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c o  C Z Y T A  W I E Ś
Spotkałam się niedawno z opinią, że tak zwany 

„głód książki" na wsi jest jednym z wielu powta- 
rzanycli bezkrytycznie fałszów: gdy się te książki, 
których rzekomo wieś pragnie i łaknie, dostarczy
— nie są czytane.

Takie postawienie sprawy przekonało mnie, że 
czas najwyższy wyświetlić zagadnienie i nieporo
zumienia, które wokół niego istnieją od lat i co 
najgorsze — wcale nie widać, aby zmierzały ku 
rozwiązaniu. Zanim jednak przemówią autorytety
— pozwalam sobie na omówienie sprawy — tak, 
jak ją widzę.

Osobiście — na podstawie przed i powojen
nych spostrzeżeń i doświadczeń doszłam do prze
konania, że kwestia zawiera w sobie nie jeden, 
a szereg problemów, na rozwiązanie których bi
bliotekarze mają tylko ograniczony wpływ, a i ten 
wykorzystują o wiele za mało.

Na czoło wysuwają się dwie sprawy (dosyć nie
wesołe, a czasem wydaje mi się nawet, że przera
żające): i ) Nie mamy w Polsce — z nielicznymi 
wyjątkami — książek, nadających się do masowego 
czytania (nie tylko na wsi), г) Na temat czytelni
ctwa wsi wciąż istnieją wręcz nieprawdopodobnie 
błędne mniemania i oceny.

Koło tych dwóch zasadniczych spraw grupuje 
się cały szereg związanych z nimi lub wypływają
cych z nich zagadnień i trudnos'ci — niekiedy 
wprost nierozwiązalnych bez zrozumienia ich przez 
tych, którzy pośrednio za taki stan rzeczy są od
powiedzialni.

Sprawa pierwsza. Będę niezmiernie rada, jeżeli 
ktoś mi dowiedzie, że się mylę w swoim twierdze
niu, że dziewięć dziesiątych książek w Polsce (oczy
wiście nie mówię o podręcznikach szkolnych), to 
książki przystępne dla elity umysłowej i kultural
nej. I znów wcale nie widać, aby się ta sytuacja 
miała zmienić. Wręcz odwrotnie: młode pokolenie 
pisarzy jeszcze więcej, niż ich poprzednicy 
z „okresu międzywojennego", tworzy w sposób.

który ich gruntownie czyni pisarzami dla wybra
nych. Jest to zastanawiający paradoks w czasach 
demokratyzacji i upowszechnienia dóbr kultural
nych. I tu dochodzimy do absurdu: jak upo
wszechniać „kryształy" twórczości (mówiąc kurtu
azyjnie), kiedy jest niezbędna potrzeba dobrego 
szkła do okien, które by pozwoliły patrzeć na 
świat? Rzecz dotyczy zarówno twórczości literac
kiej, jak popularyzacji nauki.

Odpowiadam z góry na zarzut, że należy dzia
łać w odwrotnym kierunku, tj. „podnosić" pry
mitywne masy do poziomu zrozumienia twórczo
ści „kryształowej", autor zaś nie może się „zniżać" 
do poziomu „szkła okiennego". Otóż najwięksi 
twórcy w naszym narodzie, jak i w innych, dali 
dowód, że pisanie w sposób, który „trafiał pod 
strzechy" — bynajmniej nie obniżał ich lotu, ani 
nie szkodził ich glorii sławy czy uczoności — 
wręcz przeciwnie. Więcej: aby umieć pisać dla
szerokiej rzeszy czytelników, trzeba być pisarzem 
większej miary, posiadać więcej wyobraźni i inte
ligencji, niż pisząc dla elity. Dowód: utworami, 
które wieś czyta i rozumie — to przede wszystkim 
najcelniejsze utwory naszych pisarzy tej .miary co 
Prus, Orzeszkowa, Sienkiewicz, niektóre utwory 
Żeromskiego, z poetów — Mickiewicz.

Tutaj wysuwa się sprawa druga: błędne mnie
mania i oceny na temat zainteresowań czytelni
czych wsi. Znajdują się dziś jeszcze (naprawdę!) 
„działacze oświatowi", którzy uważają, że chłop 
jest rodzajem dorosłego dziecka, które można i na
leży traktować książeczkami dla dzieci i młodzieży.
I na dowód przytaczają, że gdy były do wyboru 
książki o różnych poziomach i różnej treści — 
chłop sięgał z własnej woli do książki dla mło
dzieży.

Już w tej jednej sprawie mieści się cały szereg 
nieporozumień i błędów. Każdy, kto zna bezpo
średnio wieś — nie tylko od drugiej strony stołu 
prelegenta — wie dobrze, >że przeciętny chłop jest
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człowiekiem wewnętrznie dużo dojrzalszym od 
niejednego mieszkańca miasta z wyższym niż jego 
formalnym wykształceniem ogólnym — że tkwi 
w nim szeroka skala zainteresowań, niekiedy po
ważnych, dla wszelkich spraw iwiata, spraw spo
łecznych i stosunków międzyludzkich. Inna rzecz, 
że często są to zainteresowania niezdefiniowane, 
jednak życzliwy i uważny bibliotekarz łatwo je 
wydobędzie. Cóż, kiedy nie ma ich czym zaspo
koić! Błędne koło. Czytelnik wiejski ma poważny 
stosunek do słowa drukowanego (rzecz dziwna, ale 
dotychczas gazety go pod tym względem nie zde
moralizowały), poza tym rozporządza małą ilo
ścią czasu — i rzeczy, które będzie uważał za nie
warte z takich czy innych powodów jego trudu 
i zachodu — czytać nie chce i nie będzie.

Do tego dochodzi sprawa — zdawałoby się 
drugorzędna, szczegół techniczny — a mająca pod
stawowe znaczenie i będąca odpowiedzią, dlaczego 
ów czytelnik ze wsi sięgnął — mając wybór — 
po książkę dla młodzieży. Jest to sprawa d r u k u .  
Większość książek drukowanych nieprzejrzyście 
drobną czcionką jest dla czytelnika wiejskiego, 
mało wprawnego w technikę czytania — nie do 
przeczytania. (Przy tym jeszcze jeden szczegół: 
życie na wsi sprzyja wyrabianiu się dalekowzrccz- 
no^ci, przy której drobny druk jest nieczytelny). 
I to jest powód, dlaczego sięga on po książkę, 
która choć treściowo nie odpowiada, ale przynaj
mniej jest w ogóle ze względu na druk czytelna. 
"W taki więc dodatkowy sposób — przez niewła
ściwe wydawanie książek — stawiamy jeszcze jed
ną trudność i przeszkodę w upowszechnieniu książ
ki na wsi. Wydaje mi się, że wydawcy we własnym 
interesie powinni pomyśleć o przejrzystym druko
waniu książek, unikając zbyt małych czcionek dla 
wydawnictw przewidzianych do użytku bibliotek 
powszechnych.

To bynajmniej nie wyczerpuje szeregu błędów 
związanych z czytelnictwem wsi. Wydaje mi się, 
że poważny błąd popełniają tzw. pisarze chłopscy
— którzy tak w pismach, jak w swoich utworach 
stosuje metodę: dla wsi, o wsi, po wsiowemu. Jest 
to — moim zdaniem — z gruntu błędne podejście 
do chłopa, jako jakiejś wyosobnionej z ogólnej kul
tury narodowej grupy. Nie wchodzę w ocenę spo
łeczną takiej postawy, nie tykam też regionalizmu,
— chodzi mi o czytelnictwo wsi. Jest rzeczą po
wszechnie znaną, a jednak wciąż jeszcze nieznaną, 
i to o dziwo wśród działaczy wiejskich, że chłop 
chce wiedzieć o czymś więcej, niż o sprawach zwią
zanych z jego dolą, pracą, wsią — ma zdrowe 
pragnienie zbliżenia się do ogólnonarodowych 
i ogólnoludzkich zdobyczy kulturalnych. Chętnie

spotka się z kwestiami dotyczącymi życia wsi, nie 
wyłącznie jednak, ale na tle i w powiązaniu z inny
mi sprawami i obrazem życia innych, nieznanych 
mu środowisk. A już wręcz niechętnie odnosi się 
w literaturze (w słuchowisku też) do gwary. Tylko 
ci, którzy się już dobrze rozsmakują w czytaniu, 
którzy poznają niejednego autora — nabierają 
smaku i do gwarowych utworów, ale to dopiero 
w znacznie późniejszej fazie czytania. Podobnie się 
rzecz przedstawia z książkami fachowymi z zakresu 
gospodarstwa wiejskiego. Chłop chce się przede 
wszystkim dowiedzieć tego, o czym nie wie zupeł
nie — a więc sięgnie najpierw po opis podróży 
czy wspomnienia z przeżyć w obcych krajach, 
a dopiero wyrobiony czytelnik, który nauczy się 
posługiwać książką jako narzędziem samokształce
nia i pomocą w pracy zawodowej — weźmie książ
kę fachową.

Tak więc, reasumując — czytelnik wiejski jest 
człowiekiem mającym te same i takie same zainte
resowania, jak każdy inny normalny obywatel — 
traktując natomiast życie i książkę poważniej od 
„normalnego obywatela", oraz znając jedynie nie
skażony język polski, (a więc niestety i tu jeszcze 
jedna trudność w czytaniu współczesnej produkcji 
literackiej i popularno-naukowej usianej cudzo
ziemskimi słowami), oczekuje on książek, traktu-' 
jących o wszystkich zagadnieniach, ale w sposób 
jasny i przystępny, napisanych dobrą polszczyzną, 
wydrukowanych w sposób dogodny do czytania.

Jest to potrzeba tak nagląca, że nie wątpię, iż 
odpowiedź na nią nadejdzie. Uważam też, że obo
wiązkiem bibliotekarzy-oświatowców jest uczynie
nie wszystkiego, aby te sprawy wyświetlić. Zdaje 
mi się również, że tak Naczelna Dyrekcja Biblio
tek, jak Państwowa Rada Książki miałaby tu coś 
do zrobienia. Sądzę też, Ż2 dopóki nasi literaci 
i naukowcy nie nabędą ambicji tworzenia tak, aby 
istniała możliwość upowszechniania ich twórczości, 
należałoby — nie zwlekając — dać wznowienia' 
tych utworów, które swój kredyt znalazły (ale 
drukować odpowiednio!) — względnie dawać war
tościowe tłumaczenia. W zakresie popularyzacji 
wiedzy mają inne narody — jak słychać — bardzo 
szczęśliwe osiągnięcia.

Być może, że nie napisałam tu nic nowego, — 
ale wydaje mi się pożyteczne poruszenie tych 
spraw choćby notorycznie znanych — lecz zanied
banych.

Pragnieniem moim jest, aby ten artykuł 
wywołał dyskusję, choćby moim kosztem — byle 
poruszone w nim sprawy nie spały dalej, jak do
tychczas.

Zofia Rodziewicz

W pierwszym kwartale 1947 r. wydano w Polsce 871 książek i  broszur, ogólnej obję
tości blisko 100  000 stron. Średnia objątość tomu wynosi 1 1 2  stron, w  dziale literatury  
piękn ej 184 strony. (Kuźnica nr 23 z 10, VI, 1947 r.).
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T Y P Y  P R A C Y  B I B L I O T E C Z N E J  
Z CZYTELNIKIEM ZBIOROWYM

Dzi^ juz nie trzeba przekonywać nikogo z bi
bliotekarzy, że typ placówki bibliotecznej o małym 
księgozbiorze, bez powiązania i oparcia o duży 
księgozbiór, nie ma dla czytelnika wartości. Ma
leńkie, sztywne księgozbiorki, często z przypadko
wych darów czy zbiórek, nie odgrywają istotnej 
roli we wszechstronnym zaspokojeniu potrzeb czy
telnictwa. Dla nas bibliotekarzy jasnym jest, że 
organizacja bibliotek winna być kilkustopniowa, że 
placówki udostępniające książki muszą być powią
zane w sieć biblioteczną.

Niestety wiele osób spoza sfer fachowo-biblio- 
tekarskich nie orientuje się w tym zagadnieniu 
i dużo wysiłków ludzi dobrej woli i środków ma
terialnych idzie na marne. Widzimy obecnie wyra
stające jak grzyby po deszczu biblioteczki takiej 
czy innej grupy pracowniczej, stowarzyszenia, za
kładu pracy czy instytucji. Twory takie zbyt czę
sto nie maj4 widoków dalszego rozwoju, skazane 
są na wegetację, a po pewnym czasie — na zagładę, 
je ^  nie poddadzą się komasacji i nie wejdą jako 
ogniwa do sieci bibliotecznej.

Z tego względu więc niezmiernie ważną sprawą 
jest udoskonalenie metod pracy placówek biblio
tecznych, obsługujących poszczególne biblioteki czy 
punkty biblioteczne. Taka placówka właśnie jest 
centralą biblioteczny, a punkt, który obsługuje — 
czytelnikiem zbiorowym. Centrala biblioteczna 
zatem nie udostępnia książek bezpośrednio czytel
nikowi indywidualnemu, lecz za pośrednictwem 
innego ogniwa sieci bibliotecznej, którym może 
być placówka własna, zależna bezpośrednio od cen
trali lub też Instytucja czy organizacja społeczna, 
współdziałająca', niezwiązana z centralą organiza
cyjnie.

Zasięg i teren działania centrali bibliotecznej 
może być bardzo różny, tak jak różne mogą być 
powiązania organizacyjne i formy pracy. Obecnie 
tak szeroko upowszechniające się centrale biblio
teczne mają za sobą długą historię rozwoju 
i ogromne bogactwo odmian i stopniowych prze
kształceń, st‘anowiąc wdzięczny temat dla przy
szłego historyka tego ruchu.

Zdumiewający jest jednak fakt, że praca tak 
bogata w doświadczenie, prowadzona przez wykwa
lifikowane siły, posiada tak skąpe źródła opraco
wań normujących ich pracę w formie podręczników 
lub instrukcji. Obecnie również, należy stwierdzić, 
zagadnienia i problemy związane z działalnością 
central bibliotecznych są bardzo mało omawiane 
w prasie fachowej.

W artykule niniejszym zajmę się tylko krótkim 
przeglądem i porównaniem typów central, obsłu
gujących czytelnika zbiorowego na terenie Polski, 
mając na uwadze dalsze, szczegółowe opracowanie 
tego tematu.

Pierwsze biblioteki wędrowne, wprowadzone 
przez M. Dewey‘a w stanie New York w 1893 r., 
znalazły rychło w Polsce naśladowców i w mo
mencie odzyskania niepodległości istniała już wie
loletnia praktyka różnych instytucji w zakresie 
wysyłania bibliotek, zwanych początkowo wędrow
nymi. Nawiasem wspomnę, że w Polsce nie były 
nigdy stosowane biblioteki przewożone z miejsca 
na miejsce w specjalnych samochodach, tzw. „bi- 
bliobusach“ .

Datę powstania pierwszych central bibliotecz
nych trudno jest stwierdzić, chociaż niewątpliwie 
istnieją materiały, które umożliwią dokładne zba
danie tego pierwszego okresu w ich dziejach. Po
czątkowo pojawiły się c e n t r a l e  b i b l i o 
t e k  w ę d r o w n y c h ,  aby po pewnym cza
sie ustąpić miejsca c e n t r a l o m  b i b l i o 
t e k  r u c h o m y c h .

Ciekawym jest fakt, że rozróżnienie nazw dla 
tych dwu typów placówek początkowo było zu
pełnie inne niż to, które utarło się później i prze
trwało do czasów dzisiejszych. Stefan Rygiel w ar
tykule „Biblioteki ruchome i wędrowne", w rocz
niku 1919 „Bibliotekarza" rozróżnił je w sposób 
następujący: „Biblioteki ruchome przesuwają się 
z miejsca na miejsce, dopóki nie ulegną zupełnemu 
zniszczeniu, biblioteki wędrowne — powracają 
z danej miejscowości do centrali, gdzie są uzupeł
niane, by w nowej szacie pójść do drugiej miejsco
wości". Analogiczne rozróżnienie nazw spotykamy 
w broszurze Heleny Radlińskiej „Jak prowadzić bi
blioteki wędrowne" wydanej w roku 1922 pod 
pseud. H. Orszy.

Dłuższy czas terminologia nie była ustalona 
I ogólnie przyjęta w literaturze fachowej. Jako 
datę ostatecznego przyjęcia dziś obowiązującej ter
minologii można ustalić rok 1932, kiedy to zostały 
opublikowane przez ówczesne Ministerstwo W. R. 
i O. P. rezultaty spisu bibliotek oświatowych z dn. 
I .  I. 1930 r. oraz tablice statystyczne. Wydział 
Oświaty Pozaszkolnej, który zbierał i opracowywał 
materiały statystyczne, używa nazwy centrale bi
bliotek ruchomych, za aprobatą najwybitnieiszych 
bibliotekarzy — W. Dąbrowskiej, H. Radlińskiej 
I F. Czerwijowsklego. Zdarzają się co prawda I po 
tej dacie sporadyczne błędy, ale to już należy do 
wyjątków.

Typ biblioteczek, nie powracających do cen
trali lecz wędrujących z punktu do punktu, rychło 
został uznany za niepraktyczny i całkowicie zanie
chany, należy zatem zdecydowanie do przeszłości. 
Trudno jest dziś stwierdzić, jak szeroko był ongiś 
stosowany. Praktyka tego typu placówek wykaza
ła, że biblioteczki dekompletują się w krótkim cza
sie, że marszruta I terminy, określone przy ich kur
sowaniu, są z reguły nie wypełniane.
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Ten włainie, nie stosowany od dawna typ orga
nizacyjny, nazywamy b i b l i o t e k a m i  w ę 
d r o w n y m i ,  natomiast b i b l i o t e k i  
r u c h o m e ,  wracające każdorazowo do centrali 
odegrały dużą rolę w kolejnym etapie rozwoju bi
bliotek oświatowych.

Punkty biblioteczne, dla' centrali — czytelnicy 
zbiorowi, obsługiwane są przez komplety książek 
o p r a c o w a n e  i całkowicie przygotowane do 
korzystania przez czytelników indywidualnych. 
Mianowicie książki są z:inwentaryzowane, skatalo
gowane, posiadają kontrolę wypożyczeń oraz regu
lamin wypożyczeń i umieszczone są w specjalnej 
szafce, która j a k o  c a ł o ś ć  jest przedmio
tem udostępnienia czytelnikowi zbiorowemu.

To też komplet książek i biblioteka ruchoma 
nie są to pojęcia jednoznaczne. BibHoteka ruchoma 
z a w i e r a  k o m p l e t  k s i ą ż e k ,  ale 
sam komplet książek nie stanowi jeszcze biblioteki 
ruchomej.

Sprawę tę należy wyjaśnić na wstępie, dlatego 
że w praktyce stosowano również wysyłanie sa
mych kompletów książek bez opracowania przez 
biblioteki stałe — niejako na marginesie właściwej 
ich działalności: obsługi czytelnika indywidualnego.

W spisie bibliotek oświatowych z 1930 r. figu
ruje 305 takich bibliotek, w późniejszym okresie 
raczej liczba ich się zmniejsza i zostaje wyparta 
przez bardziej racjonalną formę pracy.

Typ placówki wysyłającej komplety książek, nie 
zaś biblioteki ruchome, stosowany był w ośrodkach, 
gdzie odczuwana była potrzeba Rozszerzenia dzia
łalności poza' mury biblioteki i większego wyko
rzystania posiadanych zasobów książek, jednocze
śnie zaś brak był dostatecznej znajomości sposobów 
prowadzenia tej pracy.

Z cytowanej broszury H. Radlińskiej dowiadu
jemy się, że centrale bibliotek ruchomych prowa
dziło już przed rokiem 1922 wiele instytucji jak 
np.: Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. 
A. Mickiewicza w Krakowie, Centralne Biuro- 
Szkolne w Piotrkowie, Instytut Oświaty i Kultury 
im. Staszica, w Warszawie, Biblioteka Publiczna 
Sejmiku Garwolińskiego, Tow. Czytelń Ludowych 
w Poznaniu i inne. Wymienione instytucje zawdzię
czają wprowadzenie u siebie formy bibliotek ru
chomych . autorce wymienionej broszury, przez 
długie' lata jedynego podręcznika oddającego wiel
kie usługi przy prowadzeniu central bibliotek ru
chomych.

Radlińska uznaje biblioteki ruchome ze s t a 
ł y m  k o m p l e t e m  k s i ą ż e k  (norma
lizowany) za mniej wartościową formę pracy, pro
paguje natomiast bibHoteki z każdorazowo d o 
b i e r a n y m  k o m p l e t e m  k s i Ą ż e k .  
Pogląd ten przetrwał z górą ćwierćwiecze i dziś 
jeszcze jest bezsporny. Niestety jednak w praktyce 
stałe komplety książek w bibliotekach ruchomych

przetrwały bardzo długo, a nawet i obecnie są 
gdzieniegdzie stosowane. Przyczyna leży w fakcie, 
że opracowanie normalizowanych kompletów 
i operowanie nimi wymaga znacznie mniejszego na
kładu pracy i o wiele mniejszego księgozbioru cen
trali. Zaś przy kompletach dobieranych centrala 
musi posiadać rezerwę książek, a więc przynaj
mniej dwukrotnie większy zasób książek dla obsługi 
tej samej liczby punktów (dawniej używano nazwy 
„stacja") oraz stałej współpracy wykwalifikowanego 
kierownika.

Komplety normalizowane zestawiane były naj
częściej według stopnia ich trudności i obejmowały 
po kilka książek z każdego działu wiedzy. Do
świadczenia późniejsze jednakże szły w kierunku 
różniczkowania tematów w poszczególnych kom
pletach. „Każdy komplet, należący do danej cen
trali był odmienny, lub też kilka jednakowych 
i jednakowo znaczonych, stanowiło grupę, której 
każda jednostka A wędrowała swoimi drogami, to
rując je kompletowi В o innej treści, czy uzupeł
niając pracę poprzednio wysłanego kompletu В czy 
C“ . (Orsza. H. „Jak prowadzić b-ki wędrowne"). 
Doświadczenia późniejsze wykazały trudność stop
niowania czytelnictwa przez systematyczne przesy
łanie kompletów zróżniczkowanych co do ich po
ziomu, ze względu na różnorodność czytelników, 
których biblioteka obsługuje. Obsługiwanie punktu 
bibliotecznego przez coraz to trudniejsze komplety 
książek możliwe jest tylko tam, gdzie prowadzi się 
poważną pracę samokształceniową.

Komplety normalizowane „stałe“ centrala win
na przygotowywać w kilku odmianach, przy czym 
wielostronne różniczkowanie odmian decyduje 
o wartości i przydatności tych kompletów dla czy
telnika indywidualnego. Rzecz prosta, że im więcej 
odmian kompletów normalizowanych posiada cen
trala biblioteczna, tym więcej zbliża się do typu 
pracy z kompletami dobieranymi.

„W  zasadzie dla kompletów „stałych" nadają 
się środowiska mało wyrobione, nie posiadające wła
snych księgozbiorów i nie wysuwające określonych 
żądań. Dla kompletów „dobieranych" przede wszy
stkim — środowiska o wyższych, bardziej zróżnicz
kowanych potrzebach . . (Orsza op.' cit.). Pogląd 
ten wytrzymał próbę życia przez tyle lat i do dzi
siaj nie stracił nic ze swej aktualności.

Liczba książek w komplecie stałym czy dobie
ranym wahała się w zależności od zasobności księ
gozbioru centrali. Najczęściej stosowano jo— 100 
tomów w komplecie i do tej ilości przystosowane 
były szafki bibliotek ruchomych.

Komplety dobierane zasadniczo nie są ograni
czane żadnymi normami, lecz i tam stosowano na 
ogół w praktyce pewne normy procentowe dla li
teratury pięknej, popularno-naukowej i książek 
dla dzieci i młodzieży. Najdawniejsza' instrukcja 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którą cytuje
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Radlińska w swej pracy, poleca dla biblioteczek 
200 tomowych następujący stosunek procentowy: 
powies'ci 50%, naukowe 30% , książki dla młodzie
ży 20% . Skład biblioteki ruchomej, opracowany 
w 1931 r. przez Poradnię Biblioteczną, przewiduje 
dla beletrystyki (powieści, opowiadania, poezje) nor
mę 60%, popularno-naukowej literatury 40% ksią
żek, bez uwzględnienia literatury młodzieżowej. 
W grupie książek popularno-naukowych przewi
duje Poradnia wszystkie działy według klasyfikacji 
dziesiętnej, po jednej lub dwie książki w każdym 
z nich. Z działu nauk stosowanych (rolnictwo, 
technika, wynalazki, higiena) oraz z działu 9 (histo
ria, pamiętniki, życiorysy; krajoznawstwo, opisy 
podróży). Poradnia przewiduje po 6 książek.

Pogląd co do doboru książek w kompletach 
zróżniczkował się w ostatnich latach przed wojną. 
P. Maślankiewicz, który prowadził akcję biblio
teczną w okręgu szkolnym lubelskim, a później na 
terenie Śląska, wysuwa zupełnie słusznie następu
jące zastrzeżenia:

„Biblioteki ruchome stanowią najczęściej minia
turową kopię bibhoteki stałej. A więc zawierają one 
prócz działu powieściowego, poezji i utworów sce
nicznych — literaturę popularno-naukową ze wszy
stkich niemal działów: nauki społeczne, przyrodę, 
technikę, rolnictwo, historię, geografię itd. Założe
nie takie jest nienaturalne, gdyż mając z jednej 
strony ograniczenie pod względem liczby książek 
w komplecie nie można jednocześnie być krępo
wanym zasadą uwzględniania wszystkich działów 
naukowych. Bibliotece ruchomej nie można stawiać 
zadań uniwersalnych, ;dyż w poszczególnych dzia
łach naukowych możemy dać zaledwie od i —4 
książek, które reprezentując pewną gałąź wiedzy 
spełniają to zadanie w sposób niedostateczny. Bar
dzo ważki jest tu wzgląd natury pedagogicznej..  . 
przeciętny wiejski czytelnik nie potrafi całkowicie 
wykorzystać wszystkich działów naukowych, nie
wielka zas ilość książek z poszczególnych gałęzi 
wiedzy nie pozwala mu na pogłębienie własnych 
zainteresowań." (Maślankiewicz Piotr — Akcja bi
blioteczna w Okręgu Szkolnym Lubelskim, 1934).

Rzecz oczywista dyskusja ta nie dotyczy składu 
kompletów, które mają obsłużyć punkt bibliotecz
ny, posiadający pewien zasób książek własnych. 
Wówczas dobór książek biblioteki ruchomej ma 
charakter uzupełniający, każdorazowo dostosowy
wany do zapotrzebowania.

Teren działania central bibliotek ruchomych był 
różny. Mamy centrale ogólnokrajowe, prowadzone 
przez organizacje oświatowe i społeczne, oraz cen
trale powiatowe, prowadzone przez nie lub przez 
samorząd terytorialny. Na ogół rozległość terenu 
działania jest czynnikiem rozluźniającym stosunki 
centrali do punktu, powoduje niedostateczną kon- 
trt>l$ nad pracą w terenie.

Punktami odbioru książek dla central organiza
cyjnych były ich własne komórki organizacyjne, 
w samorządowych centralach natomiast były to or
ganizacje młodzieży wiejskiej, kół gospodyń, koła 
rolnicze, koła samokształceniowe, szkoły, straż po
żarna czy organizacja spółdzielcza, wreszcie w du
żej mierze podległe komórki organizacyjne — 
gminy.

Centrale bibliotek ruchomych stosowane były 
w powiatach głównie dla terenu wiejskiego; samo
rządy miast wydzielonych, a tym bardziej miast 
z małą liczbą mieszkańców nigdy nie prowadziły 
central bibliotek ruchomych. Gminy w bardzo nie
znacznym stopniu, i to w ostatnich latach przed 
wojną, prowadziły biblioteki ruchome.

Na ogół centrale bibliotek ruchomych (CBR) 
rozwinęły się u nas bardzo szeroko. Ilość ich na
rastała stopniowo. W spisie bibliotek oświatowych 
z 1930 r. figuruje zaledwie 94 CBR, w tym 39 po
wiatowych, obsługujących 405 punktów. W latach 
1929—30 CBR pow. garwolińskiego traci swoje 
stanowisko przodujące, wysuwają się natomiast na 
czoło powiaty będziński i łódzki, które ulepszają 
metody pracy central. Z instytucji społecznych 
prowadzących CBR należy wymienić na pierwszym 
miejscu Zw. Zawodowy Kolejarzy, dalej Monopol 
Spirytusowy, Monopol Tytoniowy, Min. Poczt 
i Telegrafów, T-wo Szkoły Ludowej, T-wo Czy
telń Ludowych itd.

W 1935 roku było już 95 central powiatowych, 
a w 1937 r. — 126. Wysyłają one w tym roku 
3976 bibliotek ruchomych, posiadając 301 000 to
mów. Lata 1935—39, to okres największego rozkwi
tu CBR. Należy tu wspomnieć o świetnej przeszło
ści CBR na terenie wojew. wołyńskiego i łódzkiego, 
gdzie akcja była ujednolicona przez uchwały rad 
wojewódzkich w 1937 i 1938 roku i prowadzona 
pod kierunkiem władz szkolnych. Również na tere
nie wojew. lubelskiego akcja biblioteczna podjęta 
została wspólnie przez władze szkolne i samorządy 
powiatowe. Prace organizacyjne zostały przeprowa
dzone w sposób scentralizowany. W rezultacie. 
osiągnięto przy zbiorowym opracowaniu książek 
dla central powiatowych przez Kuratorium Okręgu 
Szkolnego ogromne oszczędności, a praca została 
wykonana planowo i jednolicie.

Nie wszędzie współpraca samorządu i władz 
szkolnych układała się jednakowo. Niektórzy dzia
łacze samorządowi byli zwolennikami samodziel
nych bibliotek gminnych, a przeciwnikami CBR. 
W 1936/37 roku toczyła się dyskusja na temat roli 
biblioteki gminnej i powiatowej. Grupa samorzą
dowców z J. Krasowskim na czele wystąpiła na ła
mach czasopism „Samorząd" i „Pracownik Samo
rządowy" z gwałtownymi artykułami na ten. temat.

Artykuł J. Krasowskiego nosi tytuł „Kosztow
ne pomysły centralistów w zakresie tworzenia po
wiatowych bibliotek samorządowych" (Samorząd
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Nr. 46/1936). W odpowiedzi zabrali głos St, Gep
pert, A. Myjak i 2 . Rodziewiczowa, zbijając argu
menty samorządowców. Rodziewiczowa stwierdza, 
w oparciu o wyniki czteroletniej działalności na te
renie powiatu hrubieszowskiego, że centrala powia
towa zdolna jest zachować „słuszne postulaty p. K. 
w stosunku do stałych bibliotek gminnych, oprócz 
tego dając im takie atuty — jak możnos'ć wymia
ny książek, jak całkowite odciążenie od żmudnej 
roboty opracowania technicznego książki, i co naj
ważniejsze — uzyskanie wielokrotnie większej ilo
ści książek do wykorzystania, niżby to gmina była’ 
w stanie uczynić we własnym zakresie".

"W tym też okresie dojrzewa powoli w^ród 
działaczy bibliotecznych świadomość potrzeby prze
prowadzenia pewnych zmian w formie organiza
cyjnej CBR. W ostatnich latach przed wojną typ 
centrali obsługującej czytelnika zbiorowego ulega 
pewnym przeobrażeniom. Występuje stosowanie 
z a s a d  k s i ę g o z b i o r u  p ł y n n e g o ,  
i stopniowe przekształcanie się CBR na B i b l i o 
t e k i  C e n t r a l n e .

(d. c. n.)

Jadwiga Filipkowska - SzempHAska

NIEDOCENIANE ZADANIA BIBLIOTEKARZA NAUKOWEGO
Wśród tłumnie oblegającej wyższe zakłady nau

kowe rzeszy studentów spory, jeżeli nie przewa
żający odsetek posiada maturę powojenną. Oku
pacja, niepomyślne warunki, w których znalazło 
się szkolnictwo powojenne (brak nauczycieli, pod
ręczników, pomocy naukowych, etc.) przyczyniły, 
się do tego, że ogólny umysłowy poziom młodzieży 
powojennej, stopień jej oczytania jako też przy
gotowania do pracy w szkole wyższej wiele pozo
stawiają do życzenia. Konsekwencje tego stanu rze
czy odczuwają oczywiście wykładowcy szkół wyż
szych, lecz ponosi je przede wszystkim młodzież, 
która zmuszona jest bądź zrezygnować z nauki, 
bądź pracować ze zdwojoną energią.

Cała ta rzesza młodzieży przewinie się przez 
biblioteki szkół akademickich, poszukując potrzeb
nych podręczników lub też materiałów dla prac 
seminaryjnych.

Brak bibliotek szkolnych oraz publicznych przy
czynił się do tego, że młodzież jest kompletnie 
nieprzygotowana do pracy z książką.

Obserwacje poczynione w tym zakresie na te
renie Biblioteki S. G. G. W. oraz na terenie innych 
bibliotek akademickich zgodnie ustalają, że istotnie 
«tudenci nie umieją radzić sobie w bibliotece nie 
tylko przy wynajdywaniu książek w katalogu dzia
łowym, lecz nawet przy posługiwaniu się katalo
giem alfabetycznym. Jeden z wykładowców wyż
szej uczelni opowiadał niedawno na konferencji, że 
zmuszony był urządzać ze studentami wycieczki do 
czytelni biblioteki, gdyż oświadczyli mu oni, że nie 
umieją znaleźć czasopism potrzebnych do prac se
minaryjnych.

Fakt ten, rzucający jaskrawe światło na poruszane 
zagadnienie, nie jest całkowicie odosobniony. Znane 
są wypadki, że nawet dyplomanci nie zawsze swo
bodnie i umiejętnie poruszają się na terenie biblio
tecznym, — cóż dopiero mówić o tych, którzy 
w tak ciężkich warunkach stawiają swoje pierwsze 
kroki?

Mało jest rozumieć genezę zjawiska, należy 
umieć łączyć poszczególne fakty w jedną całość 
i wyciągać z tego odpowiednie wnioski.

Nie podlega dyskusji sam fakt ogólnego obniże
nia poziomu wiedzy młodzieży powojennej, jak 
również słabe jej oczytanie i niewielkie zaintereso
wanie się książką poważni, należy więc poddać 
rozważaniu sposób zorganizowania pewnego rodza
ju pogotOMna ratunkowego w zakresie pracy nad 
czytelnikiem w bibliotekach naukowych.

Bibliotekarze pracujący w bibliotekach po
wszechnych zadokumentowali oddawna czynny 
swój udział w pracy kulturalno-oświatowej, nato
miast na terenie bibliotekarstwa naukowego między 
bibliotekarzem a czytelnikiem, jak dotychczas, nie 
było miejsca na kontakt ściślejszy. Bibliotekarz mu
siał ograniczyć się do roli biernego czuwania nad 
czytelnikiem; zadaniem jego było doprowadzenie 
do maximum doskonałości tych warunków natury 
czysto technicznej, które sprzyjać musiały najszyb- 
жети bezbłędnemu skontaktowaniu się czytelnika 
z książką, innymi słowy, — precyzja techniki pra
cy nad książką była główny troską bibliotekarza' 
na tym odcinku. Należy przyznać, że bardzo za
szczytne i niełatwe do pozytywnego osiągnięcia za
danie powyższe jest zbyt trudne i skomplikowane 
w ogóle, szczególnie zaś dziś w warunkach powo
jennych.

Dążenie i praca w kierunku osiągnięcia' naj
lepszych wyników pozytywnych w tej dziedzinie, 
zdaniem moim, nie powinna jednak obecnie całko
wicie i wyłącznie absorbować bibliotekarza, pra
cującego na terenie bibliotekarstwa naukowego. Zy
cie bieżące dyktuje mu nowe zadania. Mając do 
czynienia z obecnym typem czytelnika bibliotekarz 
nie może nie zorientować się, że czytelnik ten cał
kiem nie umie poruszać się na terenie bibliotecz
nym, nie umie korzystać nawet z katalogu alfabe
tycznego, katalog działowy zaś pobudza go raczej 
do ucieczki z biblioteki, niż do zrozumienia ko-
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niecznosci zaznajomienia się z jego układem. Prak
tyka wykazuje, że żadne napisy, skorowidze wiel
kiego skutku nie odnoszą.

I otóż powstaje pytanie: jak powinien zareago
wać bibliotekarz, znajdując się w obliczu tych fak
tów? Czy powinien cierpliwie czekać, aż czytel
nik przezwycięży te trudności i sam po upł>'Tvie 
pewnego czasu — dodajmy zbyt kosztownego, jak 
na warunki obecne — zdobędzie pewne minimum 
niezbędnych mu wiadomos'ci? Czy też powinien 
udzielać rad i wskazówek osobom ubiegającym się 
o to, czyli interesować się tylko elementem czyn
nym, który zawsze stanowi mniej liczny odsetek? 
Czy rozgrzeszyć się w cichości ducha, wykonywu- 
jąc sumiennie i uczciwie swoją pracę, a pracę nad 
czytelnikiem pozostawić komu innemu, np. wykła
dowcy, jak to miało miejsce w jednej z naszych bi
bliotek w "Warszawie, o czym mówiłam powyżej?

Gotowam sądzić, że odpowiedź na to nie na
stręcza specjalnych trudności, lecz by lepiej zobra
zować myśl swoją, dorzucę jeszcze jedno pytanie: 
czyż istotnie umiejętność odnajdywania potrzebnej 
książki tak wiele znaczy, by móc traktować całą 
tę kwestię w płaszczyźnie zagadnienia?

Otóż praktyka bibliotekarska wykazuje, że jest 
spory odsetek studentów, którzy po 4 latach stu
diów w szkole akademickiej nie nauczyli się ko
rzystać z biblioteki, że dyplomanci nieraz nie osią
gają niezbędnych w tyni zakresie wiadomości. Po
woduje to w konsekwencji nieprodukcyjne marno
wanie czasu podczas zbierania bibliografii, wyszu
kiwania źródeł, a co za tym idzie — niekompletne 
wykorzystanie istniejących materiałów, obniżenie 
poziomu naukowego pracy oraz często i opóźnienie 
ukończenia studiów. Pracując , od szeregu lat w bi
bliotece naukowej — fakty powyższe obserwowa
łam niej,ednokrotnie.

Obserwacja nad młodym pokoleniem studentów 
pozwala stwierdzić, że kroczenie samopas poprzez 
bezdroża księgozbioru, niepowodzenia, które pow
stają z tytułu braku orientacji w rzeczach podsta

wowych — szybko zniechęcają młodzież do biblio
teki i doprowadzają do tego, że student nie szuka 
w bibliotece pomocy i rady, lecz traktuje ją jako 
przykrą konieczność. Każdy niewątpliwie słyszał 
narzekania proiesorów, że studenci uczą się tylko 
ze skryptów i wcale nie wykazują nie tylko entu
zjazmu lecz nawet chęci korzystania z biblioteki.

Mając do czynienia z młodzieżą akademicką, 
znam jej zalety i wady. Nie jestem skłonna wy
olbrzymiać jedne lub drugie i z całą stanowczo
ścią twierdzę, że ten niesłychany wprost pęd mło
dzieży dzisiejszej do zdobycia wiedzy już rozgrze
sza ją z wielu stawianych jej zarzutów. W chwili 
obecnej każdy, kto pozostał przy życiu i zdrowiu, 
musi dać z siebie jak najwięcej, musi wykazać 
maksimum dobrej woli i zrozumienia. Sądzę, że 
i bibliotekarz pracujący na terenie bibhoteki nau
kowej nie powinien pozostawać biernym, obserwu
jąc zmagania młodzieży z nowymi na jej drodze 
trudnościami. Nie powinien czekać, aż ona przyj
dzie do niego po radę, — lecz sam, nie proszony, 
musi przyjść jej z pomocą na swoim terenie: nau
czyć, jak należy pracować w bibhotece, jak należy 
szukać potrzebnej książki, jak przystępować do 
opracowania tematu, jeżeli nie jest podana jego 
bibHografia, jak i gdzie poszukiwać potrzebnych 
źródeł.

Tego rodzaju wiadomości, zdobyte bezpośred
nio od bibliotekarza, czyli z pierwszego źródła, 
mogą tylko zachęcić młodzież do pracy, pobudzić 
jej zainteresowania książką, a z biegiem czasu spo
wodują umiejętność łatwego wyszukiwania niezbęd
nych źródeł, bibliografii i należytego wykorzysta
nia książki jako narzędzia pracy.

Gotowam sądzić, że właśnie dziś, kiedy wyż
sze uczelnie mają do czynienia z bardzo surowym 
materiałem, dziś, kiedy żyjemy pod liasłem maksy
malnego wykorzystania czasu i poniesionego wysił
ku — należałoby zmodyfikować nieco zadania, sta
wiane dotychczas bibliotekarstwu naukowemu.

A. Korczewska

S Y G N A Ł Y  Ż Y C I A
Ł ó d ź
CEN TRALN A BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

I. O k r e s  p r z e d w o j e n n y

Państwowa Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi 
powstała: w roku 1925 na podstawie statutu za
twierdzonego przez Ministerstwo W. R. i O. P. 
W ciągu 14 lat swego istnienia nie była ona ściśle 
związana z Kuratorium Okr. Szk. Ł., gdyż działa
ła nadal w Łodzi po skasowaniu Kuratorium Łódz
kiego i przyłączeniu całego okręgu do Kuratorium 
Warszawskiego.

Biblioteka opierała swój byt finansowy w 50% 
o fundusze pochodzące z dotacji Ministerstwa W. 
R. i O. P. oraz o sumy ze składek miesięcznych 
nauczycielstwa. Księgozbiór Biblioteki w początko
wym stadium swego rozwoju wchłaniał dary róż
nego pochodzenia, które ostatecznie ustaliły jego 
charakter. Najcenniejszym i najbardziej wartościo
wym pod względem treści przedstawiał się depo
zyt dawnego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Sred- 
dnich i Wyższych; po przyłączeniu się tego Towa
rzystwa do Związku Nauczycielstwa Polskiego zli
kwidowano bibliotekę i piękny księgozbiór w licz
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bie 1054 dzieł ofiarowano jako wieczysty depozyt 
Państwowej Centralnej Bibliotece Pedagogicznej w 

, Łodzi.

Główny zrąb tego księgozbioru stanowią zbio
ry bibliofila i miłośnika książek Feliksa Wężyka z 
Mroczenia, żyjącego w pierwsżej połowie X IX  
wieku. Feliks Wężyk z wykształcenia prawnik, z 
zamiłowania historyk — kompletował swoj î bi
bliotekę pod tym kątem widzenia. Jednocześnie 
zbierał z zamiłowaniem stare druki, ale niestety 
ocalało ich tylko niewiele; między innymi w po
siadaniu Centralnej Biblioteki Pedagogicznej znaj
duje się piękny okaz starego kodeksu, jest to cały 
szereg .starodruków razem oprawnych z końca XVI 
i początku XVII wieku, między nimi druk pocho
dzący z oficyny drukarskiej Szarfenberga w Kra
kowie; poza tym jest wiele cennych dzieł piśmien
nictwa polskiego wieku X IX  i pewna ilość starych 
czasopism polskich z X IX  wieku. Niestety ą̂ to 
tylko szczątki i niedobitki pięknego ongiś księgo
zbioru, który 2 razy uległ kompletnej dewastacji, 
pierwszy raz po śmierci biednego samotnika - bi
bliofila, kiedy cenne i ukochane przez niego książ
ki zostały przeznaczone na sprzedaż. Część księgo
zbioru najrozmaitszymi drogami przeszła po wie
lu latach na własność Towarzystwa Nauczycieli 
Szkół Średnich i Wyższych, a później w skład 
księgozbioru C. B. P. w Łodzi. Drugi raz uległ 
zbiór dewastacji już w okresie okupacji hitlerow
skiej. Część cenniejszych dzieł, zwłaszcza starodru
ków, Niemcy rozkradli, część zaginęła. Poza księ
gozbiorem T. N. S. W. w skład Biblioteki C. B. P. 
wchodziły księgozbiory Kuratorium O. S. Ł., In
spektoratu Szkolnego w Łodzi, gimnazjum Emilii 
Szczanieckiej w Łodzi. W ciągu 14-tu lat stan bi
blioteki celowo pomnażano drogą zakupów, co w 
ostatecznym wyniku dało piękny osiemnastotysięcz- 
ny księgozbiór, w którym specjalną opieką otacza
no dziedziny pedagogiki, psychologii, filozofii, jed
nocześnie nie zapominając o humanistyce i socjo
logii.

Bardzo cennym był również zbiór dokładnie 
skompletowanych czasopism polskich i zagranicz
nych. Jak poważnym był dorobek biblioteki w 
dziedzinie czasopiśmiennictwa, charakteryzuje 
fakt bardzo ścisłej współpracy C. B. P. w Łodzi 
z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu nad opra
cowywaniem Centralnego Katalogu Czasopism Za
granicznych w Polsce. Kierownictwo C. B. P. za
częło opracowywać analityczny katalog zawartości 
czasopism. Niestety materiał w ilości 40000 kart 
katalogowych, omawiających szczegółowo poszcze
gólne artykuły w czasopismach naukowych, zgro
madzony dzięki mrówczej pracy ówczesnego kie
rownika prof. Eugeniusza Grzędzielskiego, zaginął 
całkowicie podczas okupacji. Kierownictwo C.B.P. 
w Łodzi nie ograniczyło się jedynie do pracy ści
śle bibliotecznej, miało ono aspiracje, aby Central

na Biblioteka Pedagogiczna w Łodzi stała się pla
cówką naukową i ogniskiem badań z dziedziny pe
dagogiki. W tym celu zainicjowało wspólnie z In
stytutem T. N. S. W. organizację kół naukowych, 
które urządzały odczyty i referaty naukowe w lo
kalu C. B. Р., co przyczyniło się również do po
większenia liczby czytelników i wzmogło zaintere
sowanie inteligencji łódzkiej warsztatem pracy nau
kowej, jakim była C. B. P.

II. W c z a s i e  o k u p a c j i

Wrzesień 1939 roku postawił ówczesne kiero
wnictwo biblioteki wobec trudnego problemu: w 
jaki sposób uratować cenny księgozbiór przed mo
żliwością zniszczenia go przez okupanta. Postano
wiono na większą śkalę wypożyczać cenniejsze dzie
ła czytelnikom, przeważnie rekrutującym się spo
śród nauczycielstwa. Niestety polityka ta, dająca 
w ówczesnych czasach możliwości ocalenia przy
najmniej pewnej części księgozbioru, w skutkach 
swych okazała się całkowicie zawodną. Czytelni
cy stanowiący trzon inteligencji łódzkiej prawie 
wszyscy zostali wysiedleni lub uwięzieni, a książki 
podzieliły los ludzi, którzy starali się je przecho
wać i ocalić. Właśnie te książki, najcenniejsze 
dzieła treści ogólnej i pedagogicznej w liczbie około 
5000 tomów stanowią 20 % zniszczenia księgo
zbioru. Resztę księgozbioru Niemcy rozparcelowali 
w ten sposób, że dzieła w języku niemieckim wcie
lili do nowoutworzonej Stadtsbibliothek w Łodzi, 
inne łącznie z księgozbiorami Biblioteki Miejskiej 
i Biblioteki Wolnej Wszechnicy zwieźli do niedo
kończonego gmachu Biblioteki Publicznej przy ul. 
Gdańskiej, gdzie szczęśliwie przetrwały cały okres 
okupacji.

III. O d r o d z e n i e  s i ę  B i b l i o t e k i

W lutym 1945 r. w niespełna trzy tygodnie po 
oswobodzeniu Łodzi, niedobitki bibliotekarzy łódz
kich z kol. dyr. Janem Augustyniakiem na cze
le zaczęły ściągać do Łodzi, przyłączyło się do nich 
kilku bezdomnych bibliotekarzy warszawskich i 
zawrzała gorączkowa praca. Dyrektor Jan Augu
styniak przystąpił do selekcji olbrzymich zwałów 
zmagazynowanych książek i czasopism na Gdań
skiej. Wtedy właśnie przekonano się, że księgo
zbiór C. B. P. w znacznej części ocalał. Muszę 
nadmienić, że do ocalenia pozostałych resztek księ
gozbioru rozproszonych na terenie Łodzi niezmier
nie przyczynił się niesłychanie ofiarną i bezintere
sowną pracą, prowadzoną w bardzo ciężkich wa
runkach, dawny pracownik C. B. P. ob. Piotr Ka
miński, który szperał po piwnicach wyszukując 
książki C. B. P. i zwożąc je do gmachu Kurato
rium. Po pierwszym okresie zabezpieczania ocalo
nego księgozbioru nastąpił okres gorączkowej pra
cy, chodziło przecież o to, aby jak najprędzej dać 
Łodzi, pozbawionej w ciągu 6-ciu lat naukowej
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pomocy — książkę do ręki. Po pewnym czasie 
z radością stwierdzono, że ocalały częściowo dawne 
katalogi — działowy (według systemu dziesiętnego) 
i alfabetyczny, niestety wiele klamer zagubiło się, 
co stworzyło wielkie trudności z udostępnianiem 
księgozbioru czytelnikom. Prace przygotowawcze 
trwały 2 miesiące i po prowizorycznym uporząd
kowaniu 10 GOC dzieł postanowiono otworzyć bi
bliotekę. Otworzenie Uniwersytetu i innych wyż
szych uczelni w Łodzi postawiło Kierownictwo 
Biblioteki wobec natychmiastowej konieczności u- 
dostępnienia zbiorów niecierpliwym czytelnikom. 
W dniu 14 czerwca 1945 roku nastąpiło uroczy
ste otwarcie Biblioteki wobec zgromadzonych 
przedstawicieli świata naukowego. Od tej chwili 
Biblioteka jest stale czynna bez przerwy od 9-tej 
do 19-tej godz. Biblioteka ma czytelnię naukową 
na miejscu, obliczoną na 35 miejsc, połączoną je
dnocześnie z czytelnią czasopism naukowych.

Z Biblioteki mają prawo korzystać przede 
wszystkim nauczyciele szkół wszystkich typów, mo
gą oni wypożyczać dzieła pedagogiczne do domu 
na okres z-ch tygodni; na tych samych warun
kach mogą korzystać profesorowie wyższych uczel
ni i słuchacze Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
urzędnicy Kuratorium, a jedynie na miejscu słu
chacze innych wyższych uczelni i uczniowie za
kładów kształcenia nauczycieli.

Biblioteka rozpoczęła akcję wypożyczania w te
ren. Akcja ta dzieli się na dwa zasadnicze punkty. 
Pierwszy — to wypożyczanie pewnych dobranych 
i opracowanych kompletów dzieł pedagogicznych, 
potrzebnych przy prowadzeniu dokształcających 
kursów nauczycielskich. Drugi — to wypożyczanie 
ogniskom Z. N. P, dla indywidualnego rozprowa
dzenia wśród nauczycielstwa na prowincji literatu
ry naukowej i fachowcj.

Ponadto zaprojektowano i zrealizowano stwo
rzenie zagadnieniowego katalogu wycinków prasy 
codziennej; artykuły dotyczące zagadnień szkol
nictwa w okręgu łódzkim są wycinane i grupo
wane w obrębie 6-ciu głównych zagadnień, a mia
nowicie: i ) Szkolnictwo powszechne, 2) ogólno
kształcące średnie, 3) zawodowe, 4) wyższe 
5) oświata pozaszkolna, 6) sprawy zawodowe nau
czycielstwa.

Ostatecznie reasumując wszystkie dane można 
stwierdzić, że ocalało około 13000 dzieł i około 
2000 roczników czasopism ze starego zasobu Bi
blioteki, nie udało się jednak udostępnić tego skar
bu czytelnikom w całości, a' to przede wszystkim 
z powodu braku ludzi fachowych do pracy.

Najważniejszym obecnie zadaniem kierownic
twa biblioteki jest doprowadzenie księgozbioru do 
stanu przedwojennego, uzupełnienie 1 i dokupienie 
tego, co zostało zniszczone, zagubione i zdekom
pletowane. Niezmiernie ważnym zagadnieniem jest 

zakupywanie wydanych już w okresie powojen

nym dzieł pedagogicznych i psychologicznych 
polskich i zagranicznych oraz prenumerowanie ra
dzieckich, francuskich i angielskich czasopism pe
dagogicznych. W pewnej mierze te zadania reali
zuje się, co daje nauczycielstwu możliwości bacz
nego śledzenia rozwoju nauk pedagogicznych w 
kraju i zagranicą.

Księgozbiór Centralnej Biblioteki Pedagogicz
nej powiększa się systematycznie drogą darów, 
wcielania wartościowych dzieł naukowych z księ
gozbiorów poniemieckich i drogą zakupów. W 
okresie od i kwietnia 1945 roku do i-go listopa
da 1946 roku wpływy dały 2 122 wol.

Biblioteka prenumeruje 12 dzienników i 87 cza
sopism naukowych, z tego 3 czasopisma zagranicz
ne.

Swój byt biblioteka opiera o stały budżet pań
stwowy, który mniej więcej wynosi 250000 zł. 
rocznie, z czego wydaje na zakup książek 70%, 
na prenumeratę czasopism 6%, na konserwację 
księgozbioru i oprawę nowozakupionych dzieł 15%, 
na zakup druków bibliotecznych 4%^ na opłacanie 
dodatkowo zatrudnionych bibliotekarzy 5%. ~W 
stosunku do potrzeb sumy przyznane przez Mini
sterstwo Oświaty są zbyt szczupłe i nie pozwala
ją na szybki i racjonalny rozwój Biblioteki.

Dotychczas statystyka biblioteczna wykazuje 
bardzo żywy ruch czytelników, którego nasilenie 
wyraźnie daje się zauważyć w miesiącach zimo
wych. Ruch ten również jest wyraźnym dowo
dem, jak potrzebna jest C. B. P. na terenie Łodzi 
i okręgu. Ilościowo stan czytelników w okresie 
półtorarocznym przedstawia się następująco:
W czytelni naukowej na miejscu w ciągu i6-tu 
miesięcy było 13842 odwiedzin. Wypożyczono do 
czytelni na miejscu 23782 dzieł w 24338 wolu
minach. Wypożyczalnia miała 4509 odwiedzin, 
wypożyczono 4609 dzieł do domu. W czytelni 
przeważała młodzież studiująca.

Liczba 4609 wypożyczeń odnosi się wyłącznie 
do nauczycielstwa. Wypożyczanie zamiejscowe 
zbiorowe przedstawia się dużo skromniej, wypo
życzono do 13 punktów ogółem 238 dziel wy
łącznie pedagogicznych. W ciągu tego okresu zwie
dziło bibliotekę 8 wycieczek w łącznej sumie 246 
osób, słuchaczy najrożmaitszych kursów.

Centralna Biblioteka Pedagogiczna brała czyn
ny udział w organizowaniu „Święta Oświaty" w 
dniach i — 3 maja 1946 roku, poza pracami orga
nizacyjnymi przez urządzenie wystawy książki pod 

' hasłem „Historia' i rozwój książki pedagogicznej 
w Polsce“ . Wystawa była zaprojektowana w rzu
cie historycznym i starała się przy pomocy t cisie 
związanych z tematem eksponatow wykazać roz
wój pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metody
ki od najdawniejszych dzieł pedagogicznych pol
skich poprzez pisma Piramowicza, Staszica, Koł
łątaja do rozwoju tych nauk w czasach obecnych.
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Osobno potraktowano „Historię oiwiaty w Pol
sce" od raportów szkół parafialnych i wydziało
wych wydanych przez Teodora Wierzbowskiego, 
poprzez pisma Konarskiego, Ustawy Komisji Edu
kacji Narodowej, pisma Tadeusza Czackiego, na
stępnie dokładnie dobrane dzieła podające wiado- 
mos'ci o stanie os'wiaty za czasów Wielkiego Księ
stwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, Wiel
kiego Księstwa Poznańskiego, reformy szkolną 
Wielopolskiego, czasy Apuchtinowskie, przes'lado- 
wania germanizacyjne w zaborze pruskim i wre
szcie walkę o szkołę polską z caratem. Na końcu 
umieszczono historię reform szkolnictwa polskie
go z okresu 20-letniej niepodległości i ostatnie 
wyniki rocznej pracy nad odrodzeniem szkolnic
twa polskiego. Osobny dział utworzono z czaso
pism pedagogicznych od najstarszych do ostatnich 
nowoukazujących się. Wystawa była otwarta od 
I do 5-go maja, zwiedziło ją około 200 osób.

Kierownictwo Biblioteki za najbardziej palącą 
kwestię uważa obecnie całkowite udostępnienie 
zbiorów dla czytelników, ale tutaj napotyka na 
niepokonane wprost trudności. Najważniejszą 
przeszkodą jest brak wykwalifikowanych pracow
ników oraz zbyt mała liczba etatów. Można w tym 
stanie opracowywać jedynie obecne wpływy, a nie 
ma czasu sięgać do starego zasobu. Konieczne by
łoby też podjęcie pracy nad odtworzeniem zagi
nionego anahtycznego katalogu czasopism nauko
wych i pracy nad bibliografią pedagogiczną, ale 
niestety są to zamierzenia obecnie nierealne wo
bec braku personelu.

Helena Walterowa

Wa r s z a w a

BIBLIOTEKA PUBLICZNA m. st. W ARSZAW Y 

(Kronika za czas od i. IV. do 30. VI. 1947 r.)

Po zakończeniu remontu sal czytelnianych Cen
trali przy ul. Koszykowej, w czerwcu rb. nastąpiło 
przeniesienie Czytelni Naukowej Działu Zasadni
czego do dawnej Sali Głównej, która może obecnie 
pomieścić około 120 czytelników. Jednocześnie uru
chomiono Czytelnię Podręczną Bibhoteki Głównej 
(36 miejsc). Na miejsce dotychczasowej Czytelni 
Naukowej przeniesiono Bibliotekę Sztuki i Rzemiosł 
Artystycznych, której otwarcie przewidziane jest 
w Ill-cim kwartale br.

Poza tym miejska sieć biblioteczna powiększyła 
sî  w miesiącach sprawozdawczych o otwarte 
w czerwcu 2 Biblioteki Dziecięce Biblioteki Pu
blicznej (ul. Otwocka 3 i Dworska i) oraz o 2 no
we ośrodki Biblioteki Dzielnicy Północnej: otwartą 
4 maja Czytelnię Naukową (ul. Ustronie 2) i czyn
ną od kwietnia Bibliotekę Dziecięcy (Park Trau
gutta).

Wobec powyższego na dzień 30. VI. rb. miejska 
sieć biblioteczna liczyła 33 czynne ośrodki (w tym 
9 Biblioteki Dzielnicy Północnej).

Stan księgozbiorów Biblioteki powiększył się 
drogą zakupu o 1761 vol. (w tym 530 Biblioteka 
Dzielnicy Północ). Darów zarejestrowano i 457 vol. 
(w tym 182 Biblioteka Dzielnicy Północ). Otrzy
mano poza tym 50 vol. z egzemplarza obowiązko
wego. Ilość czasopism bieżących wyniosła w końcu 
czerwca 504 tytuły pism polskich i obcych.

Na dzień 30. VI. 1947 r. księgozbiór Biblioteki 
Publicznej liczył ogółem ponad 213 000 vol. (w tym 
Biblioteka Dzielnicy Północnej ca 27 000 voł.) 
z czego opracowano dotąd 80 855 vol. (w tym B-ka 
Dzielnicy Północ 18758 vol.).

Ogólna frekwencja czytelników w Il-gim kwar
tale br. wykazuje w porównaniu z kwartałem ubie
głym spadek typowy dla okresu wiosenno-letniego. 
Poniższa tabelka podaje cyfry okresu sprawozdaw
czego w zestawieniu z analogicznymi okresami lat 
ubiegłych:

1 1  kwarta ł  
1947 r o K U

11 kwarta) 
1946 roku

II kwarta ł 
1945 roku

Odwiedzin czytelników

B iblioteka Publiczna 
B-ka Dzielnicy Północ

86 761 
26 593

72 245 
12 390

3 285
brak

danych

Udostępnionych dzieł

B iblioteka Publiczna 
B-ka Dzielnicy Północ

101 171 
31 043

94 577 
13127

5 163
brak

danych

Frekwencja w poszczególnych rodzajach czytel
nictwa (razem z Biblioteką Dzielnicy Północ) 
kształtowała ‘się w Il-gim kwartale rb. jak nastę
puje:

0  d W i e d z i n у

lV V VI j Rozem

B-ka Główna (D ział Wyd 
Zwartych i Czyt. Czasop.) 6 470 •5816 3 212 15 498

B-ki Specjalne (Muzeum  
Książki D ziecięcej i Czyt. 
Bibliologiczna) 153 304 118 575

Dzielnicowe Czytel. Nauk. 3179 3 323 3 007 9 509

W ypożyczalnie (łącznie z 
W ypożycz. Komp!(?lów  
Rucłiom ycłi) 24 343 23 897 21 859 70 099

Biblioteki D zlec ’'̂ '‘ e 3 835 7 419 6418 17 672

O g ó ł e m 37 980 40 759 34 614 113 353

Przeciętnie dzier nie 1 515 1 630 1 384
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U d o s t ę p n i o n y c h  d z i e ł

B-ka Gtrtwna (D ział Wyd 
Zwartych i Czyt.C zasop.)

B-ki Specjalne (M uzeum  
Książki Dziecięcej i Czyt. 
В bliologiczna)

Dzielnicowe Czytel. Nauk.

W ypożyczalnie (łącznie z 
W ypożycz. Kom pletów  
Ruchomych)

B ib lio teki Dziecięce

O g ó ł e m

Przeciętnie dziennie

IV

12 044

626 

4 354

24 727 

7 467

49 218

1 969

7 775

552 

4 759

24 757 

7419

45 262

1 810

VI

4 339

249 

4 268

22 460 

6418

37 734

1 509

Ro2

24158

1 427 

13 381

71 944 

21 304 

132214

W ramach prowadzonej przez Bibliotekę akcji 
upowszechniania książki, drogą współpracy z czy
telnikiem, badania jego potrzeb i popularyzowania 
roli BibHoteki, przyjęto w Bibliotekach Dziecię
cych i6  wycieczek, opowiedziano 42 razy bajki, 
urządzono 3 imprezy i 8 konkursów, zwołano 1 5 
zebrań z czytelnikami i przeprowadzono 8 ćwiczeń 
bibliotecznych. Poza tym sporządzono 41 plaka
tów, 7 albumów i 17 katalogów ilustrowanych. 
W dniach 1 —4 maja rb. w ramach „Święta Os'wia- 
ty“  przygotSwano szereg pokazów okohcznościo- 
wych w ośrodkach Biblioteki Publicznej oraz wy
stawę działalności Biblioteki Dzielnicy Północ 
w związku z otwarciem jej Czytelni Naukowej.

W zakresie poradnictwa fachowego Bibiloteki 
Dziecięce udzieliły 6 porad a Sekcja Bibliologicz- 
na 33.

Zofia Warczygłowa

BIBLIOTEKA SZKOŁY GŁÓWNEJ 
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Księgozbiór Biblioteki SGGW w czasie wojny 
poniósł straty względnie niewielkie. Na liczbę 42 228 
woluminów, jaką wykazywał inwentarz na dzień 
I wrzes'nia 1939 r. wyraziły się one liczbą około 
6 500 woluminów, w części wywiezionych przez 
okupanta do Niemiec i do Skierniewic, w części 
zaś spalonych i zniszczonych w mieszkaniach pry
watnych w Warszawie (książki, rozpożyczone 
w chwili wybuchu wojny).

Straty powyższe zmniejszyły się w r. 1945 oraz 
1946 o liczbę 2 336 woluminów, odzyskanych ze 
Skierniewic oraz rewindykowanych z Niemiec, 
prawdopodobnie zaś zmniejszą się jeszcze bardziej, 
dzięki możliwości dalszej rewindykacji.

Przy grabieży zasobów Biblioteki przez oku
panta w r. 1940 zachłanność jego skierowana była 
specjalnie na książki z zakresu leśnictwa, które wy
łączono z magazynu na podstawie katalogu rzeczo

wego, spakowano i wraz z odpowiednimi działami 
katalogu wywieziono do Tharandtu i Eberswalde.
0  ile istnieje poważna nadzieja na odzyskanie więk
szości wywiezionych książek, o tyle powrót kata
logów do Biblioteki jest mało prawdopodobny. Re
windykowane zbiory leśne muszą być skatalogowa
ne na nowo.

Niemcy planowali całkowite wywiezienie 
Biblioteki SGGW oraz wszystkich bibliotek 
zakładowych Uczelni. Setki skrzyń, załadowanych 
książkami, gotowych do drogi, zalegało lokale gma
chu SGGW. W związku jednak z reorganizacją 
rolniczych ośrodków naukowo-badawczych w ów
czesnym Generalnym Gubernatorstwie odstąpiono od 
zamiaru wywiezienia z kraju cennych księgozbio
rów zakładów Uczelni oraz zasobów Biblioteki 
Głównej. We wrzes'niu 1940 r. zarządzono rozpa
kowanie skrzyń i powołano do pracy personel Bi
blioteki, k tóry ‘od początku listopada 1939 r. nie 
miał wstępu do gmachu szkolnego.

W czasie okupacji niemieckiej faktycznym, 
uznawanym przez personel Biblioteki kierownikiem 
prac w Bibliotece był profesor Wacław Dąbrowski, 
kierownik Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego
1 Bakteriologii Rolnej Oddziału Warszawskiego Pu
ław, do którego urzędnicy odwoływali się stale we 
wszelkich sprawach bibliotecznych, znajdując zaw
sze światłą radę i nieocenioną moralną zachętę do 
wytrwania w pełnieniu swych funkcji, bardzo wów
czas nieraz — ze względu na ingerencję władz oku
pacyjnych — uciążliwych i przykrych. Nawet 
w końcowym okresie okupacji, gdy z ramienia 
władz niemieckich kierownictwo Biblioteki sprawo
wał b. dyrektor Biblioteki Międzynarodowego In
stytutu Rolniczego w Rzymie dr Z, Frauendorfer, 
wszystkie sprawy biblioteczne omawiane były 
i uzgadniane stale z prof. Dąbrowskim.

Otrzymawszy polecenie przejęcia pod sw4 opie
kę majątku książkowego nieczynnych wówczas za
kładów SG G W , Biblioteka, po uporządkowaniu 
swego księgozbioru, przystąpiła do rozpakowania 
i prowizorycznego rozmieszczenia w swym, bardzo 
ciasnym lokalu bibliotek zakładowych w ilości 
około 50 000 woluminów. Czynność chronienia 
pozostających bez opieki książek, rozrzuconych 
w gmachu Szkoły, Biblioteka rozciągnęła następnie 
również na księgozbiory organizacji studenckich 
oraz na wielotysięczne nakłady wydawnictw SGGW 
i zrzeszeń studenckich. Według obliczeń, dokona
nych w końcowym okresie okupacji, w lokalu Bi
blioteki w styczniu 1944 r. znajdowało pomieszcze
nie ogółem około 135 000 woluminów, w czym 
właściwy księgozbiór biblioteki wynosił 44 500 wo
luminów.

Praca w Bibliotece w okresie okupacji niemiec
kiej szła w trzech kierunkach:

a) porządkowania, kompletowania i — w gra
nicach wówczas dopuszczalnych — udostępniania 
księgozbioru własnego,
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b) zabezpieczania i porządkowania księgozbio
rów „obcych" (o których mowa powyżej),

c) centralizowania’ czynności bibKotekarskich 
poszczególnych Instytutów, wchodzących w skład 
Oddziału Warszawskiego Puław.

Osiągnięciem w pierwszym zakresie prac było:
1) pomnożenie księgozbioru w drodze zakupu 

oraz darów o pewną ilość (1236 wol.) książek pol
skich i niemieckich,

2) wykończenie prac nad przystosowaniem ka
talogu alfabetycznego do instrukcji, wprowadzonej 
przez Ministerstwo WR. i OP. w r. 1934,

3) utrzymanie przy Bibliotece przez cały czas 
okupacji czytelni, otwartej nie tylko dla personelu 
naukowego Instytutu Puławskiego, lecz również dla 
osób spoza Instytutu (wykorzystywanej także 
przez młodzież).

Osiągnięciem w drugim zakresie prac było:
1) wykonanie spisów chronionych księgozbio

rów, które to spisy stały się w przyszłości podsta
wą do przekazania majątku prawemu właścicielowi,

2) częściowe skatalogowanie księgozbiorów 
chronionych, planowane jako zaczątek przyszłego 
centralnego alfabetycznego katalogu bibliotek za
kładowych SGGW.

Osiągnięcia w trzecim zakresie sprowadzały się 
do scentralizowania w Bibliotece Głównej czynno
ści nabywania oraz inwentaryzacji i katalogowania 
książek dla poszczególnych Instytutów Oddziału  ̂
Warszawskiego Puław.

Powstanie warszawskie względnie mało zawa
żyło na losach księgozbioru. Zamierzone wówczas 
przez okupanta wywiezienie książek do Niemiec nie 
doszło do skutku. Podkreślić jedynie należy pow
stałe w tym czasie na większą skalę zniszczenie 
opraw książek, które, pozbawione opieki bibliote
karzy od chwili powstania do wznowienia działal
ności w marcu 1945 r. — poniosły poważne uszko
dzenia.

Pracę w bibliotece wznowiono w marcu 1945 r., 
zaś 15 czerwca tegoż roku otwarto czytelnię dla 
personelu naukowego i studentów Szkoły.

Po przekazaniu Zakładom SGGW i organiza
cjom studenckim ich majątku książkowego. Biblio
teka wkroczyła na normalne tory kompletowania, 
porządkowania i udostępniania księgozbioru wła
snego. Pod kierunkiem prof. Antoniego Zabko- 
Potopowicza i przy współudziale Komisji Biblio
tecznej przystąpiono do planowego zakupu ksią
żek, Zasoby Biblioteki szybko zaczęły wzrastać — 
i wzrastają stak — dzięki napływowi, poza książ
kami polskimi, książek niemieckich, przekazywa
nych w drodze urzędowej z niemieckich bibliotek 
specjalnych (za pośrednictwem B-ki Ministerstwa 
Rolnictwa uzyskano tą drogą bogaty zbiór książek 
rolniczych), rosyjskich, nadsyłanych z Ambasady 
R. P. w Moskwie oraz angielskich i amerykańskich, 
otrżymywanych przez U N RRA oraz Biuro Mię

dzynarodowej Wymiany Wydawnictw (w tym cen
ne, najnowsze publikacje licznych amerykańskich 
stacji doświadczalnych rolniczych).

Na księgozbiór Biblioteki, obejmujący w dniu 
I  kwietnia 1947 r. 47821 woluminów, składają się 
dzieła i czasopisma z zakresu nauk gospodarstwa 
wiejskiego (rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo) oraz 
nalik przyrodniczych, ekonomicznych i technicz
nych, związanych z gospodarstwem wiejskim. Poza 
księgozbiorem zasadniczym i zbiorem periodyków 
posiada Biblioteka księgozbiór podręczny czytelni 
oraz zbiór prac dyplomowych studentów Uczelni.

Do użytku czytelników oddane są katalogi alfa
betyczny, rzeczowy, czasopism oraz centralny kata
log bibliotek zakładowych, zawierający, poza ma
teriałem skatalogowanym podczas wojny, również 
materiał bieżący, katalogowany na' podstawie nad
syłanych przez Zakłady spisów nowych nabytków.

Poza obliczoną na 36 miejsc czytelnią ogólną, 
uruchomiono od dn. i września 19^6 r. czytelnię 
czasopism na miejsc 24. Obecnie władze szkoły 
czynią energiczne starania o otwarcie w krótkim 
czasie dużej czytelni ogólnej, mającej pomieścić 120 
czytelników. Stworzenie odpowiednich warunków 
do wykorzystania zbiorów Biblioteki na miejscu 
stało się pilną koniecznością wobec wstrzymania 
wypożyczeń poza obręb gmachu (ograniczenie 
wprowadzone po wojnie ze względu na- konieczność 
zapewnienia ochrony książek).

Frekwencja czytelników jest obecnie nieco wyż
sza, niż frekwencja w roku akademickim 1938/39.

Jadwiga Hausbrandt

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
SPRAW Y W YDAW NICZE W CZASOPISMACH 

(Wybór głosów z okresu i. I. do 30. VII. 47)

Czasopisma nasze poświęcają dużo uwagi zagad
nieniom wydawniczym, w szczególności zaś plano
waniu w zakresie książki.

Rok 1947 rozpoczął się podsumowaniem powo
jennego dorobku. Krótką jego charakterystykę po
daje Sprawozdanie Związku Księgarzy Polskich 
z działalności za rok 1946 (Przegląd Księgarski 
nr 1/2), obszerniejszą — A. Bromberg („Wydaw
nictwa ruszyły" — Ku:śnica nr 10). Artykuł Brom- 
berga operuje cyframi, zaczerpniętymi z Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy i Publikacyj. Rok ubiegły 
przynosi około 3 300 druków, co stanowi 5 1%  
produkcji 1937 r. (74% r. 193 i ), przy czym w po
równaniu do łat przedwojennych dwukrotnie wzro
sła wysokość nakładów. Z tabeli ilustrującej ruch 
wydawniczy według treści publikacyj wynika, źe 
najbardziej rozwinęły si$ wydawnictwa społeczno- 
publicystyczne (708 tytułów, 21,7%  og. produkcji), 
następnie zaś beletrystyka (600 tytułów, 18,3% );
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znaczną pozycję stanowią też książki dla dzieci 
( 3 3 0  tytułów, 1 0 %  produkcji); niepokojąca wy
daje się iloić podręczników: podczas gdy przed 
xv;ojną wahała się ona od 5 0 0  do 7 0 0  rocznie, w r. 
1946 wynosi 1 2 1 .  Następne zestawienie rozpatruje 
produkcję firm wydawniczycli w czterecli grupach: 
I .  spółdzielnie, 2 .  instytucje państwowe, 3 .  organi
zacje społeczne, związki i stowarzyszenia, 4. firmy 
prywatne i anonimowe. Statystykę Bromberga uzu
pełnia ao („O należytą ocenę stanu i potrzeb ruchu 
wydawniczego" — Przegl. Księg. nr 3/4), podając 
przy szeregu pozycji ilość egzemplarzy, co w wielu 
wypadkach zmienia proporcję.

Analizując produkcję początku r. 1947 („Sto 
tysięcy stron w pierwszym kwartale r. 1947" — 
Kuźn. nr 23) w stosunku do IV  kwartału r. 1946, 
Bromberg stwierdza pewien spadek produkcji, spo
wodowany prawdopodobnie ubytkiem wielu wy
dawców prywatnych. Zmniejszyła się liczba broszur 
i beletrystyki, wzrosła ilo^ć książek naukowych.

Piśmiennictwo naukowe omawia H. Więckow
ska (Książka i Kultura nr 3) w związku z wysta
wą, zorganizowaną przez Bibliotekę Narodową 
w ramach Święta Oświaty. Eksponowano 800 ksią
żek, broszur i czasopism naukowych i popularno
naukowych. Produkcja wykazuje tu stały wzrost, 
co wiąże się z duż^ ilością prac przygotowanych 
przez lata wojny. Najpoważniejszymi wydawcami 
są P.A.U. i towarzystwa naukowe. Wiele do ży
czenia pozostawia na razie szata zewnętrzna tych 
wydawnictw (papier, strona graficzna, korekta), 
wyjąt-ek pod tym względem stanowi tylko P.A.U. 
i wydawnictwa toruńskie.

Z artykułów omawiających działalność poszcze
gólnych instytucji wydawniczych na pierwszy plan 
wysuwa się seria A. Bromberga „Plany i realiza
cje" (Kuźn. nr nr 22, 24, 28) i A. Klimowicza 
„Spółdzielcza produkcja' książek" (Biuł. Księg. 
Spółdz. nr 4), poświęcone spółdzielniom. Najwięk
sza z nich — „Czytelnik" — to prasa codzienna 
i periodyczna, beletrystyka (przeważnie nowa), 
książki dla dzieci i młodzieży, książki naukowe, 
wreszcie publicystyka i reportaże. „Książka" daje 
literaturę piękną (z tego 80% wznowień), publi
cystykę i reportaże. W podobnym mniej więcej sto
sunku układają się działy piśmiennicze „Wiedzy" 
z tym, że znaczny % stanowią książki naukowe. 
„Nasza Księgarnia" zaspakaja głównie potrzeby 
szkoły — młodzieży i nauczycieli.

Przegląd Księgarski w nrze 3/4 zamieszcza ob
szerny artykuł-sprawozdańie H. M. Р.: „Państwo
we Zakłady Wydawnictw Szkolnych". Bibliografię 
wydawnictw Instytutu Śląskiego, Instytutu Zachod
niego i Instytutu Bałtyckiego za rok 1945/46 po
daje w „Kronikach" Myśl Współczesna nr i. Wy
dawniczą działalność tych Instytutów rozpatrują 
ponadto: Śląskiego — J. Lewański („Ośrodek wro
cławski" — Odra nr 3), R. Lutman („Jak powsta
je wiedza o Śląsku" — tamże) i S. Papee („Najnow

szy dorobek wydawniczy" — tamże); Zachodniego
— M. Pachucki (Przegląd Księg, nr 5); Bałtyckiego
— W. Nowodworski („Statystyka piśmiennicza In
stytutu Bałtyckiego" — Jantar, zesz. i).

Obszerną dyskusję wywołuje w prasie sprawa 
planów i zamierzeń na przyszłość.

Wypowiedzi te dałyby się podzielić na trzy ka
tegorie:

1) Dezyderaty czy projekty dotyczące wydania 
konkretnych książek lub pewnych ich grup.

2) Omawianie bolączek wydawniczych.
3) Dyskusja nad projektami ogólnego planu wy

dawniczego.
Z projektów wydawnictw naukowych najbar

dziej wyczerpujący jest artykuł prof. W. Dzwon- 
kowskiego: „Jakie są postulaty wydawnicze w za
kresie historii na najbliższą przyszłość" (Książka 
i Kultura nr 3 i 4). Układa je autor w pięć zasad
niczych działów: wydawnictwa źródeł, wydawnic
twa nowych opracowań, reedycja książek niezbęd
nych a wyczerpanych, przekłady, popularyzacje. 
Jako najważniejsze źródła wymienia między inny
mi: księgi miejskie, metryki parafialne, wybrane 
działy z Metryki Koronnej, korespondencję dyplo
matyczną i wojskową oraz diariusze sejmów. Do 
najpilniejszych wznowień zalicza: Bibliografię Fin- 
kla i Yademecum Wierzbowskiego. Szczegółowo 
kreśli plan najpotrzebniejszych monografii, bio- 
grafij i przekładów oraz wskazuje szereg zagad
nień, wymagających nowych opracowań (historia 
powszechna w skali światowej, nowa historia Pol
ski od połowy XVIII w., historia służby dyploma
tycznej, dzieje wojska polskiego, dzieje kościo
ła i in.).

W związku z wydawnictwami filozoficznymi 
interesującą myśl rzuca M. Starost w 27 n-rze T y
godnika Warszawskiego. Projektuje on „źródłową 
historię filozofii", wydawnictwo wielotomowe, za
wierające dzieła poszczególnych myślicieli w ca
łości — opatrzone życiorysami autorów, nauko
wym omówieniem danego dzieła i przypisami, 
(z uwzględnieniem tak mało popularnych dotąd 
myślicieli polskich).

O ubóstwie polskiej literatury filozoficznej pi
sze również S. Żółkiewski (Kuźnica nr 4), pod
kreślając brak historii filozofii polskiej.

W 22 i 23 n-rze Kuźnicy spotykamy wzmian
ki o tym, że liczne prace naukowe, często o wy
bitnej wartości (prace matematyczne i huma
nistyczne) czekają na wydawców, podczas gdy ma
sowo ukazują się książki rozrywkowe.

Prof. . J. Krzyżanowski („Wojna i książka", 
Książka i Kultura nr 5) podkreśla konieczność 
upowszechnienia rękopisów i cymeliów w podo
biznach fotograficznych. (Obecnie zainicjowało to 
To w. Naukowe Warszawskie).

•Do spraw najdrażliwszych, najdotkliwiej od
czuwanych przez konsumentów książki, należy
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oprawa podręczników. Związane z ich brakiem 
uczucia większosci młodzieży i rodziców wyobra
ziła E. Szelburg - Zarembina („Dlaczego” ? Prze
krój, nr 102).

Bardziej aktywnie ustosunkowuje się do tego 
stanu rzeczy A. Bromberg („O szkolną kampanię 
wydawniczą” , Kuźnica nr 17). Drugi kwartał musi 
być okresem „kulturalnego siewu wiosennego” . 
Trzeba zmobilizować wszystkie siły, by do i-go 
wrzes'nia wykonać zamierzony plan wydawniczy 
(249 podręczników o łącznym nakładzie ponad 
31 mil.). Ministerstwo powinno przyśpieszyć oce
ny, wykluczyć dublowanie, rozszerzyć krąg wy
dawców i zobowiązać posiadaczy rękopisów do 
wykonania nakładu na termin. Niezbędne dodat
kowe 5 tys. ton papieru można zdobyć, oszczę
dzając na innych wydawnictwach (np. dzienniki). 
Nie należy wyolbrzymiać trudności technicznych 
(skoro udało się wydrukować matematycznym 
składem rozkład jazdy i podręcznik strzelania). 
Podręczniki muszą mieć pierwszeństwo.

Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 
informują (H. M. P. w Przeglądzie Księgarskim 
,nr 3/4), że jeśli otrzymają drukarnie i papier, 
zapotrzebowanie szkół podstawowych zostanie 
w 100 % nasycone. W  odniesieniu do szkół śred
nich trudnos'ć stanowi brak stałych programów.

Cenną informacją w sprawach wydawnictw 
szkolnych są zamieszczone w 5 n-rze Przeglądu 
Księgarskiego: Rozporządzenie wykonawcze do za
rządzenia Min. O^w. z dn. 24. IV. 47 i Instrukcja 
w sprawie przejrzenia podręczników do nauki 
jęz. polskiego w- szkołach powsz., średnich, zawo
dowych i w systemie oświaty dorosłych.

Ze sprawą podręczników wiĄże się ściśle sprawa 
lektur szkolnych. C. Zgorzelski („Literatura a la 
minutę” , Tyg. Powsz. nr 13) zwraca uwagę, że 
przy braku potrzebnych tekstów literackich mno
żą się szkodliwe „bryki” . W związku z tym z ra
dością czytamy w 22 n-rze „Odry”  (T. Mikulski, 
„Biblioteka Narodowa rediviva” ) o wznowieniu 
wydawnictwa „Biblioteka Narodowa” .

J. Turowicz omawiając „sprawy kultury kato
lickiej w Polsce”  (Znak nr 5), podkreśla brak pod
ręczników doktryny katolickiej na poziomie uni
wersyteckim i bardziej popularnych — oraz wy
dań katolickich klasyków.

Sprawy literatury pięknej, omawiane przede 
wszystkim w związku z ankietami „Wsi”  i „Kuźni
cy” , w znacznej mierze wykraczają poza zagadnie
nia wydawnicze. Należy tu zanotować ogólne 
„zamówienie społeczne”  na wznowienie klasyków 
polskich (Sienkiewicz) i najwartościowszych po
wieści zagranicznych.

Obok projektów co do przyszłych edycji spo
tykamy uwagi o konieczności przełamania pew
nych przeszkód. Są to: kwestia papieru, trudności 
techniczne i niedociągnięcia wydawców. Sprawę 
papieru poruszają: T. Burakowski („Wobec moż-

liwos'ci kryzysu na rynku księgarskim” Biuletyn 
Księgarstwa Spółdzielczego nr 4), kjw. („Papier 
i papierowe skutki” . Odrodzenie nr 23, 27), Kan- 
dyd („Papier jest .cierpliwy” , Kuźn. nr 25), Chę
ciński („Sprawy papierowe i inne” , Dzis' i Jutro, 
nr 26) i inni. Treść tych wypowiedzi daje się spro
wadzić do twierdzenia, że papier — jego ilość, ja
kość i rozdział stanowi zagadnienie, wymagające 
rewizji i nowego rozwiązania.

O braku odpowiednich urządzeń drukarskich 
i introligatorskich informuje St. B. („Do redak
tora Przekroju” , Przekrój nr 109). O trudnościach 
związanych ze składem matematycznym wspomi
nają żłk. i Bromberg w Kuźnicy (nr nr 17, 22).

Winą wydawców jest nieskoordynowanie pra
cy, publikowanie rzeczy bezwartościowych, nie
staranne wydanie i wadliwa kalkulacja cen (Zgo
rzelski: „Cztery „Grażyny”  i trzech „Wallenro
dów” , Tyg. Powsz. nr 4, M. Drobner: „Proble
my organizacyjne życia artystycznego” , Kuźn. nr 
14, Bromberg: „Plan wydawniczy — praktyka 
i teoria” , Kuźn. nr 25 i inni). Dochodzi tu spra
wa rękopisów zakupionych a nie wyzyskanych 
przez wydawców (Rogowicz W.: „Zamrożone
wartości” . Nowiny Liter, nr 2).

Liczne głosy prasy stwierdzają, że jedyną drogą 
do przezwyciężenia tych trudności jest ustalenie 
ogólnego planu wydawniczego. Według żłk („Plan 
wydawniczy” , Kuźn. nr 14) na plan taki było do
tąd za wcześnie, staje się on realny dopiero teraz, 
gdy wydawnictwa są już zorganizowane, pierwszy 
głód książki zaspokojony, potrzeby odbiorców 
mniej więcej znane. Obecnie „plan jest konieczny 
dla walki z tandetą i szmlr4, dla poparcia praw
dziwych wartości kulturalnych i dla zintensyfiko
wania i usensownienia akcji wychowania kultural
nego mas” . Złk proponuje, by społeczeństwo wy
powiedziało się co do zorganizowania planowej 
akcji wydawniczej i ustaliło, jakie książki należy 
wydawać. W sprawie tej obszernie wypowiedział 
się K. Budzyk („O państwowy plan wydawniczy” , 
Kuźn. nr 23). Proponuje on nastawienie produk
cji na papier dziełowy (ograniczenie ilości i obję
tości czasopism powiększy możliwości drukowania 
książek). Za następny etap uważa obniżenie cen 
książek i usprawnienie zbytu przez kontrolę kal
kulacji i wysokości nakładów. Wreszcie domaga się 
podporządkowania akcji wydawniczej centralnemu 
ośrodkowi dyspozycyjnemu, który aprobowałby 
plany poszczególnych firm w zależności od central
nego planu wydawniczego. O przydatności danego 
rękopisu do publikacji decydowałaby specjalna ko
misja ocen, zorganizowana dla beletrystyki przez 
Zw. Zaw. Literatów, dla dzieł naukowych — przez 
towarzystwa naukowe.

Rozwijając te myśli w artykule „Skończyć 
z burzliwą dyskusją w sprawach wydawniczych” 
(Kuźn. nr 28) Budzyk twierdzi, że bez komisji
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ocen wydawcy sami nie podniosą poziomu rynku 
książkowego. Poza tym „nie po to robi się refor
mę szkolną, żeby jej dalszy ciąg (czytelnictwo!) 
pozostawiać własnej koncepcji firm wydawni
czych".

Nieco liberalniejsze poglądy głosi dyskutujący 
z nim A. Bromberg („Plan wydawniczy — prak
tyka i teoria"). Uważa on komisję ocen za niereal
ny ze względu na zbyt dużą ilos'ć rękopisów i inne 
trudności techniczne. Poza tym byłaby ona dowo
dem kompletnego braku zaufania do wydawców, 
do czego nie ma powodów. By przeprowadzić 
plan, trzeba: skontrolować Związek Wydawców, 
nie dając koncesji „szkodliwym", zestawić plany 
wydawnicze firm i przydzielać im papier na okreś
lone książki w/g potrzeb planu ogólnego — 
„z zakazem drukowania na papierze niewiadome
go pochodzenia". Sprawdzać zużycie papieru, na
kłady i ceny.

Do najistotniejszych pytań należy, jaka insty
tucja obejmuje sprawy planu. Z tres'ci wywiadu 
J. Iwaszkiewicza z min. Dybowskim (Nowiny Li
ter. nr. 3/4) oraz z dyskusji o Ministerstwie 
Kultury i Sztuki, przeprowadzonej na łamach Kuź
nicy (nr nr 5, 8, 9, 14) wynika, że zarówno opra
cowaniem planu ogólnokrajowego, jak i jego 
wprowadzeniem w życie powinna zająć się specjal
na placówka tego włas'nie Ministerstwa. (O istnie
jących przy Ministerstwie Oświaty Radzie Książ
ki i Państwowym Instytucie Książki nie wspom
niano).

Nawiązując do tych rozważań, Warszawa nr 9 
('„Sprawa niestety najważniejsza") wyraża obawę, 
że powstanie jeszcze jednej instytucji powiększy 
tylko „i tak już ogromny chaos".

Konkretne i realne wydaje się rozwiązanie, za
projektowane przez Polskie Towarzystwo Wydaw
ców Książek, którego przedstawiciele w dn. 25.
III. br. złożyli Prezesowi Rady Ministrów memo
riał w sprawie planowania kultury w dziedzinie 
wydawnictw oraz produkcji i rozpowszechniania 
książek, map I nut (Przegląd Księgarski nr 5).

P. T. W. K. proponuje, by ogólnokrajowy 
plan objął: wznowienia, podręczniki, literaturę po
pularno - naukową i sprawę rozpowszechniania 
książek. Nie powinny podlegać planowi: Hteratura 
piękna, piśmiennictwo naukowe i twórczość mu
zyczna. Konstatując konieczność ustalenia ogólne
go planu wydawniczego, Pol. To w. Wyd. Książek 
nadmienia, że koniecznym jest również przyjęcie 
ustalonych kwalifikacji dla wydawców i księgarzy 
i zrzeszenie ich w odpowiednie związki. Do wy
konania planu i do rozstrzygnięcia spraw związa
nych z produkcją i rozpowszechnieniem książki 
należy powołać specjalny ośrodek przy Prezydium 
Rady Ministrów, w skład którego weszliby przed
stawiciele Ministerstwa Oświaty, Ministerstwa Kul

tury i Sztuki, Pol, Tow. Wyd. Książek, Zw. Zaw. 
Literatów, CUP i przemysłów: papierniczego
i graficznego. Zaprojektowany ośrodek byłby pla
cówką opiniodawczą i wykonawczą, przy czym do 
zakresu jego działalności, należałoby kwalifikowa
nie każdego zamierzonego wydawnictwa do kate
gorii A (uprzywilejowanej co do przydziału papie
ru i Innych ułatwień), В (o mniejszych przywile
jach) i С (bez przywilejów).

Opracował zespół P. I. K.
(Państwowego Instytutu Książki): 

Zofia Makowiecka i inni.

Z ŻYCIA ZW IĄZKU

Pożegnanie Prof. Dr. Aleksandra Birkenmajera, 
Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Dnia 27. VI. 47 r. odbyło się Zebranie Koła 
Poznańskiego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów 
Polskich, na którym Dr Jan Baumgart wygłosił po
żegnalne przemówienie, skierowane do Przewodni
czącego Koła, Dyrektora Aleksandra Birkenmajera, 
odchodzącego do Krakowa na stanowisko Dyrekto
ra Biblioteki Jagiellońskiej.

Nazajutrz, dnia 28. VI., odbył się w Bibliotece 
Uniwersyteckiej pożegnalny wieczorek, urządzony 
staraniem całego personelu Biblioteki. Wygłoszono 
szereg przemówień: ze strony personelu (Dr Bo
żenna Szulc-Golska), Uniwersytetu Pozn. (prof. Jó
zef Jan Bossowski), młodszego pokolenia bibliote
karzy (mgr Witold Pawlikowski).

Z żalem żegnano ulubionego dyrektora I pro
fesora.

Z. B.

KOM UNIKATY 

Apel o zwrot książek

Na skutek przejść wojennych pewna ilość ksią
żek, stanowiących własność Biblioteki Zakładu Na
rodowego Im. Ossolińskich znalazła się w rękach 
osób prywatnych. Dyrekcja Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu zwraca się do 
wszystkich obywateli, posiadających powyższe 
książki — z gorącym apelem o zwrot tychże pod 
adresem:
Biblioteka Ossolineum, Wrocław, гх1. Szewska 37.

Dyrekcja Zakładu jest przeświadczona, że ogół 
obywateli, doceniając wagę polskiej książki na Zie
miach Odzyskanych, prośbie tej uczyni zadość i że 
wszystkie książki Ossolineum powrócą w krótkim 
czasie na właściwe miejsce.

Dyrekcja
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 

we Wrocławiu.
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Kielecki Wojewódzki Związek Samorządowy I Sześciomiesięczny kurs bibliotekarski w Warszawie

o g ł a s z a

K O N K U R S
na stanowisko Dyrektora Publicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej w Kielcach.
Podania z życiorysem nadsyłać w terminie do 

15. X. 1947 r. pod adresem Wydziału Wojewódz
kiego w Kielcach.

Wynagrodzenie według umowy.
Przewodniczący 

Wydziału Wojewódzkiego 
Wojewoda 

w/z Mgr Marian Kowalczeivski 
wicewojewoda

Kursy dla kierowników' bibliotek powiatowych

Dwa I-miesięczne kursy dla kierowników bi
bliotek powiatowych organizuje Ministerstwo 
Oświaty w miesiącach październiku i listopadzie br. 
w Jarocinie, woj. poznańskie.

Podania o przyjęcie na kurs należy składać za 
pośrednictwem Inspektoratów Szkolnych, gdzie 
można również otrzymać informacje o warunkach 
przyjęcia.

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy organi
zuje od października bezpłatny sześciomiesięczny 
kurs bibliotekarski dla bibliotekarzy oświatowych. 
Warunki przyjęcia: i) matura hcealna, 2) wiek od 
20 do 50 lat. Pożądana praktyka.

Informacje i zapisy w Bibliotece Publicznej 
(Koszykowa 26) u ob. Wilczyńskiej codziennie do 
dn. 2o-go września w godz. 10-12.

J
OD RED AKCJI

Nr 7—8 „Bibliotekarza" ukazuje się w zmniej
szonej o połowę objętości na skutek zarządzenia 
władz o oszczędności papieru.

Przepraszamy Prenumeratorów i Czytelników 
za tę wakacyjną niespodziankę. Uważamy, że wy
nik tego ograniczenia — w postaci 200 kg podręcz
ników szkolnych — jest naszym darem dla jednej 
z polskich szkół.

Zarządzenie oszczędnościowe dotyczy tylko nu
meru wakacyjnego.

TRESC: A r t y k u ł y :  Rodziewicz Z. Co czyta wieś. — Filipkowska-Szemplińska J. Typy
pracy bibliotecznej z czytelnikiem zbiorowym. — Korczewska A. Niedoceniane zadania biblioteka
rza naukowego. — S y g n a ł y  ż y c i a :  Łódź — Walterowa H. Centralna Biblioteka Peda
gogiczna. — Warszawa — Warczygłowa Z. B-ka Publiczna. — Hausbrandt J. B-ka S. G. G. W. — 
Makowiecka Z. i in. Przegląd czasopism. — Z życia Związku. — Komunikaty.

THE CONTENTS of „The Librarian'' nos. 7—8 July - August 1947. A r t i с 1 e s: Z. Ro
dziewicz. What do the peasantry read? — J. Filipkowska-Szemplińska. Types of library work 
with collective readers. — A. Korczewska. Underestimated tasks of the research librarian. — 
S i g n a l s  o f  L i f e :  Łódź: H. Walter. The Central Pedagogical Library. — Warsaw:
Z. Warczygłowa. The Municipal Public Library. — J. Hausbrandt. The Library of the Upper 
Agricultural School. — Z. Makowiecka. The review of periodicals. — Announcements.

BIBLIOTEKARZ" rocznik 1945 (nr 1—3) i 1946 (nr 1—12) wraz ze spisem treści do obu roczników
do nabycia w Administracji.

Cena zł 350.— z przesyłką pocztową zł 380.—. Fojedyńcze numery roczników 1945—1946 po zł 25.—,
z przesyłką pocztową zł 30.—,

Prenumerata półroczna—zł 120.—  ̂ z przesyłką pocztową zł 150.—. Nr pojedyńczy zł 25.—, z przes. zł 30.— 
Ceny ogłoszeń: 1 strona — 15 000 zł, % strony — 8 000 zł, strony — 5 000 zł, Vs strony — 3 000 zł.

Vio strony 1 800 zł.
Konto P. K. O. I.-173L BibUotekarz-Czasopismo.

Redaktor CZESŁAW KOZIOŁ przy współudziale Kolegium.

Redakcja i Administracja — Warszawa, Koszykowa 26. Redakcja przyjmuje we czwartki 16—18.
Administracja w środy 15—16.

Wydawca — Związek Bibliotekarzy i Arcliiwistów Polskich i Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy.

Zakład Salezjański — Dział Grafiki — Warszawa, ks. Siemca 6. B-37960


