych punktach: primo, w stworzeniu dla b ibljotek 
lepszych warunków pracy - a tern samem i wydajności - dzięki 

zwiększeniu i ustawowemu zagwarantowaniu stałej i określonej 
pomocy finansowej państwa, będącej zarazem bodźcem dla zakty-
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wizowania opieki gminnej; secundo, we wzmocnieniu zasad ogól
no-państwowej polityki bibljotecznej zapomocą częściowego zre .. 
organizowania i prawnego zatwierdzenia centralnego organu kie~ 
rowniczego i nadzorczego. 

Finansowe współdziałanie państwa w akcji bibljotecznej 
wyraża się w obu ustawach w postaci zasiłków pieniężnych, 
których normy regulowane są bądź w stosunku do wysokości 
świadczeń gminy, bądź w stosunku do realnych wydatków bi
bljotek. Ustawa duńska rozróżnia dwa typy zasiłków państwo
wych: zasadnicze i specjalne. Pierwsze przysługują z reguły jed
nej bibljotece publicznej w każdej gminie w wysokości 50° l 0 zwy
czajnych wydatków bibljotecznych gminy z roku ostatniego (obli
czanych łącznie ze świadczeniami w naturze). Do zasiłków specjal
nych uprawnione są bibljoteki, posiadające, poza wypożyczalnią, 
bezpłatną czytelnię, fachowe kierownictwo, wogóle lepszą organi
zację i szerszy zakres działalności. W sumie jednak całkowity 
zasiłek państwowy dla jednej gminy nie może przekraczać 15 ty
sięcy koron rocznie. Wyjątek stanowią bibljoteki centralne, które 
wspomagają bibljoteki lokalne ruchomerui kompletami, udzielają 

porad fachowo-technicznych i t. p.; mogą one otrzymywać do
datkowo 8.000 koron rocznie, co razem stanowi na jedną bibljo
tekę 23.000 koron zasiłku rządowego. Pozatem państwo udziela 
również zasiłków na rozszerzanie i reorganizację bibljotek w wy
sokości 11 s wydatków samorządowych na ten cel. 

Tak samo pojęta jest pomoc państwa w ustawie fińskiej. 
Ma ona stanowić 50°/0 realnych wydatków bibljoteki, przyczem 
większy zasiłek przysługuje gminom uboższym a w przyszłości 
także bibljotekom centralnym (których potrzeba narazie nie zo
stała jeszcze zadecydowana). Pozatem państwo partycypuje w ko
sztach budowy budynków bibljotecznych (w 20°/0 , a w gminach 
uboższych w 30°/0 ) i w dalszem ich utrzymywaniu (w rocznej 
wysokości równej 1° l 0 wartości budynku). Nawet o ile przy budo
wie gmachów szkolnych wyznaczy się specjalny, odpowiedni lokal 
na bibljotekę publiczną, gmina otrzymuje częściowy zwrot ko
sztów w ramach powyższych norm. Prawo do zasiłków pań
stwowych przysługuje również bibljotekom zrzeszeń i związków, 
musi być jednak corocznie zatwierdzane. 

W obu krajach pomoc państwowa, istniejąca już uprzednio 
jako akt zwyczajowy, została dzięki ustawie ustabilizowana 
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i znacznie rozszerzona (w Finlandji np. subwencje rządowe pod-· 
niosły się odraztt z 1 miljana mk. na 4 miljony mk. rocznie), co., 
rzecz prosta, musi się odbić ożywczo na zwiększeniu wydajno
ści bibljotek a tern samem i wzmożeniu ruchu czytelniczego. 

Drugim zasadniczym punktem obu ustaw jest prawne za
pewnienie centralnego organu kierowniczego i nadzorczego. 
Ustawa duńska ustanawia go w osobie (generalnego) dyrektora 
bibljotek i rady bibljotecznej. Do funkcyj dyrektora należy prze
dewszystkiem rozdział subwencyj rządowych, nadzór nad bibljo
tekami, zatwierdzanie przepisów i planów pracy bibljotecznej oraz 
sprawozdań rocznych, udzielanie porad i wskazówek zarówno 
w zakresie administracyjno technicznym jak też w zakresie do
boru książek, opieka nad fachowem kształceniem pracowników 
bibljotecznych, zatwierdzanie bibljotekarzy i norm ich uposaże
nia (tylko kierownicy bibljotek centralnych zatwierdzani są przez 
ministra na wniosek rady bibljotecznej). Dyrektor stoi na czele 
specjalnego biura państwowej kontroli bibljotecznej, złożonej 

z inspektora bibljotecznego, konsulenta i 5 asystentów. Nadzór 
rozciąga się nietylko na bibljoteki, objęte ustawą, ale i na szereg 
innych, które nie podlegają radzie bibljotecznej (bibljoteki szkolne 
i nauczycielskie). Rada bibljoteczna, której przewodniczy dyrek
tor bibljotek, zwołując ją conajmniej dwa razy do roku, składa 

się z 1 O członków, reprezentujących ministerstwo oświaty, sa
morządy wszystkich stopni, kierowników bibljotek i związek bi
bljotek (Danmarks Biblioteksforening). Zadaniem rady jest współ
działanie z dyrektorem bibljotek w kształceniu bibljotekarzy, opra
cowywanie budżetów, przedkładanie wniosków w sprawie roz· 
woju bibljotek i czytelnictwa oraz opinjowanie w zasadniczych 
kwestjach z dziedziny bibljotekarstwa i związanego z niem ruchu 
oświatowego. Rada bibljoteczna powołana została do życia na 
miejsce funkcjonującego od szeregu lat państwowego komitetu 
bibljotecznego o mniejszym liczebnym składzie, ale pokrewnych 
kompetencjach. Komitet ten odegrał poważną rolę w rozwoju 
ruchu bibljotecznego, dzięki pomocy przy organizowaniu bibljo
tek i opracowywaniu jednolitych metod pracy (ujednostajnienie 
klasyfikacji, przepisów katalogowania i t. p.). 

Podobny charakter ma w Finlandji zatwierdzona świeżo 
przez ustawę a istniejąca tam od r. 1920 państwowa komisja 
bibljoteczna (działająca tylko w zakresie bib l jotek publicznych),_ 
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złożona z 7-miu osób: przewodniczącego (członka departamentu 
szkolnictwa) oraz 6-ciu reprezentantów organizacyj oświatowych, 
powołanych zpośród przedstawicieli różnych sfer społecznych 
i obu narodowości (fińskiej i szwedzkiej). Komisja ta ma rów
nież do pomocy biuro, złożone z dyrektora (jest nim obecnie 
kobieta, mag. phil. H. Cannelin}, 5 konsulentów (4 finów i t 
Szwed}, między których rozdzielono nadzór nad bibljotekami ca
łego kraju według rejonów bibljotecznych, oraz 2 urzędników. 
funkcje komisji fińskiej odpowiadają funkcjom rady bibljotecznej 
i dyrektora bibljotek w Danji. 

Jak widzimy, ustawy duńska i fińska, oparte w strukturze 
swej o wcześniejszą nieco ustawę szwedzką, nie wnoszą no
wych elementów w ustrój bibljoteczny kraju. Są one jedynie 
pewnem rozszerzeniem a zarazem prawnem usankcjonowaniem 
poczynań, które zdołały wykazać swą niezaprzeczoną realną war
tość. Jednakże fakt, że nawet w krajach o doskonałych trady
cjach bibljotecznych i wzorowych formach organizacyjnych uznano 
za potrzebne uregulowanie pewnych bodaj dziedzin gospodarki 
bibljotecznej na drodze ustawodawczej, potwierdza znaczenie 
ustawodawstwa bibljotecznego, nietylko jako konstruktora no
wego ustroju, lecz również jako czynnika zabezpieczającego ciąg
łość, trwałość i konsekwentny rozwój zaaprobowanych już form 
organizacyjnych. 

Tak się przedstawia w możliwie krótkiem ujęciu polityka 
bibljoteczno-oświatowa szeregu państw, ugruntowana na spe
cjalnych ustawach. Jak już zaznaczyłam, mamy pozatern do za
notowania dążenia licznych państw do popierania ruchu bibljo
tecznego na drodze rozporządzeń rządowych. Z nowszych po
czynań tego typu zasługują na uwagę przedewszystkiem H i
s z p a n j a i R o s j a. 

W Hiszpanji dekret królewski z r. 1911 1 nakazuje rozbu
dowę «wzorowych» bibliotek, opartych na zasadach i wzorach 
amerykańskich free Public Libraries, powołuje też komisję do 
szybkiego opracowania katalogów bibljotecznych. Wyniki, pomimo 
niskiego poziomu kultury (60°/0 analfabetów}, przeszły wszelkie 
oczekiwania, przekonywując rząd o wartości podjętej pracy. 

1 Poprzednikiem jego był dekret z r. 1869, nakazujący zakładanie bi
bljotek ludowych przy szkołach, i dekret z r. 1870, potwierdzający ten nakaz 
bez względu na trudności wykonania. Ruch trwał do r. 1876 - i zamarł. 
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W Rosji dekret rady komisarzy ludowych o scentralizowa .. 
niu pracy bibljotecznej w R. S. f. S. R. (r. 1920) ma wiele cech 
pokrewieństwa z rozpatrywanemi ustawami. Włącza on w jed
nolitą sieć wszystkie typy bibljotek, deklarując ich publiczność 
(t. j. powszechną dostępność i bezpłatność) i poddając je pod 
centralny zarząd ludowego komisarjatu oświaty. Dla przeprowa
dzenia konsolidacji bibljotek i skoordynowania pracy dekret po
wołuje do życia centralną komisję bibljoteczną, złożoną z 7-miu 
osób, podlegających zatwierdzeniu ludowego komisarjatu oświaty 
(4 reprezentantów ludowego komisarjatu oświaty, 2 wszechro
ryjskiej centralnej rady związków zawodowych, l przedstawiciel 
rady rewolucyjno-wojennej). Do kompetencyj komisji należy usta
lanie i zmiana typu bibljotek, opracowywanie i zatwierdzanie 
planów co do przegrupowywania i przenoszenia zasobów książ
kowych poszczególnych bibljotek, rozszerzanie sieci bibljotecznej, 
ustalanie regulaminów bibljotecznych, czuwanie nad rozwojem 
czytelnictwa, organizacja czytelnictwa młodzieży i t. p. Uzupeł

nieniem komisji centralnej są komisje bibljoteczne lokalne o po
krewnym składzie osobowym. Dekret reguluje też organizację 

zaopatrywania w książki wszystkich bibljotek, włączonych w sieć 
(z wyłączeniem bibljotek specjalnych). Powierza ją mianowicie 
lokalnym komisjom rozdzielczym, które otrzymują książki z cen
trali rozdzielczej przy państwowym instytucie wydawniczym. 
Centralny bibljoteczny kolektor i kolektorzy bibljoteczni przy 
sekcjach bibljotecznych oddziału polityczno-oświatowego, posia
dający rangę instruktorów, prowadzą całą pracę w zakresie kom
pletowania bibljotek. 

Dekret uzupełniony jest rozporządzeniami o ujednostajnie
niu klasyfikacji we wszystkich bibljotekach według systemu dzie
siętnego i o normalizacji metod pracy. 

Dekret rady komisarzy ludowych ma charakter wybitnie 
centralistyczny i bezwarunkowy. Słusznemu dążeniu do udostęp
nienia wszystkich księgozbiorów dla wszystkich, do normalizacji 
techniki pracy i poddania ogólno-krajowej organizacji bibljotecz
nej jednolitej władzy, towarzyszy zdecydowana postawa co do 
ujęcia ideowego kierunku działalności bibljotek i rozwoju czytel
nictwa w ściśle określone ramy, co do których można mieć po
ważne zastrzeżenia z punktu widzenia apolityczności (ściśle mó
wiąc apartyjności) pracy oświatowej. Abstrahując jednak od pier-
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wiastków politycznych, czyniących bibljoteki w pewnej mierze 
ekspozyturami ideologji i propagandy rządowej, należy podkreślić· 
z uznaniem żywy rozwój ruchu bibljotecznego w Rosji, zarówno 
w dziedzinie pracy oświatowej, jak też organizacji pracy wewnętrz
nej, nieograniczającej się tylko do przejmowania wzorów ame
rykańskich, lecz szukającej własnych nowych dróg. 

W zakresie starań rządowych o rozwój bibljotek publicz
nych na pochlebną wzmiankę zasługuje też akcja rządowa na 
Ł o t w i e, która na cele oświaty pozaszkolnej, a przedewszyst
kiem na bibljoteki publiczne, przeznacza 3°/0-owy dodatek do bi
letów kolejowych, uzyskując w ten sposób rokrocznie poważne 
sumy, a także rząd Kernala Paszy, który zapoczątkował, w ścisłem 
znaczeniu tego słowa, akcję bibljoteczną w T u r c j i. 

IV. 

Jak widzimy, od lat kilkunastu, a przedewszystkiem od czasu 
wojny światowej we wszystkich niemal państwach europejskich 
ujawnia się intensywny ruch bibljoteczny pod auspicjami tak 
lub inaczej sformułowanej, lecz wyraźnej i czynnej opieki pań
stwowej. 

Na uboczu stoi dotąd, niestety, P o l s k a. 
W ciągu dziesięciu lat niepodległości nie uczyniono u nas 

w zakresie publicznych bibljotek oświatowych prawie nic, aby 
naprawić braki, wynikające z wiekowej niewoli. 

Ze strony rządu i państwa brak należytej i stałej opieki 
nad publiczneroi bibljotekami oświatoweroi i organizacją czytel
nictwa wśród szerokich warstw społecznych, powszechna pra
wie bierność samorządów w tych sprawach, a także wzrastająca
bo niczem nie mącona - obojętność społeczeństwa tłumaczą 

w zupełności dzisiejszy stan rzeczy, którego smutnym objawem 
jest t. zw. katastrofa książki polskiej, przysłowiowa nędza i we
getacja bibljotek, upadek czytelnictwa, zaniedbanie umysłowe sze
rokich mas ludności. 

Dziesięcioletnie doświadczenie wykazało dobitnie, że nie 
może być mowy o zmianie na lepsze bez wprowadzenia w grę 
czynnika, który wszędzie wykazał swą mezaprzeczoną wartość,. 

a którym jest ustawa bibljoteczna. 
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Ustawa bibljoteczna ma w Polsce już swą krótką, lecz wy
mowną kartę. W r. 1921 projekt ustawy, stanowiący część ogól
nej ustawy o oświacie pozaszkolnej, złożony był oświatowej 

komisji ówczesnego sejmu, został jednak wycofany wobec zu
pełnego braku zrozumienia ze strony komisji i wypaczenia za
sadniczej myśli projektu. W jesieni r. ub. projekt samodzielnej 
ustawy bibljotecznej złożony został przez Warszawskie Koło 
Związku Bibljotekarzy Polskich w Ministerstwie W. R. i O. P., 
nie doczekał się jednak dotąd jeszcze - po chwilowem zainte
resowaniu - rzeczowego rozpatrzenia. Projekt ten został oparty 
na gruntownej znajomości współczesnego ustawodawstwa bi
bljotecznego i zapoznania się na miejscu z jego wpływem w sze
regu krajów. 

Projekt ustawy 1 należy do typu ustaw bezwzględnych. Bio
rąc za podstawę omawiane na wstępie postulaty współczesnego 
ustawodawstwa bibljotecznego i opierając się w koncepcji ogól
nej głównie na ustawie czechosłowackiej, jako najlepszej i naj
wydajniejszej w skutkach ustawie dotychczasowej, projekt polski 
odbiega od pierwowzorów w kilku zasadniczych punktach, przy
stosowując się do warunków i możliwości lokalnych. 

Projekt ustawy wysuwa jako cel «podniesienie poziomu 
kultury ogółu, pogłębienie jego świadomości obywatelskiej 
i usprawnienia zawodowego oraz dostarczenie mu szlachetnej 
rozrywki zapomocą udostępnienia dobrej książki». Dla realizacji 
tego celu projekt ustawy dąży do stworzenia podstaw ogólno-krajo
wej sieci powszechnie dostępnych, bezpłatnych bibljotek publicz
nych. Rozbudowę jej ugruntowuje na dwojakim typie bibljotek: 
na bibljotekach stałych w miastach i większych gminach wiej
skich, i na bibljotekach ruchomych, opartych o centrale powia
towe, dla mniejszych gmin wiejskich (poniżej 2.000 m.). Plan ten 
w pewnej mierze odpowiadałby organizacji bibljotecznej w Sta
nach Zjednoczonych i Anglji (County Library System) oraz 
w Szwajcarji. Wprowadzenie zasady dwojakiego typu bibljotek 
jest u nas niezbędne wobec niewystarczalności środków małych 
gmin na utrzymanie w należytym rozwoju bibljoteki stałej, a prze
dewszystkiem _ wobec naszego skomplikowanego ustroju gmin-

1 Wydrukowany w całości - z omyłkawern opuszczeniem paragrafu, 
dotyczącego odroczeń - w czasopiśmie Polska Oświata Pozaszkolna, 1928, 
str. 59-63. 
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nego (gminy jedno- i wielowioskowe). Centrale powiatowe mia
łyby też na celu wypożyczanie książek (ew. za drobną zapłatą) 
mniejszym bibljotekom stałym. 

Organizowanie i utrzymywanie bibljotek publicznych włą"' 

czone jest w projekcie -zgodnie z duchem nowoczesnego usta
wodawstwa bibljotecznego - do normalnych obowiązków gminy, 
a koszty pokrywane są z ogólnych sum budżetowych. Wyso
kość bibljotecznych wydatków gminy normowana jest liczbą 

mieszkańców z oznaczeniem minimum i zachowaniem zasady 
progresji 1

• Wobec niemożności zbyt wielkiego bezpośredniego 
obciążania gminy, a niewystarczalności proponowanych stawek 
na potrzeby bibljoteczne w gminach niewielkich (gminy wiejskie 
do 10.000 mieszkańców, miasta do 5.000 m.), do pomocy finan
sowej dla nich pociągnięte są samorządy wyższego stopnia (po
wiatowe). Utrzymana jest tu również zasada określania zasiłku 
według liczby mieszkańców i progresja, lecz w stosunku od
wrotnie proporcjonalnym do wielkości gminy. Na utrzymanie 
central powiatowych składają się świadczenia gmin, zwolnionych 
z obowiązku utrzymywania bibljoteki stałej, i przynależne tym 
gminom świadczenia powiatowe. Do sieci bibljotecznej mogą być 
włączone - na warunkach umowy - istniejące już bibljoteki 
społeczne, uprawnione do otrzymywania ustawowych świadczeń 
gminy, o ile podporządkują się przepisom obowiązującym gminne 
bibljoteki publiczne i inspekcji państwowej. Punkt ten spotykamy 
we wszystkich ustawach; ma on na celu uwolnienie gminy od 
obowiązku zakładania nowej bibljoteki tam, gdzie znajdują się 

już bibljoteki o charakterze publicznym, a zarazem pieczę nad do
robkiem już posiadanym. 

Publiczne bibljoteki gminne, wzgl. adoptowane, mają być 
bezpłatne, projekt ustawy przewiduje jednak opłaty karne (śc;ią

gane w trybie administracyjnym), jako niezbędną - zwłaszcza 

w naszych warunkach - ochronę księgozbioru. Bibljoteki po
winny być «dostępne dla wszystkich i uwzględniać potrzeby 

zainteresowania danego środowiska» (a więc ludności wiejskiej 

1 Od 10 groszy rocznie na mieszkańca w gminach najmniejszych -
do 1 zł. w gminach największych (powyżej 1.000.000 m.). Stopa świadczeń jest 
w polskim projekcie większa niż w innych ustawach, wszędzie bowiem normy 
ustawowe okazały się niewystarczające dla utrzymania bibljotek i są zwięk
szane samorzutnie, bądź w drodze nowelizacji. 
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i miejskiej, rolniczej i fabrycznej i t. p., ludności polskiej i tery-. 
torjalnych mniejszości narodowych). Wszystkie bibljoteki, utrzy
mywane z funduszów społecznych, a także bibljoteki korzysta
jące z zasiłków samorządowych czy rządowych, winny się zareje
strować w Ministerstwie W. R. i O. P. lub w wyznaczonym przez 
Ministerstwo urzędzie.- Przesyłki bibljotek ruchomych i wszelkie 
przesyłki książkowe do bibljotek zwolnione są od opłat poczto
wych. 

Bezpośrednim kierownikiem bibljoteki jest odpowiednio wy
kwalifikowany bibljotekarz (bibljotekarka); zakres kwalifikacji dla 
bibljotekarzy różnego typu określą bliżej rozporządzenia wykonaw
cze. Wynagrodzenie bibljotekarza w gminach większych (powy
żej l 0.000 m.) winno mu zapewnić możność całkowitego poświę
cenia się pracy bibljotecznej (t. zn. nietraktowania jej jako za
jęcia dodatkowego). 

Opieka nad rozwojem poszczególnych bibljotek należy do 
lokalnych komitetów bibljotecznych, o kompetencjach analogicz
nych do omawianych w innych ustawach. Zwierzchnie kierow
nictwo i nadzór nad wszystkiemi bibljotekami (przedewszystkiem 
w zakresie techniczno-bibljotekarskim i ideowym) a także piecza 
nad kształceniem pracowników bibljotecznych powierzone jest -
jak wszędzie - Ministerstwu W. R. i O. P., którego organem 
doradczym i opinjodawczym ma być Rada Bibljoteczna. Wyko
nanie ustawy przekazane jest Ministerstwom W. R. i O. P. 
i Spraw Wewnętrznych, przyczem całkowite przeprowadzenie 
ustawy w całym kraju rozkłada się na lat 10 (program wykona
nia i tabelę odroczeń określą rozporządzenia wykonawcze). 

Omawiany projekt ustawy podlega obecnie jeszcze pewnym 
przeróbkom ze strony jego autorów. Obejmują one m. in. wpro
wadzenie zasady stałej finansowej pomocy państwowej przynaj
mniej dla gmin słabszych, a zarazem rozszerzenie i sprecyzowa
nie wglądu i kontroli państwa, częściową zmianę co do wyso
kości i charakteru świadczeń bibljotecznych ze strony samorzą
dów powiatowych i przyjęcie nieco odmiennej podstawy dla 
zwalniania gmin wiejskich od obowiązku zakładania stałej bibljo
teki publicznej. Pozatem wprowadzone zostają zastrzeżenia co do 
składu i charakteru księgozbiorów bibljotecznych, a także zastrze
żenia co do działalności lokalnych komitetów bibljotecznych, 
uwagi co do osoby bibljotekarza oraz kilka drobnych uzu- · 
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pełnień i przesunięć, opartych na podstawie dziewięcioletnich 
doświadczeń uzyskanych w Czechosłowacji 1• 

Projekt omawiany, a nawet sama koncepcja wprowadzenia 
w Polsce ustawy bibljotecznej spotkały się odrazu w pewnych 
sferach z opozycją, częściowo rzeczową, niejednokrotnie jednak 
operującą argumentami stojącemi na poziomie wspomnianej opozy
cji w angielskiej Izbie Gmin z przed lat 80-ciu. jest to zjawisko do 
pewnego stopnia zrozumiałe, bez głębszego jednak znaczenia dla 
samej sprawy. Krytyka rzeczowa, oparta na dążeniu do udoskona
lenia projektu i mająca szczerze na celu naprawę dzisiejszego 
stanu kultury umysłowej społeczeństwa, będzie cennym przy
czynkiem, napewno wziętym pod uwagę zarówno przez pro
jektodawców ustawy, jak i przez sfery, które przedewszystkiem 
będą decydowały o wprowadzeniu ustawy bibljotecznej w Pol
sce. Nad czczą opozycją, za którą kryje się bądź nieznajomość 

rzeczy, bądź obrona stanu posiadania przed ingerencją i kon
trolą państwową oraz chęć monopolizowania oświaty szerokich 
mas, życie przejdzie do porządku dziennego, dokumentując nie
właściwość takiego ujmowania kwestji tak, jak to się stało w Anglji 
i w innych krajach. 

Belgijski minister oświaty, M. Destre, wnosząc w r. 1921 
do parlamentu projekt ustawy bibljotecznej i podkreślając z na
ciskiem niezbędność ustawodawczej opieki nad bibljotekami wo
góle, motywował aktualną konieczność wprowadzenia ustawy 
w Belgji następującemi argumentami: a) narodowe i ekonomiczne 
odrodzenie kraju nie da się dokonać bez odrodzenia umysło
wego; b) skrócenie dnia roboczego byłoby tylko połowiczną re
formą, gdyby się nie zapewniło sferze robotniczej możności poży
tecznego wykorzystania wolnego czasu; c) drożyzna książek, 
utrudniająca indywidualny zakup, przerzuca obowiązek zaopatry
wania ludności w książki na bibljoteki publiczne; d) inicjatywa 
i prywatne siły społeczne są niewystarczające dla prawidłowej 
organizacji bibljotecznej w kraju i dla zabezpieczenia bibljotekom 
należytych podstaw bytu i wpływu. Wszystkie te argumenty 
mają i u nas pełną i ważką siłę. 

1 Cenne uwagi w tym względzie, wypowiedziane częściowo na tego
rocznym Zjeździe Bibljotekarzy Polskich we Lwowie, nadesłał mi łaskawie 
Dr L. Calabek, naczelny komisarz Ministerstwa Szkolnictwa i Oświaty w Cze
-chosłowacji, któremu i na tern miejscu najuprzejmiej za to dziękuję. 

PR~EG'-40 BIBLJOTECLNY 11, 192i. <:ESZ < 19 
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Dzisiejszy stan kultury umysłowej szerokich mas społecz~ 

nych, ilostan i zaopatrzenie naszych publicznych bibljotek oświa
towych i wypływający stąd stan i poziom czytelnictwa, stawiają 
w tym względzie Polskę na jednem z ostatnich miejsc w Euro
pie. Toteż ustawa bibljoteczna, ugruntowująca planową i kon
sekwentną organizację bibljotek i czytelnictwa, jest wyrazem rze
telnej i dojrzałej potrzeby naszego kulturalnego rozwoju. jest ona 
nietylko postulatem rozumnej polityki oświatowej, lecz dziś już 
kwestją naszej narodowej godności. 



JADWIGA BORNSTEINOW A: BIBLJOTEKI NAUKOWE 
W POLSCE W OŚWIETLENIU ST A TYSTYCZNEM. 

Bibljoteki naukowe stanowią tak ważny czynnik w życiu 
urnysłowem kraju, iż stan ich jest poniekąd, rzec można, wy
kładnią jego poziomu umysłowego. Są to bowiem warsztaty 
pracy, bez których nie może się obejść ani ten, kto pragnie 
czerpać z krynicy wiedzy, ani ten, kto ją własną pracą zasila. 

Materjały dotyczące bibljotek naukowych 1 w Polsce znaleźć 
można w Vll-ym tomie Nauki Polskiej (Warszawa 1927), zebrane 
i opracowane na zasadzie ankiety przez St. Dembego, oraz 
w E. Chwalewika Zbiorach Polskich (Warszawa 1926-1927). 
Zestawienia liczbowe oparte na tych materjałach podaje Rocznik 
Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok 1928, wydany przez Główny 
Urząd Statystyczny. Na tych zestawieniach Głównego Urzędu 
Statystycznego opieramy naszą analizę. 

Zbieranie materjałów zapomocą ankiety jest bezspornie 
drogą najlepszą, należy tu jednak Ul:zynić pewne zastrzeżenie, 

płynące z smutnego doświadczenia tych, którzy ankiety organi
zują. Chodzi mianowicie o to, aby ankieta była nietylko rozpisana, 
ale żeby wypełniane formularze istotnie wracały tam, skąd były wy
słane. Niestety, dotychczas- o ile instytucja zbierająca wiadomości 
nie rozporządza specjalneroi rygorami w stosunku do instytucyj 
zapytywanych - znaczne odsetki kwestjonarjuszy pozostają bez 
odpowiedzi. Opieszałość nasza sprawia, że tam, gdzie małym 
względnie wysiłkiem możnaby osiągnąć pożądane rezultaty, a więc 
na drodze, jakby się zdawać mogło, gładkiej, piętrzą się trud
ności, opóźniające osiągnięcie zamierzonego celu. 

Trudności te należy wziąć pod uwagę, rozpatrując przyto
czone poniżej liczby dotyczące bibljotek naukowych. Jeżeli bo
wiem liczbę bibljotek można uważać za względnie ustaloną po
mimo braku odpowiedzi ze strony znacznej liczby bibljotek, to nie 
można tego w żadnym razie powiedzieć o liczbie tomów, któreroi 
te bibljoteki rozporządzają - tych braków nic poza ankietą wy
pełnić nie jest w stanie. 

1 Nazwę tę stosujemy w niniejszym artykule do bibljotek, zawierają
cych dzieła bądź z zakresu nauk teoretycznych, bądź stosowanych, bądź też 
z dziedziny sztuk pięknych. 

19* 
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I. 

Zajmiemy się przedewszystkiem rozpatrywaniem kwestji li
czebności bibljotek naukowych w Polsce oraz ich rozmieszcze
nia terytorjalnego 1• Niżej podana tabliczka unaoczni panujące 
pod tym względem stosunki. 

F Bibljoteki naukowe 
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Tabl. l. 

W tabliczce tej zwraca uwagę nierównomierność rozkładu 
bibljotek naukowych w poszczególnych województwach. Gdy 
się przyjrzymy bliżej liczbom podanym, dojrzymy pewien stały 
związek, panujący między lepiej uposażonemi w bibljoteki woje
wództwami, a faktem istnienia na tych terytorjach uniwersytetów. 
Miasta uniwersyteckie, jako ośrodki życia umysłowego, w któ
rych popyt na książkę naukową jest szczególnie intensywny za
równo ze strony profesorów jak i studentów, zogniskowują bo
gate zasoby książek w znacznej liczbie książnic i wyciskają kul
turalną pieczęć na obrazie liczbowym bibljotek naukowych ca
łego województwa. 

M. st. Warszawa, jako stolica (siedziba administracji cen
tralnej) oraz miasto, posiadające wiele wyższych zakładów nauko
wych, zajmuje oczywiście miejsce pierwsze, gdy chodzi o liczbę 
bibljotek naukowych (146). Za nią postępują woj. Lwowskie (68) 
i Krakowskie (67), dzięki Lwowowi (36 bibljotek) oraz Krakowowi 
(45 bibljotek), który jeszcze do niedawna piastował zaszczytne 
stanowisko stolicy ruchu umysłowego i artystycznego Polski. 

1 Dane dotyczą roku 1925 oraz częściowo lat wcześniejszych. 
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Woj. Poznańskie (50) z miastem uniwersyteckiero Poznaniem (34) 
zaliczyć jeszcze należy do lepiej uposażonych województw. W oj. 
Lubelskie (19) i Wileńskie (13) nie wykazują bezwzględnie znacz
nych liczb bibljotek naukowych, Wileńskie jednak jest przez to 
samo nader interesujące, że całkowite swe bogactwo bibljotek 
zawdzięcza wyłącznie m. Wilnu (13). 

Liczby bibljotek naukowych w granicach województw wa
hają się, jak widzimy, znacznie: miasto- województwo Warszawa 
posiada 146 bibljotek, woj. Tarnopolskie zaś - zaledwie 1 bi
bljotekę. 

Ody przyjrzymy się stosunkowi, panującemu między liczbą 
bibljotek w danem mieście uniwersyteckiem, a liczbą bibljotek 
znajdujących się w całem województwie, do którego to miasto 
należy, to pomijając już nawet stosunki, panujące między mia
stem Wilnem a woj. Wileńskiem, przekonamy się, jak odrębne 

wogóle stanowiska zajmują miasta uniwersyteckie. M. st. War
szawę, jako miasto-województwo, musimy w tych obliczeniach, 
rzecz oczywista, pominąć. 

Bibljoteki naukowe l1 .....; 11 Q) la; i >. 
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1451 283 62,7 19 9 47,4 13 13 i 
100,01 50 34 68,0 67 45167,2 68 36 52,9 

Tabl. 2. 

Widzimy, że bibljoteki miast uniwersyteckich są niezmier
nie ważkieroi składnikami ogółu bibljotek, znajdujących się w po
szczególnych województwach, że procent0wy ich wskaźnik waha 
się między 47°/0 a 100°/0, że wartość miast uniwersyteckich pod 
względem liczby bibljotek naukowych jest tak wielka, iż bibljo
teki 6-ciu miast, pos:adających wyższe uczelnie, stanowią aż 62,7°/0 

wszystkich bibljotek naukowych w całej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Sama jednak liczba bibljotek naukowych nie stanowi je-
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szcze pełnego sprawdzianu możności zaspakajania intelektualnych 
potrzeb mieszkańców danego województwa lub miasta. Waż

nym momentem jest tu, rzecz oczywista, bogactwo poszczegól
nych księgozbiorów. To też, żeby rozszerzyć swój pogląd na 
poziom kultury umysłowej poszczególnych części kraju, musimy 
wejrzeć jeszcze i w liczby charakteryzujące stan księgozbiorów. 

Tutaj, niestety, odbija się w sposób dotkliwy niemożność 
uzyskania kompletnych danych w tym względzie, o czem już wy
żej była mowa. Z konieczności musimy opierać się na liczbach 
dotyczących tylko 79°/0 bibljotek naukowych, gdyż dla 21°/0 bi
bljotek danych o stanie księgozbiorów nie posiadamy. 

Niżej podana tabliczka zerjentuje nas w stosunkach, panu
jących w tym względzie. 
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Tabl. 3. 

Widzimy w powyższej tabliczce stosunki podobne do tych, 
jakie zaobserwowaliśmy w poprzedniej. Te województwa, na 
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których terytorjach istnieją wyższe zakłady naukowe, górują nie 
tylko pod względem liczebności bibljotek, ale także - a nawet 
w silniejszym, jak zobaczymy, stopniu - pod względem zaopa
trzenia tych bibljotek. Widzimy mianowicie, że m. st. Warszawa 
zajmuje i pod względem bogactwa księgozbiorów również czo
łowe stanowisko (2439,6 tys. tomów); następne miejsce pod 
względem zaopatrzenia w książki zajmuje woj. Lwowskie (1460,6 
tys.), dalej Krakowskie (1290,0 tys.), potem Poznańskie (1155, 1 tys.), 
następnie Wileńskie (657,0 tys.), wreszcie Lubelskie (326,1 tys.). 
·w pozostałych województwach najwyższa liczba tomów (woj. 
Warszawskie) wynosi już tylko 113,6 tys., najmniejsza (woj. Pole
skie) - 2,4 tys. 

Przyjrzyjmy się z kolei stosunkom procentowym, zacho
dzącym między stanem księgozbiorów każdego z wymienionych 
wyżej województw, a stanem księgozbiorów poszczególnych 
miast uniwersyteckich, znajdujących się na ich terytorjach. 
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Tabl. 4. 

jak widać z powyższej tabliczki, miasta uniwersyteckie je
szcze silniej wpływają na zwiększenie liczb charakteryzujących 

zawartość istniejących na tych terytorjach bibljotek, niż na liczbę 
samych bibljotek. Liczba tomów, zawartych w bibljotekach sześciu 
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miast uniwersyteckich, stanowi 82,3°/0 cgółu tomów, znajdują
cych się w całej Polsce. Gdy zestawimy rezultat obliczeń pro
centowych dla stosunku bibljotek w miastach uniwersyteckich 
do ogółu bibljotek (62,7°/0 ) z jednej strony, dla stosunku zaś 
tomów zawartych w bibljotekach miast uniwersyteckich do ogółu 
tomów (82,3°/0) z drugiej strony, to nasunie się nam oczywisty 
wniosek, że bibljoteki miast uniwersyteckich posiadają księgo
zbiory bogatsze od księgozbioru przeciętnego. 

Zestawiając poszczególne miasta uniwersyteckie z odnoś
nerui województwami, zauważymy poza znanym nam już sto
sunkiem Wilna do woj. Wileńskiego (100°/0) również niezmiernie 
wysokie wskaźniki procentow& Najniższy nawet wskaźnik, 

określający mianowicie stosunek zasobów książkowych Lublina 
do zasobów woj. Lubelskiego, wynosi 55°/0, stosunek Poznania 
do woj. Poznańskiego 72,3°/0, Krakowa do woj. Krakowskiego 
88,1°/0 i wreszcie Lwowa do woj. Lwowskiego 89,7°/0• 

Ustaliwszy wybitną przewagę zbiorów książkowych miast 
uniwersyteckich nad resztą miejscowości w kraju, przejdziemy 
do rozpatrzenia bibljotek według ich właścicieli. 

II. 

Bibljoteki dzielimy z tego punktu widzenia na pięć grup: 
na państwowe, samorządowe, towarzystw naukowych i innych, 
duchowne prywatne (wielkie). 

l 
l 
1 \Vyszczególnienie 

Państwowe 

Samorządowe 

Ogółem 

Towarz. nauk. .i innych 
Duchowne 
Prywatne 

lk~J> I j o t e k i n a u k o w e~ 
w t e m 
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Najwięcej (37,3°/0) bibljotek naukowych w Polsce należy, jak 
widzimy, do towarzystw naukowych i innych; duchowne bibljo
teki ustępują tym pierwszym pod względem liczebności, sta
nowią mianowicie 29,3°/0 ogółu; następne miejsce zajmują bi
bljoteki państwowe - 20,8°/0 ogółu; samorządowe stanowią 

zaledwie 9,1°/0 i wreszcie prywatne (wielkie) tylko 3,5°/0 wszyst
kich bibljotek. 

Stosunki te układają się w sposób, który przy bliższem wej
rzeniu bynajmniej nie powinien nas dziwić. Towarzystwa na
ukowe z natury rzeczy muszą bezwzględnie posiadać bibljoteki 
par excellence naukowe - jest to warunek, który stanowi o ich 
istnieniu i rozwoju. Wobec tego zaś, że do towarzystw nauko
wych dołączone są «inne» (niewymienione), musi to jeszcze ich 
liczebność zwiększać. Bibljoteki duchowne, zajmujące drugie 
miejsce pod względem liczebności, są temi bibljotekami, które 
w czasach historycznie odległych dźwigały na swych barkach 
całą reprezentację kultury umysłowej w kraju, były ogniskami, 
skąd ta kultura wokół promieniowała - i ich więc znaczna li
czebność jest zjawiskiem naturalnem. Bibljoteki państwowe, które 
zajmują następne w kolejności miejsce, są również dość liczne, 
gdyż potrzeby państwowe w dziedzinie administracji (bibljoteki 
przy ministerstwach i urzędach) oraz nauczania (bibljoteki przy 
wyższych zakładach naukowych) tego wymagają. Bibljoteki na
ukowe samorządowe są reprezentowane dość skąpo; samorządy 
utrzymują gdzieniegdzie, ale tylko sporadycznie, bibljoteki na-· 
ukowe (głównie otrzymane przez miasta w darze); właściwem 

jednak zadaniem samorządów jest organizowanie i utrzymywanie 
gęstej sieci bibljotek powszechnych, zakładanie zaś bibljotek 
czysto naukowych nie leży w zakresie ich działalności. Wreszcie 
prywatne bibljoteki zajmują miejsce ostatnie pod względem li
czebności z tego powodu, że uwzględnione tu są prawie wy
łącznie te nieliczne z pośród nich, które są dostępne dla pu
bliczności. 

Rozmieszczenie terytorjalne bibljotek, należących do po
wyższych grup właścicieli, uwydatnia przewagę bibljotek pań

stwowych, samorządowych oraz towarzystw naukowych w wo
jewództwach, posiadających miasta uniwersyteckie. Co do bi
bljotek duchownych, widzimy, że te szczególnie bogato wy
stępują liczebnie w woj. Lwowskiem i Krakowskiem, poniekąd 
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Poznańskiem i Kieleckiem. W ogóle gdy chodzi o liczebność bi
bljotek duchownych, województwa południowe odróżniają się od 
innych grup województw bogatszem pod tym względem uposa
żeniem. Sam Kraków- gród kościołów i klasztorów - posiada 
aż 20 bibljotek duchownych, Lwów posiada ich l t. 

Rzućmy teraz okiem na bogactwo księgozbiorów, ujętych 

w grupy według właścicieli. Wobec tego, że stan księgozbiorów 
będziemy dla uproszczenia rozpatrywali już nie w poszczegól
nych województwach, lecz w grupach województw \ przeto dla 

f Bibljoteki naukowe 
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Woj. wschodnie 
Bibljoteki ogółem 24 5 4 10 5 -

)) o podanej liczbie 
tomów 18 4 3 9 2 -

T omy w tysiącach 724,8 499,6 12,2 150,5 62,5 -

Woj. zachodnie 
Bibljoteki ogółem 68 17 9 21 20 l 

)} o podanej liczbie 
tomów 53 12 8 17 15 l 

Tomy w tysiącach 1355,9 501,1 375,5 246,1 213,2 20,0 

l 
Woj. południowe 

Bibljoteki ogółem 144 14 10 36 78 6 
» o podanej liczbie 

tomów 98 12 8 29 44 5 
T omy w tysiącach 2785,0 941,4 224,3 987,4 367,7 264,2 

l 
Tabl. 6. 

1 Grupy województw obejmują następujące województwa. Centralne: 
m. st. Warszawa, woj. Warszawskie, Łódzkie, Kieleckie, Lubelskie i Biało-
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łatwiejszego zorjentowania się również i liczbę bibljotek poda
jemy teraz w tym samym układzie (Tabl. 6). 

Z danych powyższych możemy wyrobić sobie pogląd na 
·stopień bogactwa księgozbiorów, mieszczących się w każdej 

z pięciu rozpatrywanych grup. Widzimy, że aczkolwiek najwięcej 
jest bibłjotek należących do towarzystw naukowych i innych 
(168, z czego 145 o podanej liczbie tomów), jednakże nie w tej 
rubryce figuruje najwyższa liczba tomów, lecz w rubryce bibljo
tek państwowych, których ilość jest tylko 94 (z czego 80 o po
danej liczbie tomów). Okazuje się przytem, że zawartość prze
ciętna bibljoteki państwowej ma się do zawartości przeciętnej 

bibljoteki towarzystw naukowych i innych, jak 41 : 15. Na wy
sokość przeciętnej liczby tomów bibljotek państwowych oddzia
ływują takie bogate bibljoteki, jak przedewszystkiem najbogatsza 
ze wszystkich bibljotek w kraju Bibljoteka Uniwersytecka w War
szawie, następnie Jagiellońska w Krakowie, Uniwersytecka Bi
'bljoteka Publiczna w Wilnie i inne. 

Drugie miejsce pod względem liczebności tomów zajmują bi
bljoteki istniejące przy towarzystwach naukowych i innych (2214,4 
tys.), dalsze miejsce należy do bibljotek duchownych (907,6 tys.), 
następne przypada bibljotekom samorządowym (794,2 tys.), po któ
rych wkońcu następują bibljoteki prywatne (751,9 tys.). 

Przy rozważaniu rozmieszczenia terytorjalnego zasobów 
książkowych widzimy, że najlepiej uposażone w książki są wo
jewództwa centralne (31 03,1 tys.), co - rzecz oczywista - uza
leżnione jest w zupełności od tego, że w skład tej grupy wcho
dzi stolica państwa (2439,6 tys.). Południowe województwa zaj
mują miejsce drugie (2785,0 tys.); sprawiają to dwa miasta: Kra-, 
ków (1137,1 tys.) i Lwów (1310,8 tys.), które stoją na wysokim 
poziomie kultury duchowej. Trzecie miejsce pod względem li
czebności księgozbiorów zajmują woj. zachodnie (1355,9 tys.); 
na to wpływa w dużej mierze Poznań (835,6 tys.). Dalej idą 

woj. wschodnie, które posiadają 724,8 tys. tomów - liczbę nie
znaczną, gdy chodzi o cały kompleks województw, tern bardziej, 
że samo m. Wilno wnosi tu pozycję 657,0 tys. tomów. 

Gdy skombinujemy rubryki: grup województw oraz wła-

stockie; Wschodnie: woj. Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie i Wołyńskie; 

Zachodnie: woj. Poznańskie, Pomorskie i Śląskie; Południowe: woj. Kra
kowskie, Lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie. 
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ścicieli bibljotek, wyniknie, że każda z pośród grup właścicieli 

ma swoje uprzywilejowane grupy województw, w których szcze
gólnie intensywnie rozwijała lub też obecnie rozwija działalność 
w kierunku tworzenia bibljotek. Tak więc zasoby książkowe 
bibljotek państwowych szczególnie licznie są reprezentowane 
w województwach centralnych (1358,6 tys.); nie dziw, że tak 
jest, gdyż m. st. Warszawa, należące do tej grupy, jest jako sto
lica ośrodkiem administracji centralnej, musi więc posiadać za
sobne księgozbiory przy ministerstwach i urzędach, pozatern 
zaś, jako stolica, ześrodkowuje również wiele wyższych uczelni 
państwowych, z których każda niemal jest zaopatrzona w bo
gate księgozbiory. Samorządowe księgozbiory są najbogaciej re
prezentowane w woj. zachodnich (375,5 tys.), na co się skła
dają Bibljoteki Miejskie w Poznaniu i Bydgoszczy oraz Książ

nica Miejska w Toruniu, posiadające bardzo bogate księgozbiory. 
Liczba tomów, zawartych w bibljotekach należących do towa
rzystw naukowych i innych, jest najwyższa w woj. południo

wych (987,4 tys.); fakt ten dałby się prawdopodobnie objaśnić 
przez to, że warunki swobody politycznej w czasach porozbio
rowych pozwalały na szerszy rozwój życia duchowego na te
renie b. zaboru austrjackiego, gdy tymczasem w pozostałych 
dzielnicach było ono bardziej przez zaborców tłumione. Liczba 
tomów w bibljotekach duchownych jest również najpokaźniejsza 
w województwach południowych (367,7 tys.). Jest to objaw bar
dzo naturalny, gdy się zważy, jak wiele klasztorów istnieje w tej 
połaci kraju. Z pośród bibljotek prywatnych najbardziej są uposa
żone województwa centralne (467,7 tys.), co objaśnia się przez 
to, że główne pozycje uwzględnionych tu bib l jotek prywatnych sta
nowią bibljoteki szeregu ordynacyj, znajdujące się w m. st. Warszawie. 

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że otrzymane re
zultaty dotyczą tylko, jak wspomnieliśmy już, 79°/0 bibljotek 
naukowych; gdybyśmy m~eli dane o wszystkich bibljotekach, to 
stosunki omawiane mogłyby w niektórych razach ulec pew
nemu przesumęcm. 

III. 

Przy rozpatrywaniu bibliotek naukowych pod kątem wi
dzenia ich specjalności zajmiemy się przedewszystkiem liczbą 
samych bibljotek, poświęconych odrębnym dziedzinom wiedzy 
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było, że bibljotek teologicznych powinno być więcej, t. j. tyle,. 
ile jest bibljotek duchownych (z puktu widzenia ich właścicieli) -
a więc 132. Wobec tego jednakże, że bibljoteki, obejmujące dwie 
lub więcej specjalności, wchodzą według klasyfikacji stosowanej 
w układzie tablic do bibljotek ogólno-naukowych, część bibljo
tek duchownych nie weszła do specjalności teologicznej. Po bi
bljotekach teologicznych najliczniej występują bibljoteki ogólno
naukowe (71) i humanistyczne (69), następnie idą bibljoteki nauk 
stosowanych (oprócz medycyny), których jest 61, oraz społeczno
ekonomicznych i prawnych, których jest 59. Najmniej licznie są 

reprezentowane medyczne (30), matematyczno-przyrodnicze oraz 
sztuk pięknych, których jest po 22. 

Procentowo stosunki te przedstawiają się jak następuje: 

-
Bibljoteki naukowe 

a; l ..c 
Q) :::: OQ.J Q) ..c u 
t:: N C N o=Q) >. IQ) N u Nu Q) u t:: 

o~ b t::Łjt:: >. u u._ t:: ,.!o: C .!o: 
.5o ·s.o (f) >.c N·-~ N Q)' 

·a ..... '"O ue~ u ~ ~ ·-'O ..!o: o ~o >. ~ ~ o. 
b.()~ o ~ e .... ~0'- "t z o o~ o co. .!o: 

Q) E Q)>, o. o._ Q) (f) 
~ t:: .._.N :E o f- ~ ~ '- C/) ..!o: ..... ..... N l: ;:E O. Q) (f) C/) 

115,7% '15,9% 15,3% 4,9% 13,1% 6,7% 13,5°/0 4,9% l 
Tabl. 8. 

Jeżeli teraz na tabl. 7-mej będziemy śledzili, w jakich grupach 
wojewódzkich przeważają bibljoteki poszczególnych specjalności, 
to (biorąc pod uwagę liczby bezwzględne) przekonamy się, że bi
bljoteki teologiczne występują szczególnie licznie w wojewódz
twach południowych, bibljoteki zaś wszystkich innych specjalno
ści są najbardziej zagęszczone w województwach centralnych, 
w której to grupie m. st. Warszawa wyciska dobitnie pieczęć 
swojej kulturalnej fizjognomji. 

Pozostaje nam jeszcze zaznajomienie się z liczebnością sa
mych księgozbiorów, posegregowanych według wyżej przyto
czonych specjalności. Na tabl. 7-mej mamy również dane, doty
czące zasobności bibljotek. 

Widzimy, że największa liczba tomów wyróżnia z pośród 
innych bibljoteki ogólno-naukowe, zawierają one mianowicie 
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4464,7 tys. tomów. Fakt ten objaśnia się tern, że bibljoteki uni
wersyteckie z natury rzeczy muszą być ogólno-naukowe, ponie
waż muszą dostarczać pomocy w jednakowej mierze wszystkim 
istniejącym wydziałom. Drugie miejsce po ogólno-naukowych 
zajmują pod interesującym nas teraz względem bibljoteki huma
nistyczne (1393,3 tys. tomów); następnie idą teologiczne, które 
wykazują w pierwszym rzędzie dlatego niewielką liczbę tomów 
(643,3 tys.), że posiadamy wiadomości zaledwie o 57°/0 istnieją

cych bibljotek teologicznych. Następnie idą pod względem ogól
nych zasobów książkowych bibljoteki nauk stosowanych (566,0 tys. 
tomów), społeczno-ekonomiczne i prawne (323,6 tys.), medyczne 
(262,3 tys.), sztuk pięknych (215, 7 tys.) i na samym końcu ma
tematyczno-przyrodnicze (99,9 tys.). 

Rozejrzymy sią jeszcze w stosunkach, jakie zachodzą po
między zawartością bibljotek poszczególnych specjalności a gru
pami województw. Przedewszystkiem księgozbiory ogólno-na
ukowe. Najbogatsze zbiory ogólno-naukowe widzimy w woj. 
południowych, następne dopiero miejsce zajmują pod tym wzglę
dem woj. centralne. Przewaga woj. południowych pochodzi stąd, 
że miasta uniwersyteckie tej grupy województw (Kraków i Lwów) 
posiadają razem 1637,8 tys. tomów, należących do ogólno-na
ukowych, natomiast miasta uniwersyteckie woj. centralnych 
(m. st. Warszawa i Lublin) posiadają ich tylko l O 19,6 tys. Bo
gactwo lub ubóstwo księgozbiorów w miastach uniwersyteckich 
jest naogół, jak widzimy już nie poraz pierwszy, czynnikiem de
cydującym nie tylko dla oddzielnego województwa, ale na
wet dla całej grupy województw. Pod względem specjalności 

humanistycznej najzasobniejszą jest grupa woj. centralnych 
(550,5 tys. tomów), co znowu jest zasługą m. st. Warszawy, 
które do tej ogólnej sumy wnosi wkład 480,0 tys. tomów. Co 
się tyczy zasobów książkowych bibljotek teologicznych, to wsku
tek wspomnianego wyżej braku wiadomości o 43°/0 ogółu tych 
bibljotek nie poddają się one uzasadnionym rozważaniom, prze
ciwnie, w tym stopniu niekompletne dane mogłyby · doprowa
dzić do paradoksalnych wniosków. Bibljoteki nauk stosowanych 
mają najpoważniejsze liczebnie zbiory w woj. centralnych (352,3 
tys.); co się zaś tyczy społeczno-ekonomicznych i prawnych bi-· 
bljotek, to z ogólnej sumy 323,6 tys. tomów na woj. centralne 
przypada ich aż 264,8 tys. (z tej sumy zaś na m. st. Warszawę_ 
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264,3 tys.). Bibljoteki o specjalności medycznej na ogólną liczbę 
262,3 tys. tomów mają znowu 216,0 tomów w woj. centralnych. 

Odmiennie natomiast rzecz się ma z zasobami książek, na
leżących do bibljotek sztuk pięknych; największa liczba tomów 
przypada tutaj na woj. południowe, mianowicie na ogólną liczbę 
215,7 tys. tomów w grupie woj. południowych znajduje się 

118, l tys., gdy tymczasem woj. centralne posiadają tomów tylko 
86,8 tys. W danym przypadku decydującą rolę odgrywa Kra
ków, wykazujący 106,1 tys. tomów, a więc bezmała połowę 

ogólnej zawartości bibljotek sztuk pięknych w całej Polsce. Zja
wisko to jest zupełnie zrozumiałe, gdy zważymy, że Kraków 
był i jest ogniskiem wybitnej kultury artystycznej. 

Zasoby książkowe bibljotek matematyczno-przyrodniczych 
znowu są wybitnie zogniskowane w woj. centralnych, miano
wicie na ogólną sumę 99,9 tys. tomów 86,9 tys. znajduje się 

w tej grupie województw. I znowu m. st. Warszawa jest tu 
składnikiem decydującym, wnosi bowiem do tej sumy wkład swój 
wysokości 85,2 tys. tomów. 

IV. 

Szeregując teraz bibljoteki naukowe według ilostanu ich 
księgozbiorów, dzielimy je na takie, które posiadają do 1000 to
mów, od 1001 do 5000, od 5001 do 10000 i t. d. (patrz tabl. 9). 

l l Bibljoteki naukowe 
li w tern posiadające tomów l 

Grupy E 
lo l . __, d; C'S' <!) 8 lo jo lo lo l g o <!)o ·- E województw 11~ ..... o o8 ·~o s:: o o ,....o -o ..... o ..... o 88 

11~ 
..... -o o8 00 88 O o 88 ~§_g-g o 8o 

~-
01.0 O o 01.0 - 1.0 ON 1.0 1.0 ~- ON 1.0 1.0 o 1.0 ~ ·-'"O ..... N ..... N P.. ·- ~ ~~-

Polska 451 57 117 73 53 28 13 9 5 l 95 

Woj. centralne 215 32 63 44 26 12 7 2 - l 28 
» wschodnie 24 2 5 2 3 4 - 1 1 - 6 
» zachodnie 68 12 18 5 8 3 3 3 l - 15 
» południowe 144 11 31 22 16 9 3 3 3 - 46 

Tabl. 9. 

Widzimy, że w ogólnej liczbie bibljotek (451) największa 

ich liczba reprezentuje grupę od 1001 do 5000 tomów, jest 
mianowicie takich bib l jotek 117; a więc najwięcej mamy bibljo-
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tek o nieznacznej liczbie tomów. Następnie posiadamy 73 bibljo
tek o bogatszym zbiorze książek, mianowicie takich, które mają 
5001 do 10000 tomów; 57 takich, które są zaliczone pod wzglę
dem zasobności do najniższej kategorji (do 1000 tomów); na
stępnie im grupa liczebna tomów jest wyższa, tern liczba repre
zentujących ją bibljotek jest niższa, by wreszcie osiągnąć swe 
minimum przy najwyższej grupie liczebnej, mianowicie - posia
damy tylko jedną bibljotekę zawierającą powyżej 500000 tomów 
(Uniwersytecką w Warszawie) 1• 

We wszystkich grupach bib l jotek poniżej 100000 tomów 
górują bibljoteki w woj. centralnych, co objaśnia się w dalszym 
ciągu przemożnym wpływem stolicy; jednakże w grupie 100001-
250000 oraz 250001-500000 stosunki te zmieniają się o tyle, że 
więcej bibljotek mamy tu nie w woj. centralnych, lecz w połud
niowych i zachodnich. Tutaj przewaga wspomnianych województw 
pochodzi w pierwszym rzędzie stąd, że w rubrykach tych figu
rują bibljoteki uniwersyteckie Krakowa, Lwowa i Poznania, gdy 
tymczasem bibljoteka uniwersytecka w Warszawie mieści się 

·w innej rubryce, w której nie miała wówczas żadnej innej so
bie podobnej. 

V. 

Zgrupowanie bibljotek naukowych według roku założenia 

rzuca interesujące światło na starożytność polskiej kultury i wska
zuje pewne momenty nasilenia życia kulturalnego narodu. «Wiek» 

Ie 
Bibljoteki naukowe 

Grupy w tern założone w wieku wzgl. roku 
~ 

województw .... - - ''d' lo- l '<l' lo-

'""" 
l lO 

<!) 

'0 - > > - - - <!)a 
b.O >( - > > - ON lO'<!' or:-. lO O' o- OON - >( >< > 000 C\1 00 1.000 r:-.oo o o- ..... o- ·-"'t:l o >< >< >< >< oo- oo- 00 .... 00 .... a-- o- ..... =o .... - - - - ..... o. 

, lHl' 
'' 

Polska 1451 2 l l 7 8 13 24 57 73 241 
Woj. centralne 215 l - - - 2 3 2 3 3 4 14 40 52 91 ,. wschodnie 24 - - - - l - - l - l - 2 8 11 

» zachodnie 68 - l l l l - 4 l 3 l 2 5 6 42 
» południowe 144 l - - 6 - 2 2 2 2 7 8 lO 7 97 

Tabl. 10. 

1 Przypominamy, że mowa tu o stosunkach, panujących około 1925 r.; 
obecnie i Bibljoteka jagiellońska figurowałaby w rubryce bibljotek o liczbie 
tomów powyżej 500000. 

PRZEGL.\0 BIBLJOTECZNY Jl, 1928, ZESZ. 4. 20 
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bibljotek w połączeniu z ich rozmieszczeniem terytorjalnem 1 

unaoczni nam tabl. l O (na str. 297). 
Najstarsze bibljoteki nasze są w woj. centralnych (Bibljo

teka Kapitulna w Płocku, założona w końcu XI wieku), połud-· 

niowych (Bibljoteka Kapitulna w Krakowie, założona przed 1101 r.) 
i zachodnich (Bibljoteka Diecezjalna w Poznaniu z XIII w. oraz 
Bibljoteka farna w Świeciu z wieku XIV). Następnie bibljotek 
założonych w wieku XV widzimy 6 w woj. południowych 

i 1 w zachodnich. Wiek XVI i XVII wykazują pewne obniżenie 
w zakładaniu bibljotek naukowych, XVIII - pewne nieznaczne 
nasilenie. Stulecie XIX dostarcza 52 bibljotek naukowych, wi
dzimy przytem, że każde ćwierćwiecze przynosi postęp pod tym 
względem, mianowicie: w I ćwierćwieczu mamy założonych 

7 bibljotek, w II - 8, w III - 13, a w IV już 24. 
Wiek XX rozpatrujemy ze względów politycznych w ten 

sposób, że dzielimy okres miniony na lata 1900-1917 i 1918-
1925. Ta prawdziwa era dla Polski, rok odrodzenia, i tutaj, jak 
w innych dziedzinach życia, głębokie wyryła znamię. Odrodzone 

Bibljoteki naukowe l l w tern założone w wieku wzgl. roku 

E '<1' 0\ '<1' 0\1~ lt') Q) 

Wyszczególnienie N '<1' ~ 0\ - N s:: Q) 00 00 00 00 0\ 0\ ...... - - t":! 

11~1 
- > > - - - ...... - ...... ~ ...... ...... "'Cj - - > > - l l l l l ! X - ....... X > o 
X X X X X 8 "' o lt') 8 00 o. 

N lt') ~ ...... Q) 

00 00 00 00 0\ 0\ ·-...... - ...... - - - s:: 

Ogółem rs/ 2 1 1 7 4 5 8 7 8 13 24157 73 241 

Państwowe 94- - - 1 - - 2 2 3 3 2 6 29 46 
Samorządowe 411- - - - 1 - 2 - 1 2 4 10 11 10 
Tow. nauk. i in. 168- - - - - - 1 3 3 7 17 38 31 68 
Duchowne 132 2 1 1 6 2 5 3 1 - - 1 3 l 1061 Prywatne 16 - - - - 1 - - 1 1 1 - - 1 11 

Tabl. 11. 

życie polityczne postawiło szereg postulatów, które musiały być 
bezwzględnie wypełnione. Powstaje administracja państwowa, 

ciała ustawodawcze, powstają uczelnie, instytuty badawcze, 

1 Zwracamy uwagę na ułamkowość danych o roku założenia bibljotek 
(na 451 bibljotek nie posiadamy wiadomości o roku założenia 241 bibljotek)" 
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naukowe i t. p. - a każda z tych instytucyj powołuje do życia 
bibljotekę, w której skupia dorobek naukowy lat ubiegłych. 

O intensywności tych poczynań świadczy stosunek dwóch 
wspomnianych okresów XX wieku. Do roku 1917 włącznie, 

czyli w ciągu lat 18-stu, było założonych bibljotek naukowych 
57, w okresie zaś 1918-1925, a więc w ciągu 8-miu lat, aż 73. 
Z tych ostatnich największa liczba (52) powstała w woj. cen
tralnych, z czego w samej Warszawie 36 bibljotek. 

Wreszcie przyjrzymy się tabl. 11, w której data założenia 
bibljotek jest skombinowana z ich przynależnością do państwa, 
samorządów i t. p. 

Widzimy, że bibljoteki założone w XI, XIII i XIV wieku 
są to wyłącznie bibljóteki duchowne. W wieku XV na ogólną 

liczbę założonych 7-miu bibljotek jest 6 duchownych, jedna zaś 
państwowa (Jagiellońska). Jeszcze i w XVI i XVII w. są zakła

dane prawie wyłącznie bibljoteki duchowne. W ciągu tego okresu 
na 9 założonych bibliotek została założona tylko 1 samorządowa 
(Bibljoteka Magistracka w Poznaniu w XVI w.) i 1 prywatna 
(Bibljoteka Ordynacji Zamoyskich w XVI w.). W XVIII w. sto
sunki ulegają już pewnej zmianie: na 8 bibłjotek mamy już tylko 
3 duchowne 1• 

Następnie inicjatywa z rąk duchownych przechodzi do rąk 
inteligencji świeckiej, która przy towarzystwach naukowych za
kłada znaczną liczbę bibljotek w ciągu całego XIX i części XX 
stulecia. Od chwili odrodzenia Polski bibljoteki zakładane przez 
państwo rywalizują pod względem liczbowym z bibljotekami 
tworzonemi przez towarzystwa i instytucje społeczne. 

1 Zwracamy jeszcze raz uwagę czytelnika, że, rozpatrując rozwój bi
bljotek w czasie, operujemy tu ciągle materjałem wysoce niekompletnym. 

20* 
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BANNISTER ARTHUR THOMAS: A DESCRIPTIVE CATA
LOOUE OF THE MANUSCRIPTS IN THE HEREFORD CA
THEDRAL LIBRARY. Hereford, Wilson & Phillips 1927. 8°. Knl. 5; 
str. VIII, 190. 

WOOLLEY REGINALD MAXWELL: CATALOOUE OFTHE 
MANUSCRIPTS OF LINCOLN CA THEDRAL CHAPTER LIBRARY. 
Oxford, University Press 1927. 8°. Str. XXIV, 190; l knl. 

Dawne księgozbiory angielskich kościołów katedralnych uległy 
w znacznej części rozproszeniu; większe partje pierwotnych, średnio
wiecznych zasobów rękopiśmiennych dochowały tylko niektóre, z któ
rych na pierwsze miejsce wybijają się bibljoteki katedralne w Durham, 
Hereford l, Lincoln, Salisbury i Worcester. Dwie ostatnie posiadały 
już od kilkudziesięciu lat nowoczesne katalogi rękopisów (przez E. M. 
Thompsona, 1882, i przez J. K. Floyera, 1906); dla Durham istnieje 
stary, na swój czas doskonały, dziś jednak wymagający już ponownej 
redakcji katalog T. Ruda (sporządzony w r. 1727, wydany dopiero 
w r. 1825). Dwa katalogi wymienione w nagłówku niniejszej recenzji 
zapełniają więc lukę: dzięki nim mamy już teraz pełny przegląd ręko
pisów przynajmniej najzasobniejszych bibljotek katedralnych angielskich. 

Katalog Bannistera opisuje 226, katalog W oolleya 298 kodek
sów. Schemat opisu wzorowany jest na katalogach M. R. Jamesa, który 
wspomagał w pracy zarówno jednego, jak drugiego autora. Więcej 
elementów opisu uwzględnia przytern katalog Bannistera; w porówna
niu np. z katalogiem St. John's College, ogłoszonym przez Jamesa 
w r. 1913, nie zaznacza tylko początku drugiej karty kodeksu (co jest 
przecież walną pomocą przy identyfikacji rękopisu w katalogach śred
niowiecznych; zob. np. wyjątki z katalogu sarbońskiego w mojej roz
prawie o Bibfjotece Ryszarda de Fournival, Kraków 1922, str. 43 
i nast.). Ten sam element opisu pomija także Woolley, co jeszcze dziwniej
sze z tego względu, że w przedmowie (str. X-XIV) autor wydaje stary 
katalog bibljoteki z XV -go wieku, w którym «2m fo. incipit» stale się 
powtarza (konkordancja obu katalogów jest jednak przeprowadzona). 
Pozatem pomija W oolley dane o oprawie oraz (z reguły) explicit -
co znowu musi być zapisane jako oszczędność nie na miejscu 2• 

Strona typograficzna nie jest, jak wiadomo, najsilniejszą stroną 
katalogów Jamesa; zamało wyzyskuje on różne stopnie i rodzaje pism, 

1 W Hereford dochowało się również, jak wiadomo, stare urządzenie 
bibljoteki, z inkatenacją rękopisów. 

2 Na skutek tego niedostatku potrzebowałem parokrotnej wymiany li
stów z autorem, by wreszcie ustalić, że to, co jego katalog dla rękopisu 113 
ff. 146-156 podaje za jeden utwór (Alexandri passionarius), jest właściwie 
zlepkiem z pięciu różnych dziet, a mianowicie z tzw. Quaestiones Nicolai Peri
patetici oraz z parafraz A verroesa do Parva Naturalia, przegrodzonych od 
"Mikołaja Perypatetyka» jeszcze jednem (więc 6-tem) dziełem, którego na 
razie nie potrafiłem zidentyfikować. 
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jakiemi dysponuje drukarnia. W obu omawianych tu katalogach nie 
widzimy pod tym względem zmiany na lepsze; owszem, drukowany 
na prowincji katalog Bannisiera jest raczej krokiem wstecz: cały zło
żony jest pismem jednego stopnia, co napewno nie ułatwia orjentacji. 
Nawet sygnatury nie są wyróżnione tłustym drukiem i nie ma rów
nież wersalikowych nagłówków, jakie rękopisom daje James. Miało to 
m. in. ten efekt, że na str. 80 opis rękopisu O. 7. IX i opis rękopisu 
O. 7. X zlewają się ze sobą - bo zecer przez niedopatrzenie zapo
mniał oddzielić jeden rękopis od drugiego wolnym odstępem i linijką. 

Poloników, jak łatwo było przewidzieć, prawie niema; dwie je
dyne pozycje, jakie notuję, znalazły się w sam raz na to, żeby nie 
było napisane: «poloników niema zupełnie». Są to zresztą rzeczy naj
pospolitsze, wszędzie się trafiające: l) Hereford cod. O. 7. VII (koniec 
XIII-go w.), ff. 258-288 Kronika Marcina Polaka, kończąca się sło
wami «in dom o fratrum ordinis Carmeli est defunctus», a więc po
dobnie jak rkps Nr. 8 wydania W eilanda; 2) Lincoln cod. 114 (p erg. 
z XV -go w.), ff. 88v- 96 (?) Mateusz z Krakowa De conjessione, 
przypisany - jak często indziej -Tomaszowi z Akwinu (w katalogu 
prawdziwy autor nie odkryty). Dziwny natomiast błąd popełnia W oolley 
w opisie rękopisu Nr. 58, domyślając się przy zawartej tam «Rozmowie 
duszy z rozumem» (Dialogus inter animam et rationem) autorstwa Ma-· 
ci ej a ( !) z Krakowa - co niemożliwe już z tego choćby względu, że 
rękopis jest z XIII-go wieku; pomyłkę spowodowało oczywiście po
dobieństwo tytułu z Dialogus rationis et conscientiae. 

Nakoniec niech mi będzie wolno skorzystać ze sposobności, by 
dorzucić następującą uwagę w związku z tern, co pisałem dawniej 
o wytłaczanych oprawach XII-go stulecia. W ich przeglądzie, jaki da
łem w rozprawie p. t. Die niichsten Aujgaben bei der Erforschung der 
Friihgeschichte des gepressten Ledereinbandes im christlichen Europa 
Uahrbuch der Einbandkunst, I, 1927, str. 3-21), wymieniłem m. in. 
oprawę rękopisu bibljoteki katedralnej w Hereford, zawierającego 
Pseudo -Areopagity De caelesti hierarchia; oprawę tę opisał W eale pod 
Nrem 22-23 jako wyk o n a n ą w Durham, ja zaś dałem jej numer 
porządkowy II 6 i utrzymałem prowizorycznie jej związek z oprawami 
prze c h o wy w a n e m i w Durham. Owoż z katalogu Bannisiera 
(str. 62-63) dowiaduję się, że rękopis ów (sygn. O. 6. III) zawiera rów
nież Specutum Ecclesiae Hugona z Saint Victor, a więc utwór fran
cuskiego teologa XII -go wieku (t 1141 ), i kto wie, czy nie został 
skopjowany we Francji (zawiera bowiem również, coprawda inną ręką 
wpisany, list o śmierci Hugona). Gdyby tak istotnie było, byłoby to 
nowe potwierdzenie mojej tezy (podzielanej już obecnie przez Glau
ninga, Gottlieba, Husunga i in.), że większość wytłaczanych opraw 
XII-go w., znajdujących się dziś w Anglji, została tam przywieziona 
z Francji; w szczególności zaś, o ile W eale nie pomylił się zaliczając 
oprawę herefordzką do jednej grupy z durhamskiemi, przemawiałoby 
to za francuskiero pochodzeniem opraw rękopisów, które katedrze 
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w Durbam zapisał biskup Hugo du Puiset. Rozstrzygnięcia mogłoby 
dostarczyć zbadanie rękopisu pod względem paleograficznym, a zwła
szcza stylistyczny rozbiór pięknych inicjałów, jakiemi (wedle Banni
stera) jest on ozdobiony. Aleksander Birkenmajer 

BA TO W SKI HENRYK: TRANSLITERACJA ALFABETU GRAŻ
DAŃSKIEGO. Lwów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1928. 8° min. 
Str. 16 i tablica. [Osobne odbicie z Przewodnika Bibljograjicznego, 
R. 1927, Nr. 4, 7-10]. 

Właściwie należy zacząć od pytania, czy w Polsce transkrypcja 
względnie transliteracja alfabetu słowiańskiego wogóle jest potrzebna? 
W szaide dawniej prawie w połowie, a dziś jeszcze w znacznej części 
naszego terytorjum państwowego alfabet ten był, względnie jest, w ży
wem używaniu i za coś egzotycznego, jak u Niemców, francuzów, 
Anglików, uważany być nie może u nas, którzyśmy zawsze byli 
pośrednikami między kulturą zachodnią a wschodnią. Sądzę przeto, 
że w bibljotekach naszych zasadnicza karta katalogowa, ta która jest 
źródłem i podstawą wszelkich opisów i spisów, powinna być w tym 
wypadku sporządzona w alfabecie oryginalnym. Bo jakby to wyglądało, 
gdybyśmy chcieli n. p. transkrybować inkunabuły słowiańskie albo 
modernizować pisownię starych druków wogóle? Zatracałby się przez 
to charakter czasu - nawet w nowszych drukach słowiańskich, wobec 
ciągłej fluktuacji pisowni. Tyle co do głównej kartki; inne katalogi, 
spisy, wykazy (nawet inwentarze), mogą dla większej jednolitości i przej
rzystości zastosowywać transkrypcję. M u s i zaś być zawsze transkry
bowane hasło, czyli s ł o w o p o r z ą d k o w e , ze względu na to, że 
jeśli ma być jeden katalog na wszystkie książki (na co się wszyscy 
godzą), to może mieć za podstawę tylko alfabet łacit1ski. Inny jest 
bowiem porządek liter w alfabecie słowiańskim niż w łacińskim: 
w, z, ż jest tam na początku, c, f na końcu. 

Słusznie tedy dążymy do jakiegoś ujednostajnienia i ustalenia 
transkrypcji, a broszurka p. H. Batowskiego, młodego slawisty, ze zna
jomością rzeczy i odnośnej literatury napisana, jest pod tym względem 
walnym krokiem naprzód. Nie będzie się jednak dziwił szan. autor, 
że niektóre zastrzeżenia i odmiany uznam za niezbędne, zwłaszcza że 
chcę tu postępować według trafnej zasady znakomitego bibljotekarza 
niemieckiego f. Milkaua: «moglichste Schonung des Bestehenden». 
Zredukuję tedy moje odmiany ad minimum, a i to minimum jeszcze 
się zmniejszy przez powrót w niektórych punktach do instrukcji pru
skiej z r. 1915, opartej w transkrypcji głównie na szemacie E. Berne
kera w jego Slavisches etymologisches Worterbuch, T. l, Heidelberg 
1908-13, str. 3. Wspomniana bowiem instrukcja jest bądź co bądź 
najgruntowniej dotychczas opracowana i najbardziej, nawet i w pot .. 
skich bibljotekach, rozpowszechniona. Wszakże szemat p. B. i mój są 
tylko nieznaczną, zaś Kotuli (Instrukcja o katalogach alfabetycznych, 
L w ów 1924) i Le monde slave ( 1924, Supplement: Sur la transcription 
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des mots slaves) wcale nieznaczną odmianą szematu w instrukcji pru
skiej (str. 142) podanego. 

P. Batowski stawia przedewszystkiem trafną zasadę, ze tran
skrypcja powinna być gr a f i c z n a , nie fonetyczna, i z tej zasady 
wyprowadza dwie równie trafne reguły: l) «jedna litera- jeden znak», 
2) system powinien być tak ułożony, aby pozwalał w razie potrzeby 
zrekonstruować pierwotny wygląd. Taką dokładną transkrypcję nazywa 
tra n s I i t er a c j ą 1• Otóż wypada rozważyć, o ile te dwie reguły 
przeprowadzone są konsekwentnie i praktycznie. 

l) Bezpośredniem następstwem reguły pierwszej jest przyjęcie 
pisowni nie polskiej, lecz d i ak ryty c z n ej, jaką pierwsi wprowadzili 
Czesi, a później inni zachodni Słowianie (prócz nas), a więc i, s -
a nie cz, sz. Być może, że będą tu do przełamania pewne trudności, 
gdy przyjdzie wyrzec się własnego przyzwyczajenia na rzecz obcej 
praktyki, boć jeszcze prof. Wł. Semkowicz w Instrukcji wydawniczej 
P. Ak. Urn. z r. 1926 (str. 8) przyjmuje do transkrypcji pisownię 
polską co do cz, sz, jakkolwiek e dopuszcza. jednakże znakomity 
nasz mediewista specjalnych w tej dziedzinie studjów nie podejmował, 
chciał tylko racjonalnie uregulować dotychczasową praktykę. My zaś, 
gdybyśmy nadal trwali w tej praktyce, wykroczylibyśmy przeciw zasa
dzie ustalenia i ujednostajnienia (które wszakże może być tylko po
wszechne, a nie terytorjalne), gdy nietylko u wszystkich Słowian, ale 
także w Niemczech, we francji i przeważnie w Anglji system powy~ 
żej wspomniany w naukowych wydawnictwach jest przyjęty. 

Od zasady «jedna litera- jeden znak» sam p. B. musiał wyjątkowo 
w niektórych bliżej określonych wypadkach odstąpić i tak się też ogól
·nie przyjęło, że litery, które są wyraźnie dwugłoskami, albo które 
przez łacinnika odczuwane są jako takie (mianowicie jotowe), oddaje 
się przez dwie głoski, aby nie przyczyniać zanadto znaczków, a więc 
IO, H, e, e, I przepisuje się naju,ja,jo,je,ji. Pociągnąłbym do tej katego
rji jeszcze t, które się obecnie pospolicie oddaje przez e, i pisałbym
jak w Bibljotece Uniwer. warszawskiej 2 -je (dla wyróżnienia od e =je), 
a to dlatego, aby ten znak e zarezerwować dla rosyjskiej głoski e, 
'która się zawsze wymawia jak je (np. nociiJihHoe = poszlnoe). Będzie to 
małą koncesją dla fonetyki, przez którą się litera nie zmieni, tylko bliżej 
zaznaczy i ustali, tak że nie będzie potrzebował bibljotekarz n. p. 
z Europą przechodzić do J. Zresztą możnaby ewentualnie rosyjskie e 
oznaczać stale przez e, aby nie pisać raz e a raz je. 

W jednym jeszcze punkcie porzuca autor Transliteracji swoją jedno
znakową zasadę, mianowicie gdy radzi odrębne litery alfabetu serbskiego 

1 Tak też artykuł w Le monde slave, który demonstruje w dosadny 
sposób niemożliwość fonetycznej transkrypcji na wyrazie Orel - Ariol. 

2 Schemat transkrypcyjny Bibljoteki Uniw. w Warszawie także bardzo 
mało różni się od berlińskiego, kładzie jednak nacisk na wyróżnianie l i l 
w rosyjskich tekstach, co zależy od położenia litery (względnie od dodania b). 
:Sądzę, że i tę koncesję możnaby zrobić fonetyce. 
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wyrażać przez pisownię chorwacką, jako «powszechnie i wyłącznie uży
waną)) (w Jugosławji), a więc miękkie głoski .lh, ID, ~' h, oddawać przez 
lj, nj, d, ć, zaś :r,r przez dz. Zgadza się w tern z artykułem w Le 
monde slave. Sądzę, że słusznie. Gdyby jednak ktoś chciał zachować 
ścisłą konsekwencję, to możnaby pod tym względem powrócić do 
instrukcji berlińskiej i pisać l~ rt, d~ c', - tylko dla :r,r nie z włoska 
g ale dz (dwugłoska). 

2) Przechodzimy do drugiej reguły projektu, która żąda, aby 
w razie potrzeby retranskrypcja była niewątpliwa. Jak tedy według
pierwszej reguły na każdą literę powinien być jeden znak a nie dwa 
znaki, tak naodwrót nie może służyć jeden znak na dwie rozmaite 
litery. Tymczasem u p. B. zdarzają się takie wypadki, a mianowicie: 
H, i= i; H, I>I = y; e (r.), e (mr.) =je. Proponuję rosyjskie H ozna
czać przez f, I>I przez y; o wyróżnieniu e i e przez e i je była już 
powyżej mowa. Tak np. onHcaHie napisze się w łacińskich literach: 
opisanie, rocrHn,iH justrcir. 

Pozostaje jeszcze poza temi dwiema regułami kilka liter wątpli
wych. Autor waha się (str. 8), czy B oznaczać przez v, czy przez w 
(co byłoby w małoruskich i rosyjskich słowach dogodniejsze np. 
Vestnrk, Westnrk), ale ostatecznie zostaje przy v, ze względu na zasto
sowanie się do międzynarodowego systemu. Zresztą także i Chorwaci 
serbskie B oznaczają przez v. Żeby małoruskie r oddawać przez h 
(zaś I'= g), H przez y, jak chce Batowski, na to się także Osteuropa
isches Institut w Wrocławiu zgadza, odstępując w tern od berlińskiej 
instrukcji. Żadną miarą nie można jednak zgodzić się na oznaczanie 
słowiańskiego x przez łacińskie x, gdyż w takim razie słowa XJit6opo6'h 
i Xenophon wypadłyby pod jedną literą w katalogu powszechnym, 
czego się nikt nie domyśli. Skoro już Rzymianie x oznaczali przez ch,. 
to trzeba przy tern (wraz z berlińską instrukcją) pozostać. Także pro
pozycja w Le monde slave: x = kh nie jest do przyjęcia. 

Jeszcze o kilku literach zapomniał autor Transliteracji, jakkol-
wiek naliczył ich 48, t. j. o starobułgarskich czyli cerkiewno-słowiań
skich. Można je bardzo dobrze oznaczać według berlińskiej instrukcji, 
a więc ov = u, A = ę, ;n = ą, lA = ję, łlb =ją, ~ = x, ' = ps, ro = o 
(albo raczej dla wyróżnienia: o). 

Na sam koniec zostawiłem kwestję najtrudniejszą, oznaczania pół-
samogłosek 'D, L i błg. li\. To ostatnie można rzeczywiście oznaczać 
przez a. Ale 'D, L każe p. Batowski czasem opuszczać, czasem ozna
czać przez apostrof u góry. Przy opuszczaniu utrudniona jest retran
skrypcja, przy wielkiej liczbie apostrofów druk się bardzo rozbija. Cóż 
dopiero, jeśli Białorusini sami dodatkowo wprowadzają apostrof, pisząc· 
np. Marap'rurbi? Nie widzę tu łatwiejszego sposobu, jak zostać przy 
transkrypcji . 'D, L Gak np. Semkowicz), zwłaszcza, że znaki te coraz· 
bardziej z użycia wychodzą. 

Nasuwa się jeszcze pytanie porządkowe, jak umieszczać w obrę
bie alfabetu łacińskiego opatrzone znaczkami litery, czy c, s rozrzucać. 
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promiscne między c, s, jak gdyby nie miały żadnego znaku (tak wogóle 
za granicą, ostatnio zaś w Oesamtverzeichnis der ausliindischen Zeitschrijten-
1914- 21, Berlin 1927-28), czy też kłaść je aż po zakończeniu c, s; 
zatem Casopis nie po Carniola, ale aż po Cyrus, razem z Czasopismo? 
Tak u A. Briicknera (Słownik etymologiczny języka polskiego, 1927), 
gdzie też l następuje po całem l, zaś ś, sz po całem s. Oświadczam 
się za pierwszą praktyką, gdyż druga spowodowałaby w ogólnym al
fabecie dużo kłopotów i nieporozumień. 

Załączona tutaj tabela zestawia obok szematu instrukcji pruskiej 
(wraz z poprawkami Osteuropaisches Institut ( ) i odmianami według Vor
schrijten d. Hojbibliothek, W i en 190 l [ ]), szemat p. Batowskiego i mój; 
w tym ostatnim nowe propozycje są tłustym drukiem odznaczone. 

(Skrócenia: r. = rosyjskie, mr. = małoruskie, br. = białoruskie,. 
srb. = serbskie, błg. = bułgarskie). 

l 
Lit. słow. Instrukcja pruska Batowski Papeel 

la a l a l a 
16 b l b l b 

B V V V 

r l g (h: mr.) g (h: mr. br.) g, h. 
r' g (g) g (mr. br.) g 
p; d d d 
łj s rb. <f d er 
e e [je] je: r. br.; zresztą e i: r., zresztą e 
e - JO JO 
e m r. Je Je Je 
JK z z z 
3 z z z 
li i (y: mr.), [ji] l (y: mr.) i, Y 
:ii J J j 
l l l i 
l - fi), [ji] Jl ji 
R k k k 
JI l l l, ł 
J.b s rb. l' lj lj 
M m m m 
H n n n 
Jh s rb. ń nJ nJ 
o o o o 
II p p p 
p r r r 
c s s s 

~ T t t t 
t srb. ć ć ć 

--
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l "V 

· )' br. 
i (p 
! 

11 X 

u .q 
Il srb. 
III 

i J[~ 
' 'b 

! LI 

h 

'}; 

::l 

IO 

:a 
X> blg. 

: o 

'" 

:l 
: (J) 

l A 

&. 

~ 

/Instrukcja pruska 

l~ 
f 
ch (h: srb.) 
c 
c 
g' [dz) 

Y 
' 
e 
e 
JU 
Ja 
a 
f' 
y [u] 
- [dz) 
u 

l 
- [x] 
p s 

jo 
l ę 
l ą 

Ję 

Ją 
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u 
u 
f 
X 

c 
c 
d z 
s 

Batowski 

sc (st: btg.) 

l 

( " 
' a 

Y 
l 

e 
e 
JU 
Ja 
a 
f h 
ii 

1-

1-

Papee~ 
u 
u 
f 
ch (h: srb.) 
c 
c 
d z 

sc, st 
'b 

Y 
b 

jii 
e 
JU 
Ja 
a 
f' 
ii 

1 dz 
u 
X 

p s 
o 
ę 

ą 

Ję 

ją _j 
Jak widać, pozostałem wierny zapowiedzianej wstrzemięźliwości 

i prócz 'D, h, cztery tylko odmiany wprowadziłem. Przynoszą one tę 
korzyść, że nawet w ogólno-słowiańskiero zestawieniu liter żaden znak 
się nie powtarza, co zwłaszcza w starszych drukach, używających więk
szego niż dziś zasobu czcionek (np. małoruskich), uwalnia od wszelkiej 
kolizji. Powtóre, przeprowadzając jeszcze ściślej niż p. B. zasadę gra
ficzną, liczą się jednak z tendencją przezeń, przez Osteuropaisches 
Institut i z wielu innych stron wyrażoną, uwzględniania o ile możności 
pewnych modyfikacyj wymowy. Fryderyk Papee 

RAPPORTS PRESENTES PAR LES MEMBRES [DUJ CO
M/TE D'EXPERTS POUR LA CREATION D'UN SERVICE INTER
.NATIONAL DE COORDINATION DES BIBLIOTHEQUES SUR 
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L'OROANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES CENTRES 
NATIONAUX DE RENSEIONEMENTS. Paris, Institut International 
de Cooperation Intellectuelle 1928. 8°. Str. 72. 

W pierwszym tegorocznym zeszycie Przeglądu (str. 95-96) Dyr. 
Edw. Kuntze złożył sprawozdanie z przebiegu konferencji ekspertów 
bibliotecznych przy Podkomisji bibljograficznej Międzynarodowego 
Instytutu Współpracy Umysłowej, która w dniach 27 i 28 stycznia 
b. r. obradowała w Paryżu nad sprawą bibljotecznych biur informa
cyjnych. Pamiątką tej konferencji jest wymieniona w nagłówku bro
szura (nosząca na okładce nieco odmienny tyiuł: La coordination inter
nalianale des bibliotheques. Rapports sur les centres nationaax de ren
seignements); stanowi ona 1-szy numer wydawnictw Międzynarodowego 
Biura Współpracy Bibljotek (Service International de Coordinati on des 
Bibliotheques) opartego o Instytut i zawiera: uchwały komitetu (stałych) 
ekspertów z kwietnia 1927 r. (zob. Przegląd Bibljoteczny, ll, 1928, 
str. 94); uchwały (rozszerzonego) komitetu ekspertów ze stycznia 1928 r. 
(zob. tamże str. 95-96); a wreszcie sprawozdania oddzielnych państw 
o istniejących w nich biurach informacyjnych czy też biur tych su
rogatach. W tej części są reprezentowane: Francja, Niemcy, Polska 
(Dyr. Kuntze), Stany Zjednoczone, Szwajcarja, Węgry, Wielka Brytan ja, 
Włochy. Ze sprawozdań wynika, że akcja w sprawie tworzenia biur 
informacyjnych rzadko gdzie jest już doprowadzona do stadjum osta
tecznego. Tylko dwa z wymienionych państw (Niemcy i Węgry) -
i tylko dwa inne państwa z tych, które nie nadesłały sprawozdań 
(Austrja i Holandja) - posiadają biura informacyjne kompletne, t. j. 
składające się ze zbiorowego katalogu szeregu bibljotek oraz z per
sonelu specjalnie do udzielania informacyj przeznaczonego. Nad stwo
rzeniem tak pojętego biura pracuje się już jednak także i w Szwaj
carjP; centralny katalog tego biura obejmie narazi e - tak jak 
to ma miejsce również i na Węgrzech - jedynie przybytki od 
r. 1920 poczynając. Podobna praca, na większą skalę, odbywa się 
w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanji można się o infor
macje bibljograficzne zwracać do czterech instytucyj 2, w toku są 
jednak zabiegi o fuzję tych instytucyj i przedształcenie ich w jedno 
jedyne, oficjalne biuro informacyjne (a national centre of bibliogra
phical information). Gorzej nieco przedstawia się ta sprawa we 
Francji, w Polsce i we Włoszech. We Francji istnieje tylko biuro in-

1 Bliższe informacje zob. w broszurze M. Godeta, Mimoire concern.ant 
la criation d'un catalogue geniraf et d'un service de renseignements des biblio
tlzeques suisses, Berne 1927. 

2 już po wydrukowaniu omawianych tu Rapports ukazał się potężny 
The ASLIB Directory (A guide to sources oj specialized information in Oreat 
Britain and /re/and) pod redakcją G. f. Barwicka, byłego kierownika wielkiej 
czytelni British Museum (Oxford 1928, 4°); wymienia on - w układzie 
przedmiotowym ora1 wedle miejscowości- nietylko specjalne bibljoteki (wzgl. 
specjalne zasoby bibljotek uniwersalnych), ale także inne instytucje oraz 
czasopisma w zakresie danej specjalności. 
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formacyjne Towarzystwa Przyjaciół Bibljoteki Narodowej (które zą; 
opłatą podejmuje się opracowania zestawień bibljograficznych) oraz 
kartkowy wykaz bibljotek wedle ich specjalności 1• We Włoszech Bol
lettino delle pubblicazione italiane oraz Bollettino delle opere moderne 
straniere acquistate delle biblioteche governative (wychodzące od r. 1886) 
mogą służyć za surogat zbiorowego katalogu bibljotek rządowych, 
o ile chodzi o książki nowsze 2 ; dla starszych planuje się wydanie 
włoskiego «Estreichera» (t. j. ogólnej bibljografji italików z podaniem 
bibljotek, które daną książkę posiadają). W Polsce o istniejących 
bibljotekach informuje ogólnie książka E. Chwalewika oraz Nauka 
Polska, a Bibljograjja Estreichera zastępuje «biuro informacyjne» przy
najmniej co się tyczy poloników XV-XVIII i poczęści XIX w. Nie 
stoimy więc pod tym względem gorzej, la proportżon gardee, od francji 
i Włoch - co przecież nie znaczy, żebyśmy nie potrzebowali myśleć 
o katalogu zbiorowym i o osobnem biurze informacyjnem. Przykład 
Węgier i Szwajcarji zdaje się przytern wskazywać, że najpraktyczniej 
będzie zacząć od tworzenia wspólnego katalogu nabytków lat ostat
nich - którego konieczność zresztą także i z innych względów się 
narzuca 3• 

Na zakończenie dodajmy informację, która może się przydać 
czytelnikom Przeglądu w ich własnych pracach naukowych, a którą 
trzeba, by zarządy naszych bibljotek podawały także do wiadomości 
innych pracowników naukowych. Jak wiadomo, biuro informacyjne 
Pruskiej Bibljoteki Państwowej pobiera opłatę l O fenigów od każdej 
poszukiwanej książki, jeżeli poszukującym jest osoba prywatna; nie 
pobiera natomiast tej taksy za informacje, o które się do niego zwra
cają zarządy bibljotek, niemieckich i zagranicznych (por. str. 22). Jak 
dotychczas, bibljoteki polskie w minimalnym stopniu korzystają z tego 
udogodnienia (od l. IV. 1927 do 31. III. 1928 wpłynęły do berliń
skiego Auskunftsbiiro zaledwie 4 prośby ze strony bibljotek polskich, 
gdy np. z Czech 28). A. Birkenmajer 

1 Dnia 20 maja b. r. G. Henriot przedstawił Związkowi Bibljotekarzy 
Francuskich projekt nowej organizacji tamtejszego bibljotekarstwa, który m. in. 
obejmuje utworzenie regularnego biura informacyjnego bądźto przy Bibljo
tece Narodowej, bądź też przy projektowanej Nowoczesnej Bibljotece Po
wszechnej (por. Revae des Bibliotheqaes, XXXVIII, 1928, str. [143]). 

2 Porlobnie ma się rzecz w Szwecji, dzięki zbiorowemu katalogowi 
przybytków, który wychodzi drukiem również od r. 1886. 

3 Zob. mój artykuł lł7 sprawie Bibljoteki Narodowej, Przegląd Bibljo
teczny, I, 1927, str. 38-39. 



PRZEGLĄD CZASOPISM. 

ZENTRALBLATT FUR BIBLIOTHEKSWESEN. Hrgg. v. A. Bo
MER, O. LEYH, W. ScHULTZE. Jhrg. 45. Heft 9/10. Leipzig. Sept.jOkt. 1928. 

Treść: Vierundzwanzigste Versammlung Deutscher Bibliothekare in 
Oottingen vom 30 Mai - 2 fani 1928. l HILSENBECK A. Ansprache. l 
LEIDINGER O. Was ist Bibliothekswissenschajt? l HESSEL A. Heyne a!s 
Bibliothekar. l LEYH O. Probierne des Bibliotheksbaues. f HANAUER J. 
Dezimalklassifikation. l ScHNEIDER O. Die Dezimalklassifikation. f PRlNZ
HORN F. Normung im Bibliotheks-, Buch-u. Zeitschrijtenwesen.l ScHNACKE M. 
Deutsche and amerikanische Bibliotheken an den Beispielen der Preus
sischen Staatsbibliothek and der New York Public Library verglichen. l 
FICK R. Die bibliographische Schulung des Bibliothekars. l PFANNMOLLER O. 
U7as konnen die wissenschajtlichen Bibliotlzeken zur Pjlege der allge
meinen Oeistesbildung tan? l jESINGER A. Eine Wiener Bibliotekarsprii
fung im Zeichen Oottingens. f STUHLMANN FR. Die deutschen Bibliothe-
ken und die Kriegswissenschajten. f ScHULTZE W. Wissenschajtliche Bi
bliotheken and moderne schone Literatur. l PoEWE W. Die Reform der 
Besoldungsordnung and ihre Folgen fiir die preussischen Bibliotheks
beamten. l Mitteilungen aus und iiber Bibliotheken. l VHLENDAHL H. Neue 
bibliographische Arbeiten der Deutschen Eiicherei. l Protokoli iiber die 
Mitgliederversammlung. l UHLENDAHL H. Die internatlonalen Bibliotheks
konferenzen in Edinburgh and Rom. l LEUTZE O. Das Hundertjiinfzig
iiihrige jubiliium der Landesbibliothek Fulda am 5. juni. 

Podwójny ten zeszyt, tworzący spory tom o 228 stronicach, jest 
w całości poświęcony sprawozdaniu ze Zjazdu niemieckich bibljoteka
rzy w Getyndze w dniach od 30 maja do 2 czerwca 1928 r. Referat 
programowy na temat, co to jest «bibljotekologja» (Bibliothekswissen
schaft) l, wygłosił LEIDINGER. Każda nauka jest systematyzacją naszych do
świadczeń z danej dziedziny, a więc bibljotekologja jest to nauka porządku
jąca nasze doświadczenia w zakresie bibljotekarstwa (Bibliothekswesen). 
Proces ten odbywa się na drodze myślenia i refleksji (Denken, Nachdenken). 
Bibljotekologja czerpie z innych nauk (paleografja, historja literatury, 
nauki techniczne, nauki prawne i t. d.), ale tylko pewne partje, które 
przerabia i łączy z sobą pod kątem widzenia bibljotekarstwa. Dzieli 
się na cztery główne działy: bibljologja (znajomość dawnej i dzisiej
szej książki), znajomość literatur (w czem pomocna jest bibljografja), 
historja bibljotekarstwa i nauka o bibljotekarstwie współczesnem. Bi
bljotekologja jest nauką młodą, ale istnieje i rozwija się; dlatego po
winny powstać uniwersyteckie katedry tej nauki w łączności z wiel
kiemi bibljotekami i przy udziale wybitnych znawców w tej dziedzinie. 

Podobne żądanie stawia FicK w referacie o bibljograficznem wy-

1 Nie znajduję dobrego czysto polskiego odpowiednika na słowo Bi
hliothekswissenschajt; dosłowne tłumaczenie: «nauka o bibljotece>> jest niedo
godne w używaniu przedewszystkiem dlatego, że w niektórych połączeniach mu
siałoby być odmienione na «nauka o bibljotekach>>, 
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kształceniu pracowników bibljotecznych. Bibljografja w swoim obecnym 
rozroście wymaga specjalnej katedry zaznajamiającej naukowo z pod
stawami i rozwojem tej gałęzi wiedzy. Referat silnie podkreśla związek 
między bibljografją a historją nauk; za właściwe pole dla naukowej 
działalności bibljotekarza uważa autor «die auf eingehender bibliogra
phischer Vorarbeit beruhende Wissenschaftsgeschichte» (str. 559). 

Bardzo dla nas ważny i aktualny, ze względu na bliską budowę
nowych gmachów dla obu naszych Bibljotek Narodowych, w Krako
wie i Warszawie, jest referat LEYHA o problemach budownictwa bibljo
tecznego. Konstrukcja magazynów bibljotecznych już takich zasadni
czych problemów nie nastręcza (poza sprawą najbardziej ekonomicz
nych wymiarów) - natomiast nikt dotychczas nie przedstawił wyczer
pująco całego kompleksu zagadnień, jaki się łączy z rozplanowaniem 
tej części budynku, która służy czytelnikom i urzędnikom bibljoteki. 
Dwa podstawowe pytania wchodzą tu w grę: najpierw, z jakich ele
mentów (czytelń i biur) winna się składać ta część nowoczesnej, na
ukowej bibljoteki, powtóre zaś, jak te czytelnie i biura winny być 
ugrupowane. By odpowiedzieć na pierwsze pytanie, LEYH przechodzi 
w krótkości historję niemieckiego budownictwa bibljotecznego od końca 
XVIII w. do dni dzisiejszych, pokazując, jak to od pierwotnego jądra 
bibljoteki, t. j. magazynu (w którym początkowo odbywała się i praca 
bibljotekarzy i praca czytelników - co po części ma miejsce je
szcze i dzisiaj, np. w Sainte Genevieve w Paryżu), odłączały się po 
kolei oddzielne biura i czytelnie. Dzisiaj ten proces różniczkowania 
się doszedł tak daleko, że normalna bibljoteka naukowa (np. uniwer
sytecka), licząca swój ilostan na paręset tysięcy tomów, zawiera a przy
najmniej powinna zawierać: czytelnię główną i odpowiednią ilość czy
telń specjalnych, wypożyczalnię, salę katalogów, biuro katalogowania, 
biuro akcesji (i pobocznych jej funkcyj), biuro introligatorskie, biuro 
dyrektora, sekretarjat (z registraturą i ewent. archiwum bibljoteki), salę 
wystawową, salę wykładową, wreszcie podręczną introligatornię i dru
karnię. Nie jest to jednak jeszcze bynajmniej końcowe stadjum rozwo
jowe; przeciwnie, już teraz daje się wyczuwać potrzeba dalszego zróż
niczkowania. Referent uważa za najpilniejsze: osobny katalog dla pu
bliczności, dalsze jeszcze czytelnie specjalne, wreszcze pracownię na
ukow't dla bibljotekarzy, wyposażoną w podręczny księgozbiór z za
kresu bibljotekarsrwa. Co się tyczy ugrupowania tych wszystkich sal, 
stwierdza LEYH, że jest to problem najtrudniejszy, który dotąd nigdzie 
w sposób idealny nie został rozwiązany (najlepiej jeszcze stosunkowo 
w Zurichu oraz w nowych planach dla Landesbibliorhek w Bernie 
szwajcarskiem), często zaś popełniano pod tym względem fatalne błędy; 
przedewszystkiem zaś dotychczas wykonane budowle bibljoteczne nie 
dają jasnej odpowiedzi na pytanie, co powinno być naczelną zasadą 
owego ugrupowania. O ile to pytanie wogóle przychodziło do głosu, 
to jedni żądali, by czytelnia główna zajmowała centralne położenie; 
inni, by czytelnia, wypożyczalnia, katalog i najważniejsze biura znajdo-
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wały się na jednym poziomie; inni wreszcie wypowiadali postulat, by 
drogi publiczności nie krzyżowały się z drogami personelu bibljotecz
nego. Otóż LEYH wykazuje w bardzo przekonywującym wywodzie, że 
pierwszy postulat jest raczej szkodliwy, niż przydatny w praktyce, i że 
przeciwnie punkt wyjścia dla rozplanowania bibljoteki powinno stano
wić położenie magazynu, z którym bezpośrednio powinny komuniko
wać zarówno biura zarządu, jak czytelnia główna i wypożyczalnia; 
ewentualnie między magazyn a te trzy kategorje jego sąsiadów winna 
wejść sortownia. Drugi postulat Uednego poziomu) prowadzi do skom
plikowania zagadnienia. Istotne uzasadnienie posiada tylko trzeci po
stulat (nie krzyżujących się dróg). W przyszłości należy zatem opierać 
się na tej zasadzie oraz na żądaniu bezpośredniej komunikacji między 
magazynem (sortownią) a czytelnią, wypożyczalnią i biurami - zarzucić 
zaś żądanie «jednego poziomu». Będzie to możliwe, jeżeli się istotnie 
wprowadzi do programu budowlanego osobny katalog dla publiczności 
(który, jak słusznie potem podniesiono w dyskusji, zgoła nie potrzebuje 
być odrazu zupełną kopją zasadniczego katalogu bibljoteki, ale może 
na początek zawierać tylko wybór książek z ostatnich dziesiątków lat, 
a nawet z bieżących przybytków mogłoby doń wchodzić tylko to, co 
ważne dla przeciętnego czytelnika). Wtedy nie będzie żadnej potrzeby, 
by biura personelu bibljotecznego umies:>:czać na jednym poziomie 
z czytelniami, lecz będzie je można wszystkie zgromadzić na osobnem 
piętrze. Może stąd wynikną pewne drobne trudności (jak na to zwrócił 
uwagę w dyskusji Dyr. WENDEL), ale w zamian za nie osiągnie się 
dwie kapitalne korzyści: zupełną realizację zasady «nie krzyżujących 
się dróg» oraz zasady bezpośredniej łączności magazynu z biurami 
z jednej, a z czytelnią główną z drugiej strony - oraz łatwość roz
budowy tak biur jak i czytelń, gdy pierwotne ich wymiary okażą się· 
już za szczupłe 1• 

1 [Jako ten, który od samego początku uczestniczyłem w pracy nad 
projektami nowego gmachu Bibljoteki Jagiellońskiej, nie mogę nie skorzystać 
ze sposobności, jaka mi się tutaj nadarza dla porównania rezultatów tej pracy 
z postulatami Leyha (którego referat ukazał się drukiem już po rozstrzygnię
ciu konkursu na nową Bibljotekę Jagiellońską). Muszę więc najpierw stwier
dzić z całą satysfakcją, że program konkursu, przedłożony w kwietniu b. r. 
przez Uniwersytet Jagielloński Ministerstwu R. P. i Ministerstwu W. R. i O. P., 
a oparty na programach z r. 1922 (zob. Kronikę niniejszego zeszytu Prze
glądu), zawierał - bez żadnego pominięcia - wszystkie te kategoqe czytelń 
i biur, jakie Leyh wylicza dla współczesnej naukowej bibljoteki, a ponadto 
przewidywał jeszcze osobne pokoje dla zastępcy dyrektora i dla kierowników 
oddziałów, dalej osobne biuro dubletowe, salę konferencyjną i atelier fotogra
ficzne, nie mówiąc o bufecie i palarni; czytelń specjalnych przewidzianych 
było 6, a projektowana sala konferencyjna z łatwością mogła służyć równocześnie 
i za pracownię naukową dla bibljoiekarzy, której wprowadzeniu domaga się 
leyh. Z tego wszystkiego, co Leyh uważa :za pożądane dla "bib l jotek nieda
lekiej przyszłości,,, w programie krakowskim brakło więc tylko katalogu dla 
publiczności, któremu on tak wielką - i słusznie, jak sądzę, - przypisuje 
doniosłość, tak ze względów techniczno-bibljotekarskich (przyspieszenie w za
łatwieniu zamówień książek z magazynu), jak ze względu na uproszczenia:, 
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Bardzo ciekaweroi wynikami pracy Wydziału ekspertów dla nor
malizacji w zakresie bibljotekarstwa (Fachnormenausschuss fiir Biblio
thekswesen) dzieli się z nami członek tegoż PIUNZHORN. W ogólnym 
pędzie do ekonomji życia powstał w Niemczech t. zw. Normenaus
schuss, zorganizowany na zasadach naukowej organizacji pracy; wspo
mniany Wydział jest jednym z całego szeregu poddziałów. Dotych
czasowa jego praca idzie w czterech kierunkach: l) ustalenie formatu 
czasopism i książek dla różnych rodzajów wydawnictw, w czem jest 
zainteresowany związek wydawców, przemysł graficzny, ilustratorzy, 
drukarze, księgarze i t. d.; 2) standardyzacja czasopism, z czem łączy 
się również ujednostajnienie skrótów tytułu dla potrzeb cytowania; 
3) unormowanie formularzy i druków dla wszystkich bibljotek niemiec
kich; 4) klasyfikacja dziesiętna. W dalszym planie przewidziana jest 
praca nad ustaleniem wymiarów półek, szaf i magazynów bibljotecz
nych, gatunków trwałego papieru, nawet mebli biurowych i t. d. Za 
klasyfikacją dziesiętną przemawiał również w niedosyć uporządkowa
nym i ciężko pisanym referacie HANAUER. Koreferat ScHNEIDRA, jasny 
i spokojny w tonie, bezstronnie ocenił zalety i wady systemu. Zdaniem 
ScHNEIDRA, który lojalnie stwierdził renesans klasyfikacji dziesiętnej po 
wojnie, nadaje się ona dla bibljotek powszechnych i niektórych bibljo
tek specjalnych, organiczne jej niedomagania nie rekomendują jej na
tomiast dla uniwersalnych bibljotek naukowych. Po dyskusji przyjęto 

jakie stąd wynikają dla budownictwa bibljotecznego. Co do rozplanowania 
gmachu, postulat «nie krzyżujących się dróg>> był wyraźnie postawiony jako 
<kardynalna i najważniejsza zasada» już w moich t. zw. Drugich Uwagach 
z wiosny 1922 r., z powołaniem się na Schwenkego w ZfB XXV 6 (co Leyh 
przeoczył) i Drolsuma w ZfB XXXI 99-100 (któremu Leyh na str. 484 zdaje 
się przypisywać zasługę pierwszego sformułowania tego postulatu). Obok 
tego w programach naszych występowała również zasada «jednego poziomu»; 
było to nieuniknione, ponieważ katalog Bibljoteki - istniejący tylko w jed
nym egzemplarzu - musiał być łatwo dostępny tak dla publiczności, jak dla 
urzędników. Zgóry oczywiście było nam wiadomo, że żądanie to w wysokim 
stopniu komplikuje zadanie architekty, choć z drugiej strony wielkość parceli 
nabytej w r. 1923 (ok. 17.000 m2) ułatwiała poniekąd pokonanie tej trudności. 
jakoż oba projekty p. W. Krzyżanowskiego, które w tegorocznym konkur
sie otrzymały I i II nagrodę, rozwiązują ten problem w sposób całkiem za
dowalający, a równocześnie czynią one zadasyć i temu także postulatowi 
Leyha (który wielokrotnie i oddawna był omawiany w konferencjach naszych 
z p. Krzyżanowskim), by magazyn bezpośrednio - względnie przez sor
townię (która w Krakowie jest również przewidziana) - sąsiadował tak 
z biurami, jak z czytelnią główną, jak wreszcie z wypożyczalnią. Można więc 
powiedzieć całkiem śmtało, że gmach wykonany wedle projektów p. Krzy
żanowskiego (zwłaszcza według odznaczonego drugą nagrodą) będzie stał 
w zupełności na wyżynie dzisiejszych wymagań budownictwa bibljotecznego. 
Niestety, jak wspomniałem, brak osobnego katalogu dla publiczności nie po
zwalał, jak dotychczas, odstąpić od zasady «jednego poziomu», coby- w myśl 
referatu Leyha- uczyniło z nowej Bibljoteki jagiellońskiej pierwszą na więk
szą skalę «bibljotekę przyszłości» w Europie. Może jednak byłby jeszcze czas 
na odpowiednie zmiany; jeśli nie, to niech przynajmniej Bibljoteka Narodowa 
w Warszawie, tworząca swój katalog od podstaw, weźmie ten problem pod 
rozwagę! Birkenmajer]. 
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wniosek zalecający wydanie drukiem niemieckiego przekładu kodeksu 
klasyfikacji dziesiętnej, podług brukselskiej edycji z r. 1927. 

O tern, co bibljoteki naukowe mogą zdziałać na polu kształcenia 
szerokiej publiczności, mówił PFANNMULLER, żądając systematycznego 
urządzania wystaw, odczytów, wydawania przewodników po danej bi
bljotece, a nawet specjalnych czasopism. Słusznie jednak podniesiono 
w dyskusji (str. 616-617), że chcąc zrealizować ten obszerny plan 
trzebaby uwolnić naukowych urzędników bibljotecznych od zajęć -
bibljotekarskich! ScHULTZE, omawiając w długim referacie stosunek 
bibljotek naukowych do najnowszej literatury pięknej, stoi na stanowi
sku, że należy ją pilniej niż dotychczas gromadzić, tak z innych wzglę
dów, jak przedewszystkiem dlatego, że nawet drugo- i trzeciorzędna 
beletrystyka jest odbiciem ducha i stopnia kultury narodu. Szczególną 
opieką należy przytern otoczyć poczynania młodych autorów oraz 
uwzględniać także literaturę zagraniczną. Od centralnych bibljotek pań
stwowych (Berlin, Monachjum, Wiedeń) wymaga autor, żeby zbierały 
całą nowo-ukazującą się beletrystykę niemiecką w (przynajmniej względ
nym) komplecie; uniwersyteckie i krajowe zadowolą się wyborem, przy
czem obok momentów literacko-krytycznych winny mieć głos także 
i względy regjonalne. Jasnem jest, że ramami wywodów ScHULTZEGO 
są stosunki niemieckie; u nas naprzykład, z przyczyny regjonalnego egzem
plarza obowiązkowego, sprawy te kształtują się trochę inaczej. Nie
mieckich wyłącznie stosunków dotyczył również referat PoEWEGO 
o ujemnych skutkach, jakie dla pruskich urzędników bibljotecznych 
miała reforma ustaw uposażeniowych z r. 1924. 

Amerykański bibljotekarz ScHNACKE, pracujący przejściowo w Pru
skiej Bibljotece Państwowej w Berlinie, porównywa bibljotekarstwo 
niemieckie z amerykańskiem. Wywody bardzo pouczające i pobudza
jące do dalszych refleksyj, przedstawiają m. i. pewne punkty styczne 
ze streszczonym wyżej artykułem LEYHA (zob. zwłaszcza str. 546-7). 
STUHLMANN stawia zasadę wyodrębnienia w bibljotekach osobnego działu 
«Nauki wojskowe». UHLENDAHL zdaje sprawę z dwu nowych prac bibljo
graficznych wykonywanych przez Deutsche Biicherei w Lipsku, a miano
wicie: miesięcznej bibljografji urzędowych wydawnictw niemieckich (zob. 
Przegląd Bibljoteczny, II, 1928, str. 164-165) oraz współpracy w międzyna
rodowej bibljografjj nauk historycznych, która pod patronatem Międzyna
rodowego Towarzystwa Historycznego ma wychodzić w Paryżu. Deutsche 
Biicherei opracowuje tu część niemiecką, z włączeniem Austrji i Gdańska. 

Historycznej treści są referaty HESSELA o Chr. G. Heynem, bi
bljotekarzu w Getyndze 1763-1812, oraz jESINGERA o egzaminie 
konkursowym na dyrektora bibljoteki uniwersyteckiej wiedeńskiej 
w r. 1793. LEUTZE opisuje uroczystości, związane ze 150-cioletnim ju
bileuszem bibljoteki krajowej w Fuldzie. Zjazd zakończył się walnem 
zgromadzeniem Związku Bibljotekarzy Niemieckich, na którem m. i. 
UHLENDAHL złożył sprawozdanie z konferencji edynburskiej i rzymskiej 
.(por. Przegląd Bibljoteczny, II, 1928, str. 223). Helena Lipska 

PRZEGLĄC BIBLJOTECZNY 11, 192ó, ZESZ. 4. 21 
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ANNUAIRE DES BIBLIOTHEQUES ET DES ARCHIVES. 
Nouvelle edition publiee ... par A. VIDIER. Paris, Champion 1927. 16°. 
Str. XXVIII, 477. 

Ostatnie wydanie Annuaire wyszło w r. 1912; wojna przeszko
dziła dalszym, aż dopiero po 15 latach stało się możliwe podjęcie 
nowej edycji. Przedmowa (str. V-XXIV) charakteryzuje najważniejsze 
zmiany, jakie zaszły w tern piętnastoleciu. A więc najpierw straty wo
jenne, tak w personelu, jak zwłaszcza w zbiorach 9-ciu departamen
tów, które przeszły inwazję niemiecką (Aisne, Ardennes, Marne, Meurthe
et-Moselle, Meuse, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme) - straty nie
zmiernie bolesne (jak zwłaszcza w Arras, Cambrai, Compiegne, Douais, 
Laon, Mezieres, Nancy, Reims) i niezrównoważone dla francji przez 
odzyskanie zbiorów alzacko-lotaryńskich. Potem sprawy lokalowe; cia
snocie miejsca zaradzono w niektórych wypadkach przez przeniesienie 
bibljoteki (czy archiwum) do nowozbudowanego lub też odpowiednio 
adaptowanego starego budynku - ale to zaspokoiło tylko cząstkę 
potrzeb. Dalej nowe normy prawne, które powiększyły lub udostępniły 
kolekcje (nowe prawo o egzemplarzu obowiązkowym, prawo o cen
tralizowaniu archiwów i t. d.), odkrycia nowych dokumentów, resty
tucja zasobu lotaryńskiego z Wiednia do Nancy i Luneville. Następnie 
rzut oka na stan wielkich publikacyj bibljotekarskich, bibljograficznych 
i archiwalnych. Wreszcie zapoczątkowane reformy w organizacji cało
kształtu bibljotek (i archiwów) francuskich, reformy dążące do ich ko
ordynacji i wzajemnego wspierania się. 

Właściwa treść Annuaire uwzględnia po kolei: centralną admi
nistrację b ibljotek i archiwów; Paryż (Bibliotheque Nationale, Archives 
Nationales, inne bibljoteki i archiwa); resztę francji; kolon je i stacje 
naukowe francuskie zagranicą. Przeciętna notatka zawiera: nazwę in
stytucji, adres, czas otwarcia, personel, budżet, zasoby (ilość rękopisów, 
druków i t. d.), a wreszcie bibljografję. Dla tej głównie bibljografji, 
bardzo sumiennie opracowanej i podającej dokładne tytuły istniejących 
katalogów, nowe wydanie Annuaire powinno znaleźć miejs~e w księ
gozbiorze podręcznym każdej większej bibljoteki. 



KRONIKA. 
I. WIADOMOŚCI URZĘDOWE. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 1928 r. 
w sprawie dzienników wojewódzkich 1

• 

§ l. Dziennik wojewódzki jest wspólnem pismem urzędowem 
władz administracji ogólnej, jako też wszystkich władz i urzędów 
państwowych na obszarze województwa, podlegających bezpośrednio 
lub pośrednio władzom centralnym ... 

§ 2. W dzienniku wojewódzkim będą ogłaszane rozporządzenia, 
obwieszczenia i inne akty władz administracji ogólnej oraz innych 
władz i urzędów państwowych, z wyjątkiem centralnych, które w myśl 
obowiązujących przepisów mają być podawane do wiadomości pu
blicznej na obszarze województwa ... , a w szczególności: 

l) rozporządzenia wojewodów ... 
2) rozporządzenia starostów powiatowych i grodzkich ... 
3) inne rozporządzenia władz i urzędów państwowych, oparte 

na przepisach specjalnych; 
4) obwieszczenia, ogłoszenia, wezwania, komunikaty i t. d. władz 

i urzędów państwowych, zapomocą których podaje się do publicznej 
wiadomości - stosownie do obowiązujących przepisów - decyzje 
tych władz i urzędów względnie pewne fakty celem osiągnięcia prze
widzianych w przepisach skutków prawnych; 

5) inne akty administracyjne ... jak orzeczenia, zarządzenia, nakazy, 
zakazy, oświadczenia i t. p., które w myśl obowiązujących przepisów 
lub na podstawie zarządzenia właściwego ministra mają być podane 
do publicznej wiadomości; 

6) ruch służbowy w obrębie województwa ... 
§ 6. Bibljoteki publiczne otrzymują na żądanie egzemplarz dzien

nika wojewódzkiego bezpłatnie, o ile go nie otrzymują na mocy in
nych przepisów ... 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 
z dnia 17 sierpnia 1928 r. o war u n k a c h t u d z i e ż z a s a d a c h 
o b o w i ą z u j ą c y c h p r z y w y s y ł a n i u p r z e s y ł e k p o c z t o
wy c h z w o l n i o n y c h o d o p łaty p o c z t o w ej 2

• 

§ l. Przesyłki wymienione w ustępie l, art. 23 ustawy z dnia 
3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, 
poz. 584) w brzmieniu ustalonem art. l rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany powyż
szej ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 378) 3 będą zwolnione od 
opłat pocztowych pod następująremi warunkami: 

1 Dz. U. R. P. 1928 Nr. 72, poz. 648. Podajemy wyjątki ze względu na§~. 
2 Dz. U. Min. P. i T. 1928 Nr. 22, poz. 98. Z Rozporządzenia tego 

podajemy artykuły odnoszące się do urzędów państwowych. 
3 Dotyczy zwolnienia od opłat pocztowych przesyłek wysyłanych przez 

władze i urzędy (organa) państwowe i samorządowe. 

21"' 
l 
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l) przesyłki winny odnośnie do rozmiarów, wagi, opakowania 
i adresu odpowiadać wymaganiom, ustalonym w przepisach poczto
wych; 

3) urzędowe przesyłki listowe, zwykłe i polecone oraz za zwrot
nem poświadczeniem odbioru, wysyłane przez władze i urzędy (organa) 
państwowe, winny być opatrzone na stronie adresowej nazwą wy
syłającej władzy względnie urzędu, numerem dziennika czynności, 
klauzulą: «Sprawa urzędowa - wolna od opłaty pocztowej», oraz 
odciskiem pieczęci urzędowej; 

6) przesyłki zwolnione od opłat pocztowych muszą być nada
wane w urzędach (agencjach) pocztowych do rąk urzędnika poczto
wego. Przesyłki takie wyjęte ze skrzynek pocztowych będą zwracane 
nadawcom, a w braku adresu nadawcy będą uważane za niedorę
czalne; 

7) 1rzesyłki władz i urzędów wymienionych wyżej w punktach 
2), 3) i 4) muszą być nadawane zapomocą pocztowych książek nadaw
czych, w których zarejestrowane przesyłki należy wpisać pojedynczo, 
a zwykłe przesyłki listowe w ogólnej sumie. Do nadawania zwykłych 
przesyłek listowych mogą władze i urzędy używać także książek wła
snego nakładu i wpisywać w nich te przesyłki pojedynczo, jednak 
urzędy i agencje pocztowe stwierdzają tylko ogólną ilość nadanych 
przesyłek. 

§ 2. Do urzędowych przesyłek listowych zwykłych i poleconych 
oraz za zwrotnem poświadczeniem odbioru władz i urzędów pań
stwowych ... wysyłanych w wyłącznym interesie adresatów, niezwol
nionych od opłat pocztowych, mają zastosowanie odpowiednie prze
pisy § l z tą zmianą, że na przesyłkach ... należy umieszczać klauzulę: 
«Sprawa urzędowa - opłatę uiści adresat» ... 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

PRZEPISY WYKONA W,CZE DO ROZPORZĄDZENIA MINI
STRA POCZT I TELEGRAFOW z dnia 17 sierpnia 1928 r. o w a
r u n k a c h t u d z i e ż z a s a d a c h o b o w i ą z u j ą c y c h p r z y wy
s y ł a n i u p r z e s y ł e k p o c z t o w y c h z w o l n i o n y c h o d o p ł a
ty pocztowej 1• 

Również muszą być opłacane przy nadaniu przesyłki listowe, 
przeznaczone dla adresatów, zamieszkałych w miejscowości, w której 
ma siedzibę swoją nadająca te przesyłki władza względnie urząd, oraz 
przesyłki przeznaczone zagranicę. 

Nr. 2053(11. z dn. 4 września 1928 r. 

1 Wyjątek. - W dołączonym do "Przepisów wy~onawczych ,, spisie 
władz i urzędów, uprawnionych do korzystania z zamieszczonego wyżej 
Rozporządzenia, wymienione są m. in.: «Bibljoteki Uniwersyteckie», 
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PISMO RADY ZWIĄZKU BIBLJOTEKARZY POLSKICH DO 
P. MINISTRA W. R. i O. P. W SPRA WIE ZNIESIENIA WYDZIAŁU 
B IBL JOTEK. W dniu l O października b. r. Rada Związku Bib l jote
karzy Polskich przesłała P. Ministrowi W. R. i O. P. pismo następującej 
treści: 

Panie Ministrze! 
Monitor Polski z dn. 14 września b. r. Nr. 212 przyniósł wia

domość o skasowaniu w nowej organizacji Ministerstwa W. R. i O. P. 
Wydziału Bibljotek w Departamencie Nauki i Szkół Wyższych. 

Nieoczekiwane zniesienie tego Wydziału zaniepokoiło koła bi
bljotekarskie i napełniło je obawą, czy żywotne interesy bibljotekarstwa 
polskiego znajdą nadal w Ministerstwie W. R. i O. P. należytą opiekę. 

Wobec powyższego Rada Związku Bibljotekarzy Polskich, sku
piającego pracowników bibljotecznych wszelkiego rodzaju, powzięła 
na posiedzeniu dn. 5-go października b. r. uchwałę, którą mamy za
szczyt podać do wiadomości Pana Ministra. 

«W przekonaniu 
l. że fakt istnienia odrębnego Wydziału Bibljotek podkre

ślał słusznie znaczenie bibljotek, jako jednego z głó
wnych czynników oświaty i kultury narodowej; 

2. że dotychczasowy Wydział Bibljotek okazał się insty
tucją, która położyła szereg ważnych zasług około roz
woju bibljotekarstwa; 

3. że rozpoczęta organizacja bibljotek naukowych i oświa
towych jest nieukończona, a szczególnie stworzenie 
Bibljoteki Narodowej w Warszawie wymaga dalszego 
współdziałania czynnika, który rozpoczął jej organizację -

Rada Związku Bibljotekarzy Polskich uważa, że przywrócenie 
i utrzymanie Wydziału Bibljotek do chwili ostatecznej orga
nizacji polskiego bibljotekarstwa leży w interesie zarówno na
ukowych, jak i oświatowych bibljotek». 

Komunikując Panu Ministrowi powyższą uchwałę Rady, pozwa
lamy sobie wyrazić głębokie przekonanie, że Pan Minister raczy roz
ważyć powyżej przytoczone motywy i przez Swe zarządzenie usunąć 
zaniepokojenie pracowników bibljotecznych. 

Raczy Pan Minister przyjąć wyrazy naszego wysokiego powa
żania i szacunku 

Za Radę Związku Bibljotekarzy Polskich 

Sekretarz: Zastępca Przewodniczącego: 

W. Dąbrowska M. Łodyński 

MIANOWANIA. W B ibljot e c e N ar o d o w ej w War s z a w i e: 

l) Urzędnik kontraktowy w VI st. sł. Dr ADAM LEWAK urzędni
kiem prowizorycznym w VI st. sł. z dniem l września 1928 r. (Nr . 
.IV. B. 8446/28). 

·' 
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2) jADWIGA DĄBROWSKA urzędnikiem prowizorycznym w VIII st. 
sł. z dniem l września 1928 r. (Nr. JV. B. 8775/28). 

3) Urzędnik kontraktowy w VIII st. sł. Dr HELENA WIĘCKOW, 
SKA urzędnikiem prowizorycznym w VIII st. sł. z dniem l września 
1928 r. (Nr. IV. B. 877 4/28). 

4) IRMINA SzwANOERóWNA urzędnikiem prowizorycznym w IX st. 
sł. z dniem l września 1928 r. (Nr. IV. B. 8773/28). 

5) Urzędnik kontraktowy w X st. sł. WANDA HEvsowrczowA 
urzędnikiem prowizorycznym w X st. sł. z dniem l września 1928 r. 
(Nr. IV. B. 8772/28); z dniem l października 1928 r. unieważniono 
nominację dekretem Nr. O. Prez. 6279/28 i mianowano urzędnikiem 
prowizorycznym Ministerstwa w X st. sł. 

6) Dr ZOFJA BALICKA urzędnikiem prowizorycznym w X st. sł. 
z dniem l października 1928 r. (Nr. IV. B. 9858/28). 

7) MR. TADEusz RoMER urzędnikiem prowizorycznym w X st. 
sł. z dniem l listopada 1928 r. (Nr. IV. B. 9551 /28). 



II. Z ŻYCIA BIBLJOTEK. 

SP~A W A BUDOWY NOWEGO GMACHU BIBLJOTEKI JA
GIELLONSKIEJ zaczęła wreszcie wchodzić w stadja bardziej niż do
tychczas pozytywne. Przypomnieć należy, że plac pod nowy gmach 
został nabyty jeszcze w roku 1921 ; położony on był przy Alei Mic
kiewicza między wylotem ul. Wolskiej a Szkołą Przemysłową i liczył 
około 6000 m2

• Gdy jednak okazało się, że wymiar ten jest zamały 
w stosunku do potrzeb Bibljoteki, pierwotny plac został w r. 1923 
zamieniony za dopłatą na inny, leżący po przeciwnej stronie Alei 
Mickiewicza, u zbiegu tejże z przedłużeniem ul. Krupniczej; po
wierzchnia jego wynosi około 17000 m2, długość frontowa (wzdłuż 
Alei) 122·5 m. 

Równocześnie podjęto prace nad programem budowy i ustale
niem wymiarów oddzielnych sal, przyczem technicznym doradcą Dy
rekcji Bibljoteki był od początku architekt Prof. Wacław Krzy
żanowski. Nie mogąc tutaj wchodzić we wszystkie szczegóły, poda
jemy dla orjentacji niektóre cyfry globalne. I tak projektowano 7 czy
telń o łącznej powierzchni ok. 1900 m2 (w tern czytelnia główna na 
300 osób o powierzchni 900 m2), wypożyczalnię na 100 m2, kata
logi na 300 m 2, biura o ogólnej powierzchni ok. 500 m2, magazyn 
na 2 miljony tomów (ok. 20.000 m2, licząc po 70 tomów na I m 2 

posadzki), pozatern salę wystawową, salę konferencyjną, salę wykła
dową, introligatornię i drukarnię podręczną, atelier fotograficzne i t. p., 
wreszcie mieszkania służbowe. Jednak z powodu kryzysu finanso
wego sprawa budowy stała się już w r. 1923 nieaktualna i odżyła 
dopiero w roku bieżącym, poczęści na skutek alarmów, jakie pod
niosła opinja publiczna w związku z katastrofalnym stanem Collegium 
Mai u s. 

Jakoż w dniu 28 lutego b. r. Ministerstwo W. R. i O. P. we
zwało Rektorat Uniwersytetu Jagiellońskiego, by został mu przedło
żony program budowy nowej Bibljoteki; analogiczne wezwanie wyszło 
z Ministerstwa Robót Publicznych do Okręgowej Dyrekcji Robót 
Publicznych w Krakowie w dniu 9 marca b. r. Toteż żądany pro
gram został wypracowany wspólnie przez Dyrekcję Bibljoteki Jagiel
lońskiej i Dyrekcję Robót Publicznych i przedłożony obu wymienionym 
Ministerstwom z początkiem kwietnia b. r. w formie konkretnego szkicu 
«Programu konkursu architektonicznego na projekt budowy gmachu 
Bibljoteki Jagiellońskiej w Krakowie». Przewidywał on 7 czytelń 
o łącznej powierzchni 2100 m2 (w tern czytelnia główna 800 m2), 

wypożyczalnię na 100 m2, katalogi na 200 m2
, biura o ogólnej po

wierzchni 600 m2, magazyn narazie na l miljon tomów z późniejszą 
rozbudową do 2 miljonów tomów i t. d., a zatem pokrywał się 

mniejwięcej z projektami z r. 1922/3. Dołączony do programu przy
bliżony przedmiar i kosztorys budowy obliczał wysokość budynku 
_głównego (dwupiętrowego) na 19 m, wysokość magazynu na 38·5 m" 
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powierzchnię zabudowaną w budynku głównym 2350 m 2, w maga
zynie 11 00 m 2, a więc przestrzeń obudowaną w obu częściach ok. 
87 400 m3 ; przy jednostkowej cenie 50 zł. za l m3 (przyjętej tak nisko 
ze względu na wielką ilość sal o dużych wymiarach) wynikał stąd 
przybliżony kosztorys całego gmachu w pierwszym okresie w kwocie 
4.370.000 zł., po wybudowaniu zaś dalszych magazynów w kwocie 
6.500.000 zł. 

Program spotkał się jednak tak w Ministerstwie W. R. i O. P ., 
jak w Ministerstwie R. P. z zarzutem rozrzutności, na skutek czego 
Rektor Uniwersytetu przedłożył obu tym Ministerstwom w ostatnich 
dniach kwietnia b. r. t. zw. «Wyjaśnienia», w których niektóre wy
miary programu zostały zredukowane, a mianowicie: łączna powierz
chnia czytelni na 1460 m2 (w tern czytelnia główna na 600 m2), po
jemność magazynu w pierwszym okresie na 800.000 tomów, mieszka
nia służbowe na wymiar o 20°/0 mniejszy niż w programie. W rezul
tacie tych redukcyj przestrzeń obudowana zmniejszyła się do 62400 m3, 

a przybliżony koszt do 3.120.000 zł. 

Mimo to konkurs, rozpisany przez Ministerstwo R. P. za po
średnictwem Dyrekcji R. P. w Krakowie w dniu 3 sierpnia b. r., po
szedł w redukcjach jeszcze dalej. Konkurs, ustalający termin składania 
prac na dzień l O września (co jednak później zostało zmienione na 
dzień 20 września), stawiał pracom konkursowym m. in. następujące 
warunki: 

«Projekt gmachu Bibljoteki winien już w założeniu swojem 
przewidywać możność wzniesienia go częściami, stanowiącemi za
mknięte dla siebie całości, nadające się niezwłocznie po ich ukoń
czeniu do użytku - jako bibljoteka rozwojowa, rozszerzana do roz
miarów niniejszym programem przewidzianych w miarę przyznawania 
kredytów. 

Stosunki finansowe wymagałyby takiego rozwiązania, by program 
budowy mógł być wyczerpany w 3 serjach budowy, odpowiadających 
bezpośrednio po sobie następującym normalnym rocznym sezonom 
budowlanym, z możnością użytkowania części budynku dla celów bi
bljoteczno-czytelnianych już z końcem drugiego sezonu budowy. 

W usytuowaniu budynku Bibljoteki należy uwzględnić możność 
dalszej rozbudowy Bibljoteki w przyszłości w miarę jej rozwoju. 

Charakter gmachu i położenie jego przy reprezentacyjnej ulicy 
miasta wymagają monumentalnego ujęcia całości przy równoczesnem 
zastosowaniu architektury skromnej a szlachetnej, będącej szczerym 
wyrazem współczesnej kultury i ducha czasu. 

Ministerstwo Robót Publicznych zwraca specjalną uwagę na 
realne ujęcie zadania i wymaga celowego i utylitarnego rozplanowania 
rzutów, które winny odpowiadać wewnętrznym potrzebom instytucji, 
przyczem szczególny nacisk kładzie się na racjonalne ujęcie zagadnienia 
komunikacji wewnętrznej gmachu oraz odpowiednie zabezpieczenie 
zbiorów przed pożarem. 
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Wszystkie ubikacje powinny otrzymać o ile możnoset bezpo-· 
średnie światło z okien umieszczonych w zewnętrznych ścianach, za
stosowanie zaś górnego oświetlenia należy ograniczyć do wypadków, 
uzasadnionych oczywistą potrzebą. 

Części gmachu, przeznaczone dla publiczności, winne otrzymać 
wyposażenie odpowiadające powadze miejsca. 

Cały budynek otrzymuje elektryczne oświetlenie, instalacje wo
dociągowe i kanalizacyjne oraz centralne ogrzewanie, przy którem za
równo liczyć się należy z ewentualnem umieszczeniem źródła ogrze
wania poza obrębem gmachu, jakoteż przejściowo w samym budynku. 

Umieszczenie kotłowni i urządzeń pomocniczych ogrzewania 
centralnego pod magazynem bibljotecznym zasadniczo niedopuszczalne. 

W księgozbiorze znajdą zastosowanie najnowsze urządzenia, słu
żące do szybkiej komunikacji i wymiany książek, jak wyciągi, ruchome 
stoły, poczta pneumatyczna, telefony, vacuum etc. 

Wyszczególnione poniżej lokale, mieszczące się w gmachu Bi
bljoteki, rozpadają się na cztery zasadnicze grupy, organicznie zwią
zane, a podyktowane potrzebami wewnętrznerui Bibljoteki i względami 
porządkowemi, a to: I) lokale dostępne dla każdego, II) lokale do
stępne dla posiadających karty bibljoteczne, III) lokale dostępne tylko 
dla personelu bibljotecznego, IV) mieszkania. Rozdział winien być 
jasno w projekcie przeprowadzony. Lokale objęte grupami II i III 
tworzą klauzurę, która zaznaczyć się winna ze względów praktycznych 
już w westybulu Bibljoteki dla uniknięcia nieporozumień i ułatwienia 
kontroli. Mieszkania urzędowe, mieszcząc się w tym samym gmachu, 
tworzą osobną grupę, jak najściślej odseparowaną od lokali bibljo-
tecznych, z osobnerui dostępami i klatkami schodowemi. 

W szczególności ma się pomieścić w budynku: 
I) Lokale dostępne dla wszystkich: a) westybul z lożą portjera, 

b) garderoba na 350 osób, c) akcesja i protokół podawczy (poczta) -
ca. 50 m 2, d) wypożyczanie książek (2 ubikacje) - ca. 75 m2, e) 
toaleta, W. C., pissoiry. 

II) Lokale dostępne dla posiadających karty bibljoteczne: a) czy
telnia na 200 osób, odpowiednio oświetlona (przy oświetleniu bocznem 
wysokość parapetu minimum 2·3 m, przy ścianach podręczny księgo-
zbiór na 20.000 tomów) - ca. 600 m2, b) czytelnia specjalna - ca. 
80 m2, c) czytelnia profesorów- ca. 80 m2, d) czytelnia czasopism
ca. 120 m2, e) czytelnia rękopisów (w bezpośrednim kontakcie z ma
gazynem rękopisów) - ca. l 00 m2, f) czytelnia inkunabułów (w bez
pośrednim kontakcie z magazynem inkunabułów) - ca. 90 m2

, g) 
pracownia sztychów (w bezpośrednim kontakcie z magazynem) - ca. 
40 m2, h) katalogi - ca. 150 m2, i) pokój śniadań, bufet, palarnia
ca. 50 m~, j) odpowiednia ilość toalet, W. C. dla mężczyzn i kobiet 
osobno. 

III) Lokale dostępne tylko dla personelu bibljotecznego: a) księ
gozbiór na 800.000 tomów, licząc 160 tomów na l m2 posadzki 
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(z możnością powiększenia do 2.000.000 tomów z rozwojem bibljo
teki) - ca. 5.000 m2, b) sortownia i ekspedycja (pokój pracy maga
zynierów), umieszczona przed magazynem lub weń wbudowana, ze sto
łami pracy - ca. 60 m2, c) magazyn czasopism (jako część maga
zynu głównego, lub też osobno, z możnością powiększenia do 
5000 m2)- ca. 2.000 m2, d) magazyn inkunabułów - ca. 100 m2, 

e) magazyn rękopisów - ca. 150 m2, f) magazyn sztychów - ca. 
60 m2, g) 2 sale katalogowania - ca. 100 m 2, h) 2 pokoje kierow
ników, ad III g - ca. 40 m2, i) pokój nadesłanych nowości (przy 
salach katalogowania, jednak z osobnem wejściem) - ca. 30 m2, 

j) biuro dubletów (przy salach katalogowania) - ca. 30 m 2, k) biuro 
introligatorni (kontakt z salami katalogowania) - ca. 30 m2, l) pokój 
dyrektora - ca. 30 m2, m) przedpokój (poczekalnia) ·- ca. 18 m2, 

n) pokój zastępcy dyrektora - ca. 20 m2, o) sekretarjat (2 pokoje) 
w kontakcie z akcesją - ca. 40 m2, p) gabinety 4 kustoszy (ad c, 
d, e, f) po 15 do 20 m2 - ca. 60 m2, r) 3 pokoje woźnych po 
15 m2 w każdej kondygnacji - ca. 45 m2, s) pracownia fotogra
ficzna - ca. 50 m2• 

IV) Mieszkania: a) mieszkanie dyrektora - ca. 120 m2, b) 
mieszkanie zastępcy dyrektora - ca. 120 m 2, c) mieszkanie sekretarza 
(równocześnie intendenta) - ca. l 00 m2, d) mieszkania portjera, stróża 
i palacza, po l pokoju z kuchnią i wygodami - razem ca. 150 m 2• 

Lokale pomieszczone pod II a, II b, II c, II d oraz II h, 
winny być o ile możności umieszczone na jednym poziomie. 

Czytelnie inkunabułów i rękopisów w wyposażeniu swojem otrzy
mują księgozbiory podręczne przyścienne oraz ogniotrwałe schowki 
na wypożyczone z obcych bibljotek dzieła wielkiej wartości. Wymiar 
schowka w świetle 2·5x 1·6xo·s. 

Baczną uwagę zwrócić należy na możliwie najmniejszą ilość bę
dących stale w użyciu bram wchodowych do gmachu Bibljoteki ze 
względu na bezpieczeństwo zbiorów i konieczność kontroli wcho
dzących. 

W suterenach pomieścić należy magazyn pak, rozpakowalnię, 
kotłownię centralnego ogrzewania, składy paliwa oraz piwnice przy
należne do mieszkań urzędowych». 

jak widać z powyższych danych, konkurs przewidywał 7 czytelń 
o łącznej powierzchni ca. 11 00 m 2 (w tern czytelnia główna 600 m 2), 

wypożyczalnię na ca. 75 m2, katalogi na ca. 150 m2, biura na nie
całe 500 m 2 ; w magazynie przyjmował 160 tomów na l m 2 po
sadzki (dodając coprawda 2000 m2 na czasopisma, co faktycznie 
równa się obniżeniu owej przeciętnej do 114-tu tomów na l m 2 po
sadzki - zato magazyny specjalne zostały zredukowane o 26° f 0); 

·skreślał całkowicie salę wystawową, salę konferencyjną, salę wykła-
dową, introligatornię i drukarnię podręczną; mieszkania służbowe re
dukował o blisko 12°/0 w stosunku do już zredukowanych wymiarów 
«Wyjaśnień», 
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Tak znaczne okrojenie pierwotnego programu stawiało pod znak 
:zapytania celowość projektowanego gmachu. Dlatego na pierwszem 
posiedzeniu sądu konkursowego w dniu 25 września b. r. delegaci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego złożyli do protokołu oświadczenie, w któ
rem wyrazili imieniem Uniwersytetu «Usilną prośbę, ażeby dotyczące 
Ministerstwa, przy opracowaniu ostatecznych planów budowlanych 
gmachu Bibljoteki Jagiellońskiej, uwzględniły w pełnej mierze potrzeby 
tejże, przedstawione w t. zw. «Zredukowanym programie budowy», 
opracowanym przez Uniwersytet wspólnie z tut. Dyrekcją Robót Pu
blicznych». 

Sąd konkursowy, w skład którego wchodziło 8 członków, amia
nowicie: Inż. J. T. Kudelski, Naczelnik Wydziału Ministerstwa R. P., 
jako zastępca tegoż Ministerstwa i przewodniczący sądu; Arch. Z. Mą
czeński, Naczelnik Wydziału Ministerstwa W. R. i O. P., jako zastępca 
tegoż Ministerstwa; Inż. arch. M. Heitzmann, Naczelnik Oddziału Dy
rekcji R. P. w Krakowie; Inż. T. Sikorski, em. Prof. Uniw. Jagiell. 
i delegat tegoż Uniwersytetu; Dr E. Kuntze, Dyrektor Bibljoieki Ja
giellońskiej, delegat Uniw. Jagiell.; Inż. arch. R. Świerczyński, Prof. 
Politechniki w Warszawie, delegat Koła Architektów w Warszawie; 
Inż. arch. J. Gałęzowski, Prof. Akademji Sztuk Pięknych w Krakowie, 
delegat Koła Architektów w Krakowie i lnż. arch. K. Kulczyński, de
legat Koła Architektów w Krakowie - odbył w dniach 25 i 26 
września b. r. cztery posiedzenia. Na pierwszem nastąpiło otwarcie 
17 -tu nadesłanych prac, poprzedzone odczytaniem wspomnianego 
wyżej oświadczenia delegatów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na drugiem 
.posiedzeniu, po jednogłośnem wyeliminowaniu prac Nr. l, 3, 7, 16 
i l 7 ze względu na podstawowe wady w architektonicznem lub uty
litarnem ujęciu tematu, pozostałe prace postanowiono poddać dalszemu 
badaniu i dla szematycznej ich oceny sformułowano ośm podstawowych 
pytań, a mianowicie: l) sytuacja, 2) możność budowania gmachu czę
·ściami i dalszej rozbudowy, 3) celowy związek poszczególnych grup bu
dynku między sobą, 4) układ magazynu, 5) łatwość kontroli wejść 
i wyjść oraz ruchu książek, 6) oświetlenie ubikacyj, 7) ekonomja bu
dowy, 8) wartość architektoniczna i urbanistyczna. Dla szematycznej 
.oceny projektu postanowiono przyjąć pięciostopniową klasyfikację i dla 
wszystkich przedstawionych pytań przyjąć jeden i ten sam współ
czynnik ważności (skutkiem czego maksymalna ilość punktów wynosiła 
8 X 8 X 5 = 320). Uchwalono również, że wynik klasyfikacji projektu, 
obliczony w punktach, stanowić będzie jedynie podstawę orjentacyjną 
dla członków sądu konkursowego, a rozdział nagród przeprowadzony 
.zostanie w drodze normalnego głosowania. Na trzeciem posiedzeniu 
postanowiono jednogłośnie wyłączyć od ubiegania się o nagrodę dal
szych siedm prac (a to prace Nr. 2, 4, l O, 11, 12, 14 i 15), pozostałe zaś 
_prace, oznaczone Nrami 5, 6, 8, 9 i 13, poddać pod dalszą ocenę na pod
stawie szematu ustalonego na drugiem posiedzeniu. Na ostaŁniem po
~siedzeniu przystąpiono do oceny szematycznej prac Nr. 5, 6, 8, 9 
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i 13. W przeprowadzanem głosowaniu uzyskała praca Nr. 13 punktów 
2S4, praca Nr. 6 punktów 265, praca Nr. 9 punktów 225, praca 
Nr. S punktów 197 i praca Nr. 5 punktów l SO. Wobec powyższego 
wyniku oceny postanowił sąd konkursowy przeznaczyć wszystkie 5 
prac do nagrody i przyznany na ten cel fundusz w kwocie 30.000 zł. 
odpowiednio rozdzielić, natomiast nie proponować do zakupna żadnej 
dalszej z nadesłanych prac i przeznaczony na ten cel fundusz 
w kwocie 6.000 zł. pozostawić do dyspozycji Ministerstwa Robót Pu
blicznych - poczem przystąpił do ustalenia słownej oceny poszcze
gólnych prac. 

Ocenę prac, które otrzymały największą ilość punktów, ustalono 
w następująceru brzmieniu: «Praca Nr. 13. Usytuowanie budynku 
dobre. Budowa okresowa możliwa, rozbudowa daje się przeprowadzić 
bez szkody dla głównej grupy. Sytuacja czytelni głównej i maga
zynów dobra. Ukształtowanie czytelni głównej mimo wyłącznie gór
nego oświetlenia odpowiednie. Umieszczenie czytelni specjalnych i ko
munikacja tychże z magazynami przez korytarz utworzony przez niskie 
ścianki odpowiednie. Umieszczenie pomieszkań i administracji dobre. 
Projekt zwarty i jasny, słabą stronę koncepcji stanowi sposób wejścia 
z hali frontowej i zaprojektowanie 2 klatek schodowych, utrudniają
cych kontrolę. Budowa ekonomiczna. Architektura w bryłach dobra, 
w szczegółach słabsza. 

Praca Nr. 6. Projekt pod względem usytuowania budynku, moż
liwości jego rozbudowy i rozkładu rzutu poziomego celowy i odpo
wiednio ujęty. Udostępnienie czytelni profesorów i czasopism niezbyt 
dogodne; wadliwie założony gospodarczy wjazd w obręb zabudowań. 
Część magazynów dolnych niedostatecznie oświetlona, ubikacje dla 
wydawania i przyjmowania książek ciemne. Zaduża ilość ubikacyj pro
gramem nieprzewidzianych i rezerw bez ścisłego przeznaczenia. Archi
tektura w masach poprawna, w szczegółach słaba». 

Po ustaleniu oceny słownej wszystkich prac postanowiono przy
znać nagrody pracom Nr. 13, 6, 9, S i 5 w kolejności, jaką prace 
te uzyskały przy ocenie szematycznej. Po otwarciu kopert okazało się, 
że 1-szą i 11-gą nagrodę (Nr. 13 i 6) otrzymał Inż. arch. Wacław Krzy
żanowski, III-cią (Nr. 9) Inż. Zdzisław Kowalski, Adam Moscheni 
i Inż. Diana Reiterówna, IV-tą (Nr. S) Inż. Wacław Nowakowski oraz 
V -tą (Nr. 5) Inż. Maksymiljan Burstin i Inż. Fryderyk Tadanier -
wszyscy w Krakowie. 

Dodać należy, że z dwu prac Inż. Krzyżanowskiego, które otrzy
mały I-szą i 11-gą nagrodę, pierwsza (Nr. 13) trzymała się ściśle wa
runków konkursu, druga natomiast (Nr. 6) oparta była na wymiarach 
zawartych w t. zw. «Zredukowanym programie budowy» z kwietnia 
b. r. (por. zamieszczone powyżej oświadczenie delegatów Uniwersy
tetu). Jest wszelka nadzieja ·- oparta na przyrzeczeniach Prem. K •. 
Bartła i Min. J. Moraczewskiego -, że ten drugi projekt Inż. Krzy
żanowskiego przeznaczony będzie do wykonania. P-8: 
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WYSTAW A RĘKOPISÓW I DRUKÓW PRZYRODNICZO
.LEKARSKICH XIII-XVI WIEKU miała miejsce w Bibljotece jagiel
lońskiej w dniach 7-16 października b. r. w związku z IV Zjazdem 
Polskich Historyków Medycyny, zwołanym do Krakowa z okazji 
50-letniej rocznicy śmierci józefa Dietla. Wystawa była pierwotnie 
planowana w nieco większych rozmiarach, ponieważ jednak z powodu 
remontu Stuba communis znaczna ilość dzieł medycznych była chwi
lowo trudno dostępna, a na wystawę można było przeznaczyć jedynie 
część gablot w Sali Obiedzińskiego, pokaz został ograniczony do dwu 
tylko działów, a mianowicie do wyboru rękopisów przyrodniczo-le
karskich Bibljoteki oraz do niemal zupełnego przeglądu druków le
karskich XVI-go wieku, jakie Bibljoteka posiada, a które czy to ze 
względu na osobę autora, czy też z innych powodów należą do pi
śmiennictwa polskiego. Z rękopisów wystawiono iluminowane ko
deksy przyrodniczo-lekarskie XIII-XV wieku oraz przyrodniczo-le
karskie zabytki języka staropolskiego (głównie słowniki nazw bota
nicznych); druki podzielono na pewne zespoły treścią ze sobą zwią
zane, a to: rady przeciwko zarazie, zielniki, dysertacje Polaków pisane 
na studjach medycznych w Bazylei, oryginalne dzieła lekarzy Polaków 
rdzennych i «wmieszkanych», tłumaczenia i wydania obcych dzieł le
karskich dokonane przez Polaków, wreszcie varia. Dodatkowo wysta
wiono nieco litografij i akwarel odnoszących się do Dietla. 

Pięknie wydany Katalog Wystawy, opracowany przez Dra A. 
Birkenmajera i Dra K. Piekarskiego, ukazał się dzięki częściowej sub
wencji Towarzystwa Przyjaciół Bibljoteki jagiellońskiej. 

CENTRALNY KAT ALOO BIB L JOTEK SEMINARYJNYCH 
I ZAKŁADOWYCH UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO. Bibljoteka 
Uniwersytecka w Poznaniu przystąpiła do opracowania centralnego 
katalogu bibljotek seminaryjnych i zakładowych Uniwersytetu Poznań
skiego. Okazał się on niezbędny dla unormowania współpracy, a zwła
szcza polityki zakupów, między Bibljoteką Uniwersytecką a bibljote
kami zakładów uniwersyteckich. Współpraca taka jest nieodzowna 
zwłaszcza wobec skromnych funduszów, jakiemi się wogóle rozpo
rządza na cele bibljoteczne. Krokiem wstępnym do rozwinięcia racjo
nalnej gospodarki w zakresie zakupna dzieł i prenumeraty czasopism 
jest właśnie rozpoczęcie prac nad centralnym katalogiem bibljotek 
seminaryjnych i zakładowych. 

Zaczęto od Wydziału prawno-ekonomicznego. Katalogowaniem 
książek zajmą się stypendyści Wydziału; będzie się ono odbywało 
według ułożonej specjalnie instrukcji, pod kierunkiem i kontrolą przy
dzielonego urzędnika Bibljoteki Uniwersyteckiej. Do katalogowania 
używa się kartek kartonowych, które zakupiła Bibljoteka Uniwersytecka 
z funduszów, udzielonych na ten cel przez Uniwersytet. Kartki katalo
gowe mają w nagłówku wydrukowaną nazwę seminarjum czy zakładu 
uniwersyteckiego. Będzie to katalog alfabetyczny według nazwisk autorów. 
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Stan ilościowy bibljotek seminaryjnych i zakładowych pod względem 
zasobności książek przedstawia załączone zestawienie 1 : 

Wydział prawno-ekonomiczny: 

Seminarjum historji prawa 
« prawa publicznego . · . . . . 
« cywilistyczne . . . . . . . . . . . . 
« prawa i procesu karnego oraz innych 

nauk kryminologicznych . . . . . . . 
« historji gospodarczej i dawnego prawa pol-

skiego . . . . . . . . . . . . . . 
« ekonomiczne . . . . . . . . 
« statystyczne . . . . . . . . . . . . 
.: geografji gospodarczej . • • . . . 

719 dzieł 
1.628 (( 
1.364 « 

452 « 

768 (( 
4.973 « 

246 « 

405 « 

Razem: l 0.555 dzieł 

Wydział lekarski: 
Zakład fizyki . . . . . . . , . . . . . , . 

« chemji ogólnej . . . . . . , 
« chemji fizjologicznej . . • . . . 
« antropologji . . . . . . . . . . . . 
« histologji prawidłowej i embrjologji . . . . 
« biologji ogólnej . . . . . . . 
« fizjologji . . . . . . . . . 
« radjologji . . . , . . . . . . . . . 
« patologji ogólnej i doświadczalnej . 
« farmakologji . . . . . . . . . . 
« anatomji patologicznej i histologji patologicznej 
« mikrobiologji lekarskiej . . . . . . , . . 
« higjeny ogólnej i społecznej . . . . , . . 
« medycyny sądowej . . . . . . . . . 

Seminarjum historji i filozofji medycyny . . . . . . 
Klinika diagnostyczna chorób wewnętrznych . . 

« terapeutyczna chorób wewnętrznych . . 
« chorób dziecięcych . . . 
« chirurgiczna . . . . . . . . . . . . . . 
« ortopedyczna . . . . . . . 
« ginekologiczno-położnicza 

« oczna . . . . . . . . . . . . 
« neurologiczno-psychjatryczna . . . . . . . 
« chorób skórnych 1 wenerycznych . . . 
« chorób uszu, nosa i gardła 

Seminarjum wychowania fizycznego . . . 
Razem: 

100 
81 

264 
292 
240 

93 
157 
34 

298 
194 

1.060 
537 
317 
364 

2.232 
369 
559 
402 

67 
168 

8 
620 
380 

20 
100 
975 

9.931 

dzieł 
« 

« 

« 

« 

« 

(( 

« 

« 

« 

« 

« 

« 
(( 

« 

« 
(( 

dzieł 

1 Następstwo seminarjów i zakładów według Składu Uniwersytetu Po
znańskiego. 
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Wydział humanistyczny: 
Seminarjum filozoficzne . . 

« socjologiczne . . . . . . . . . . . . 
2.117 
1.123 
1.223 « psychologiczne 

« pedagogiczne . . . . . . . . . . . 829 
930 

2.635 
1.082 
1.186 

« prehistoryczne . . . . 
« historyczne 
« etnologiczne . . . . . 
« historji sztuki . . . . 
« muzykologji . . . . . 
c indoeuropejskie . . 
« archeologji klasycznej 
« filologji klasycznej 
« języka polskiego . . . . . 
.: historji literatury polskiej . 
« filologji słowiańskiej . . 

Instytut zachodnio-słowiański . 
Seminarjum filologji romańskiej 

« « germańskiej . 
« « angielskiej 
« orjentalistyczne . . . 

. . 

l • • • • 

680 
683 
389 

. ok. 23.430 
1.036 
3.569 

861 
261 

. . . . 2.371 
2.330 

. . . . 2.106 
348 

Razem: ok. 49.189 
Wydział matemałycz no-przyrodniczy: 

Seminarjum matematyczne 3.446 
Zakład fizyki doświadczalnej . . . 371 

« fizyki teoretycznej . . 449 
« chemji nieorganicznej . . . . . . . . 537 
« chemji organicznej . . . . . . . . . l 70 
« chemji fizycznej 671 
« mineralogiczny . . l 00 
« geologiczny . . . 333 
« geograficzny . . . . (bez broszur) 2.455 
« paleontologiczny . . . . 366 
« botaniki systematycznej 151 
« botaniki ogólnej . . . . . . . . 5.634 
« zoologiczny . . . . . . . . . 1.600 
« anatomji porównawczej i biologji . . . 1.7 49 

321 

dzieł. 

« 
« 

« 

« 

« 

tomów 
dzieł 

tomów 
dzieł 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

tomów 
dzieł 

dzieł 

dzieł 
« 

« 

« 

« 

« 
« 
« 

« 

« 

« 
« 

Razem: 18.032 dzieł 

O d dział f ar m a c e u ty c z n y: 
Zakład chemji farmaceutycznej . . . . · 456 dzieł 

« technologji środków lekarskich 6 « 

« farmakognozji . . . . . . . . 514 (( 

« farmacji stosowanej . . . . . . 276 « 

« botaniki i uprawy roślin lekarskich . . . . . ________ __, 

Razem: 
116 « 

1.368 dzieł 
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Wydział rolniczo-leśny: 

Zakład fizjologji roślin i chemji rolnej . . . . 803 dzieł 
« zoologji i entomologji . . . 920 « 
« gleboznawstwa . . . . . 396 « 

« ogólnej uprawy roli i roślin . . . 1.142 « 
« technologji rolnej . . . . . . 299 « 
« botaniki ogólnej i fytopatologji . 305 « 

« ogólnej hodowli zwierząt . 537 « 

« chemji ogólnej . . . . . . 124 « 

« szczegółowej hodowli lasu . . . . 184 (( 

« weterynarji rolniczej . · 227 « 
« ekonomji rolniczej 2.011 « 

« dendrometrji i statyki leśnej . 250 « 

« szczegółowej hodowli zwierząt 292 « 

« inżynierji leśnej . . . . . . . 1.601 « 

« botaniki leśnej . . . . . . . 130 « 

« administracji i rachunkowości leśnej . . . . 86 « 

« rybactwa i łowiectwa 325 « 

« meteorologji i klimatologji . . . . 108 « 

Razem: 9. 7 40 dzieł 
Ogółem liczą wszystkie bibljoteki seminaryjne i zakładowe Uniwersytetu 
Poznańskiego ok. 98.815 dzieł. (s. v- w.) 

KURS BIBLJOTEKARSKI W WARSZA WIE. Warszawskie Koło 
Związku Bibljotekarzy Polskich zorganizowało w czasie od 23. IV. do 
24. V. 1928 r. kurs bibljotekarski, przeznaczony dla pracowników 
bibljotek publicznych i oświatowych. Kurs ten, subwencjonowany 
przez Wydział Oświaty Pozaszkolnej Ministerstwa W. R. i O. P., miał 
na celu zaznajomienie słuchaczy z technicznemi zagadnieniami pro
wadzenia niewielkich bibljotek, przyczem kładziono główny nacisk 
na ćwiczenia praktyczne, połączone z zwiedzaniem bibljotek różnych 
typów i pokazami. Program był następujący: historja rozwoju pisma, 
książki i bibljotek; zadania bibljotek publicznych i ich charakterystyka; 
typy bibljotek publicznych: wiejskie, miejskie, wędrowne, czytelnie 
i wypożyczalnie; bibljoteki dla dzieci i bibljoteki szkolne; praca oświa
towa i jej stosunek do bibljoteki; zasady doboru książek i czytelnictwo; 
zasady bibljografji i bibljografja szczegółowa: źródła bibljograficzne, 
literatura piękna, literatura popularno-naukowa, literatura dla dzieci 
i młodzieży; inwentaryzacja, numerowanie książek i ustawianie na pół
kach; oprawa i konserwacja książek; redagowanie kartek katalogowych; 
różne typy katalogów bibljotecznych: alfabetyczny, przedmiotowy, dzia
łowy; zasady klasyfikacji; technika wypożyczania; statystyka i rachun
kowość; . ustawodawstwo bib l joteczne; pomieszczenie i urządzenie 
bibljoteki. 

Kurs obejmował 115 godzin, w tern 45 godzin wykładów i 70 
godzin ćwiczeń praktycznych łącznie z zwiedzaniem i pokazami. Kie-
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~rownictwo kursu objęła p. Filipkowska-Szemplińska. Prelegentami byli: 
pp. Filipkowska-Szemplińska, F. Czerwijowski, W. Dąbrowska, Dr J. 
Muszkowski, H. Radlińska i K. Wilczyńska. Wykłady odbywały się 
w lokalu Pracowni Oświaty Pozaszkolnej Ministerstwa W. R. i O. P. 
Z pośród licznie zgłaszających się kandydatów przyjęto na kurs 33 
osoby, w tern z wyższem wykształceniem 3, studentów wyższych za
kładów 11 i ze średniem wykształceniem 14. Z praktyką bibljoteczną 
uczęszczało na kurs osób 20, bez uprzedniej praktyki osób 8. Kurs 
przesłuchało do końca osób 28, z czego 24 przystąpiło do egzaminu 
końcowego i otrzymało świadectwo ukończenia kursu. W skład ko
misji egzaminacyjnej wchodzili: pp. F. Czerwijowski, J. Filipkowska
Szemplińska i K. Wilczyńska. Wydatki związane z kursem zostały 
pokryte w znacznej części z zasiłku Ministerstwa W. R. i O. P. 
(l 000 zł.), częściowo zaś z opłat słuchaczy (430 zł.). 

NOWY GMACH BIBLJOTECZNY W WILNIE. Przeszło 3 lata 
temu Ministerstwo W. R. i O. P. zakupiło w Wilnie gmach na po
mieszczenie bibljotek państwowych, a w pierwszym rzędzie dla otrzymanej 
przez państwo w bezterminowy depozyt Bibljoteki im. Wróblewskich. 
Jest to okazały pałac Tyszkiewiczów, ostatnio Alfreda hr. Tyszkiewicza, 
położony w świetnym punkcie miasta, nad Wilją, i otoczony wielkim 
placem, umożliwiającym dalszą rozbudowę gmachu. W r. 1925 posesja 
ta kosztowała 50.000 dolarów. 

Do niedawna konserwowano tylko budowlę z kredytu l 00.000 zł. 
na r. 1927/28, zabezpieczając ją od dalszego zniszczenia przez zdre
nowanie i skanalizowanie terenu, przekrycie dachu, nabycie materjałów 
do instalacji centralnego ogrzewania i t. p. Dopiero w lecie 1928 r., 
po zatwierdzeniu całkowitych planów przebudowy przez Ministerstwo 
Robót Publicznych, można było przystąpić do właściwych robót bu
dowlanych w zakresie asygnowanego na bieżący rok budżetowy 1928/29 
funduszu 321.305 zł. Prace te nie obejmują całego gmachu, lecz tylko 
przyziemia i parter oraz kapitalny remont fasady. Z suteren i dotych
czasowego parteru powstają: kotłownia i bardzo obszerna część ma
gazynów (w suterenach zupełnie izolowanych od wilgoci zapomocą 
«cerezitu» i «famy» oraz normalnie centralnie ogrzewanych); piętro 
parterowe, przeznaczone na pomieszczenie czytelń (ogólnej i czasopism), 
sali muzealnej, pokoju poświęconego pamięci fundatora ś. p. Wróblew
skiego, sali rękopisów, rycin i map, sali inkunabułów i starych dru
ków, sali katalogów, pracowni katalogowej, dyrekcji i kancelarji, szatni, 
umywalni itd., wreszcie mieszkania dyrektora; półpiętro obejmuje 
galerje niektórych sal parterowych oraz magazyny. Przebudowa tej 
części gmachu, przeznaczonej na pomieszczenie Bibljoteki im. Wrób
lewskich, została ukończona w grudniu 1928 r. Centralne ogrze
wanie przez zimę bieżącą pozwoli na stopniowe przenoszenie zbiorów 
Bibljoteki z wiosną, o ile z funduszów preliminowanych w jej bu
dżecie na rok 1929/30 (100.000 zł.) będzie można pokryć koszty 
umeblowania lokalu. 

PRZEGLĄD BIBLJOTECZNY 11, 1928, ZESZ, 4. 22 
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Kwota 300.000 zł., przyznana na dalsze koszty budowlane· 
w r. 1929/30, przewidziana jest na przebudowę następnych pięter gmachu 
oraz na wykończenie wszelkich instalacyj techniczno-bibljotecznych. 
(windy, poczta pneumatyczna, telefony wewnętrzne, elekh·yczna sygna
lizacja przeciwpożarowa, oświetlenie itd.). To dopiero stworzy mo
żliwość umieszczenia w gmachu innych bibljotek państwowych. 

Przebudowa jest prowadzona według planów i pod kierow
nictwem Inż. arch. Stanisława Miecznikowskiego, twórcy nowego 
gmachu Senatu, przebudowanego z dawnego Sejmu. R. 

HOJNY DAR DLA BIBLJOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ. P. Ale
ksander Semkowicz ze Lwowa ofiarował swój doborowy zbiór Mic
kiewiczianów Bibljotece Jagiellońskiej w Krakowie. Znakomita ta ko
lekcja (na podstawie której p. Semkowicz opracował swoją znaną 
«gawędę bibljofilską» o Wydaniach dziel Adama Mickiewicza w ciągu 
stulecia, [I], Lwów 1926) zostanie przewieziona do Krakowa dopiero 
po wybudowaniu nowego gmachu Bibljoteki i włączona do niej jako 
odrębny dział, z zastrzeżeniem osobnego ustawienia i dalszego plano
wego uzupełniania. 

BIBLJOTEKA NAUKOWEGO INSTYTUTU KATOLICKIEGO 
W KRAKOWIE została w dniu 4 listopada b. r. oddana do użytku 
publiczności. Bibljoteka dzieli się na dwa oddziały: l) Bibljoteka 
im. Józefy Kruszyńskiej, mieszcząca się w głównej siedzibie Towa
rzystwa (ul. W o l ska 32), składa się przeważnie z dzieł najnowszych 
(powojennych) w języku polskim, francuskim, niemieckim i t. d., do
tyczących teologji, filozofji, nauk społecznych, sztuki religijnej i t. d., 
zakupywanych pod kątem widzenia potrzeb Instytutu tak z jego własnych 
funduszów, jak prywatnie przez członków «Towarzystwa N. I. K.»;· 
liczy około 1500 tomów, skatalogowanych alfabetycznie i rzeczowo; 
otwarta w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16 do 20; 2) Bibljo
teka Radziechowska, ofiarowana Instytutowi przez Stanisława Henryka 
hr. Badeniego, mieści się w trzech salonach jego pałacu przy ul. Pi
jarskiej 6; kompletowana umiejętnie przez b. właściciela oraz jego 
ojca, marsz. Stanisława hr. Badeniego, początkami zaś swojemi wy
wodząca się z bibljoteki domowej hr. Mierów w Witkowie (niestety 
przetrzebiona w czasie wojny), składa się z książek XIX i XX wieku, 
wśród których obok wybitnych dzieł wszechświatowej literatury pięk
nej reprezentowane są niemal wszystkie dziedziny nauk humanistycz
nych i społecznych jużto w zarysach syntetycznych, już też w mono
grafjach przeznaczonych dla szerszej, lecz kulturalnie wyrobionej pu
bliczności (szczególnie obficie zebrana jest literatura pamiętnikarska); 
liczy około 4500 tomów i pomnaża się nadal dzięki hojności ofiaro
dawcy, który również pokrywa wszelkie koszta związane z umiejętnem 
katalogowaniem księgozbioru, które właśnie jest w toku; tutaj ponadto 
wyłożone są bieżące zeszyty czasopism prenumerowanych przez Instytut;: 
otwarta we wtorki, czwartki i soboty od godz. 16 do 20. 



III. Z RUCHU BIBLJOTEKARSKIEGO. 

ŚP. DR LUDWIK CZARKOWSKI. Dnia 24. X. r. b. na malo
·wniczym cmentarzu wileńskim «Rossa», obok «Górki Literackiej» z gro
bami Syrokomli, Eustachego Tyszkiewicza, Mikołaja Malinowskiego 
i ostatniego bibljotekarza zamkniętej w r. IS32 wszechnicy wileńskiej, 
.Adama Benedykta jochera, złożono na wieczny spoczynek najstar
szego wiekiem i latami pracy bibljotekarskiej bibljotekarza wileńskiego, 
śp. Dra Czarkowskiego. 

Dr Ludwik Michał Czarkowski, syn Tomasza i Teofili z Lubowidz
kich, urodził się 4. IV. IS55 r. w wiosce rodowej Czarkówce, w powiecie 
Bielskim, dawnem wojew. Podlaskiem, obecnie Białostockiem. Po skoń
czeniu w r. IS75 gimnazjum w Wilnie i w ISSO r. studjów lekar
skich na Uniw. warszawskim, praktykował jako lekarz w latach I SS l - S4 
·W Skale pod Ojcowem i od r. ISS4 w Siemiatyczach w pow. Biel
skim, skąd w r. IS94 przeniósł się do Wilna. 

Szeroka skala zainteresowań w różnych dziedzinach nauk, nie
.tylko przyrodniczych, lecz i humanistycznych, sprawiła, że do zawo
dowej pracy lekarskiej, traktowanej z całą sumiennością i oddaniem, 
gęsto wplatał badania nad historją, folklorem, językoznawstwem i lite
raturą Polski, których rezultatem jest długi poczet artykułów, przy
·czynków i rozpraw naukowych z tego zakresu, ogłaszanych od r. IS7 5 
w czasopismach polskich. 

Rodzinne Podlasie, ściślej mówiąc powiat Bielski, dał mu szcze
gólnie bogaty materjał do studjów i opracowań etnograficznych, dru
kowanych w Wiśle i gdzieindziej, które do dziś dnia zachowały war
tość naukową; a znowu zajęcie się językoznawstwem, zwłaszcza zaś 
·fanatyczne upodobanie do oczyszczania języka polskiego z obcych na
~Ieciałości i zastępowania ich wyrazami czystopolskiemi (głośną była np. 
jego propaganda zastąpienia bibljotecznego «dubletu» - «Sobowtórem»), 
·dało mu asumpt do kilkakrotnego występowania w tych sprawach na 
·szpaltach Poradnika językowego i w publikacjach osobnych. Jedno
cześnie głęboka znajomość piśmiennictwa polskiego, zwłaszcza okresu 
·przedrozbiorowego i pierwszej połowy wieku XIX-go, skierowała 
jego uwagę w stronę bibljografji ojczystej, której również przysłużył 
się dobrze, choćby swym zbiorem pseudonimów i kryptonimów. 
Wreszcie zawodową literaturę medyczną wzbogacił, począwszy od 
r. ISS3, szeregiem wartościowych rozpraw, opartych głównie na własnej 
·praktyce lekarskiej, co mu przyniosło zaszczytne tytuły członka- kores
·pondenta Towarzystw Lekarskich, warszawskiego i wileńskiego. 

Obok tego wszystkiego nie omijał okazji do zabierania głosu 
w kwestjach społecznych lub polityczno - narodowych w prasie war
-szawskiej i wileńskiej. 

Przeniesienie się w r. IS94 z zapadłych Siemiatycz do Wilna 
jeszcze bardziej rozszerzyło zakres jego działalności naukowej i spo
,łecznej, czy to na terenie Towarzystwa Lekarskiego, którego sekreta-

22* 
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rzem był w latach 1896 - 98 i wiceprezesem od 190 l do 1904, czy 
też w charakterze prezesa (założonego przez siebie w r. 1906) «So
koła», lub wreszcie w konspiracyjnych organizacjach oświatowych 
z gęstą siecią bibljoteczek tajnych, że pominiemy żywy jego udział 
czysto polityczny w stronnictwie narodowo-demokratycznem. 

Lecz dopiero powołane do życia w r. 1907 Towarzystwo Przy
jaciół Nauk w Wilnie otworzyło przed śp. Drem Czarkowskim nowe 
pole do pracy, która go już do końca życia pochłonęła jeżeli nie cał
kowicie i wyłącznie, io w każdym razie wypełniła odtąd wszystkie 
wolne od zarobkowej pracy zawodowej chwile. 

W tym roku został członkiem zarządu Towarzystwa i bibljote
karzem jego księgozbioru. Bibljoteka Towarzystwa dopiero się two
rzyła z różnorodnych darów prywatnych, które od pierwszego dnia 
jej objęcia zaczął Dr Czarkawski porządkować, zespalać i katalogo
wać. I w tern ujawnił niezmordowaną pracowitość, zamiłowanie i umie
jętność. Tu się dopiero okazało w całej pełni rzeczywiste jego powo
łanie. Był urodzonym bibljotekarzem. Bibljoteka Towarzystwa Przy
jaciół Nauk stała się jego przysławioną «przyjaciółką», odrywającą go 
od domu i praktyki lekarskiej. 

Po pięciu latach takiej niesłychanie owocnej pracy konieczność 
życiowa zniewoliła go w r. 1911 do wyjechania z Wilna, najpierw na 
krótko do Grodna, a niebawem potem do Sienna, miasta powiatowego 
gub. Mohylewskiej, dla objęcia tam stanowiska lekarza miejscowego 
szpitala ziemskiego. Z żalem żegnało go wówczas Towarzystwo Przy
jaciół Nauk, obdarzając godnością swego członka- korespondenta. 

Na szczęście nie było sądzone Drowi Czarkowskiemu pozostać 
tam na zawsze. Przewrót komunistyczny zmusił go do szukania bez
pieczniejszego schronienia poza granicami ówczesnej Rosji. Po prze
zwyciężeniu wszystkich trudności - bolszewicy chcieli go zatrzymać jako 
lekarza - udało mu się wyjechać do Wilna (które wówczas było jeszcze 
pod okupacją niemiecką). Niestety, nie zdołał wywieźć z sobą naj
cenniejszego swego skarbu: doborowego księgozbioru liczącego prze-
zło 3.000 tomów. 

Przybywszy do Wilna w dniu 25. V. 1918 r., po krótkim wypo
czynku Dr Czarkawski znowu objął zarząd Bibljoteki T. P. N., której 
odtąd już nie opuścił aż do zgonu, będąc zarazem od r. 1921 wice
prezesem Towarzystwa. 

Z chwilą wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego któż mógł 
być godniejszy stanowiska bibljotekarza Bibljoteki Uniwersyteckiej nad 
Dra Czarkowskiego? jakoż otrzymawszy w dniu 27. V. 1919 r. nomi
nację, miał szczęście własnoręcznie zdjąć pieczęcie bolszewickie z podwoi 
b. rosyjskiej rządowej Bibljoteki Publicznej, przekazanej Uniwersytetowi. 
Tym sposobem stał się pierwszym bibljotekarzem wskrzeszonej w Wil
nie Wszechnicy. 

Nie będziemy tu przypominali wszystkich trudności, związanych. 
z tworzeniem polskiej Bibljoteki Uniwersyteckiej w Wilnie. Ile wysiłku. 
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wymagało jakie-takie przysposobienie do użytku naukowego 300.000-
tomowego księgozbioru, pozbawionego w czasie ewakuacji rosyjskiej 
kartkowego katalogu abecadłowego (działowy wykryto dopiero później 
pod podłogą), bibljoteki podręcznej i t. p., wiedzą pierwsi koledzy 
i współpracownicy śp. Dra Czarkowskiego. 

W dodatku pracę planową, zorganizowaną już za dyrektorstwa 
Prof. Stanisława Ptaszyckiego, przerwała powtórna inwazja bolszewicka 
na Wilno i ewakuacja Uniwersytetu. Czas od 13. VII. do 7. XI. l 920 r. 
spędził Dr Czarkawski w Warszawie. Po powrocie do Wilna otrzy
mał dnia 28. XII t. r. nominację na starszego bibljotekarza. Kilkakrotnie 
zastępował dyrektora w nieobecności Prof. Ptaszyckiego oraz po śmierci 
jego następców, Prof. Janowskiego i Prof. Nowodworskiego, zanim 
wreszcie dnia l. II. l 924 rządy Bibljoteką Uniwersytecką oddał w ręce 
obecnego jej dyrektora, Dra Stefana Rygla. 

W rok później, w dniu l. II. l 925 r. na własną prośbę przeszedł 
w stan spoczynku z powodu nadwątlonego zdrowia. Nie zaniechał 
wszakże dalszej pracy w Bibljotece T. P. N., doprowadzaj<;;c jej kata
log w dniu zapadnięcia na śmiertelną chorobę do Nru 32.931-go, czyli 
udostępniając 3 / 4 tytułów całego księgozbioru. 

Dr Czarkawski był także jednym z inicjatorów- założycieli i od 
24. IV. l 923 do końca r. l 924 pierwszym przewodniczącym Wileń
skiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich, piastując w nim w dal
szym ciągu od r. l 925 do śmierci stanowisko wiceprzewodniczącego. 
Na zebraniach Koła referował 18. III. l 927 o Bib!jotece Syrokomli 
w T. P. N. i 20. IV. l 928 podzielił się Wspomnieniami o Janie Karto
wiczu i o jego księgozbiorze w T. P. 1V. 

Zmarł 22. X r. b. w wieku lat 73 i pracy bibljotekarskiej 20. 
Osierocił małżonkę Melanję z Mikulskich, również literatkę wileńską, 
i syna. 

Uroczysty pogrzeb był rzewną manifestacją szczerego żalu po 
jego stracie. Na głównym dziedzińcu uniwersyteckim przed kościołem 
akademickim św. Jana, skąd wyruszył kondukt pogrzebowy, a zarazem 
przed oknami Bibljoteki Uniwersyteckiej, pierwszy nad trumną ser
decznie przemówił Ks. Rektor Czesław Falkowski, imieniem Wszechnicy 
wyrażając mu wdzięczność za pracę w Bibljotece Uniwersyteckiej w naj
trudniejszych jej czasach. Następnie prezes T. P. N. Prof. Alfons Par
czewski podniósł jego wielkie zasługi dla Towarzystwa zarówno 
w charakterze bibljotekarza, jak i długoletniego wiceprezesa. Poczem 
Prof. Stanisław Trzebiński pożegnał go imieniem T o warzystwa Lekar
skiego i Stowarzyszenia Lekarzy Polaków (którego był w r. l 918 za
łożycielem, a od r. 1922 niestrudzonym prezesem). Dyrektor Dr Ste
fan Rygiel przypomniał pracę zmarłego w Uniwersyteckiej Bibljotece 
Publicznej. Wreszcie Dr Adam Łysakowski uczcił jego pamięć imie
niem Wileńskiego Koła Związku Bibljotekarzy Polskich. Nad samym 
grobem przemawiali nadto: sędziwy prezes Macierzy Szl:o!nej D~· Wi
told Węsławski i p. Leon Perkowski. 
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Prócz artykułów treści lekarskiej, etnograficznej, językoznawczej 
oraz z zakresu historji literatury i wspomnień osobistych, ogłosił na
stępujące prace bliżej związane z bibljografją: Draki polskie wydane 
w Wilnie od r. 1900 do 1910 włącznie (Roczniki T. P. N. w Wilnie, 
T. I-IV, 1908-1911 r.); Sława Dawney Jerozolimy [Druk supraślski 
00. Bazyljanów z r. 1727]. Notatka bibljograjiczna (Rocznik T. P. N., 
T. II, Wilno 1909, str. 95- 96); Niektóre nasze draki znajdające się 
w książnicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie (Kwartalnik Litew
ski, Petersburg, Marzec 191 O r., l, str. 128-131); Z dziejów dzienni
karstwa w Polsce (Tygodnik Wileński, 191 O, Nr. 9; pod p. L C.); józefa 
Oołac!zowskiego niedoszła Mowa na posiedzeniu publicznem Uniwersytetu 
Witeliskiego d. 12 lipca (30 czerwca) 1824 r. Notatka bibljograjiczna. 
(Ateneum Wileńskie, 1923, Nr. 3-4, str. 533-539); Pseudonimy i kryp
tonimy polskie, Wilno 1922. Zbiór ten obejmuje 1733 nazwiska i 2594 
pseudonimów i kryptonimów, podczas gdy poprzedni p. Dąbczańskiej -
Budzynowskiej z r. 191 O wymieniał 1185 nazwisk i 1694 pseudonimów. 

W rękopisie pozostawił ciekawe Kartki z pamiętnika, które nie
bawem ma ogłosić drukiem księgarnia wileńska J. Zawadzkiego. 

Michał Brensztejn 
RADA ZWIĄZKU BIBLJOTEKARZY POLSKICH odbyła dwa 

posiedzenia, w dniach 5. X. i 7. XI. 1928 r. Na pierwszem posiedze
niu Dyr. Łodyński referował o zabiegach, poczynionych celem wyko
nania uchwał Rady z dnia 18. VI. 1928 r., a mianowicie: l) akcja 
w sprawie bibljotek ministerjalnych została narazie wstrzymana wskutek 
przeniesienia do Dyrekcji Ministers:wa Komunikacji p. Czajkowskiego, 
który miał występować w sprawach bibljotek ministerjalnych jako 
mandatarjusz Rady; 2) realizacja wniosków przekazanych Wydziałowi 
Bibljotek nie posunęła się dotychczas naprzód: a) projektowane zor
ganizowanie przez Wydział Bibljotek kursu bibljotekarskiego od jesieni 
b. r. nie zostało sfinalizowane, b) w sprawie urządzenia działu bi
bljotekarskiego na Wystawie Poznańskiej brak dotąd konkretnego planu, 
na co niewątpliwie wpływa brak dostatecznego funduszu dyspozycyjnego, 
c) w sprawie instrukcji dla katalogowania alfabetycznego Wydział Bi
bljotek ograniczył się jedynie do wysłania ponownego przypomnienia do 
bib l jotek, d) wobec wydrukowania w Dz. U. Min. P. i T. okólnika w spra
wie zwolnienia egzemplarza obowiązkowego od opłat pocztowych sprawa 
uzyskania kopji okólnika od Wydziału Bibljotek jest już nieaktualna; 
3) Dyr. Kotula i Dyr. Muszkawski podjęli się informowania zagranicy 
o sprawach bieżących; 4) sprawozdanie z l Zjazdu B. P. jest już 
przygotowane do druku i może się ukazać w grudniu b. r.; 5) reje
stracja bibljotekarzy została już rozpoczęta przez p. J. Dąbrowską na 
podstawie materjałów udzielonych przez Wydział Bibljotek; 6) reali
zacja wnios.ków zjazdowych Dyr. Rygla w sprawie centralnego kata
logu czasopism n1suwa poważne trudności w związku z zmianami 
dotychczasowej organizacji bibljotek, które muszą być brane w rachubę 
przy opracowyv..ran:u wnlosku dla Ministerstwa; 7) statystyką bibljoteczną 
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zajmie się w najbliższym czasie Dr Borowy. \V wyniku dyskusji 
uchwalono następujące wnioski: l) Związek Bibljotekarzy Polskich 
opracuje plan organizacji działu bibljotekarskiego na Wystawie Poznań
skiej, przyczem na organizatora i kierownika wysunięto p. K. Świerko
wskiego; 2) na propozycję Dyr. Muszkowskiego postanowiono zwró
cić się do Wydziału Bibljotek z prośbą o wyasygnowanie 300 zł. na 
prace związane z rejestracją bibljotekarzy (po l 00 zł. miesięcznie dla 
wynagrodzenia pracowniczki). 

Następnie poddano dyskusji interpelację w sprawie skasowania 
Wydziału Bibljotek i powierzono Dyr. Kuntzemu ostateczną redakcję 
przygotowanego przez Dyr. Łodyńskiego projektu pisma do Ministra W. R. 
i O. P. w sprawie reaktywowania Wydziału, względnie utrzymania po
przedniego status quo do czasu zasadniczej reorganizacji naszego bi
bljotekarstwa. Pismo ma być wydrukowane w Przeglądzie Bibljotecznym 1• 

Na posiedzeniu w dniu 7. XI. p. Świerkowski przedstawił pro
gram urządzenia działu bibljotckarskiego na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu. Program opracowany precyzyjnie i utrzymany 
w ramach projektowanego budżetu (15.000 zł.), ma na celu zobrazo
wanie bibljotekarstwa polskiego, a przedewszystkiem dorobku jego 
w okresie l O-lecia niepodległości. Wystawa byłaby wystawą nie bi
bljotek, lecz bibljotekarstwa i miałaby ci1arakter syntetyczny, opmiy 
na materjałach bibljotek zarówno naukowych (wszelkiego typu), jak 
i publicznych oświatowych. Pozatem zobrazowałaby też działalność 
Wydziału Bibljotek, rozwój zawodu bibljotekarskiego w Polsce, a także 
uwzględniałaby nabytki Bibljoteki Narodowej. Program p. Świerko
wskiego przyjęto jednogłośnie z zupełnem uznaniem, zastrzegając się 
jedynie co do drobnych zmian. Zaznaczono również, że udział Rady 
ogranicza się do roli pośrednika przy zapoczątkowaniu akcji, nato
miast kierownictwo ogólne i nadanie pracy prawidłowego biegu na
Jeży z natury rzeczy do Wydziału Bibljotek. 

Następnie na wniosek Dyr. Łodyńskiego uchwalono zapropono
wać Ministerstwu Komunikacji obsadzenie stanowiska bibljotekarza w dro
dze konkursu, obiecując ze strony Rady fachową pomoc przy jego roz
strzygnięciu, i zaaprobowano tekst listu Dyr. Łodyńskiego w tej sprawie. 
Zkolei przyjęto do wiadomości: l) komunikat Komitetu Zjazdowego 
w Poznaniu; 2) komunikat Dyr. Łodyńskiego, iż zgodnie z podaniem 
Rady Wydział Bibljotek wyasygnował: a) 300 zł. na ukończenie reje
stracji bibljotekarzy, wobec czego powierzono Dyr. Muszkowskiemu 
dalszą opiekę nad tą pracą, wykonywaną przez p. J. Dąbrowską; b) 
1500 zł. na druk Sprawozdania z J. Zjazdu Bibljotekarzy Polskich, 
z zastrzeżeniem 32 egz. tego wydawnictwa dla Wydziału Bibljotek. 
Wkońcu postanowiono zaprojektować terminy stałe dla posiedzeń Rady. 

KOMITET ORGANIZACYJNY II-00 ZJAZDU BIBLJOTEKA
RZY POLSKICH W POZNANIU. Koło Poznańsko-Pomorskie Z. B. P. 

1 Zob. wyżej str. 316-317. 
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wraz z Towarzystwem Bibljofilów Polskich w Poznaniu ustaliło ter
min Zjazdu na 30. V. - 2. VI. 1929 r. (Tradycyjny termin Zielonych 
Świąt nie dał się utrzymać z powodu kilku bardzo licznych zjazdów, 
przypadających na te dni, w łączności z Powszechną Wystawą Kra
jową). Zarządy obu wyżej wymienionych Towarzystw stanowią wspólny 
Komitet zjazdowy, mający prawo kooptacji. Przewodniczącym Komi
tetu jest p. Cyryl Ratajski, prezydent m. Poznania, zastępcami przewo
dniczącego: Dyr. St. Wierczyński i prezes S. Mravincsics, sekretarzem 
Dr A. W ojtkowski, skarbnikiem Dr Z. Zaleski. 

Komitet powołał do życia dwie sekcje wspólne, t. j. sekcję go
spodarczą i wystawową, nadto Komitet bibljotekarski utworzył odrębną 
sekcję wydawniczą oraz sekcję odczytową, złożoną z trzech oddzia
łów: bibljotekarstwa naukowego, bibljografji i bibljotekarstwa oświa
towego. Liczbę ogólną referatów, dla wszystkich trzech oddziałów 
razem, usta~ ono na 7, najwyżej 8. Kwestja referentów i koreferentów, 
jako też referatów i koreferatów, nie jest jeszcze ustalona; z chwilą 
gdy to nastąpi, Komitet poda ostateczny wynik na łamach Przeglądu 
Bib!jotecznego. Czas trwania referatu ustalono na 30 minut, koreferatu 
na 15 minut, przemówienia w dyskusji na 5 minut. Postulaty i ko
munikaty nie będą wygłaszane; Komitet wydrukuje je przed Zjazdem 
i rozda uczestnikom. Termin nadsyłania referatów, koreferatów, postu
latów i komunikatów ustalono na dzień 31 marca 1929 r. 

Wspólnym drukiem zjazdowym, oficjalnym, będzie praca zbio
rowa O bibljotekach wielkopolskich i pomorskich, w objętości 12-15 
arkuszy druku. Obejmie ona szereg zwięzłych zarysów historyczno
opisowych o znaczniejszych bibljotekach publicznych i prywatnych. 
Ponadto Koło Poznańsko-Pomorskie Z. B. P., na wniosek Dyr. Mo
carskiego, uchwaliło w swoim zakresie ponowne wydanie pracy St. Bor
kowskiego O obowiązkach bibljotekarza ( 1829). 

Wspólna sekcja wystawowa, z prezesem Mravincsicsem na czele, 
urządzi wystawę cenniejszych druków, które się ukazały na terenie Wiel
kopolski po rok 1900. Kuratorjum Bibljoteki Raczyńskich ofiarowało 
na ten cel sale bibljoteczne. 

Na astatniem zebraniu Ogólnego Komitetu Zjazdowego oma
wiano program Zjazdu. Rozpocznie się on wieczorem zapoznawczym 
w dniu 29 maja. Czas od 30 maja do l czerwca zajmą: otwarcie 
Zjazdu, wystawa druków oraz obrady sekcyj; ostatni dzień Zjazdu, t. j. 
2 czerwca, spędzą uczestnicy Zjazdu w Kórniku. 

Oczywiście Komitet pamięta i o urozmaiceniu uczestnikom Zjazdu 
pobytu w Poznaniu, m. i. pozostawia czas na zwiedzanie Powszechnej 
Wystawy Krajowej. 

TERMIN MIĘDZYNARODOWEGO ZJAZDU BIBLJOTEKA
RZY W RZYMIE ustalono na czas między 15 a 30 czerwca 1929 r. 
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