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35 ROCZNICA WIELKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

W bieżącym roku mija trzydzieści pięć lat od chwili wy
buchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, 
której zwycięstwo spowodowało gruntowny przełom w historii 
ludzkości. Po raz pierwszy w dziejach masy ludowe, po oba
leniu panowania wyzyskiwaczy, zdobyły w październiku 1917 
roku władzę polityczną i rozpoczęły budowę ustroju bez wy
zysku człowieka przez człowieka — budowę socjalizmu.

W ciągu trzydziestu pięciu lat, które minęły od momentu 
wybuchu rewolucji, klasa robotnicza zrealizowała całkowicie 
zadania jakie stawiała sobie Partia Bolszewicka w chwili przy
gotowywania i przeprowadzania Rewolucji Październikowej. 
Zniesiony został wyzysk, ucisk narodowy, przebudowano eko
nomikę, dokonano przełomu w świadomości społecznej i zbu
dowano społeczeństwo bez antagonizmów klasowych. Po wy
konaniu tych zadań, Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia 
(bolszewików), kierująca siła społeczeństwa radzieckiego, posta
wiła przed robotnikami, kołchoźnikami i inteligencją Związku 
Radzieckiego nowe, wielkie zadanie — przejście od ustroju so
cjalistycznego do komunizmu. Realizację jego masy pracujące 
Związku Radzieckiego podjęły ż entuzjazmem — wynikiem 
którego są powstające w ogromnym tempie wielkie budowle 
epoki stalinowskiej — budowle komunizmu, jak: oddany do 
użytku 27 lipca br. kanał Wołga—Don im. Lenina, budujące
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się elektrownie, wielkie kanały nawadniające, pasy leśne za
bezpieczające przed posuchą i wiele innych.

Znaczenie zwycięstwa Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej nie ogranicza się jednak tylko do ZSRR. 
Była to rewolucja o charakterze międzynarodowym, o któ
rej tow. J. Stalin powiedział: ...zwycięstwo Rewolucji Paź
dziernikowej oznacza gruntowny przełom w historii ludzkości, 
gruntowny przełom w ruchu wyzwoleńczym proletariatu świa
towego, gruntowny przełom w sposobach walki i formach orga
nizacji, w życiu codziennym i tradycjach, w kulturze i ideologii 
mas wyzyskiwanych całego świata.

Międzynarodowe znaczenie Rewolucji Październikowej 
przejawiło się dobitnie między innymi i w tym, źe dzięki istnie
niu Związku Radzieckiego i jego zwycięstwu w II wojnie świa
towej nad faszyzmem niemieckim i japońskim, mogły powstać 
i powstały w Europie i w Azji nowe państwa, rządzone przez 
masy pracujące. Związek Radziecki nie tylko przyczynił się 
do zdobycia niepodległości przez te narody i do utrwalenia 
władzy ludu pracującego, ale stale pomagał i pomaga w reali
zacji stojących przed nimi zadań gospodarczych, społecznych 
i politycznych. Dzięki pomocy kraju zwycięskiego socjalizmu 
i oparciu się na jego trzydziestopięcioletnim doświadczeniu, 
możliwe jest budowanie podstaw socjalizmu w krajach demo
kracji ludowej. Nasze plany gospodarcze — zarówno Plan Trzy
letni, jak i Plan Sześcioletni — były i są realizowane przy po
mocy Związku Radzieckiego.

Związek Radziecki dostarcza Polsce podstawowych urzą
dzeń do wielkich budowli Planu Sześcioletniego: Nowej Huty, 
Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, Fabryki Samo
chodów Ciężarowych w Lublinie, zakładów włókienniczych 
w Piotrkowie i innych. Szkoli on nam również u siebie fachow
ców. Tam też delegacje chłopów polskich mogą się naocznie 
przekonać o wyższości spółdzielczej gospodarki rolnej nad go
spodarką indywidualną. Dowodem przyjaźni i pomocy Kraju 
Rad jest również budowany w Warszawie na koszt ZSRR 
i przez robotników radzieckich wspaniały Pałac Kultury i Nauki.
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Związek Radziecki nie ogranicza się jedynie do udziela
nia pomocy krajom budującym socjalizm, jest on również naj
wierniejszym sojusznikiem mas pracujących, które w krajach 
kapitalistycznych walczą o trwały pokój. Polityka ZSRR, tak 
zagraniczna jak i wewnętrzna, dąży wytrwale do sparaliżowa
nia knowań wojennych krajów imperialistycznych i niedo
puszczenia do wywołania III wojny światowej. ZSRR jest 
w chwili obecnej kierowniczą siłą i ostoją pokoju na świecie.

ZESTAWIENIE WYBORU PRAC O HISTORII WIELKIEJ 
SOCJALISTYCZNEJ REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWEJ

Opracowania ogólne w kolejności zalecanej do studiowa
nia (wybór).

1. Jak walczyli i zwyciężali robotnicy i chłopi lu Rosji. 
Materiały dla kursów partyjnych do tematu czwartego. W-wa 
1950 KiW s. 44, 3 nlb. Biblioteka Szkolenia Partyjnego.

Broszura stanowi bardzo popularne opracowanie historii ruchu 
robotniczego w Rosji od chwili jego powstania, aż do zwycięstwa Rewo
lucji Socjalistycznej i rozgromienia obcej interwencji. Praca napisana 
jest bardzo łatwo i może być polecana czytelnikom niewyrobionym. Na 
końcu jej zamieszczone są pytania kontrolne, ułatwiające sprawdzenie 
stopnia przyswojenia sobie zagadnienia.

2. Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii 
(bolszewików). Krótki kurs. Pod redakcją Komisji KC WKP(b) 
zaaprobowany przez KC WKP(b) 1938 r. W-wa 1950 KiW 
s. 415.

Rozdział VI —Partia bolszewików w okresie wojny impe
rialistycznej. Druga rewolucja w Rosji. (Rok 1914 — marzec 
roku 1917).

Rozdział VII —Partia bolszewików w okresie przygoto
wania i dokonania Październikowej Rewolucji Socjalistycznej. 
(Kwiecień 1917—1918).

Historia WKP(b) jest encyklopedią podstawowych wiadomości 
z zakresu marksizmu-leninizmu. Dlatego też podane powyżej dwa roz
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działy należy przestudiować szczególnie dokładnie. Rozdział VI omawia 
historię Partii Bolszewickiej w okresie pierwszej wojny imperialistycz
nej i Rewolucji Lutowej w Rosji. Rozdział VII omawia działalność Partii 
Bolszewickiej w przygotowaniu i przeprowadzaniu Wielkiej Socjalistycz
nej Rewolucji Październikowej. Do studiowania tych rozdziałów Historii 
WKP(b) należy przystąpić po zapoznaniu się z pozycją 1.

3. Mała Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu. Materiały 
do studiowania Historii Wszechzwiązkowej Komunistycznej 
Partii (bolszewików).

Wraz ze studiowaniem rozdziału VI Krótkiego Kursu Historii 
WKP(b) należy przeczytać zeszyty 14 do 17 (włącznie) Małej Biblioteczki 
Marksizmu-Leninizmu (wydawnictwo Książki i Wiedzy), w której za
mieszczone są artykuły, przemówienia i fragmenty większych prac Le
nina i Stalina niezbędne do gruntownego poznania i zrozumienia proble
matyki historii WKP(b). Do rozdziału VII należy przeczytać zeszyty od 
18 do 31 (włącznie). Zeszyty Małej Biblioteki Marksizmu-Leninizmu 
opracowane są bardzo przystępnie, wszystkie mniej znane nazwiska 
i fakty z historii ruchu robotniczego wyjaśnione są łatwymi przypisami 
redakcji.

4. (LENIN W. I.) Krótki zarys życia i działalności. W-wa 
1949 KiW s. 382.

5. (STALIN J. W.) Krótki życiorys. Zestawili M. Gałak- 
tionow, W. Krużkow, M. Mitin, W. Moczałow, P. Pospiełow. 
W-wa 1950 KiW s. 259.

Czytelnikom, pragnącym zapoznać się dokładniej z przebiegiem 
Rewolucji Październikowej i z ogromnym wkładem w to dzieło wo
dzów Partii Bolszewików Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina, należy 
doradzić przeczytanie IX i X rozdziału życiorysu W. Lenina i V roz
działu życiorysu J. Stalina. Oba życiorysy są napisane bardzo przystęp
nie i można je doradzać czytelnikom mało wyrobionym.

' 6. LENIN W. I., STALIN J. W. Rok 1917. Artykuły, prze
mówienia i dokumenty. W-wa 1951 KiW s. 704. _

Jest to zbiór artykułów, przemówień i dokumentów odnoszą
cych się do roku 1917. Zamieszczone w Zbiorze materiały dają wyczer
pujący opis wyzwolenia rosyjskiej klasy robotniczej kierowanej przez 
Partię Bolszewików. Pracę należy zalecać czytelnikom bardziej wy
robionym.
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Opracowania monograficzne w układzie chronologicznym 
(wybór).

7. WOLIN B. Siódma (kwietniowa) ogólnorosyjska kon
ferencja Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (bol
szewików) (1917). W-wa 1951 KiW s. 150. Zjazdy i konferencje 
WKP(b).

Praca poświęcona jest analizie i znaczeniu VII Konferencji 
SDPRR, która odbyła się w kwietniu 1917 roku. Autor omawia kolejno 
sytuację w Rosji po rewolucji lutowej,, tezy kwietniowe Lenina, które 
uzbroiły partię bolszewików i .proletariat rosyjski w program walki 
o przejście od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do rewolucji so
cjalistycznej — tezy, które były głównym przedmiotem obrad konferencji. 
Na zakończenie pracy autor, po scharakteryzowaniu przebiegu obrad, 
omawia hisitoryczne znaczenie konferencji. Pomimo, że praca napisana 
jest bardzo przystępnie, czytelnikom słabiej wyrobionym można ją do
radzać dopiero po zapoznaniu ich z podstawową literaturą dotyczącą te
go okresu.

8. PIETROW I. Szósty Zjazd Socjaldemokratycznej Par
tii Robotniczej Rosji (bolszewików) — sierpień 1917, W-wa 
1950 KiW s. 217, 2 nlb. Zjazdy i Konferencje WKP(b).

W pracy omówiono przebieg i znaczenie VI Zjazdu SDPRR, odby
tego w sierpniu 1917 roku. Znaczenie tego zjazdu polega na tym, że 
„nastawił partię na powstanie zbrojne i wszedł do historii naszej partii — 
WKP(b) — jako zjazd przygotowania bojowego Wielkiej Październiko
wej Rewolucji Socjalistycznej“. Omówienie obrad zjazdu poprzedzone 
jest przedstawieniem sytuacji w Rosji w przeddzień zjazdu, oraz opisem 
przygotowań do zjazdu. Ostatni rozdział pracy omawia historyczne zna
czenie VII Konferencji (kwietniowej). Należy polecać czytelnikom tak 
jak pozycję 7.

9. Powstanie w Piotrogrodzie. Rozdział IV tomu drugiego 
Dzieje wojny domowej w ZSRR. W-wa 1950 MON s. 131. Bi
blioteczka Żołnierza.

10. Rewolucja Proletariacka w Moskwie. Rozdział VII 
drugiego tomu Dzieje wojny domowej w ZSRR. W-wa 1951 
MON s. 150, 2 nlb. Biblioteczka Żołnierza.

Obie prace, będące fragmentami „Dziejów wojny domowej 
w ZSRR“*), omawiają w sposób bardzo żywy i interesujący przebieg re

*) Dzieje wojny domowej w ZSRR. Moskwa 1947 Wydawnictwo 
Literatury w językach obcych. Tom II Wielka Rewolucja Proletariacka 
(październik—listopad 1917) s. 618, 1 nlb.
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wolucji w Piotrogrodzie (obecnie Leningrad) i Moskwie. Prace śmiało 
można doradzać czytelnikom niewyrobionym, gdyż są bardzo popular
ne. (Można doradzać je nawet jako książki wprowadzające do studio
wania dziejów Rewolucji Październikowej).

11. Drugi Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotni
czych i Żołnierskich. 7—8 listopad (26—27 październik) 1917 
roku. LENIN W. I. Odezwa, referaty, przemówienia. Komitet 
Centralny SDPRR(b) do wszystkich członków Partii i do wszyst
kich pracujących Rosji. W-wa 1950 KiW s. 37, 2 nlb. Mała Bi- 
blioteczika Marksizmu-Leninizmu nr 25. Materiały do studio
wania Historii WKP(b).

Jest to zbiór podstawowych dokumentów (odezw, przemówień) 
odnoszących się do II Zjazdu Rad. Między ińnymi jest tu zamieszczony 
referat Lenina o pokoju i w sprawie ziemi. Na zakończenie pracy po
dana jest dokładna chronologia wydarzeń za okres październik—listo
pad 1917 roku, (porównaj omówienie pozycji 3).

Opr. J. Kornecka
Literatura piękna.
GORKI M. Artomonow i synowie. W-wa 1949 KiW s. 340.
Powieść obejmująca okres od lat sześćdziesiątych 19 wieku do 

roku 1917 pokazuje na dziejach trzech pokoleń kupieckiej rodziny Arto- 
monowych rozwój i upadek kapitalizmu i likwidację klas pasożytniczych 
przez Wielką Rewolucję Październikową.

JUNGA E. Krążownik „Aurora“. W-wa 1950 Prasa Wojsk, 
s. 152.

Pamiętnik słynnego okrętu odtwarzający jego bohaterskie dzieje 
i rewolucyjne tradycje jego załóg, od momentu opuszczenia macierzy
stej stoczni dó chwili otrzymania orderu Czerwonego Sztandaru i ostat
niego rejsu do stałego portu. Do okresu Wielkiej Rewolucji Październi
kowej odnoszą się 2 i 3 część powieści.

JUNGA E. „Aurora“ nieśmiertelny okręt rewolucji. W-wa 
1950 KiW s. 69.

Opowiadanie o wybuchu Wielkiej Rewolucji ^październikowej, do 
której sygnałem był wystrzał z dział Aurory, oraz o zdobyciu Pałacu 
2^imowego.

Powstanie w Piotr o gradzie. W-wa 1950 MON s. 131.
Opowiadanie o wybuchu Wielkiej Rewolucji Październikowej.
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SAWIELJEW L. Zdobycie Pałacu Zimowego. W-wa 1951 
Nasza Księgarnia s. 61. .

Opowiadanie odtwarzające ostatnie dni i przygotowania czynione 
przez Lenina i Partię do rewolucji oraz moment jej wybuchu, do któ
rego hasłem był huk dział Aurory.

TOŁSTOJ A. Chleb. W-wa 1949 Erasa V7ojskowa s. 312.
Powieść osnuta na tle przełomowych dni Rewolucji (luty 1918 ro

ku) opisuje walkę Lenina i Stalina o utrwalenie władzy radzieckiej 
i zdradę Trockiego w czasie pertraktacji pokojowych z Niemcami 
w Brześciu Litewskim, stworzenie Armii Czerwonej oraz walki na fron
cie ukraińskim i bohaterską obronę Carycyna (obecnie Stalingradu), 
którą kierował towarzysz Stalin.

TOŁSTOJ A. Rok osiemnasty. W-wa 1946 „Czytelnik“ 
s. 430. '

Powieść, której akcja rozgrywa się na przestrzeni jednego roku, 
daje obraz wojny domowej, która objęła płomieniem cały kraj. Po
wieść stanowi drugą część trylogii pt. Droga przez mękę, która odtwarza 
dzieje Wielkiej Rewolucji Październikowej, dając plastyczny obraz prze
wrotu politycznego, obyczajowego i moralnego, jaki się dokonał w spo
łeczeństwie rosyjskim w tym okresie.

GERMAN J. Opowiadania o Feliksie Dzierżyńskim. Cz. II 
W-wa 1951 KiW (s. 155—220).

Obrazki z życia Feliksa Dzierżyńskiego ukazują jego postać i jego 
działalność w czasie Rewolucji na stanowisku przewodniczącego Wszech- 
rosyjskiej Komisji^ Nadzwyczajnej do walki z kontrrewolucją i sabo
tażem.

ŁAWRENIEW B. Wicher (Opowiadanie). W-wa 1951 KiW 
(s. 1 — 112).

‘ Opowieść z czasów Rewolucji w Petersburgu i wojny domowej na 
froncie ukraińskim.

MAJAKOWSKI W. Dobrze. Poemat październikowy. 
W-wa 1945 Książka s. 70.

Poemat poświęcony Wielkiej Rewolucji Październikowej opiewa 
powstanie nowego radzieckiego państwa, bohaterskie walki w czasie 
vmjny domowej i pierwsze osiągnięcia socjalistycznego budownictwa.

MAJAKCZ^WSKI W. Włodzimierz Iljicz Lenin. Poemat. 
W-wa 1951 „Czytelnik“ s. 133.

Poemat odtwarza postać Lenina jako nowego wodza nowych mas. 
Życie Lenina w poemacie występuje w ścisłej łączności z życiem naro
du, z historią rewolucyjnego ruchu klasy robotniczej.
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BRONIEWSKI W. Pokłon Rewolucji Październikowej. 
(Wiersze zebrane W-wa 1949 s. 292).

. BRATIN a. Październik (Reportaż serdeczny W-wa 1951 
KiW s. 24).

KUBIAK T. Serce Partii. Cz. III Rok 1917 W-wsi 1951 
Czytelnik (s. 17—19).

LEWIN L. Poemat o Dzierżyńskim. W-wa 1951 MON s. 84.
ŁUGOWSKIJ W. Rycerz rewolucji. (W zbiorku pt. Wiecz

ni/ płomień. Wybór wierszy poetów radzieckich i polskich. 
W-wa 1951 PIW s. 53).

(UWAGI METODYCZNE)

W związku z 35 rocznicą Rewolucji Październikowej oraz 
Miesiącem Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej biblioteki 
przygotują szereg imprez, których celem będzie spopularyzo

wanie wielkich osiągnięć i doświadczeń ZSRR. W okresie tego 
miesiąca należy wzmóc propagandę radzieckiej literatury pięk
nej, popularno-naukowej i fachowej, udostępnić czytelnikom.
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książki laureatów Nagrody Stalinowskiej oraz książki autorów 
polskich i innych, których tematem jest życie ZSRR. Wybór 
właściwych form propagandy zależy w każdej bibliotece od 
konkretnych warunków terenowych. Należy jednak starać się 
o ich różnorodność i atrakcyjność, nawiązując kontakt z TPPR 
i wykorzystując imprezy, przygotowane przez nie z tej okazji.

W poszczególnych bibliotekach należy urządzić wystawy, 
dobierając książki związane z potrzebami terenu. I tak w śro
dowisku robotniczym należy propagować obok radzieckiej li

teratury pięknej,' książki fachowe, popularyzujące osiągnięcia 
radzieckich przodowników i racjonalizatorów. W środowisku 
wiejskim — książki o kolektywnej gospodarce rolnej, o wyciecz
kach chłopów polskich do ZSRR, ipolecając zarówno literaturę 
piękną jak i popularno-naukową, oraz szerzej niż dotychczas 
literaturę fachową agro i zootechniczną. Młodzieży — wskaza
ne jest udostępniać książki o bohaterskiej walce i pracy mło
dzieży radzieckiej, o Komsomole, i organizacji pionierskiej. Przy 
pomocy odpowiednich napisów i haseł wyjaśniać, że ^poznanie
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35-letnich doświadczeń (budownictwa socjalistycznego w ZSRR 
pozwoli nam zwiększyć wkład w realizację planu 6-letniego 
i walkę o pokój.

Organizowane w okresie „Miesiąca“ odczyty, pogadanki, 
wieczory dyskusyjne i głośnego czytania spopularyzują wydat
nie literaturę radziecką.

Maria Dawidczyńska

NOWI BIBLIOTEKARZE

JADWIGA DEPTA —' SLĄSKA BIBLIOTEKARKA

Na podium sali kolumnowej Rady Państwa, w której 
□dbywa się Ogólnokrajowa Narada Bibliotekarzy, wchodzi 
jasnowłosa dziewczyna z Opolszczyzny w stroju regionalnym. 
To JADWIGA DEPTA, kierowniczka Biblioteki Gminnej 
w Kuźni Raciborskiej, niewielkiej osadzie, liczącej ok. 3000 
ludności. Za swą pracę młoda ślązaczka ze wsi Turze, córka 
małorolnego chłopa, otrzymała w czasie Narady list uznania.

„Wychowałam się w środowisku, w którym książka była 
najlepszym przyjacielem człowieka od najwcześniejszych lat— 
mówi Jadwiga Depta — Ojciec mój czytał nam na głos książki, 
które kupował za ciężko zapracowany grosz. Później, gdy już 
sama poznałam cudowną moc „czarnych znaków“ w języku 
ojczystym, nauczyciel podczas lekcji w szkole niemieckiej, do 
której uczęszczałam, niejednokrotnie wyciągał spod ławki 
„polskie szpargały“. Często też otrzymywałam za to karę“ (no-

7 tabene cielesną — przyp. red.).
W 1936 roku Jadwiga Depta związuje się z Kołem Pol

skiej Młodzieży w Budziskach, podlegającym Związkowi Pola
ków w Niemczech. Oto co sama mówi o tym okresie jej życia:

„I odtąd parę razy w tygodniu biegałam trzy kilometry to 
na lekcje śpiewu, to na zebranie, a najczęściej, żeby wymienić 
książki. Książka była nam orężem w walce o utrzymanie pol
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skości na tych terenach. Po wybuchu II Wojny Światowej hit
lerowcy zamknęli nasze świetlice na Śląsku Opolskim, zabrali 
do obozów najlepszych aktywistów, prawie całą młodzież wcie
lili do armii niemieckiej, skąd wielu z nich nie powróciło już 
nigdy.“

Cała rodzina Deptów znana była w okolicy ze swego pa
triotyzmu. Ojciec Jadwigi, stary „Hanysik“, brał udział w Po
wstaniu Śląskim 1921 roku. W dniu 14 maja 1939 roku, gdy 
hitlerowcy zarządzili na terenie Opolszczyzny plebiscyt, wszys
cy członkowie rodziny Deptów deklarują się jako Polacy. 
W związku z tym, po. wybuchu II Wojny Światowej, Jadwiga 
Depta była śledzona, wzywana dwukrotnie do Gestapo, wresz
cie musiała się ukrywać prawie przez rok w Rybniku Śląskim. 
Prześladowano też ciągłymi badaniami i „Hanysika“, wyzuto 
go z mienia, usuwając z rodzinnej chaty i „morgów“.

Po oswobodzeniu Opolszczyzny przez Armię Radziecką 
i przywróceniu tych ziem Polsce, młoda ślązaczka zapisuje się 
na kurs repolonizacyjny, wznawia pracę społeczną na terenie 
świetlicy w Turzu, a jednocześnie czyta coraz więcej i coraz za
chłanniej.

W 1948 r. ta miłośniczka książki zostaje czytelniczką 
gminnej biblioteki w Kuźni Raciborskiej, osadzie położonej o 4 
kilometry od jej rodzinnej wioski, a w 1949 roku kierowniczką 
nowootwartego punktu bibliotecznego w Turzu.

W 1950 roku Jadwiga Depta kończy kurs dla biblioteka
rzy gminnych i obejmuje kierownictwo biblioteki gminnej 
w Kuźni Raciborskiej. W owym czasie placówka ta liczyła 117 
czytelników, obecnie ilość ich wzrosła 'do 390, to jest prawie 
czterokrotnie; przeważa wśród nich element robotniczo-chłop
ski. Prócz tego w punktach podlegających bibliotece gminnej 
w Kuźni Raciborskiej, młoda bibliotekarka zdobywa ponad 600 
czytelników — najwięcej oczywiście w swojej rodzinnej wiosce 
w Turzu. Przeprowadza ona dwa kursy dobrego czytania, 
uaktywniając w tym stopniu mieszkańców wioski, że biorą oni^ 
udział w akcji upowszechniania czytelnictwa i uzyskują dru
gie. miejsce we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim.
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Jadwiga Depta nie ogranicza się jednak w swej pracy wy
łącznie do roli bibliotekarki. Współpracuje ona żywo z zespo
łem teatralnym w Turzu. Zespół ten, między innymi, bierze 
udział w Festiwalu Sztuk Współczesnych organizowanym przez 
ORZZ i otrzymuje w eliminacji wojewódzkiej trzecie miejsce.

W swym przemówieniu na Ogólnokrajowej Naradzie 
Bibliotekarzy Jadwiga Depta podkreśla, że około 35®/o czytelni
ków biblioteki gminnej w Kuźni Raciborskiej to młodzież 
szkolna; skarży się jednocześnie na niewystarczającą ilość ksią
żek, a w szczególności na brak powieści młodzieżowych, lektury 
szkolnej i prac popularnych z dziedziny techniki. Prosi o wię
cej książek Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Morcin
ka, Wasilewskiej, Polewoja, Babajewskiego, Ażajewa, które 
cieszą się specjalnym powodzeniem wśród jej czytelników.* *).

Jadwiga Depta zwraca się z prośbą do czynników miaro
dajnych o zapewnienie jej osobnego lokalu na bibliotekę gmin
ną, która obecnie mieści się w lokalu Gminnej Rady Narodo
wej w przechodnim pokoju; odbywają się tu często długotrwa
łe zebrania, co utrudnia pracę w bibliotece, a niekiedy nawet 
uniemożliwia wypożyczanie książek.*)

Na zakończenie swego przemówienia na Naradzie młoda 
bibliotekarka zwraca się z apelem do literatów polskich, pro
sząc aby czerpali również tematy do swoich utworów z boga
tych dziejów i obyczajów ludu śląskiego.

Umiłowanie książki, człowieka, swego zawodu, bijące ze 
słów Jadwigi Depty budzą wiarę w skuteczność jej pracy, wia
rę, że rosną nowe kadry bibliotekarzy,, którzy potrafią skutecz
nie włączyć się do pracy nad przebudową naszego kraju.

*) Na apel ten odpowiedziała dotychczas jedynie szkoła ogólno
kształcąca TP D Nr 1.

*) Od tej chwili upłynęło 3 miesiące. Biblioteka gnieździ się nadal 
„kątem“ w GRN, podczas gdy na terenie Kuźni Raciborskiej stoi pust
kami kilka lokali posklepowych. Co na to czynniki miarodajne, do któ
rych z taką ufnością zwraca się Jadwiga Depta?
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B. Liżewski

POGLĄDOWE FORMY PRACY Z CZYTELNIKIEM

I.

Wielką rolę w pracy masowej z czytelnikiem odgrywają 
formy poglądowe. Nowe warunki, nowe zadania stojące przed 
bibliotekarzami, coraz bardziej masowy zasięg pracy z czytel
nikiem i wzrost jej poziomu, rozwój współzawodnictwa między 
bibliotekami wymagają od bibliotekarza stałego wysiłku 
w kierunku poszukiwania i stosowania coraz nowych, wyż
szych form, celowych politycznie i jak najbardziej skutecznych 
w oddziaływaniu na czytelnika.

Dotychczasowy stan propagandy poglądowej w bibliote
kach wskazuje na konieczność dużego jeszcze wysiłku w tym 
zakresie ze strony bibliotekarzy oraz na konieczność udziela
nia im jak najdalej idącej pomocy.

Wydana przez CZB broszura „Formy pracy z czytelni
kiem“ (PZWS 1952) wskazuje i omawia szereg form propagan
dy, ułatwiając bibliotekarzom stosowanie ich w pracy masowej 
z czytelnikiem.

Zadaniem niniejszego artykułu jest omówienie strony 
technicznej sporządzanych plansz, gazetek i wszelkich mate
riałów służących tej formie propagandy.

Mało jest bibliotek, które stać na plastyka — bibliotekarz 
w większości wypadków zdany jest na własne siły. Trzeba jed
nak stwierdzić, że do wykonania niektórych prac nie zawsze 
niezbędny jest specjalista. Czasem przeciwnie — ktoś z ze
wnątrz, mimo uzdolnień plastycznych, nie potrafi wniknąć 
w potrzeby biblioteki i sporządzić plakąt od strony treściowej^ 
tak jak to uczyni bibliotekarz. Niejednokrotnie warto poświę
cić wysoki poziom graficzny planszy dla jej wartości treścio
wych.

By zrobić afisz czy plakat trzeba wiedzieć jak, z czego 
i czym go zrobić.. Pamiętaj my, że propaganda poglądowa w bi
bliotece nie zaczyna się dopiero od plakatu czy „składanki“. 
Napis informujący o dniach i godzinach pracy wypożyczalni
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{jakże często byle jak nabazgrany), wypisany w czytelni re
gulamin — (umieszczony gdzieś w kącie i nie zawsze łatwy do 
odczytania), napis obok wystawionych książek — to wszystko 
pozornie drobne, a jednak ważne rzeczy, wchodzące już w za
kres propagandy bibliotecznej, werbującej i wychowującej czy
telnika. By napisy te odegrały swoją rolę, nieodzownym jest 
dla każdego niemal bibliotekarza zapoznanie się z podstawo
wymi zasadami liternictwa, rkładu graficznego, nauczenie się 
wykonania chociaż najprostszego plakatu, hasła itp.

Sytucję utrudnia brak podręczników w tej dziedzinie. 
Jedyną, a bardzo pomocną w opanowaniu liternictwa, jest 
książka J. Wojeńskiego „Technika liternictwa“ (N.K.1951 r.), 
w którą powinien się zaopatrzyć każdy bibliotekarz.

Pragnąc przyjść chociaż z częściową pomocą bibliotekarzo
wi, podzielę się na tym miejscu niektórymi uwagami i wskazów
kami z tego zakresu, które — mimo, że będą może zbyt ogól
ne — mogą dopomóc w przezwyciężaniu niektórych trudności 
napotykanych w codziennej .jego pracy.

I. N A P I S Y

W każdej stosowanej przez nas formie poglądowej zacho
dzi konieczność wykonania pewnych napisów. Nawet wówczas, 
gdy damy okładki książek, trzeba wykonać napis choćby ogól
ny, który wyjaśni czytelnikowi dlaczego te książki polecamy. 
Napisy musimy również wykonać na plakacie, na transparencie 
przy wystawie książek, na afiszu itp. '

Niektóre napisy na plakacie, czy w albumie czytelniczym, 
będą wymagały specjalnego charakteru liter (kroju) dostosowa
nego do ilustracji, do tekstu i będą same również stanowiły 
element dekoracyjny. Te napisy będą wymagały innej tech
niki wykonania niż napisanie „błyskawicy“ czy też zwykłej 
informacji. Te ostatnie nie muszą być wykonane artystycznie, 
ale czytelnie i czysto, a często bardzo szybko. Niektóre więc 
napisy wymagają dokładnej konstrukcji liter i wykończenia, 
gdy inne można wykonać odręcznie — pod warunkiem, że wy
konanie ich będzie estetyczne.
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Pismo odręczne.

Umiejętność posługiwania się kilkoma rodzajami pisma 
nie wymaga ani specjalnych zdolności rysowniczych, ani ta
lentu, jak sądzą niektórzy. Znajomość ogólnych zasad i narzę
dzi, oraz ćwiczenia, które prowadzą do wprawy — oto koniecz
ne po temu warunki.

Od rodzaju narzędzia, którym będziemy się posługiwać, 
zależeć będzie zasadniczy charakter pisma. Po osiągnięciu 
wprawy, będziemy mogli nadać naszemu pismu pewne cechy 
indywidualne.

Zasadniczymi narzędziami, którymi należy nauczyć się 
posługiwać, są: pióro redis, pisak drewniany („patyk“) i pędzel.

PIÓRO REDIS ■— bardzo popularne — zakończone okrąg
łą łopatką (nasadą) o różnej szerokości, od 1/4 mm do 5 mm, 
jest doskonałym narzędziem do wykonywania wszelkiego ro
dzaju napisów mniejszych jak: napisy informujące, wywieszki, 
wypisywanie . zestawień książek w albumach czytelniczych, 
składankach itp.

W zależności od wysokości liter dobieramy odpowiednią 
szerokość nasady. Np, do napisu o wysokości liter 1 cm. uży
jemy pióra z nasadą 1^2 mm, do liter wysokości 2 cm — z na
sadą 3 mm. W normalnym piśmie stosunek szerokości do wy
sokości liter winien wynosić ok. 1:7. Stosując od tego odchy
lenia otrzymamy pismo cienkie lub tłuste.

(sposób pisania redisem)
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w technice posługiwania się redisem bardzo ważnym jest,, 
by podczas pisania nasada przylegała płasko całą powierzchnią, 
do papieru. Pismo musi być potoczyste, wykonane swobodnie — 
każdy element jednym śmiałym pociągnięciem.

Litery pisane redisem posiadają wszystkie elementy jed
nakowej grubości (pismo jednoelementowe), składają się z pro
stych i kolistych łuków. Litera O, która winna mieć kształt ko
ła, wymaga starannych ćwiczeń. Litery możemy pisać prosto 
lub pochyło (nachylenie około 60®), wersalikami (litery „duże“) 
lub pismem tekstowym (litery ,,małe“). Po nabyciu wprawy 
możemy stosować ozdobniki (szeryfy), czyli krótkie zakończe
nia liter. U większości liter (z wyjątkiem C, G, S, T, Z) wyko
nujemy je poziomo.

c;411W ma
Rys. 2.

(pismo redisem zwykłe i z ozdobnikami).

Piszemy tuszem, nabierając na piórko specjalnym na- 
bieraczem w korku, starym pędzelkiem lub patyczkiem. Pióra 
nie należy maczać w tuszu, specjalna nasadka na piórze regu
luje równomierne spływanie tuszu na papier, nie należy jednak 
nabierać go zbyt dużo. Ponieważ przy wykonywaniu prac z za
kresu propagandy poglądowej zachodzi konieczność stosowa
nia napisów kolorowych, możemy użyć w tym celu farb pla
katowych lub tempery, którymi będziemy się przy tych pra
cach posługiwać. Do pisania należy farbę odpowiednio rozrze
dzić wodą, by swobodnie spływała z pióra. Po pracy pióro na
leży starannie wytrzeć.
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Rys. 3.
(sposoby przygotowania patyka).

PISAK, tzw. popularnie „patyk“ jest najprostszym na
rzędziem, które można przygotować nawet samemu z kawałka 
drzewa (najlepiej lipowego).

Przygotowany według rysunku pisak posiada szeroką, 
równą i ostrą nasadę (część piszącą), która może być prosta (a) 
lub lekko ścięta w prawo
,(b). By pisał zatrzymywał 
dłużej, tusz można w na
sadzie zrobić lekkie nacię
cie wdłuż, a w szerokiej 
nasadzie parę nacięć.'

Przystępując do pi- 
.sania, trzymamy patyk u- 
kośnie lub prostopadle w 
.-stosunku do linii poziomej 
napisu. Przy prostopadłym 
ustawieniu patyka prosto- 
ściętego nasada całą sze
rokością przylega wzdłuż
tdo linii pomocniczej, wyznaczającej wysokość liter; przy usta
wieniu'skośnym — dotyka linii tylko prawym kątem, tworząc 
ukos, przez co otrzymamy bardziej charakterystyczne litery 
G skośnych żakończeniach elementów.

’ Elementy pionowe kreślimy grube na szerokość nasady. 
Zachowując pisak w tej samej pozycji, elementy poziome 
otrzymamy cieńsze (przy ustawieniu prostopadłym — zupełnie 
■cienkie), łuki — cieniowane, a elementy pochylone w lewo — 
^rube, w prawo — cieńsze. Napisanie każdej litery wymaga 
tylu oddzielnych ruchów z ilu elementów składa się litera. Li
tera O wymaga 2 ruchów. Ponieważ, wskutek złudzenia wzro
kowego, litera ta wśród innych wydaje się niższa, można ją kre
ślić wychodząc nieco poza linie pomocnicze. Literę S można 
podzielić na 2 lub 3 ruchy.

Wypisanie każdego elementu poprzedzamy zanurzeniem 
pisaka w tuszu, nabierając go niezbyt dużo, by uniknąć zbyt- 
miego spływania tuszu i zniekształcenia ostrego zarysu elemen

233



tu. Litery należy pisać raczej blisko siebie i w tym rodzaju 
pisma nie wymagają one dokładnego i skrupulatnego wykoń
czenia.

Pismo patykiem, czytelne i estetyczne przy wprawie, 
szybkie w wykonaniu, z możliwością wykonywania liter o dość? 
dużej’wysokości, jest bardzo praktyczne i nadaje się do różne
go rodzaju dłuższych napisów jak cytaty, afisze, „błyskawice“..

KO N KU RS
Rys. 4.

Pismo to można uczynić bardziej ozdobnym robiąc w na
sadzie (z lewej strony) wycięcie (rys. c), przez co otrzymamy 
dwie kreski — cieńszą i grubszą — biegnące równolegle. Na
leży liczyć się jednak z czytelnością tekstu i używać tego rodza
ju pisma raczej w krótkich napisach o wysokich literach. Na
pis kilkuwierszowy byłby mało czytelny.

PĘDZEL PŁASKI. W naszych potrzebach znajdzie on 
zastosowanie w wykonywaniu dużych napisów na plakatach, 
sporządzaniu haseł, transparentów itp. wymagających większej 
swobody i płynności.

Po zaznaczeniu zarysu liter ołówkiem, nie nabierając 
zbyt wiele farby na pędzel, (tempery lub plakatówki), wypi
sujemy wszystkie elementy liter całą szerokością pędzla. 
Elementy poziome jak E, F, L. kreślimy w prawą stronę. Odry
wając pędzel od papieru przy zakończeniu elementów, można
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Rys. 5.

pozostawić literom dość oryginalną strzępiastą nierówność za
kończeń.

Wymienione narzędzia nie wyczerpują wszystkich środ
ków. Można wymienić jeszcze takie jak: pióra ścięte i „Ato“, 
(posługiwanie się nimi zbliżone
jest do posługiwania się paty
kiem) oraz, pędzel okrągły — 
trudny w użyciu i wymagający 
dużej wprawy.

Wykonując napisy jakim
kolwiek narzędziem, musimy 
pamiętać o kilku zasadniczych 
momentach. By napis był este
tyczny, litery muszą być jedna
kowego kroju i mieć wspólne
cechy charakterystyczne. Nie można na przykład mieszać,, 
w wyrazie czy w pewnej części napisu stanowiącej całość, liter 
jedno i dwuelementowych, liter wersalikowych z tekstowymi,, 
pisać jedne litery prosto, a inne pochyło. Oczywiście nie mam 
tu na myśli celowych zróżnicowań o czym będzie jeszcze mo
wa później.

Elementy środkowe liter kreślimy na jednej wysokości.
Dużo uwagi wymaga właściwe rozmieszczenie liter. Nie

można do tej sprawy podchodzić mechanicznie przez odmierza
nie równych odstępów między literami. Przy ustalaniu odstę
pów musi być brany pod uwagę kształt liter sąsiadujących ze 
sobą, a stąd musi pozostać różna wolna powierzchnia między 
nimi. Największą odległość winniśmy stosować między literami,, 
w których sąsiadują ze sobą elementy pionowe np. między 
literami I, E, NHL, IK. Najmniejszą odległość stosować na
leży między takimi literami jak LA, LK, lA oraz sąsiadują
cymi ze sobą lukami OG. Odstęp między takimi literami jak 
AW może być stosowany w wypadkach bardzo szerokiego ogól
nego rozstawienia liter w napisie; normalnie odstępu nie stosu
jemy, gdyż sąsiadujące ze sobą elementy są ukośne w tym sa
mym kierunku.
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Dobre rozmieszczenie liter możemy sprawdzić patrząc na 
napis z pewnej odległości przy zmrużeniu oczu. Napis widzia
ny jako szary pasek oznacza dobre rozmieszczenie. Wyróżnia
jące się białe plamy w pasku wskazują na zbyt duże odstępy 
między literami, natomiast ciemne miejsca oznaczają zagęszcze
nie liter.

Odstępy między wyrazami regulujemy w zależności od 
grubości liter w napisie. W piśmie o grubych literach (pismo 
tłuste) stosujemy mniejszy odstęp niż w piśmie cienkim. Nor
malnie ten odstęp winien równać się mniej więcej literze O.

Odstępy między wierszami nie powinny przekraczać wy
sokich liter. Zbyt mały odstęp w długiej kolumnie zmniejsza 
czytelność napisu. Za duże odstępy rozpraszają i rozbijają na
pis jako całość.

Estetyka napisu wymaga by długi tekst ułożyć w równą 
kolumnę. Zwrócić musimy przy tym uwagę na to, by odstępy 
między wyrazami nie powtarzały się w wierszach regularnie 
jeden pod drugim, tworząc niezapisane plamy w kolumnie.

Po wyschnięciu napisu należy wytrzeć miękką gumką 
linie pomocnicze i ewentualne ślady szkicu rozmieszczenia 
liter. Gdy może to spowodować rozmazanie liter lub zamaza
nie tła, linii nie wycieramy, a pozostawiając je nie umniejszamy 
w niczym wartości naszej pracy, gdyż posługiwanie się liniami 
pomocniczymi jest zupełnie zrozumiałe. Kreśląc jednak linie 
pomocnicze, musimy to robić lekko, dobrze zatemperowanym, 
miękkim ołówkiem, aby były one łatwe do starcia lub pozosta
wione — jak najmńiej widoczne.

Kończąc tę część wskazówek pragnę podkreślić, wbrew 
niektórym błędnym upodobaniom, że naprawdę ładny. i este
tyczny napis nie składa się z dziwacznych, fantastycznie po
wykręcanych liter, lecz z jak najbardziej prostych, harmonij
nych w swojej budowie i czytelnych.

Napisy jakie wykonujemy w bibliotece są przeznaczone 
dla wszystkich i dla wszystkich muszą być łatwe do odczyta
nia i zrozumienia. Zdobywając i informując przy ich pomocy 
czytelników, w pierwszym rzędzie musimy pamiętać zawsze 
o tych, dla których czytanie może stanowić jeszcze pewną trud
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ność. Naszym zadaniem jest pomóc w usunięciu tych trudności. 
Im bardziej dostępne dla wszystkich, jasne i zrozumiałe będą 
iormy i środki propagandy, tym większa będzie celowość i sku
teczność naszych wysiłków.

WŚRÓD KSIĄŻEK

NEYERLY I. Pamiątka z Celulozy. W-wa 1952 Czytelnik s. 518.
Powieść, osnuta na tle pamiętnika Szczęsnego Bidy, syna 

małorolnego chłopa ze wsi kujawskiej, daje obraz walki klasy 
robotniczej w Polsce sa
nacyjnej, Dzieje Szczęs
nego i jego rodziny, któ
rych głód i nędza wypę
dzają ze wsi do miasta 
i skazują na tułaczkę w 
poszukiwaniu zarobku i 
Chleba, są typowe dla 
ówczesnego proletariatu 
polskiego, wyzyskiwa
nego bezlitośnie przez 
rodzimych i obcych ka
pitalistów.

Akcja powieści roz
grywa się w swej za
sadniczej części we Wło
cławku, w fabryce celu
lozy, w latach trzydzie
stych. Tło jej stanowi 
szkicowo zarysowana o- 
gólnoeuropejska sytu
acja polityczna, z nara
stającym w Niemczech 
hitleryzmem, a w Pol
sce z szalejącym faszyzmem sanacji. Autor odtwarza szereg 
autentycznych wypadków, związanych z walką klasową pro
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wadzoną pod kierownictwem KPP, uwypuklając zdradziecką^ 
rolę chadecji, PPS i kleru.

W postaci głównego bohatera odtworzył autor, z dużym 
wyczuciem psychologicznej prawdy, ideologiczne przemiany 
polskiego rewolucjonisty od zacofanego, nieokrzesanego chłop
ka, pokornie całującego po rękach różnych „dobrodziei“ aż do 
uświadomionego klasowo działacza robotniczego. Szczęsny, któ
ry w czasie pierwszego strajku w fabryce znajdował się w obo
zie partii ugodov7ych, nie rozumiejąc i nie doceniając znaczenia 
walki klasowej prowadzonej przez komunistów, w późniejszym, 
etapie swojej drogi życiowej, staje się jednym z najbardziej 
świadomych i oddanych sprawie wyzwolenia społecznego dzia
łaczy partyjnych. W szeregach Partii, pod wpływem starszych, 
doświadczonych towarzyszy. Szczęsny zdobywa wiedzę o życiu, 
hartuje swą wolę, wzmacnia charakter, a wrodzoną hardość 
i porywczość przekształca w rewolucyjny zapał, który zyskuje' 
mu serce umiłowanej towarzyszki i serdeczną przyjaźń kole
gów.

Szczęsny jest ucieleśnieniem idei, którą wielki pisarz ra
dziecki Mikołaj Ostrowski włożył w usta Pawła Korczagina 
bohatera książki pt. „Jak hartowała się stal“;

„Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest 
człowiekowi raz i trzeba je przeżyć tak, aby nie płonąć ze wsty
du za lata przeżyte bez celu, aby nie palił nas wstyd za pluga
wą i nędzną przeszłość, aby można było powiedzieć umierając; 
całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na 
świecie — walce o wyzwolenie ludzkości“. j

Z TERENU
NIEREJĘSTROWANI CZYTELNICY

Chciałabym podzielić się z Koleżankami i Kolegami swymi' 
przeżyciami z ostatnich dni.

Karcz Józef, liczący 54 lata „punkciarz“ z Poręby Spyt- 
kowskiej, gm. Okocim, pow. Brzesko, zaproszony na konferen
cję kierowników Bibliotek Gminnych, opowiada o swoich osiąg
nięciach bibliotecznych. Słów jego słuchają doświadczeni biblio-
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•lekarze, słucha z zainteresowaniem dyrektor WBP, któremu już 
przecież wiele spraw „obiło się o uszy“, słuchają zaproszeni 
-goście — przedstawiciele partii, organizacji, związków zawodo
wych itp.

Józef Karcz mówi prosto, jasno, bez koloryzowania, ałe 
jest wyraźnie przejęty, rozgorączkowany, chce zapalić do umiło
wanej pracy grono koleżanek i kolegów. Oczy mu błyszczą, 
wzrok spoczywa na książkach, które doprowadziły go do pracy 
w bibliotece. Dobrze, że dziś pada deszcz, może więc mówić 
.spokojnie, gdyż nie czeka nań praca w polu.

O czym mówi ten prosty człowiek, że go tak wszyscy 
zainteresowaniem słuchają?

„Zawsze lubiłem książki, choć w moim życiu były one 
trudne do zdobycia. Kiedy dowiedziałem się o istnieniu w Brze- 
•sku Powiatowej Biblioteki, natychmiast udałem się do niej, aby 
jak najprędzej zetknąć się z książkami. Był to rok 1947. Biblio
tekę właśnie przenoszono do pięknego lokalu, który należało 
udekorować. Potrzebna była do tego zieleń. Nie było w Brzesku 
chętnych do jej dostarczenia. Wtedy ja postanowiłem to zrobić, 
siedem kilometrów dźwigałem w styczniu zielone gałązki choi
ny na ozdobienie biblioteki. Przy tej okazji dostałem 4 książki 
do czytania. One to zbliżyły mnie do Powiatowej Biblioteki. 
Były tak piękne, że postanowiłem chociaż urywki z nich prze
czytać wraz z kolegami, to też „zaczaiłem się“ w niedzielę po 
nabożeństwie pod kościołem na upatrzonych chłopaków i rzek- 
łem im, że mam coś ciekawego do opowiadania, więc aby przy
szli po południu na łączkę koło stodoły. „Jak dasz kielicha“ — 
powiedzieli. Obiecałem. Przyszli, a ja im tu Antka — Prusa za
cząłem czytać. Z początku kręcili się, protestowali, ale ja nie 
ustępowałem i czytałem dalej. Powoli zaczynali słuchać coraz 
uważniej, coraz bardziej zainteresowani.

A potem rozmawialiśmy o naszej wsi i o tej Antkowej, 
o tym jak to dawniej było, a jak jest dziś, o tym i o tamtym... 
Później zbieraliśmy pieniądze do kapelusza na obiecanego kie
licha. I była wódka. Szkoda? Nie. Drugim razem miałem ich 
.znowu i to miałem ich więcej, ale wtedy już nie zbieraliśmy 
i-do kapelusza ,,na kielicha“. Przyszli i bez tej zachęty.
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Aż doczekałem się dnia, gdy po skończonym czytaniu zbie
raliśmy do kapelusza, ale już nie na wódkę, ale... na szafkę do- 
książek. Bo trzeba wam wiedzieć, że po odniesieniu 4 książek 
do biblioteki powiatowej przyniosłem ich. do wsi 10. Ale to się- 
okazało też za mało, bo zaraz je „rozdrapali“.

Musiałem ich przynosić coraz, więcej i więcej... Nosiłem 
je w walizce. Dziś moje książki znajdują odpowiednie pomiesz
czenie w szafie. Zrobili ją czytelnicy. Jest niedpża, ale wygodna,, 
ma półeczkę górną do zapisu a pod nią miejsce na arkusz sta
tystyczny, ołówek, karty czytelnika i karty książki.

Czytelnicy dobrze się czują w bibliotece — izbie. Było ich. 
aktywnych 44, teraz liczba zmniejszyła się. Tak zawsze by wa
letem. Co niedzielę przychodzi 8 do 15 osób, głośno czytamy 
książki a potem rozmawiamy o nich. Gdy czytasz w książce 
żółte liście żegnają drzewa... mówi punkciarz, wiesz, że akcja 
rozgrywa się jesienią. Tak to pisarz ładnie umie powiedzieć’ 
Poznajemy w książkach kraje, ludzi, życie, zwyczaje i obycza
je, uczymy się gospodarki na wyższym poziomie — mówi 
ob. Karcz.

„Czytajcie książki, walczcie o czytelnika on wam odpłaci 
za trud. Bibliotece mej odwdzięczył się nie tylko szafką, ale 
licznymi dowodami pamięci, częstymi odwiedzinami“. Tymi 
słowami zakończył Józef Karcz swe przemówienie.

Język jego, sposób wypowiadania się, słowa — nie wyu
czone były, ale piękne i przekonywujące. Widać, że jemu książka 
zapłaciła za trud poniesiony nad jej popularyzacją.

A zaczęło się od tego, że dyrektor WBP’, chcąc omówić 
błędy w prowadzeniu statystyki dziennej, wziął przypadkowo- 
arkusz punkciarza Karcza, który w rubryce dziennych odwie
dzin uwidoczniał 9, 12 osób, a w miejscu wypożyczeń często nie
było nic wpisane.

... Przyszli czytelnicy, a książek nie wzięli... Istotnie, ale 
to byli ci, którzy uczestniczą w głośnych czytaniach, nigdzie 
nierejestrowanych. Pawlik

Kier. Bibl. Pow. w Brzesku
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