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N A U K A  O K S I Ą Ż C E .

Uniwersytet Łódzki —  a wraz z  nim i katedra 
nauki o książce i bibliotekoznawstwa —  istnieje 
przeszło trzy  lata', s'ciśle: dziesięć trymestrów. Dało 
mi to m ożnoić rozwinięcia swego przedmiotu, tj. 
O g ó l n e j  n a u k i  o k s i ą ż c e  czyli 
b i b l i o l o g i i  (której jeden z rozdziałów sta
nowi m. in. b i b l i o t e k o z n a w s t w o )  
wykładanej od 1928 r, na W^olnej W szechnicy Pol
skiej w  węższym  zakresie, do wym iaru około 80 go
dzin, co przy jednej godzinie tygodniowo wymaga 
właśnie mniej więcej dziesięciu trym estrów czasu.

Zanim zdołam w ykończyć do druku tekst tych 
w ykładów  —  pragnąłbym poddać pod dyskusję 
i ocenę Szanownych Koleżanek i Kolegów sam ich 
program, z pros'bą o jak najwszechstronniejsze 
i nieskrępowane żadnymi względami wypowiedzi, 
tym  więcej, że program ten będzie musiał jeszcze 
ulec —  z uwagi na kom pozycję całości —  dosyć 
znacznym  prawdopodobnie zmianom przy opraco
waniu ostatecznym.

Byłbym  bardzo rad, gdyby ten szkic prow izo
ryczn y mógł stanąć obok planów ogólnych M ieczy
sława Rulikowskiego (1916 i 1935), jak również 
bardziej specjalnych: podręcznika bibliotekarstwa 
w  opracowaniu Prof. Aleksandra Birkenmajera 
(1923) i podręcznika księgarstwa D-ra W ojciecha 
Gottlieba (1931) —  pomijając dawniejsze, zdezaktu
alizowane już obecnie —  jako kolejna polska próba 
rozwiązania jednego z podstawowych zadań syste
matycznego kształcenia pracowników książki."')

Konspekt w ykładów

I. P O W S T A W A N IE  K SIĄ ŻK I

I .  Początki pisma. Gestykulacja i mimika. Ge- 
notafy. Środki mnemotechniczne: karby; pałki po
słańców. Narzędzia symbolizacji: rózgi liktorskie; 
wici; wampum; odznaki; tatuaż; ąuippu. Piktogra-

*) Dla u łatw ienia orientacji w  przebiegu studiów, 
których rdzeń stanow i nauka o książce, podajem y  
w  dziale S y g n a ł y  ż y c i a  niniejszego zeszytu, 
tytułem  przykładu, ogólny plan w ykładów  i ćw i
czeń w  roku ak. 1947/48, (Redakcja)

fia. Psychologia pisma. Pisma ideograficzne. Pazy- 
grafia. Pisma wyrazowe: chińskie; klinowe. Pismo 
sylabowe: japońskie. Pismo egipskie. Pisma' Hte- 
rowe: semickie; staro-indyjskie. Alfabet i pisma 
greckie. Pisma italskie. Runy. Ogham. Pismo G otów  
Zachodnich. Pisma' słowiańskie. Pismo polskie. Pro
blematyka pisma: zagadnienie znaku; psychofizjo
logia i patologia pisma; zagadnienia socjologiczne; 
stosunek m owy do pisma; przestrzeń i czas. Zagad
nienia praktyczne: latynizacja alfabetów; tworzenie 
pism nowych.

2. Surowce i postać książki. N arzędzia i cie
cze pisarskie. D w ie nierówne epoki. Muzeum, ar
chiwum i biblioteka'. Płytki gliniane. Lis'cie palmo
we. Inne materiały pisarskie: kora brzozowa, drew
no i metale, kamienie, koić słoniowa, glina. Papi
rus: produkcja; rękopis papirusowy. Papirologia. 
Skóra. Ostrakon. Drewno. TabUczki rzymskie. Ł y 
ko drzewne. Płótno. Pergamin: fabrykacja; u żytko
wanie; palimpsest. Kodeks. Chińskie deseczki bam
busowe i jedwab. Papier: wynalezienie; pierwotna 
produkcja; wędrówki; początki produkcji europej
skiej; zmiany w produkcji; papier czerpany; znaki 
wodne; użytkowanie; produkcja nowoczesna; ga
tunki papieru; badanie papieru; normalizacja; prze
liczanie. Narzędzia i ciecze pisarskie: kalamos, sti- 
lus, pióro ptasie, stalówka; atrament. Etapy rozw o
ju i problematyka papiernictwa.

3. Rękopis biblioteczny. W  Egipcie. Bibliote
ka Aleksandryjska. W  Grecji i w  Rzym ie: księgo
zbiór Arystotelesa; pierwsze biblioteki; servi litte- 
rati; noty tyrońskie i tachygrafia; nakładcy. W  śred
niowieczu: Kasjodor; klasztory i uniwersytety; obieg 
ksiąg. W  Polsce: zabytki; księgozbiory; księgarstwo;t 
gromadzenie rękopisów. Rękopis w  ogóle. A u to
graf. Rękopis jest unikatem. W arunki powstawania' 
rękopisów. N auki pomocnicze historii. Opracowa
nie bibhoteczne rękopisu: oprawa, materiał, form o
wanie kodeksów, pismo, skróty i llgatury, zdobie
nie rękopisów, tekst. Katalogi rękopisów. Instruk
cje katalogowania. Problematyka księgi rękopiśmien
nej.
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Ą .  U  kolebki sztuki drukarskiej. Problematyka 
książki drukowanej. Prehistoria sztuki drukarskiej. 
D rukowanie stemplem. D rzew oryt Dalekiego 
W schodu. Kartownicy. K artow nicy krakowscy. 
D ruki ksylograficzne. D ruki wczesno-Jiolenderskie 
i W aw rzyniec Coster. Technika odlewu czcionek. 
Niello. D ruk w ypukły z p łyt metalowych. Sposób 
groszkowany (odbitki punktowe lub srótowe). O d 
bitki „w  cieicie". Organizacje cechowe. Powstanie 
fabryki. W spółzawodnicy Gutenberga poza Coste- 
rem, Jan Gutenberg: w  Strasburgu; pierwotna tech
nika drukarska; druki Gutenberga: czcionka D ona
tów  i kalendarzy, listy odpustowe, Biblia 36-wier- 
szowa(?); w  M oguncji; Biblia 42-wierszowa; stosu
nek Gutenberga do Pusta; Psałterz M oguncki; Ca- 
tholicon; Gutenberg dworzaninem.

4а. Okres inkunabułów. Inkunabuły. W ykazy 
bibliograficzne inkunabułów. Katalogi inkunabułów 
poszczególnych krajów. Metoda badań. Centralny 
Katalog Inkunabułów (Gesamtkatalog der W iegen- 
drucke). Opis bibliograficzny. Problematyka’ inku- 
nabulistyki. Bibliografia a katalog lub inwentarz. 
Pergamin i papier. Oprawa. Format druków. Skład
ki. Sygnatury. Registrum. Num erowanie kart. Układ 
kolumny. Tłoczenie druków. Czcionka. Kolor. Ini
cjały. D rzew oryty. T ytu ły . Kolofon. Sygnety dru
karzy. W arunki ekonomiczne produkcji książki. 
Nakładca-drukarz-księgarz. Obieg książki i jej u ży t
kowanie. R zut oka na początki drukarstwa w  po
szczególnych krajach.

5. Początki drukarstwa w  Polsce. O dkrycie 
M. Denisa. Stanowisko G. W . Zapfa i G. W . Pan- 
zera. Poglądy bibliografów polskich: J. S. Bandtkie, 
J. Lelewel, F. Bentkowski, J. M uczkowski, W . A. 
Maciejewski, J. Bartoszewicz, M. Wiszniewski, A. 
Bielowski. Bibliografowie zagraniczni: L. Hain, J. C. 
Brunet, T . F. Dibdin. Praca Karola Estreichera 
„G unter Zainer i Świętopełk Fiol“ . D w a różne opi
sy „Explanatio“  Turrecrem aty (J. Lelewela i T . 
W ierzbowskiego). Analiza działalności Zainera u 
Estreichera i jego tezy. „Om nes libri“  sw. A ugu
styna. D ruki słowiańskie wykonane w  Krakowie: 
działalność JFiola i jej owoce. Kalendarz krakowski 
na r. 1474. Franciscus de Platea „Opus restitutio- 
num“ . Prace I. Polkowskiego, J. Przyborowskiego, 
Z. Celichowskiego, K. R óżyckiego i in. Opinie 
R. Proctora, W . A . Copingera, W . W isłockiego. 
O dkrycie I. Collijna. Jan Ptainik. Kazim ierz Pie
karski. Józef Seruga I nowy stan zagadnienia. Sta- 
niŝ łâ  ̂ Estreicher. Rola Śląska w  początkach dru
karstwa polskiego. Drukarstwo polskie X V I wieku.

6. Rys dziejów książki X V I —  X V III wieku. 
Odrodzenie włoskie: Aldus Manutius i Giunta. 
W pływ  reformacji na produkcję, obieg i rolę druku 
N a Zachodzie zniszczenie bibliotek klasztornych 
i sekularyzacja zakonów. Książka we Francji, Anglii, 
Szwajcarii i Niem czech. K rzysztof Plantin. Książka 
w  epoce baroku w  Europie i w  Polsce. Rodzina El- 
zewirów. W p ływ  w ojny trzydziestoletniej na w ę

drówki książek. Powstawanie wielkich bibliotek na
rodowych. Stan księgarstwa. Okres zastoju w  Polsce. 
W iek X V III. N iem cy: J. G. I. Breitkopf; G. J. Go- 
schen; K. Chr. T . Tauchnitz. Anglia: John Basker- 
ville; O xford  i Cambridge. Francja: rodzina DIdot. 
W łochy: G. Bodoni. Am eryka: Franklin i Payne.’ 
Zbieractwo francuskie i angielskie. British Museum. 
Biblioteki uniwersyteckie. Odrodzenie książki pol
skiej w  drugiej połowie X V III w. Rewolucja fran
cuska.

7. Współczesna technika drukarska i ilustra
cyjna. Rodzaje druku. Materiał drukarski i zarys 
jego dziejów. Czcionka w  Polsce. Skład ręczny. 
Skład m aszynkowy: llnotypy i m onotypy; różne sy
stemy. Prasa drukarska i jej rozwój. Zarys rozwoju 
grafiki. D rzew oryt współczesny. Fotochemigrafia: 
klisze kreskowe I siatkowe, druk wielobarwny. Li
tografia i offset. D ruk anastatyczny. Przedruk fo
tograficzny. D ruk nut. Głębokodruk: m iedzioryt, 
staloryt. Swiatłodruk. Architektonika książki.

8. Książka X IX  i X X  wieku. Przerost techniki 
i reakcja natury artystycznej. Morris i Ruskin. N o 
woczesna sztuka książki. R ozw ój bibliotekarstwa 
i biblioteki powszechne. Produkcja książki i K on 
wencja Berneńska'. Stosunki międzynarodowe. C o 
pyright. Egzemplarz obow iązkow y i statystyka 
produkcji wydawniczej. Pierwsza wojna światowa 
i jej w pływ  na sprawy książki. M iędzynarodowy In
stytut Bibliograficzny i Komisja W spółpracy U m y
słowej Ligi Narodów. M iędzynarodowy Kom itet 
Bibliotek. Okres m iędzywojenny i ustawy biblio
teczne. Sytuacja w  Polsce: rozkw it I kryzys książki. 
R ozw ój propagandy czytelnictwa a R ady Książki. 
Faszyzm i hitleryzm : książka jako oręż walki ideo
wej i jej ofiara. Druga wojna światowa: zniszczenie 
zasobów książkowych. Próby odbudowy po wojnie. 
Dokumentacja. Książka w  Polsce. U N E SC O .

II. OBIEG, P R O P A G A N D A , U Ż Y T K O W A N IE  
K SIĄ ŻK I

9. Działalność wydawnicza. Podział pracy w  
produkcji i obiegu książki. Rola nakładcy, jego sta
nowisko w  społeczeństwie i podstawy prawne jego 
działalności. T y p y  nakładców. Inicjatywa w ydaw 
nicza. Zasady powzięcia inicjatyw y własnej oraz 
oceny —  cudzej. Polityka wydawnicza ogólna i pla
ny wydawnicze poszczególnych nakładców. C zyn 
niki oceny projektu wydawnictwa: stan danej ga
łęzi piśmiennictwa, osoba autora, możliwości zbytu 
(koło zainteresowanych, siła kupczą tego koła, m o
ty w y  zakupu); ocena rękopisu (autorytet pisarza', 
zaznajomienie się z rękopisem, recenzje lektorów). 
Um owa o nakład. Prawo autorskie. Dzieła' zbioro
we. Szata graficzna' książki, w ybór surowców i tech
niki wykonania. Kalkulacja nakładcy. Zagadnienie 
cen książek. H oroskopy działalności wydawniczej 
na' przyszłośó. Ekspedycja,

10. Handel księgarski. Definicja, zakres dzia
łania i podział. Zarys rozwoju: okres rękopiśmien
ny, książka drukowąna. Księgarstwo w  Polsce. Zwią-
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гек księgarstwa z ruchem um ysłowym  epoki, z  je
go natężeniem, z jego kierunkami i prądami. N a
kładca a księgarz. H urt i detal księgarski. Cena i ra
bat. Księgarstwo na tle handlu w  ogóle. Klientela 
sortymentu i stosunek do niej księgarza. Formy 
sprzedaży książek. W arunki zbytu książek za gra
nicą i w  Polsce. Eksport i import. T a ryfy  celne 
i pocztowe. Przepisy prawne i administracyjne. Kar
tel w  księgarstwie. Regulaminy księgarskie. O rga
nizacja księgarni. Zakup książek. Propaganda i re
klama sortymentu. Rachunkówos'ć księgarska. D zia
ły  specjalne: wydawnictwa zagraniczne, nuty, ma
py, wydawnictwa artystyczne, kontynuacje, mate
riały piśmienne, pomoce szkolne. Czytelnia przy 
księgarni. Antykw ariat naukowy i sprzedaż używ a
nych książek. Organizacja stanu księgarskiego: za
sady prawno-administracyjne; szkolenie zawodowe; 
organizacje zawodowe księgarskie.

11. Propaganda książki i czytelnictwa. Propa
ganda, agitacja, reklama: rozróżnianie pojęć i cha
rakter działań. Czynniki natury społecznej sprzyja
jące: obyczaje, stan um ysłowy i moralność grupy, 
jej stan gospodarczy. C zynniki hamujące: sankcje 
społeczne i różne rodzaje cenzury. Rys dziejów 
cenzury kościelnej i świeckiej. Propaganda czytel
nictwa: akcja szkoły i w ychow aw ców ; działanie 
prasy, specjalnej i powszechnej; oddziaływanie bi
bliotek i bezpośrednia akcja oświatowa ogólno- 
państwowa czy prowadzona na gruncie instytucji 
specjalnych, organizacji społeczno-politycznych i in. 
N agrody za pracę pisarską i konkursy wszelkiego 
typu. Propaganda książki prowadzona przez na
kładców: recenzje i wzm ianki; wydawnictwa spe
cjalne; prospekty i ogłoszenia; plakaty, radio i k i
no. Propaganda ze strony sortymentu. Organizowa
nie „rad książki", „św iąt, miesięcy, tygodni, dni“  
książki, wystaw, konkursów różnych rodzajów. T a-/ 
nie sprzedaże. K ryzysy książki.

12 . Zasady bibliografii. Zarys rozwoju umie
jętności bibliograficznej w  zastosowaniu do dzieł 
piśmienniczych w  ogóle. Bibliografia rękopisów. 
Bibliografia 3ruków, zarys dziejów od połow y 
X V I w. do połow y X V III w. R ozw ojow i umiejęt
ności praktycznej poczynają tow arzyszyć próby 
ujęcia teoretycznego: V . F. Debure. M. Denis, G. 
Peignot, T . H. H om e. Teoria F. A . Eberta'. Biblio
grafowie polscy: J. S. Bandtkie, P. Jarkowski, J. Le
lewel, A . Bohatkiewicz, J. M uczkowski. Stanowi
sko J. C. Bruneta. Karol Estreicher. Bibliografia na 
służbie bibliotekarstwa (F. Eichler). Łowiagin i Ftx- 
magalli. A nglicy: J. D. Brown, A . W . Pollard. Am e
rykanka: I. G. Mudge. Teoria Lisowskiego. Biblio
grafowie polscy współcześni: St. W ierczyński, L. 
Bernacki, K. Piekarski, A . Birkenmajer, Z. Mocar- 
ski, M. Rulikowski i in. M iędzynarodowy Instytut 
Bibliograficzny; P. O tlet: Traite de documentation 
1934 . Georg Schneider. T y p y  prac bibliograficz
nych: I .  według charakteru materiału; 2 . według 
m etody opracowania: a) rejestrująca albo selekcjo

nująca, b) metoda opisu jednostkowego, c) system 
układu; 3. według nazw y; 4. według form y ze
wnętrznej. Pozycja bibliograficzna i jej części skła
dowe (cechy książki). Klasyfikacja nauk a klasy
fikacja bibliograficzna' —  zagadnienie metodolo
giczne i praktyczne. U kłady bibliograficzne: me
chaniczne i rzeczowe. System dziesiętny. Układ 
przedm iotowy. U kłady mieszane. Statystyka pro
dukcji wydawniczej.

13, Bibliotekoznawstwo. T y p y  bibliotek i ich 
podział. Zakres działania' i cele. i .  Gromadzenie: 
lokal; źródła nabytku: egzemplarz obowiązkowy, 
dary, zakupy, wymiana. 2. Przechowywanie i po
rządkowanie: akcesja; inwentarz; katalogi( systemy 
i ich zastosowanie), 3. Udostępnianie zbiorów: czyn
ności inform acyjne w  zależności od typu bibliote
ki; korzystanie na miejscu (czytelnie i księgozbio
ry  podręczne); w ypożyczanie (instytucjom i jed
nostkom, miejscowe i zamiejscowe, m iędzybiblio
teczne, międzynarodowe). Zbiory specjalne: ręko
pisy; stare druki; ryciny; mapy, m uzy kalia. Biblio
tekarstwo powszechne. Prawo bibHoteczne. Pod
stawy finansowe. Personel: kształcenie biblioteka
rzy; pragmatyka i organizacje zawodowe krajowe 
i międzynarodowe. Działalność ekstensywna' i do
kumentacja. Przyszłość bibliotek.

14. C zytelnictw o. Zakres i metoda nauki o czy
telnictwie. Przedm iot badan: czytelnik; bodźce 
(piśmiennictwo, autor, cel czytania, drogi książki); 
w pływ y zewnętrzne (czynniki psychologiczne, bio
logiczne, socjologiczne). Kryteria oceny książek. 
M etody psychologiczne: obserwacja, testy, ekspe
rym enty, ankiety. Rola I zakres badań jakościo
wych i ilościowych. Analiza uzyskiwanych mate
riałów. M etody statystyczne:, poczytność na pod
stawie badań specjahiych (ankiety, plebiscyty); me
toda obliczeń, analiza w yników , wnioskowanie; sta
tystyka biblioteczna; statystyka produkcji w ydaw 
niczej. T y p y  poczytności: autorów, rodzajów piś
m ienniczych, okresów piśmiennictwa. M etody opi
sowe: środowisko, biblioteka, kslęga'rnia, czytelnia 
dochodowa, Instytucje oświatowe. M etody k ry ty cz
no-literackie: książka jako bodziec, książka jako cel. 
Analiza różnych kryteriów . Teoretyczne badania 
czytelnictwa a akcja upowszechnienia czytelnictwa'.

i^. Bibliofilstwo. Zarys dziejów. U żytkow nik  
książki a jej miłośnik. Bibliofilstwo I kolekcjoner
stwo: czynniki Intelektualne I uczuciowe; snobizm; 
warunki ekonomiczne. Przedmiot zainteresowań 
bibliofilskich: treść, szata graficzna, oprawa, cechy 
szczególne, losy książek. Czytelnik-bibliofil jed
nostkowy a' zbiorowy. Bibliofilstwo a demokracja; 
Przyszłość bibliofilstwa.

i6. Problem atyka i system nauki o książce. 
Zakres I metoda. Punkt widzenia historyczny, tech
niczny, ekonom iczno-społeczny, socjologiczny. 
Miejsce nauki o książce pośród Innych nauk I te
reny pograniczne.

Jan M uszkowski
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POD HASŁEM UPOWSZECHNIENIA KSIĄŻKI
(Referat wygłoszony na Zjeździć Delegatów Z.B. i A.P, lo . V L  1948)

Statut ZB i A P  wymienia wśród zadań Zw iązku 
jako pierwsze: zespolenie wszystkich bibliotekarzy 
i archiwistów celem obrony ich interesów zaw odo
w ych, ekonom icznych i kulturalnych, dążenie do 
polepszenia warunków pracy i płacy oraz udziela
nia pom ocy materialnej;

Pkt. 2 wymienia sprawę krzewienia' poczucia 
godnos'ci i solidarności zawodowej, podnoszenie sta
nowiska społecznego oraz kwalifikacyj zawodowych. 
Pkt. 3 dotyczy rozwijania nauki o książce i zabyt
kach rękopiśmiennych, podejmowania badań w  tym  
zakresie. Dopiero w  punkcie 4 wym ienia się „czu
wanie nad prawidłową organizacją i rozwojem  bi
bliotek i archiwów oraz szkolnictwa w  tym  za
kresie".

C zy  wobec tego postawienie przez Zarząd G łów 
ny w pierwszym punkcie, niejako w  zagajeniu w al
nego zjazdu tematu „upowszechnienie książki", 
a więc sprawy, któr4 należy zaklasyfikować do owe
go 4 pktu w  szeregu zadań Zw iązku, jest odstęp
stwem od zasadniczej linii działania naszej organi
zacji, czy jest koniunkturalnym  ukłonem w  stronę 
„m odnego" obecnie hasła, głoszonego przez czyn
niki oficjalne?

W szyscy zw iązkow cy wiedzą doskonale, że 
stawiam pytanie retoryczne, by jakoś zagaić swoje 
w yw ody. Iż jedyna odpowiedź m oże brzmieć: n i e!

T o  nie koniunkturalne w zględy, nie polityka 
chwili. Ze zagadnienie upowszechnienia książki —  
inaczej ty lko  nazywane —  było z dawna' głównym  
dążeniem naszej organizacji, dowodzą dzieje zabie
gów i walk Zw iązku Bibliotekarzy w  okresie mię
dzywojennym  o wprowadzenie ustawy bibliotecz
nej w  Polsce. I wówczas, i obecnie, kiedy słowo sta
ło się już literą prawa przez uchwalenie dekretu
0 bibhotekach, i kiedy staje się ciałem przez stop
niowe reaHzowanIe tegoż dekretu, nie ujmowaliśmy
1 nie ujmujemy c i a s n o  zagadnienia sytuacji 
materialnej i moralnej bibliotekarzy, zagadnienia 
wysuniętego słusznie na czoło zadań Zw iązku. R o 
zumiemy, że polepszenie w arunków  pracy i płacy 
bibliotekarza, podniesienie jego stanowiska społecz
nego jest wprawdzie jednym 2 warunków należy
tego funkcjonowania bibliotek, lecz jednocześnie 
i przede wszystkim  jest wynikiem  roli I wagi biblio
tek w  całości życia kulturalnego i gospodarczego 
kraju. Rozum iem y, że nasze pobory, dodatki, grupy 
etc., to tylko  szczegóły, których nie można rozpa
trywać oddzielnie; musimy te sprawy poruszać, ale 
w idzim y je jako fragmenty wielkiego zagadnienia 
poHtyki kulturalnej, polityki społecznej Państwa.

Dlatego to na wstępie naszych dwudniowych 
obrad skupiamy uwagę nad zagadnieniem naczel
nym  —  zagadnieniem upowszechnienia książki. 
Zarząd G łów ny polecił mi trudne zadanie: mam

przedstawić w  krótkim , a m ożliwie wiernym  zary
sie najważniejsze osiągnięcia i zamierzenia, trium fy 
i klęski, pewniki i wątpliwości, na jakie napotyka
my na najważniejszym może odcinku frontu walki
0 upowszechnienie kultury —  na odcinku upo
wszechnienia książki.

Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie nasuwa 
próba zwięzłego przedstawienia tych spraw, bardzo 
na pozór prostych, a w  istocie bardzo skompliko
wanych. Dodaje mi jednak odwagi świadomość, że 
nie będę m ów ił do laików, lecz do ludzi, k tórzy 
żyją sprawami kultury i sprawami książki, że moje 
choćby nieudolne sformułowania będą dla słucha
czy bodźcami, sygnałami wyw ołującym i łańcuchy 
bogatych skojarzeń; że nakreślony w  referacie pry
m ityw ny szkic ożyje w  umysłach koleżanek i k o 
legów pdnią szczegółów 2 W aszych doświadczeń
1 pr2emyśleń, I że powstały w  ten sposób obraz na
szych zadań zaw odow ych będzie tłem obrad Zjaz
du; doniosłego Zjazdu, k tóry  ma postanowić 
o zmianach struktury organizacyjnej naszego Zw iąz
ku —  i musi widzieć te sprawy pod kątem idących 
przemian kulturalnych I nowej roli bibliotek i bi
bliotekarzy w  dem okratycznym  społeczeństwie, 
a nie przez pryzm at n aw yków  organizacyjnych; nie 
w granicach form alno-prawnych rozważań, lecz na 
szerokiej fali nowego życia Polski Ludowej.

Przystępując do tematu nie będę brał szturmem 
centralnych zagadnień, lecz pozwolę sobie opowie
dzieć najpierw dwa wydarzenia: jedno z  1948, dru
gie 2 1945 roku.

W  jednym z niedawnych zebrań Kom itetu Re
dakcyjnego naszego organu prasowego nie wzięła 
udziału koleżanka pracująca w  pewnej znakomitej 
bibliotece warszawskiej. Kiedy zm artwiony redak
tor pisma zapytyw ał o powód nieobecności, usłyszał 
odpowiedź:

—  N ie mogłam przyjść, bo miałam właśnie w y 
kład dla grupy milicjantów zwiedzających bibliote
kę; wie Pan, n iektórzy byli z karabinami —  w idocz
nie przyszli prosto ze służby; aż dziwne, że mimo 
zmęczenia okazywali tyle zainteresowania i uwagi...

A  oto drugie —  chronologicznie pierwsze, bo 
o trzy  lata wcześniejsze wydarzenie:

Kierow nik jednego z muzeów regionalnych na 
Sl4sku pokazyw ał mi kilka zdobytych właśnie cen
nych rękopisów z X V II w., m ówiących o polskości 
tej ziemi; cieszył się ocalonymi dokumentami i roz
paczał z powodu Innych, których nie zdążył ura
tować —  mianowicie milicjanci analfabeci I pół
analfabeci palili tym i „germańskimi śmieciami" 
w piecu.

Kiedy się ze smutkiem kom entowało te I podob
ne wydarzenia, nie tak znowu rzadko można było 

usłyszeć zdanie:
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—  о ,  macie demokrację. D zicz przyszła do wła
dzy i niszczy kulturę.

Przypuszczam, że hiejeden z kolegów, zwłaszcza 
jes'li przebywał na Ziemiach Odzyskanych, był 
świadkiem podobnych rozm ów, pełnych ubolewa
nia i zakończonych wnioskiem: A le jednak trzeba 
ratować, co się da, bo m oże się to jakoi zmieni...

I rzeczywis'cie —  zmieniło się —  jak tego dowo
dzi opowiedziane poprzednio wydarzenie; progno
za okazała się więc trafna, choć niekiedy stawiający 
ją inaczej sobie tę zmianę wyobrażali; nieduszna 
jednak, chociaż m oże częściowo usprawiedliwiona 
rozgoryczeniem , nastrojem chwidi, była diagnoza, 
ocena tych wypadków, przypisywanie w iny „dem o
kracji”  —  gdy w istocie było wręc7 odwrotnie, licz
ne wypadki niedoceniania a nawet niszczenia dóbr 
kulturalnych w  okresie przełomu b yły rezultatem 
owej „puścizny wynaturzeń w  psychice lu jzkiej, 
puścizny zacofania, ciemnoty, obskurantyzmu, upo
śledzenia kulturalnego" —  puścizny dawnych na 
krzyw dzie społecznej opartych stosunków politycz
no-gospodarczych, o której m ówił Prezydent R zpli- 
tej w  swej wrocławskiej mowie o upowszechnieniu 
kultury.

T a k  więc na łódce anegdotek wpłynąłem na sze
rokie w ody: Polityka kulturalna, polityka społecz
na, w  ogóle p o l i t y k a .  Bo myśląc o upo
wszechnieniu książki nie można poprzestać na licz
bie tom ów, bibliotek, półek, nakładów. N ie unik
niemy polityki.

A  można chyba obiektywnie stwierdzić, że na 
ogół my, bibliotekarze, staraliśmy się ją omijać —  
nie mówiąc o niezbyt licznych wyjątkach.

W  tak zwanym  inteligenckim świecie nie byli
śmy zresztą odosobnieni pod tym  względem; m oże 
jednak nasza grupa zawodowa przewyższa jeszcze 
inne grupy inteligenckie stopniem nasilenia swej 
a p o l i t y c z n o ś c i ,  gdyż zawód bibHotekarski 
w  większym  stopniu niż inne zaw ody przyciąga 
jednostki pozbawione potrzebnego politykow i „bo
jowego temperamentu", skłonne do dociekań, ba
dań, do obserwowania życia, a nie do przekształca
nia go. A  rezultaty tych badań i dociekań, jak to 
często byw a z książkową wiedzą, pozostają tak 
o pół kroku za nurtem życia —  jeśli go, w  w yjąt
kow ych wypadkach —  nie wyprzedzają.

Staliśmy tedy na boku, z lekka nadąsani, ceniący 
wielce swoją fachowość, często ze złośliwym 
uśmieszkiem opowiadając o różnych nie-fachow- 
cach, partaczach, co to „nie matura lecz chęć szcze
ra"... itp. Czekaliśm y na boku, co z tego w ynik
nie —  nie mając zresztą wiele czasu na takie roz
ważania, pochłonięci trudną walką o codzienny 
chleb, leczący ciężkie rany zadane przez wojnę lu
dziom i instytucjom. A  poza tym  z bibliotekarską 
pasją śledziliśmy i gromadziliśmy „bibliografię" no
w ych czasów, nowych prądów i haseł.

"Wiem, że ta charakterystyka nie m oże być cał
kowicie trafna choćby dlatego, że zawiera zbyt

wiele uogólnień. A le tak osobiście widzę te spra
w y, tak je odczuwam, i tak podaję pod ewentualną 
krytykę.

A  jako „literaturę przedm iotu" wskazałbym 
wiersz Gałczyńskiego „Śmierć inteligenta" —  co to: 

„Przeziębiony. Apolityczny. Nabolały. ^ostal- 
co to: [giczny".

„Chciałby. Pragnąłby. M ógłby. G dyby".

W ydaje mi, że jedna stroniczka tego wiersza 
więcej m ówi o problemie „inteligenta w  tzw . nowej 
rzeczywistości" niż kilka' „dogłębnych" artykułów.

N ie poszliśmy więc do polityki. A le oto polityka 
przyszła do nas.

W rocławska m owa Prezydenta Rzplitej, a na
stępnie uchwała Rady Państwa z 8. III. br. o upo
wszechnieniu książki i czytelnictwa stawiają to za- 

\ gadnienie w  rzędzie najdonioślejszych spraw Pań
stwa i rokują nadzieję, że znajdą się potrzebne środ
ki iraterialne i personalne oraz stworzone zostaną 
■właściwe form y organizacyjne, dzięki którym  książ
ka da wszystkim P olakom , (cytuje przemówienie 
wrocławskie): „radość życia na wysokim  poziomie 
zdobyczy wiedzy, kultury i  sztuki", że „m iliony 

najprostszych luiJzi staną się uczestnikami życia 
kulturalnego", co stwarza nowe, szerokie perspek- 
tw y rozwoju kultury polskiej i —  co nas szczegól
nie i osobiście dotyczy —  przekształci bibHoteki 

'W potężną instytucję oświaty publicznej, sprawi, że 
grupa zawodowa bibliotekarzy rozrośnie się nie
zmiernie i będzie w życiu kulturalnym  kraju od
grywać rolę znacznie donioślejszą n iż dotychczas.

N a każdym  niemal otwarciu czy zamknięciu 
kursu dla bibliotekarzy oświatowych jeden co naj
mniej m ówca cytuje postulat M ickiewicza „aby te 
księgi zbłądziły pod strzechy". Dziś nadszedł czy 
nadchodzi czas, że postulat ten staje się już ana
chronizmem. W  miarę realizacji planów gospodarki 
narodowej znikają strzechy —  a książka, dobra 
książka nie może b ł ą d z i ć  —  powstaje szeroki 
tor systemu bibliotek powszechnych, po którym  
książki będą regularnie krążyć, trafiać do masowe
go czytelnika; biblioteka staje się niezbędnym 
uwieńczeniem całego gmachu oświaty publicznej, 
pozwoli każdemu obywatelowi używać zdobytego 
w  szkole instrumentu wiedzy do uczestniczenia 
w  życiu kulturalnym  świata i doskonalić ten instru
ment —  osobliwy instrument, który  nie używany 
tępieje.

N ie cytuję obszerniej i nie analizuję szczegóło
wo wrocławskiego przemówienia ani uchwał Rady 
Państwa; śledzimy przecież wszyscy te sprawy 
i znamy je z prasy ogókiej i z organu zawodowego. 
Powtórzę ty lko: oto polityka przyszła do nas; za
gadnienie bibliotek i czytelnictwa stawiane jest 
przez decydujące czynniki państwowe na równi 
z problemami odbudowy gospodarczej, jako nie
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zbędna podstawa „pełnego rozkw itu sił tw órczych 
narodu".

I taka polityka nie musi przełam ywać w  nas 
żadnych inteligenckich- oporów, w  takiej polityce 
w idzim y spełnienie pragni-eń i dążeń Związku.

W ygłaszając referat nie reprezentuję żadnej in
stancji ani kom órki związkowej czy urzędowej —  
przedstawiam różne zagadnienia, tak jak je widzę 
jako jeden z  członków  Zw iązku. W  tym  jednak 
punkcie mogę powołać się na oficjalną wypowiedź 
Zarządu Głównego —  na deklarację złożoną na' wia
domość o powołaniu K U K  przedstawicielowi Rady 
Państwa w  tym  Kom itecie prezesowi H . Kołodziej
skiemu i M inistrowi Oświaty jako przewodniczące
mu K-tetu. Tekst deklaracji znam y z marcowego 
numeru „Bibliotekarza".

A  teraz podam kilka najważniejszych informacji 
z zakresu upowszechnienia książki, z  dotychczaso
w ych osiągnięć w  realizacji dekretu o bibliotekach 
—  powiem  o rozpoczętych i planowanych p o czy
naniach w  tym  zakresie, wysunę problem y ważne 
dla' nas jako dla organizacji zawodowej bibliote
karzy.

Wspominając własne raczej przykre doświadcze
nia ze słuchania referatów najeżonych cyfram i sta
ram się podawać ty lko  najniezbędniejsze dane cy
frowe —  odsyłając zainteresowanych do publika- 
cyj na temat w yników  rejestracji bibliotek, które 
ukażą się wkrótce.

Stan publicznych bibliotek powszechnych w e
dług tym czasowego zestawienia w yników  rejestracji 
na dzień 31. X II. 1947 r. przedstawia s'ię następu
jąco:

5 bibl. wojewódz. zawierających ca 40 000 t 
(w stadium organiz.)

267 „  pow iatow ych „  „  750000  t
222 ,, miejskich „  „  i  638 000 t
450 „  gmin. wiej. „  „  156000  t

Ogółem  994 bibl. samorządowe posiadające ca 
2 584 000 t.

M amy więc pełną sieć bibliotek powiatowych. 
Pełną sieć bibliotek gminnych wiejskich posiada 
ty lk o  w ojewództwo kieleckie —  w  innych czę
ściach kraju organizacja bibliotek gminnych jest do
piero w  zaczątkach, książek dostarczają na wieś bi- 
bHoteki powiatowe bez pośrednictwa bibHotek 
gminnych, w  4 046 punktach bibliotecznych zao
patryw anych w  księgozbiory wymienne. Szczegól
nie i le  przedstawia się stan bibliotek w  większości 

.małych gmin miejskich.
Stosunek liczby tom ów w  bibliotekach samorzą

dowych do liczb y mieszkańców jest bardzo różny 
w  poszczególnych województwach i powiatach. 

-Przykładowo podaję liczbę mieszkańców przypada
jącą na I  tom  w  niektórych województwach: w ar
szawskie 19,4; m. st. W arszawa 0,9; łódzkie 17,4; 
kieleckie 7,1; białostockie 21,2; olsztyńskie 9,8;

szczecińskie 13,9; wrocławskie 24; krakowskie 15,1; 
rzeszowskie 29,5. Znamienną jest rzeczą, że na te
renie ziem odzyskanych osiągnięto już gdzieniegdzie 
lepszy stan zaopatrzenie bibliotek samorządowych, 
niż na ziemiach dawnych np.: w  woj. poznańskim 
na ziemiach dawnych 12,7 mieszk. na i  tom, na 
ziemiach odzyskanych 6,6 mieszk.; w  woj. śląskim 
na ziemiach dawnych 38,6; na ziemiach odzyska
nych 17,7. Z  tych danych liczbow ych nie m ożna 
jednak wysnuwać wniosku, jakoby rzeczywiście 
nastąpiło już wyrównanie stanu zaopatrzenia 
w  książkę ziem dawnych i odzyskanych, gdyż i-m o 
w  obliczeniach brano za podstawę liczbę ludności 
w g ostatniego spisu, z lutego 1946, a liczba ta w  cią
gu m inionych dwu lat poważnie wzrosła —  2-do 
na ziemiach dawnych jest znacznie więcej książek 
w różnych bibliotekach społecznych i w nie obję
tych rejestracją bibliotekach dom owych.

Porównując w yniki obecnej rejestracji ze sta
nem sprzed dwu lat, z  31. X II. 1945 r., stwierdza
m y, że obecna liczba książek w  publicznych biblio
tekach powszechnych stanowi 239% stanu z r. 1945, 
tj. przyrost wynosi 139% poprzedniego stanu 
w  skali ogólnopolskiej. A  oto kilka przykładów  tem
pa rozw oju bibliotek w  niektórych województwach 
—  ile procent stanu z r. 1945 wynosi przyrost 
osiągnięty do 31. X II. 1947 r.: woj. warszawskie 
109, kieleckie 133, białostockie 106, poznańskie 416, 
śląskie 388, krakowskie 113, szczecińskie 7931% .

Fantastycznie w ysoki procent przyrostu w  woj. 
szczecińskim w ynika oczywiście głównie z tego, że 
w  r. 1945 akcja biblioteczna była tam dopiero w  za
czątkach. T ym  bardziej przeto zasługuje na pod
kreślenie fakt, że obecnie osiągnięto w  szczecińskim 
stosunek liczby tom ów  do liczby mieszkańców bli
ski przeciętnej .ogólnopolskiej, a lepszy od prze- , 
ciętnej wielu w ojew ództw .

Zbawienny w pływ  dekretu o bibliotekach oraz 
nowego układu stosunków społeczno-politycznych 
na rozw ój bibliotek samorządowych^ w ykazuje po
równanie ich stanu z r. 1938 i obecnego. W ówczas 
na I  tom  w  bibliotekach samorządowych przypa
dało przeciętnie w  Polsce 20,6 mieszkańca, dziś 9,3. 
N ie znaczy to jednak, że osiągnęliśmy już lepszy 
stan zaopatrzenia kraju w  książki, gdyż przed woj
ną główną rolę odgrywały biblioteki towarzystw 
oświatowych, a biblioteki samorządowe dopiero 
zaczynały powstawać.

Dane dotyczące obecnego stanu bibliotek spo
łecznych są bardzo niekompletne, nie obejmuje 
znacznego odsetka zwłaszcza mniejszych bibliotek, 
co w ynika z niezdyscyplinowania i niedostateczne
go przygotowania fachowego prowadzących je osób.

Ze szczególnie w yróżniających się bibliotek spo
łecznych należy wym ienić akcję biblioteczną „ C z y 
telnika" (ca 41 000 t., planowa sieć, liczne, syste
m atycznie dokształcane kadry pracowników, prze
myślany program pracy oświatowej w  oparciu 
o książkę), T U R  (rozpoczyna działalność poradni
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czą)j Zw. Zawodowego G órników  (w marcu 1948 r, 
ca ICO 000 t.) oraz nawiązującego do pięknych tra- 
dycyj przedwojennych Zw, Zawodowego Kolejarzy 
(64000 t. w  188 bibliotekach, w  tym  15%  biblio
tek liczących ponad 500 t.). W  wielu innych zw iąz
kach zawodowych przeznacza się na akcję biblio
teczną znaczne środki, na ogół jednak praca ta nie 
jest jeszcze należycie skoordynowana, szwankuje do
bór książek, brak kwalifikow anych pracowników. 
K C Z Z  przystępuje obecnie do uporządkowania tych 
spraw, co w  przyszłości powinno dać dobre rezulta
ty, gdyż zw iązki zawodowe stanowią zorganizowane 
grupy czytelników  i dysponują znacznymi środkami 
materialnymi.

Oceniając dodatnio ilościowe osiągnięcia powo
jenne w zakresie rozw oju bibliotek powszechnych 
należy ustrzec się przesadnego optymizmu, gdyż stan 
jakościowy księgozbiorów, zwłaszcza w  wielu biblio
tekach społecznych, nie jest zadowalający: inflacja 
broszur, sporo książek bezwartos'ciowych, nieprzy
datnych. Biblioteki dotkliwie odczuwają brak do
statecznej ilości warsztatów introligatorskich (zwła
szcza na ziemiach odzyskanych) i wygórowane ceny 
opraw.

Podstawy finansowe akcji bibliotecznej gruntują 
się coraz wyraźniej, choć dekret o bibliotekach nie 
określił wysokości świadczeń na biblioteki, a obo
wiązujące dotychczas postanowienia przejściowe 
składają cały ciężar utrzym ania publicznych biblio
tek powszechnych na Skarb Państwa.

Ministerstwo Oświaty wypłaciło dotychczas na 
cele publicznych bibliotek powszechnych: w  r. 1944 
—  195 000 zł; w  1945 —  8 000000 zł; w  1946 —  
26 000 00 zł; w  1947 —  77 000 000 zł. W  r, 1948 
przeznaczono na dotacje dla bibliotek samorządo- 
w^ych 13800000 zł.

Stały wzrost wysokości kw ot przeznaczanych 
corocznie na dotacje daje jednak istotny wzrost siły 
nabywczej tych kw ot dopiero od roku 1948, a to 
w  związku z dokonaną stabilizacją cen. W  tym  też 
roku notujemy drugie niesłychanie ważne osiągnię
cie: wprowadzenie kredytów  na biblioteki do Fun
duszu Inwestycyjnego —  w 1948 r. 413 milionów zł, 
w  tym  300 m ilionów na organizację now ych 1500 
bibliotek gminnych. W  5-letnim planie inwestycyj
nym  preliminuje się na biblioteki blisko 6 miliardów 
złotych.

W zrastają też poważnie wydatki samorządu te
rytorialnego na biblioteki powszechne —  w  roku 
bież. niektóre powiaty preliminowały na bibliotekę 
powiatową ponad milion złotych; w  r. 1949 na 
skutek okólnika' Kancelarii Rady Państwa wydatki 
na biblioteki znajdą się też we wszystkich budżetach 
gminnych.

Realna wartość budżetów bibliotek wzrośnie 
jeszcze wydajniej w zw iązku z przygotowywaną 
przez Kom itet Upowszechnienia Książki akcj4 pota
nienia książki; w  bliskiej przyszłości mają się uka
zyw ać w yjątkow o tanio skalkulowane, kilkudziesię-

ciotysięczne nakłady wartościowych dzieł literatury 
polskiej i bbcej, przeznaczone dla bibliotek po
wszechnych i dom owych. D o końca roku 1949 m o
żem y mieć pełną sieć bibliotek gminnych oraz 
ca 20 000 punktów  bibliotecznych, tj. ilość równą 
ilości szkół powszechnych w Polsce. W  ten sposób 
każdy obywatel będzie miał zapewniony dostęp do 
wartościowej książki. Bibliotekarze pozbędą się swe
go głównego w początkow ym  okresie odbudowy 
zmartwienia, jakim  był brak książek, będziemy m o
gli zająć się naszym istotnym zadaniem: czuwać nad 
należytym  krążeniem książki w  sieci bibliotek pu
blicznych i innych współdziałających z ni4 biblio
tekach, badać czytelnictwo, ulepszać m etody peda
gogiki bibliotecznej.

Powołanie Kom itetu Upowszechnienia Książki 
pozwala —  ostrożnie mówiąc —  rokować nadzieję, 
że znikną przeszkody w  realizacji dekretu o biblio
tekach, których usunięcie przekraczało kompetencje 
i możliwości Ministerstwa Oświaty (Naczelnej D y 
rekcji Bibliotek).

U tw orzone przy K U K  Podkom itety: i)  planu 
wydawniczego, 2) organizacyjny, 3) bibliotek 1 czy
telnictwa mają wykonać następujące najważniejsze 
zadania: Opracowanie i przeprowadzenie państwo
wego planu wydawniczego (pod kątem potanienia 
książki i zapewnienia produkcji wydaw nictw  nie
zbędnych dla czytelnictwa masowego) —  zm obilizo
wanie i skoordyfiowanie wysiłków czynników  pań
stwowych, samorządowych i społecznych do akcji 
upowszechnienia książki, a to w  zakresie: planowe
go gromadzenia i rozmieszczenia księgozbiorów, 
propagandy czytelnictwa, doprowadzenia masowego 
czytelnika do wartościowej książki.

Potrzebę koordynacji uwidoczni jaskrawo choć
by samo wyliczenie czynników  obecnie organizują
cych i koordynujących działalność biblioteczną 
i czytelniczą, a nie zawsze wzajemnie skoordynowa
nych. Działają w  tym  zakresie: Kancelaria Rady 
Państwa, Biuro Studiów Kancelarii Cywilnej Prezy
denta' RP., Rady Narodowe z Komisjami Oświato
wym i i Komitetami BibHotecznymi, aparat Minister
stwa Oświaty na dwu torach: Naczelnej D yrekcji Bi
bliotek i W ydziału Czytelnictwa, aparat administra
cyjny Ministerstw: Adm. PubHcznej i Ziem Odz., 
wydziały socjalne itp. innych Ministerstw, W ydziały 
Kult.-Oświatowe partii politycznych i związków 
zawodowych. Powstaje Państwowa Rada Bibliotecz
na. Różne instytucje i instancje wysyłają oczywiście 
okólniki, a biedna biblioteka w Kaczym  D ołku jest 
bardzo dokładnie „skoordynowana" —  bibliotekarz 
wciąż przesyła plany, sprawozdania i ankiety staro
stom, inspektorom, w izytatorom  (podwójnie: temu 
od bibliotek i temu od czytelnictwa), wydziałom, 
oddziałom, komisjom, komitetom i instytutom. Ko
m itet Upowszechnienia Książki nie ma być jeszcze 
jednym ogniwem w  tym  licznym  szeregu, nie 
stw orzy nowego toru okólników i sprawozdań, lecz 
ma skoordynować poczynania wszelkich innych
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czynników . Takie jest słuszne założenie postawione 
przez Radę Państwa —  i wierzę, że będzie ono zrea
lizowane —  oczywiście nie bez walki z biurokra
tycznym i nawykami.

Z  konkretnych prac podjętych już z inicjatywy 
K U K  należy wym ienić opracowanie przez specjalny 
kom itet redakcyjny katalogu podstawowego biblio
teki gminnej, zamówienie pierwszych pozycyj ta
nich masowych wydawnictw, gromadzenie materia
łów  do planu zorganizowania 20 000 stałych i za
stępczych punktów  bibliotecznych.

Ale dostarczenie książek, to jeszcze nie wszystko, 
to nie rozwiązuje problemu upowszechnienia' 
czytelnictwa.

Równie ważne są zagadnienia nadzoru, opieki 
fachowej, poradnictwa, uzupebiania kadr bibHote- 
karskich.

D zii w  zakresie publicznych bibliotek powszech
nych w ykonuje te prace Naczelna D yrekcja Biblio
tek, która też zajmuje się planowaniem i sprawo
zdawczością, rozdziela dotacje, przeprowadza cen
tralny zakup książek. T ak  wielki zakres pracy przy 
nielicznym  zespole pracowników nasuwa niebezpie
czeństwo doryw czych im prowizacyj, zatracenia' 
ogólnej koncepcji w  szczegółach w ykonaw czych, 
niedorozwoju działalności nadzorczej w  terenie na 
rzecz prac biurowych. Ustalanie generalnej linii roz
woju bibliotek, opracowanie norm  i instrukcyj, 
adaptowanie do naszych w arunków  bogatych do
świadczeń innych krajów , usuwanie przerostów 
i niedociągnięć w  pracy bibliotek, szkolenie biblio
tekarzy —  wszystkie te zadania naczelnej magistra- 
tury bibliotecznej wymagają rozbudowania jej apa
ratu, powiąz^ a jej administracyjnej działalności 
z placówkami Dadawczymi i w zorow ym i warsztata
mi pracy bibliotecznej. Palącym postulatem jest 
więc iciilejsze powiązanie działalnos'ci badawczej 
Państwowego Instytutu Książki z praktycznym i za
daniami N . D . B. Przeniesienie PIK-u do W arsza
w y, jak się wydaje bliskie już realizacji, usunie za
pewne główną przeszkodę na drodze do tego nie
zbędnego dla naukowej organizacji pracy powi4za- 
nia działalności praktycznej i badawczej.

Działalność instrukcyjna i poradnicza, obejmu
jąca dziś głównie biblioteki publiczne, winna być 
jak najrychlej rozciągnięta na ogół bibliotek spo
łecznych. Czynniki kierownicze tych bibliotek, bo
rykające się dzii z licznym i trudnościami wskutek 
braku wykwahfikowanego personelu bibliotekar
skiego, chętnie przyjm ują pomoc w zakresie szkole
nia bibliotekarzy i poradnictwa. Doniosłą rolę bę
dzie tu miał do spełnienia Z. B. i A . P,, jeśli zdoła 
zrzeszyć i instruować zastępy bibliotekarzy społecz
nych. Odegra wówczas ważną rolę w  rozwoju bi
bliotekarstwa i czytelnictwa w  Polsce, a zarazem 
rozszerzy swe w pływ y i znaczenie, będzie liczył 
członków  nie na setki lecz na tysiące, autorytet 
swych przedstawicieli w  Kom itetach Bibliotecznych 
będzie opierał nie ty lko  na liter^ .̂ dekretu i na oso

bistym znaczeniu danego delegata, lecz na faktycz
nej sile organizacji bibliotekarzy.

T a  sprawa: przysposobienie kadr bibliotekar
skich, zapewnienie im odpowiednich warunków pra
cy i płacy, to w  obecnym momencie obok państwo
wego planu wydawniczego najkapitalniejszy czynnik 
rozwoju czytelnictwa w Polsce. T a sprawa musi 
być przedmiotem najżywszej uwagi i troski zrze
szonych bibliotekarzy. D otychczasowe osiągnięcia 
w  tej dziedzinie —  jak przeszkolenie na dłuższych 
kursach większości bibliotekarzy pow iatow ych (do . 
końca bież. roku zostaną przeszkoleni wszyscy) —  
są niewątpliwie znaczne w porównaniu z punktem 
w yjściowym : zupełnym  niemal brakiem jako tako 
w yszkolonych pracowników; ale daleko jeszcze do 
stanu zadowalającego, wciąż brakuje funduszów na 
szkolenie, nie ma dostatecznie Hcznego zespołu w y 
kładowców, nie stworzono dostatecznie atrakcyj
nych warunków płacy, które b y  przyciągały do za
wodu bibliotekarskiego jak najwięcej energicznych, 
wydajnie pracujących jednostek.

O bok kształcenia bibliotekarzy bardzo w ażnym  
i z każdym  dniem coraz ważniejszym staje się p rzy
sposabianie do pracy z książką tysięcy kierowników 
„pun któw " sieci bibliotek publicznych i małych 
bibliotek społecznych. O trzym ują oni z reguły lub 
będą otrzym yw ać księgozbiory już opracowane, za
gadnienia techniki bibliotekarskiej mogą znać w  zni
kom ym  tylko  zakresie, zajmuje się głównie propa
gowaniem i organizowaniem czytelnictwa. Sprawa 
ta m oże być rozwiązana bodaj tylko przez stwo
rzenie odpowiedniego aparatu instruktorskiego w 
powiatach. Rozważane są dwie koncepcje: powiąza
nie tego aparatu z władzami szkolnym i I instancji 
względnie z bibliotekami powiatowym i i gminnymi. 
W  dyskusji nad tym  ważnym  zagadnieniem nie m o
że braknąć głosu zrzeszonych bibliotekarzy.

W ażną rolę w  doskonaleniu kadr bibliotekar
skich m oże odegrać nasz organ zawodowy. Apeluję 
gorąco do Koleżanek i Kolegów: abonujcie „Biblio
tekarza" do bibliotek, polecajcie go nie zrzeszonym 
jeszcze bibliotekarzom. (Dziś wśród abonentów ma
m y tylko  113 bibHotek!). Stwórzm y trwałe podsta
w y  finansowe i rozszerzajmy zasięg w pływ ów  na
szego pisma. A  braki i usterki redakcyjne usunąć 
łatwo: piszm y dobre artykuły, dzielmy się swymi 
doświadczeniami, recenzujmy nowe fachowe w y 
dawnictwa zagraniczne i krajowe.

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia na od
cinku upowszechnienia' książki m ożem y stwierdzić:

W  zakresie publicznych bibliotek powszechnych 
przekroczono już osiągnięcia przedwojenne, stwo
rzono ramy organizacyjne, zapewniono podstawy 
finansowe, wydano najniezbędniejsze instrukcje, 
w zory druków bibliotecznych. Powstał państwowy 
organ nadzoru i opieki fachowej nad bibliotekami, 
państwowe i społeczne ośrodki pracy badawczej, 
Istnieją w zorow e placów ki biblioteczne z Biblioteką 
Pubhczn^ m. st. W arszawy na czele. W szystkie te
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' czynniki doskonalą stopniowo swą działalność 
i zmierzają do niezbędnego zespolenia prac badaw
czych, doświadczalnych, norm ujących i kontrolu
jących.

W  zakresie bibliotek społecznych obserwujemy 
żyw ą działalność, nie wszędzie uregulowaną już 
i skoordynowaną należycie, wskutek czego marnuje 
się wiele środków. A le  i ta działalność jest w  sumie 
bardzo pożyteczna, przeorywuje ugór zaniedbań 
kulturalnych, w  przyszłości zajmie należyte miejsce 
w  ogólnokrajowym  planie rozwoju czytelnictwa'.

Obecnie przeżyw am y okres przełom owy: rozwój 
bibliotek i czytelnictwa stawiany jest w  rzędzie 
najdonioślejszych zagadnień publicznych. W iem y 
skądinąd, że Rząd dotrzym uje swych zapowiedzi,

że realizuje konsekwentnie swe plany gospodarcze 
i polityczne; wprawdzie kultura to bardziej skom
plikowany, delikatny instrument, ale i w  tej dzie
dzinie m ożna skutecznie planować, zdając sobie 
sprawę z jej odmiennej struktury, stosując inne me
tody „przekraczania planu“ .

I nie tylko oficjalne enuncjacje będą dla nas za
chętą. W idzim y coraz powszechniejszy pęd do kul
tury, w idzim y wyzwalające się nowe siły społeczne. 
Naszym  zadaniem jest wspomagać te siły w  miarę 
najlepszych naszych umiejętności. Najskuteczniejszą 
podnietą do tej pracy będzie dla nas świadomość, że 
upowszechniając kulturę tw orzym y lepsze jutro 
świata.

Czesław K ozioł

N A S Z E  Z A D A N I A
(A rtykuł dyskusyjny)

Statut Zw iązku Bibliotekarzy i Archiwistów 
Polskich szeroko zakreśla zadania i cele stojące 
przed nami, dość obszernie też m ówi o sposobach 
ich realizacji. T r z y  tutaj wyróżniają się grupy: jed
na, która dotyczy bytu i stanowiska bibliotekarza; 
druga —  troszcząca się o usprawnienie jego pracy; 
trzecia wreszcie, mająca na oku szeroką propagandę 
książki, biblioteki i bibliotekarskiego zawodu.

Dwie pierwsze grupy zadań są —  powiedzm y —  
naszą prywatną, wewnętrzną sprawą. Zadania trze
ciej grupy wkładają na nas jednak obowiązek w y j
ścia poza ciasne ramy organizacji zamkniętej. Chcąc 
te zadania wykonać, nie m ożem y trw ać w  oderwa
niu od spraw, rozgrywających się za ścianami na
szych bibliotecznych pracowni.

A  tymczasem za' ścianami tym i dzieją się wiel
kie i niezwykłe w  Polsce rzeczy. Książka zdobywa 
dla siebie nowe zastępy czytelnicze, szuka nowych 
form  upowszechnienia. Powstają biblioteki partii 
politycznych, stowarzyszeń społecznych, biblioteki 
spółdzielców. Zasięg tych organizacji jest niejedno
krotnie ogólnokrajowy, a ich linie rozwojowe nie 
są ściślej regulowane przez dekret o bibliotekach, 
k tóry  dotyczy głównie bibliotek państwowych i sa
m orządowych.

W ielki wkład w  pracę' nad upowszechnieniem 
książki wnoszą także instytucje wydawnicze, takie 
jak Spółdzielnie „W iedza", Książka" —  a przede 
wszystkim Spółdzielnia W ydawniczo-O światowa 
„C zyte ln ik". Ram y działania' i zamierzenia tej ostat
niej nie mają precedensu w  dziejach kultury w  Pol
sce. N ie ograniczając się do produkcji wydawniczej, 
„C zyte ln ik " zaczyna stosować nowe, niemal rewo
lucyjne form y rozprowadzania książki. Spółdzielnia 
ta dysponuje olbrzym im  zasobem pieniężnym 
i wielką armią działaczy oświatowych w  terenie, 
tw orzy też swoją własną sieć służby bibliotecznej.

T a k  więc i „C zyte ln ik " i biblioteki prowadzone 
przez organizacje społeczne czy polityczne tw orzą

nowy odłam bibliotekarstwa, szkolonego do nowych 
zadań. Dzieje się to obok i niezależnie od naszego 
Związku.

Nasuwają się zatem zupełnie wyra:źne pytania: 
Co m y o tym  nowym  bibliotekarstwie wiem y, 
przez kogo i jak jest instruowane, czy ma jakiś kon
takt z nami?

Jesteśmy organizacją zawodową, choć nie po
siadamy przyw ilejów  ani sankcyj związku zawodo
wego. Ogranicza to w  pewnej mierze nasze m ożli
wości statutowe, nie powinno jednak ograniczać 
naszych ambicyj i naszych możliwości rozw ojo
w ych. T ym  poważniej musimy je traktować, tym  
głębiej się nad nimi zastanowić.

Związek Bibliotekarzy i Archiw istów  Polskich, 
pod względem swej liczebności stoi na trzecim  
miejscu wśród pokrewnych organizacji zagranicz
nych. W yprzedzają nas tylko Stany Zjednoczone 
i W ielka Brytania. A  mimo tego sukcesu jakże jed
nak wypadnie w  porównaniu ze stowarzyszeniami 
zagranicznymi pozycja, zajmowana przez nich 
i przez nas w  ogólnym ruchu zawodowym?

Zw iązki bibliotekarzy sowieckich czy  amery
kańskich, angielskich czy duńskich, to organizacje 
posiadające powagę instancji regulujących w  swoich 
krajach sprawy zawodowe bibliotekarzy, sprawy ich 
szkolenia, kwalifikowania i zatrudniania. D zięki 
temu wywierają one także pow ażny w pływ  I na 
sprawy organizacyjne biblioteczne.

Nasze osiągnięcia w  tym  zakresie są ciągle jeszcze 
nikłe I połowiczne mimo wielu wysiłków  ze strony 
naszego zarządu głównego. Związek nie ponosi tu 
jednak pełnej w iny. Specyficzne warunki naszego 
życia narodowego sprawiły, że bibliotekarstwo pol
skie musiało najpierw zabiegać o zorganizowanie 
zasadniczej pracy bibliotek, o ujęcie w  przepisy 
państwowe tak kardynalnych zagadnień jak egzem
plarz obow iązkow y I sieć biblioteczna. Sprawy 
uregulowania bytu personelu bibliotekarskiego
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w  tym  stanie rzeczy musiały zej^ć na plan drugi 
i dopiero w obecnym okresie s'topniowo dochodzą 
do głosu. Kwestia szkolenia przez Związek kadr bi
bliotekarskich mogła znaleźć ty lko  prym itywne 
rozwiązanie w  nielicznych i krótkookresow ych kur
sach, dorywczo organizowanych. C ały ciężat szko
lenia pozostał —  Jak dotąd —  na barkach poszcze
gólnych instytucyj bibliotecznych, bądź też czynni
ka państwowego. Aparat instruktyw ny Związku, 
Poradnia Biblioteczna, zmieciona przez wojnę, nie 
została jeszcze restytuowana. Prowadzona przez 
Związek składnica druków bibliotecznych, może 
być traktowana tylko jako jedna z agend przyszłej 
Poradni.

Ponadto wszakże Związek nie osiągnął jeszcze 
szczytowego punktu swego rozwoju liczebnego, co 
również w pływ a ujemnie na m ożliwości wypełnie
nia zakreślonych w  Statucie zadań.

Związek rośnie. L iczy w  tej chwili ponad 1300 
członków  (podczas gdy w  początku 1947 r. miał 
ich 928), oczekuje zai przyrostu now ych kilku ty 
sięcy bibliotekarzy, których dostarczy rosnąca sieć 
bibliotek powiatowych i gminnych. Zapominamy 
ciągle jednak o tym , że na razie nasza działalność 
organizacyjna ogranicza się niemal wyłącznie do bi
bliotekarstwa państwowego I samorządowego.

Udział •—  w  Zw iązku —  bibliotekarzy społecz
nych i tzw. „pryw atn ych" w yrażał się w  końcu 
1947 r. liczbą 182 osób, co stanowi 14,8% ogólnej 
liczby (wówczas 1227) członków. Ten stosunek jest 
jednak ty lko  pozorny, gdyż jest wynikiem  podsu
mowania liczebności wszystkich Kół. N a poszcze
gólnych terenach stosunek ten jest natomiast bardzo 
zróżniczkow any i waha się w  granicach od 0% 
w  pięciu Kołach (Bydgoskie, Gdańskie, Kieleckie, 
Siedleckie i Szczecińskie), 3o J7% w  Kole Lubel
skim. Przeciętnie uczestnictwo grupy bibliotekarzy 
społecznych w 16 Kołach Zw iązku wyraża się cyfrą 
11,5% , a to iest stosunek stanowczo zbyt niski, je
śli wziąć pod uwagę. Ilu jest bibliotekarzy społecz
nych i pryw atnych w  Polsce.

Chc^c zająć w  polskim ruchu bibliotecznym  
właściwą I dominującą pozycję, winniśmy dążyć ca
łą siłą do tego, by wśród nas znaleźli sie wszyscy bi
bliotekarze społeczni, partyjni, spółdzielczy I żwiĄz- 
kowi.

Zapewne, wielu naszym poczynaniom I zamie
rzeniom stoi na przeszkodzie nasze ubóstwo mate
rialne. N ie stać nas jeszcze na tworzenie własnych 
uczelni bibliotekarskich, nie stać nas nawet na sze
rzej pomyślaną fachową działalność wydawniczą. 
Kwestia ukazania się każdego numeru naszych cza
sopism zw iązkow ych jest przede wszystkim kwestią 
pokonania trudności natury subwencyjnej.

Jesteśmy natomiast bogaci w  dorobek doświad
czenia zawodowego I ten właśnie fakt stanowi o po
zycji, jaka się nam należy na froncie rozpoczynają
cej się ofensywy kulturalnej.

N ie stać nas na własne szkoły, ale stać nas na to, 
b y  szkołom  czy kursom bibliotekarskim, przez ko
go innego organizowanym, dać wykładow ców . Stać 
nas także i na to, by organizacjom, powołującym  do 
życia własną obsługę biblioteczną, dostarczyć In
struktorów  I fachowych dla Ich centrali doradców. 
By nasza reprezentacja' była jednym z czynników  
kierujących polityką biblioteczną Państwa. By na
sza praca, nasze osiągnięcia i zadania interesowały 
nie ty lko  nas samych, ale także i szerokie warstwy 
społeczne, a w  pierwszym rzędzie te instytucje i or
ganizacje, które za cel główny lub poboczny sta
wiają sobie pracę około podniesienia kultury przez 
książkę.

Z b yt mało dotychczas poświęcaliśmy tym  zew 
nętrznym  sprawom uwagi, zbyt konserwatywnie 
pielęgnowaliśmy dawne form y naszego życia związ
kowego.

Nasuwa się tutaj nade wszystko konieczność 
zaktuahzowania .naszych wzajem nych Informacyj, 
dostarczanych nam przez nasze z;wiązkowe czaso
pisma. W iadomości o pracy na terenach K ół docie
rają do nas dopiero w  sprawozdaniach rocznych, 
drukowanych zw ykle z wielkim  opóźnieniem I bar
dzo —  w  tej swojej części —  lakonicznych. T y m 
czasem są to jednak rzeczy, które nas wszystkich 
powinny żyw o obchodzić I stanowić więź myślową. 
Chcielibyśm y zatem, by rubryka „Sygnały życla“ 
w  „Bibliotekarzu" była naszĄ trybuną, dającą nam 
możność wzajemnego Interesowania' się problemami, 
jakie w  różnych środowiskach są żywe, omawiane 
I opracowywane. Chcielibyśm y, by znalazło się w  tej 
rubryce stałe miejsce na streszczenia referatów, w y 
głaszanych na zebraniach Kół, a niejednokrotnie za
sługujących na to, by mieć audytorium szersze, nie 
tylko lokalne.

Poza tym  wszakże wydaje się, że zadaniem na
szych czasopism jest nie ty lko  rejestracja faktów  
już dokonanych lub dokonywujących się w  dziedzi
nach jakie nas obchodzą, ale także i budzenie Inicja
tyw y, wybieganie w  przyszłość naprzeciw zagadnie
niom, jakie dokoła nas narastają. T u  jednak musimy 
poddać koniecznej rewizji i nasz dotychczasowy sto
sunek do naszych własnych czasopism i nasz stosu
nek do szerszego forum  życia społecznego.

N ie dość jest spełniać sumiennie swe obowiązki 
w  ciszy I odosobnieniu własnego warsztatu, zwła
szcza gdy z pracy jego korzystają setki tysięcy lu
dzi. Trzeba tej rzeszy konsumentów pokazać, że na
sze zabiegi to nie ty lko  okurzanie książek I rozpi
sywanie kartek katalogowych, że obok mechanicz
nych czynności bibliotecznych pełnimy także inną, 
bardziej nas pasjonującą, społeczną funkcję. Ze ją 
umiemy pełnić, że jesteśmy z nlĄ silnie związani, 
czasem nawet wbrew rozsądkowi, który  by naka
zyw ał raczej jąć się bardziej intratnej pracy.

D rogi wiodące do tego celu są dla nas otwarte 
I wcale nie wyszukane, ani 'kosztow ne. Pierwszą, 
zasadniczą —  jest zainteresowanie nami prasy.
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"Wiród dziennikarzy znajdziemy wielu ludzi doce
niających nasz wkład w kulturę narodową, nie zna
jących jednak naszych potrzeb i zamierzeń. T ych  
trzeba do nas' przyciągnąć. N ie przyciągnie ich na- 
pewno krótki komunikat, przez nas zredagowany 
i umieszczony lub nie umieszczony w  dziennikach. 
Potrzeba nam bezpośredniego z dziennikarzami kon
taktu. Musimy ich widzieć, m ówić do nich, a na
w et wciągać ich w  dyskusję w  czasie naszych zebrań 
i zjazdów. T o  warunek nieodzowny szczególnie dzis', 
w  dobie wzm ożonej propagandy książki, sprawy, 
w  której m y —  zrzeszeni bibliotekarze —  jesteśmy, 
czy też winniśmy być czynnikiem, mającym coś 
istotnego do powiedzenia. Musimy sami zdać sobie 
z tego sprawę i innych o tym  przekonać, że m y je
steśmy tym  trzonem, o który  winna się oprzeć każ
da w  Polsce inicjatywa dotycząca bibliotek i biblio
tekarstwa. Dziś ciągle jeszcze pozostajemy w  tych 
sprawach na uboczu, zgłaszając co najwyżej swój 
spóźniony akces do prac już rozpoczętych, lub w y 
rażając dyplom atyczną radość z cudzych zamierzeń.

W  niejednym co prawda wypadku członkowie 
nasi są zapraszani do zespołów, organizujących taką 
czy inną akcję, bądź tw orzących pewne ogniwa 
w aparacie polityki kulturalnej Państwa. Jednostki 
te, bez wątpienia zasługujące na podobne wyróżnie
nie, nie reprezentują zw ykle jednak Związku jako 
całości, występując raczej w  aureoli osobistej powa
gi bibliotekarskiej, w  oderwaniu od naszego zrze
szenia. N ie są też związane koniecznością inform o
wania nas o tych swoich zewnętrznych poczyna
niach, ani koniecznością zasięgania' -jakichkolwiek 
wskazań czy  instrukcyj od W ładz Związku.

W yróżnianie poszczególnych bibliotekarzy jest 
dla nas objawem bardzo pożytecznym  i cennym, nie 
zwalnia nas wszakże z obowiązku domagania się, by 
uważali się oni jednocześnie za naszą reprezentację, 
nie tylko w  sensie moralnym, ale i faktycznym . 
Każde personalne wezwanie czy zaproszenie, skiero
wane do zrzeszonego bibliotekarza, powinno być 
—  tak by się wydawało —  zgłoszone przez zapro
szonego do Zarządu Głównego i przezeń usankcjo
nowane. Am bicje osobiste nic by na tym  nie stra
ciły, a Związek zyskałby na powadze. "Warto się nad 
tym  odcinkiem naszego współżycia', współpracy 
i współodpowiedzialności zastanowić. Am bicje na
sze powinny iść w  tym  kierunku, by Zw iązek Bi
bliotekarzy był w  każdej akcji dotyczącej książki 
reprezentowany. Jeśli m y sami będziemy o tym  pa
miętać, to przy życzliw ej pom ocy prasy przekona
nie to trafi wreszcie do świadomości i społeczeń
stwa i czynników  państwowych.

K ontakty z prasą to jednak jeszcze iiie wszystko. 
Potrzeba nam także bezpośredniego kontaktu 
z ludźmi i instytucjami, którym  sprawy książki 
i kultury leżą na sercu. K ontakt ten powinien być 
nawiązany tak na' odcinku naszej centralnej repre
zentacji —  Zarządu Głównego, jak i na odcinkach 
poszczególnych K ół lokalnych. Tam  te kontakty

będą nawet łatwiejsze, jako obejmujące mniejsze 
grupy ludzi, związanych tą samą ideą. Lokalne K o
ła Zw iązku Bibliotekarzy i Archiw istów  Polskich 
powinny przyciągnąć do siebie w  swych środowi
skach wszystkie czynniki poważnie pracę około 
książki traktujące. Dyskusyjne zebrania K ół powin
ny być publiczne, reklamowane, powinny dążyć do 
tego, by stać się w ażnym  wydarzeniem dla całego 
środowiska kulturalnego.

Oczywiście nie każdy temat naszych zebrań bę
dzie się do tego celu nadawał. Musimy prowadzić 
także swoje własne wewnętrzne dyskusje, potrzebne 
dla doskonalenia systemu i aparatu naszej pracy. 
Ileż jednak —  choćby tylko w  ostatnim roku —  
poruszyliśmy na' naszych zebraniach problemów, 
które b yłyb y interesowały każdego kulturalnego 
człowieka, nie tylko bibliotekarza, gdybyśmy się 
z nimi nie kryli tak zazdrośnie. W  takich okazjach 
nie w ystarczy lakoniczny anons prasowy, tu trzeba 
zacząć stosować formę bezpośrednich zaproszeń, 
kierowanych do instytucji i ludzi, jakich chcieli
byśmy wśród siebie zobaczyć. Pamiętać tu winni
śmy, że praca nasza interesuje żyw o księgarzy, tych 
szczególnie, k tórzy  swój zawód chcą unowocześnić 
i umocnić na podstawach dyscyplin, obowiązują
cych świat bibliotekarski. "Współpraca ż nimi jest 
dla nas bardzo i z różnych względów pożądana. N ie 
wolno nam także zapominać o istnieniu bibliotek 
szkolnych, szczególnie szkół średnich. K ontakt nasz 
z tym i ogniwami ruchu bibliotecznego da nam duże 
m ożliwości, tak w  sensie usprawnienia ich pracy, 
jak I w  sensie pozyskania młodego, najmłodszego 
narybku dla naszego zawodu. Koła nasze powinnyby 
podjąć bardzo wdzięczną inicjatywę odwiedzania 
bibliotek szkolnych, udzielania im swej fachowej 
pom ocy, wciągania uczniów w zagadnienia bibliote
karskie.

T e  czy inne kontakty, raz nawiązane, łatwo już 
podtrzym ać, jeśli się tego chce I potrzebuje, a nam 
Istotnie tych zewnętrznych zetknięć bardzo potrze
ba. "Wyjdą one na obopólną korzyść. Dla nas będzie 
nią niewątpliwe rozszerzenie zasięgu organizacyjne
go także I na nie zrzeszonych dotychczas biblioteka
rzy; dalej będzie nią utrwalenie i pogłębienie na
szej pozycji społecznej; będzie nią także rozszerze
nie naszych horyzontów  m yślowych. "Wejście w  ży 
cie społeczeństwa’, zapoznanie go z naszą postawą 
I naszymi potrzebami, ułatwi nam niejednokrotnie 
realizację naszych zamierzeń i projektów. Pozwoli 
nam uzyskać dla nich poparcie moralne, a czasem 
ułatwi też uzyskanie oparcia materialnego. Dziś nam 
żyć w  izolacji nie sposób.

T o  z jednej strony. Z  drugiej —  wejście w  spo
łeczeństwo, ujawnienie się nas jako organizmu 
istniejącego i żywego, położy podwaliny pod Inne 
niż dotychczas ustosunkowanie się do nas czynnika 
państwowego. Dziś jesteśmy tolerowani I niekiedy 
poklepywani po ramieniu. Delegacje nasze, wysyła
ne w  różnych sprawach do różnych dostojników
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państwowych, doznają „zasadniczo przychylnego 
przyjęcia", jak nas informuje Zarząd G łów ny 
w  swym  sprawozdaniu. N iekiedy nawet delegacje 
nasze osiągają konkretne sukcesy, jeśli do takich 
można zaliczyć na przykład powołanie kilku biblio
tekarzy do Podkomisji Bibliotek i Czytelnictw a 
przy Komitecie Upowszechnienia Książki. Związek 
tam jednak znowu reprezentowany nie będzie, bo 
ci koledzy nasi powołani zostali ad personam, nie 
zas' jako delegaci Zw iązku Bibliotekarzy.

Podobny przykład z tej serii: projektowana 
przez Związek w ycieczka do M oskwy nie doszła do 
skutku, bowiem nie udało się jej zapewnie pom ocy 
finansowej Państwa. A  przecież w ycieczka ta winna 
się była zmieścić w  ramach współpracy kulturalnej 
z ZSRR. W izyta nasza u bibliotekarzy radzieckich 
przyniosłaby pożytek nie ty lko  nam samym, ale 
i organizacji bibliotek w  Polsce, a równocześnie 
pozwoliłaby zapoznać tamto środowisko ź naszymi 
osiągnięciami. W izyta nasza byłaby więc p o zytyw 
nym posunięciem w  zakresie naszej zagranicznej po
lityki kulturalnej. Jakie to ma doniosłe znaczenie, 
wiem y z udziału naszego w  M iędzynarodowej Fe
deracji Zw iązków  Bibliotekarzy, gdzie posiadamy 
3ość poważną pozycję.

W szystko to razem dowodzi, że Państwo nie

docenia' jeszcze naszej roli w  życiu narodu. D ow o
dzi to niezrozumienia faktu, że m y —  biblioteka
rze —  stanowimy aparat, k tó fy  winien być pod- 
staw4 wszelkiego o książkę opartego planowania. 
Ze od sprawnos'ci naszych m ózgów i naszych rąk 
w  dużej mierze zależy ostateczne wszelkiej takiej 
akcji powodzenie.

Praca nasza jest mechaniczną z pozorów  tylko. 
Nasz udział w  życiu społecznym nie ogranicza się do 
stosowania w  praktyce znajomości techniki biblio
tecznej. Pojmujemy go szerzej i głębiej —  i to jest 
zasadnicza cecha bibliotekarstwa’ polskiego.

O pory, na jakie ciągle jeszcze w  pracy swej —  
tak pojętej —  natrafiamy, musimy zw alczyć i zwal
czym y. N ie wystarczą tu jednak wysiłki samego 
ty lko  Zarządu Głównego. W łaściwa ocena naszej 
pracy, zdobycie dla naszego Zw iązku właściwego 
stanowiska w  Państwie i społeczeństwie, zależy od 
nas wszystkich, na wszystkich szczeblach organiza
cyjnych. Zależy od tego, by nas —  zrzeszonych bi
bliotekarzy —  cechować zaczął dynamizm, płynący 
nie z megalomanii zawodowej, lecz z poczucia, że 
w  wielkiej machinie życia społecznego jesteśmy po
trzebnym , przystosowanym do określonych zadań, 
tętniącym pracą i wcale nie podrzędnym elementem.

Bogdan H orodyski

O CZYM MAMY MÓWIĆ NA KRAJOWYM ZJEŹDZIE 
BIBLIOTEKARZY

(A rtykuł dyskusyjny)

O d ostatniego krajowego zjazdu bibliotekarzy 
mija lat 13. Pierwsze zjazdy pozostawiły po sobie 
dobre wspomnienia —  dobra organizacja, ciekawa 
tem atyka: każdy specjalista mógł znaleźć coś szcze
gólnie ciekawego dla siebie i odpowiednie, większe 
czy mniejsze grono osób, z którym i mógł przedy
skutować dręczące go wątpliwości, czy też przed
stawić swoje osiągnięcia, choćby tyczy ły  one jakiejś 
maleńkiej cząstki wiedzy bibliotekarskiej.

A le czy pomimo tak dobrych wspomnień i na
dal ma być tak samo? C zy  po to maią się zjechać 
bibliotekarze z całej Polski, aby jedni specjaliści 
mogli sobie udzielić wiadomości o: „zmianach za
szłych w  katalogowaniu pergaminów", jak to w yra
ził jeden z uczestników zjazdu delegatów, a drudzy 
mogli przedyskutować jakiś b. w ażny dla nich oso
biście szczegół? W alny zjazd delegatów w  czerwcu 
b. r. ustalił zasadniczy temat dla krajowego zjazdu, 
ma nim być zagadnienie upowszechnienia książki. 
C zy  wobec tego należy utrzym ać stary szablon or
ganizacyjny: każda specjalność niech skrobie swoją 
marchewkę! C zy  to jest słuszne? C zy  czasem nie 
urosła w  międzyczasie tak wielka marchew, że do 
jej skrobania muszą się zabrać s p o ł e m  wszyscy 
bibliotekarze?

W eźm y choćby zasadniczy temat: upowszech
nienie książki. Jeżeli nie ma on być ty lko  szyldem, 
pokrywającym  pustkę, to musi być przedstawiony 
wszechstronnie I dogłębnie, muszą być postawione 
tezy I sposoby wprowadzenia ich w  życie. Ile pro
blemów wiąże się z tym  zagadnieniem, w ykazały 
choćby artykuły w  K uźnicy i Odrodzeniu z pewne
go rodzaju syntetycznym  artykułem prof. Musz- 
kowsklego na zakończenie. Jeszcze dobitniej różno
rodność i wagę zagadnienia' wykazała Krajowa N a
rada działaczy kulturalno-oświatowych, zwołana 
przez „C zyteln ika" do W arszawy w  dn. 27 czerw 
ca br.

C zy  rzeczywiście przez tych 12 lat, które nas 
dzielą od ostatniego krajowego zjazdu bibliotekarzy 
nie zaszło nic takiego, nad czym  sejmik bibliotekar
ski nie. powinien by podyskutować na plenarnych 
wspólnych posiedzeniach I wyciągnąć z tej dyskusji 
obowiązujące wnioski.

Uważam , że tak, że zaszły wielkie zmiany, 
o których musi porozmawiać całe gremium biblio
tekarskie. Uchwalenie I w p r o w a d z e n i e  
w  życie ustawy bibliotecznej, na której podstawie 
w  skład sieci wchodzą publiczne biblioteki wszyst
kich kategorii —  od najmniejszej oświatowej —
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gminnej, do wielkich naukowych. Współdziałanie 
tycli wszystkich typów  bibliotek ze sobą w  sensie 
stworzenia faktycznej sieci nie tylko organizacyjnej 
ale i w y c h o w a w c z e j  musi obchodzić za
równo bibliotekarzy tzw . oświatowych jak i tzw. 
naukowych, to zagadnienie muszą przedyskutować 
wspólnie.

Kr4g konsumentów słowa drukowanego powięk
sza się ciągle i to na wszystkich szczeblach i pozio
mach wiedzy. I chodzi o to, aby się stale powiększał. 
Państwo nasze czyni w  tym  kierunku olbrzym i w y 
siłek —  w idocznym  znakiem tego jest przeznacze
nie setek m ilionów na stworzenie now ych bibliotek.

M owa wrocławska Prezydenta R. P. dała pod
stawy ideowe i stworzyła moralny nakaz współ
działania dla wszystkich pracowników książki. N o 
w y element czytelników  we wszystkich typach bi
bliotek —  do naukowych specjalnych włącznie —  
wymaga wzm ożonej opieki ze strony bibliotekarzy. 
Strona nauczająca i w ychow aw cza pracy bibliote
karza nabiera coraz większego znaczenia. Zagadnie
nia naukowego opracowywania księgozbioru nie 
mogą jej usuwać w  cień. Stąd wynika konieczność 
rozszerzenia badań czytelnictwa i wiązania ich bar
dzo ściśle z pracą bibliotekarską. C zy  jest słuszne 
—  z punktu widzenia czytelnika —  pozostawianie 
organizacji bibliotek w  jednej komórce, a prac nad 
badaniem i organizowaniem czytelnictwa w  innej?

O to znowu wielkie zagadnienie, które musi in
teresować i musi być przepracowane zarówno przez 
bibliotekarzy oświatowców jak i naukowców. Od 
słusznego postawienia tego zagadnienia, od słuszne

go rozwiązania dróg, którym i należy dąży(ś do jego 
realizacji —  będzie zależała w  dużym  stopniu szyb
kość i trwałość osiągnięć kulturalnych w  tej dzie
dzinie. C zy  udział Zw iązku B. i A . P. nie powinien 
być tu dominujący.^ C zyż  włainie nie bibliotekarze 
zw iązkow cy powinni podać najlepsze sposoby obu
dzenia masowego potężnego „głodu" książki oraz 
najlepsze sposoby zaspokojenia go.

Upowszechnianie czytelnictwa pociągnie za so
bą tworzenie licznych now ych placówek bibliotecz
nych, rozbudowę już istniejących, a co za tym  idzie 
wyrasta koniecznos'ć powoływania now ych pracow
ników  bibhotecznych. K to i jak ma ich kształcić? 
K to ma ich ująć organizacyjnie? W  moim przeko
naniu Zw iązek B. i A . P. A le przy obecnych meto
dach pracy i systemie organizacyjnym  tego nie zro
bi. —  I metody i system powinny być poddane sze
rokiej dyskusji, skonfrontowane z istniejącą rze
czywistością, oparte na doświadczeniach zebranych 
ze wszystkich części kraju i ze wszystkich typów  
bibhotek. Taka dyskusja powinna się odbyć na na
szym sejmiku. Ilu nas jest, a ile powinno być? Ile 
i jakiego typu placówki pracy bibHotecznej istnieją, 
a ile i jakich jest przewidywanych i w jakim  czasie?

Plan realnej pracy Zw iązku musi być w kom po
nowany w  plan ogólny pracy kulturalno-os'wiatowej, 
gdyż w  przeciwnym  razie może się zdarzyć, że 
Związek zostanie przez narastające działanie innych 
instytucji odrzucony na bok, jak bywa odrzucony 
przez szybki żyw y prąd w ody bierny kawał drzewa.

Regina Fleszarowa

Z BADAŃ NAD CZYTELNICTWEM W ŁODZI.
Terenem  moich badań nad czytelnictw em  była  

I M iejska W ypożyczalnia książek dla dorosłych  
w  Łodzi, w  okresie od jej otwarcia — 22 kw ietnia  
1945 r. aż do 22 października 1947 r. tzn. przez dwa 
i pół roku. Złożyły się na nie: bezpośrednie obser
w acje obrotu książek, zapotrzebowań czytelniczych, 
poszczególnych czytelników  czy grup czytelniczych, 
notatki z kilkudziesięciu rozm ów indyw idualnych  
przeprowadzonych z czytelnikam i, w yniki ankiety, 
obliczenia kartoteki czytelników, statystyki ruchu 
czytelników  i obrotu książek oraz statystyki księ
gozbioru. W szelkie dane cyfrowe, ilościow e są rezul
tatem  ścisłych obliczeń tak ankiety (550 odpow ie
dzi) jak statystyk  czy kartoteki. W ypowiedzi czytel
n ików  o stosunku ich do poszczególnych książek, 
w zględnie pew nych działów  w  bibliotece, zostały  
częściowo zaczerpnięte z ankiety — częściowo z roz
m ów  ustnych. Szereg prób przekonał mnie, że
0 w iele  łatw iej pew nym  czytelnikom  wypowiedzieć  
się niż. w ypisać na tem at sw oich odczuć, refleksji
1 przeżyć w ew nętrznych w  związku z książką; 
zwłaszcza, jeżeli te przeżycia zahaczają o ich dzieje 
osobiste, najbardziej w łasne, jak to ma np. m iejsce

w  zastosowaniu do książek z okresu okupacji, czyli 
literatury m artyrologicznej. Przy tym  trzeba zazna- 

'Czyć, że jeśli rozmowa m iędzy bibliotekarzem  a czy
telnikiem  m a charakter bardziej niewym uszony, 
jest bardziej rozmową przyjacielsko-tow arzyską  
a mniej tzw. zasadniczą, w ówczas łatwiej o szczerą 
i nieskrępowaną odpowiedź.

Zakres m oich badań nad czytelnictw em  objął:
1) Charakterystykę poszczególnych grup czytel

ników  w  ich związkach stałych z czytelnictw em  itp.
2) Badania nad czytelnictw em  literatury pięk

nej, w  których starałam  się o zestaw ienia a) pisarzy 
ulubionych i najchętniej czytyw anych polskich i za
granicznych, b) pisarzy polskich w spółczesnych naj
bardziej znanych, c) najpopularniejszych książek  
w ydanych po w ojnie, d) książek ulubionych, tj. ta
kich, do których czytelnicy wracają, e) zapotrze
bowań czytelniczych w  dziedzinie literatury pięknej 
i f) stosunku czytelnika do powieści, poezji i dra
matu.

3) Badania nad czytelnictw em  literatury popu
larno-naukowej m ające wykazać: a) ilości prze
czytanych książek w  poszczególnych działach.
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b) stosunek do książki naukowej m ężczyzn i kobiet,
c) zapotrzebowanie w  tej dziedzinie — oraz ustalić 
proporcję pom iędzy czytelnictw em  literatury pięk
nej i naukowej.

C zytelnicy I M iejskiej W ypożyczalni pod w zglę
dem środowiskowym , w ykształcenia, zawodu stano
w ią zbiorowisko b. n iejednolite i zróżnicowane. 
Zawsze przeważa grupa uczących się, którą stano
w ią uczniow ie starszych k las szkół powszechnych, 
szkół średnich, kursów  dokształcających, szkół za
w odowych oraz studentów  U. Ł. i P olitechniki Łódz
kiej. Grupa ta stanow i nieom al połow ę liczby ogól
nej i połączone w szystk ie .grupy inne przeważają  
na ogół tylko o kilkadziesiąt osób. Druga grupa ilo
ściowo najw iększa, to robotnicy i rzem ieślnicy. 
Trzecia — pracow nicy um ysłow i. Dostarcza ich te 
ren dzielnicy obfitującej w  liczne fabryki. Wśród 
robotników i rzem ieślników  przeważają tkacze 
i dziewiarze przem ysłu w łókienniczego oraz ślusa
rze sąsiadującej z biblioteką fabryki W eigta i n ie
dalekiej fabryki Johna.

Wśród rzem ieślników  sam odzielnych najpow aż
niejszą pozycję zajm ują kraw cow e. W iększość pra
cow ników  um ysłow ych posiada n iski stopień w y 
kształcenia, przew ażnie z zakresu 2-3 klas gim na
zjalnych. W yjątek stanow i kilkunastu buchalterów, 
księgow ych, referentów, k ierow ników  biur oraz 
grupa nauczycielstw a.

N a pograniczu pracow ników  um ysłow ych i rze
m ieślników  stoi nieliczna grupa techników  różnych  
rodzajów: radiowych, w łókienniczych, elektrotech
nicznych.

Grupa „innych" jest reprezentow ana przeważnie 
przez kobiety, prowadzące gospodarstwo domowe 
i pozostające na utrzym aniu męża. W ywodzą się  
one w  w iększości z w arstw  pracow ników  fizycz
nych. W tej grupie jest kilkunastu funkcjonariuszy  
M. O., Straży Przem ysłow ej, U. B. i k ilku w ojsko
wych.

Wolne zaw ody reprezentują głów nie sądow nicy  
i p ielęgniarki w olno praktykujące.

Grupa pracow ników  handlow ych to ekspedientki 
sklepow e i pracow nicy Spółdzielni „Społem ”. 
W końcu października 1947 r. przy ogólnej liczbie 
1064 czytelników  tak się przedstaw iały poszczególne 
grupy:

Uczniowie 435
Studenci 72
Urzędnicy 185
Pracow. handl. 16
N auczycielstw o 18
Zawody w olne 23
Robotnicy i rzem. 207
Technicy 31
Inne 98

C zytelników  już scharakteryzowanych pod 
w zględem  środow iskowym  i zaw odowym  należy te
raz scharakteryzować w  ich stosunku do czyteln i
ctwa. Można by przeprowadzić podział na; sam ou
ków, m iłośników  książki, poszukiwaczy rozrywki, 
czytelników  zw iązanych z książką przez potrzebę

aw ansu społecznego oraz na system atycznie uczą
cych się pod kierunkiem  (uczniowie i studenci). L e
ktura tych ostatnich tak z działów naukow ych jak  
z literatury pięknej jest w ytyczona zakresem  nauki 
i w skazów kam i nauczycieli — nim i specjalnie zaj
m ow ać się nie będziemy.

P ośw ięcić natom iast należy trochę czasu i m iej
sca w iernym  m iłośnikom  książki.

P ierw si czytelnicy po otwarciu biblioteki — to 
byli w łaśnie oni. S taw ili się po pierw szym  ogłosze
niu, jakie pojaw iło się w  prasie. K siążkę do ręki 
brali praw ie ze wzruszeniem , w yrażając nieraz 
w  bardzo gorący sposób sw oją głęboką radość 
z m ożności korzystania z polskiej biblioteki po tylu  
latach przerwy, tęsknoty za książką, rozłąki z tym  
najserdeczniejszym  przyjacielem  człowieka. Zw ła
szcza Łodzianie, pozbaw ieni zupełnie w  czasie oku
pacji bibliotek tak publicznych jak prywatnych, 
zdradzali o w iele w iększy stopień „wygłodzenia" 
czytelniczego niż m ieszkańcy „GG“, gdzie dew asta
cja księgozbiorów  nie była tak gruntowna jak na 
terenach przyłączonych do Rzeszy. Wśród tych  
pierw szych czytelników  byli niedaw ni w ięźniow ie  
pbozów koncentracyjnych, dla których w ejście do 
biblioteki i w ypożyczalni książki było jedną z form  
„powrotu do życia“. B yli ludzie, którzy do Łodzi 
i rodzin sw oich pow rócili zaledw ie przed paru dnia
m i po kilkusetkilom etrow ej w ędrów ce z przym uso
w ych robót w  Niem czech, gdzie przebyw ali przez 
lat k ilka z dala od kraju i polskiej książki. B yli 
daw ni czytelnicy m iejskich bibliotek dziecięcych, 
których dojrzewająca m łodość przypadła na cięż
k ie lata w ojny i którzy przychodzili do naszej no
w ej w ypożyczalni jak do instytucji znajom ej sobie, 
bliskiej, przypom inającej im  dzieciństw o szczęśli
w e, przyjaźń z m iejską książką i m iejską bibliote
karką. B yli daw ni czytelnicy, którzy przynosili cen
ne częstokroć książki, ukryw ane w  okresie okupacji 
po strychach i piw nicach, a zlecone im  do przecho
w ania przez daw ny personel biblioteczny. W ten  
sposób pow róciła na półki W ypożyczalni: Encyklo
pedia Przeworskiego, 4 tom y -„Świat i Ż ycie“, k il
ka tom ów  „Biblioteki W iedzy“, „Krzyżowcy", „Li
teratura" Chrzanowskiego, „Jan Krzysztof" i w . in.

Do tej grupy m iłujących książkę zaliczam  także 
i robotnika, który ofiarował bibliotece cały plecak  
utw orów  poetyckich, ocalonych ukradkiem  z płoną
cego row u na W idzewie, gdzie N iem cy zsypali kilka  
sam ochodów książek polskich na pastw ę ognia, 
oraz ową starszą dozorczynię — ofiarodawczynię 
15 dzieł Żeromskiego, Sienkiewicza, M ickiewicza, 
w yjętych  ze śm ietnika, do którego now i lokatorzy 
Pi,eichsdeutsche w rzucili je po zajęciu m ieszkania  
po w ysiedlonych. K siążki te  dozorczyni oprawiła  
w  gruby czysty papier, zabrudzenia i plam ki w ytar
ła starannie gum ką i tłum aczyła się z nieco p iw 
nicznego zapachu, jakim  kartki były przesiąknięte, 
gdyż suteryna, w  której podczas okupacji m ieszka
ła, była w ilgotna.
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Opis tej grupy czytelników  niechaj zamknie 
skreślenie sylw etk i dwudziestoletniego ślusarza, 
który będąc na robotach w  Bawarii, swój, jak m ó
w ił, „krwawo zapracowany odpoczynek'* niedzielny  
pośw ięcał często na 10-kilom etrowy marsz do po
bliskiego lagru po w ypożyczenie jednej książki, czy
tyw anej nieraz przy księżycu pod ścianą stajni. 
W yprawy jego, nie ty le po złote ile po czytelnicze 
runo, nie zaw sze kończyły się szczęśliw ie. I tak  
dwukrotnie na skutek złam ania zakazu opuszczenia 
ferm y został odesłany do pobliskiego Arbeitsamtu, 
który zastosow ał doraiźnie jako karę porządną por
cję k ijów  i razów, 2 w ybite zęby były zapłatą za 
możność odczytania po raz drugi w  życiu ulubione
go „Potopu". „Ale nie żałuję tego, przecież ja bym  
bez tych kochanych książeczek w ściekł się lub mar
nie zdechł na niem ieckiej słom ie“.

Interesującą grupę stanowią czytelnicy, których  
do biblioteki skierowała potrzeba aw ansu społecz
nego. W pierw szym  roku istnienia biblioteki poja
w iało się ich o w iele  w ięcej, obecnie m niej. Są to 
przew ażnie św ieżo kreow ani urzędnicy, niedawno  
jeszcze w oźni, gońcy, rzem ieślnicy; kierow nicy  
m niejszych fabryk lub w arsztatów  — aw ansowani 
po w ojnie z niższych biuralistów; k ilku  funkcjo
nariuszy M. O. i U. B. pnących się po stopniach  
sw ojej hierarchii służbowej. W szyscy oni, pragnąc 
utrzym ać się na sw oich obecnych stanowiskach, na 
które w ysunęli się  dzięki pow ojennym  warunkom  
i przemianom ustrojowym , lub dążąc do aw ansów  
dalszych zdają sobie jednocześnie sprawę ze swoich  
licznych niedociągnięć i braków w  dziedzinie w y
kształcenia i w iadom ości ogólnych, starają się im  
zapobiec drogą system atycznego czytelnictwa, opar
tego naw et czasam i na dzienniczkach lektury i w y 
pisach z dzieł przeczytanych. Czytają oni przeważ
nie działy; nauk historycznych, społecznych, geogra
ficznych i m atem atyczno-przyrodniczych.

Stosunkowo nieliczna, bo licząca osób 30, ale 
bardzo w artościow a jest grupa czytelników  sam o
uków, kształcących swój um ysł i rozszerzających  
swój św iatopogląd często bez żadnych celów  u tyli
tarnych. Poziom ich w ykształcenia jest bardzo róż- 
nolity, bo od księgow ych aż do zupełnie prostego 
robotnika, ale stosunek do książki i bibliotekarza  
u w szystkich jednakowy. Jest on dla nich nauczy
cielem  i przyjacielem , przewodnikiem  w  poszuki
w aniach w iedzy. Wśród czytelników  sam ouków w y 
różnia się zwarta grupa słuchaczów M iejskiego U ni
w ersytetu Społecznego (osób 13). M iędzy nim i znaj
dują się fryzjer, ekspedientka, dwóch robotników, 
kierow niczka przedszkola, trzy urzędniczki-m aszy- 
nistki, m ajster w łókienniczy, dwóch uczniów  szkół 
zawodowych, ślusarz, m łoda kobieta bez zawodu, 
prowadząca gospodarstwo domowe. Czytelnicy ci 
czytają książki z działów: historii, socjologii, kryty
ki literackiej, przyrody, poezji i literatury klasycz
nej, prosząc zaw sze o dobranie im  odpowiedniej do 
w ykładów  lektury lub podając już książki polecone

przez w ykładow ców. Rzadko kiedy sięgają po książ
kę rozrywkową.

Wybija się wśród nich robotnik w  średnim  w ie
ku, słuchacz jeszcze przedw ojennego M iejskiego  
U niw ersytetu Społecznego, odznaczający się dość 
dużym oczytaniem  w  dziedzinie ekonom ii i socjo
logii, będącej przedmiotem jego w ieloletn ich  zain
teresowań. W związku z tym i sw oim i zaintereso
waniam i w ykorzystuje w szystkie m ożliw ości nauki, 
kursy, odczyty, cykle w ykładów  oraz w szystkie 
m ożliw ości uzyskania odpowiedniej lektury bądź 
w  naszych bibliotekach, bądź od osób prywatnych, 
jak np. od pew nego studenta socjologii. Z reguły  
nigdy nie żąda innych książek poza wyżej w ym ie
nionym i działami.

Ostatnia grupa czytelników, bardzo liczna, re
krutująca się z przedstaw icieli w szystkich zawodów  
i środowisk, traktuje czytelnictw o jako rozrywkę, 
i wypoczynek. Stąd nastaw ienie głów nie na lektu
rę pow ieściową. Przy m otyw acji w łaśnie takiej lek 
tury czytelnik podaje potrzebę odprężenia nerw o
wego po pracy, rozw eselenia, oderwania się od co
dziennych trosk. N iem niej bardzo często zaznacza
ją przy tym, że pragną także, aby pow ieściow a  
książka jednocześnie nauczyła ich czegoś o życiu, 
dawała dobre przykłady, działała umoralniająco.

Np. rzem ieślnik pisze „Czytam najchętniej tych, 
którzy w  pracach sw ych usiłują podnieść czytelnika  
na w yższy poziom etyczny i uszlachetniający". B iu
ralistka: „Dla m nie w inna kupić biblioteka takie 
książki, któreby interesow ały i wprowadzały na do
brą drogę postępowania, a nie m ęczyły zbyt trud
nym i zagadnieniam i społecznym i”. Uczeń: „Uwa
żam, że biblioteka w inna w łączyć takie książki, któ
re dałyby szerokim rzeszom publiczności zadow ole
nie, a także pogłębiły w iedzę i inteligencję". Na ogół 
czytelnicy żądają, jeżeli n ie w skazań moralnych, to 
pozytyw nej postaw y autora w obec zagadnień m o
ralności.

Za przykład niechaj posłuży książka Prom ińskie- 
go „Twarze przed lustrem". Książka ta, jak роч 
w iedział jeden z czytelników , budzi w ew nętrzny  
opór". „Niesm aczna i obrzydliwa atm osfera, nie-r 
przyzwoita", oto epitety innych czytelników  — lu
dzi dojrzałych, m ających poza sobą lekturę n iejed
nej książki śm iałej czy realistycznej. Z rozmów  
przeprowadzonych z nim i w ynika, że nie oburza ich  
ani irytuje treść książki i perypetie bohatera za- 
w ikłanego pom iędzy żoną i kochanką i dążącego do 
takiej sytuacji, aby żyć z obiema i aby obie żyły  
ze sobą w  przyjaźni. ^Ani naw et typ ukochanej — 
kelnerki w  niem ieckim  lokalu i przyjaciółki dwóch  
Niemców. O statecznie takie rzeczy zdarzają się 
w  życiu — potwierdzają i zgadzają się także, że 
o w szystkim  w łaściw ie pisać można i nie w  tym  
leży cała ujem ność książki, ale w szystkich tych czy
telników  (15) gniew a brak w yraźnie zaznaczonego 
stanowiska autora. „On tak pisze, jakby się soli
daryzował z całym  tym  bałaganem  moralnym"
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(urzędniczka); „Ten Prom iński to jakby sam  nie  
w iedział, gdzie leży zło, a gdzie dobro w  tej całej 
spraw ie, i co należy robić") (robotnik, słuchacz 
przedw ojennych U niw ersytetów  Społecznych); 
„Czytelnik to może nie w iedzieć jak postąpić, ale 
pisarz pow inien pokazać, że on w ie, iż jego boha
ter źle postępuje i że się na to nie godzi, a tu co? 
Od tego jego talent, ażeby to zrobił delikatnie”, 
(robotnica — czytająca od 15 lat); „Ja nie czuję, 
ażeby ten autor był porządny" (krawiec).

Te najcharakterystyczniejsze w ypow iedzi po
twierdzają opinię ogólną czytelników , że brak zde
cydowanej postaw y m oralnej autora „Twarzy przed 
lustrem" razi ich w ybitn ie i dlatego klasyfikują te 
książkę jako pozycję ujem ną. Te w ysokie w ym aga
nia, jakie staw ia na ogół książce przeciętny czytel
nik pow ieściow y, kierują go w  stronę literatury  
w artościowej, w  stronę k lasyków  przede w szystkim , 
i co lepszych pisarzy w spółczesnych. Tu oddamy 
głos ankiecie, której w ynik i pokryw ają się zresztą 
CEiłkowicie z obserwacjam i bezpośrednim i z okresu  
2У2 lat pracy w  bibliotece.

A nkieta zaw ierała siedem  pytań:
1) Jakie książki w inna biblioteka zakupić dla 

Ciebie?
2) Czy interesuję Cię pow ieść, poezja, utw ór 

sceniczny czy książka popularno-naukowa?
3) Czy m asz sw oje książki ulubione, takie do 

których wracasz? Jakie?
4) Jakich pisarzy w spółczesnych czytałeś?
5) Które książki z „nowości" w ydanych po w oj

nie już znasz?
6) Jakich pisarzy czytujesz najchętniej?
7) Jakie m asz w ykształcenie? Zawód?
Ankieta była anonim owa. Odpowiedziało na nią

osób 550 a w ięc co drugi czytelnik W ypożyczalni, 
w  tym  kobiet — 262, m ężczyzn — 288.

W edług zawodów natom iast:
219 odpowiedzi udzielili uczniow ie i studenci; 

53 robotnicy; 62 rzem ieślnicy; 122 pracown. um y
słowi; 6 pracown. handlow i; 16 zaw ody wolne; 
51 inni; 21 technicy.

Obliczenia ustaliły  następującą listę pisarzy naj- 
ulubieńszych:

1. S ienkiew icz gł. 294 (mężcz. 166, kob. 128)
2. Prus 99 258 )) 143 jy 115
3. Żeromski 9У 239 99 120 99 119
4. Rodziewiczówna 188 99 85 103
5. Reym ont » 139 99 69 99 70
6. Orzeszkowa 129 64 99 65
7. K raszewski 107 99 62 45
8. M ickiewicz 100 99 59 99 41
9. M eissner >> 69 99 44 У9 25

10. London >y 57 99 38 19
11. Słow acki

i M akuszyński 56
12. Kossak-Szczucka 47
13. Tołstoj, M ostowicz

i Fiedler >> 35
14. Konopnicka, Zarzy-

cka, M orcinek 99 30

15. K orzeniowski, 
M niszkówna, 
Sieroszewski

16. M arczyński, Dumas
17. Hugo
18. D ostojew ski, Verne, 

Conrad, B oy-Ż eleń
ski, Rolland, B al- 
zac, Wiech, Brand  
М ах

19. Lagerlof, N ałkow 
ska, Gojawiczyńska, 

D ickens, France, 
Curwood

20. W alace, Courts- 
Mahler

27
24
24

16

11

Reasum ując te w yniki w iedzim y, że trzy pierw 
sze m iejsca, czyli najw iększą ilość głosów  uzyskali 
trzej nasi w ielcy  pisarze, przy czym  nie decyduje  
tu absolutnie o ich powodzeniu tylko m łodzież uczą
ca się w raz ze sw oją lekturą obowiązkową, gdyż 
u Prusa na głosów  255 zaledw ie 125 przypada na  
uczniów, u Sienkiew icza na 294 tylko 122 uczniów, 
u Żerom skiego na 239 — 108 uczniów.

W szyscy w ym ienieni pisarze tym  się różnią je 
szcze od innych, że czytelnicy w racają do każdej 
z ich książek po wielekroć. N ie ma takiego dnia  
w  bibliotece, ażeby n ie było po kilkadziesiąt nieraz 
zgłoszeń na tych autorów. Proszą o n ie w szyscy: 
robotnicy, intelegenci, rzem ieślnicy, uczniowie. Po
za głębokim  kultem  czy upodobaniem  a naw et 
przyw iązaniem  działają u dorosłych takie przyczy
ny jak  odległy, ale trw ający jeszcze w pływ  szkoły  
w  dziedzinie sm aku literackiego, chęć dorównania 
w  lekturze sw oim  dzieciom, przerabiającym  w ła 
śnie takie dzieła, lub m łodszem u rodzeństwu; dobra 
opinia o tym  pisarzu w  środowiskach robotniczych  
i drobnomieszczańskich, pew ien  konserw atyzm  li
teracki charakterystyczny dla tych środowisk uzna
jących raczej tylko autorytety. Jeśli chodzi o pisa
rzy w spółczesnych, to liczba czytelników , um ieszcza
jących ich wśród pisarzy najm ilszych, w aha się 
w  granicach od 69 do 11. W szystkie zresztą rozm owy  
z czytelnikam i ten  fakt potwierdzają — pisarzy  
w spółczesnych czyta się chętnie, na ogół now ości 
m ają pow odzenie w  bibliotece, w  rubryce żądań  
i życzeń pojaw ia się bardzo często prośba o zakupy  
z tego zakresu. Ciekawość, chęć poznania now ych  
.stylów literackich now ej tem atyki, now ych zagad
n ień  itd. skierow uje czytelnika naw et m ało w y
kształconego do w spółczesnej literatury pięknej, ale 
głębokie upodobania ich czy kult — obejm ują prze
de w szystkim  pisarzy dawnych.

Zdarza się niekiedy, że pew ien rodzaj snobizmu  
literackiego naw et u tych zupełnie „maluczkich" 
pcha ich w  kierunku pisarzy najnowszych. Tak np. 
pew na m łoda Żydówka, półinteligentka, w ielokrot
nie prosiła o książki „autorów żyjących". Gdy pew 
nego razu zaproponowałam  jej jakąś wartościową  
pow ieść, a ona zncw u zapytała „czy autor pow ieści 
żyje obecnie", zainteresow ałam  się tym  podejściem
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do książki. Okazało się, że zauważyła, iż w  rozmo- 
w acłi tow arzyskicli „o poziom ie wyższym", jak  
określiła, m ów i się o tycłi przede w szystkim  pisa
rzach, którzy piszą i działają w spółcześnie, a ponie
w aż ona nie cłiciałaby „być w  t y le  za innymi", 
stąd jej wybór.

Pisarz ulubiony, najchętniej czytany, to także 
' przede w szystkim  pisarz polski, nie zagraniczny. 
A czkolw iek dość często m ają m iejsce prośby , o lau
reatów  Nobla, o pisarzy skandynaw skich, o prze
kłady z francuskiego, to London jako najbardziej 
poczytny z „zagraniczniaków“ ma zaledw ie 57 w ie l
bicieli. Conrad m a 16 gł, i to jak obliczyłam  są 
zgrupowani w szyscy z całej biblioteki „conradyści“. 
Na horyzoncie czytelniczym  b. rzadko (1—2 na 100 
czytelników) pojaw ia się conradysta. Tym jednak  
różni się on od pozostałych czytelników , że nie ty l
ko zna całą twórczość Conrada, że go otacza p e w 
nego rodzaju kultem , ale że nieustannie powraca 
do jego książek w  różnych okresach sw ojego ży
cia, znajdując w  nim  zaw sze coś now ego i pasjo
nującego. Poza conradystam i w yróżnia się kilku  
zagorzałych adoratorów książki Romain Rollanda  
„Colas Breugnon“. Jeden z nich w e w szystkich naj
cięższych chw ilach okupacji sięgał po to dzieło. 
Druga zaś określając swój stosunek do tej książki, 
pow iedziała w  W ypożyczalni, że pragnęłaby „aby 
jej Colasa do trum ny włożono".

Zajm ijm y się w reszcie i gustam i niższym i. Listę 
ich otw iera najw yższa klasa — Mostowicz, uzyskał 
gł. 35, ty le co Tołstoj. Zarówno jego jak  Zarzycką 
i M niszkównę, jak w reszcie Courts-M ahler popie
rają przede w szystkim  niestety kobiety.

U lubieńcem  panów  natom iast jest М ах Brand, 
M arczyński i  Wallace.

Widzimy z zestaw ienia, jak mało jest ulubień
ców  wśród miernot. Jeżeli najulubieńszy pisarz 
w ybitny uzyskał 294 gł., a m arny tylko 35, jeżeli na 
41 pisarzy w ytypow anych na 20-u m iejscach 7 za
ledw ie jest poniżej poziomu, to fakty te m uszą nas 
napawać zadowoleniem .

Pam iętajm y zwłaszcza, że pytanie w  ankiecie 
na tem at najchętniej czytyw anych obejm uje prze
cież w szelkie m ożliw ości pozabiblioteczne, które są 
dość duże, jeśli chodzi o złą literaturę, a mimo to 
proporcje są tak korzystne.

Co zaś do literatury typu sensacyjno-krym inal- 
nego w yłow iłam  5 ankiet (robot, i uczn.), w  któ
rych pojaw iają się w  rubryce najchętniej czytyw a
nych tylko nazw iska takich pisarzy jak: N asielski, 
Leblanc, Brand, W allace. Raczej jednego lub dwóch  
tego typu autorów  w ym ieniają ankiety w  tow arzy
stw ie często znakom itym , jak np. Zarzycka i Mic
kiew icz. P ew ien  czytelnik pisze: „jestem  m ilicjan
tem  służby śledczej, z tego powodu interesuję się 
krym inologią, która w  mej pracy przy wykładach  
podnosi i pogłębia mój umysł. Każda sensacyjno- 
krym inalna książka jest czytana po kilka razy prze
ze m nie i poszczególne naiiki zapisywane".

W pierw szym  ,roku po otw arciu biblioteki zgło
szenia na literaturę sensacyjną były niesłychanie 
rzadkie. Przeciętnie raz czy dwa razy na miesiąc. 
Obecnie stają się coraz częstsze, aczkolw iek pro^ 
porcjonalnie do innych zapotrzebowań czytelni
czych ilość ich jest b. niew ielka. W ydaje m i się, 
że w  m iarę oddalania się od przeżyć w ojennych, 
które były poniekąd strawą duchową dla pełnej 
niepokoju i żądzy przygód młodości, w  m iarę sta
bilizacji i uspokojenia życia, odzywa się silniej po
trzeba zaspokojenia owego głodu nadzwyczajności, 
przez film  lub lekturę.

Wśród am atorów sensacji i krym inalistyki czy
telnicy, zazwyczaj m łodzi (rzadziej w  sile wieku) 
dzielą się na takich, u których jakieś osobiste do
znania mniej w ięcej awanturniczej treści obciąża
ją ich w spom nienia, i na najm łodszych, którzy je 
szcze nic nie przeżyli, a których fantazja pragnie 
się w yżyć w  lekturze. K ilku natom iast czytel
ników  dojrzałych — ongiś przed wojną am ato
rów  lektury sensacyjno-krym inalnej, przyznało się, 
że ciężar ich w ojennych przeżyć osobistych, będą
cych często najdoskonalszą sensacją, połączonych  
z śm iertelnym  ryzykiem , odstręczył ich od lektury  
tego typu, a w  konsekw encji sw ojego znużenia 
psychicznego potrzebują tylko książki pogodnej,
0 spokojnym  nurcie akcji, nie trzym ającej uw agi 
w  napięciu. Na podstawie licznych doświadczeń  
z czytelnikiem  literatury sensacyjnej przekonałam  
się, że najłatw iej zainteresow ania ich skierować 
poprzez stopniow anie lektury fantastycznych po
w ieści podróżniczych o fabule pełnej przygód i do
brej pow ieści m arynistycznej, aż do reportaży 
z podróży i w ypraw  odkrywczych, opisów  sław 
nych lotów  i turystyki wysokogórskiej. W kilku  
w ypadkach udało m i się naw et takich czytelników  
doprowadzić do książek graniczących z dziełam i 
naukow ym i np. z Bibl. Podróż. Trzaski, Everta
1 M ichalskiego: Irw ina „Samotnie przez pustynie  
lodowe", A ppeliusa „Kryzys Buddy", K ellerm ana  
„Droga Bogów", La Varre „Złoto, diam enty, orchi— 
deje", Katza „Pogodne dni wśród brunatnych lu 
dzi" lub popularno-naukowym i z działu geografii, 
jak obie książki Van Loona z Bibl. W iedzy „Geo
grafia w  kalejdoskopie" i „Dzieje odkryć geogra
ficznych".

Pierw sze zetknięcie się czytelników  z książką  
Gołubiewa „Bolesław Chrobry" wykazują, że książ
ka ta ciężka rozmiarami i językiem  uzyska dużą 
popularność. Czytelnicy chw alą jej żyw ą i ciekawą  
akcję, koloryt dawnych czasów, im ponuje im  w ysi
łek  autora i ciekaw i ciąg dalszy. Pokrewna Gołu- 
biew ow i „Saga o Jarlu Broniszu" Grabskiego na 
razie nie zyskuje takiego uznania. Zdarza się, że 
po przeczytaniu 2 tom ów  nie żąda już czytelnik  
trzeciego. Na konkretne jednak w nioski w  sprawie 
czytelnictw a tych dzieł jeszcze nie czas.

Przechodząc do dalszych punktów ankiety w i
dzimy, że zestaw ienie książek najulubieńszych cał
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kow icie pokrywa się z zestaw ieniem  pisarzy naj
chętniej czytywanych.

Trylogia uzyskuje przytłaczającą w iększość 212 
gł. (w  tym  tylko 102 młodz. uczącej się) dwukrot
nie w iększą od Lalki, mającej 106 (57 mł. ucz.); N a
stępne dwa m iejsca zajm ują znow u dzieła S ienkie
w icza „Quo vadis“ i „Krzyżacy''. P iąte m iejsce ob
sadzają nieom al jednakową ilością głosów  „Popio
ły", „Faraon", „Pan Tadeusz". Tu w  form ie dygresji 
muszę dodać, iż zdarzało m i się słyszeć w  pracy 
bibliotekarskiej b. ładne w ypow iedzi na tem at „Pa
na Tadeusza" np.: pew ien urzędnik do kuzynki 
swojej, w ahającej się pom iędzy tom em  A snyka  
a „Panem Tadeuszerh", już jej zresztą znanym, po
wiedział; „Weź „Pana Tadeusza" nie zastanawiaj 
się, tę książkę raz na rok każdy pow inien przeczy
tać". K raw cow a do robotnicy, przeglądającej pod
suniętego jej „Pana Tadeusza"; „Jeżeli pani n ie  
zna tego, to niechaj pani bierze jak najprędzej, ja 
już trzeci raz czytam i ciągle m i s ię  podoba".

Stary rzem ieślnik; „Ech, w ezm ę zngwu Sien
kiew icza i „Pana Tadeusza", przynajm niej w iem

z góry, co m nie czeka; piękne i koniec! A z tym i 
now ym i książkam i, to nigdy nie wiadomo". Pan  
Tadeusz to chyba jednak jedyny poemat, który  
trafił w szędzie, znają go w szyscy nieom al czytelni
cy biblioteki. Po „Panu Tadeuszu" uplasow ały się 
kolejno „Nad Niemnem", „Syzyfow e prace", „Pla
cówka" i „Wierna rzeka".

Cały szereg czytelników  w ypow iedział się na
tomiast, że wraca do w szystkich książek S ienkie- 
iricza, w szystkich Prusa, Żeromskiego, Reymonta, 
Orzeszkowej i Kraszewskiego. Co 15-ty mniej w ię
cej czytelnik nie powraca nigdy do przeczytanych  
książek, bądź z braku czasu, bądź z zasady — lub  
powraca tylko do naukowej.

N ie pojaw ia się w  tej liście ani jedna książka 
współczesna, która by m iała aż kilkunastu w yznaw 
ców, ani jedna zagraniczna — i to znowu szczegół 
b. charakterystyczny. Odpowiedzi, które dały oba 
pow yższe zestawienia, odznaczały się na ogół b. nu
żącą monotonią.

Irena Nagórska
(c. d. n.)

O ZAINTERESOWANIACH CZYTELNICZYCH DZIECI 
WARSZAWSKICH.

W  celu zbadania zainteresowań czytełnicżych 
w^ród dzieci Sekcja Bibliotek D ziecięcych przepro
wadziła ankietę w  6 czytelniach dziecięcych —  w 
tym  5 czytelni Biblioteki Publicznej m. st. W ar
szawy i I czytelnia R T P D .

Ankieta składała się z dwóch części.

Pierwsza część zredagowana była w  ten sposób, 
aby czytelnik na podstawie znanych sobie książek 
wypowiedział się: i)  jaki rodzaj książek najbardziej 
mu odpowiada (tzn. powieści, przygody, pbwies'ci 
historyczne, baśnie, naukowe itp.); z) których  au
torów  uważa za najlepszych, piszących najcieka- 
wiej; з) jakie książki chciałby mieć na własność 
(przypuszcza się, że tu wymienione będą ulubione 
książki).

Druga część dotyczyła życzeń czytelników  od
noszących się do tem atów, bohaterów, czasu i miej
sca akcji w  książkach, które chcieliby, aby b yły  na
pisane. I ta część jest najciekawsza z  zupełnie zro
zum iałych względów, gdyż daje pewne wskazówki, 
jakie tem aty należałoby poruszać i jakie są dezyde
raty m łodocianych czytelników.

N a ankietę odpowiedziało 334 czytelników 
w wieku od 10 do 15 lat, w  tym  48%  dziewcząt 
i 52%  chłopców. U dział w  ankiecie był dobro
wolny.

Umieszczona niżej tabelka' zorientuje, jakie ro
dzaje książek cieszą się największym, a jakie naj
mniejszym powodzeniem wśród dziewcząt i cłiłop- 
ców.

Procent odpowiedzi 
Rodzaj książek dziewczęta chłopcy razem
powieści 12,6 7,9 20,5
przygody 8,1 14,6 22,7
powieści historyczne 10,5 13,2 23,5
książki naukowe 4,8 4,6 9,4
baśnie 4>i 5>i
legendy 3,6 2,5 6,1
utw ory sceniczne 1,7 0,7 2,4
poezje 3,1 1,4 4,5
czasopisma 1,1 2,0 4,7
książki dla najmłodszych 1,7 0,8 2,5

Z  zestawienia tego w ynika, że największy %  
czytelników  wypow iedział się za powieściami hi
storycznym i, następnie za powieściami obyczajo
w ym i i przygodow ym i; przy czym  chłopcom od
powiadają bardziej powieści historyczne i przygody, 
dziewczętom  zaś powieści obyczajowe. N ależy tu 
zaznaczyć, że uczestnicy ankiety podawali najczę
ściej dwa rodzaje książek, np. powieści historyczne 
i przygody, powieści i poezje.

Autorem , k tóry  według zdania naszych czytel
ników pisze najciekawiej, jest Sienkiewicz —  otrzy
mał 20%  głosów ( 1 1 %  chłopców, 9 %  dziewcząt). 
T oteż „T ry logia", „K rzyża cy ", „ W  pustyni 
i w  puszczy" zajmują trzy  pierwsze miejsca wśród 
książek, które czytelnicy chcieHby mieć na włas
ność. Następne miejsca' zajmują: M ickiewicz (6,7% ), 
Prus (5 ,9% ) i Przyborowski.

Z  pisarzy współczesnych największym pow o
dzeniem cieszy się Makuszyński (3,4% ), Meissner

98



(i ,7 %), Fiedler (1,4%). T u  należy zw rócić uwagę, 
że dwaj ostatni są brani pod uwagę jako piszący na 
tematy z  ostatniej wojny, lecz nie żadna z ich 
książek, tylko Konarskiego „K rzyw e K oło“  otrzy
mało najwięcej głosów.

Z  pisarzy przygodnych Curw ood otrzym ał 2,5 
procent głosów, Verne —  1 ,7 %  głosów. Inni pi
sarze otrzym ali znikom y procent giosów, tłumaczy 
się to tym , że nazwisk wym ienionycn było bardzo 
dużo. , ,

Porównując dane liczbow e dotyczące autorów 
i tytu łów  książek, które czytelnicy cliciehby .mieć 
na własnos'ć, można wywnioskować, że zaintereso
wania tematami historycznym i oraz ostatnią wojną 
i związanym i z nią przeżyciam i są silniejsze niż 
zainteresowania przygodam i.

Przejdźm y teraz do drugiej części ankiety, aby 
dowiedzieć się, jakie są dezyderaty naszycn czytel
ników. ja k  w ynika z zestawień, przede wszystJsam 
chcą książek na tematy z czasów okupacji, pow 
stania, partyzantki —  20,7%  giosów, w  tym  10,7%  
cliiopców, 10 %  dziewcząt. Zaliczyć tu można 
również w ypow iedzi, by pisano „o  wojnie i bit
w ie" (12%  głosów —  i5>5^ chłopców, 1,5%
dziewcząt), gdyż większosć z nich na pewno odno
siła się do ostatniej w ojny. M ożna więc powie
dzieć, że trzecia część uczestników ankiety opo
wiedziała się za tematami współczesnymi, bliskimi.

Tem aty przygodow e zajmują następne miejsce, 
a więc 20,6^0 czytelników , w tym  1570 chłopców, 
życzy  sobie, żeby pisać  ̂ Indianach, cowboyach, 
Polakach wśród Indian itp.

Historia —  „daw na", jak określają dzieci —  
wliczając w  to  i  polską ma 10,670 zwolenników, 
w tym  zdecydowana większość chłopców (6,370). 
Zwolennicy w yżej wym ienionych tematów, to 
w  większości chłopcy, dziewczęta opowiadają się 
za tematami z życia dzieci, szkoły, pensjonatów 
szkolnych —  z „życia  codziennego", jak wyrażają 
się niektóre z  czytelniczek. W ypow iedzi na te te
m aty osiągają 16% , a w  tym  tylko  0,6% chłop
ców. Zgadza się to  z pierwszą częścią ankiety, gdzie 
również większość dziewcząt opowiedziała się za 
powieściami obyczajowym i.

O prócz w yżej wym ienionych tematów, czytel
nicy podają wiele innych, np. z dziedziny techni
ki, lotnictwa, biologii, filmu —  tu jest większość 
chiopców. T a k  samo przedstawia się sprawa w y 
praw i podróży. Tem aty przyrodnicze —  botani
ka, zoologia —  interesują 2,3% czytelników, 
w  tym  1,4 %  dziewcząt. Mało uwzględniona jest 
baśń —  1,8 % , w  tym  dziewczęta stanowią 1 ,4 % . 
Inne tematy, np. sensacyjne, kryminalne, fantastycz
ne, religijne trafiają się sporadycznie.

W ypow iedzi odnoszące się do osoby bohatera, 
czasu i miejsca akcji odpowiadają zainteresowaniom 
tematami. A  więc w  książkach mają występować 
ludzie z okresu okupacji: partyzanci, powstańcy,
więźniowie polityczni itp. —  wypowiedzi

(Sj5 %  stanowią chłopcy). Oddzielnie wymieniane 
jest wojsko, lotnicy, marynarze —  6,270. Obie te 
grupy dają razem 16 ,1%  wypowiedzi —  przewa
żają oczywis'cie głosy chłopców.

Najwięcej jednak czytelników  chce, aby w  książ
kach występowały dzieci i m łodzież: uczniowie,
harcerze, sieroty Itp. 4 1,1%  wypowiedzi, w  tym  
wypadku przeważają dziewczęta —  29%. T a k  du
ży procent tłum aczy się tym , że zarówno zwolen
nicy tem atów z życia szkoły, pensjonatów^ siero
cińców opowiadają się za bohaterami - dziećmi, 
ak również i ci, k tó rzy  wolą tematy historyczne 

lub przygodowe, chcą widzieć dziecko, chłopca 
lub dziewczynkę, jako bohatera. N ie znaczy to, aby 
nie chciano czytać o osobach dorosłych; wym ie
niani są. nauczyciele, uczeni, sławni ludzie, artys'ci, 
podróżni, a nawet bandyci i złodzieje.

W  zw iązku z  zainteresowaniem przygodami 
najczęściej wymieniani są Indianie, traperzy, mysli- 
v/I, m urzyni, podróżnicy. Zwierzęta i ptaki stano
wią 3,2%  wypowiedzi, Podano również maszyny 
i wynalazki. Baśniom odpowiadają wym ienione po
stacie fantastyczne: wróżki, krasnoludki Itp.

C o do miejsca akcji przoduje Polska —  33,270
—  z uwzględnieniem przez niektórych czytelników 
poszczególnych miast lub dzielnic; np. Warszawa 
osiągnęła 12% , w tym  5,7% chłopców, 6,3% 
dziewcząt. W ymieniane są również wszystkie częś
ci świata, różne państwa i krainy geograficzne 
lub strefy klim atyczne. N iektórzy czytelnicy jako 
miejsce ukcji wymieniają: obozy partyzanckie,
koncentracyjne, sierocińce, pensjonaty szkolne (tyl
ko dziewczęta), szkołę, fabrykę, bibliotekę.

Jeśli chodzi o czasy, w  których ma się rozgry
wać akcja, to ostatnia wojna, czasy okupacji i pow 
stania zyskały 28,7%  wypowiedzi, (15,6%  chłop
ców, 13 ,1%  dziewcząt). N ieco więcej czytelników 
opowiedziało się za czasami określonymi jako 
„dawne", „historyczne", „przeszłe". Często dawane 
są bliższe określenia epoki, np. „za  Jana Kazimie
rza", „w  czasach Kościuszki" itp. Nieliczni pragną, 
by akcja rozgrywała się w czasach przedhistorycz
nych. Czasy teraźniejsze, powojenne osiągnęły 21,5 
procent wypowiedzi, niewielka jest tu przewaga 
dziewcząt. Pod wpływem  literatury przygodowej 
czytelnicy podają czasy walk białych z Indianami
—  jest ich bardzo niewielu i to sami chłopcy.

W  jaki sposób mają być pisane książki? Przede 
wszystkim b o h a te r s k o "  (27,3%», w  tym  14 %  
chłopców); następnie Idą książki pisane „wesoło" 
(23,3% ); ,,strasznle" (13 ,1% ), „pouczająco" (12,4 
procent), „smutnie (12 % ), „fantastycznie" (10,9% ). 
N ależy tu zaznaczyć, że dziewczęta są bardziej 
uczuciowe i sentymentalne, gdyż one ty lk o  poda
ły, aby pisano „rom antycznie" i „wzruszająco".

O to ważniejsze spostrzeżenia, które można 
było zebrać z przeprowadzonej ankiety.

F. Neubert
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W R A Ż E N I
Kiedy po tygodniowym  pobycie w  Kopenhadze 

mieliśmy'*') wyruszyć w  objazd po Danii, dr Krogh- 
Jensen, dyrektor biblioteki w  Frederiksbergu, w rę
czając nam mapkę Danii powiedział: „Daliśm y wam 
serce, a teraz dajemy wam Danię"! W  zdaniu tym  
jakże trafnie scharakteryzował stosunek D uń czy
ków  do nas; stosunek nacechowany serdeczną tro
ską i przyjazną życzHwoicią.

Doświadczyliśm y tego jeszcze w Polsce, kiedy 
to do G dyni przyjechał po nas dr Pihl, członek 
Kom itetu przyjm ującego naszą w ycieczkę w  Danii, 
Przybył umyślnie, by tow arzyszyć nam w drodze. 
Patrząc na tego przedstawiciela narodu duńskiego 
od razu wiedzieliśmy, że dobrze nam z sobą będzie.

Podróż statkiem „Lalandia“  minęła jak cudna 
bajka i rankiem dnia 17 kwietnia przybyliśm y do 
Kopenhagi.

W  porcie oczekiwali nas członkowie Kom itetu 
z d-rem Krogh-Jensenem i p. Drude Lange —  na
szymi znajomymi na czele. Po spuszczeniu trapu 
delegaci' weszli na pokład i w  sposób niezw ykle ser
deczny powitali nas w swojej O jczyźnie.

W  spiesznym tempie zostały załatwione form al
ności celne, po czym  ulokowano nas w  hotelu „C e- 
cil“  i po wspólnym śniadaniu natychmiast przystą
piliśmy do realizowania programu.

Pierwszym  etapem był Frederiksberg. Ujrzeliśmy 
bibhotekę powszechną, zwaną tu „ludow ą" (Folke- 
bibliotek). Mieści się ona w  specjalnie w  tym  celu 
wybudowanym  gmachu, nad którego projektem 
pracowano 3 lata. W szystko jest w  nim obmyślane 
i celowo dostosowane. W oln y dostęp do półek 
uczynił siłą faktu w ypożyczalnię osią całego apa
ratu —  wokoło którego skupiły się czytelnie, po
koje, studia i cały aparat administracyjny.

Zwiedziliśm y budynek, oprowadzani przez m i
łego dyrektora d-ra Krogh-Jensena, po czym  na
stąpiło oficjalne powitanie naszej w ycieczki przez 
dyrektora i przedstawicieli samorządu. Padały sło
wa serdeczne, ciepłe wprowadzając atmosferę szcze
rej współpracy mimo różnic językow ych. Słusznie 
zauważył dr Krogh-Jensen, że jest jeden wspólny 
język —  a' jest nim przyjaźń, ta pieśń bez słów, 
którą każdy zrozumie, gdziekolwiekby się znalazł.

Stwierdziliśmy to  niejednokrotnie podczas 
zwiedzania Danii, W szędzie witano nas w  ten sam 
prosty a serdeczny sposób i wszędzie z tą samĄ 
przyjazną życzliwością żegnano.

Tego samego dnia jeszcze zwiedziliśmy biblio
tekę na przedmieściu Kopenhagi Gjentofte, która 
pełni jednocześnie funkcje centrali dla 19 gmin na
leżących do „pow iatu" Kopenhagi, Przy pom ocy

*) W ycieczka dziew ięciu bibliotekarzy polsjcich, 
delegow anych przez N aczelnego Dyrektora B iblio
tek na zaproszenie Duńskiego K om itetu Pom ocy 
Odbudowy K ulturalnej Polski,

A Z D A N I  I
samochodu „B ogbil" współpracuje centrala z  bi
bliotekami tych gmin.

Pierwszy dzień naszego pobytu w  Danii zakoń
czyliśm y uroczystym  obiadem w przepięknej re
stauracji „Bellerne".

Następnego dnia była niedziela. Program prze
widyw ał w. tym  dniu zwiedzenie m uzeów i stolicy. 
Rozpoczęliśm y od słynnego „M uzeum  Thorwald- 
sena“ . W ierzyć się nie chce, że tyle arcydzieł mogło 
stw orzyć jedno życie ludzkie. Zachwyceni chodzi
liśmy po „G lyptotece“  —  muzeum fundacji Carls- 
berga, by wreszcie zakończyć ten artystyczny pora
nek zwiedzeniem „N arodow ego Muzeum", w  któ
rym  podziwialiśmy przejrzyste rozmie_szczenie eks
ponatów oraz ich wielkie bogactwo i wysoką jakość.

Potem poznaliśm y stolicę jeżdżąc autobusem 
ulicami miasta.

Po tym  dniu wytchnienia nastąpił tydzień w ytę
żonej pracy. Frederiksberg odwiedzaliśmy codzien
nie, zwiedzając jednocześnie biblioteki Kopenhagi.

Komunalna Biblioteka Kopenhagi nie ma do tej 
pory własnego pomieszczenia. Księgozbiór znalazł 
tym czasowe pomieszczenie w  . . .  kościele! Byliśmy, 
jak to przewidział dyr. Thomsen, rozczarowani, ale 
i jednocześnie w  zdumienie wprowadziła nas p o
mysłowość w  rozwiązaniu tak trudnego problemu, 
jakim jest pomieszczenie księgozbioru w kościele, 
w  którym  w  dodatku co pewien czas regularnie od
bywają się koncerty religijne. D yr. Thomsen, który 
wyraził swe uznanie Polsce za jej wysiłek około od
budowy życia kulturalnego, zapewniał nas, że za
chęceni tym  przystąpią do odbudowy nowego gma
chu, który  musi stanąć, zanim następna w ycieczka 
polska przybędzie do Danii.

Biblioteka, w  Kopenhadze ma kilka filii; zwie
dzaliśmy dwie. Kierowniczką jednej z nich jest 
znana nam z pobytu w  Polsce p. Drude Lange.

W  końcu zwiedziliśmy jedną z bibliotek spe
cjalnych, a mianowicie bibliotekę szpitalną. M ie
liśmy możność zaobserwować, w  jaki sposób udo
stępnia się księgozbiór chorym  obłożnie.

Potem przyszła kolej na biblioteki naukowe. 
Cechą znamienną tych  bibliotek jest, że żadna z nich 
nie jest tzw . biblioteką uniwersalną. Każda specja
lizuje się w  zakresie pewnej określonej, szerszej lub 
węższej dziedziny wiedzy. T ak  więc Biblioteka 
Królewska gromadzi literaturę duńsk4 i humani
stykę; Biblioteka Uniwersytecka ma w 2 oddziałach 
literaturę traktującą o medycynie i naukach przy
rodniczych, Biblioteka Techniczna jest bibHoteką 
centralną państwa duńskiego dla literatury prze- 
mysłowo-technicznej. Ponadto gromadzi ona około 
1000 czasopism technicznych oraz wydaje indeks 
artykułów  opublikowanych w  230 czasopismach 
technicznych, które podlegają klasyfikacji. Biblio
teka Państwowa w  Aarhus gromadzi literaturę obcą.

100



Sciiie związane z życiem  bibliotek powszech
nych są Biuro Inform acyjne przy Biurze D ozoru 
Państwowego nad Bibliotekami oraz Biuro Biblio
graficzne. Biuro Informacyjne pośredniczy w  w y
pożyczaniu m iędzybibliotecznym  oraz w  sprowa
dzaniu książek z bibliotek zagranicznych. Zwiedza
jąc to biuro złożyliśm y jednocześnie w izytę szkole 
bibliotekarzy, w  której po 3 latach praktyki szkoH 
się teoretycznie kandydatów na bibliotekarzy bi
bliotek powszechnych.

Zwiedzaliśmy także „Biuro Bibliograficzne" bi
bliotek powszechnych, w  którym  opracowuje się 
drukowane karty katalogowe do wszystkich książek 
nadających się do bibliotek powszechnych. Prócz 
tego biuro wydaje drukowane katalogi oraz druki 
i pomoce biblioteczne.

W ykłady i zwiedzania zajm owały nam cały 
dzień, a w ieczory byw ały urozmaicone przyjęciami 
prywatnym i lub oficjalnymi.

Polskie Poselstwo urządziło z okazji naszego po
bytu w  Kopenhadze przyjęcie, na które zaproszono 
liczne grono poznanych bibliotekarzy duńskich. 
Przyjęcie to zachowujem y mile w  pamięci.

Kiedy indziej znów  zwiedzaliśmy Instytut Nielsa 
Bohra. Jeden z w ieczorów  spędziliśmy na koncer
cie we wspaniałym nowoczesnym gmachu Radio
fonii Państwowej w  Kopenhadze.

Serdeczny swą życzliw ość okazywali nam Duń
czycy  na każdym  miejscu; W yrażało się to m. in. 
zdobieniem naszych stołów w  restauracjach polski
mi flagami, polską m uzyką w  repertuarze orkiestr,

W  bibliotekach wszędzie spotykaliśmy w y 
stawy książek polskich wzgl. o Polsce. W  biblio
tece w  Frederiksbergu na słupie aktualności w yw ie
szono wcale bogatą bibliografię o Polsce, a w  Gjen- 
tofte podziwialiśmy naprawdę bogaty zbiór dzieł 
Sienkiewicza z najpoczytniejszym  „ Q u o  vadis“  na 
czele. W  każdej bibliotece byli „C h ło p i" —  R ey
monta i Kossak-Szczuckiej „K ró l trędow aty". Z  tą 
ostatnią pozycją zetknęliśmy się już w  bibliotece 
na „Lalandii" w  drodze do Danii.

Piątek dnia 23. 4. b ył świętem w Danii. W yp o 
czywaliśmy więc odbywając 100 km  w ycieczkę 
autobusem aż na północny kraniec Zelandii do 
Hornbeak, by stamtąd autostradą biegnącą w zdłuż 
w ybrzeża wrócić wieczorem do Kopenhagi. W  dro
dze mijaliśmy wsie duńskie, lasy bukowe w  ich 
przepięknej szacie wiosennej, zwiedziliśmy uniwer
sytet ludowy, zamek Frederiksberg oraz letnią re
zydencję królewską —  Frederiksberg. Ostatnia oso- . 
bliwość tego dnia, to Kronborg ze słynnym grobow
cem Hamleta księcia duńskiego (jeszcze jeden —  jak 
mówią dowcipnie Duńczycy).

Po tygodniowym  pobycie w Kopenhadze w yru
szyliśmy w teren. T ow arzyszył nam naczelny dyrek
tor Państwowego Biura D ozoru p. Robert L. Han-
sen.

Przyjechaliśmy koleją poprzez Zelandię, by prze
byw szy promem W ielki Bełt dostać się na Tonię.

Pogoda dopisywała wspaniale i wszędzie witała nas 
wiosna świeżą zielenią i pierwszym i kwiatami.

Zatrzym aliśm y się w  miasteczku N yborg liczą
cym  około 10 000 mieszkańców. Ma' ono księgo
zbiór składający się z 20 000 tom ów. Budynek bi
blioteczny ślicznie położony, skrom ny z zewnątrz; 
dostosowany do otoczenia —  jest wewnątrz szczy
tem w ykw in tu  i nowoczesności. Miłe to miasteczko 
szczególnie zapisało nam się w  pamięci.

T rzej Polacy z okolicy w yczytaw szy w  gazecie 
o naszym przyjeżdzie przybyli do biblioteki, by 
porozmawiać z rodakami. O d  roku 1917 stale prze
bywają w  Danii. T ak  bardzo pragnęli nas gościć 
w  domach swoich —  niestety, z powodu braku 
czasu, zmuszeni byliśmy odmówić im. T egoż dnia 
jeszcze udaliśmy się do Odense —  miasta liczącego 
prawie 10 000 mieszkańców. Bogata biblioteka pełni 
jednocześnie funkcje biblioteki miejskiej i powiato
wej. Znalazła pomieszczenie w  budynku poklasztor- 
nym. Podziwialiśmy, jak w  zręczny sposób w y zy 
skano gmach, czyniąc zeń bibliotekę odpowiadającą 
nowoczesnym wymaganiom. Stąd „Bogbilem “  uda
liśmy się do 2 bibliotek gminnych celem dokonania 
w ym iany książek. Stwierdziliśmy naocznie, że jest 
to niezaprzeczalnie najldeałnlejszy sposób zaopatry
wania terenu w  książkę. W  Kostrup —  siedzibie bi
blioteki gminnej, mieszczącej się w  Izbie szkolnej 
doznaliśmy niespodzianki. Mieszkanka Kostrup 
p. Jensen przywitała nas piękną polszczyzną. Od 
niej dowiedzieliśmy się, że D uńczycy tak sobie upo
dobali dzieci polskie, że bardzo pragną gościć je 
u siebie i w  tym  roku. N a miłej rozm owie towa
rzyskiej szybko zeszedł czas I wkrótce wyruszyliśm y 
do Landby, by oglądać łódź W ikingów  odkrytą 
w  r. 193 S- W ieczorem  tego dnia koledzy w  Odense 
urządzili uroczyste przyjęcie w . .  . wypożyczalni. 
Było to niezaprzeczalnie zasługĄ p. D vr. Hvene- 
gaarda Lassena, że po niedługiej chwili wszyscy, 
a była nas spora gromada, czuliśmy się jedną ro
dziną.

Miasto Svendborg, leżące na południowym krań
cu Płonił, chlubi się wspaniałym budynkiem biblio
tecznym  ufundowanym przez jednego z burm i
strzów miasta. W  księdze pamiątkowej biblioteki 
znaleźliśmy podpisy bibliotekarzy polskich, którzy  
byli tutaj w  r. 1937. Starosta p. Lassen, który  po- 
deimował nas kawą, w yraził życzenie, b y  wkrótce 
mógł gościć now ych bibliotekarzy polskich. Podzię
kowaliśmy mu za gościnność i w  dowód sympatii 
ofiarowaliśmy mu jedną z naszych uroczych krako
wianek (lalkę!).

Sąsiadująca z SvendborgIem wyspa Taasing zna
na jest z swej wielkiej biblioteki gminnej, która 
pełni obowiązki centrali gminnej. Jej opiekunem 
jest weterynarz z zawodu, p. Petersen —  przewod
niczący Zarządu Biblioteki —  wielki społecznik. 
Z  ust jego usłyszellmy niebywałe zdanie: „Pieniędzy 
mamy dość“ !

101



Opuściliśmy Taasing —  tę wyspę-ogród, minę
liśmy w  przejeździć Svendborg, by po nocy prze
spanej w Odense w yruszyć w  drogę do Jutlandii. 
Fionię z Jutlandią łączy most przerzucony przez 
Mały Belt. Droga prowadziła w zdłuż brzegu wprost 
do stolicy Jutlandii —  Aarhus. W  Aarhus powitał 
nas na dworcu dyr, •biblioteki p. Bredsted oraz zja
wili się reprezentanci miejscowego dziennika, w  na
stępstwie czego w 'prasie umieszczono artykuł o na
szej wycieczce. Aarhus, trzecie co do wielkości 
miasto Danii —  to całkiem odmienny sViat. Szero
kie ulice, gmachy i dom y uderzają nas nowoczesno
ścią. Zarówno ratusz jak i biblioteka, uniwersytet 
czy szkoły —  to wspaniałe pałace zbudowane przy 
zastosowaniu najnowszych zdobyczy techniki. Je- 
stes'my wprost oszołomieni! Biblioteka, na w zór 
wszystkich innych bibliotek powszechnych Danii —  
ma kilka filii w  mieście i jest jednoczes'nie bibliote
ką powiatową, która' przy pom ocy „Bogbilu“  
współpracuje z bibliotekami gminnymi. Ma ona 
moim zdaniem najefektowniejszy gmach i urządze
nie.

Aarhus, końcow y etap naszej w ycieczki w yw arł 
na nas szczególne wrażenie. Stąd już sleepingiem 
wracamy, by rankiem stanąć w  jakże dziś smętnej 
Kopenhadze. W  pośpiechu załatwialiśmy ostatnie 
formalności. "W porcie niecierpliwił się statek. 
Deszcz padał bezustannie.

Pożegnanie oficjalne nastąpiło 29 kwietnia 
w Mollers K ro —  pięknej miejscowości kąpielisko
wej w  Jutlandii, w  małym gronie —  gdyż na sku
tek zmiany terminu odjazdu statku pobyt nas'Z 
w  Danii skrócił się o cztery dni. D o portu odpro
wadziła nas grupa, która nam stale towarzyszyła.

Ostatni uścisk dłoni. —  Ruszam y i „N iech żyje 
Dania" —  wznosim y okrzyk. A  potem długo po
wiewały chusteczki i bukiety, które na pożegnanie 
otrzym ałyśm y od naczelnego dyrektora —  aż w szy
stko rozpłynęło się w  S'zarudze deszczowego dnia.

Danm ark farvel!

Zofia Wieczorkówna

S Y G N A Ł Y  Ż Y C I A

Ł ó d ź

P L A N  W Y K Ł A D Ó W  I C W IC Z E N

w zakresie nauki o książce i bibliotekoznawstwa 
na W ydziale H um anistycznym  Uniwersytetu Łódz

kiego w roku akademickim 1947/48.

Prof. dr Jan M uszkowski:

N auka o książce, cz. pierwsza. Dla 
stud. I roku 

N auka o książce, cz. druga'. D la stud. 
II r.

Wstęp do socjologii książki. D la stud. 
III/IV r.

Konwersatorium z literatury bieżącej. 
D la stud. wszystkich roczników

Seminarium z nauki o książce (z udzia
łem St. Asyst. Anieli Mikuckiej). 
D la stud. II-IV r.

Proseminarium z nauki o książce 
(z udziałem St. Asyst. A . M ikuc
kiej). Dla stud. I roku

Ćwiczenia 2 katalogowania' rzeczowego 
(z udziałem St. Asyst, d-ra Heleny 
Hleb-Koszańskiej). Dla stud. II r.

Ćwiczenia z bibliotekarstwa ze szczeg. 
uwzgl. katalogowania alfabetyczne
go (z udziałem Asyst. W olont, mag. 
Marii Dembowskiej). D la stud. I r.

I Z. t.

I K. t.

I Z. t.

z 2. t.

2 2. t.

2 g. t.

2 e. t.

D yr. dr Adam  Łysakowski:

Zasady bibliotekoznawstwa. Dla stud.
I roku 2 g. t.

Katalogowanie rzeczowe. D la stud. II r. 2 g. t.

Helena Grotowska:

Literatura dla dzieci I młodzieży. Dla
stud. I r .  2 g. t.

St. Asyst. Aniela M ikucka:

W stęp do nauki o czytelnictwie. Dla
stud. II r. 2 g. t.

C y k l e  w y k ł a d ó w  s p e c j a l n y c h  

d l a  s t u d .  III-IV r.

Prof. dr Al. Birkenmajer: 

Rękopisy g. II .
Zabytkow e oprawy g. 4.

D yr. dr W łodz. Budka: 

Papiernictwo g. 6.

D r Alodia G ryczow a:

Starodruki g. 17.

Prof. dr Boi. Olszewicz:
Zbiory kartograficzne g. 10.

D oc. dr Alicja Simon:
Zbiory m uzykologiczne g. 10.

D yr. dr Adam Łysakowski:
Katalog przedm iotowy g. 10.

2 g. t.
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W a r s z a w a

B IB LIO T E K A  P U B L IC Z N A  M. ST. W A R S Z A W Y  

(kronika za czas i .  IV . —  i. ĄII. 48 r.)

W  kwartale sprawozdawczym  uruchomiono 
Dzielnicową Czytelnię N aukow ą Warszawa-Zachód 
i W ypożyczalnię (ul. Ludwiki i).

Ogółem miejska sieć biblioteczna liczyła na dzień 
I .  VII. rb. 40 czynnych ośrodków (w tym  9 B-ki 
D zielnicy Północ).

Księgozbiory Biblioteki powiększono o 8837 wol. 
(zakup —  5199 wol., dary —  1380 wol., wymiana 
—  18 wol.) w  tym  B-ka Dzielnicy Północ —  1402 
wol. (zakup —  934 wol., dary i depozyt— 468 wol.).

N a dzień i. V II. rb. Biblioteka posiadała lo i  532 
książek całkowicie opracowanych (w tym  B-ka 
Dzielnicy Północ —  24 416 wol.) udostępnionych 
nieoprac. ca 34 860 wol., oraz nieuporządkowanych 
ca 134000 wol. Ogółem księgozbiory całej sieci 
miejskiej szacowano na ca 275 000 wol. Frekwencję 
okresu sprawozdawczego na tle porównawczym  
z analogicznym kwartałem lat ubiegłych podaje po
niższe zestawienie:

Odwiedzin czytelników  
Biblioteka Publiczna 
B-ka Dzielnicy Północ 
Udostępnionych dzieł 
Biblioteka Publiczna 
B-ka Dzielnicy Północ

I kw arta ł 
1948 ro k u

220 871 
166 538 
54 333 

279 681 
215 289 

64392

1 kw artał 
1947 roku

113 353 
86 760 
26 593 

132214 
101 171 
31 043

I kw artał 
1946 roku

84 635 
72 245 
12 390 

107 704 
94 577 
13127

Frekwencja w  poszczególnych rodzajach czytel
nictwa kształtowała się jak następuje:

0  d  w  i 1e d  z i n  у

IV V VI Razem

B-ka Główna (Naukowa) 16 481 15 311 15 210 47 002
B-ki Specjalne 581 447 569 1 605
Dzielnicowe Czytel. Nauk. 5 446 4 382 4125 13 953
W ypożyczalnie (łącznie z 

Kompl. Ruchomymi) 36 844 32 801 34 595 104 240
Biblioteki D ziecięce 23 896 16 790 13 385 54 071

O g ó ł e m 83 256 69 731 67 884 220 671
Przeciętnie dziennie 3 330 2 789 2 595

U d o s t ę p n i o n y c h  1̂ z  i e  ł

IV V VI Roz«m

B-ka Główna (Naukowa) 29 686 28 581 28 287 86 554
B-ki Specjalne 2181 1 408 2 074 5 663
Dzielnicowe Czytel. Nauk. 10 456 7 857 7 704 26 017
W ypożyczalnie (łącznie z 

Kompl Rucłiomy i) 38 508 33 803 35 065 107 376
Biblioteki D ziecięce 23 896 16 790 13 385 54 071

O g ó ł e m 104727 88 432 86 515 279 681

W  ramach prac wychowawczo-propagandowych 
zorganizowano w  B-kach D ziecięcych 59 zebrań 
z czytelnikami, 7 uroczystości (przedstawienia, w y- 
s'wietlanie filmów), 2 konkursy, 17 ćwiczeń biblio
tecznych, sporządzono 37 plakatów, 6 albumów 
i 14 katalogów. Poza tym  Bibliotekę Publiczną 
zwiedziło 36 wycieczek.

W  zakresie poradnictwa Sekcja Księgoznawcza 
i Propagandy Czytelnictw a udzieliła 2 332 informa- 
cyj bibliotecznych, 43 porad fachowych a Sekcja 
B-k D ziecięcych 39 porad.

W  zakresie prac ogólno-organizacyjnych poza 
bieżącymi sprawami personalnymi, budżetowym i 
i gospodarczymi prowadzono dalszy remont oficyn 
Biblioteki.

Stefania Januszko

T R Z Y  K O N FE R E N C JE

Niesławnej pamięci „radosna tw órczość” obja
wiała się m. in. także w  inflacji zebrań, zjazdów, 
konferencyj, w  maskowaniu braku rzeczywistych 
osiągnięć wielkimi przemówieniami. I chociaż są to 
już wspomnienia minionej przeszłości, to .jednak 
bakcyl tej groźnej choroby, wyniszczającej siły spo
łeczeństwa, nie został całkowicie wytępiony, czyha 
wciąż w  atmosferze życia społecznego, by natra
fiwszy na sprzyjające podłoże rozplenić się maso
wo. Dlatego —  „z  profilaktycznych względów“  —  
należy unikać zbytniego zachwalania odbytych zjaz
dów, konferencyj itp., zachować miejsce raczej na 
opis realnych skutków, jakie wynikają albo i nie 
wynikają z pow ziętych uroczyście rezolucyj. Po
chwała gadulstwa sprzyja rozwojowi tej przykrej —  
jakże niesłusznie choć powszechnie kobietom tylko 
przypisywanej ułomności ludzkiej.

T rzy  ważne konferencje, w  sprawach czytelni
ctwa i organizacji bibliotek, odbyte w  Warszawie 
po ukazaniu się poprzedniego numeru naszego pi
sma, żadną miarą nie kwalifikują się do rzędu tw o
rów wspomnianego w yżej bakcyla radosnej tw ór
czości zamiłowanych m ówców. Zwięzłość, kroni
karski niemal charakter naszego sprawozdania z tych 
konferencyj tłum aczy się tym , że niektóre z oma
wianych spraw b yły  już dokładniej przedstawione 
w dostępnej czytelnikom  „Bibliotekarza" prasie 
codziennej i periodycznej, względnie że konferencje 
b yły zapowiedzią i początkiem  prac, które będzie
m y szczegółowo omawiać w  toku ich realizacji.

A  oto krótkie sprawozdania, w  chronologicznej 
kolejności zebrań:

I. Konferencja w  sprawie organizacji czytelni
ctwa i prac badawczych w tym zakresie, zorganizo
wana przez Biuro Studiów Kancelarii Cywilnej Pre
zydenta R. Р., odbyła się w dniu 24 czerwca 1948 r. 
z udziałem przedstawicieli Biura Studiów, Kance
larii Rady Państwa, zainteresowanych Ministerstw 
(z Ministerstwa Oświaty: Naczelnej D yrekcji Bibio- 
tek oraz Departamentu Oświaty i K ultury Doro-
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słych), instytutów badawczych interesujących się 
sprawami czytelnictwa', zw iązków  zawodowych, or
ganizacji m łodzieży, centralnych instytucji kultural
no-oświatowych oraz w ybitnych teoretyków  i prak
tyk ó w  w  zakresie badań i organizacji czytelnictwa 
z różnych os'rodków Polski.

Konferencja stanowi wstępny etap prac w  za
kresie badania i organizacji czytelnictwa, podjętych 
przez Biuro Studiów. Materiału do obrad dostar
czyły  referaty: min. w izyt, mgr H. W entlandtowej 
„Organizacja i możliwości rozwoju czytelnictwa 
w  Polsce", dra Kazimierza W ojciechowskiego „Pra
ce badawcze w  zakresie czytelnictwa, ich role i za
dania", sprawozdanie z prac badawczych Państwo
wego Instytutu Książki, przedstawione przez dyr. 
dra A . Łysakowskiego oraz z prac badawczych Biu
ra Badania Czytelnictw a Sp. W yd. „C zyte ln ik " 
w  oświetleniu p. Anieli Mikuckiej.

Bardzo rzeczowa dyskusja przypom niała różne 
ważne dla omawianych spraw m om enty i dała nie
które nowe naświetlenia. Reasumując w yniki obrad, 
których konsekwencją będą dalsze studia i prace or
ganizacyjne, dyr. Zaremba wysunął następujące naj
ważniejsze obecnie zagadnienia; i) Szkolenie kadf 
bibliotekarzy i organizatorów czytelnictwa, w yda
wanie literatury fachowej z tego zakresu. 2) Zorga
nizowany odbiorca książki. 3) Państwowy plan w y 
dawniczy, oparty na analizie nowych potrzeb, 
uwzględniający postulat zachowania wartościowych 
tradycyj kulturalnych (odbudowa zasobów książko
wych). Koordynacja aparatu produkcyjnego, obni
żenie ceny książki. 4) Ustalenie metod i programu 
badań czytelnictwa,, koordynacja prac wszystkich 
działających na tym  polu instytucyj i osób.

Objaw  charakterystyczny: w  popołudniowej
części obrad wzięli udział głównie „fachow cy" —  
brakowało „reprezentantów", tych właśnie, którzy  
mogli usłyszeć wiele nowych dla siebie wiadomości. 
Zlękli się deszczu.

II. Kra|owa Narada Działaczy Kulturalno- 
Oświatowych w  sprawie upowszechnienia i pogłę
bienia czytelnictwa w Polsce w  dn. 27 czerwca 1948, 
to istny sejmik oświatowy, zorganizowany przez 
Spółdz. „C zyte ln ik " z dużym  nakładem trudów, 
umiejętności organizacyjnych i propagandowych —  
oraz zapewne kosztów. Przebieg obrad i niektóre 
referaty znane są z prasy (przemówienie dyr. dra K o
łodziejskiego w  nrze 14 „R ady N arodow ej", referat 
dyr. Borejszy „N a  udeptaną ziem ię" w  nrze 27 
„O drodzenia", przemówienie premiera Cyrankiew i
cza w  wielu organach prasowych). Inne referaty 
(dyr. dra T . Pasierbińskiego „Rola, zadania' I orga
nizacja czytelnictw a na tle polityki kulturalno- 
oświatowej w  Polsce", wiz. mgr H. "Wentlandtowej 
„M ożliwości i drogi rozw oju czytelnictwa w  opar
ciu o dotychczasowy dorobek" oraz zasygnalizowa
ny ty lko  a nie wygłoszony wskutek przeciągnięcia 
się obrad referat dyr. St. Tazbira „Najważniejsze za
gadnienia organizacyjne w  problemie upowszechnie

nia czytelnictw a") przestudiujemy gruntowniej, jak 
na to zasługują, w  specjalnym wydawnictwie, p rzy
gotow yw anym  przez „Czyteln ika". W ydaw nictw o 
to  poda również tezy i wnioski w  sprawie upow 
szechnienia czytelnictwa, opracowane przez w yło 
nioną na zjeździe komisję (w której nb. jakoś nie w i
dać bibliotekarzy!).

N ie szczędząc superlatywów na temat organi
zacji „N arad y" i wartości wygłoszonych na niej re
feratów trzeba jednak stwierdzić z przykrością, że 
dyskusje zjazdowe b yły  chwilami dziwacznym  w i
dowiskiem wzgl. słuchowiskiem. Żałosne popisy nie
których dyskutujących „m ów ców  z zamiłowania" 
usposobiły natłoczoną salę raczej żartobliwie, w sku
tek 'czego w  niektórych momentach trafne i rzeczo
we wypowiedzi ginęły we wrzawie, przerywane 
przez żartownisiów, k tórzy  z myślą o następnym 
posiłku (Czytelnik dobrze karmi, nie tylko ducho
wo) patrzeli na zegarek zamiast słuchać i „automa'- 
tycznie" przerywali po kilku minutach przem ó
wienia.

T a związana z masowym charakterem „N arady" 
cecha obrad nie przekreśla oczywiście jej również 
„masowością" podniesionego znaczenia propagando
wego i programowego. Zapowiedziane w ydaw nictw o 
pozjazdowe powetuje z nawiązką trudności w  uw aż
nym śledzeniu obrad.

III. Konferencja w sprawie organizacji sieci bi
bliotek gminnych zorganizowana w  dn. 5-6 lipca 
1948 r. przez Ministerstwo Oświaty w  związku 
z organizacją bibliotek gminnych z kredytów  Fun
duszu Inwestycyjnego, zgromadziła Przedstawicieli 
Kancelarii Rady Państwa, Ministerstw: Administracji 
Publicznej, Ziem Odzyskanych, K ultury i Sztuki,' 
Przewodniczących W ojew. Komisji Ośw., N aczelni
ków  "Wydziałów Samorządowych U rz. "Wojew., Kie
row ników  Referatów Bibliotek. "W obradach brat 
również udział przedstawiciel Zw. Bibliotekarzy 
i Archiw istów  Polskich.

Program dwudniowych obrad: zagajenie wicemin. 
J. Krassowskiej, referaty: nacz. W ydziału J. Janicz
ka „ T rz y  lata działalności Ministerstwa Oświaty na 
odcinku upowszechnienia książki" (wiele z zawar
tych w  referacie materiałów podaje artykuł nacz. 
Janiczka „Na' drodze do upowszechnienia książki" 
w  nrze 33' „Odrodzenia"), posła W . Bieńkowskiego 
„R ola bibliotek w  polityce kulturalno-oświatowej 
i społecznej Państwa", nacz. "Wydz. Samorz. w  Kiel
cach mgra W . Głażewskiego „Organizacja sieci bi
bliotek gminnych w  woj. kieleckim ", w izyt. Cz. Ko- 
zloła' „Plan krajowej sieci bibliotek gm innych", nacz. 
W ydziału w  Kancelarii Rady Państwa J. Bogatkle- 
w lcza „Zasady budżetowania samorządowej akcji 
bibliotecznej w  r. 1939" —  oraz ożywiona dyskusja. 
W  w yniku obrad postanowiono za kw otę 300 m ilio
nów zł założyć w  roku bież. 1500 bibliotek gmin
nych liczących po ok. 500 tom ów, w  roku przy
szłym uzupełnić całkowicie sieć b-k gminnych. W y 
nikłe 2 obrad zasady organizacji tej pracy podaje
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okólnik Kancelarii Rady Państwa nr 54 z 21. VII. 
1948 r. do Prezydiów wszystkich rad narodowych 
i okólnik Ministerstwa O iw iaty z  29. VII. 1948 r. 
nr NDB/P-3273/48. W ydane zarządzenia interpre
tuje artykuł nacz. J. Janiczka „Sieć bibliotek gmin- 
nych“ w  nrze 15-16 „R ady N arodowej".

Poza zasadniczym tematem —  organizacją b-k 
gminnych —  omawiano na konferencji wiele aktual
nych zagadnień bibliotek samorządowych, głównie 
zagadnień finansowych i personalnych. Przebieg

dyskusji wykazał bardzo pozytyw ny, w  niektórych 
województwach (np. Kielce, Szczecin) wręcz entu
zjastyczny stosunek czynników  samorządowych do 
bibliotekarstwa powszechnego —  a jednocześnie 
podkreślił raz jeszcze konieczność jak najrychlejsze
go ujednostajnienia i udoskonalenia przepisów nor
mujących sytuację finansową publicznych bibliotek 
powszechnych i ich personelu.

C z. K.

P R Z E G L Ą D  P I Ś M I E N N I C T W A

British Sources of Reference and Information. 
A  guide to societies, works of reference and libraries. 
Compiled under the direction of a Com m ittee of 
Aslib and edited by Theodore Besterman. London,
1947. Published for the British Council by Aslib. 
S. 56.

Pod pow yższym  tytułem  ukazała się niedawno 
książka, wydana pod redakcją Bestermana, autora 
iwiatowej bibliografii bibliografij. Jest to przewod
nik mający na celu dostarczenie treściwych informa- 
cyj o skarbach książkowych, znajdujących się w  b ry
tyjskich bibhotekach, w pierwszym  rzędzie infor- 
macyj, w  jaki sposób można do nich dotrzeć i jaka 
jest ich organizacja.

Praca ta pomyślana początkow o szerzej i mają
ca zawierać również rozumowaną bibliografię ogól
ną, ukazała się ostatecznie w  formie skróconej 
i składa się z następujących rozdziałów.

Rozdział I traktuje o Narodowej Bibliotece 
Centralnej (National Central Library), głównym  
ośrodku informacji bibliograficznej i centrum w y 
pożyczeń w  W ielkiej Brytanii, wprowadzając w  spo
sób jasny w  jej zadania i pracę. (Por. artykuł na ten 
sam temat pt. „ O  współpracy bibliotecznej w  A nglii" 
w  N r 1-2 Bibliotekarza z r. b., pisany przed uka
zaniem się omawianej książki). W  tym  samym roz
dziale mowa jest również o 5 głównych typach bi
bliotek brytyjskich, z których 4 pierwsze: narodo
we, uniwersyteckie, specjalne i publiczne są przed
miotem szczegółowego opisu w  rozdziałach III-VII. 
Najbardziej wyczerpująco omawiane są dwa pierw
sze typy. Znajdujemy tu w ykaz bibliotek wszystkich 
uniwersytetów i kolegiów W . Brytanii. P rzy każ
dej pozycji podano ogólny stan zbiorów, liczbę pe
riodyków  i specjalne kolekcje. Podobnie opisano 
najważniejsze biblioteki publiczne i specjalne. W ie
le uwagi poświęcono bibliotekom specjalnym. Lista 
ich zawiera i8o pozycyj i nie obejmuje wszystkich 
bibliotek. Uwzględniono nawet niewielkie księgo
zbiory specjalne.

Rozdział II opisuje działalność organizacyj bi
bliotekarskich i pokrewnych, takich, jak: Związek 
Bibliotekarzy Brytyjskich, ASLIB (Association of 
Special Libraries and Information Bureaux), N aro
dowa Liga Książki (The N ational B ook Ligue) i B ry

tyjskie Tow arzystw o dla Międzynarodowej Biblio
grafii (The British Society for International Biblio- 

■graphy). Ostatni rozdział zawiera w ykaz najważ- 
niejszych podręcznych dziel inform acyjnych.

Omawiany przewodnik jest pracą bardzo poży
teczną nie tylko dla bibliotekarzy, ze względu na 
syntetyczne ujęcie całokształtu zagadnień bibliote
karskich w  Anglii, a wydawca, którym  jest ASLIB, 
oraz nazwiska czołow ych bibliotekarzy w Kom ite
cie wydawniczym  dają gwarancję ścisłości podanych 
informacyj. T oteż każdy, kto tym i zagadnieniami 
się interesuje, powinien od tej książki zacząć. Brak 
takiego przewodnika dawał się dotąd ogromnie we 
znaki. Jak zaznaczono w  przedmowie, inspirację do 
napisania tej pracy dała nasza rodaczka p. Maria 
Danilewicz, kierowniczka Biblioteki Polskiej w  Lon
dynie.

D obrze byłoby, żeby i polskie biblioteki docze
kały się podobnego opracowania.

^  Maria Pisarska

' P O L O N IC A  W  B IB L IO T E K A C H  
P O ŁU D N IO W E J F R A N C JI

Biblioteka N arodowa otrzym ała ostatnio nie
zw ykły  dar w  postaci grubego woluminu maszyno
pisu, oprawionego w  półskórek, z w ytłoczonym  na 
grzbiecie tytułem : „Polonica z bibliotek zony po
łudniowej Francji". Dzieło to jest katalogowym  ze
stawieniem druków i częściowo rękopisów dotyczą
cych Polski, a posiadanych przez większe bibHoteki 
południowej Francji. Powstało w  latach 1943-45 
jako owoc pracy zainicjowanej i zorganizowanej 
przez Polską Y .M .C .A . we Francji, na terenach 
podległych wówczas rządowi Vichy. Praktyczną 
reahzację zamierzenia podjęło grono osób z kie
rownikiem Działu Opracowań N aukow ych Polskiej 
Y .M .C .A . p. Jerzym Jankowskim na czele, w yka
zując niezwykłe poświęcenie i podziwu godną zdol
ność do pracy zespołowej w  najcięższych wojennych 
warunkach.

Przeszło 700 stron liczący katalog obejmuje 
księgozbiory następujących miast: Avignon, Car- 
pentras, Clermont-Ferrand, Chambery, Grenoble, 
Lyon, Marseille, Limoges, Montpellier, Nice, Nimes, 
Perigueux, Roanne, Toulouse i Valence —  łącznie
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w 15 miastach 25 bibliotek, 2 których  każda opra
cowana jest osobno. Są to przeważnie księgozbiory 
miejskie lub uniwersyteckie. W  Lyon i Montpellier 
obok uniwersyteckich mamy oddzielne biblioteki 
lektoratów  polskich, najobficiej oczywiście w  polo
nica zaopatrzone i to w polonica najczystszej wody. 
N a ogół bowiem „polonica“ pojęte tu zostały bar
dzo szeroko: nie ty lko  jako książki dotyczące Pol
ski, ale i krajów z  nami sąsiadujących, razem dając 
sumę prawie 12 tys. pozycji. Ogrom ną przewagę 
mają, rzecz jasna, książki wydane we Francji, głów 
nie dzieła naszych emigrantów X IX  w. N apływ  w y 
dawnictw krajow ych stosunkowo słaby w  okresie 
porozbiorowym , ustaje prawie zupełnie w  czasie 
Wielkiej W ojny, by przybrać na sile w latach mię
dzywojennych 1919-39.

W arto podkreśhć, że katalog zawiera cały sze
reg pozycji pom iniętych zupełnie przez „Bibhogra- 
fię“ Estreichera. (Dla przykładu ty lko  przytoczę: 
Leszczyński St. —  L istru ctio n . . .  a la reine de 
France, sa filie, b. m. i r. lub Fredro A l. —  Voeux 
de jeunes filles, Nice 1879). B yć może, że dokładne 
porównanie czasopism podanych w  katalogu 2 „B i
bliografią czasopism polskich za granicą" Zieliń
skiego doprowadziłoby również do interesujących 
w yników.

O bok druków katalog notuje 65 pozycji ręko- 
pis'miennych (w Ayignon i Carpentras), ciekawych 
szczególniej dla badaczy stosunków polsko-francu
skich w X V II i X V III w. (M. in. korespondencja 
Ludwika X IV  i kardynała Mazarina w  sprawach 
polskich.)

Katalog poloników  na gruncie francuskim ma 
być przede wszystkim  praktycznym  przewodnikiem  
dla tamtejszych Polaków. Spełnienie tej roli napo
tyka jednak na poważną trudność techniczną, 
a mianowicie —  zbyt małą ilość egzemplarzy. Jak 
informuje nas prezes Polskiej Y .M .C .A . we Francji, 
p. Zdzisław W oydat, katalog nawet nie został po
wielony, tylko odbity pr2ez kalkę w  czterech 
egzemplarzach, z których  trzy  pozostały we Francji, 
a czw arty przeznaczono dla Biblioteki Narodowej 
w  Warszawie, gdzie włączony został do zbioru 
Działu Rękopisów. Jest więc na naszym terenie zu 
pełnym unikatem. A  szkoda, bo stanowi on nie 
ty lko  ciekawy dokument, ale i cenny materiał bi
bliograficzny. Nade wszystko zaś —  jest jeszcze 
jednym  dowodem nieugiętości ducha polskiego, k tó
ry  w  najcięższych warunkach znajduje siłę i energię 
do pracy twórczej. ^  Muszyńska

R U D N IA N S K I S. Technologia pracy umysłowej 
(higiena, organizacja, metodyka). W arszawa 1947. 
Spółdzielnia „Św iatow id". 8. s. 268.

Umiejętność systematyki i naukowej organizacji 
pracy nie należą do trw ałych włas'ciwości naszej 
psychiki. W  dziedzinie pracy umysłowej również 
spotykam y się częściej z chaotycznym  i dowolnym  
jej tokiem , niż 2 ładem i porządkiem  jako w yni

kiem przemyślanego systemu. Ten stan rzeczy p rzy
czynia się często do dużego marnotrawstwa sił, 
zmniejsza w yniki, niejednokrotnie prowadzi do 
zniechęcenia. Książka dra S. Rudniańskiego, której 
trzecie wydanie, uzupełnione i wstępem zaopatrzo
ne przez dra K. W ojciechowskiego, ukazało się 
ostatnio na półkach księgarskich, napisana' została 
w celu przeciwdziałania tym  brakom  i stworzenia 
przemyślanego i uzasadnionego zarówno wym aga
niami praktyki jak i względami na ogólny przebieg 
naszego procesu myślowego systemu norm , określo
nych przez autora mianem technologii pracy um y
słowej. Trudu wydania podjęła się zasłużona w dzie
dzinie popularyzacji zasad pracy umysłowej spół
dzielnia „Św iatow id". N ie jest to jedyna' u nas pra
ca na ten temat. Jest natomiast pracą najbardziej 
gruntowną, opartą na szerszych rozważaniach teore
tycznych. Inne opracowania 2 dziedziny techniki 
pracy umysłowej (E. W eitsch „Technika pracy um y
słowej", K . W ojciechowski „Praca um ysłowa". Pod
ręcznik samokształcenia, J. Skarżyńska „Jak czytać 
książki i gazety") są albo częściowym i opracowa
niami, albo przeznaczone są na szerszy użytek i no
szą charakter zarysów popularnych. Książka nato
miast Rudniańskiego ma na celu nie ty lko  w skazy
wanie dróg samouctwu. Służyć pragnie pr2ede 
w'szystkim pracującym  naukowo względnie intere
sującym się poszczególnym i dziedzinami wiedzy 
i prowadzącym i samodzielne studia, usiłuje przeto 
podać norm y ogólne, w  których  najwłaściwiej m o
głaby się realizować twórcza praca myślowa.

Treść książki ujęta jest w  cztery części. W  części 
pierwszej, zatytułowanej „Samoorganizacja higie
niczna", autor omawia fizjologiczną stronę procesu 
-myślenia. Zwraca uwagę na łączność wydajności 
pracy umysłowej 2e stosowaniem 2aleceń dietetyki 
w dziedzinie racjonalnego odżywiania się oraz z sze
regiem innych czynników , jak dbałość o ogólną 
sprawność fizyczną, umiejętne stosowanie przerw 
w ypoczynkow ych itp.

Rozdział drugi omawia sprawę organizacji pracy 
umysłowej. Autor zwraca uwagę na psychologiczne 
właściwości poszczególnych ludzi związane 2 indy
widualnym  sposobem oddziaływania układu ner
wowego na podniety zewnętrzne, a więc na typ 
uzdolnień i tempo reakcji. Jednym z głównych za- 

'gadnień jest należyte w ykorzystanie czasu, nawet 
najmniejszych jego odcinków, oraz racjonalny roz
kład zajęć; form y rozkładu czasu i sposoby ich 
sporządzania wypełniają przeto znaczną część roz
działu. W iele uwag poświęconych jest warsztatowi 
pracy, takiej jego organizacji, która by gwaranto
wała największą ekonomię wysiłku.

Najobszerniejszą częścią książki jest rozdział 
trzeci, zatytułowany „M etodyka pracy um ysłowej". 
W ypełniają go podstawowe praktyczne zagadnienia 
interesujące każdego pracownika umysłowego, 
a więc technika umiejętnego słuchania (rozm owy 
i wykładu), czytania i notowania, oraz technika

106



pracy w  zespołach samokształceniowych. Są to za
gadnienia, stanowiące zazw yczaj przedm iot wszyst
kich opracowań posVięconych technice pracy um y
słowej. Rudniański ujmuje je w  naszej literaturze 
najszerzej, podając szczegółow i wskazówki, ustalając 
norm y i schematy. Niektóre- uwagi autora w  tym  
dziale budzą chęć dyskusji. W  szczególności doty
czy  to próby zb yt daleko m oże sięgającej schema- 
tyzacji; stwarza się bowiem tą drogą niebezpieczeń
stwo rutyny, przerostu techniki ponad miarę uza
sadnioną treścią wykonywanej pracy. W szystko 
jednak- zależy od sposobu korzystania z książki; 
istotne są bowiem norm y ogólne, szczegółowe zaś 
rozwiązania winny być indywidualnie w ypraktyko
wane.

R ozdział czw arty pt. „Technika pracy umysło
w ej" dotyczy twórczos'ci naukowej. Są to więc roz
ważania specjalne, interesujące przede wszystkim  
pracownika naukowego względnie kandydata na 
pracownika naukowego. I tu również autor poza 
rozważaniami ogólnymi podaje wskazówki szczegó
łowe usiłując ustalić pewne schematy najwłas'ciwsze 
dla realizowania samodzielnej pracy badawczej.

T reić  książki zam yka usystematyzowana polska 
i obca bibliografia zagadnienia.

Książka dra S. Rudniańskiego ma zadanie prak
tyczne. Poza jednak dużą przydatnością użytkow ą 
posiada wartość jako jedyny u nas gruntowny i na 
naukowych podstawach oparty zarys techniki pracy 
umysłowej. Jakkolwiek szczegółowe wskazówki 
i schematy budzą nieraz chęć k rytyk i i dyskusji, to 
jednak całość stanowi przedm iot lektury godny naj
żywszego zainteresowania. Dzięki obfitości poruszo
nych zagadnień, ścisłości i gruntowności opracowa
nia okazać m oże szczególną przydatność sposobią- 
cym  się do pracy naukowej, studentom w yższych 
uczelni, uczniom  liceów, oraz wszystkim , którzy 
poszukują dróg rozszerzenia swej wiedzy i intere
sują się wybranym i jej dziedzinami.

Ryszard W roczyński

W E N T L A N D T O W A -P U C Z Y N S K A  H A N N A . 
Książka o zabawie i pracy. Jak prowadzić czy
telnictwo od rozryw ki do samokształcenia. W arsza
wa 1948. Spółdz. „Św iatow id", s. 94, i nlb.

Pracownicy oświatowi, po wojnie kom pletujący 
na nowo swe biblioteczki podręczne, wiele zawdzię
czają spółdzielni wydawniczej „Światowid". O bec
nie notujemy now y tytuł wdzięczności dla tego za
służonego wydawnictwa; ukazanie się w  druku 
pracy. H. Puczyńskiej-W entlandtowej „Książka 
w zabawie i pracy", zawierającej zbiór materiałów 
i wskazówek dla organizatorów pracy z książką, 
zwłaszcza w  zespołach świetlicowych.

W brew  sugestii, jakie m oże dawać podtytuł, 
książka nie jest podręcznikiem m etodycznym , wska
zującym etapy, którym i należy kolejno prowadzić 
początkującego czytelnika od lektury wyłącznie 
rozryw kow ej do systematycznego czytelnictwa, słu

żącego planowemu samokształceniu. A utorka stwier
dza wyraźnie w  słowie wstępnym, że „kolejność 
stosowania form  pracy zawartych w broszurze bę
dzie zależna od poziomu i stopnia przygotowania 
zespołu" (s. 7). Niewątpliwie nie można rozpocząć 
pracy z nieprzygotowanym i członkami zespołu 
świetlicowego od rozryw kow ych form  podanych 
w cz. I. „Książka w zabawie“ ( gry, zabawy, szarady, 
konkursy, inscenizacje), a następnie przejść do po- 
jvażnych form  (głośne czytanie zespołowe, zespoły 
dobrego czytania, koła planowego czytania) —  dla
tego choćby, że większość opisywanych gier i za
baw można przeprowadzić tylko z czytelnikami 
zaawansowanymi, znającymi już nazwiska autorów, 
tytuły dzieł, postacie bohaterów literackich.

Autorka słusznie ostrzega przed jednostronnym, 
mechanicznym wykorzystaniem  form  rozryw ko
wych, wskazując niebezpieczeństwo spłycenia sto
sunku do czytelnictwa, sprowadzające się do snobi
stycznego wyzyskiwania zasłyszanych haseł (s. 17). 
Oczywiście niebezpieczeństwo to nie będzie groźne, 
jeżeli „Książka w zabawie i pracy" znajdzie się 
w  ręku rozumnego pracownika oświatowego jako 
zbiór materiałów, a nie jako obowiązujący program 
pracy, p o p arty , autorytetem stanowiska urzędowego 
autorki. Rozum ny pracownik potrafi w ykorzystać 
umiejętnie nawet snobistyczne m otyw y członków 
zespołu —  gdyż do „modelu społecznego" obowią
zującego w świethcach chcemy przecież wprowadzić 
również przeświadczenie, że świetliczanin powinien 
znać dzieła w ybitnych autorów, że po prostu „nie 
w ypada" ich nie znać.

W  niektórych wypadkach adaptacja ""znanych 
gier i zabaw świetlicowch dla celów czytelnictwa 
nasuwa jeszcze inne niebezpieczeństwa: wprowadze
nia i utrwalenia zupełnie błędnych skojarzeń. N p. 
zabawa „przemiana im ion" (s. 23— 4) polegająca na 
zajmowaniu wolnego krzesła przez wywołanego 
uczestnika zabawy. Uczestnicy ci mają przybrać 
nazwiska postaci z utw orów  literackich —  a w  to
ku zabawy okaże się np., że dr Judym jest gapa 
i ciągle daje fanty, lub że np. ks. Kordecki okazuje 
niedwuznaczny pociąg do Lilii W enedy albo do 
H orpyny. Niefortunne skojarzenia stwarzają rów 
nież rebusy, gdzie Orzeszkową przedstawia orzech 
i krow a (s. 33) albo inscenizacje tytułów  —  np. 
„N o c"  Andrzejewskiego w trzech obrazach: N a
pad (n), operacja (o) i cyrk! (c).

T ym i drobnymi zastrzeżeniami nie chcę oczy
wiście podważyć przeświadczenia o wielkiej w ar
tości i praktycznej przydatności książki, zawiera
jącej wiele cennych, opartych na bogatym doświad
czeniu autorki wskazówek i materiałów. W arto też 
podkreślić, że kol. W entlandtowa nie potrzym uje 
u pracowników „oświaty i kultury dorosłych" prze
świadczenia, jakoby można oprzeć rozwój czytel
nictwa na świetlicowych fiku-miku, lecz jako pod
stawowy warunek rozwoju pracy wskazuje oparcie 
jej o bibliotekę dającą dostęp do książek i potrzeb
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ne w skazówki (s, 73) oraz poucza o sposobach uzy
skania książek dla zespołów z różnych typów  bi
bliotek (s. 83— 4).

W ydaje mi się bardzo pożytecznym , b y  w  dru
gim wydaniu książki, które się niewątpliwie ukaże, 
podano więcej przykładów  zestawień bibliograficz
nych dla kół planowego czytania. Praktyka oświa
towa wykazuje bowiem, że „p rzyk ład y" podawane 
na kursach czy w  podręcznikach stają się często 
jedynym  repertuarem zespołów, gdyż przepracowa
n y i pozbawiony dostępu do zasobnej biblioteki 
oświatowiec nie potrafi na podstawie przykładów  
opracować własnej koncepcji. Dlatego: jak najwię
cej „przykładów " na różne tem aty i o różnych 
stopniach trudności.

Czesław Kozioł

Z praktyki i dla praktyki

PORADNIK BIBLIOGRAFICZNY

L i t e r a t u r a  m a r k e l e t o t r e k a  

d l a  s a m o u k ó w  i z e s p o ł ó w  
s a m o k s z t a ł c e n i o w y c h ’*)

K s i ą ż k i  z a l e c a n e  d o  c z y t a n i a  
w  k o l e j n y m  p o r z ą d k u .

(Pozycje zaopatrzone gwiazdką są szczególnie 
zalecane).

EKONOMIKA POLITYCZNA
*1) Tepicht J. W ykłady popularne ekonom iki poli

tycznej. 1947. Zw. Sam. Chł. s. 145.
W bardzo żyw y, obrazowy sposób autor om awia  

elem entarne zagadnienia ekonom ii politycznej. 
K siążeczka jest przeznaczona dla w si, wprowadza  
w ięc niektóre kw estie interesujące specjalnie chło
pów. Bardzo dobrym pom ysłem  jest um ieszczenie  
na końcu każdego rozdziału pytań, rekapitulujących  
i podkreślających w ażniejsze kw estie oraz naw ią
zujących do spraw  aktualnych. Do tych pytań ra
dzim y powracać przy dalszej pracy, dla kontroli 
sw ych wiadom ości.

Treść rozdziałów: 1. Od gospodarki naturalnej 
do gospodarki tow arowej. 2. Jak pow stały i zm ie
n iały się klasy społeczne. 3. W artość i cena. 4. M ia
ra wartości. 5. S iła robocza. 6. Wartość dodatkowa 
i zysk kapitalisty. 7. W yzysk chłopa w  kapitali
stycznym  ustroju. 8. W yzysk kartelow y i odrodze
nie się w yzysku feudalnego. 9. O sprzecznościach  
w ew nętrznych kapitalizm u. 10. Co to jest kapitał. 
11. K apitalizm  konający. 12. Narodziny gospodarki 
planow ej. 13. Przeszkody do pokonania.
*2) B ielecki W. Elem entarne podstaw y marksizmu. 

1948. TUR. s. 134.
Książeczka składa się z 14 pogadanek, w ygłoszo

nych przez radio. W bardzo prosty, przystępny

*) N a poziom ie licealnym .

i zajm ujący sposób ujm uje autor podstaw ow e za
gadnienie ekonom ii politycznej.

Treść rozdziałów: 1. Co to jest ekonom ia poli
tyczna. 2. Gospodarka towarowa. 3. W artość w y 
m ienna towaru. 4. Pieniądz i jego funkcje. 5. P ie
niądz — m iernikiem  w artości. 6. Prawo obiegu p ie
niądza. 7. M echanizm gospodarki kapitalistycznej.
8. Co to jest w artość dodatkowa. 9. Skąd bierze się 
zysk kapitalisty. 10. K apitał stały, kapitał zm ien
ny, stopa w artości dodatkowej. 11. W artość dodat
kow a bezw zględna i względna. 12. Społeczne i eko
nom iczne skutki rew olucji przem ysłow ej i postę
pu technicznego w  gospodarce kapitalistycznej.
13. Organiczny skład kapitału, przeciętna stopa zy
sku i cena produkcyjna. 14. Akum ulacja, koncen
tracja i centralizacja kapitału. 15. K artele, syndy
katy, trusty, kapitał m onopolistyczny, im perializm.

*3) Żurawieki S. Drogi rozwoju gospodarczego. 
W prowadzenie do zagadnień ekonom ii politycz
nej. 1948. TUR. s. 181.

Książka, jak pisze autor, dąży do zainteresow a
nia szerokich rzesz zagadnieniam i w iedzy m arksi
stowskiej. Omawia w ażniejsze etapy rozwoju ludz
kiego społeczeństwa. Pracę i życie w  gromadzie 
uważa autor za najw ażniejsze czynniki, które po
zw oliły  ludzkości dojść do obecnego stanu kultu
ry. One to w yznaczają człow iekow i kierunek i for
m y jego bytow ania. Książka należy do pozycji w ar
tościow ych. R ekapitulacje przy końcu każdego roz
działu dopomagają do gruntow nego jej przerobie
nia.

Treść rozdziałów: 1. W spólnota pierwotna.
2. N iew olnictw o. 3. Feudalizm . 4. Ogólna charakte
rystyka przedkapitalistycznych form acji. 5. Ręko
dzielniczy okres kapitalizm u. 6. P ierw otne kapitali
styczne nagrom adzenie. 7. Gospodarka kapitali
styczna. 8. Pieniądz. 9. K apitał i w artość dodatko
wa. 10. Rozwój przem ysłu m aszynowego. 11. Płaca  
robocza. 12. N agrom adzenie kapitału i pauperyza
cja k lasy robotniczej. 13 Kryzysy. 14. Ogólna cha
rakterystyka kapitalistycznej form acji do fazy im 
perializm u. 15. Imperializm. 16. Gospodarka dem o
kracji ludow ej. 17. Gospodarka socjalistyczna. Za
kończenie. Pytania.

*4) Marks K. Praca najem na i kapitał. 1947. K siąż
ka. s. 51.

P odstaw ow e zagadnienia ekonom ii politycznej 
ujęte w  poularnej form ie. Om awia stosunek siły  ro
boczej do kapitału, przeciw ieństw a interesów  ro
botników  i kapitalistów , niew olę robotników, podaż 
i pobyt siły  roboczej, w pływ y konkurencji, w pływ  
podziału pracy.

5. Kuźniecow A. K apitał i  w artość dodatkowa, oraz
O strow itianow  K. Płaca robocza i dzień roboczy.
1948. Książka, s. 123, 2 nlb.
Autorzy om awiają zagadnienia na podstawie 

dzieł Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina, ilustrując 
i uzasadniając sw e tw ierdzenia w ielką ilością cytat
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z k lasyków  marksizmu. W dopiskach redakcja po
daje stan tych zagadnień w  Polsce.

Treść I. K uźniecow  A.: 1. K apitał i wartość do
datkowa. 2. Przem iana pieniędzy w  kapitał. 3. S i
ła tobocza jako towar. 4. Proces pomnażania w ar
tości. 5. Ogólna charakterystyka stosunków  kapi
talistycznych. 6. Rola poszczególnych czynników  
produkcji w  procesie pom nażania w artości. 7. Dwa  
sposoby w ytw arzania w artości dodatkowej. 8. Trzy 
stadia rozwoju produkcji kapitalistycznej. 9. Prze
wrót przem ysłowy. 10. M aszyna. Fabryka kapita
listyczna. 11. W arunki i następstw a zastosowania  
maszyn.

II. O strowitianow K.: 1. Istota płacy roboczej.
2. Form y płacy roboczej. 3. Akordowe, progresyw 
ne i prem iowe form y płacy roboczej. 4. Płaca ro 
boczą naturalna i pieniężna. 5. Spadek płacy ro
boczej w  m iarę rozwoju kapitalizmu. 6. D zień ro
boczy w  w arunkach kapitalistycznych i w alka ro
botników  o jego prawne ograniczenie.

K s i ą ż k i  t r u d n i e j s z e .
"̂ б). K autsky K. N auki ekonom iczne Karola Marksa.

1946. Książka, s. 283.
Najlepsza próba popularyzacji zagadnień poru

szanych przez Marksa w  I tom ie Kapitału, daje 
podstawow e w iadom ości z dziedziny ekonom ii po
litycznej w  ich historycznym  rozwoju. Napisane 
przystępnie, m oże być uw ażane jako w stęp  do głęb
szych studiów  naukowego socjalizmu.

Treść. Cz. I. Towar-pieniądz: 1. Towar. 2. P ie 
niądz. 3. Przem iana pieniądza w  kapitał.

Cz. II. Wartość dodatkowa: 1. Przebieg pro
dukcji. 2. Rola kapitału w  tw orzeniu wartości.
3. Stopa w yzysku siły  roboczej. 4. W artość dodat
kow a i zysk. 5. D zień roboczy. 6. W artość dodat
kow a drobnego m ajstra a w artość dodatkowa kapi
talisty. 7. W zględna w artość dodatkowa. 8. Koope
racja. 9. M aszyna i w ielk i przemysł.

Cz. III. Płaca robocza i dochód z kapitału. 1. P ła
ca robocza. 2. Dochód z kapitału. 3. Reprodukcja 
prosta. 4. Przem iana w artości dodatkowej w  kapitał. 
5 Przeludnienie. 6. Jutrzenka kapitalistycznego sy
stemu. 7. Zmierzch kapitalistycznego systemu.

*7. Lenin W. Im perializm  jako najw yższe stadium  
kapitalizmu. 1947. Książka, s. 128.

W sposób niezw ykle prosty, jasny omawia autor 
jedno z najw ażniejszych zagadnień ekonomicznych  
— ostatnie stadium  kapitalizmu. Daje przejrzysty  
obraz upadającego, lecz jeszcze silnego św iata kapi
talistycznego, tłum aczy przyczyny w ojen im peria
listycznych, daje przez to możność zrozumienia 
obecnej polityki państw  kapitalistycznych.

Treść rozdz.: 1. Koncentracja produkcji i m o
nopole. 2. Banki i ich nowa rola. 3. Kapitał finan
sow y i oligarchia finansowa. 4. W ywóz kapitału.
5. Podział św iata pomiędzy zw iązkam i kapitalistów.
6. Podział św iata pom iędzy w ielk im i m ocarstwam i.
7. Im perializm  jako odrębne stadium  kapitalizmu.

8. Pasożytnictw o i gnicie kapitalizm u. 9. Krytyka  
im perializmu. 10. Historyczne m iejsce im peria
lizmu,
*8. Schaff A. i Brum L. Pogadanki ekonomiczne.

1948. Książka, s. 128.
Zagadnienia ekonom ii politycznej ujm ują auto

rzy historycznie — dają poza kw estiam i ściśle eko
nom icznym i krótki zarys historii ustrojów spo
łeczno-ekonom icznych doprowadzony do naszych  
czasów, poruszając w iele  kw estii aktualnych (np. 
zagadnienie im perializm u i faszyzm u niem ieckie
go, ryw alizacja anglo-am erykańska po w ojnie etc.

9. Selen L. Ekonomia polityczna. Szkic w ykładów .
Łódź 1948. Ingos. s. 277,
Szkic w ykładów  w ygłoszonych dla studentów  

uniw ersytetu. W zw ięzły, jasny sposób, w  w ielkim  
skrócie ujm uje autor zagadnienie ekonom ii poli
tycznej. Po przeczytaniu innych książek z politycz
nej ekonom ii nadaje się doskonale do powtórzenia, 
ujęcia zagadnień w  harmonijną całość, oraz do 
uśw iadom ienia sobie, jakie sprawy z tej dziedziny 
są dla nas niejasne.

MATERIALIZM HISTORYCZNY I ŚWIATOPO
GLĄD SOCJALISTYCZNY

Przechodzim y z kolei do zagadnień m aterializm u  
historycznego i socjalizm u naukowego. Zagadnie
nia, poruszane w  tym  dziale, należy gruntownie 
i głęboko przem yśleć, jeżeli się  chce być św iado
m ym  socjalistą. Są trudniejsze do opanowania niż 
zagadnienia ekonom iczne, w ym agają znajom ości h i
storii.

*1. Engels F. Rozwój socjalizm u od utopii do nauki.
Książka, s. 83.
W nieporównanie prosty i  zajm ujący sposób 

ujm uje w ielk i socjalista etapy socjalizmu. Łączy 
i tłum aczy pow stanie św iatopoglądu socjalistycz
nego z rozwojem  kapitalizmu. 1. Socjalizm  utopijny  
— czasy pow stania kapitalizmu, narodziny prole
tariatu. 2. Socjalizm  naukow y — proletaryzacja  
mas robotniczych pod w pływ em  panowania kapi
tału. 3. Rozwój ruchu socjalistycznego.

Zaczyna od określania socjalizm u utopijnego, 
przeciwstawiając mu socjalizm  naukowy, om awia 
przyczyny w alki klas, przeciwieństw a m iędzy ka
pitalizm em  a proletariatem  i anarchię w  produkcji, 
powodującą kryzysy i bezrobocie. Kończy sform u
łow aniem  zasad socjalizm u naukowego. Jego zada
niem  — uśw iadom ienie i zorganizowanie klasy ro
botniczej oraz zbadanie w arunków  zm iany ustroju 
kapitalistycznego.

*2. Marks K. i Engels Fr. M anifest komunistyczny.
1948. Książka, s. XXV, 148.

Program bojow y pierwszej międzynarodowej or
ganizacji, stojącej na gruncie socjalizm u naukow e
go. P ow stał on w  1848 r., kiedy kapitalizm  już za
czął ujaw niać sw e sprzeczności: kryzysy, bezrobo
cie i nędzę proletariatu. M anifest należy uważnie
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przestudiow ać i przedyskutować. 100 la t tem u n ie
które zagadnienia zarysow ały się inaczej, jednak  
m anifest w skazuje nam  cele, które obecnie zaczy
nam y urzeczywistniać.

*3. Marks K. i Engels Fr. O m aterializm ie h isto
rycznym. 1948. Książka, s. 59.
W yjątki z dzieł obydwóch k lasyków  marksizmu. 

Marks m ów i o drodze m yślow ej, która go dopro
wadziła do m aterializm u dziejowego. W rozmaitych  
urywkach autorzy podkreślają w agę podbudowy  
iekonomicznej, jako pierw szego czynnika (stosunki 
w ytwórczo-gospodarcze). N a nim  się rozw ija nad
budowa kulturalna: polityka, religia, nauka, sztu
ka itp., w szystko, co się odnosi do kultury ducho
w ej i co z kolei w yw iera w ielk i wpłjrw na stosun
ki gospodarcze. Szczególnie jasno tłum aczy to w za
jem ne oddziaływanie artykuł Engelsa „O m ateria- 
liźm ie historycznym". W liście do B locha podkre
śla Engels, że ani on, ani Marks nie tw ierdzili n i
gdy, iż czynnik ekonom iczny jest jedynym  decy
dującym  w  życiu społeczeństw a. A kcentow ali n ie
kiedy w ięcej niż należy czynnik ekonom iczny w o
bec sprzeciwu niem ieckich idealistycznych filo 
zofów.

4. Stalin  J. O m aterializm ie dialektycznym  i h i
storycznym . 1947, Książka, s. 48.
W sposób przystępny podaje autor charaktery

stykę m aterializm u dialektycznego, podkreśla różni
ce m iędzy m aterializm em  dialektycznym  a m etafi
zyką, cytując Marksa i Engelsa i opierając się na 
ich wywodach.

5. Marks K. O siem nasty Brum aire‘a Ludwika B o
naparte. Z przedmową K. Marksa i Fr. Engelsa, 
1946, Książka, s. 146.
K siążkę sw ą napisał Marks bezpośrednio po za

m achu Ludwika Bonapartego. Gruntowna znajo
mość historii pozw oliła M arksowi od razu uchw ycić  
logikę w ydarzeń i w skazać okoliczności i stosunki, 
które um ożliw iły odegranie roli bohatera osobniko
w i bardzo przeciętnem u. Marks pierw szy odkrył 
w ielk ie prawo historii, w edług którego „wszelka 
w alka dziejowa bez w zględu na to, czy rozgrywa 
się w  dziedzinie politycznej, religijnej, filozoficznej, 
czy w  jakiejkolw iek innej dziedzinie ideologicznej, 
jest w  istocie rzeczy tylko m niej lub w ięcej jasnym  
w yrazem  w alk i klas społecznych. Istnienie zaś tych  
klas, a co za tym  idzie i kolizje m iędzy nim i są 
z kolei uw arunkowane stopniem  rozwoju ekono
micznego". (Z przedm owy Engelsa). K siążka ta jest 
św ietnym  przykładem  zastosowania tego prawa! 
Jest napisana dosyć trudnym  językiem , jednak  
uczniowie, którzy niedaw no przechodzili historię, 
dadzą sobie z tym  radę.
♦6. Marks K. W ojna domowa w e Francji. Ze w stę

pem  Fr. Engelsa, 1947, Książka, s. 98.
Do tej książki można rów nież zastosować słowa  

Engelsa w ypow iedziane w  przedm owie do „18 Bru- 
m aire‘a. „Jeżeli uw ażnie przeczytacie tę piękną

książkę, zrozum iecie pobudki i przyczyny Kom uny  
Paryskiej". Zawiera ona Odezwy Rady Generalnej 
I M iędzynarodówki, oraz M anifest tej organizacji, 
w  spraw ie W ojny Dom owej, napisane przez Karola  
Marksa. Przew idział on klęskę robotników  i ostrze
gał ich przed w ystąpieniem . Podkreśla w  swej 
książce fałsz i obłudę burżuazji, w ielkość, szlachet
ność i bezinteresow ność patriotyczną głodnych ro
botników. Książka napisana w yjątkow o prosto, 
z głębokim  uczuciem , ze zw ykłym  dla w ielk iego so
cjalisty jasnym  przew idyw aniem  faktów  historycz
nych, które się wydają, często proroctwem, a są je
dynie opartym  na głębokiej w iedzy w ysnuw aniem  
wniosków .

7. Garaudy R. Kom unizm  i moralność. 1948, K siąż
ka, s. 110.
Autor zaczyna od zw alczania zarzutów staw ia

nych pod adresem  kom unistów  francuskich, podkre
śla bliski związek, zachodzący m iędzy zasadam i re- 
lig ii a przepisam i m oralnym i w  rozm aitych epokach 
historii, om aw ia etapy rozwoju filozofii m ateriali- 
stycznej (HelwecjusZj Spinoza, Kartezjusz i in.), 
przytaczając na potw ierdzenie sw ych m yśli uryw ki 
z dzieł tych m yślicieli. Porusza zagadnienie w za
jem nego oddziaływania czynników  m aterialnych  
i duchowych. Książka jest interesującym  przykła
dem zastosowania teorii m arksistowskiej do zagad
nień m oralnych.

Treść rozdziałów: Marksizm i system y moralne. 
M arksizm i zasady postępowania.

8. Ostrow itianow  K. W. Zarys ekonom iki przedka- 
pitalistycznych form acji. 1947, Książka, s. .183.

Autor daje krótki — trochę apodyktyczny, opar
ty  na cytatach z Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina  
— zarys h istorii ustrojów  społecznych.

Treść: Ustrój w spólnoty rodowej, ustrój n iew ól- | 
niczy, ustrój feudalny.

9. Gąsiorowska N. Kapitalizm  w  rozwoju dziejo
wym . 1947, Czytelnik, s. 151.
Zwięzła, często schem atyczna, dobrze ujęta h i

storia ustroju kapitalistycznego. Może być potrak
tow ana jako dalszy ciąg O strowitianowa.

*10. Lenin W. Państw o i rew olucja. 1947, Książka, 
s. 184.

Książka napisana w  początkach rew olucji paź
dziernikowej nie straciła w  obecnych czasach na 
aktualności. N a podstawie dzieł Marksa i Engelsa  
broni wódz proletariatu rosyjskiego rew olucyjnego  
stanowiska marksizmu. Om awia historyczne przy
czyny pow stania państw a i źródła jego upadku, 
ostro, zjadliw ie rozprawia się z socjalszow inistam i, 
u których „socjalizm w  głow ie, szowinizm  w  czy
nach", uzasadnia pojęcie „dyktatury proletariatu".

Treść rozdz. I. Społeczeństw o klasow e a państwo.
1. Państw o, jako w ytw ór nieprzejednanych przeci
w ieństw  klasowych. 2. Osobne oddziały ludzi uzbro
jonych, w ięzienia itp. 3. Państw o narzędziem  w y -
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rysku klasy uciskanej. 4. Obumieranie państwa  
a rew olucja dokonywana przemocą.

II. Państw o a rewolucja. Doświadczenie lat 
1848-1851. 1. W przededniu rewolucji. 2. W yniki re
wolucji. 3. Postaw ienie kw estii przez Marksa 
w  1852 r.

III. Państw o a rewolucja. Doświadczenie Kom u
ny Paryskiej 1871 r. A naliza Marksa. 1. Na czym  
polega bohaterstwo usiłow ań komunardów. 2. Czym  
zastąpić zdruzgotaną m aszynę państwową. 3. U ni
cestw ienie parlam entaryzmu. 4. Organizacja jedno
ści narodu. 5. U nicestw ienie pasożj^a państwa.

IV. Ciąg dalszy. Uzupełniające w yjaśnienia En
gelsa. 1. K w estia m ieszkaniowa. 2. Polem ika z anar
chistami. 3. L ist do Bebla. 4. Krytyka projektu pro
gramu Erfuckiego. 5. Przedm owa z roku 1891 do 
„Wojny domowej w e Francji" Marksa. 6. Engels 
a przezw yciężenie demokracji.

V. Ekonomiczne podstawy obumierania państwa.
1. Postaw ienia kw estii przez Marksa. 2. Przejście od 
kapitalizm u do komunizmu. 3. Pierw sza faza społe
czeństwa kom unistycznego. Wyższa faza społeczeń
stwa kom unistycznego. Lenin.

VI. Zwulgaryzowanie marksizm u przez oportu- 
nistów. 1. Polem ika Plechanow a z anarchistami.
2. Polem ika K autskiego z oportunistami.

K siążkę Lenina należy przestudiować uważnie 
w obec aktualnych zagadnień w  niej poruszanych. 
Przed książką „Państwo a rewolucja" radzę prze
czytać Marksa „Osiemnasty Brum aire‘a i „Wojna 
domowa w e Francji“.

K s i ą ż k i  t r u d n i e j s z e
11. Plechanow  J. Podstaw ow e zagadnienia m ark

sizmu. 1947, Książka, s. 137.
12. Plechanow  J. O roli jednostki w  historii. K siąż

ka, s. 53.
Obie książeczki om awiają filozoficzne zagadnie

nia marksizmu. Są w ięc (szczególnie pierwsza) do
syć trudne. Jeżeli jednak czytelnik przezw ycięży  
początkowe trudności, da mu to możność zrozumie
nia marksizm u jako całkow itego poglądu, który  
można zastosować do każdego zjawiska.

*13. Karol Marks. D zieła w ybrane. 1947, Książka.
T. 1 S. 491, T. 2 S. 531.

D wutom owe w ydanie dzieł Marksa „stanowi ca
łość, która ma udostępnić najszerszym  masom czy
telników  zapoznanie się z podstawow ym i zagadnie
niam i marksizmu, z poglądam i tw órców  socjalizm u  
naukowego na najw ażniejsze sprawy teorii i prak- 
tj>̂ ki ruchu robotnicżego". D latego obok prac Karola 
Marksa w łączono do obydwu tom ów  szereg prac 
Fryderyka Engelsa, a także niektóre prace Lenina 
i Stalina. Znajdziem y w ięc tu: w spólne dzieło Mark
sa i Engelsa — M anifest K om unistyczny, Engelsa — 
Rozwój socjalizm u od utopii do nauki, listy  obydwu  
o m aterializm ie i artykuł o tym  Engelsa i inne pu
blikacje już om awiane przez nas — oraz życiorys 
Marksa i w spom nienia o nim  jego przyjaciół.

14. Schaff A. Wstęp do teorii marksizmu. 1947, 
Książka, s. 308.

Książka Schaffa jest trudna, wym aga, jak autor 
zaznacza^ przygotowania z dziedziny filozofii i h i
storii filozofii. Po przestudiowaniu książek P lecha
nowa, naw et poświęconych również zagadnieniom  
filozoficznym , czytelnik będzie się borykał z trud
nościami, zwłaszcza w  cz. I. Źródła i historia m ar
ksizm u i cz. II M arksistowski m aterializm  filozo
ficzny i m arksistowska metoda dialektyczna. Cz. III 
Im perializm  historyczny jest łatwiejsza, zaw iera za
gadnienia żyw o interesujące młodzież: społeczny  
byt i społeczna świadom ość, rola jednostki w  h i
storii, i inne.

Janina Skarżyńska

K O M U N I K A T Y

W yniki ankiety na tem at „Jak i dlaczego zostałem  
bibliotekarzem?"

Ankieta ogłoszona w  nrze 3-4 „Bibliotekarza" 
z 1947 r. nie przyniosła spodziewanych reziiltatów, 
gdyż w płynęło zbyt mało odpowiedzi (14). Na pod
staw ie tak szczupłego ilościowo m ateriału nie m oż
na przeprowadzać zamierzonych badań i w ysnuw ać  
ogólniejszych w niosków  dotyczących dróg i m etod  
rekriAtacji do zawodu bibliotekarskiego. Jedynym  
uogólnieniem , jakie można by w ysnuć z nadesła
nych odpowiedzi, jest w ielk i w pływ  „pierwszej 
książki", często książki otrzymanej jeszcze przed 
pójściem  do szkoły, oraz pierwszych zetknięć z bi
bliotekarzami, z księgozbioram i — na późniejszy  
wybór zawodu bibliotekarskiego. M otywy te w ystę
pują w  w iększości nadesłanych prac. I drugi w nio
sek ogólny, ten już zupełnie pewny; m ała ilość od
powiedzi św iadczy zarówno o przepracowaniu jak 
i o „niechęci do pióra“ u naszych bibliotekarek i b i
bliotekarzy.

A nkieta zawiodła w ięc jako ankieta masowa. Ja
kościowo natom iast praw ie w szystkie prace przed
stawiają poważne walory, są przem yślane, opisują 
interesująco istotnie w ażne m om enty i procesy.

Powołana przez K om itet W ydawców „Bibliote
karza" kom isja w  składzie: kol. kol. dr Michał 
Ambros, kustosz B -k i Narodowej; Julia M illerowa, 
w icedyrektor B -k i Publicznej m. st. Warszawy; Cze
sław  Kozioł, min. w izytator bibliotek — postanow i
ła przeznaczoną na nagrody kw otę 10 ООО zł rozdzie
lić równo m iędzy autorów pięciu wyróżnionych od
powiedzi, biorąc pod uwagę, że odpowiedzi te odpo
wiadają warunkom konkursu, a równocześnie w y
kazują szczególnie w ielką staranność opracowania, 
duży w ysiłek  m yślowy.

Nagrody po 2000 zł otrzymują w ym ienione w  po
rządku alfabetycznym  koleżanki:

Maria B ielaw ska z B -k i Powiatow ej w  Bochni, 
Apolonia M ichalska z B -k i U niw ersyteckiej w  

Łodzi,
M elania Mrozowska z B -k i Powiatow ej w  D ęb

nie, "
A niela Szw ejćerow a z B -k i Instytutu im. M. 

Nenckiego w  Łodzi,
„W ładysława" z b -k i szkolnej (nazwisko za

strzeżone przez autorkę do w iadom ości Komisji).
Kom isja wyraża serdeczne podziękowanie w szy

stkim Koleżankom  i Kolegom biorącym  udział w  
ankiecie. W iększe fragm enty z niektórych w yróż
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nionych i nie wyróżnionych prac będzie publiko
w ała Redakcja „Bibliotekarza" w  miarę w olnego  
m iejsca, po czym w szystkie m ateriały zostaną prze
kazane do zbiorów Państw ow ego Instytutu Książki.

W O L N E  P O S A D Y

Zarząd Miejski w Pabianicach zaangażuje od zz-, 

raz Kierownika Publicznej Biblioteki Miejskiej 

z praktyką biblioteczną. W arunki do omówienia. 

Mieszkanie zapewnione.

Zgłoszenia z życiorysem  oraz odpisami sVia- 

dectw należy przesyłać do Zarządu Miejskiego w  Pa

bianicach, W ydział O gólny.

A p e l
Instytutu  K ulturalno-O światowego „Czytelnika"  
w  spraw ie pow szechnej ankiety czytelniczej.
Przy poparciu czynników  państwow ycłi, politycz

nych i zaw odowych Instytut K ulturalno-O św iatow y  
„Czytelnika" rozesłał pół m iliona kw estionariuszy  
powszechnej ankiety czytelniczej do przeszło 4000 
bibliotek oraz tyluż placów ek oświatoAAO^ch. N apływ  
odpowiedzi trwa, lecz brak jeszcze kw estionariuszy  
z w ielu  bibliotek i instytucji ośw iatowych. Do dnia 
7 lipca najw ięcej odpowiedzi uzyskano z W arszawy 
i woj. w arszaw skiego, woj. pomorskiego, łódzkiego, 
śląskiego i kieleckiego. Bardzo m ało odpowiedzi 
otrzym ano z w ojew ództw : olsztyńskiego, białostoc
kiego i szczecińskiego.

Instytut K ulturalno-O św iatow y „Czytelnika" 
zwraca się do w szystkich bibliotek i placów ek  
ośw iatow ych pośredniczących w  przeprowadzaniu  
ankiety z gorącą prośbą, by nadesłały w ypełnione  
kw estionariusze najpóźniej do końca w rześnia br. 
pod adresem: Biuro Badania C zytelnictwa w  Łodzi, 
ul. Piotrkow ska 96.
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szarowa R. O czym  m am y m ów ić na krajow ym  zjeź
dzić bibliotekarzy? — Nagórska I. Z badań nad  
czytelnictw em  w  Łodzi. — Neubert F. O zaintereso
waniach czytelniczych dzieci warszawskich. — W ie- 
czorkówna Z. Wrażenia z Danii. — S y g n a ł y  
ż y c i a :  P lan w ykładów  i ćw iczeń w  zakresie nauki
0 książce i bibliotekoznaw stw a na Wydz. Hum. U. Ł. 
w  r. ak. 1947/48. — Januszko S. B -ka Publ. m. st. 
W arszawy (kronika za II kw. 1948). — Cz. K. Trzy 
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Skarżyńska J. L iteratura m arksistowska dla sam ou
ków i zespołów  sam okształceniow ych. — K o m u 
n i k a t y :  W yniki ankiety „Jak i dlaczego zosta
łem  bibliotekarzem". — A pel w  spraw ie powsz. an
k iety czytelniczej.
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