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NOWE PRĄDY W KSZTAŁCENIU BIBLIOTEKARZY
Nawiązując do obrazu przedwojermej organiza

cji kształcenia bibliotekarzy w  różnych krajach, 
jaki starałem się nakreślić w  swoim artykule z 1945 
roku, pragnąłbym teraz —  unikając powtórzeń —  
uaktualnić go, opierając się ma materiałach z dwóch 
lat ostatnich. Są to referaty wygłoszone na konfe
rencji M iędzynarodowego Kom itetu Bibliotek 
w Oslo w  1947 r., oraz artyikuły czasopisma ra
dzieckiego B i b l i o t i e k a r '  z  1948 r. '•') 
Ponadto domagają się korektyw y projekty dotyczą
ce kształcenia bibliotekarzy naukow ych u nas, któ
re uległy od tego czasu zasadniczej Zimianie i znaj
dują się obecnie po części w  stadium ostatecznej- 
realizacji.

T ak  więc we Francji obowiązywał с e r t i- 
f i c a t  d ‘ a p t i t u d e  według zmienionych 
przepisów z 20 grudnia 1893 r. zdobywany drogą 
egzaminu państwowego poprzedzonego roczną 
praktyką w  jednej 2 bibliotek uniwersyteckich. 
Program obejmował egzamin pisemny i ustny, któ
rego przedmiotem były: elementy miaterialne i hi
storia ksi4żlki, bibliografia, kompletowanie zbiorów,
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klasyfikacja i przechowywanie ich oraz czynności 
administracyjne. Jedynym sposobem zdobycia tych 
wiadomości było jednak ty lko  praktykowanie 
w bibliotece. Kursy prowadzone w  latach 19 11 — 14 
przez Eugeniusza Morel w  Szikole W yższych Stu
diów Społecznych, funkcjionujiąca przez krótki 
okres 1923— 28 Amerykańsiica Szikoła Bibliotekarska
0 nastawieniu ścisłe technicznym  na stposób U.S.A. 
prowadzona przez Miss M ary Parsons,, kursy G a
briela Henriot, Paryskiego Instytutu Katolickiego
1 Generalnej Konferenojii Pracy —  wyczerpują 
wszystkie iniojiatywy pozapaństwowe francu<:kie 
w kierunku kształcenia bibliotekarzy. Natomiast 
zarządzenie z 22. II. 1932 w sprawie państwowego 
dyplomu bibliotekarskiego przewiduje jako waron- 
ki dopuszczenia świadectwo dojrzałości i trzym ie
sięczną praktykę w  jednej z bibliotek wyznaczonych 
przez miimlstra oświaty. Mianuje on również kom i
sję egzaminacyjną, do której wchodzą: dyrektor 
Ecołe des Chartes, dyrektor Biblioth^que Nationale 
oraz inspektorzy generalni bibliotek. Tem aty egza
m inów pisemnych i ustnych dotyczą historii książ
ki i jej wykonania technicznego, zagadnień bibbo- 
graficznych i doikumentacyjinych w  ogóle oraz ad- 
ministracjd bibliotecznej. Przygotowanie w  zakresie 
ogólnej nauki o książce rękopiśmiennej i druko
wanie],, jak również bibliografii nauk historycznych
1 literackich, uzyskać można na wykładach specjal
nych w  Ecołe des Chartes, prowadzonych tam
2 inicjatyw y kół bibliotekarskiich, nie stanowiących 
jednakże organicznej części programu szkoły, 
a związanych z nią zupełnie luźno. Inne wiadomości 
potrzebne do egzaminu muszą kandydaci zdobywać 
własnym przem ytem . Przepisy z 1932 r. oceniane 
są na ogół bardzo surowo przez fachowców, k tó
rzy  twierdzą, że nie odipowiadajĄ one w  pełni ani 
potrzebom  wielkich, anji małych bibliotek.

Powojenne zarządzenie ministerialne z 11. VII. 
1946 r. stara się zaradzić temu brakowi przez roz
bicie egzaminów na dwie części pi^edzielone prak
tyką. Pierwsza część egzaminu obejmuje zadania 
pisemne dotyczące roapoznawania książek, perga-



minó-w, igatuników papieru, rodzajów pisma i dru
ku, ilustracji, opraw —  pochodzących z różnych 
epok. Kandydaci, k tórzy  ztdali tę część pierwszą, 
i studenci Ecole de Chartes promowana na drugi 
rok studiów rozpoczynają pra'ktykę. Egzamin ust
ny dotyczy bibliografii i administracjii bibliotecznej,. 
Dekret powyższ,y nie zmienia sytuacji, którą cechu
je —  taJk ja:k i u nas —  brak możności uzyskania 
przygotowania do egzaminu w  toku system atycz
nych studiów. Sprawozdanie proponuje zatem trzy  
sposoby rozwiązania tego problemu:

I. katedra na w ydziale uniw ersyteckim  z u zu
pełnieniem  w  zaikresie ćw iczeń pra'ktycznych;

1. instytut biblioteczny badawczo-inform acyj- 
ny, prowadzący w ykłady specjalne;

3. szkoła o ograniczonej liczbie siuch9:zy, 
związana z jedną 2 wielkich instytucji biblic.tecz- 
nych na podobieństwo Szikoly Louvre‘u czy M u
zeum Historii Naturalnej. W  oczekiwaniu realiza
cja jednego z  tych  rozwiąza’ń Zw iązek Biblioteka
rzy  Francuskich organizuje kursy dla kierow ników  
małych bibliotek obejmujące 40 godzin w ykładów  
uzupełnianych ćwiczeniami i zwiedzaniem różnych 
instytucji.

W  W ielkiej Brytanii istniały do w ojny dwa 
ośrodki kszta-lcenia bibliotefkarzy: London Schooil of 
Librarianship (od 1919 r.) oraz kursy przygoto
wawcze do egzaminu Zw'iązku Bibliotekarzy. Uni
wersytecka szkoła bibliotekarska w  Londynie była 
zawsze uczelnią o  charakterze naukowym , jakkol- 
■Й lek przyjm ow ano pewną część słuchaczów me 
posiadających niższego stopnia naukowego. Dawniej 
większość abituriientów uziysikiwała stanowiska 
w bibliotekach naukowych, a ty lko  drobna czę^ć 
w publicznych, jednakże zapotrzebowanie bibliotek 
tego ostatniego typ u  na pracow ników  naukowych 
stale wzrasta. O d  1945 r. przyjm owani są kandy
daci następujących typów : i .  posiadający nizszy 
stopień naukowy (graduate), 2. studenci zagranicz
ni i zaawansowani studenci innych sdkcji uniwer
sytetu, 3. w ykw alifikow ani bibliotekarze poszukują
cy przeszkolenia. Program pierwszego roku dla nie 
posiadających wyższego wykształcenia obejmuje 
głównie języki i literaturę; program roku drugie
go dla prom owanych z pierwszego roku i dla po
siadających w yższe wykształcenie: bibliografia, рг.- 
leograHa angielka, dobór książek i służba infor
macyjna, katalogowanie i klasyfikacja, technika bi
blioteczna. Po odbyciu egzaminu dyplomowego 
wym aga S'ię 12 miesięcy praktyki nia stanowisku 
płatnym oraz wykonania pracy bibliograficznej lub 
dysertacji na obrany tertiat. N a rok a'kademiicki' 
1948/9 projektowany b ył równoległy egzamin na 
dyplom z archiwistyki, który  by obejmował pa- 
leografię angielską, historię ustroju, średniowieczną 
łacinę oraz technikę archiwalną.

C o  do egzaminów Zwiiąziku Bibliotekarzy, to 
stwierdzono, że kursy przygotow aw cze prowadzo
ne w  godzinach w olnych od pracy, pozostawiają 
wiele do życzenia jaiko droga do wysizkolenia za

wodowego. Podobnie i uzupełnienie studiów za 
pomocą kursów korespondencyjniych lub udziału 
w krótkich kursach całodziennych jesit niewystar
czające. Z  uwagi na to Zw iązek przystąpił do zor- 
ganiizowania oddziiaiów bibliotekarsikich przy ko
legiach Ziawodowych. N o w y program dopuszcza 
egzamin w trzech częściach: i. egzamin wstępny 
w zakresiie wykształcenia ogólnego;^ 2. egzamin 
w  zakresie podstawowych przedm iotów bibliotekar
skich uprawniający do zostania członkiem  Zw iązku 
i zapisania do rejestru zawodowego; 3. egzamin 
końcow y daijący pełne uprawnienia bibliotekarza 
zawodowego. Jedyną kwalifikaoją zawodową uzna
waną poza powyższą przez Zwiiązeik Bibliotekarzy 
jest dyplom  Szkoły Bibliotekarskiej Uniwersytetu 
Londyńskiego.

W  Stanach Ziednoczonych A . P. na skutek dru
giej w ojny światowej ujawnił się odczuwany pow 
szechnie braik w ykw alifikow anych bibliotekarzy, 
zarówno m ężczyzn  jaJc kolbiet, zwłaszcza na bar- 
dziiej odpowiedzialne stanowisika —  podczas gdy 
przed wojną trudno było osobom kończącym  szko
ły  zawodowe znaleźć zatrudniienie. W  zw iązku 
z tym  w ypłynął na pierwszym  powojiennym zjcździe 
American Library Associacion w 1945 r. projekt 
powiększenia liczby szkół o typie licealnym, które 
zredukow ałyby wykształcenie ogólne z czterech 
lat na tirzy, poświęcając czwairty ш к  na bibliotekar
stwo —  odzyw ały się jiednaik ĝ łlosy ostrzegające, że 
m oże to poprowadzić do obniżenia poziomu. W  roz
wijającej się na ten temat dyskusiji wysunięto kon
cepcję trzech stopni szkolnictwa zawodowego: sto
pień pierwszy przygotow uje pracowników do naj
prostszych funkcja technicznych i m ógłby obejmować 
czternasty ro k  szkoły podstawowej; drugi stopień 
przysposabia do tzw. „średniej" służby bibliotecz
nej, wreszcie trzeci prowadzi do uz,ysikania stopnia 
naukowego według program u podobnego do C h i
cago Graduate Library School. Program ten obej
muje: m etody badań naukowych, historię biblio
tek i szkolnictwa, analizę środowiska, planowan e 
biblioteczne, za|gadnienia technilki bibliotecznej 
w bibliotekach naukowych i powszechnych.

W yższa szkoła bibliotekarsika przy uniwersyte
cie w  Chicago wymagała od każdego studenta 
przestudiowania dwóch albo trz.ech przedm iotów 
wykładanych na innych wydziałach uniwersytetu 
i będących w  związiku z  jego zainteresowaniann 
zawodowym i, więc np. kandydat do służby w  bi
bliotece powszechnej obierał naukę o samorządzie 
albo studiował pedagogikę albo psychologię w y 
chowawczą. Zm ieniony obecnie program (przepra
cow yw any również na nowo w  innych uniwersyte
tach) rozszerza znacznie wymagania w  zakresie w y 
kształcenia ogólnego, wprowadzając podstawowe 
wiadomości z humanisityki, nauk fizycznych, bio
logicznych oraz jeden język obcy. Program p o
dzielony jest na cztery okresy nie jednakowej dłu
gości. Pierwszy okres poświęcony jest gruntowne
mu zapoznaniu się z jedną gałęzią w iedzy; może



to być historia, literatury w  jakim kolwiek języku, 
jedna z gałęzi nauk spodecznych lub przyrodni
czych. Drugi okres przeznacza się na wybjady do
tyczące doboru i użytkowania księgozbiorów 
w  poszczególnych działach piśmiennictwa, połączo
ne z lekturą i dyskusją. „O d  dawna —  mówi spra
wozdanie —  skarżono się na to, źe tradycjia biblio
tekarza jiako człowieka wszechstronnie oczytanego 
została zatracona i wymaga odnowienia." W  trze- 
pim okresie należy abznajimić studenta z wszysik;- 
mii ^ro.dkaimi i narzędziami upoiwszechnieaiiia wie
dzy i kultury, wprowadzając go w historię pisma, 
książki i bibliotek oraz zorientować w zakresie 
drukarstwa, fiGmu, radia itp. Wreszcie przedmio
tem studiów czwartego okresu jest biibilioteka jako 
instytucjia, t2in. zaga,dnienija techniki i służby bi
bliotecznej w połączeniu z pozmawamiem wszelkich 
typów  bibliotek.

Sprawozdanie podkreila, że wszystkie projekty 
powyższe znajtdują się obecnie w  okresie ekspery
mentowania i że dopiero przyszłość w ykaże, czy 
i w  jakiej mierze znajdą zastosowanie.

W  Czechosłowacji zostały uruchomione w 1945 
rdku dbydwie szkoły istniejące przed wojiną: kursy 
jednoroczne założone w 1919 r. oraz dwuletnie u- 
tworzone w 1927 r. w  ramach wydziału literatury 
Uniwersytetu Karola w  Pradze. Pierwsza z tych 
szkól posiada obeomie 'kurs rozszerzoiny na dwa lata 
i przygotowuje bibliotekarzy na kierownicze sta- 
nowiiska w miejiscowościach posiadających ponad 10 
tysięcy mieszkańców. Program obejmuje oprócz 
przedm iotów specjialinych w ykłady literatury счег- 
kieji i słowackiej oraz literatur zagranicznych jak 
również kursy wstępne z różnych dziedzin wie
dzy, jak filozofia, ekonomika, psychologia, socjo
logia itp. Ponadto prowadzona jest nauka języków  
n ow ożytnych (angielski i rosyjski), pisania na ma
szynie, rachunkowości i statystyki.

Studia uniwersyteckie w  zakresie biblioteko- 
znawstwa obe;muią 15 godzin tygodiniowo i sta
nowią speoj.aLizac;ę przy studiach , innych gałęzi 
w iedzy; drugi rok specjalizacji posiada charakter 
nade wszystko historyczny.

W  Zw iązku Radzieckim obchody trzydzie>;to- 
lecia rewolucji dały sposobnos'ć —  w tej, dziedzinie, 
jak w  wielu innych —  do dokonania przegląda 
zdobyczy minionego . okresu i do poddania ich 
wnikliwej analizi'e, która pozwała ocenić krytycz
nie osiągnięte doświadczenia i daje wgl^d w  nastrę
czające s:ę problem y. Już w czasach wojny domo
wej 1918— 20 bibliotekarstwo zostało tam uznane 
za zupełnie odrębną dzialaliność zawodową, pra
cownicy zaś biblioteczni utw orzyli jedną z Kcznych 
grup robotników w ykw alifikow anych, cenioną na 
równi z innymi. Kształceni byli naówczas przez 
organy polityczne Czerwonej Armii, zastąp‘one po
tem przez Akademię W ychowania Komunistyczne
go im. N . Krupskiej i przez Instytut Politycżno- 
Oświatowy. W  latach trzydziestych powstały pier
wsze szkoły Wyższe specjalne: Państwowy Instytut

B ib lio teko zń aw zy  :(im, W . M .'M biotów aj w  
kwie, później w Leningradzie i w Charkowie, w>- 
działy biblliotekoznawcze przy Państwowym Insty
tucie Pedagogicznym, wreszcie Leningradzki K o
munistyczny Instytut Bibliotecznc-Oświatowy. 
W szystkie te uczelnie kształcą badaczy-teoretyków, 
wykładow ców  w zakresie bibliologii i biblioteko
znawstwa, kierowniiików bibliotek różnych typów 
oraz instruktorów bibliotecznych. W ykształcenie 
w zakresie średnim uzyskiwać można w szkołach 
technicznych ( t e c h n i k u m )  bibliotekarstwa 
i w sekcjach bibliotekarskich szkói technicznych 
pedagogicznych. T rkich  zakładów technicznego 
kształcenia bibliotekarzy, z których wychodzą pra
cownicy bibliotok regionalnych, miejskich i wiej
skich, było w 1935 r. około trzydziestu. W  tym  
samym mniej więcej czasie wyznaczono kontyngent 
kandydatów do w yższych szkół zawodowych na ty 
siąc osób, do szlkół średnich na trzy tysiące. W yższe 
wyksztaicenie specjalne posiadało wówczas ^,2‘/o 
bibliotekarzy, średnie zaś —  11 ,8 % .

Podczas ostatniej wojny ujawnił się znaczny na
pływ  sil niefachowych do bibł/iotekarstwa, co po
prowadziło do pewnego obniżenia poziomu, nato
miast po wojnie możłiiwości organizacji kszjtałconia 
zawodowego nie m ogły początikowo nadążyć za po
trzebami wzrastaj.ącej gwałtownie sieci bibliotecz
ne;. W  raniach sieci tej znajdującej się w  zawiady
waniu Kom itetu do spraw Instytucji Kulturalno- 
oświatowych pracowało bowiem w 1948 roku prze
szło 17 tysięcy bibliotekarzy. T oteż podjęto ener
giczną aikcję w kierunku podniesienia poziomu za
trudnionych pracowników. W ym ienione szkoły 
wyższe wypuściły w latach 1946— 48 około dz:e- 
więciuset absolwentów, a w łatach 1949— 50 w y 
puszczą ok. tysiąca dwustu. Liczba ta nie zaspokoi 
wszystkich potrzeb, ponieważ jiuż teraz skompleto
wanie personelu wym agałoby 4 500 bibliotekarzy 
z wykształceniem wyższym . W  związku z tym  
tw orzy się grupy bibliotekarskie w  instytutach pe
dagogicznych i uruchamia się w instytucjach biblio- 
tekoznawczycłi intensywne przygotowywaniie w y 
kładowców dla mających powstać dałszych ośrod- 
Itów nauczania, zawodowego. D o najbliższych za
dań należą: zakończenie przepracowywan'a planów 
i programów, przygotow an’e podręczn-ków i po
m ocy naukowych, organizacja pracy badawcze;, 
zwłiaszcza eksperymentalne’ na terenie bibliotek 
z udziałem studentów pod kierunik-em nauczycieli. 
Podnoszony jesłt tutaj, postulat ‘ak na’ściśłejsze-< ô 
związan'a teorii z  praktyiką,-^ dob'eran'a tematów 
prac badawczych spomiędzy aktuaiłnych zagadn-en 
praktyki, zawodowej z przesuniec'em. na ■ dalszy 
plan tem atyki ściśle teoretyczAej, historycznej ,itp.

W  wielkich bibliotekach państwowych prow3- 
dzone są kursy zawodowe dla dsóib ze średnim w y
kształceniem oraz kursy dla bibliografów i biblio
tekarzy posiadających wykształcenie wyższe; w bi  ̂
bliotekach tych pracują również aspiranci do sts- 
nowisk w  bibliotekąich naukowych, i sipecjalnych



óraz grupy kandydatów przygotow ujących dyser
tacje.

W e wszystkich prawie republikach zw iązko
w ych istnieją szkoły bibliotekarskie średnie, a obok 
nich oddziały bibliotekoznawcze przy szkolacli 
lculturalnc-os'wiatowych. W  zakładach tych kształ
ci się obecnie około o^miu tysięcy osób. W  okre
sie powojennej pięciolatki przewidywane je‘.t w y 
puszczenie dwunastu tysięcy bibliotekarzy ze śred
nim wykształceniem zawodowym .

W  metodzie prowadzenia w ykładów  i <5v/'czeń 
w Instytutach Bibliotecznych uznano za pożądane 
łączne traktowanie poszczególnych grup zagadnień, 
więc, np. bibliografii ogólnej z historią bibliografii. 
A u torzy  wym ienionych na wstępie artykułów  doma
gają s:ę wprowadzenia historii literatury poszczegól
nych narodóiw ZSR R , łogiki, historii fiilozofii za
chodnio-europejskiej i rosyjskiej, teorii bibliotekc- 
znawstwa, wprowadzenia biiblictekarza w całokształt 
oczekujących go zagadnień itp. N ależałoby wszystkie 
poszczególne dyscypliny przystosować jak najściś
lej do potrzeb praktyki, nip. w  programie kursu ma
terializmu dziejowego powirLv.o sitę uwzględnić mar- 
ksistowsiko-leninowską naukę o kulturze i rewolucji 
liulturalnej, naukę o drukarstwie, o propagandzie 
i agitacji, w  kursie psychologii uwzględnić psycho- 
log-ę dziecka w wieku szkolnym  itd. N ależy po
traktować jak najszerzej historię nauk, h'sitorię lite
ratury dziecięcej połączyć z jej bibliografią itd. Po
żądana jest organizacja instytutów badawczych, 
w których koordynowano by zagadnienia bibliott’ - 
karskie i bibliograficzne oraz przeprowadzano ba
dania nad ustrojem bibliotek w  państwach kap’ta- 
ł:stycznvch i w  państwach demokracji ludowej —  
dla porównan-a z bibliotekarstwem radzieckim. Ko
nieczne jest wreszcie jak naji^ci^lejsze połączenie 

. praktyki z teorią.

Szkoły zawodowe brednie natomiast mają do 
spejnienia dwie role równoległe: z jednej strony da
nie wychowankom  podstaw wykształcenia ogólnego 
i przygotowywan-e ich do szkó-ł w yższych, z drugiej 
—̂  wyszkolenie fachowe na stopniu niższym, pozwa
lające na bezpośrednie przejs'cie do działalnoici prak
tycznej. Kon'ecznos'ć pogodzenia tych dwóch kie
runków nauczan'a w okreilonym  przeciągu czasu 
wymaga śc'słej ekonomii godziiin i zmusza w  w e lu  
przypadkach do dokonywania w yboru pom iędzy 
rozszerzeniem ram materiału pod groz^ bardziej po- 

' wierzchownego potraktowania go a ograniczeniem 
materiału na korzyść pogłęb:en‘a. Zwłaszcza np. 
w  M kres‘e tak ‘ch przedm iotów, jak h'stor:a litera
tury, h ‘istoria p.’i^m'enhictwa czy h ‘storia nauki spro
wadza s'ę to do alternatywy: albo jak najwięcej fak
tów , nazwisk, tytułów*', albo opanowanie m e t J d у

’*■) Pewne po 'ęc'e o m etodz‘e pracy naukcv/c- 
dydaktyczne; tych instytutów daje przegląd tema
tów  prac kandydackich i doktorskich ogłoszony 
w  nr 12 .,Bibliotekarza" z 1948 r. (wg mie^. „Biblio- 
tiekar" r. 1947 nr 2 s. 40— 45).

poszukiwań i przyswajania sobie potrzebnych ma
teriałów osiągane w  drodze gruntownego poznania 
w ybranych prądów i kierunków, poszczególnych 
Gsobistosci tw órczych czy dzieł. Ujawnia s.ię cutaj 
najbardziej chyba podstawowa trudność kształcenia 
bibliotekarzy, od których pragnęłoby sóę wymagać 
znajomości jak naj,rozległejiszych dziiedziin świata 
pisarsikiego, a zairazem świadomego i krytycznego 
stosunku do książek.

C o do przedm iotów specjalnych, to wydany nie
dawno w ZSR R  S b o r n i k  p r o g r a m m  
d l  j a  b i b l i o t i e c z n y c h  t e c h n i  k u  m o w.  
W y p u s k  I (1948) zawiera następujące przed
m ioty: technika i organizacja ipracy bibliotecznej;
historia i organizacja bibliotekarsitwa; metody pracy 
z czytelnikiem . S  ̂ to jednak —  w opinii fachów ców 
radzieckich —  nie tyle program y w s'cisłym zna
czeniu tego wyrazu, ile raczej materiały do progra
mów. Jednym z najpćliniejszych zadań jest w  związku 
z tym  m ożliwie dskładne określenie i rozgranicze
nie tematów oraz ich miejisca w  kursach pos.zcze> 
gólnych przedm iotów, aż.eby uniknąć zbędnego po
wtarzania jednych i tych samych rzeczy. A utorzy  w y
mienionych na wstępie artykułów  stwierdzają zgod
nie luki w  literaturze podręcznikowej i niedostatecz
ne zaopatrzenie księgozbiorów średnich szkól zaw o
dowych, które powinnyby zawierać nie tylko ma
teriały w  zakresie przedm iotów specjalnych, lerz 
nadto zasób najważniejszych przynajimniej książek, 
którym i ma operować bibliotekarz, ażeby mógł za
poznać się z nimi gruntownie. Z  omawianych tutaj 
rozważań wyłan-ają się następujące zadania na najr 
bliższą przyszłość:

1. ułożenie planu opracowania materiałów do
tyczących program ów i metod ich przepr o wadzenia;

2. wyznaczenie dwóch lub trzech szkól śred
nich zawodowych jako terenu badań i stworzen e 
tam odpowiedinich dla tych badań warunków;

3. wyznaczenie przy odpowiednio dobranych 
szkołach zespołów autorskich spomiędzy naj'wyżej 
ukwalifikowanych w ykładow ców ;

4. przedyskutowanie opracowanych przez te 
zespoły projektów  w kolegiach pedagogicznych in
nych szkól;

5. zorganizowanie w  okresie wakacyjnym  kon- 
ferencji w szerszym kole nauczycieli szkół zawodo
w ych w celu ustalenia pewnej liczby projektów, 
które będą przedstawione władzom  do zatwierdze
nia.

Przegląd pow yższy wskazuje, że w  praktyce 
szkoleniowej poszczególnych krajów nastręczają się 
pokrewne problemy. Przeważnie ujawnia s'ę ten
dencja do kształcenia dwustopniowego (mek:’edy 
trzystopniowego), lecz stosowane są dwie różne za
sady podziału: albo wedłiug typu bibliotek (nau
kowe i powszechne), albo w ed^ g hierarchii funk- 
cyj wykoinywanych w bibliotece (kierownV.ve, 
średnie i nrższe). W  kształceniu w yższym  daje 'lę 
zauw ażyć dążenie do oparcia wyszkolenia techm cr- 
nego na mocnej podstawie gruntownej wiedzy nau
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kowej i орапо'^у’ал к  metody badawczej; w  tym  cf- 
lu wymaga się związania studiów bibliotekarskich 
z wybraną dowolnie grupą dyscyplin naukowych 
i podejmuje się usiow an.a zmierzające do wysn'j- 
c.a problem atyki o charakterze teoretycznym  
z rozległych i wielostronnych zagadnień księgc- 
znawstwa i bibliotekoznawstwa. N awet w  Stanacli 
Zjednoczonych A . Р., gdzie panowała siklonnoić do 
Utożsamiania rozlicznych rodzajów wiedzy o książ
ce ze sprawnościami techniiicznymi —  nawet tam 
żrozumiiano, że praktyka bez teorii w yrodzić óię 
musi z czasem w bezduszną rutynę. N a Zachodz‘e 
napotykam y częstokroć fakty ustanawiania przez 
wliadze państwowe przepisów egz,am'iin,acy;Aych nie 
opartych o aparat stałego szkoilmictwa zawodowego 
(jak zresztą do niedawna i u nas), gdy w  ZSR R  
większą przywiązuje się wagę do systematycznego 
nauczania na gruncie sieci szkól, ni'ż do dyplom ów 
zdobywanych w drodze prakyki i egzaminu, k tó 
rego w ynik byw a często zależny od szeregu czyn 
ników przypadkow ych. W szędzie natomiiast daje 
się odczuwać brak skrystalizowanych i przebada
nych doi^wiadczalnie programów, brak podręczni
ków , brak ic:s'le zdefiniowanych przedm iotów nai!- 
czania o wyraźnie odgraniczoinym zakresie i usta
lonej metodzie. W szędzie panuje dysprciporcja po
m iędzy wyksztajceniem ogólnym a zawodowym  
z jednej stro.ny, pom iędzy praktyką a teorią z dru-
giej-

U  nas po wonnie z szeregu narad, dyskusyi 
i konferencyj zaczyna wyłaniać się, a po części 
i rea!''zować plan trzystopn^w ego kształcenia bi
bliotekarzy, którego maksymalnym postulatem 
byłoby objęcie pracowników książki w  ogóle.

W ięc n ap ierw  czteroletn'a szkolą zawodowa 
o typ 'e licealnym jiako uzupełnienie podstawowe! 
siedmiolaitki. Pierwszą próibę stanowi krakowsk'e 
Liceum B'bliotekarsko - Księgarskie, którego doś
wiadczenia są zbyt św ieże,’ ażeby m ogły stamjwić 
podstawę do dalszych posun.‘ęć organizacyjnych. 
W  kolach bibliotekarskich odzyw a’lą się jednak ze 
strony poważnej głosy, że do wykonywania terro 
zawodu potrzeba większe’ doirzałoici niż ta, ;aką 
można posiadać w  tak młodym wieku, że zatem 
szko!en‘e na tym  poziomie m ogłoby stanowić jedy- 
n’e wstęp do podjęcia praktyki, a nie przysposo
bienie zawodowe.

Następnie jednoroczna lub dwuletnia szko‘i  
specjalna dla kandydatów do średniej służby w bi
bliotekach naukowych I w  większych powszech
nych, jak również do stanowisk kierown'czych
0 węższym zakresie zadań I odpowiedzialnoj^cl 
w  mniejszych bibliotekach —  powiedzmy: najw/- 
żej do kierownictwa biblioteki powiatowej. W /ds- 
jc mi się, że typ mnioj więoe; równoległy stanowią 
trzyletnie Zawodowe Kursy Księgarskie ргчу 
Zw iązku Księgarzy Polskich, inistytuca również 
zbyt młoda na to, ażeby można było mówić o zdo
bytych przez nią doświadczeniach.

Wreszcie studia uniwersyteckie obejm u;ą''c 
jedenaście trym estrów wymaganych do magiste
rium na wydziałach humanistycznych; z tego sześć 
trymestrów (dwa lata) studiów w zakresie jednej 
z obranych dyscyplin naukowych w połączeniu ze 
złożeniem przepisanych egzaminów, dalsze pięć 
specjalrizacjii zawodowej. Gruipę przedm iotów I eg
zaminów specjalnych stanowią: nauka o książce 
(z jej zakresu powinien być wybrany temat pracy 
magisterskiej) ••■), bibliotekarstwo I ew. nauki po- 
m^oenicze hiscoriiil, o ile przedmiot ten nre mieścił 
się już w planie studiów pierwszego okresu. Na 
razie przewidywana jest specjalizacja biblioteko- 
znawcza przy magisteriach z polonistyki, historu
1 socjologii. Przepisy dotyczące egzaminów w гг- 
mach dwóch pierwszych sekcyj znajdu;i się 
w fazie ostatecznego zatwierdzenia przez władze 
ministerialne. Zadaniem tego stud‘um jest kszcal- 
сепйе badaczy-'^peo‘ialistów w zakres’e nauki o ks'ąż- 
ce I pedagogów dla szkół I kursów zawodowych 
wszelkiego typu, jak również praktyków  b:‘b”;ot>*- 
karzy na stanowiskach samodzielnych i k'erown:'- 
czych w Instytucjach naukowych i większych bi
bliotekach powszechnych.

Powyższe trzy  stopnie szkodnictwa n'e pozba
wiają racji bytu doraźnych, dłuższych lub ki-ót- 
szych, kursów maiących na celu szkolenie I prze- 
vzkalan'e bibliotekarzy, działających żyw ym  Чо- 
wem lub w drodze korespondencyjnej —  n'ezbęd- 
nych zwłaszcza- w obecnym okresie Intensywnej, 
wzm ożonej akcji bibliotecznej..

Jan Muszkowsk'

’*'■) Por. „Bibliotekarz" 1948 nr 6/7 I i.o / ii.

NOWY ETAP W PRACACH  
NAD UPOWSZECHNIExŃriEM KSIĄŻKI

Na marginesie akcji organizacji bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych.

Dzień 16 stycznia 1949 r. będzie dniem pamręt- 
nym  nie tyllko w dziejach bibliotekarstwa polskie
go, ale również w dziejach kulturalnc-os'wiatowych 
naszego narodu.

Dlaczego?
O to dy.ia tego w  całej Polsce dokonano uro

czystego otwarcia i 600 bibliotek gminnych i uru-i

chomienia 20 000 punktów  bibliotecznych. G to  
dnia tego bibliioteki obsługujące głównie potrzeby 
czytelnicze ludności wiejskiej otrzym ały równo
cześnie około 1250000 najbardziej wartościowych 
książek. Fakt ten, który od razu radykalnie zmie
nia stosunek zaopatrzenia w  książki ludności wiej- 
sikiejj naprawdę nie ma precedensu w  historii Pob-



kii N ie słowa,' nie ipuste frazesy, nie' zapowiedzi bez 
■wykonania, ale czyn realny, konkretny czyn jest 
najlepszym dowodem stosunku Państwa Ludowego 
dio potrzeb kulturalnych najszerszych mas ludności 
polskiej.

* * *

W  Polsce zaoraz po drugiej wojnie sViaiowej 
cal;  ̂ wysiłek organizacyjny na odcinku bibliotecz
nym został sik:erowany ku odbudowie zniszczo
nych i stworzeniu now ych bibliotek powiatowych. 
Dopiero na początku 1947 r., a więc mniej więcej 
po upływie pół roku od wejścia w życie dekretu 
o b.bliotekach i opiece nad zbiorami biblioteczny
mi, zw rócono baczniejszą uwagę na biblioteki 
gminne.

Pomysł utworzenia w  ci^gu jednego roku peł
nej sieci bibliotek gminnych na terenie całego w o
jewództwa zrodził się w Kielecczyźnie. Sym bolicz
nego otwarcia 237 bibliotek gmin wiejskich 1 miej
skich dokonano 21 grudnia 1947 roku w historycz
nych Rejowskich Nagłowicach.

B y-1 to moment zw rotny w pracach nad reali
zacja Icrajowej 'sieci bibliotecznej. O bok pozy
tyw nych w yników , jakie osiągną! samorząd przy 
organizacji bibliotek gminnych w województwie 
kieleckim. W 'r. 1947 w idzim y również w innych 
województwach, zwłaszcza w  gdańskim, łód/kim , 
krakowskim, lubelsikim i pomorskim ożyw iony ruch 
w tef dziedzinie. T a akcja, organizowania do koń-

1947 głównie przez czynniiki samorządowe, 
na początku 1948 r, spotkała się z wydatnym  po
parciem ze strony Skarbu Pańtswa. Kwota w  w y 
sokości 300 m ilionów złotych preliminowana 
w 1948 r .'w  Planie Inwestycyjnym  pozwoliła wlas'- 
nie na uruchomienie w  dniu 16. I. 1949 roku r 600 
bibliotek gminnych i  20 000 punktów  bibliotecz- 
nych.

W  chwili, kiedy w  naszych wielkich pracach 
zatrzym aliśmy się na krótko, aby podjąć przygo
towania do nowej akcM zmierzającej do zakończe- 
ń a organizacji s’eci bibliotek gminnych i rozbu
dowy ks’egpzbiorów w  punktach bibliotecznych, 
warto spo’rzeć poza siebie, policzyć wyniki, zesta- 
wi(f z zamiarami i ustalić w ytyczn e na najbliższri 
przyszłość.

■ *  *  . *  . . ........

Spfawa wprowadzenia do budżetu Planu Inwe
stycyjnego na rok 1948 poważniejszej kw oty na 
rozbudowę ksiięgozbiorów bibliotek powszechnych 
była dyskutowana w różnych ośrodkach politycz
nych i oświatowo-kulturalnych iuż w październiku 
1947 roku. M ówiło się wtedy o ■ sumie sięg?jącej 
prawie półtora m^iarda złotych, jako kwocie po
trzebnej’ na zakupieri'e oraz techniczne opracowanie 
ajkolo półtrzecia milionów tom ów do bibliotek 
powszechnych. W  ; w yn ‘ku tych rozm ów, na sku
tek inic-atywy poselskie*, znalazła się w  Planie In- 
w estvcvinym  na rok 1948 kwota w  wysokości 300 
milionćny Ż utych  na „zakup książek, 0rgan’zac'^ 
Howych .bibliotek oraz .wydanie, dzieł klasyków ‘ 4 .

Część powyższego kredytu w  wysoikości 8 г' m i
lionów złotych została otwarta do dyspozycji M i
nisterstwa Oświaty w końcu maja, reszta w  kw;ocie 
218 m ilionów złotych pod koniec września 1948 ,r.

Z  chwilą otwarcia pierwszych kredytów  mO'ż- 
na było 'przystąpić do podjęcia prac przygotow aw 
czych zm ierzających do najbardziej racjonalnego 
i celowego wydatkowania sum prelirn)inow::nycli 
na akcję biblioteczną w tak poważnej jak nigdy do
tychczas wysokości.

W  celu rozpatrzenia różnorodnych zagadnień 
o charakterze organizacyjnym  Ministerstwo Oświa
ty w porozumieniu z Kancelarią Rady Państwa o- 
raz Ministerstwem Administracji Publicznej i Ziem 
Odzyskanych zwołało na dni 5 i 6 łiipca 1948 r, sipe- 
cjałną konferencję. "Wzięli w  niej udział przewod
niczący komisji oświatowych W ojew ódzkich Rad 
N arodow ych, naczelnicy samorządowych W ydzia
łów W ojew ódzkich oraz kierownicy referatów bi
bliotek w Kuratoriach O kręgów  Szkolnych.

WynikL ożyw ionej dyskusji, nacechowanej 
głęboką troską o uprzystępnienie książki najszer
szym masom ludności chłopskiej i robotniczej, zo
stały wzięte pod uwagę w akótlniku Rady Państwa 
nr 54 z dnia 21 łipca 1948 r. w  sprawie zakładania 
bibliotek gminnych, a także w okólniku Minister
stwa Oświaty z dnia 29 Epca 1948 r. Dalsze dwa 
okólniki Ministerstwa Oświaty a mianowicie okól
nik z dnia 23 listopada 1948 r. nr NDB/P-5441/48 
oraz okólnik z dnia 23 grudnia 1948 r. nr N D B/P- 
6304/48 miały charakter organizacyjny. W szystkie 
orie ustalały, każdy w swoim zakresie, następujące 
sprawy:

I. współpracy Rad N arodow ych w akcji organi
zowania now ych bibliotek gminnych;

II. udziału władz szkolnych w  organizacji sieol 
bibliotek gminnych;

III. organizacji puniktó^w. bibliiotecznych;
IV. uroczystości otwarcia bibliotek gminnych 

, i punktó-w bibliotecznych..
Zasadniczym w ytyczn ym  w każdej grupie tych 

3,praw oraz ich realizacji należy poświęcić nieco wię
cej uwagi. , ,

I. Współpraca Rad N arodow ych w akcji or
ganizowania now ych bibliotek gminnych.

‘ Kancelaria Rady Państwa w wyżej wspomnia-' 
nym okólniku nr 54 z dnia 21 lipca 1948 r. szcze- 
gó ł̂iowo określiła obowiązki gminnych, powiato
w ych i wojewódzkich Rad N arodow ych i obarczyła 
odpowiedzialnością za sprawne i terminowe prze
prowadzenie całej akcji Prezydia W ojew ódzkich 
Rad N arodow ych. Myśl przewodnia okóilnika szła 
w tym  kieruniku, aby gminy w sposób godny przy
jęły dar Skarbu Państwa w postaci księgozbioru 
wartości około 200 tysięcy ^ łotych . Biblioteka 
gminna, do której dochodzi się wspólnym wysił- 
łiiem, pod względem w ychow aw czym  ma znacznie 
większą warfośic od'póchddzącej z darowizny, bez 
żad n ych 'w łożp n ycłl w ni '̂ vkłądóy/.: - . , .



. 2  tego w zględu  przydż:Iał kśi^ gozbioni dla gm iny 
-uzależnion o od spełnienia p rzez nią następujących 
w aru n kó w :
a) dostarczenia odpowiedniego lokalu na pomiesz

czenie bjbliiotefki wraz z oświetleniem i орз’е т ,
b) dostarczenie odpowiedniego sprzętu (zamykane 

■ szafy lub jeżeli lokal będzie należycie zabezpie
czony, otwarte regaiy biblioteczne),

c) wyszukania odpowiedniego kandydata na kie
rownika biblioteki gminnej,

id) opłacenia kosztów udziału kandydata na biblio
tekarza w  kursie bibliotekarskim.
Równocześnie Kancelaria Rady Państwa poda-a 

^do wiadp'mos'ci zaprojektowany przez Ministerstwo 
^Oświaty następujący rozdzielnik bibliotek gmin- 
,nych na rok 1948 w ramach Planu Inwesrycyj^ 
n e g o :'

1. woj. warszawskie —  130
2. „  iódzkie —  n o
3. „  lubelskie —  110
4. „  białostockie —  84
5. „  olsztyńskie —  75
6. gdańskie —  58

. . 7. 5, pomorskie —  90
8. ,, szczecrńskie —  145
9. ,, poznańskie —  190

10. ' „  wrocławskie —  168
11. „  s'!ąskie —  160
12. „  krakowskie —  96
13. „  rzeszowskie —  84

Г Ł4cznie więc w  roku 1948 projektowano zalo- 
^żenie przy pom ocy państwowych funduszów inwe- 
^■stycyjfiych I jod bibliotek gminnych.

N a Prezydia Gm innych Rad N arodowych o- 
kólnik w łożył obowiązek zbadania wysokos'cl sum 
-wstawionych do budżetu na rok 1948 na akcję bi
blioteczną, zbadania możliwości lokalowych, zo 
rientowania się, czy są kandydaci na bibIiotek4rzy, 
oraz przygotowania przy pomocy komisji os'wia- 
towych i kom itetów bibliotecznych odpowiednich 
wnriosków na plenarne 'posiedzenie Rady. Uchwałę 
Gminne; Rady Narodowej postanawiającą utworze
nie biblioteki gminnej w r. 1948, względnie przewi,-' 
dującą zorganizowanie takiej biblioteki w 1949 r., 
należało przesiać do Prezydium Powiatowej Rady 
•Narodowej; Prezydia Powiatowych Rad N arodo
w ych powinny były przesiać materiał z całego po
wiatu zaopatrzony swymi uwagami do Prezydium 
■Wojewódzkiej Rady Narodowej w  terminie" do dnia 
15 wrześn'a 1948 r.

Prezydia W ojew ódzkich Rad Narodo'«'ych 
rnialy obowiązek przedstawienia Kuratorium O krę
gów Szkolnych w terminie do dnia i  października 
rozdzielnika bibliotek gminnych.

Pomimo ferii w akacyjnych i bardzo krótkiego 
czasu dzielącego moment zawiadomienia rad naro- 
dorwych od chwili, w  której należało nadesłać do 
Miniisterstwa Os'wiaty uzgodnione rozdzielniki 
7 poszczególnych województw, do dnia 10 paź
dziernika wszystkie niezbędne materiały do, ustale

nia licziby n/owoorganizowanych bibliotek gmin
nych w poszczególnych województwach i powia
tach znajdowały się już w Ministerstwie Oświaty, 
które w  porozumieniu z Kancelarią Rady Państwa 
dokonało ostateczinego podzidłu. Okazało się przy 
tym , że początkowo projektowaną liczbę i 500 bi
bliotek gminnych ze względu na wielką liczbę zgło
szeń trzeba byio podnieść do i 600.

W  związku z powyższym  w projektowanym  
z Iripca rozdzielniku wprowadzono następujące 
zmiany:

województwo —  zamiast —  
projektowanych

przydzielono
bibliotek

biiałostockie 84 85
olsztyńsikie 75 76
szczecińskie 4 5 193
wrocławskie 168 171
śląskie 160 193
krakowskie 96 99
rzeszowskie 84 9 S

W  pozostałych województwach przydziału bf- 
bliotek dokonano zgodnie z poprzednim projektem.

Trzeba z całym uznaniem podkreślić wielki 
wkład pracy rad narodowych w organizację i 600 
bibliotek gminnych. Bez ich aktywnej pomocy, hez 
pewnego nacisku zwłaszcza ze strony W ojewódz- 
k ‘ch Rad N arodowych —  wyniki niewątpliwie b y
łyby dalekie od osiągniętych.

II. Udział władz szkolnych w or-^anizacji sieći 
bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych.

N a władze szkolne trzeciej instancja (Minister
stwo Oświaty) spadły następujące obowiązki: 
i ) ustaleniie w ykazu książek do bibliotek gminnych, 

.2) zakupienie książek, zorganizowanie ich oprawy 
i ekspedycji, 3) wyposażenie bibliotek w druki bi
blioteczne, 4) wyszkolenie kandydatów na bibliote
karzy, 5) opracowanie instrukcji dla kierowników 
b'bliotek powiatowych, gminnych i punktów bi
bliotecznych.
I. D o b ó r k s i ą ż e k  d o  b i b l i o t e k  
g m i n n y c h .

Sprawa należytego doboru książek do nowoor- 
ganizowanych bibliotek gminnych nastręczała mnó
stwo różnorakich trudności. Podstawą zasadniczą 
był w ykaz obejmujący 220 tytułów  książek z za
kresu beletrystyki dla dorosłych oraz 125 tytułów  
dla dzieci i m łodzieży. W ykaz został cipracowany 
przez Kom itet Katalogu Biiblioteki Gminnej, k tó
ry na początku 1948 roku powołało Ministerstwo 
Oświaty. Ponieważ w stosunku do projektowanych 
zakupów okazał się za mały, przeto uzupełniono 
go książkami zatwierdzonym i dla bibliotek gmin
nych przez Komisję kwalifikującą książki do za
kupu przez Ministerstwo Oświaty.

Jeszcze więcej kłopotów  spowodował dobór 
ksriążek z zakresu literatury popularno-naukowej, 
ponieważ wspomniana w y ż e j. Komisja ; Katalogu



Gminnego tej pracy na czas nie zakończ)4"a. Opie
rając się przeto na dosyć surowym materiale przez 
tę KoOTisjię zestawionym, trzeba było ustalać opi
nię o wartos'ci poszczególnych tytutów przez indy
widualnych na;wybitniejszych znawców przedmio
tu.

W  rezultacie zabiegów nad opracowaniem w y
kazu ks ążek dla i 600 bibliotek gminnych dopie
ro pod koniec sierpn'a 1948 roku ustalono lisię o- 
koło 480 tytułów . Zdołano jednak z tej liczby za
kupić ty lko  455 tytułów . Składało się na nie: 140 
(30% ) tytułów  ks:‘ążek dla dzieci i młodz;'eży. 175 
(4 0% )  tytułów  książek z zakresu literatury p-ęknej 
dila doo^osłych oraz 140 (30% ) tytułów  książek pc- 
pularno-naukowych. Razem tytułów  ks'ążek i  гг- 
kresu I'teratury p ’ękne’ (dla dzieci i m łodzieży o- 
raz dla dorosiłrch) zakupiono 315 (70 % ), resztę 
(30% ) stanowiły książki poipularnc-naukowe.

2. O r g a n i z a c j a  z a k u p u  k s i ą ż e k ,  
i c h  o p r a w a  i e k s p e d y c j a .

Ostatnie w ykazy książek do bibliotek gminnych 
zostały zatwierdzone dopiero pod koniec s‘erpn'a 
1948 roku. W skutek przewidywanych możliwości 
zamknięcia kredytu z końcem roku kalendarzowe
go trzeba było z wielkim  pośpiechem przystąp'ć 
do organizacji zakupu książek, ich oprawy i wys\^ł- 
ki, z tym  nastawieniem, że otwarcie wszystkich 
nowozorgan:zowanych bibliotek gminnych w  całej 
Polsce nastąpi 19 grudnia 1948 roku. Zatem v- cią
gu n’espełna 4 m ieręcy należało zakup‘ć 1250000 
ks‘ążek (w te’ Iiczb‘e 250000 książek Kom itetu U- 
powszechn"enia Książk’). w ’ekszość z nich oprawić, 
opracować pod wzgledem bibliotecznym  i rozesłać 
do wybranych gmin za pośrednictwem bibliotek 
powiatowych. Ze wszystkie prace związane z pc- 
wyższym i zadaniami zostały sprawnie i na cza" w y 
konane. jest to n‘ewątpliw‘e nie ty lko  zasługa 
wszystkich bez wy"ątku w vdsw ców  z w ’elkimi f'r- 
mami w ydaw n‘czym i CTytelnikicm, Ksi^^żka i "Wie- 
ÓTĄ na CT̂ ele, ale również personelu Naczelnej D y- 
гексЧ Bibliotek.

‘ Zakupu książek dokona.no bezpośrednio u w y 
dawców. Okazało się przy tym , że niektóre ty tu 
ły  uwzględnione w  zatwierdzonych w ykazach są 
albo na wyczerpaniu, albo też zostały już w yczer
pane, względnie nie b yły  jeszcze w  okresie pow o
jennym wznawiane. Można też stwierdzić, że wie
le ceriinych pozycji, dotychczas nie wznowionych, 
uirzało światło dzienne dz’ę.ki inicjatywie wydania 
ich w  związku z organizac-ą bibliotek gminnych.

Przy centralnym zakupie ks'ążek korzystano 
ż rabatu w  wysokości 40%  od firm prywatnych 
13590 od firm spółdzielczych.

Ponieważ w ysyłka 1250000 książek w okres:'c 
-3 miesięcy przekraczała m ożliwości Centralnej 
Zbiornicy K sążek , przeto wszystkich w ydaw ców  
dostarczających ks'ążki powyżej trzech tytułów  
Zobowiązano do ekspedycji bezpośrednio do 242 
biblioteik powiatowych, które stały się w  ,ten spo^

sób punktami rozdzielczym i dla bibliotek gmin
nych. Centralna Zbiornica natomiast zajęła się zgro
madzeniem i elispedycją łcsi^żek od pozostałych 
w ydawców. Firmom wydaw niczym  wysyłającym  
bezpośrednio książki do bibliotek powiatowych 
Ministerstwo Oświaty zapewniło zw rot kosztów 
opakowania i opłat pocztow ych; wahały się one 
w  granicach od 0 ,5%  do 1,8 %  ogólnej wartości 
zakupionych u poszczególnych wydaw ców  książek.

Licząc się z trudnościami związanym i z oprawy 
ks'ążek w poszczególnych gminach i dążąc do jak 
najśpieszniejszego uprzystępnienia ich czytelnikom  
zdecydowano, aby m ożliwie wszystkie książki po- 
w yże ' 4-ech arkuszy byłv przydz’elan.e w  trwa'ej o- 
kładzinie bibliotecznej. W zór okładziny został usta
lony w  porozumieniu z warszawskim Cechem In
troligatorów i podany do wiadomości w ydaw ców  
oraz bibliotek powiatowych.

Ministerstwo Ośw iaty nie m ogło zaĵ ąć się o- 
prawą książek bezpośrednio, dlatego też cały ciężar 
tej pracy przesunęło na w ydawców. Po prostu uza- 
łeżn'ło zakup książek od dostarczenia ich przez 
w ydaw ców  w oprawie wedłu/g ustalonego w zoru 
i po uprzednim zatwierdzeniu cen oprawy, które 
wahały s’ę w  gran’cach od 99 —  do 180 złotych 
w zależności od ob ‘ętości książek, a w  większym  
jeszcze stopniu od miejscowości, w  których je opra
wiano.

Obowiązek odbierania książek, przechoAvywa- 
nia ich, segregacji oraz przekazywania giminom wło
żono na kierowniików powiatowych bibliotek pu
blicznych, z tym , że odbiór powin’en być dojiony- 
wany komisyjnie, a protokół natycłimiast odsyłany 
od Ministerstwa Oświaty.

W  wypadku stwierdzenia braków w liczbie eg
zem plarzy, uszkodzeń w  oprawie, defektów w po
szczególnych egzemplarzach —  polecono zaraz 
przy odbiorze ustalić to protokolarnie i bezzw łocz
nie wystą,pić z reklamacją pod adresem wydaw cy, 
nadsyłając jednocześnie odpis protokółu do Mini» 
sterstwa Oświaty.

N a skutek nadsyłanych protokółów  stwierdza
jących odchylenia w  wykonaniu oprawy od usta
lonego w zoru Ministerstwo zmuszone było w  ca
łym  szeregu w ypadków  dokonać potrąceń od usta
lonej ceny w wysokości od i do 40 % . Zasady okre
ślenia potrąceń zostały opracowane na s,pec)alnej 
konferencji z przedstawicielami Zw iązku Poligra
ficznego —  Sekcji Introligatorów oraz Cechu In
troligatorów w W arszawie.

A b y  mieć pełną gwarancję, że zakupione Książ
ki rzeczywiście zostaną przydzielone gminom w e
dle zatwierdzonego rozdzielnika, w ydrukowano 2 
w ykazy óbejmujące wszystkie książki, na których 
w  odpowiednich działkach kierownicy bibliotek 
gminnych muszą wpisać numer księgi inwentarzo
we; i po potwierdzeniu odbioru zw rócić je za po
średnictwem biblioteki powiatowej do Ministerstwa 
Oświaty,'.
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Tailc w  og($lnych zasadach przedstawratrby s’ę 
sprawy za-kupu, oprawy i ekspedycji książek oraz 
kontroli nad wykonaniem zarządzeń, zmierzających 
do zabezipieczenia daru ze Skarbu Państwa przed 
pon?es'en'em uszczerbku w dalekiej drodze ze sto
licy Polsiki do giuchej, często o setki kilo*metr<5w 
odległej miejscowości gminneji .

3. W y p o s a ż e n i e  b i b l i o t e k  w d r u 
k i  b i b l i o t e c z n e .

B o ’ 4czką, ktorai d o tk liw ie  daje się w e znaki 
w  p racy b iblioteczne;, zw łaszcza w  ЬЪИогекасЬ 
m n ejiszYch, z n:edo'Stateczn;e w yk w a lifik o w a n ym  
personelem , są czynności zw iązane z w vp eln ’an;em 
d ru k ó w  b ib lio teczn ych  niezbędn ych  do udostęp- 
nien-a ks'egozbiorcw .

Min'sterstwo Oświaty organizu'ąc w  roku 1948 
równocześnie i 600 bibliotek gm 'nnych znalazło s:'ę 
w  tvm  korzystnym  .położeniu, że za zgodą Ban
ku Go.TOodarstwa Krajowego mogio nie tylko Z 3 -  

kuo-ć ks’4;żki do bibliotek, ale rc^wnocześnie dać im 
pełne wvposażen'e w druki b ’bl:'oteczne.

Przede wszystkim  więc zaimów^no dla każdej 
z I 600 bibliotek gm ’nnych kręgę inwentarzową 
na 4 000 pozvc'ii ks’ążkowvch. Duża in n ow acji na 
ktc^rą można było pozwol-ć sob’e tylko dz'eki cen
tralnemu zakujoowi ks’ążek, było w ydrukow an'e 
w  inwentarzu około ?oo po zyc’’ w raz ze wszystk:’- 
mi danymi b ‘bb‘oeraficznym i. Słabo przv<^otowani 
kierownicy bibliotek p-m‘nnych otrzym ali w  ten 
spos6'b wz6r. wedle które<ro maią w n ’sywać dals7>"̂  
pozvc"e. R6wnoczein"e bvlo to znakom ’tym  оЛ- 
cinżen’em od pracy techn’cznei i 600 k-erown:‘k6w 
b-bPrr^k срт’ппусЬ. pracy, na które* w ykonan‘c 
jeden b-bl’otP'karz pracu'ąc po 12 godzin dziennie 
potrzebowal'by więcej niż 10 lat.

O prócz drukowanych ksiąg inwentarzowych 
każda biblioteka gminna otrzym ała kom plet dru
kowanych kart katalogo\Vych do katalogu klam
rowego i katalogu skrzynkowego z pełnym opi
sem bjbliiograficznym. Ogółem kart katalogowych 
jednego i drugiego rodzaju wydrukowano około 
I 400 000 egzemplarzy.

N a polecenie Ministerstwa Oświaty w ydruko
wano również około i 400 000 egzerrtplarzy kart 
książki dla centraili i dla wypożyczania indywidual
nego. •

W szystkie te druki biblioteczne zostały w yk o 
nane przez Państwowe ■ Zakłady Graficzne w  Zie
lonej G órze i Kożuchowie.

Nad segregacją, zapakowaniem i wysyłką pra
wie 2,8 milionów egzemplarzy druków, które do
starczono do W arszawy trzema towarowym: w a
gonami, pracowało 12 osób po 11 godz. dziennie 
•przez okres ponad 6 tygodni czasu.

Dane o w ykonanych drukach bibliotecznych 
b yłyb y niekompletne, gdybym  nie wspomniał 
o wydrukowaniu 25 tysięcy egzemplarzy p’ akatóv? 
w  dwu rodzajach, propagujiących wypożyczanie 
-ksią.'żek z  bibliotek gminnych.

Wszystlkre prace pod’ęte przy centralnym w yko
naniu druków bibliotecznych m ’ały tro'ak- cel: 
nâ ip erw chodziło o odc"ążen”e k'erow n'ków  b ’- 
br.otek gm^nnych od mozolnej, wymaga'ącej pew
nego znawstwa pracy nad klasyfkow an'em  i kata
logowaniem przydzie’ onych ks’ążek, następn"e
0 poczynienie jak najdalej idących oszczędności, 
wreszcie o ipodanie w zorów  do dałiszych podobnych 
prac.

4. K s z t a ł c e n i e  b i b l i o t e k a r z y .

O bow;ązek organ"zac;i 6-c'o  dniowych kursów 
dla I 600 kandydatów na kierowników bibliotek 
gminnych oraz 2-dniowych konferencji dla 18000 
kandydatów na kierowników punktów bibliotecz
nych przypadł w  udziale Kuratoriom  Okr^^gów 
Szkolnych. Ze względu na. zamierzone otwarcie 
bibliotek gminnych w d^ugiei połowie ęrudnia kur
sy dla kierowników bibliotek gminnych miały by<̂  
zorganizowane w paiździerniku i pierwszej połowije 
łistoDada, natomiast konferencje d’ a kierowników 
punktów bibliotecznych w miesiąca erudnia.

O  wykonane’ w  tym zakresie pracy n‘ech świad
czą liczby: w  ciąsu sześciu tyeodni na 47 •ednoty^ 
eodniowych kursach przeszkolono i 800 kandyda- 
tć-w ПЗ k ’erowników bibliotek gm"nnych. Ponieważ 
szczególne względy nakazywały zorganizować^ dwri. 
dpiowe konferencje dla kierowników punktów bi- 
bl'Otecznych w okresie 'ednep-o tv lko  miesi^f^ "ru
dnia. p'ł-zero na zarzadzenie Ministerstwa Oświaty 
w całej Polsce przeprowadzono о̂Я konferencji 
przy udziale nonad тЯ 000 kandydatów na kierow
ników punktów bibliotecznych.

N a kształcenia kierowników bibliotek gmin
nych wydatkowano ogółem 9 milionów zł., z czc- 
go 8 m ilionów zł. pokrył samorząd terytorialny, 
a I milion zł. Skarb Państwa, natomiast wszystk o 
w ydatki na kształcenie kierowników punktów bi
bliotecznych, w  sumie 16 milionów złotycli zo
stały pokryte ze Skarbu Państwa. Było to m ożliwe 
tylko dzięki specjalnej dotacji na ten ceł wyjedna
nej przez ob. M. Biegańskiego, dyrektora Biura K o 
mitetu Ministrów dla Spraw Kultury przy Prezy
dium Rady Ministrów.

Programy kursów dla kierowników bibliotek 
gminnych poza ogólnymi wiadomościami o Polsce
1 świecie współczesnym, poza wykładam i o charakte
rze ideologicznym uwzględniły głównie przedmio
ty z techniki biblioteczneji, w zakresće niezbęd
nie koniecznym  dla bibliotekarza majace^-o do 
czynienia z księgozbiorem płynnym. Całkiem od
mienny charakter miały dwudniowe, trzynastogo- 
dzinne konferencje dla kandydatów na kierowni
ków  punktów bibliotecznych. W  tym  wypadku 
chodziło głównie o przygotowanie ich do prać 
z czytelnikiem, do czynności związanych z propa
gandy książki, jej w ypożyczaniem  i sprawozdaw
czością. . '

Zarówno w  kursach, jak i w  konferencjach 
w  licz;bie przeważającej, bo wynoszącej bez mała



..8o%, brali udział nauczyciele szk6ł powszechnych. 
W iród pozos-tałych uczestników byli pracownicy 
samorządowi, przodow nicy m łodzieży, rzemieślni
cy, rolnicy.

Organizacja kształcenia bibliotekarzy w  t^użej 
skali w stosunkowo krótkim  czasie była m ożliwa 
tyjko dzięki aktywnej współpracy kierow ników  re
feratów bibliotek w  Kuratoriach Okre.gów Szkol
nych, kierow ników  bibliotek pow iatow ych oraz 
podinspektorów O iw iaty i K ultury Dorosłych.

W  ce!u ułatwienia pracy na kursach i konfe- 
renc;ach Ministertswo O sV :aty wydało w  nakładzie 
3 ООО egzemplarzy o^miostronnicową broszurkę 
pt. „W skazów ki dla k'erow nika gminnej biblioteki 
publicznej" oraz 20 tys'ęcy egzemplarzy i6-stronni- 
Cowe; broszury pt. ,.Tym czasowe wskazówk.’ dla 
kierownika punktu bibliotecznego w ramach аксЧ 
za'n ’ciowanej przez Kom itet Upowszechnienia 
Książki".

5. F u n d u s z e.

Kw otę w  wysokości 300 m ilionów żł, prelimi
nowaną w Planie Inwestycyjnym  na rok 1949, po- 
dz-elono na dwie częici: jedna z nich w  sumie 26,0 
miilionów zi zostaia przeznaczona na organizację 
■I 600 b'bliotek gminnych, druga w wysokos'ci 40 
m ilionów zl' na zakup w ydaw nictw  Kom itetu U- 
powszechn!en’a Książki dla 18000 punktów biblić- 
tecznych (1600 bibliotok gminnych traktowane 
równ-eż jiako punikty biblioteczne, otrzym ało w y 
dawnictwa K U K  z zakupów dokonanych w  r imach 
260 m ^ionów zł).

N 'ew ątpliw ie interesującą rzeczą będzie sposób 
wvdatkowania ow ych 260 m ilionów zł na b ‘blio- 
teki gm ‘nne.

Z obPczeń ^wprawdz'e jeszcze nie ostatecznych, 
ale bardzo bliskich definitywnego zamknięcia) w y 
nika, że:

zl’otych
a) k s ’ep-arsika' w a r to ić  zak u p io n ych

ks'4żek w  broszurze w yn osi 248 894 400
b) za crorawę b^lioteczn^ zapłacono 91 228 800
c) w yd atk i osobow e żw 'gzan e z or- 

gan’zac;ą b ib lio tek  gm in n ych  w y 
niosły 757 IGO

d) koiszt druków (kartv katalogowe 
i ks‘ąż'ki. niakaty, wskazówki, w y 
kazy książek) 29^0000

r a z e m  343 830 300

Zatem i 600 bibl’otek g<m:nnych przedstawia 
wartość 343 8^0 300 zł (’edna —  214  900 zł).

Jakże to s'ę stal’o, że m a’’ąc od dvsDOzycii t y l 
ko  260 m''l’on ó w  z ło ty ch , m ożna b v ło  p rzyd zie lić  
gm inom  b Ъ lio tek i o ogólnej w artości praw ie 344 
m ilion ów  zł.

Tajemnica nie jest znowu wcale tak bardzo 
dziwna i sprowa^dza się po prostu —  do rabatu! 
Przy hurtowym  zakupie książek wartości 
238894400 zł rabat (35%  i 40 % ) wyraża s’’ę n:’e 
tylJto efeiktywn^, ale zarazem i. efektowną liczbą

833^5390 zł. A b y  uzyskać tak imponującą osz
czędność naprawdę warto byl'o podjąć wielki trud 
i zarazem wielką odpowiedzialnos'ć związaną z or
ganizacja' centralnego zakupu i centralnego opra
cowania bibliotecznego książek przeznaczonych dla 
bibliotek gminnych.

Dla uzyskania pełniejszego obrazu w ydatków  
związanych z organizacją bibliotek gminnych 
i punktów  bibliotecznych przypom nę jeszcze, że 
na kształcenie bibliotekarzy wydatkowano łącznie 
około 25 m il‘onów zł, a oprawa książek do 18000 
punktów bibliotecznych, zakupionych przez M ini
sterstwo Oświaty za 40 m ilionów zl, ma koszto
wać około 6 j m ilionów zł; pieniądze na oiprawę 
książek zapewniło Biuro Kom itetu Ministrów do 
Spraw K ultury z pozostałości budżetow ych w  r.
1948-

III. Organizacja punktów bibliotecznych.
W  ścisłym związku z organizacją bibliotek 

gminnych pozostaje sprat/a uruchomienia 20 000 
punktów bibliotecznych.

Stosując się do uchwały Rady Państwa z dnia' 
6 marca 1948 r. w  sprawie upowszechnienia książ
ki i czytelnictwa, Miniisterstwo Oświaty w  okólniku 
z dnia 23 listopada 1948 r. (nr N D B/P-ę44i/48) 
zaleciło zorganizować tzw. punikty biblioteczne 
(włas'ciwie —  oddziały bibliotek gminnych i po
w iatowych). M iały , one być tak rozmieszczone;, 
aby m ożliwie najszersze masy robotników  i chło
pów miały zapewniony łatw y dosteip do książki. 
W  tym  celu pow ’nien na obszarze każdego obwodu 
szkolnego znajidować się .jeden punkt bibliotecz^ 
ny, zaopatrzony na raz*e w  co najmniej 50 tom ów  
dostarczonych przez b ^ !”otekę gminną lub po
wiatowy. W  miastach biblioteki m ’e’skie powinny 
tw orzyć filie (wypożyczaln-e książek") w  tych czę
ściach miasta, gdzie ze względu na odległość biedziw 
‘by bЪlioteki i warunki kom unikacyjne iflieszkańcy 
mają trudności w  korzystaniu ze zbiorów bibliote
ki m*e'sk‘e’ w  jei centrali.

Niezależnie od kom pletów książek, w ypożycza
nych przez punkt biblioteczny w  bibliotece em'n- 
nei lub nowiatowei,, będą w nim pozostawać jako 
stała część ks"eg07bioru punktu książki nabywane 
specjalnie przez Ministerstwo O św 'aty. Ks‘3Żki te 
zostaną za’nwentary70wane orzez właściwą bibb‘ot»̂ - 
ke gm'nną (wiejską lub miejską) i będą stanowiły jej 
własność.

R ów n ‘eż oreanizacje społeczne, pos’ada’ące już 
własne biblioteki, moiea na w n -ояек Rady N aro
dowe? otrzym ać ks-Ążki z b ^ lioteki gm ’nnej., 
wz2ł«;dn’e pow 'atow e’ i prowadzić punkt ЬЪ1’0- 
teczny dla o'»ółu mieszkańców re'onu b ’bHotfrz- 
neeo. o ile zobow ’’^żą s‘ę do orzestrze^^ania re<»ula- 
m 'nów i insfrukcii, obowiązujących dla punktów 
bibl-orecznych prow adzonych przez biblioteki po
wszechne.

Kierownicy .punktów bibliotecznych, przeszko
leni na specjalnych konferencjach, maj,ą otrzym y
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wać jaiko wynagrodzenie za sw^ pracę i ooo zt mie
sięcznie.

Na tych zasadach zostało uruchom unych 
18 000 punktów  bibliotecznych, które łącznie z da
wniej już isitniej^cymi i nowozorganizowanym i bi
bliotekami gminnymi tw orzą sieć liczącą ogó-lem 
ponad 20 000 w ypożyczalni książek. Ministerstwo 
Oświaty okólnikiem  z dnia 12 lutego 1949 r. (nr 
NDB/P-448/49) zawiadomiło zainteresowane czyn
niki szkolne i samorządowe o przystąpieniu * do eks
pedycji pierwszego transportu książek przydzielo
nych na stale do 'poszczególnych punktów biblio
tecznych. W  ten sposób w najbliższych tygodniach 
wszystkie punkty biblioteczne otrzym ają partię 
książek, liczącą na razie 12 tytułów , które pozo
staną w nich na s'tale. Przewiduje się, że w  roku 
bieżącym liczba ta zwiększy się o dalszych 25— 30 
tytułów , a w  okresie realizacji Planu Narodowego 
wzros'nie do liczby co najmniej 200 tytułów

IV. Uroczystości otwarcia bibliotek gminnych 
i punktów  bibliotecznych.

Projektowany początkowo termin 19 grudnia 
1948 r. jako dzień otwarcia bibliotek gminnych 
i uruchomienia punktów  bibliotecznych musiał 
ulec zwłoce ze względu na przesunięcie daty obrad 
Kongresu Jednos'ci PPR i PPS. N o w y  termin usta
lono w porozumieniu z Radą Państwa na dzień 16 
stycznia 1949 r. Przesunięcie terminu wys'zło zresz
tą dla samej sprawy na dobre, gdyż w ykończono 
wiele takich prac, jaskich nie zdołanoby żadną 
miarą w ykończyć wcześniej.

Zasadniczym celem uroczystego otwarcia i 600 
bibliotek gminnych i uruchomienia 20 000 punk
tów bibHotecznych organizowanych z inicjatywy

K U K  było „zwrócenie uwagi całego spot-leczeństwa 
na przeprowadzoną w szerolciej skali akcję upo
wszechniania kultury oraz na troskę władz naczel
nych o udostępnienie dobrej książki ogółowi oby
wateli w  m yil zasad ustalonych w dekrecie o bi
bliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. 
N adto uroczystości miały być pierwszym etapem 
systematycznej akcji propagowania „pracy z książ
ką jako narzędziem kształtowania światopoglądu, 
upowszechnienia wartości kulturailnych i doskona
lenia sprawności zawodowej". -

Uroczystości otwarcia odbyły się jednocześnie 
w całym Itraju, przy czym  uroczystość wojewódz
twa warszawskiego we wsi Pustelnik, gminy "Wiel
kie Dębe powiatu mińsko-mazowieckiego była za
razem uroczystością ogólnюpolską, z udziałem 
członka Rady Państwa, ob. dra H enryka Kołodziej
skiego, wiceministra Wilhelima Garncairczyka, dy
rektora Biura Kom itetu Ministrów do Spraw K u l
tury ob. M. Biegańskiego, Naczelnego Dyrektora 
Biblioteik oib. dra J. G rycza i wielu innych.

Dla zaznaczenia wagi, jaką Ministerstwo Oświa
ty przywiązuje do sprawy upowszechnienia k^-iążki 
za pośrednictwem otwieranych biblioteik, delego
wało ono swych przedstawicieli na wszystkie prawie 
uroczystości wojewódzkie.

Można bez przesady stwierdzić, że w  otwarciu 
bibliotek brały udział najszersze masy społeczeństwa 
polskiego, które potraktowały je jako niezmiernie 
ważną chwilę w dziejach swego kulturalnego roz
woju. Zarówno Radio Polskie, Film Polski jak i sto
łeczna oraz prowincjonalna prasa poświęciły wiele 
uwagi, wiele ciepłych, czasami entuzjastycznych 
artykułów, wzmianek i zdjęć wspominanym uro
czystościom. J. Janiczek.

B-KA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY
W czwartym  roku jej odbudowy.

Problem bibliotek powszechnych wielkich miast 
i ich dróg rozw ojow ych ze względu na specyficzne 
warunki terenu i ludności, które one obsługują, jak 
również i na skutek ich przodującej roli w sieci bi
bliotek regionu, jest jednym z  najbardziej ważkich 
zagadnień w pracach nad rozbudowy ogólnokrajo
wej sieci bibliotecznej. Problem ten, przybierający 
coraz to bardziej na aiktualności, staje się szczegól
nie ważnym  w roku bieżącym, a to z  uwagi na 
konieczność jego uwzględnienia w opracowywanym  
obecnie sześcioletnim planie rozbudowy bibliotek. 
Dlatego wydaje się rzeczą wskazaną podać spra
wozdanie z р'гас i osiągnięć w  roku 1948 Biblioteki 
Publicznej m. st. W arszawy, tej największej Biblio
teki omawianego typu, aby mogło ono posłużyć ja
ko przyczyn ek i punkt wyjścia do analizy i rozwa
żań o dalszym rozwoju jej i iinnych pokrewnych 
instytucyj.

R ok 1948 był dla Biblioteki jednym z ostatnich 
etapów doraźnie podjętej odbudowy, która miała 
przede wszystkim  na celu: a) zabezpieczenie ocala

łych z pożogi księgozbiorów, ich pomnożenie 
i w miarę możności uporządkowanie, b) zaspokoje
nie w jak najszybszym tempie w możliwie maksy
malnym zakresie potrzeb mieszkańców Stolicy 
w dziedzinie czytelnictwa.

Jeżeli chodzi o zagadnienie gromadzenia księ
gozbiorów, to rok ten można uważać za rok pra
wie że normalny, o czym  świadczą poniższe zesta
wienia nabytków  według ich źródeł pochodzenia, 
na tle porównawczym  z rokiem ubiegłym:

N abytki wydawnictw zw artych przedstawiały 
się jak następuje:

rok 1948 rok 1947
zakup 22 377 t. 19 769 t.
dary 10 287 „ 22 000 „
przydziały 16 414 „
wymiana 133 .. 174 ..
egzemplarz obow iązkow y 7 150 „ 352 »
depozyty I 490 ..

Ł ą c z n i e  57 851 t. 42 295 t,
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Ponadto w  Bibliotece Głównej otrzym yw ano ze 
wszystkich tych źródeł 962 czasopisma polskie i za- 
grajiiczne, a na placówkach terenowych —  158.

Stan księgozbiorów na dzień 31. XII. 1948 r. 
Biblioteka sizacowała og'ółem na ca 311 000 vol. 
(w tym  7 775 vol. depozytów). C yfra  ta, jeżeli 
wzi^ć pod uwagę, że ocalałe z pożogi Stolicy księ
gozbiory wynosiły ca 87 000 vol., s'wiadczy o du
żym  natężeniu akcji gromadzenia zbiorów. Gorzej 
natomiast przedstawia się sprawa ich poirządkowa- 
nia. Mimo dużego wysiłku w  tym  zakresie, mimo 
przyspieszenia tej akcji przez prow izoryczne opra
cowywanie niektórych działów, a to celem jak naj
szybszego udostępnienia księgozbiorów czytelnikom , 
uporządkowano dotychczas jedynie około 50% po
siadanych zasobów. Konieczność wstępnej segregacji 
ocalałych i zabezpieczonych księgozbiorów, zaabsor
bowanie personelu obsługą czytelników , jiaik wresz
cie i ciasnota pomieszczeń biurow ych i m agazynów 
nie pozw oliły na silniejsze tempo ich opracowania. 
Zjawisko to  (charakterystyczne dla wszystkich praw- 
do:podobnie większych bibliotek po wojnie) jest do
wodem konieczności jak najszybszego rozwiązania 
zagadnień lokalow ych bibliotek z jednej strony, oraz 
potrzeby doraźnej akcji opracowania k=;ięgozbiorów 
w  formie dodatkowych prac na zasadach akordu 
—  2 drugiej..

W  w yniku akcji opracowania księgozbiorów stan 
ich uporządkowania w  Bibliotece Publicznej na 
dzień 31. XII. 1948 r. przedstawiał się jak następuje;

tom ów

Księgozbiory opracowane ostatecznie 118 195 
Księgozbiory opracowane prowizo- 
■ rycznie 34 646

Księgozbiory nieopracowane ca 158 200

R a z e m  ca 311 000 

Księgozbiory nieuporządkowane zostały w  w ięk
szości rozsegregowane i stanowią w  90% raczej 
książki przeznaczone do działów o charakterze re
trospektywnym  (w tym  około ICO 000, to są zasoby 
Biblioteki GMwnej, czekające na budowę ma.i^azy- 
nów, które pozw oliłyby je opracować).

Jeili chodzi o zasoby czynne (uporządkowane), 
fo rozdział ich według poszczególnych rodzajów 
księgoZibiorów przedstawia się jak następuje:

tomów
Księgozbiory Biblioteki Gllównej 38 506

„ Bibliotek Specjalnych . 23498
,, C zytelń  Dzielnicow ych 22 530
„ W yp. Kompl. Ruchom ych 8 168
,, W ypożyczalń  indywidualn. 46 056

■ Bibliotek D ziecięcych 14084

R a z e m  152 841

Księgozbiory te stanowią podstawę operacyjną 
miejskiej sieci bibliotecznej, której, rozbudowa była 
g ł < 5 w n y m  c e l e m  w ysiłków  i starań Bi
blioteki w roku ubiegłym. W  w yniku prac w  tym  
zakresie powstało sześć nowych ośrodków biblio

tecznych przeważnie w  dzielnicach o przewadze 
elementu robotniczego, a mianowicie: uruchomio
no I C zytelnię Dzielnicową i i W ypożyczalnię na 
W oli, I W ypożyczalnię na Kole oraz 3 Biblioteki 
Dziecięce na Stawkach, Żoliborzu i Targówku. 
Ponadto poczyniono daleko idące przygotowania 
do otwarcia 2 W ypożyczalń  na Powiślu i i Biblio
teki Dziecięcej na Annopolu.

W  pstatecznym rezultacie tej paroletniej usil
nej akcji montowania sieci składała się ona na ko- 
rtiec 1948 r. z 43 następujących czynnych ośrod
ków:

5 działów Biblioteki Głównej (wydawnictw zwar
tych, periodycznych, starodruków, rękopis<5w
i czytelni podręcznej),

3 Bibliotek Specjalnych (B-ki Sztuki i Rzemiosł
Artyst., Muzeum Książki Dziecięcej i Czytelni
Bibliologicznej),

4 Czytelń  Dzielnicowych,
2 W ypożyczalni Kom pletów  Ruchom ych, 

i j  W ypożyczalń ,
14 Bibliotek Dziecięcych.

W yn ik  ilościowy tej akcji oczywiście daleko 
nie zaspakaja potrzeb ludności. Dowodem  tego jest 
fakt, że w razie przyjtęcia jako norm y i W y p o ży 
czalni i I Biblioteki Dziecięcej na 10 000 ludności. 
W arszawa w chwili obecnej powinna liczyć około 
60 placówek każdego wymienionego rodzaju. T a k 
że i placówki innych typów  wymagają dalszej 
rozbudowy. P rzykre jest również nierównomierne 
uwzględnienie potrzeb wszystJcich dzielnic, cze
go jaskrawym przykładem  jest brak jakiejkolwiek 
placówki w  dzielnicy tak gęsto zamieszkałej przez 
ludność robotniczą, jaką jest Grochów. Trudności 
montowania większej ilości placówek terenowych 
w ynikały nie tylko z dość dużych nakładów inwe
stycyjnych (jakich wymagają one szczególnie w du
żych miastach), braku odpowiednich wydaw nictw  
na rynku księgarskirh w  pierwszych latach naszego 
odrodzenia i trudności obsady fachowym  persone
lem, ale przede wszystkim na skutek trudności zna
lezienia w zniszczonej Stolicy potrzebnych na ten 
cel lokali. W zm agający się ruch budowlany pozwala 
ćo prawda rokować lepszą ,przyszłość temu zagad
nieniu, niewątpliwie jednak całkowite zm ontowa
nie sieci bibliotecznej wymagać będzie planowej, 
długoletniej,, w ytrwałej i nieustępliwej akcji oraz 
pom ocy finansowej i organizacyjnej ze strony władz 
państwowych i samorządowych.

W  przeciwstawieniu do braków ilościowych sieci 
miejskiej, jakościowy w ynik jej rozbudow y jest nie
wątpliwie dodatni. Sieć w  obecnej postaci stanowi 
bowiem z r ą b  z w a r t e j  o r g a n i c z n i e  
c a ł o ś c i ,  która z biegiem lat będzie coraz bar
dziej rozbudowana i udoskonalana. Przez harmonij
ną rozbudowę wszystkich wym ienionych rodzajów 
placówek Zarząd Biblioteki starał siię nadać Biblio
tece charakter prawdziwie powszechny, a ścisłe po
wiązanie parostopniowej organizacjii bibliotecznej
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pozwala na stworzenie warunków um ożliwiających 
wciąganie najszerszych mas do coraz to w yższych 
form korzystania z  bibliotek.

W  trosce o to równomierne rozbudow a
nie  ̂swych placówek Zarząd Biblioteki położ)'ł 
specjalny nacisk na rozwój biblioitek dziecięcych. 
T o  sipec;ialne staranie o rozw ój czytelnictwa 
dziecięcego było w yw okn e nie tylko my^lą stwo
rzenia lepszych warunków życia kulturalnego 
młodemu pokoleniu, które zastąpi nas, steranych 
burzą dziejową, ale również i przekonaniem, że je
dynie przyzwyczajanie od najmłodszych lat do k o 
rzystania z  biblioteki, jako instytucji n i e z a- 
1 e ż n e j  o d  s z k o ł y ,  jest na;lepszvm, choć 
długofalowym  sposobem wciągnięcia do murów bi
bliotecznym  sta’y ch  i systematycznych czytelników 
i na;pewnLe;iszym irodkiem  upowszechnienia czy
telnictwa wśród najszerszych mas.

N ie zaniedbując odbudowy placówek typu po
wszechnego dla dorosłych (wypozyczalń indyw i
dualnych i kom pletów ruchom ych oraz czytelń 
dzielnicowych), które napotykały na największe 
trudności lokalowe, zwróciła Biblioteka uwagę rów 
nież  ̂ na rozbudowę w yższych swych komórek, 
a mianowicie: Biblioteki Głównej z księgozbiorami 
ô  charakterze wyraźnie naukowym  i Bibliotek Spe
cjalnych. Nie ma potrzeby szeroko się rozwodzić 
nad  ̂ celowością uwzględnienia tych elementów 
w sieci bibhotek powszechnych wielkiego miasta. 
Są one ważną podbudową bibliotek o typóe bai dziej 
popularnym, a ich wzajemny, strukturalny zwią
zek nas'wietla i pogłębia obustronną dzią-!alność. 
Uwzględniając więc w  -budowie swej, sieci placówki 
i księgozbiory o charakterze naukowym , BibKoteka 
nie tylko sipelniala zadania, przewidziane przez De
kret o bibliotekach, który bibliotekom wojew ódz
kim nadaje wyraźnie charakter regionalnych bi- 
bliotek naukowych (art. 9 ust. 4), ale również tw o
rzyła je z m yilą zwalczania tak przykrego i typo
wego dla wielu ośrodków w Polsce przedwrześnio- 
wej p odziab  kultury na dwa poziom y, z których 
w yższy przeznaczony był dla „elity”  społeczeństwa, 
a niższy w  postaci oświaty dla mas miał charakter 
ochłapu rzuconego ze stołu dóbr kulturalnych dla 
wybranych.

W  ten sposób skonstruowana sieć Bibliotek! Pu
blicznej nie tylko wciąga masy do coraz to głcbsze- 
go korzystania z dóbr kulturalnych i otwiera du
że perspektywy rozwojowe dla czytelnika, ale 
też stanowi w  sieci ogólnokrajowej pośrednie ogn:’- 
wo m iędzy bibliotekami powszechnymi, a ściśle 
naukowym i, zabezpieczając ich organiczne z sobą 
powiązanie. O  słuszności tak wybranej linii roz
wojowej. sieci przekonywuj^ najdowodniej cyfry 
statystyczne, dotyczące korzystania z księgozbio
rów  i ilustrujiące szybki rozw ój czytelnicfw a w 
pśirodkach bibliotecznych.

Już samo zestawienie frekwencji w  1948 w po
równaniu z latami poprzednimi 1 ostatnim normal

nym rokiem przedwojennym świadczy o masowym 
charakterze czytelnictwa i o wzmagającym się je
go tempie:

1548 1947 1946 1945 1938/39

o d w i e d z i n
c z p t e l n i k ó u j

878 941 550 657 356 656 69 246 1 2C0 ООО

”/(, w  płnsiinku 
do 1938 roku

-0"/o 45 Vo 28'Vo 5'Vo 100“/o

Ilość ndwier'7.in 
n a  ICCO m iesz

kańców
1 333 961 663 148 9Ы,

"/„ w  piopiinku 
do 1958 roku 135"/o lCO"/n 68"'o 7“/o iW /o

U d o stęp n io n p c h
k s i ą ż e k

1 109 910 639 933 430 953 86 545 1 670C00

"/0 w  s to s u n k u . 
do 1938 roku

7.f4o 40"/o 2 5 >  . 5 /̂0 100"/o

I b ś ć  udo stęp n . 
książek  na 1000 
m ieszkańców

1 852
1

1 117 801
1

185 1 218

“/n w s to su n k u  
do 1938 roku 152“/o 92'Vo 65'Vo 15'Vo 100"/o

C zytelnictw o w  poszczególnych rodzajach 
ośrodków w r. 1948 na tle porównawczym  z r, 
1947 przedstawia się j.ak następuje:

O ŚR O D K I
1 9  4 8 1 9  4 7

odw iedzin |u d o sł. dzieJ odw iedzin  j udost. dz ie l

B iblioteka G łów na 
(NaukcAva) 166 617 808 032 79 59Э 134 884

Biblioteki S pec ja ln e 6 887 28 378 2 601 10 44Э

C zy t. D zie ln icow e 49 545 94 914 34 254 47 328

W y p ożyczaln ie  i 
K o in p l.ty  R uchom e 408 495 431 181 295 73Э 305 396

Bil lio leki D z iec ięce 247 397 ?47 317 138 464 141 876

1 R a z e m ; 878 941 I 103 910 55j  657 639 933

"Wykazany powyżej wzrost frekwencji tłum aczy 
się przede wszystkim rozbudową sieci i księgczbior 
rów, a w  Bibliotece Głównej nadto przedłureiiiem 
godzin jej otwarcia w dni powszednie, do godz. 
lo-tej wieczorem. Jeżeli chodzi o skalę porównaw
czą ze stanem przedwojennym, to aczkolwiek fre
kwencja nie przekroczyła cyfr absolutnych - z ro
ku 1938/39, to jednak w ykazuje ona znacznie w yż
szy wskaźnik „spożycia" księgozbiorów, o de się 
tak można wyrazić, na głowę. Powyżej podane cy
fry świadczą również dobitnie o równomiernym 
rozwoju wszystkich rodzajów czytelń, a wysokość 
frekwencji w  Bibliotece Głównej stwierdza maso
w y charakter czytelnictwa i nadaje jej mmio nau
kowego księgozbioru charakter Biblioteki o zabar
wieniu wyraźnie powszechnym.

O  tej roli Biblioteki w  upowszechnieniu książki 
i szerzeniu czytelnictwa świadczy zresztą nie tyl
ko statystyka ilpściowa, ale i analiza jakościowa 
czytelnictwa. A czkolw iek tempo odbudowy i za
absorbowanie szeregiem podstawowych prac nie 
pozwoliło na systematyczną analizę poczytności 
książek i na statystykę charakteryzującą jakość czy
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telników, to jednak szereg badań i obserwacyj po
zwala stwierdzić co następuje :

a) w  Bibliotece Głównej 95% to m łodzież stu
diująca (w tym  40% licealna) pozostałe 5 % , 
to ludzie doroili różnych zawodów

b) w  Czytelniach D zielnicow ych 75%  czytel
ników  stanowią uczniowie (w tym  dość du
ża grupa m łodzieży pracującej i dorosłych 
ze sfer robotniczych i rzemieślniczych, k tó
rzy  uczą się w  szkoiach dla dorosłych oraz 
na różnych kursach dokształcających), 15%  
—  studenci, a pozostałe 10% stanowią prze
ważnie nauczyciele i działacze społeczni,

c) w  W ypożyczalniach —  z których  korzystać 
mogą ze względu na ograniczoną ilość miejsc 
jedynie ludzie uczący się lub pracujący, c zy 
telnicy dorośli stanowią ca 45% (w tym  
30%  pracownicy um ysłowi i 15 %  fizycz
ni), a młodzież 5 5%  (w tym  15 %  dzieci 
pracow ników  um ysłowych i 40%  fizycz
nych). Jeżeli chodzi o rozbicie m łodzieży 
uczącej się na poszczególne kategorie szkół 
to uczniowie szikół ipodsitawowych wynoszą 
5 5 % , liceów 2 5 %  i w yższych uczelni 20%.

d) w  Bibliotekach D ziecięcych —  8 5 %  to mło
dzież ze szikół podstawowych z olbrzym ią 
przewagą dzieci ze sfer robotniczych i go
rzej uposażonych pracow ników  um ysłowych 
(nie posiadajiących w  domu własnych ks‘ążek) 
oraz 20%  z gimnazjów i szkół zawodowych.

Dane pow yższe stwierdzają wyraźnie, że w ięk
szość klientów Biblioteki należy do świata m łodych 
i fakt ten pozwala z dużą ufnością patrzeć na per
spektywę rozwoju czytelnictw a w Polsce.

C o prawda wielu z dzisiejszych czytelników  ko
rzysta z  Biblioteki jedynie jaiko z pom ocy w  nauce 
szkolnej i m oże kiedyś odejść z  sal czytelniczych, 
wielu jednak z nich prowadzi prace o charakterze 
samokształceniowym i rozbudza w sobie zaintere
sowania, które tylko czytelnictw o przez całe życie 
będzie zaspokajało.

W e wszystkich salach czytelnianych Biblioteka 
pomieścić może jednorazowo i 260 czytelników  
(W tym  Biblioteka G łówna 210, Specjalne 54, C z y 
telnie D zielnicowe i j6 , Dziiecięce 840). W y p o ży 
czalnie zaś mogą obsłużyć około 9 000 czytelników  
indywidualnych a około 60 zbiorow ych (punktów 
bibliotecznych). T a  pojemność Biblioteiki jest, jak 
i jej sieć, daleko niewystarczająca, o czym  świadczą 
ogonki do sal czytelnianych i długie listy kandyda
tów  do zapisu w  większości W ypożyczalń, mimo 
przekroczenia nawet ustalonych norm (W ypo ży
czalnie obsługują w  tej chw ili przeszło 10 000 
czytelników). O  intensywności w ykorzystyw ania 
księgozbiorów świadczy również i .wskaźnik aiśtyw- 
ności księgozbioru (ilość w ypożyczeń podzielona 
przez ilość księgozbioru), który w W ypożyczalniach 
na przykład wynosi 10 (wskaźnik powyżej 8 uwa
ża S'ię za nadmierny i szkodliwy dla księgozbioru).

Mimo tego przepełnienia i w nadziei, że najbliż
sze lata przyniosą poprawę —  Biblioteka celem 
rozbudzenia zainteresowania i zamiłowania do 
książki oraz nauczenia i przyzwyczajenia ludzi do 
korzystania z  bibliotek prowadzi, w  miarę swych 
sił i możnoiści, obok akcji udostępniania książek, 
również i propagandę czytelniictwa.

2  natury rzeczy najsilniej jest rozbudowana ta 
praca na terenie Bibliotek D ziecięcych, gdżiie drogą 
szeregu imprez i atrakcyj pragnie się związać młô - 
docianego czytelnika na całe życie z książką.

O  natężeniu tej akcjii w  Bibliotekach Dziecię
cych w r. 1948 świadczą następujące zestawienia 
cyfrowe:

N azw a im prezy 1948 1947

Opowiadanie bajek i głośne czytania 397 173
Uroczystości przedstawienia i film y 42 28
W ycieczki, zebrania i ćwicz, z c zy te l. 246 225
Plakaty 228 203
W ystaw ki 82 nie no

towano

O  znaczeniu akcji świadczy również cyfra k o 
rzystających z niej czytelników, która sięga 30 000 
osób.

W  znacznie mniejszym niestety zaJcresie jest 
prowadzona akcja analogiczna w  W yp o życzal
niach i Czytelniach Dzielnicowych. N aw ał prac 
nad uporządkowaniem księgozbiorów, przeciążenie 
sal czytelnikam i i stąd tempo p r icy  przy ich obsłu
dze, a rów nież i warunki lokalowe, nie pozw oliły 
dotychczas na rozwinięcie jej w  skalli, w  jiaJciej by 
pragnęły kierow niczki tych  placówek. I tu jednak 
z roku na rolk w idoczny jest postęp i można p rzy
puszczać, że akcja ta będzie z  biegiem czasu przy
bierała na natężeniu. Już i obecnie w  omawianych 
placówkach prowadzone ŝ  lekcje biblioteczne i po
gadanki, organizowane odczyty i wystaw y k«;iążek 
na aktualne tematy, sporządzane afisze i katalogi 
zagadnieniowe, oprowadzane w ycieczki itd. N a spe
cjalne podkreślenie zasługuje akcja poradnictwa 
i ułatwiania poszukiwań książek, pochłaniająca du
żo cza.su, ale w  efekcie swym  dająca tak drogi dla 
bibliotekarzy bezpośredni kontakt z czytelnikiem.

Akcja popularyzacji czytelnictwa jest prowadzo
na również i na terenie Biblioteki Głównej. Poza 
oprowadzaniem w ycieczek zbiorow ych, oraz or
ganizowanymi przez Sekcję Uzupełnień wystawami 
aktualnych nowości w ydaw niczych, względnie na 
tem aty okolicznoiciowe, szereg działów prowadzi 
niezmiernie pożyteczne katalogi zagadnieniowe (jak 
na przykład katailog rzeczow y artykułów  w Dziale 
Czascupism) i uprawia w  szerokim zakresie porad
nictwo dla' czytelników. Głów nym  ośrodkiem tych 
porad jest zorganizowany pod koniec 1947 r. Refe
rat Informacji w  Sekcji Księgoznawstwa i Propa
gandy Czytelnictw a. Udziela on wskazówiek i pou
czeń, jajk korzystać z Biblioteiki, posługiwać się ka
talogiem i książką (szczególnie podręczny), pomaga
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w doborze literatury d'o opracowywanych zagad
nień itd. O  znaczeniu pracy tego ośrodka świadczy 
iloić udzielonych informacyj, Ictóra wyniosta w  u- 
bieglym roku i i  688.

O bok tak zarysowanej ipopularyzacji książki 
i czytelnictwa wymagającej niewąpliwie dalszego 
rozszerzenia, prowadzi Biblioteka również pracę 
nad podnoszeniem poziomu i przygotowania fa
chowego bdbliotekarzy. W  roku ubiegłym zakoń
czono trzeci po wojnie 240-godzinny kurs dla bi
bliotekarzy oświatowych (15 absolwentów), prze
prowadzono 5-tygodniowy kurs przysposabiający

dla prowadzących biblioteki w instytucjach spo
łecznych oraz współpracowano s'ci Îe z zorganizo
wanym przez R T P D  kursem dla bibliotekarek dzie- 
dzięcych. Ponadto w zakresie podnoszenia pozio
mu zawodowego Biblioteka prowadzi silnie rozw i
niętą alkcję poradnictwa fachowego (Sekcja Księ- 
goznawstwa i Muzeum Książki Dziecięcej udzieliły 
łącznie w roku 1948 —  305 porad, w  foku 1947 —  
148) oraz wydaje wspólnie ze Związkiem  Bibliote
karzy 1 Archiw istów  Polskich czasopiismo „F.iblio- 
tekarz“ .

Ryszard Przelaskowski.

W GOŚCINIE U RADZIECKICH KOLEGÓW
"Wrażenia z w ycieczki do M oskwy *)

Goicinno^ć, mila:, serdeczna, prawdziwie sło
wiańska gościnność —  to była dominująca cecha 
stosunku radzieckich kolegów do grupy blbl-oteka- 
rzy pokkich ^kol. kol. J. Millerowa z warszawskiej 
Biblioteki Publicznej, I. Bisikupska z b-ki Mmister- 
stwa Oświaty, W . Michalska z b-ki K C P P R  i pi dpi- 
sany 2 Nacz. D yrekcji Bibliotek) podczas lo-dnio- 
wego zwiedzania bibliotek M oskwy w listopadzie 
1948 ro'ku, na zaproszenie W O KS-u (instytucja zaj
mująca się w  ZSR R  sprawami stosunków kuitural- 
nych z zagranic^). Od pęków biało-czerwonych 
kwiatów, wręczonych koleżankom  w  dniu przyjaz
du (a właiciwie w  noc przyjazdu, bo o godz ^-tej 
czasu moskiewskiego, пд naszych, zegarkach była 
dopiero trzecia) przez iprzedstawicieli W O K-S- oraz 
Bibliotekarzy radzieckich na czele z A . M. Kawta- 
sjewą, kierownikiem W ydziału Bibliotek w  Komi
tecie dla Spraw Ins'tytucji Kult.-Oświatowych 
—  przez całe, krótkie niestety 10 dni pobytu 
w Moskwie, aż do serdecznego pożegnania na dwor
cu w  dniu wyjazdu —  spotykailiimy się wszędzie 
z nadzwyczaj życziłiwym przyjęciem  gotowoicią do 
udzielania inform acyj oraz ułatwień, otoczeni by
liśmy troskliwą, a nie narzucającą się opieką. Cha
rakterystyczny szczegół z pożegnania na dworcu: 
każdy z odprowadzaijiących musiał usiąść w naszym 
przedziale, żeby się nam dobrze j,echalio —  taki 
zwyczaj-—  coś jak nasze „usiądźcie, bo dzieci nie bę
dą spać“ .

Jak tam było w  Moskwie?

O to pytanie, na iktóre każdy z nas musiał odpo
wiadać dziesiątki razy :po powrocie z wycieczki i na 
które spróbuję teraz odpowiedzieć publicznie. O czy
wiście nie odpowiem wyczerpująco —  ramy artyku
łu nie pozwolą na ujęcie obfitego materiału z i j dni 
systematycznych zwiedzań. N adto trzeba sobie 
uświadomić, że materiaJy zaczerpnięte z n,;tatek 
poczynionych na podstawie ustnych inform acyj, nie

*) Zob. „Bibliotekarz" nr 12/1949 s. 178— i8 i. 
*'̂ ) Kom itiet po Diełam Kulturno-Proświetitiel- 

nych Uczrieżdieniji pri Sowietie Ministrów RFSRR.

autoryzowane, (zwłaszcza jeśli chodzi o d osadn e cy
fry, szczegóły organizacyjne itip.j mog^ zawierać 
zniekształcenia, fałszywe proporcje, mylną interpre
tację uchw yconych pobieżnie szczegółów. W ydaje 
mi się, że lo-dniowa w ycieczka nie mogła w żad
nym wypadku dać uczestnikom dokładnej znajo
mości licznych zwiedzanych instytucji ani, tym  
bardziej, szczegółowej znajomości całokształty za
gadnienia organizacji bibliotek w ZSR R  —  że może 
ona być tylko punktem wyjścia do dalszycii stu
diów, do szczegółowego badania tych zagadnień na 
podstawie lektury —  punktem wyjścia znakomitym, 
niezastąpionym, pozwalającym widzieć w zarysach 
całość zagadnienia, hierarchię problemów, k c a r z y ć  
drukowane informacje z materiałem osobijtyv h do
znań w  wyrazisty, ży w y  obraz, dostrzegać kierunek 
dokonujących się przemian.

Dlatego ograniczę się do ogólnych wrażeń i re- 
fleksyj, do rzucania oderwanych spostrzeżeń —  п’е 
tylko ze względu na ograniczenia, jakie narzucają 
dopuszczalne rozmiary arty^kuiu.

Ogólnych wrażeń i refleksyj nie można zacieś
nić ty lko  do spraw fachowo-bibliotecznych, choć 
zabieram głos w  fachowym  piśmie bibliotekarskim. 
Tem po życia na rozległych, wspaniałych ulicach 
i placach Mosikwy, nastrój w  wagonie metra (gdzie 
widzi się, jak niezbędnym rekwizytem  podróż*/ jest 
dla mieszkańców M oskwy książika), tłum y, które 
zwiedzają muzea i galerie obrazów nie gapiąc sic, ale 
ucząc się systematycznie pod kierunkiem przewodni
ków , niekończące się kolejki przed mauzoleurn Le
nina, wspaniałość teatrów moskiewslkich, poziom gry 
i inteligentna, żyw a reakcja publiczności w ypfinia- 
jącej szczelnie wszystkie w id ow n ie. .  . tezy w ycho
wawcze współczesnych sztuk teatralnych: ,.ctwa-
rzamy wspólnie wielkie dzieło, budujemy nowy 
świat; sotlidarność i życzliwość wzajemna mają być 
nieodłącznymi cechami nowych sowieckich ladzi'‘ 
—  to wszystko stanowi niezbędne tło obrazu dzia
łalności mosk:iewskich bibliotek. A  szczegóły doty
czące wewnętrznej organizacji i techniki bibliotecz
nej inaczej się rozważa i ocenia, wspomiaajac np. 
spojrzenia czytelników  z roztargnieniem prze:l-zgu-
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jąoe siię po zwiedzających bibliotekę cudzozicmcach, 
powraca;ące czym  prędzej do studiowanej w  skupie
niu książki —  jeden z objawów nastroju głębokiego 
zainteresowania i w ytrwałej pracy, panującego we 
wszystkich zwiedzanych bibliotekach, w ' zapełnio
nych do ostatniego miejsca czytelniach.

Zdarza się jeszcze jedna kategoria pytań. Pewni 
rozm ów cy (ci chyba, których system nerw ow y nie 
w rócił jeszcze do równowagi po o.kropnościach w o
jennej nędzy), szczególnie w ypytują się powtacają- 
cych z zagranicy o warunki aprowizacyjne, o ubiór 
przechodniów itd. A  wysłuchawszy relacja o cbfito- 
iciach moskiewskich m agazynów, o tłumie ulicznym , 
różniącym  s:ię od naszego chyba tylko większą ilością 
futer i brakiem rażących kontrastów m iędzy prze
sadnie wymys'lną elegancją a obdartusami —  których 
to ekstremów nie widywałem  na moskiewskiej ulicy
—  zapytają jeszcze; —  n o.dobrze, a jak jest gdzie 
indziej,, poza Moskwą? —  N a to pytanie mogę od
powiedzieć jednym charakterystycznym  s:postrzeźe- 
niem: na zrujлowanym  dworcu kolejowym  w Smo- 
leńsiku nie mogliśmy kupić buiek —  bez .nasła; 
sprzedawali tylko  z masłem. N adto z obserwacji do
tyczących stopy życiowej bibliotekarzy —  i tutaj 
nic należicycli do pracowników szczególnie i'przy- 
wilejowanych pod względem uposażenia —  warto 
przytoczyć zdanie jednej z radzieckich koleżanek, 
którego szczerość jest dla mnie niewątpliwa: czuję 
się dobrze, bo jest coraz lepiej, ceny spadają ' owa- 
rów przybywa. Jest to bardzo ważna okolic/no^ć, 
bo ponad pewnym  minimum zaspokojenia pc trzeb 
życiow ych o samoipoczuciu konsumenta der-, dują 
nie bezwzględne iloici spożywanych dóbr, a!e k:'c- 
runek rozwoju wysokości stopy życiowej —  ktos 
czuje się boleśnie dotknięty, mogąc kupić tylkn czte
ry suknie rocznie zamiast jak dotychczas szes'ć, i  dru
gi cieszy się, bo może teraz kupić trzy, a nie jedną.

Bibliotekarski kolektyw.
W  pierwszym dniu pobytu w Moskwie vdwie- 

dzrjliismy wspomniany już Kom itet do Spraw Insty
tucji Kulturalno-Os'wiatowych przy Radzie Mini
strów R FSR R  (w dalszym ciągu artykułu będę o nnn 
m ówił krótko: Komitet), a wła.ściwie "Wydz ,̂;! Bi
blioteczny Kom itetu, czyli instytucję odpowiadają
cą naszej Naczelnej D yrekcji Bil^liotek, nie związany 
jednak organizacyjnie z Ministerstwem Oświaty, 
które w  ZSR R  zajmuje się ty lko  bibliotekami szkol
nymi, korzystając zresztą z w ytyczn ych  Kom itetu 
w zakresie techniki bibliotecznej. T u ta j v-prz;;wod- 
niczący Kom itetu I. G. Kłobunowski powitał nas 
i przedstawił „bibliotekarski kolektyw ” Kom itetu
—  i8-osobowy zespól inspektorów i specjalistów 
poszczególnych zagadnień bibliotekarskich, kiero
wany przez znaną nam jiuż A . M. Kawtasjewą.

I jeżeli pierwszy dzień pobytu w Moskwie '/acząl 
się pod znakiem ,.pęlkania lodów '‘ —  dosłownie, bo 
włas'nie była odwilż, i w  przenośni, gdy owe kwia
ty  dla koleżanek i ton powitania nadw yrężyły już 
normalne przy zetknięciu z cudzoziemcami poczu
cie obcości, to spotkanie z „kolektyw em  bibliote

karskim " Kom itetu sprawiło, że poczuliśmy się zu
pełnie swojsko, w  m iłym zespode bibliotekarzy, en
tuzjastów swej pracy, tkw iących w tych samych co 
i m y problemach —  tych samych jakościowo, ale 
rozw iązyw anych w  ogromnej skali Radzieckiej R e
publiki Rosyjskiej —  właściwie całego Zw iązku R a
dzieckiego, gdyż inne Republiki w  dużej mierze 
korzystają z doświadczeń i w zorów  rosyjskiego K o
mitetu.

T o  poczucie bliskiej koleżeńskiej łączności bu
dziły też i nas^tępne spotkania z bibliotekarzami 
w  zwiedzanych placówkach, i tam również spoty
kaliśmy entuzjastów, miłośników pracy bibliotecz
ne;, łatw o znajdowalis'my „wspólny język“  zawodo
w ych zainteresowań. A  jeśli idzie o różnice v'yraź- 
nie-narzucające się w  porównaniu z ogółem noszych 
bibliotekarzy jiuż przy pierwszym  spotkaniu —  to 
chyba będzie to stwierdzana wszędzie umie-." t̂,n'ość 
swobodnego, jasnego, płynnego referowania spraw, 
opanowanie sztuki mówienia i przemawiania —  za
pewne jeden z w yników  wychowania politycznego.

W innej skali.
Mówiłem już o ogromnej skali, w  jakiej działa 

Kom itet Republiki Rosyjskiej. D robny, może mało 
ważny, ale charakterystyczny przykład z tego za
kresu: A. A . Chrienkowa, jedna z m łodych ir.spek- 
tgrek Kom itetu, absolwentka Instytutu Biblie tfkar
skiego, przepięknie łącząca „marksistowską rzeczo
w ość" z kobiecym  urokiem, opowiada nam, już 
nie na oficjalnej części zebrania, o swej podróży 
inspekcyjnej do okręgu jakuckiego —  około j tysię
cy km  od M oskwy w linii powietrznej —  o w  .-drów- 
ce przez tajgę, którą p o  7 kilom etrach konnej po
dróży wolała joiż kontynuować pieszo —  a )a ze
stawiam z tym  (oczywiście w myśli) trudy nocnej 
podróży do Szczecina czy W rocławia,.na k tó:e zda
rzało mi się narzekać.

Zakochany przewodnik.
Kiedy już zacząłem opowiadać o radzieckich k o 

legach, trzeba wspomnieć o naszym stałym opieku
nie i przewodniku, D. N . Czauszanskim, b.b.iote- 
karzu naukowym  Oddziału Rzadkiej K^iążki 
w B-ce im. Lenina. Dwa czy trzy razy dzienn.e, za
wsze na 3 m inuty przed um ówionym  terr.rnem, 
zjawiał się on w  pokoju hotelu „M etropol“ , ściągał 
płaszcz, kalosze i nieskazitelnie równo u ło żo n y , sza
lik, rozpromieniając pokój uśmiechem witał «ię, in
form ował o dalszym programie zwiedzań, pytał 
o nasze życzenia i starał się je odgadnąć —  a potem 
przytrzym ując brodą nieskazitelnie równo ul^zony 
szalik nakładał płaszcz, kalosze i prowadził nah do 
w yznaczonej w  programie biblioteki, galerii, muze
um, teatru czy opery.

T o  regularne dotrzym ywanie umówionegc. ter
minu dowodzi, że obok słowiańskiej gościnności Ra
dzieccy koledzy uprawiają też w  sposób godny na
śladowania cnotę punktualności.

Zasłużona pochwała tej cnoty nie wyjaśnia jed
nak, dlaczego zapowiedziałem opowiadanie o zako
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chanym przewodniku. Trzeba to prędko wyjainić, 
bo w  naszym gronie były aż trzy  koleżanki i ktoś 
m ógłby wysnuwać błędne przypuszczenia. O tóż 
koil. D m itryj Niiko’’a;ewicz zakocliany jest M o
skwie, w  jej, starycłi zabytkacli i rozlicznycłi nowycli 
osiągnięciach, w  jej teatracli, muracli —  i w  ogóle 
w rosyjskiej sztuce. T a  jego miłość ogrzała i nas 
swym blaskiem —  ileż skorzystaliśmy z objaśnień 
koł. D. N . Czauszanskiego podczas przejazdów 
pięknym  „ZlS-em “ "WOKS-u w różne dzielnice 
M oskwy, jak umiejętnie układał on m enu' c^Y/ie- 
czornycłi uczt artystycznycłi w  teatracli moskiew- 
skicłi, jak umiał z mnóstwa godnych- widzenia obiek
tów  wyszukać te najgodniejsze: przy czym , j';;k to 
zw ykli czynić zakochani, z zapadem dowodził, że 
jego wybrana jest właśnie najpiękniejsza na świecie.

W śród wielu, wielu tytułów  wdzięcznOoci, ja
kie zdobył u nas m iły nasz przewodnik, jeszcze 
jeden chcę szczególnie podkreślić —  jego st;'rama
0 .to, byśmy podczas zwiedzań natrafiali na u<~Ioni- 
ka, i to tyliko na polonika budzące miłe dla Poiaków 
skojarzenia; szczególnie uwidoczniło się to na urzą
dzonej w  Oddziale Rzadkiej Książki wystawie dru
ków.

Program zwiedzań.
IG dni pobytu w M oskwie wypełniły zwiedza

nia i konferenc'e, zaplanowane podczas pierw';zych 
naszych odwiedzin w  Komitecie. Jeden dzień zaję
ła wielogodzinna konferencja w Wydziaile Bib oteK, 
która zaznajomiła nas ogólnie z działalnością Kom.> 
tetu i ze stanem bibliotekarstwa. Przez dwa dni 
zwiedzaliśmy Bibliotekę im. Lenina, jeden dzień 
przeznaczono na w ycieczkę do biblioteki powiato
wej w  Podolsku i gminnej we wsi Pawłowskoie; re
sztę programu wypełniły zwiedzania Centralnego
1 Miejiskiego Gabinetu Metodycznego, moskieA skie- 
go „biblkolektora", biblioteki dziecięcej, dwu bi
bliotek miejskich (rejonowych) w  Moskwie, T'omu 
K ultury Zakładów im. Stalina (ZIS) z jego :tere- 
ma bibliotekami, indywidualne zwiedzanie vedług 
specjalnych zainteresowań i wreszcie końcow i kon
ferencja w  Komitecie. O prócz bibliotek zwiedzili
śmy muzeum i mauzoleum Lenina, muzeum histo
ryczne, galerię Tretiakowską. A  co wieczór veatr: 
M C H A T , "Wielki, Maty, T eatr Komsomołu, T  atr 
S a ty r y . . .  '

O czym tix pisać?. . .
. . .  a raczej czego nie pisać, bo wszystko się nie 

zmieści. Z  bogatego materiału spostrzeżeń i wnios
ków  muszę wybrać, co najbardziej charakterystycz
ne, najbardziej pouczające dla naszych stosunków 
—  pozostawiając szczegółowe informacje na póź
niej, do artykułów  koleżanek z w ycieczki, do spra
wozdań z materiałów drukowanych, które Jtrzy- 
maliśmy w  Kom itecie i —  mam nadzieję —  nadal 
będziemy otrzym yw ać dzięki zadziierżgniętym kon
taktom.

Najpierw poruszę zasadnicze problemy, zakoń
czę drobnymi spostrzeżeniami.

Główne cechy.
Głównym  rysem charakterystycznym  bibliote

karstwa powszechnego w ZSR R  jest stawianie na 
pierwszym miejscu sprawy wychowawczego oddzia
ływania, masowej pracy z czytelnik^iem —  upoli
tycznienie bibliotek wyrażające się • w  śrisłym 
związku ich pracy z politycznym i, gospodarczymi 
i kulturalnymi zadaniami Państwa w  największej dba
łości o celowe oddziaływanie na czytelnika. Główne 
elementy treściowe, jakimi operuje „masowa robota" 
z czytebikąm i, są następujące: Pogłębianie znajo
mości nauki Marksa, Lenina i Stalina; realizacja 
zaleceń WKP^b); patriotyzm  radziecki, wysławia
jący wielkie osiągnięcia ZSR R  i radzieckich ludzi 
w  różnych dziedzinach życia; socjalistyczne współ
zawodnictwo pracy i doskonalenie się zawodowe; 
uspołecznienie jednostki, wzajemna życzliwoś? i so
lidarność. Uwidocznia się też szacunek dla dorob
ku kulturalnego innvch narodów —  np. w  okresie 
naszego pobytu w ZSR R  urządzanie wystaw M ic
kiewiczowskich z okazji 150-lecia'.

Państwowy zarząd bibliotek i organizacja sieci 
bibliotecznej.

Organizacja państwowego zarządu bibliotek 
w Związku Radzieckim, różniąca się dość znacznie 
od naszei, ułatwia państwowym organom admini- 
strac’i b ’b'liotecznej skuteczne kierowanie d^ îałal- 
nością bibliotek powszechnych i oddziaływanie na 
m etody pracy innych bibliotek; Kom itet przy R a
dzie Minnstrów (p. w yże') zespala prace z dziedziny 
bibliotekarstwa i innych form masowej działalności 
kulturalne’, ma decydu’4cy w pływ  na sprawy f;nan- 
sowe, organizacyine i personalne bibliotek, nie traci 
energii na ciągłe „uzeadnianie" niezbedne u nas 
przy wielotorowości: administracja szkolna —  ogól
na —  samorząd i różne instytucje planujące.

Oreanizacja sieci bibliotek powszechnych 
w ZSR R  jiest w  zasadzie niemal zupełnie podobna do 
naszej ©rganizac’,! sieci bibliotek powszechnych o- 
kreślonej w  dekrecie o bibliotekach; główna różni
ca polega na ścisłym funkcionalnym powiazaniu bi
bliotek masow^’'ch (wo’’ewódzik'ch, powiatouwch, 
m-eisikich, gmiinnych, rtichomych) i trzech wie1k'ch 
bibliotek naukowych, z biblioteką narodowy ZSR R  
—  Biblioteką im. Lenina —  na czele. Biblioteka 1щ. 
Lenina nie fest instytucią izolowaną, lecz upowszecli- 
nia swój dorobek i wsoółdziała bardzo wydatnie 
w  doskonaleniu- pracy bibliotek powszechnych.

Skuteczne środki.

Państwowy zarząd biblioteczny dysponuje odpo
wiednimi środkami skutecznego oddziaływania na 
poziom pracy bibliotecznej —  w postaci doskonale 
wyposażonych „Gabinetów  M etodycznych" (porad
nie biblioteczno-świetlicowe). Gabinety metodycznie 
posiada;4 liczny personel fachowy, a nadto mogą 
w razie potrzeby zlecać różne prace artystom-gra- 
fikom  i innym sipecjalistom, korzystają też z pomo
cy bibliotek naukowych, zwłaszcza w  zakresie po-
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radnktw a bibliograficznego. Działalność wydawni
cza Kom itetu oparta jest na współpracy najw ybit
niejszych znawców zagadnień bibliotecznych dzięki 
czemu jakościawo i ilościowo przedstawia wielką 
wartość.

Wciąż naprzód.
Systematycznie organizowane seminaria i kon

ferencje bibliotekarzy wszelkich typów  bibliotek 
nie pozwalają pracownikom  bibliotecznym  zasikle- 
pić się w  rutynie, spoczywać na laurach, utracić 
kontakt z  życiem  —  pobudzaj.^ i ułatwiają •‘syste
m atyczne dokształcanie się zawodowe. Charakte
rystyczną cechą bibliotekairstwa radzieckiego jest 
ciągle poszukiwanie now ych doskonalszych form 
upowszechnienia książki (np. bibliobusy, akcja 
„książka przez pocztę", różne form y roznoszenia 
ksa4żek etc.).

Badanie i kierowanie czytelnictwa.

M oja umiiejętnoć obserwowania najnowszej mo
dy kobiecej ukazaia się zupełnie niedostateczna. Nie 
potrafię odpowiedzieć na „najbardziej elementarne 
pytania" dotyczące fałdów, bolerek itp. D ostrze
głem natomiast, że w  innych podlegających m o
dzie dziedzinach życia Moskwa wyprzedziła znacz
nie Warszawę. Myślę o modzie na masowe ba
dania czytelnictwa, która przed laty, jak obecnie 
u nas, panowała tam „w  ostrej form ie", ale już zu 
pełnie minęl^a: N ie rozsyła się już ankiet i kwestio
nariuszy czytelniczych w wagonowych nakładach —  
prowadzi się natomiast głębsze badania czytelnic
tw a w wybranych grupach m łodzieży pracującej 
i innych, opierając wnioski na dok-iadnej znajomo
ści badanych czytelników  i warunków ich życia, 
a nie na zestawieniach z rubryik wypełnianych do- 
wolinie i często błędnie przez dziesiątki tysięcy czy- 
telniików.

N adto organizacja w ypożyczalń przeprowadzona 
jest nie pod .k^tem oszczędności personalnych, jak 
to byw a u nas, gdzie bibliotekarka z konieczności 
ogranicza' się do roli ekspedientki książek, szybko 
wydając je tłoczącym  się czytelnikom  i zapisując 
numerki na kartach. W  wypożyczalniach radziec
kich wpisuje się na kartach czytelnika autora i ty 
tuł każdej w ypożyczonej książki, biblioteka groma
dzi i przechowuje wszystkie zapełnione już caMco- 
wioie karty danego czytelnika, co pozwala np. ba
dać linię rozw ojow ą jego zainteresowań w razie 
wciągnięcia go do grupy objętej systematycznymi 
badaniami — . i stale ułatwia działalność poradniczą 
bibliotekarza. Doradcza, a nawet kierownicza rola 
twbliotekarza w  zakresie doboru książek występujje 
w bibliotekach powszechnych ZSR R  bardzo w yraź
nie, co w ynika z ideologicznych i w ychow aw czych 
założeń bibliotekarstwa radzieckiego. ’Ws:kutek tego 
rola katalogu w mniejraych bibliotekach schodzi 
na dalszy plan. Gabinety metodyczne wydają zresz
tą plakatowe instrukcje dla korzystających z kata

logów i afisze zachęcające do korzystania —  zapew- 
ne w  związku z podnoszeniem się poziomu czytel
ników.

Kompletowanie księgozbiorów.

Zagadnienie doboru książek i składu księgozbio
rów  wym agałoby dokładniejszych badań, których 
nie zdążyliśm y wcale przeprowadzić. Za 60% sum 
przeznaczonych centralnie na zakup książek biblio
teki otrzym ują książki z „bibliokolektoru“  —  bi
bliotekarz ma jednak prawo wybierać spośród ksią
żek zaikupionych przez kolektor, pomagają mu 
w dokonaniu w yboru referaty fachowych konsul
tantów poszczególnych dziedzin piśmiennictwa, 
wygłaszane na okresowych zebraniach biblioteka
rzy  w  bibikolektorze, gromadzone tam zbiory re- 
cenzyj, zestawienia bibliograficzne na aktualne te 
m aty itp. Za pozostałe 40%  funduszów biblioteka 
zakupuje książki w księgarniach lub w  „oddziale 
swobodnego kom pletowania" w  biblkolektorze

W  rezultacie takiego systemu kompletowania 
zbiorów bibliotefki powiatowe 1 gminne posiidają
—  o ile można uogólniać nasze nieliczne obserwacje
—  ca 40%  beletrystyki dla dorosłych, 10— 15 %  
książek dla m łodzieży, resztę stanowi literatura po
pularna z różnych dziedzin wiedzy —  z dużym od
setkiem marksistowsikieij literatury sipołeczno-poli- 
tycznej. Liczba w ypożyczeń  z zakresu beletrystyki 
wynosiła w  zwiedzanych bibliotekach tego typu 
blisko 50% .

Jednym z wielu przyjem nych spostrzeżeń z bi- 
blioteiki gminnej we wsi Pawłowskoje —  była wcale 
pokaźna liczba w ypożyczeń naszego „Faraona" i 
„C h ło p ów " —  oczywiście w przekładach rosyjskich.

Na wspólnej drodze.

Dążenia, m etody i osiągnięcia bibliotekarstwa 
ZSR R  poznane podczas w ycieczki przekonują, że 
m ożemy i powinniśmy wiele się nauczyć z boga
tych doświadczeń radzieckich kolegów. Przekonu
ją tym  skuteczniej, że koledzy oi wcale nie ixsiłowali 
przedstawiać nam w yniku swych prac jako ideału 
doskonałości, nie ukryw ali trudności i braków. Mu- 
tatis mutandis, bo przecież pracujemy w  innych, 
pod niektórym i względami łatwiejszych warunkach, 
(np. nie musimy pokonyw ać tak olbrzym ich od
ległości) stosować powinniiśmy radzieckie doświad
czenia i w zory, zapoznawać s'ię z nimi dokładnie 
przez prasę fachową, na kursach i konferencjiach.

W  zawodach narciarskich uprzywilejowany jest 
zawodnik, który  wystartował nie jaiko pierwszy —  
bo biegnąc po przetartej ju ż trasie ma większe szan
se uzyskania dobrego wyniku. W ieloletnia praca 
bibliotekarzy radzieckich w ytyczyła  i przetarła dro
gi do pelinego upowszechniania kultury przez książ
kę. A  m y w kroczyw szy na tę samą drogę, wiodącą 
do sprawiedliwego socjalistycznego ładu świata, m o
żem y na utartym  szlaiku wziąć szybkie tempr^.
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Ciąg dalszy nastąpi.
„SZikoda, że państwo л 1е mogli tego widzieć" 

rzekŁbym naśladuj,ąc sprawozdawcę radiowego, aby 
usprawiedliwić się, że w  krótkim  reportażu nie zdo
łałem powiedzieć wszystkiego, co należałoby po

wiedzieć, źe mówię głównie o wrażeniach. Ale ciąg 
dalszy nastąpi —  uzupełnią moje informacje kole
żanki z wycieczki Redaikcja będzie rozwijać dział 
sprawozdań z  fachowej radzieckiej literatury biblio
tekarskiej. Czesław Kozioł

MIĘDZYNARODOWY ZJAZD BIBLIOTEKARZY W LONDYNIE

znaczone na posiedzenia podkom itetów. Była to 
innowacja w stosunku do praktyki dawniejszych se- 
syj Kom itetu i okazaJa się ona o tyle celowa, że czas 
trwania posiedzeń plenarnych został wybitnie skró
cony.

Pierwsze plenarne posiedzenie zagaił brytyjski 
minister Oświaty, G. Tomlinson, dowcipnym lecz 
mało treiciwym  przemówieniem powitalnym. D ru
gie taikie przemówienie wygłosił Ch. N oweli, prze
wodniczący Związku Bibliotekarzy Brytyjskich 
(Library Association), podkreślając doniosłą rolę, 
jaką w  stosunkach m iędzy narodami odgrywa sło
w o drukowane. Istnieją książki, które są szkodHwe 
dla międzynarodowego porozumienia; ale są i ta
kie, które wydatnie mogą przyczynić się do tego, 
by między narodami zapanowała prawdziwa zgoda. 
T oteż na bibliotekarzach ciąży obowiązek, ażeby 
w swym zakresie działania pracowali na korzyść 
idei zbratania się narodów. —  Następnie zabrał 
głos prezydent Komitetu, dyr. W . Munthe z Oslo. 
M. in. wyjaśnił, dlaczego w  bieżącym roku nie do
szedł do skutku M iędzynarodowy Kongres Biblio
tekarzy.

Jako radosny moment podkreślił fakt urucho
mienia w  Manchesterze M iędzynarodowych Kur
sów W akacyjnych dla Bibliotekarzy (International 
Summer School for Librarians), które doszły do 
skutku dzięki współpracy Kom itetu z U N E SC O , 
a zgrom adziły 48 shichaczów z 19-tu różnych 
państw. Poruszył wreszcie sprawę współpracy 
z bibliotekarzami niemieckimi. Charakterystyczna 
jest opinia dyr. Munthe, że N iem cy cierpią na głód 
książki w równym , jeżeli nie w wyższym  jeszcze 
stopniu, niż inne narody; iż  nadszedł j,uż m oże czas, 
by im pomóc i starać się ich wychować w  „duchu de
mokracji"? —  Z kolei dyr. T . P. Sevensma, gene
ralny se'kretarz Komitetu, przedstawił sprawozda
nie (rzeczowe i finansowe) za rok 1947/48. Najiważ- 
niejiszymi osiągnięciami, poza wsipomnianą juz Sum
mer School!, było ogioszenie drukiem nowego w y 
dania Repertoire des Associations de Bibliothecai- 
res membres de la Federation Internationale (La 
Haye 1948) oraz XII-ego tomu Actes du Comite 
Internatiional des Biblioth^ąues (La Haye 1947), 
gdzie w  całości wydrukowano protokóły zeszło
rocznej sesji wraz z załącznikami. Materialne poło
żenie Międzynarodowej Federacji Zw iązków  Biblio
tekarzy nie jest złe, dzięki subwencji, jaką otrzym a
ła od Fundacji Rockefellera, natomiast składki .od 
Zw iązków  wpływają nieregularnie i Zwi>ąz'ki zbyt 
skwapliwie korzystają z tego, że statut Federacji

W  X IV  roczniku „Bibliotekarza" nr 5— 6/47, 
str. 81— 84) złożyłem  sprawozdanie z pierwszej po
wojennej sesji M iędzynarodowego Kom itetu Biblio
tecznego, która miała miejsce w  Oslo w  maju 1947 
roku. C zytelnicy tego siprawozdania przypominają 
sobie zapewne, że na wymienionej sesji uchwalono 
w roku bieżącym odbyć M iędzynarodowy Kongres 
Biblioteczno-Bibliograficzny w Stanach Zjednoczo
nych Am eryki Północnej. Później jednak okazało 
się, że stosunki pohtyczne a zwłaszcza finan^owo- 
walutowe powojennego świata nie s4 jeszcze po te
mu; postanowiono więc odłożyć projektowany Kon
gres do 'Г. 1950, a w  roku bieżącym  odbyć ty lko  
sesję M iędzynarodowego Kom itetu Bibliotecznego.

Sesju ta (z kolei XIV-ta) miała istotnie miejsce 
w ' Londynie w dniach 20— 23 września 1948 r. 
W zięło w nieji udział przeszło 60 delegatów, upeł
nomocnionych do rф rezentow ania ok. 20 piństw  
oraz 3 organizacyj m iędzynarodowych (Międzyna
rodowa Federacja Związików Bibliotekarzy, M iędzy
narodowa Federacja Dolkumentacji oraz U N ESC O ). 
Biuro Kom itetu zjaw iło się w komplecie (prez. 
Munthe, wiceprez. Cashmore, Hahn i Lord, sekret. 
Sevensma, zast. sekret. Breycha-Yauthier); przyje
chał również honorow y prezydent Collijn oraz je
dyny żyjący honorow y wiceprezydent —  niżej pod
pisany. Z  innych delegatów wymieniam następu
jących: panie Dargent (Belgia), Duprat (Francja), 
Foncin (Francja), Hankar (Belgia), oraz panów: 
Ansteinsison (Norwegia), Bourgeois (Szwajcaria), 
Brummel (Holandia), Brun (Francja), Carnovsky 
(U.S.A.), Carter (U N ESCO ), Depasse (Belgia), Han- 
sen (Dania), H ill (Anglia), Kildal (Norwegia), K le
berg (Szwecja), Mc Colvin  (Anglia), Milam (U.S.A.), 
Moeller (U N ESCO ), N ow eli (Anglia), Poindron 
(Francja), Ranganathan (Indie), Schwarber (Szwaj
caria), Strummvoill (Austria), Vauthier (Belgia). 
Najliczniejsza była oczywiście delegacja angielska; 
obficie b yły  reprezentowane inne kraje zachodnio
europejskie i sikandynawśkie; spoza Europy przy
byli delegaci Stanów Zjednoczonych, Kanady, W e
nezueli, Egiptu, Południowej A fryki, Palestyny, In
dii, Australii; ze środkowej Europy zjawili 
się delegaci Austrii (Dr J. Stummvo'll, nowy dy
rektor Biblioteki Narodowej w  Wiiedniu), P obki 
(niżej podpisany) i Węgier. W  obradach wybitn.e 
przeważał język angielski, wobec którego język 
francuski schodził na daleikl stosunkowo plan.

Program zjiazdu przew idyw ał posiedzenia ple
narne w pierwszym I czwartym  (tj. ostatnim) dniu 
obrad, natomiast dzień drugi i trzeci zostały prze-
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dopuszcza znaczną rozpiętość m iędzy składką m ini
malną a maksymalną, i z reguły stosują najniższe 
możliwe stawki'. (Tu dodam p rzy  okazu, że nasz 
Związek Bibliotekarzy i Archiw istów  Polskich miał 
w bieżącym  roku możność wyrównania wszystkich 
swych zaległos'oi pieniężnych w stosunku do Fede
racji i wywiązał się z tego honorowego obowiązku 
nie według dopuszczabiego „m inim um ” —  co z uz
naniem przyjęto do wiadomości). —  Ostatnim 
punktem porządku dziennego było sprawozdanie 
biibliotecznej sekcji U N E SC O , p>rzedstawione przez
E. J. Cartera. Dziaialno^ć tej sekcji szła w  trzech 
głównie kierunkach: i °  organizacyjnej pom ocy dla 
biblio'tekarstwa powszechnego w  niektórych kra
jach (Polska, poza udziałem czterech naszych bi
bliotekarek w  dwukrotnie już wspomnianej Sum- 
mer School, 2. pom ocy tej nie korzystała); 2° po
średnictwa w  uzysikiwaniu i skierowywaniu darów 
książkowych, wzgl. w  wymianie dubletów; 3*̂  pla
nowania pewnych w ydaw nictw  bibliograficznych. 
W  tym  ostatnim zakresie na uwagę zasługują m. in. 
projekty, dotyczące koordynacji czasopism referu
jących („abstracting publications“ ) dalej wydania 
„światowej bibliografii najlepszych książek", w re
szcie wydania angieIsko-francus'ko-niemieckiego sło
wnika wyrażeń używ anych w bibliografii i biblio
tekarstwie.

W  dniach 21 i 22 września odbyły się, jak wspom- 
niałem, posiedzenia podkom itetów do spraw spe
cjalnych, które w  liczbie 13-tu obradowały po 4 
do 5 równocześnie. Osobiście brałem udział w po
siedzeniach Podkom itetu dla Kształcenia Bibliote
karzy i Podkom itetu dla W ypożyczalń  M iędzynaro
dowych; na posiedzeniach paru innych Podkom ite
tów  była Pobka reprezentowana przez pp. Knis- 
plównę, M akowiecką, M orsztynkiewiczową i So
kołowską, które wraz z  całą International Summer 
School for Librarians zjechały na ten czas z Man
chesteru do Londynu I m ogły hospitować niektóre 
zebrania Kom itetu. O  uchwałach i rezolucjach pod
kom itetów  wspomnę jeszcze poniżej; tutaj chciał
bym  tylko podać do powszechnej wiadomości, że 
na skutek mojej prośby Biblioteka Uniwersytecka 
w Upsali przez usta swego dyrektora. Dra T . K le
berga, wyraziła' gotowość szerokiego wypożyczania 
książek do bibUotek polskich. Uprzejmość dra K le
berga idzie talk daleko, że w ypożyczone książki bę
dą wysyłane pocztĄ, na koszt Biblioteki Uniwersy
teckiej w  Upsali —  co pczywiiście będzie stanowić 
ogromne udogodnienie ze względu na istniejące 
trudności dewizowe. 2  innych krajów gotowe są 
nam w ypożyczać książki Anglia, Francja, Holarudia 
i Szwajcaria, ale na razie tylko drogą dyploma
tyczną.

W  ostatnim dniu (23. IX) odbyliśmy dwa posie
dzenia plenarne. N a przedpołudniowym , po w ysłu
chaniu siprawozdania Międzynarodowej Federacji 
Dokumęntacji i uchwaleniu ścisłej współpracy mię
dzy tĄ organizacją a M iędzynarodowy Federacją 
Zw iązków  Bibliotekarzy, przyjęto do zatwierdza

jącej wiadomoiści wnioski i rezolucje (zalecenia) 
uchwalone na zebraniach podkom itetów. Było ich 
całe mnóstwo (około 40-tu) i niepodobna je tu 
przytaczać lub streszczać (będą, jak zw ykle, w y
drukowane w najbliższym tomie A  с t e s Fe
deracji); wyjątek czynię dla następujących, (i) W z y 
wa się U N E SC O , ażeby w  r. 1949 urządziło waka
cyjny Kurs (Summer School) dla bibliotekarzy za
jętych w  bibliotekach specjalnych; sprawa kształce
nia tych bibliotekarzy zostaje poza tym  zlecona 
specjalnej komisji mieszanej, w  skład której wejdą, 
przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Zw iąz
ków  Bibliotekarzy oraz M iędzynarodowej Federacji 
Dokum entacji. (2) W zyw a się wszystkie Zw  ązki 
BiblifOtekarzy, zrzeszone w  Federacji, do tego, by 
w przeciągu najbliższych sześciu miesięcy opraco- 
v/ały sprawozdania o obecnym stanie kodyfikacji 
przepisów katalogowania w  danym kraju, zwraca
jąc szczególną uwagę na m ożliwość ujednostajnie
nia reguł katalogowania w  obrębie danej grupy 
lingwistycznej; sprawozdania te winny przed koń
cem marca 1949 r. dojść do rąk p. Ansteinssona 
(dyrektora biblioteki Politechniki w  Trondheim), 
Is;tóry jest przewodniczącym  Podkom itetu dla U- 
jednostajnienia Przepisów Katalogowania. (3) Sekre
tariat Federac’i roześle do wiadomości wszystkich 
Zw iązków  Bibliotekarzy projekt p. Cunningham, 
zmierzający do ułatwienia abonowania czasopism 
naukowych przez biblioteki w  kra ’ach o słabej w a
lucie. (4) Prosi się U N E SC O , ażeby powołało do 
życia i sfinansowało specjalne biuro dla międzynaro
dowej wym iany bibliotekarzy. (5) Zaleca się pod- 
iecie międzynarodowego w ypożyczania książek z bi
bliotekami niemieckimi. (6) Zaleca się, ażeby przy
najmniej jedna ЬЪЬ’огека w  każdym  kraju, a prze
de wszystkim  Biblioteka N arodowa danego kraju, 
posiadała dobre wyposażone atelier fotograficzne.

Porządek obrad popołudniowego posiedzenia ple
narnego mniej był jednolity. Pierwsze jego punkty 
nawiązywały do uchwał, jakie zapadły na zebraniu 
ścisłego prezydium Kom itetu, które odbyły się te
go samego dnia. A  więc najpierw delegat U N E S C O  
zapewnił, że na terenie tej organizacji będzie się 
starał o realizację dezyderatów, jakie pod jej adre
sem zostały w yrażone we wnioskach podkom ite
tów  (zob. wyżej), a dotyczą Federacji jako ciała 
m iędzynarodowego, ale w yjainil zarazem, że ęv’’zgię- 
dy  ̂ statutowe nie uprawniają go do tego, by był 
także orędownikiem wniosków 9 pomoc finanso
wą, jakie wpływają do U N E S C O  ze strony oddziel
nych bibliotek czy  też oddzielnych Zw iązków  Bi
bliotekarzy; teeo rodza’u wnioski moga być kie
rowane do U N E S C O  jedynie przez pośrednictwo 
delegatów danego narodu, k tórzy  wchodzą w  skład 
tego „m iędzynarodowego parlamentu dla S'praw w y
chowania, nauki i kultury". Następnie sekretariat 
Kom itetu apelował do Zw iązków  Bibliotekarzy 
o bardziej regularne wpłacanie składek i o nieogra- 
niczanie się do ich statutowego minimum (o tej 
sprawie wspomniałem już poprzednio); liczyć się
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bowiem należy z tym , że koszty druku wciąż je
szcze wzrastają, a przeto wydanie następnego tomu 
Actes Federacji m oże stanąć pod znakiem zapytania. 
Dalej prez. Munthe podał do wiadomości, jakie b y
ły  w yniki konkursu o „nagrodę im. T . P. Sevens- 
m y“  za rok 1948; jury przyznało ją pracy pod 
hasłem „ T o  be or not to be“ , której autorem, oka
zał się jeden z  m łodych bibliotekarzy szwedzkich. 
Praca konkursowa na r. 1949 ma mieć za przed
miot dowolny temat związany z problemem biblio
tek wiejskich („a topie in the field of rural hbrary 
service” ). —  Środkową część posiedzenia wypeSiiły 
sprawozdania „narodowe” ; w  m yśl uchwały, po- 
wziiętej w  Oslo,, przedstawiano je ty lko  w  stre'zcz •- 
niach. Sprawozdanie polskie, opracowane na pod
stawie materiałów dostarczonych mi przez N aczel
ną D yrekcję Bibliotek, dotyczyło przede wszystkim 
naszych ostatnich osiągnięć na polu bibliotekarstwa 
oświatowego. —  Z  kolei zastanowiano się nad naj
bliższą sesję Kom itetu oraz nad M iędzynarodowym  
Kongresem Biiblioteczno-Bibliograficznym. W  za
sadzie uchwalono,, że Kom itet zbierze się w  Pradze 
w kwietniu lub maju 1949 r.; sesja ta odbędzie się 
w  zmniejszonym gro'nię osób, ograniczonym do 
I — 2- delegatów z każdego krajiu oraz do przewod
niczących podkom itetów, a będzie poświęcona 
przede wszystkim  przygotowaniom  do Kongresu, 
k tó ry  (jak wpomniałem) ma mieć miejsce w  r. 1950 
(prawdopodobnie we wrześniu). Kom itet oczeku;e, 
że narodowe Zw iązki Bibliotekarzy nie omieszka
ją zakom unikować mu swych życzeń co do tema
tów, jakie ma’4 być przedmiotem dvskusji na pro
jektowanym  Kongresie. —  Pod koniec posiedzenia 
omawiano sposoby usprawnienia działalności pod
kom itetów. Pod tym  względem delegat U N E S C O  
przedstawił na piśmie konkretne propozycje, precy

zując technikę korespondencji i zebrań; silnie go 
popar; delegat Holandii (dyr. Brummel) i zalece
nia te zostały w  zasadzie przyjęte (będą ogłoszone 
w Actes). W  ZLwiązku z tym  dodam jeszcze, że dzia
łalność niektórych podkom itetów istotnie pozosta
wiała dotychczas sporo do życzenia; w  szczególno
ści tyczy  się to obu podkom itetów „statystycz
nych" (d'!a statystyki bibliotecznej i dla statystyki 
produkcji wydawniczej), do tego stopnia, że w yi 
sunięto projekt, by drugi z tych podkom itetów 
w. ogóle zlikwidować; skończyło się jednak na tym, 
że przejściowo oba te podkom itety połączono 
w jeden. Bardzo wielką aktywność w ykazyw ał na
tomiast Podkomitet dla Bibliotek Szpitabych.

T yle  co do samego zjazdu. Po jego zakończeniu 
odbyła się jeszcze wycieczka do Oxfordu, prze
znaczona głównie dla uczestników Summer School 
for Librarians, ale w  której, wzięło udział także pa
ru delegatów na sesję Kom itetu. Dla. mnie ta w y
cieczka, p rzy  wspaniałej jesiennej pogodzie, była 
nie ty lko  okazją do odświeżenia sobie wrażeń, ja
kie wywiozłem  z O xfordu dokładnie przed 25-ciu 
laty, ale także sposobnością do oglądamęcia nowe
go gmachu b:błiotecznego, jaki tam wzniesiono dla' 
części starodawnej Bodlejany. N ie mogę jednak 
powiedzieć, żebym był nim zachwycony; pod 
względem architektonicznym  jest po prostu brzyd
ki, a pod względem urządzeń technicznych п’е za
wiera prawie nic osobliwego. Jedyna bodaj rzecz, 
która zasługuje w nim na uwagę, to kolosalny 
transporter książek, automatycznie obsługujący czy
telnie i biura; ale jego eksploatacja jest tak kosz
towna, że stawia pod znakiem zapytania celowość 
tego urządzenia.

Aleksander Birkenmajer

W YSTAW A KSIĄŻKI RADZIECKIEJ

ZorganIzowaлa przez T otV. Przyjaźni Pólsko- 
'Radziedkiej W ystawa Książki Radzieckiej otwarta 
dnia 17 bm. należy do imprez najbardziej interesu
jących, w ykonanych w  obrębie Muzeum W ielko
polskiego. Zasłużona ta instytucja, spełniająca do
niosłą rolę airtystyczino-kulturałnĄ na terenie W iel- 
kopobki, już niejednokrotnie dawała dowody, że 
jest nie tylko, zbiornicą i strażniczką skarbów sztu
ki epok minionych i  doby obecnej, ale umie na
wiązać kontakt z przejawami życia wsp^óiczesinego.

Poza stałymi eksponatami organizuje wystawy 
czasowe, które pogłębiają i rozszerzają stosunek 
społeczeństwa do sztuk plastycznych. W  ciągu ro
ku 1948 urządzono 12 wystaw, m. in.: W ystawa 
prac graficznych Aleksandra Orłowskiego, zbioro
wa Jaina Cybisa, drzeworytu japońskiego, grafiki 
belgijskiej, projektu pom ników A. M ickiewicza, 
projektów  konkursowych do baletu „Swentowita“  
Perikowskiego, „W iosna Ludów 1848“ , „Portrety

przodow ników  pracy“ , dalej wystawa z okazji m ie
siąca odbudowy W arszawy i Poznania.

W  ostatnich latach zorganizowało Muzeum 3 
w)'Tstawy odnoszące się do państwa radzieckiego, 
a mianowicie: i) w  r. 1947. W ystawę rysunku i gra
fiki rosyjskiej, dającą pogląd na świetną twórczość 
artystów, 2) w  kwietniu 1948 r. W ystawę „800-lecie 
M oskw y" i 3) przyjęło w  swe m ury W ystawę Książki 
Radzieckiej —  otwartą dnia 17. I. br.

W ystawa ta jest konkretnym  dowodem imponu
jącego rozwoju produkcji wydawniczej na terenie 
ZSRR . Rząd radziecki zrozumiał z  samego począt
ku olbrzymie znaczenie książki dla rozwoju intelek
tualnego, a co za tym  idzie, podniesienia kultural
nego całego społeczeństwa. Dlatego nie szczędził w y 
siłków i w ydatków  na cele zwiększenia' fuchu w y
dawniczego i rozprowadzenia książki po całym ol
brzym im  terenie państwa radzieckiego. Jako do
wód niechaj posiłużą następujące cyfry. Jeszcze
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w  гсУки 1929/30 wydano na cele oświatowe 2,2 
miliardów rubli, podczas gdy w r. 1946 w ydatki te 
wynosiły 40 m iliardów rubli, co przewyższało 175 
razy sumy wydane na cele oświatowe w r. 1914.

Podmieść tutaj należy także równoczesny wzrost 
w ydatków  na powiększenie produkcji wydawniczej 
w republikach w chodzących w skład ZSRR , na 
terenach, gdzie w  okresie przedirewolucyjnyn: była 
ona bez porównania mmiejsza.

Osiągnięte rezultaty były imponujące. Analfa
betyzm  został prawie zlikwidowany, podczas gdy 
jeszcze w  r. 1914, analfaibeci stanowili 73%  ludno
ści Rosji.

Równocześnie rozwija się stale czytelnictw o 
i wzrasta zapotrzebowanie książki i gazety wśród 
wielomilionowej rzeszy czytelników . Ks<iążka staje 
się koniecznym  czynnikiem  codziennego życia, nie
jako artykułem  pierwszej potrzeby, którą zaspo
kajają olbrzym ie nakłady dzieł z wszystkich dzie
dzin wiedzy. W  porównaniu z  rokiem 1913 ogólny 
nakiad książek powiększył się pięciokrotnie, osią
gając w  r. 1947 —  540 m ilionów egzerńplarzy i to 
nie tylko w  języku rosyjskim, ale we wszystkich 
językach narodów ZSR R  (obecnie w  119 językach).

W  ostatnich latach państwo radziedkie wydaje 
więcej książek, niż W ielka Brytania, Francja czy  
Niem cy.

Celem udostępnienia' całego bogactwa świata 
książki najszerszym warstwom ludności, zorganizo
wano na całym terenie ZSR R  liczne biblioteki 
wszelkiego typu, których ilość wzrasta z roku na 
rok.

Skondensowanym obrazem, —  jeżeli można 
użyć tego wyrażenia —  tego olbrzym iego' rozwoju 
produkcji wydawniczej na terenie ZSR R  jest W y 
stawa Książki Radzieckiej. Dzieli się ona na u  
działów. **■)

Urozmaiceniem i uzupełnieniem części książ
kowej wystawy są fotografie portretow e działaczy 
politycznych, społecznych i in. oraz uczonych, au
torów, artystów państwa radzieckiego a także ta
blice i wykresy ilustrujące ruch w ydaw niczy i w y 
sokość. nakładów oraz pewne charakterystyczne 
szczegóły życia współczesnego na terenie ZSRR.

Naczelne miejsce zajmuje na wystawie dzieła 
treści politycznej, stanowiącej podstawy ideologii 
państwa radzieckiego. Są to dzieła, które i w  pro
dukcji wydawniczej wysuwają się na pierwszy plan 
(nakład 2 848 000 coc egzemplarzy), stanowiąc 
przeszło 29%  ogólnej ilości w ydanych książek 
z najrozmaitszych dziedzin wiedzy. Dzieła Marksa 
i Engelsa zostały wydaoe 1274 razy w  ogólnym na
kładzie 38 418 000 egzemplarzy; dziieła W . I. Le
nina wyda'ne 41 81  razy w  77 jięzykach osiiignęły 
nakład 164073000 egzem plarzy a pierwsze wyda
nie dzieł J. W . Stalina likazalo się w  nakładzie 
500 000 egzemjplarzy. Dzieła w yżej wym ienionych

*̂ ) Zob. „Bibliotekarz" N r 10— 11/1948, s. 162.

autorów umieszczone na wystawie ukazały się 
w wytw'ornych, pełnej szlachetnej prostoty odpra
wach.

W  dziale nauk społecznych są nadto reprezento
wani autorzy tacy jak m. in. W . M. M o b to w , A . 
Zdanow, K. E. W oroszyłow , J. M. Swierdłow, S. 
M. Kirów, F. E. D zierżyński, M. J. Kalinin. Spo
m iędzy myślicieli i dawniejiszych i współczesnych 
zarówno rosyjskich jak należących do innych na
rodowości wystawiono m. in. dzieła M. Łomonoso- 
wa  ̂ A. Czaadiewa, W . Bielińskiego, A . Hercena, 
M. Czernyszewsikiego, Arystotelesia, Kartezjusza, Di
derota, Spinozy, W oltera i in.; prawników repre
zentują m. in. dzieła A . J. W yszyńskiego, M. Stro- 
gowicza, M. Gernera; z historyków wystawiono m. 
in. dzieła H. Greikowa, W ippera, Smirnowa, E. Taer- 
lego; spomiędzy ekonomistów należy wymienić 
W . Woźniesieńskiego, W . N iem czykow a, M. Plu
cha, G. Kozłowa.

Bogato reprezentowane są książki z dziedziny 
nauk przyrodniczych, matematyki, techniilki, medy
cyny oraz gospodarstwa wiejskiego, wydane w koń
cow ym  okresie wojny i w  dkresie powojennym. 
Ilość egzemplarzy z pow yżej wym ienionych dzie
dzin wynosiła w  r. 1946 ' 22 300 000 egzemplarzy.

Twórczoiść w ybitnych naukowców zajmuje rów 
nież poczesne miejsce na wystawie. Wysitarczy w y
mienić tutaj nazwiska takie jak Łobaczewski, 
Mendelejew, M ieczników, M iczurin, Pawłów, Sie- 
cieniow i Timiriaikow. Rząd ZSR R  otacza kadry 
uczonych współczesnych szczególniejszą opieką 
I stara się o zaopatrzenie uczącej się m łodzieży 
w odpowiednie podręczniki, których najważniejsze 
typ y umieszczono w osobnym poddziale W ystawy.

Literatura piękna —  poezja, dramat, powieść, 
folklor, historia literatury, krytyka literacka i w re
szcie literatura d(la dzieci obejmuje ponad edną 
trzecią wystawionych książek. Liczne tablice i w y
kresy ilustrują liczby nakładów literatury pięknej 
w okresie 1928— 1947. W  czasie tym  wydano około 
70 000 dzieł literadkich w nakładzie 1,5 miliarda 
egzemplarzy, która to cyfra przekracza pięciokrotr 
nie ilość wydań literatury pięknej w okres’ie przed
rewolucyjnym  (nie liicząc utw orów  w ydanych w 
czasopismach literackich). W ystaw a obejmuje za
równo dzieła klasyków rosyjskich (np. m. in. P. 
Czechowa, Dostojewsikiego, Gogola, Grybojedowa, 
Krylow a, Lermontowa, Niekrasowa:, Ostrowskiego, 
Puszkina, Soltykowa-Szczedryna, L. Tołstoja, T u r
gieniewa) jak pisarzy Rosji współczesnej (np. 
P. Bażowa, L Erenburga, K. Fiedina, F. Gładkowa, 
B. Gorbatowa, W . Katajewa, W . Majaikowskiego, 
P. Pawlenki, A . Serafimowicza, K. Simonowa, A. 
Twardowskiego i wielu innych). N adto ukazuje nam 
wystawa przekłady arcydzieł literatury światowej 
oraz w ybitnych pisarzy zagranicznych doby współ
czesnej. W  dziale tym  widzim y dzieła Homera, 
Eischylosa', Dantego, Cervantesa, Szekspira, a dalej 
Balzaca, Byrona, Dickensa, G. Flauberta, A. Fran- 
ce‘a, Goethego, Heinego, Maupassanta, M ickiewicza
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Schillera, Stendhala, W . Wasilewskieji, E. Zoli ■ wie
lu innych.

W ybitniejszą cechą współczesnej twórczości li
terackiej w  ZSR R  jest akcentowanie zagadnień 
spólczesnych oraz regionalny i egzotyczny chara'k- 
ter dzieł autorów różnych jrepuiblik ZSR R  (np. 
Dżam but, Durda-Klycz, Satyłganow, Stalski, Su- 
lejman, Takteguł i in.).

Na specjialną wzmiankę zasługuj,e dział książek 
dla dzieci i  m łodzieży. Już zewnętrznie przema
wiają te dzieia do psyohiki młodocianych czytelni- 
ków  przez barwne obwoluty, luib kom pozycje na 
oprawie, dostosowane do treści książek. Należało
by tutaj wym ienić m. in. K. Czukorwskiego „Tara 
Kanise" i „C udo dieriewo“ , S. Marszaka „Raz- 
nacwietnaja kniga“ , J. A. K ryłow a „Basni“ , Puśz- 
kina „Skazka o carie Sa!ntanie“ , Perraulta' „K ot 
w sapotach”  i wiele innych. W  piśmiennictwie prze
znaczonym  dla m łodzieży znać tendencję państwo
wo - społeczną. M. in. trzeba by tutaj wymienić 
przykładow o A. Płaskowa „G od v kołchozie", P. 
W . Sytina „Po staroj i nowoj M oskwie" i U. T i- 
chowa „W  tie dini“ . D o tego dochodzą liczne prze
kłady z literatur obcych, jak np. „Dawid Copper- 
field'^, „Robinson Kruzoe", „Podróże Gullivera“ , 
dzieła J. Londona, Yernego i in.

Ciekaw y jest również dział wydawnictw z za
kresu sztuki. I w tej dziedzinie rząd ZSR R  nie 
szczędził wysiłków, aby udostępnić dzieła sztuki 
szerokim warstwom społeczeństwa. W  okresie od 
1928— 1947 wydano 5 IGO dzieł z dziedziny sztuki 
w nakładzie 71 140000 egzemplarzy. N a wystawie 
umieszczono dzieia zarówno z  zakresu sztuk plas

tycznych jak m uzyki. D o najbardziej interesujących 
dzieł z tego zakresu należy książka „D rew ya ruis- 
kaja miniatura",

W  dziale estetyki książki (należy żałować, że 
mniej zaopatrzonym!) reprezentowane są rozmaite 
techniki graficzne (litografia czarna i barwna, drze
w oryty, m iedzioryty itd.). Uderza w  nich mistrzo
wskie opanowanie i wyrazistość linii, doskonała 
proporcja świateł i cieni, różnorodność m otywów 
zdobniczych i ilustracyjnych oraz umiejętność ze
spolenia elementów zdobniczych i graficznych 
w organiczny całość. O praw y cechuje szlachetny 
materiał, w ytw orna prostota ozdób i rozmaitość 
pom ysłów zidobniczych.

Jeżeli chodzi o sam sposób rozmieszczenia o- 
biektów wystawy, należy podnieść konsekwencję 
i logikę w  przeprowadzeniu zamierzonego planu. 
T u  i ó-wdzie byłaby m oże pożądana większa s '̂’o- 
boda i rozmaitość rozmieszczenia książek oraz po
kazania ich od strony wewnętrznej (zwłaszcza 
w  dziale estetyki iksiążki!), —  co wpłynęłoby na 
optyczne urozmaicenie i ożywienie wys.tawy.

Jest to  jednakże zastrzeżenie drobne w stosunku 
do bezsprzecznych walorów całości wystawy. O tw ie
ra ona bogaty dorobek państwa radzieckiego w dzie
dzinie produkcji książki. A  jednak świat ten jest dla 
nas tak maio znany i dostępny, gdyż książka ro
syjska tylko w  rzadkich wypadkach dostaje się na 
półki księgozbiorów polskich. Otwiera się tutaj 
pole działalności dla Tow arzystwa Przyjaźni Pol- 
ko-Radzieckich, które powinno dążyć do uprzy
stępnienia książki radzieckiej czytelnikom  polskim.

B. S. G.

N A TEMAT DWÓCH WYSTAW KSIĄŻKI 
-  FRANCUSKIEJ I ANGIELSKIEJ

K siążka. . .  to  sprawa bardzo dawna między 
nami a Francją. W ychowaliśm y się niemal na literar 
turze francuskiej, przyw ykliśm y uważać myśl fran- 
cusiky za awangardę przemian społecznych i kultu
ralnych w świecie. I nawet dzisiaj, gdy próba drugiej 
w ojny światowej umniejiszyła po części prcstige 
Francji, jako' przewodniczki europejskiej kultury, 
książka francuska nie straciła dla nas swej atrak
cyjności.

Z  przeszło dwóch tysięcy wydawnictw, zgroma- 
d;zonych na wystawie Książlki Francuskiej w  sześciu 
salach Muzeum Narodowego w Warszawie, w  cią
gu kilku dni rozikupiono prawie wszystko, od naj
droższych bibliofilskich unikatów, do zw ykłego 
podręcznika gramatyki. Nie da się to zjawisko w y 
tłum aczyć jedynie nisko sikalkulowaną ceną i niedo
stateczną podażą francuskiej książki na polskim ryn
ku księgarslkim. W ystarczyła obserwacja zwiedza
jących, aby dojść do przekonania, że ludzie poru
szają się tu w  świecie znajomym, że odnajdują dawne 
przeżycia i chciwie szukają nowych.

A  w świecie książki francusfkiej, na pierwszy rzut 
oka nic się nie zmieniło. T a  sama bezplanowość pro- 
diikcji wydawniczej, tradycyjność, i ta sama róż
norodność tem atów zdolna zaspokoić najszersze 
zainteresowania kół czytelniczych w  zasięgu świą- 
towym.

Stary Larousse w ponurym  gmachu na Eoul. 
Montparnasse wydaje ciągle sJowniki, encyklopedie, 
atlasy, podręczniki wszelkiego rodzaju od nauko
wych do kucharskiej książki Mme Saint Ange i cy
kle klasyków obok „Bibliotheque rose“  dla dzieci. 
Podobną różnorodność wykazują stare firm y w y 
dawnicze Hachette, Arm and CoHin, Delagrave. I 
jak zw ykle Gallimard, (NRF), i Plon, i Segher'? w y 
dają przede wszystkim beletrystykę i historię. H u
manistyką w najszerszym zakresie zajmuje się „Les 
Belles Lettres" (Guillaume Bude) a D roz intresuje się 
głównie romanistyką. (C zy to jednak nie Larousse 
wydawał przed wojną doskonały cykl „Etudes de 
semantiąue"?)
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I tak człow iek współczesny, przekonany o po
trzebie planu wydawniczego, błądzi w  sześciu s,a- 
lach pełnycłi niezmiernego bogactwa i cliyba tylko 
u Massona, Hartmana, Dunoda, czy u innych w y
dawców specjalizującycli się w  zagadnieniach nau
kow ych dostrzeże jednokierunkową linię w ydaw 
niczy.

Poza tym  rozłożone w  sali V  piękne biblio
filskie wydania pochodzą znowu od Y O L A R D A . 
Balzac- został wydany na now o przez Rene Kiefera 
w doskonałej szacie graficzne;, na pięknym  papie
rze, pisaną czcionką, z  bardzo interesującymi akwa
fortami, ale stłoczone na bocznych póikach tanie 
wydania przeróżnych firm  mają nadal marny pa
pier i druk zryw ający oczy.

O dkryw am y jednak coś nowego: znowu Balzac... 
Perrault, Rabelais, Pascal... Szekspir, Goethe, iilasy- 
ęy francuscy i obcy w  tanim wydaniu Editions de 
Cluny. Papier, druik, rozwiązanie graficzne bez za
rzutu, cena bardzo przystępna. Nowością są rów
nież pubilkacje Uniwersytetów Francusikich (Pres- 
ses Universitaires de France), tanie i poręczne ksią
żeczki o bardzo rozległej, wsipółczesnej, tematyce 
naukowej.

N ow e, powojenne w ydaw nictw a jak Temps 
Pr6sents, Hiier et Aujiourd‘hui, La Bibłiotheąue 
Franęaise wprowadzają postępowych współczesnych 
autorów swoich i obcych, głównie amerykańskich 
oraz problem atykę socjalną. Les Editions Francaises 
sociaLes wydają książki, o zagadnieniach w ychow aw 
czych.

Unikatem, do pewnego stopnia, w  dziejach 
książki, nie tylko francuskiej, jest w ydaw nictw o Les 
Editions de minuit, które powstało w ramach Fran- 
cus'kiego Ruchu O poru w  czasie okupacji niemiec
kiej. W ydało wówczas konspiracyjnie jddną >: naĵ - 
piękniejszych książek wojennych: Yercorsa „Le si- 
łence de la mer“  (Midczenie morza) i nadal wydaje 
m łodych poetów: Aragona, Yercorsa, Paulhana . . .

Dział książek dla dzieci i m łodzieży był bodajże 
najskromniejszy. Przegląd tego przypadkowego zbio
ru pozwala jednak na wyprowadzenie kiłku wnios
ków. Przede wszystkim  w książkach dla dzieci 
m:odszyćh daje się zauważyć w pływ  amerykański, 
zarówno w  ujęciu tematów, jak i ilustracjach. 
Książka francuska dla dzieci stała się „m łodsza", 
bardziej] dziecinna. D obre są pom ysły pom ocy 
w nauce czytania i rachunków, np. bardzo zaba
wnie i pom ysłowo ilustrowana książeczka wydana 
U Le Prat oraz inteligentna i dowcipna książka Co- 
lette Y iv ier „Le pays du calcul“  wyd. Gallimard. 
G uy Le Prat wydaje również serię książek popu- 
lairno-naukowych równych autorów, w  j.ednoliteji, 
bardzo dobrej graficznej oprawie. Książki dla dzie
ci wydają wszystkie firm y francuskie. N iektóre 
przygodnie, inne cyklami. Z  w ydaw nictw  przed
wojennych najliczniejsza była kolekcja Delegrave 
z cyklu „Juventa“  składająca się z arcydzieł litera
tury francuskiej i obcej adaptowanej lub wybranej 
dla młodzieży, a-w ięc: Perrault, mme de Segur,

George Sand, Balzac, Cerwantes, Andersen, Carrol, 
Dickens, W . Scott, z autorów rosyjskich: Aksakoff, 
Gogol, z polskich ty lk o  Q uo Yadis Sienkiewicza 
w  siłabej przeróbce i tłumaczeniu. Z  książek o te
matyce wsipółczesnej wypada zw rócić uwagę na 
wydawnictwa H ier et A ujourd‘hui: Colettc Y i- 
vier „La maison des ąuatre vents“  i Lucien Chau- 
vet, „Les robinsons des dooks".

Curiosum swego rodzaju była książka „histo
ryczna" na tem aty polskie, typowa dla tego rodzaju 
w ydaw nictw  francuskich starej daty: Marcel Arti- 
gues „La citadelle de Pagórek", wyd. Plon. W szyst
ko w niej jest z gruntu fałszywe, od cytatu rzeko
mo z Jana Kochanowskiego, aż po epokę i nazwis^ 
ka ludzi oraz miejscowości. Książka ta nasuwała 
cierpkie myśli nie tyle o autorże-ignorancie, ile 
o działalności naszych placówek kulturalnych za- _ 
granicą.

Muzeum N arodowe dało wystawie książki fran- 
ctiskiej piękną oprawę.

Świetne tło tw orzyły  francuskie tkaniny, sprzę
ty  i reprodukcje (Rouault, C h a g a ll. . . )  dobrane 
umiejętnie ze zbiorów  muzealnych przez p. Z. 
Rothertową. Ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne 
półek dał inż. Zameczniik. B yły to szklane płyty, za
wieszone na krzyżujących się drutach metalo
wych, co stwarzało ładne efekty w  perspektywie sal 
a zarazem, od pierwszego rzutu oka, skupiało uwa
gę na książkach.

W ystawa miała charakter raczej reprezentacyjr 
ny, jak inform acyjny, choćby dlatego, że publicz
ności nie pozwolono przeglądać książek. P rzyczy
ny tego zarządzenia są zrozumiale, po prostu . . . 
książki się niszczą, ale celowość musi zakwestiono
wać każdy, kogo książka francuska naprawdę in
teresuje.

N a temat wystaw y książki angielsikiej. nasuwa- 
wają się przede wszystkim, prawem kontrastu, 
dwie pochlebne uwagi: książkę udostępniono p u 
bliczności w  jak najszerszym zakresie i d a n o . . . 
krzesła. K to przestał kilkanaście godzin najpierw na 
wystawie książki radzieckiej a potem francuskiej, 
ten zrozum ie pierwszorzędne znaczenie psychiczne 
tego fizycznego udogodnienia. W ytw orzon o tym  
sposobem nastrój współżycia z książka.

C o  prawda sprzyjały temu nastrojowi również 
niewielkie rozm iary wystawy. W  dwóch salacli Bn- 
tish Council przy Al. Jerozolimskich rozplanowa
no książki na działy tematyczne. W  mniejszej sali 
oprócz bardzo pięknych w ydaw nictw  z dziedziny 
sztuik p ^ ty c z n y c h  (przeważnie wyd. Phaidon, 
Oxford-London, Faber and Faber oraz U nirersity 
Press) wystawiono bardzo ciekawą kolekcjię biblio
filską, wydań słynnych powieści angielskich z okre
su 1700— 1935. Książki te są ciekawe zarówno pod 
względem graficznym  i w  ogóle wydawniczym , jak 
i dlatego, że tem atyka ich i forma oddziaływała 
przez długi czas na powieść europejską. W'pływ 
tych książek znać do dzisiaj na wielu Icsiążkach an
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gielskich, ;zwłaszcza dla dzieai. O d  „Robinsona Cru- 
zoe“  Daniela Defoe w yw odzi się typ powieści przy- 
godowo-ipodróżniczej, ba, nawet poistać Robinsona 
z pierwszej, ryciny przetrwała prawie niezmieniona 
do dnia dzisiejiszego. W  ujęciu tematów społecz
nych Dickens zaciążył na dŁugo w  powies'ci. W i
dzimy na wystawie: „O livera Tw ista”  w  wydaniu 
z r. 1838 i „Z ycie  i przygody Mikołaija N iclebv“ 
z 1839, z  dotskiona ;̂ymi rysunkami Cruiikshanka 
i „Phiza“  (Browna), powieść fantastyczną Lewisa 
CaroUa „A lice ‘s Adventures in W onderland" (Ala 
w kramie czarów) z dziwnymi, pełnymi uroku ilu
stracjami. Ten typ powieści i styl ilustracji spoty
kam y znowu na p ó k e  z  książkami dla dzieci. Np.: 
„T h e Stream that stood“  przez Beverly, wyd. С а
ре 1948, albo jeszcze wyraźniej v/ książce Quin- 
cey‘a“ , „T h e last o f the Dragons“  wyd. Hamish 
Hamilton.

Kipling „postać tradycyjna w  literackim obrazie 
Imperium Brytyjskiego" reprezentowany jest 
w  dziale bibliofilskim powies'cią: „T h e Second Jun- 
gle B ook“  z r. 1895, ale w drugiej, sali spotyka
m y go w wydaniach „kieszonkow ych”  jednej ty l
ko firm y: Macmillan, od roku 1907 do 1946, pra
wie bez przerwy.

Są to tyllko uwagi na marginesiie, sikojarzenia my- 
^owe raczej jiaik przemyślenia. Książka angielska 
u nas, w tej postaci i ilości, w  jiakiej zjawiła się po 
wojnie, to siprawa nowa. 2  tego, co znamy i cc w i
dzimy na wystawie, wynika, że zewnętrzna szata 
książki angiebkiej była i jest estetyczna; że tanie 
w ydaw nictw o Penguin rozwija poważnie dział nau
kow y, dobrze postawiony przez fachowców każ
dego przedm iotu: że wydawnictwa luksusowe
o angielskim domu, kulturze życia, słynnych an
gielskich „terenach zielonych”  wychodzą ciągle, 
mimo oszczędnościowych ograniczeń wydawni
czych, na pięknym  kredow ym  papierze, ilustrowa
ne dos'konalymi zdjęciami.
' Oszczędność widać raczej, na podręcznikach 

naukowych, drukowanych dobrze lecz. na papierze 
bibułkowym , jiak również na książkach dla m ło
dzieży, zwłaszcza tzw . magazynach. Ciekaw y jest 
ten rodzaj książki dla m łodzieży, sprzyjający ogól
nemu wylkształceniu i warto by się zastanowić, czy 
u nas w dobie upowszechnienia kultury nie byłoby 
poiżyteczne podobne wydawnictwo. Np. „T he 
pachtwork Ьоо'к a pilot omnibus for chil- 
dren“  (wyd. Pilot Press) daje przegląd różnych 
zagadnień naukowych, sportowych kd. w  krótkich

wyjątkach z różnych słynnych autorów, od Plu^ 
tarcha i Pliniusza Młodszego, począwszy. W arto 
także zwrócić uwagę na książkę „T h e Children‘s 
A rt Book” , w której autor, Geoffrey Hoilme, dłu
goletni wydawca The Studio, zebrał w  reproduk
cjach najsłynniejszych malarzy świata wszystko, co 
m oże tematycznie interesować umysł dziecięcy; 
a więc: kura —  Dulaca, królik  —  Diirera. dziecko 
—  Rubensa itd. . , .

Poza tym  na półce „dziiecinnej,”  stoją długim 
tasiemcem książeczki o zwierzętach, popularnej 
autorki Beatriks Potter, patentowane książk! dla 
małych dzieci wydawane pod wpływem , a nawet 
w łączności z am^erykańskimi wydawnictwami. Pa- 
nuje tu przede wszystkim  pewien rodzaj „typ olo
gii” . U lubiony przez autora, raz r-tworzony kot czy 
fantastyczne zwierzę doświadcza, coraz innych 
przygód w szeregu podobnych książek. Książki te 
sĄ na ogół ładnie wydane, ale . świeżością ujęcia 
i oryginalnością wyróżnia się książka ilustrowana 
przez Franciszkę Themerson: „M y first Nursery 
B ook” . Jest jeszcze Puffin, z popularną serią bro
szurek obrazkowych, siłużących nauce o przedmio
tach (rysunki bardzo słabe). Collin z piękną ko- 
lekcj4 książek przyrodniczych i cały cykl książek 
dla młodzieży, Arthura Ramsona .0 tematyce po
dróżniczej i historycznej. I tu, podobnie jak na w y 
stawie książki francuskiej, zwraca uwagę ruchliwość 
wydawnicza Uniwersytetów. Uniwersity Press w y 
daje różne rodzaje książek od luksusowych, pięk-' 
nie ilustrowanych dzieł o sztuce, do książek dzie
cinnych, w których można stwierdzić poszukiwanie 
nowego tematu, np.: historia pianistki, rozwój ta
lentu muzycznego, powieść na temat tańca . . .

N a temat tańca artystycznego: ilość w ydaw 
nictw odnoszących się do baletu, jest doprawdy im
ponująca, jak również poziom dokumentarnej fo
tografii z historii- baletu rosyjskiego. N ie wiado
mo, czy objaw ten jest spowodowany jakimś nie
zw ykłym  rozwojem  tej dziedziny w  wspóiłczesnej 
Anglii, czy też domniemanym zapotrzebowaniem 
polskiego czytelnika? Szekspiriana zgromadzone 
na wystawie są również liczne, wydane z pietyz
mem.

Charaikterystyczną cech^ wys>tawy książki an
gielskiej była przewaga tematów tradycyjnych nad 
współczesnymi. Poważną luk^ był brak książek 
o problematyce sipołeczne;.

J. O.

S Y G N A Ł Y  Ż Y C I A

BIBLIOTEKA PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY  
(Kronika za czas od i. X . —  31. XII. 48)

■ W obec tego,, że w  tym  samym numerze ukazu
je się obszernie opracowane przez D yr. R. Prze- 
lasKows-lciego sprawozdanie z działalności BibLotekl 
Pub licznej za' cały rok 1948, kronikę za IV

kwartał podaję jedynje dla zachowania ciągłości 
sprawozdawczej, ograniczając się do suchych da
nych statystycznych bez ich charaikterystyki i om ó
wienia.

W  IV  kwartale 1948 r. ziostały uruchomione 
3 Biblioteki Dziecięce (u l. Kolektorska 9 /11, ul.
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Stawki 5, ul, Mieszka 1— 9). N a dzień 31. XII. 
1948 r. Biblioteka liczyła zatem 43 czynne ośrodki.

Księgozbiory Bibliote^ki powiększon'0 o z 8 798 
woJ. (zakup —  6 592 wol., dary —  4 459 w ol przy
działy 14 679 wol., wymiana —  64 wol., depozyt 
—  870 wol., egzempl. obow. —  2 134 wol.). Całość 
zbiorów szacowano w  dniu 31. XII. 48 r. na ca 
311 000 wol. (w tyim księgozbiory całkowicie opra
cowane 118 195 wol., udostępnione mimo nieopra- 
cowanLa 34 646 wol., nieuporządkowane ca 
158000 wol.).

Podana poniżej tabelka przedstawia frekwencję 
okresu sprawozdiarwczego w porównaniu z analo
gicznym i kwartałami lat ubiegłych. JaJk widać 7  cyfr 
globalnych fre^kwencja IV  kwartałoi wzrosła o 25%  
w stosainku do raku poprzedniego:

Odwiedzin czytelników 

Udostępnionych dzieł

JV k w a r ta ł  
1948 ro k u

276 593 
347 662

IV kw arta ) 
1947 ro k u

201 608 
233 347

IV k w arta ł 
1946 ro k u

116819 
137 097

Frekwencję poszczególnych m -cy IV-go kwar- 
tału charakteryzują następujące zastawienia:

O i ł ¥ » i e d z i n y

Nazu;a ośrodka X XI XII Razem

B-ka Główna (Naukowa) 18216 19 966 14 711 52 893
B-ki Specjalne 666 875 610 2149
Czytelnie Dzielnicowe 5 088 5 543 4 63P 15 267
Wypożyczalnie 38 697 40 274 36 736 115 707

„ Kompi. Ruchom. 11 12 14 37
B-ki Dziecięce 27 569 35 049 27 927 90 545

O g ó ł e m 90 247 101717 84 634 276 598

U d o s t ę p n i o n y c h  w o l u m i n ó w

Nazuja ośrodka X XI XII Razem

B-ka Głóirna (Naukoiua) 31 501 35 678 27 559 94 738
B-ki Specjalne 2 668 4 431 2 021 9 120
Czytelnie Dzielnicouje 10 002 10 550 7 900 28 452
Wypożyczalnie 40 707 42 380 39 637 122 724

„ Kompl. Ruchom 384 709 990 2 083
B-ki Dziecięce 27 569 35 049 27 927 90 545

O g ó ł e m 112 831 128 797 106 034 347 662

W  ramach prac wychowawczo-propagando- 
w ych w  biblioteikach Dziecięcych zorganizowano 
95 opowiadań bajek, 74 głos'ne czytania, 31 w ycie
czek, 6 konkursów, 38 ćwiczeń, i 65 zebrań z czy- 
telnilkami, 17 uroczystości, 33 wystawki, 3 filmy. 
Poza tym  sporządzono 34 plakaty, 3 albumy i 13 
katalożków  zagadmeniowych.

W  zakresie (poradnictwa fachowego Sekcja Księ- 
goznawstwa udzieliła 68 porad a Sekcja Bibliotek 
Dziecięcych wraz z Muzeum Książki Dziecięcej 7 
porad. Informatorium Sekcji Księgoznawstwa u-

dzieliło 4 665 inform acyj bibliograficznych i wska
zów ek przy korzystaniu z  katalogów.

W  ramach prac admiinistracyjno-organizacyj- 
nych poza bieżącym i sprawami personalnymi, fi
nansowymi i gospodarczymi wprowadzono w życie 
uchwalę o funduszu bibliotecznym, sporządzono 
regulamin BibHoteiki i now y plan stanowisk na 1949 
rok oraz schemat organizacyjny, opracowano nowe 
w ykazy personalne w związku z dodatkiem funkcyj
nym i służbowym  i przeprowadzono szacunek in
wentarza ruchomego Biblioteki. Poza tym  przygo
towano teren pod rozbudowę gmachu Centrali i roz
poczęto dalszą odbudowę oficyn wewnętrznych,

Zofia Warczy głowa

DRUGA KONFERENCJA BIBLIOTEKARSKIEJ 
KOMISJI NORMALIZACYJNEJ 

PAŃSTW OW EGO IN ST Y TU TU  KSIĄŻKI.

W  dniach 8— 9 października ub, roku odbyła 
się w Państwowym  Instytucie Książki w  Łodzi dru
ga Konferencja Bibliotekarskiej Komisji N orm ali
zacyjnej. Udział w  Konferencji brali przedstawicie
le PIK oraz wszystkich większych środowisk bi
bliotecznych. Brakowało jedynie przedstawicieli bi
bliotek z Katow ic i Gliwic.

Program Konferencji był bardzo obszerny. Za
wiera: zreferowanie zatwierdzonych przez Min.
Oświaty, a opartych na projektach Pierwszej Kon
ferencji Bibliotekarskiej Komis'ji Normalizacyjnej 
w zorów  kart aikcesyjnych i katalogow ych czasopism 
oraz opracowanie nast. projektów: i) Rewersów, 
zakładki w  magazynie, zamówień z czytelni, 2) U- 
pomnienia w ypożyczalni, 3) Inwentarza czasopisim, 
4) Księgi ubytków  2 inwentarza, i) Sieci bibliotek 
szkoły wyższej, 6) Regulaminu bibliotek uniwersy
teckich. N adto celem zorientofwania się, jakie s4 
najpilniejsze potrzeby, w  zakresie ujednostajjnienia 
druków bibliotecznych —  przegląd używanych ô  
becnie blankietów bibliotecznych.

T ak  duży materiał mógł być przedysikutowany 
na dwudniowej konferencji dzięki przemyślanej 
metodzie i doskonałej organizacji prac przygoto
wawczych. Mianowicie projekt każdego zagadnie
nia, opracowany uprzednio przez referenta i ko
referentów, rozesłany został do wszystkich człon
ków  Komisji, k tó rzy  mieli obowiązek nie tylko  za- 
pozinać się z treścią projektu, ale przedys‘kutować 
go na swoim terenie ze specjalistami w  danym za
kresie i złożyć PIK-owi na piim ie uwagi swoje i ko
legów. C ałkow ity materiał wracaił do referenta, k tó 
ry znając już opinie i argumenty członków  K om i
sji uzgadniał przed konferencja ostateczny tekst 
projektu z PIK -iem .. Bardzo sprarwine prowadzenie 
obrad przez dyr. Łysakowskiego przyczyniło się 
też do osiągnięcia doskonałego tempa pracy.

Projekt rewersu w  nieobecności dr Sokołowskiej 
referowała W . Borkowska. Najgorętszą dy^ku^ię 
wywołała tu sprawa zw. terminatki, tj. odrębnego
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odcinka rewersu dla' kartoteki wediug dat w ypo
życzenia książek w  celu dokonywania reklamacji. 
2a)biera;ąca moc czasu ogromna lloić manipulacji 
г  terminatką, w  dodatku dla książek w  terminie 
zwracanych w ykonyw ana bezcelowo, zniechęca do 
wprowadzania dodatkowego odcinka rewersu. 
W  glosowaniu za terminatką opowiedział się i głos 
przeciwko wszystkim  pozostałym. Również od
rzucono przy jiednym gl'osie sprzeciwu dołączenie do 
rewersu odcinka, który  by służył jako zastawka 
w magazynie na miejsce w ypożyczonej książki

W  rezultaai'e uchwalono w zór rewersu.
Projekt druku „Zamówienie z czytelni" dla 

biiblioteik, któire nie mają wolnego dostępu do pó
łek księgozbioru podręcznego, referowany przez 
W . Borkowską, przyjięto prawie bez dyskusji. Jest 
to jednoodcinkowy druk zawierający nast. rubry
ki: N r K arty bibliotecznej, miejsce w. czytelni, syg
natura, autor, tytuł, tom y, liczba wol., nazwisko 
czytelnika, data zamówienia.

Projekt upomnienia w ypożyczalni (ref. mgr 
Pawliikowski) uchwalono jednomyślnie. D o dwu
krotnego upomnienia w ystarczy blankiet formatu 
A  6 na pocztówce z nadrukiem nast, tekstu: „N a z
wa Biblioteiki, data. Biblioteka prosi o natychmiasto
w y zw rot nast. książek". Poniżej wydrukowane ru
bryki: „autor, tytuł, sygnatura, termin zwrotu u- 
plynął" wypełnia się odręcznie. N a dole blankietu 
podpis wysyłającego upomnienia. N a odwrocie kar
ty  wyciąg z odpowiedniego paragrafu regulaminu 
biblioteki i miejsce na adres. W  razie nieskuteczno
ści dwukrotnego upomnienia biblioteka musi w y 
stosować indywidualne pismo.

Sprawa inwentarza w ydaw nictw  ciągłych (ref. 
J. Kossonoga) przybrała nieoczekiwany obrót. 
Skom plikowany w zór inwentarza wydawnictw 
ciągłych opracowany z mys'lą o dostosowaniu się 
do domniemanych w ym ogów  kontroli państwowej 
przewidywał wpisywanie zarówno kom pletnych 
roczn 'ków  jak i retrospektywnie nabytych nie- 
kom pletów. W  ostatniej niemal chwili przed kon
ferencją Komisji N orm alizacyjnej referent uzyskał 
od Biura Kontroli przy Radzie Państwa wyjas'nle- 
nle, że Kontrola Państwowa nie ustala żadnych form 
rejestracji, a ty lko  analizuje zastane urządzenia re- 
jestracyine. Natomiast Komisja Racjoinalizacji D ru 
ków  i W ydaw nictw  U rzędow ych przy Prezydium 
Rady M inistrów wyjainlła, że czynniki kontroli, 
państwowej nie kwestionują’ kartotekowego sposo
bu prowadzenia inwentarzy, choć poszczególne wła
dze i instytucje mogą w swym zakresie wprowa
dzać inne, bardziej rygorystyczne siposoby inwen
taryzacji. Ponadto Komisja ta stwierdziła w  piś
mie skierowanym do PIK-u, że Ministerstwo Os'- 
w iaty w  porozumieniu z Min. Skarbu ustaliło.

"'■) Zob. Kom unikat na str. 34 numeru.
Wzoiry iprzyjęte przez Komisję nie są obo

wiązującym i normami, póki nie zostaną zatwier
dzone przez Ministerstwo O iw iaty.

uwzględniając wym ogi kontroli, iż inwentarze bi
bliotek winny być prowadzone w postaci ksi^g 
oprawnych. N ie w yklucza to prowadzenia pomoc
niczych kartotek do specjalnych potrzeb bibliotek. 
Dlatego, też Komisja Racjonalizacja D ruków  nie ma 
zastrzeżeń co do projektu PIK-u, aby inwentarz 
oprawny czasopism zawierał tylko tytulaturę cza
sopisma wraz z pierwszym rocznikiem otrzym anym  
przez bibliotekę z kreską oznaczającą kontynuację 
aż do chwili, gdy czasopismo przestanie w ycho
dzić. Szczegółowe zapisy będą na kartach katalo
gu alfabetycznego lub na kartach akcesyjnych. Pro
jekt pow yższy czyni zbędnym opracowanie spe
cjalnego wzoru inwentarza czasopism, wystarczy 
bowiem do takiego skróconego zapisu w zór inwen
tarza druków zwartych.

Po bardzo gorącej dyskusjii Komisja N orm aliza
cyjna jednomyślnie przyjęła projekt PIK-u, aby 
stosować dla wydaw nictw  ciągłych w zór inwenta
rza druków zwartych, przy czym  częs'ć zebranych 
{6 osób) domagała się prowadzenia dodatkowej kar
toteki topograficznej (niedostępnej dla czytelników 
kopii katalogu alfabetycznego) w  celu um ożliwie
nia skontrum magazynu, częs'ć zas' (8 osób) głoso
wała za prowadzeniem zapisiów niepełnego czaso
pisma jedynie w  katalogu alfabetycznym.

Projekt księgi ubytków  z  inwentarza (ref. W . 
Pawlikowski) starał się połączyć dwa obowiązujące 
w zory: dla bibliotek naukowych zatwierdzony 
przez Min. W . R. i O. P. w r. 1935 i dla bibliotek 
powszechnych zatwierdzony przez Min. Oświaty 
w 1946 r. Przyjęto format A  4 ? 10X297 w po
przek i następu^ce rubryki: Data, nr bież., nr in
wentarza i znaik miejsca, opis dzieła, przyczyny 
wykres'leniiia podzielone na j  rubryk wedle wym a
gań statystyki bibliotek oświatowych, uwagi i za
twierdzenie wyłączenia.

Następnie w nieobecności ref. T . Lasklewicza 
dr Bocheński przedstawił projekt tez w  sprawie or
ganizacja sieci bibliotek szkoły wyższej. Sprawa ta 
jest szczególnie aktualna, zajimuią się nią różne czyn
niki państwowe, nie może tu zbraknąć opinii świa
ta bib]iotekars'kieeo. Zebran’'e jednomvs'Inie przy
jęło nast. tezę: „W szystkie biblioteki jednej szkoły 
wyższej stanow'ą jedn^ organizacyjną całość (sieć 
biblioteczną). D o planowania i regulowania wszel
kich sipraw bibliotecznych w obrębie całej szkoły 
powołana jest Komisja Biblioteczna. Opieka fa
chowa bibliotekarska nad całym, zespołem spoczy
wa w rękach dyrektora biblioteki główne% działa
jącego z ram ’enla Senatu szkoły w yższej." Dalsze 
tezy są uzupełnieniem i rozwinięciem pierwszej. Bi
blioteki zakładowe i instytutowe pod kierownic
twem profesorów sipecjalistów kompletują swe zbio
ry wedle potrzeb katedr i instytutów, p rzy  czym  
zakupywanie dzieł zagranicznych i prenumerata za- 
cran>'cznych czasopism musi być uzgodniona z bi
blioteką główny. Opracowywanie zbriorów winno 
być prowadzone fachowo, wedle przepisów obof 
wiązujących biblioteki państwowe. Zbiory muszą
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być udostępniane bezpośrednio lub za pośrednic
twem biblioteki głównej wszystkim  pracownikom  
naukowym . Szczególnie pilnym  i ważnym  dezyde
ratem jest s^tworzenie centralnego katalogu alfajbe- 
tycznego dla wszystkich bibliotek danej szkoły 
wyższej.

Regulamin użytkow y bibliotek uniwersyteckich 
w nieobecnos'ci referenta dr Baumgarta przedstawił 
m gr Zachorowski. Przedyskutowano tylko w y tycz
ne zasadnicze, gdyż jiednogłoinie przy;,ęty dezy
derat całkowicie bezpłatnego korzystania z biblio
teki wym agał przestylizówania szeregu paragrafów 
regulaminu. Uznano jedynie prawo pobierania kau
cji i kar za przetrzym anie ks'ążek w ypożyczonych. 
Specialna podkomisja składaiąca się z przedstawi
cieli bibliotek uniwersyteckich opracuje nową re
dakcję regulaminu.

N a zakończen‘e K. Kosteniczówna om ów'ła na
desłane przez biblioteki w zory używ anych blank:'e- 
tów  bibliotecznych, których fantastyczna rozmai
tość zdum ’ala uczestników konferencji.

Zagadnienia, które wymagają opracowania przez 
Bibliotekarską Komisię N orm alizacyjny (częściowo 
jiuż w  toku opracowania), są następujące:

i ) Zestawien‘e powszechnie uznanych norm pra
cy  bibliotekarskiej. 2) Zagadnienia dokum entac‘i.
3) O p ’s w bibliografii specjalnej. 4) Przepisy katalo
gowania i i)nwentarvzac'i zbio.rów kartograficznych 
(w toku), 5) Klasyfikacja książek, zwłaszcza katalog 
dziesiętny. 6) Term^nolosia bibliotekarska. 7) Skró
ty  czasopism. 8) Zagadnienie czasai pracy biblio- 
takarsikiej. 9) Sprawozdawczość i statystyka biblio
teczna. 10) Knm-’s'’a biblioteczna fw toku) 11) Gos
podarka dubletami. 12) Deklarac-’a czyteln ’ka. 
.13) K arty b-'blioteczne w ypożyczalni i czytelni. 
Id) Zamówien-’a z magazynu do czytelni. 15) Zam ó
wienia czytelników  i korespondencja w ypożyczania 
niiędzybiblioteczneeo. 16) Korespondencja w  spra
wie egzemplarza obowiązkowego. 17) W yk az w y 
miany w ydaw nictw . 18) Meble biblioteczne.

T yle  o pracach Konferencji. U czestnicy opusz
czali sale obrad zmęczeni, ale z poczuciem rzetel
nie spełnionego zadania. P rzyczyniło się do te w  
ustosunkowanie kolegów z PIK-u do prac K onfe
rencji. M^eli^my przygotow ane wsze’ikie informa
cje, zestawione wszelkie opince, na tablicach goto
we w zory  projektowanych druków itp. Czuło s:ę, 
że n'e tracimy chw>li czasu na darmo.

Z  tą samą dbałością 'przyeotowano nam kw a
tery w  domach koleżanek i kolegów, którzy  przyj
mowali nas niezwykle serdecznie, zarówno u sie
bie. '"ak i na wsDÓlnei herbatce organizowane] przez 
Łódzkie K olo ZB i AP.

Zofia Kossonogowa

W S P Ó Ł P R A C A  2  C Z E C H O SŁ O W A C J.^
W  ZA K R ESIE  D O K U M E N T A C JI 

W  dniach 20 i 21 stycznia obradowała w  W ar
szawie Podkomisja Instytutów N aukow c-Bidaw - 
czych Polsko-Czechosłowackiej, Komisji N aukow o-

Technicznej. N a marginesie tych obrad odbyła się 
konferenicja na temat współpracy polsko-czechosło-' 
wackiej w zakresie dokumentacji. Zainicjował ją 
inż. Sava Medonos przewodniczący Czechosłowac
kiego Stowarzyszenia Dokum entacji, dyrektor Bi
bliotek i W yższych Szkół Technicznycli w Pradze 
i kierownik Technicznego Os'rodka Dokum entacji 
tamże, zapraszając na naradę znanych sobie z ko
respondencji inż. Zygm unta Dobrowolskiego 
z Ministerstwa Przemysłu i Handlu i dr Adama Ł y 
sakowskiego, dyrektora Państwowego Instytutu 
Książki.

Ten zespół osób przedyskutował najważniejsze 
z pogranicza polsko-czeskiego zagadnienia doku
mentacji, książek i czasopism, głównie w  zakresie 
nauk technicznych i gospodarczych. W  szczegól
ności postanowiono: i) Zorganizować wymianę 
m ikrofilm ów  i fotokopii. W  tym  celu musi powstać 
w Polsce stosowny os'rodek. (Montuje go wlainie 
P.I.K.) 2) Obie strony przes'lą sobie w ykazy biblio
tek naukowych z podaniem ich specjalizacji. 3} N a
leży zaktualizować ' i ułatwić wzajemne w ypożycza
nie książek między bibliotekami obu krajów.
4) Oba kraje powinny zdążać do opublikowania 
centralnych katalogów czasopism zagranicznych 
z zakresu techniki i gospodarstw, posiadanych przez 
poszczególne biblioteki. W  Czechosłowacji podjęto 
już tę pracę. U  nas należy wznowić akcję przedwo
jenną w tym  zakresie. 5) Obie strony będą sobie 
wzajemnie wskazywać najwartościowsze w ydaw ni
ctwa naukowo-techniczne i gospodarcze cełem ich 
przetłumaczenia na drugi język i wzbogacenia tą 
drogą swego zasobu lektury fachowej.

W  zakonczeniu obrad zapowiedział inż. Medo
nos, że Czechosłowacja zamierza w  r. 1949 /-orga
nizować konferencję delegatów zrzeszeń dokumen
talistów bibliotekarzy i bibliografów ZSR R  i Kra
jów  Dem okracji Ludowej.

Ze strony polskiej zamiar ten znalazł gorące 
uznanie, gdyż trzeba oczekiwać, że konferencja 
przyczyni się do zacieśnienia współpracy i uzgod
nienia metod działalności biblioteczno-dokumenta- 
cyjnej wym ienionych krajów.

K O N F E R E N C JA  W  SPR A W IE  S Z K O L N IC T W A  
B IB LIO T E K A R SK IE G O  O R A Z  K SIĘ G A R SK IE G O

Dnia 13 grudnia 1948 r. odbyła się w Warszawie 
konferencja w spraw ie szkolnictwa bibliotekarskie
go oraz księgarskiego zorganizowana przez Państw o
wy In sty tu t Książki w  porozum ieniu z I^aczelną 
D yrekcją Bibliotek. Spośród z górą 80 zaproszonych 
osób i instytucji z W arszawy i ważniejszych prow in
cjonalnych ośrodków życia bibliotekarskiego.

O brady toczyły się W czytelni Biblioteki M ini
sterstw a Oświaty. Zagaił je  d r Adam Łysakowski, 
dyrektor PIK , w itając uczestników z prof. d r H en
rykiem  Jabłońskim , w icem inistrem  Oświaty, i dr 
Józefem Gryczem, naczelnym dyrektorem  biblio
tek, na czele, oraz w yjaśn 'a jąc cel zwołania konfe
rencji, k tórym  jest przedyskutow anie spraw y ty 
pów szkolnictwa bibliotekarskiego, a nie zagadnie
nie program u tychże szkół. W przem ówieniu swym 
dr Łysakowski podniósł zbieżność daty zwołania
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konferencji z m omentem rozpoczęcia obrad Kongre
su Zjednoczeniowego partii robotniczych k ie ru ją
cych współczesnym życiem państowym. Okolicz
ność ta  jest okazją do potraktow ania wysiłków 
oraz wyników konferencji jako skromnego w kładu 
bibliotekarzy w  czyn przedkongresowy w tej chwili 
tak  doniosłej dla Polski i jej przyszłości. Przemawda
jący wyliczył zdobycze w  zakresie.organizacji spraw  
książki osiągnięte dzięki opiece roztoczonej nad 
książką przez Rząd Polski Ludowej.

W końcu swego przem ówienia dyr. Łysakowski 
zgłosił wniosek, przyjęty jednomyślnie przez uczest
ników, aby przewodnictwo obrad złożyć w  ręce 
prof. Ja n a  Muszkowskiego.

Z kolei nastąpiło wygłoszenie przewidzianych 
w program ie referatów .

N ajpierw  dwa refera ty  wstępne. Referat d r Ły
sakowskiego m iał tytuł: „Cechy dobrego bibliote
karza". R eferent wskazał, że udatność akcji upow 
szechniania książki zależy od tego, aby była dobra 
książka i dobry bibliotekarz. Dobry bibliotekarz 
szczególnie w inien się ódznaczać znawstwem książek, 
umiejętnością encyklopedyczno-bibliograficzną i zde
cydowaną postaw ą społeczną.

Prof. Muszkowski zaznajomił słuchaczy z najnow 
szymi prądam i nurtu jącym i szkolnictwo bibliote
karskie za granicą *).

R eferat zasadniczy m gr Witolda Nowodworskie
go, kustosza PIK , był rozwinięciem i uzasadnieniem  
pos^w ionych  przez niego tez, które zostały rozesła
ne uczestnikom łącznie z zaproszeniam i na kilka 
dni przed term inem  konferencji. Tekst referatu  o- 
raz szczegółowe sprawozdanie z przebiegu dyskusji 
ukaże się w  „Biuletynie Państwowego Insty tu tu  
K s’ążki“.

Uchwały konferencji w  ostatecznej redakcji uzy
skały brzmienie następujące:

1. Podstaw ą podziału szkolnictwa bibliotekarskie
go powinien być podział funkcji bibliotecznych 
(kierownicze, naukowe i techniczne), nie zaś cha
rak te r  bibliotek (oświatowe f naukowe).

2. W szkoleniu należy szczególny nacisk położyć 
na wykształcenie ogólne jako podbudowę w y
kształcenia zawodowego oraz na wychowanie 
społeczne.

3. Przew idyw ane stopnie szkolnictwa bib lio tekar
skiego:
a) Czteroletnia szkoła stopnia licealnego dla ab

solwentów siedmiu klas szkoły podstawowej 
— dla kształcenia pracowników technicznych.

b) Szkoła specjalna jednoroczna — dla kształ
cenia kierowników mniejszych bibliotek 
powszechnych i pracowników samodzielnych 
stopnia średniego. Do szkoły tej mogą być 
przyjm owani kandydaci, którzy ukończyli 
jedenastoletnią szkołę ogólnokształcącą oraz 
odbyli p rak tykę w  jednej z bibliotek w ska
zanych przez Naczelną Dyrekcję Bibliote.k 
na wniosek Związku B ibliotekarzy i A rchiw i
stów Polskich.

c) Czteroletnie studium  uniw ersyteckie ze spe
cjalizacją bibliotekoznawczą dla kształcenia;
I. kierowników większych bibliotek powszech

nych oraz bibliotek naukowych, pracow ni
ków samodzielnych stopnia wyższego i na-

» ukowych kierowników zakładów w ydaw ni
czych i księgarskich;

II. nauczycieli szkół i kursów  bibliotekar
skich i księgarskich.

*) Rozszerzony tekst referatu  prof. Muszkow
skiego zamieszczamy w  bież, numerze.

Należy dążyć, aby nauczanie na tym  stop^ 
niu przybrało charakter studium  między
wydziałowego ze względu na konieczność 
przygotowania kierowników specjalnych 
bibliotek naukowych i szkolnych (technicz
nych, medycznych, przyrodniczych, p raw 
niczych, politycznych itp.).

4. Absolwenci wymienionych szkół Drzystępuią do 
egzaminu i uzyskują pełne kw alifikacje po od
byciu praktyki, której czas trw ania ustali roz
porządzenie M inisterstw a Oświaty.

5. Egzaminy bibliotekarskie i księgarskie w ym aga
ją  zmiany i w inny być rozciągnięte na bibliote
karzy i księgarzy wszystkich typów.

6. Oprócz szkół stałych potrzebne są kursy biblio
tekarskie i księgarskie, w szczególności:
a) kursy szkoleniowe dla osób pełniących obo

wiązki bibliotekarzy w  bibliotekach szkol
nych i powszechnych (nauczyciele, asystf^n- 
ci szkół wyższych, bibliotekarze gminni, kie
rownicy punktów  bibliotecznych),

b) kursy dokształcające dla bibliotekarzy czyn
nych.

W organizacji kursów  należy dążyć, by tw o
rzyły systematyczne dokształcenie b.bliotekarzy 
i księgarzy oraz by kończyły się stwierdzeniem 
poziomu i sumy uzyskanych wiadomości.

7. Jedną z form  kształcenia w  zakresie wiedzy 
o książce i czytelnictwie jest wprowadzenie 
przedmiotów księgoznawczych do zakładów 
kształcenia nauczycieli.

8. Dla rozwoju czytelnictwa dziecięcego jako pod
budowy masowego upowszechnienia książki 
uwzględnić należy:
a) w ykłady z zakresu litera tu ry  dziecięcej, czy

telnictw a i bibliotekarstw a dziecięcego w  za
kładach kształcenia nauczycieli oraz w szko
łach bibliotekarskich,

b) utworzenie specjalizacji „bibliotekarstwa 
dziecięcego" w  jednorocznej szkole biblio
tekarskiej.

Witold Nowodworski

Z żijcia Zmiązku

2  prac Zarządu Głównego Z. B. i A . P.

Zebranie Zarządu G!:ó'wnego Z. B. i A . P. odbyło 
się w  dniu 26. II. 1949 r. w Bibliotece Publicznej 
m. st. W arszawy pod przewodnictwem kol. Prezesa 
dyr. A . ŁysaJkowskjiego z udziałem członków Z?rzą- 
du Głównego i delegató-w Kół (z wyjątkiem  B. ałego- 
stoku, Częstochowy, Radomia i W łocławka).

Porządek dzienny obejmował sprawozdanie z 
działalności Prezydium, poszczególnych R efejatów  
oraz sprawozdania K ół za okres od i. XI. 1948 r. do
I. II. 1949 r. W  zagajeniu przewodniczący podkrci^ 
lił, że pracy bibliotekarza nie da się oddzielić od po
lityki. Bibliotekarze mogą być bezpartyjni, ale nie 
apolityczni. W  s/krócie podał przebieg aktywnego 
udziału członków }ak i całego Związku w pracy za
wodowej, i społeczno-oiwiatowej, mającej na celu 
realizację hasła upowszechnienia kultury. Jednym 
z dowodów aktywności Zw iązku jest udział członków 
w  pracach ku uczczeniu Kongresu Zjednoczenia 
Partii.
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z  ważniejszych spraw zastanawiano się nad pro
jektem tabeli stanowisk bibliotekars’kich, nad zor
ganizowaniem poradni bibliotecznej, omawiano na
stępnie sprawy zwiążane z Państwowym  Instytutem 
Książki.

Podano do wiadomos'ci, że został złożony me
moriał do odnośnych władz i do, Budżetowej Ko
misji Sejimowej w  sprawie zwiększenia kredytów  
ла akcję bibjioteczną (budownictwo bibliotek itd.). 
Poinform owano także o uzyskaniu ic-m inutów ek 
radiowych dla pogadanek z zakresu bibliotekar
stwa.

W  dyskusji poruszono szereg zagadnień: trud
ności werbowania członków , niskie wynagrodzenie

bibliotdcarzy, z czym  wiąże się ciągłe przepływanie 
personelu, w  zw iązku z akcją oszczędnościową 
zmniejszanie budżetów  biliotecznych, obsadzanie 
stanowisk bibliotecznych niefachowcami.

Przyjęto następującą rezolucję :

U ważając Państwowy Instytut Książki za v/ażne 
osiągnięcie polskiego bibliotekarstwa i księgarstwa 
Zarząd GM wny Zw iązku Bibliotekarzy i Archiw i
stów Polskich podkreśla konieczność utrzym ania 
Państwowego Instytutu Książki jako samodzielne
go zakładu naukowo-badawczego i przeniesienia do 
W arszawy, co um ożliwi rozszerzenie zakresu jiego 
działalności.

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

Katalogy Knihoven Koleji K arlovy Unlversity 
. . .  vydava s pod,porou Ministerstva Szkoilstvi a Os- 
viety к svemu Sestistemu vyroci Narodni ? Uni- 
yersitni Kn:hovna w Praze. 1948. 34,5 X  27,5. s. 
X IX , tabl. 97.

Przypadająca w  1948 r. uroczystość бо''-Iecia 
istnienia Uniwersytetu Karola w  Pradze, była także 
jubileuszem jego równieśnicy, czeskiej Biblioteki 
Narodowej i Uniwersyteckiej, związanej z wszech
nicą Karola sześcioi wiekami współżycia i ■współ
pracy. Jubileusz ten uczciła Biblioteka pięknym 
i niezw ykłym  wydawnictwem , publikując podobiz
ny dwóch najstarszych swoich katalogów. Poprze
dza je krótiki wstęp pióra dyrektora BiblioteKi Jó
zefa Beczki i p. Emmy Urbankowej. Tekst wstępu 
podany jest w  czterech językach: czeskim, rosyjs
kim, angielskim i francuskim.

W  ‘pierwszym okresie istnienia U niw enytetu  
Karoila, założonego w 1348., poszczególne kolegia 
posiadały swe odrębne księgozbiory. Ostatecz le po
łączenie wszystkich tych bibliotek w jedną orga
niczną caiość nastąpiło znacznie później, w  1777 r. 
O d tej chwili biblioteka uniwersytetu praskiego 
poczęła pełnić funkcję głównej książnicy narovlowej. 
-Tak też brzmi obecna jej nazwa: Narodni a Uni- 
versitni Knr!hovna, nadana prastarej bibliotece przez 
Republikę Czechosł’owacką w 1935 r.

Najstarszym z praskich kolegiów było Kolegium 
Karola, ufundowane w 1366 r. Katalog jego księgo
zbioru, pochodzący z 1370 r., zachował się w  zbio
rach czeskiego Muzeum Narodowego. Jest to jedna 
karta pergaminowa, obustronnie zapisań?.  ̂ na k tó 
rej —  bez przerw i większych odstępów —  zare
jestrowano 200 rękopisów łacińs'kich, tw orzących 
najstarszy czeski zbiór biblioteczny.

Drugi katalog, zachowany w zbiorach bibliote
ki Lobkowickiej w  Roudnicy, jest o 100 nien.al lat

"■) Sprawa tabeli stanowisk będzie, omówiona w 
osobnym artykule.

późniejszy. Spisany został w 1460 r., a obejmuje m- 
wentarz księgozbiorów dwóch kolegiów, które 
powstały niezależnie od siebie, później przez pewien 
czas b yły  pod jednym zarządem, aż wreszcie połą
czyły  się całkowicie. B yły to: Kolegium królowej 
Jadwigi, inaczej Litewskie, oraz Kolegium N acji 
Czeskiej.

Katalog pierwszego księgozbioru budzi zrozu
miałe nasze zainteresowanie. Przypomnieć bowiem 
wypada, że Kolegium Litewskie założyła i wyposa
żyła w Pradze w 1397 r. królowa Jadwiga w tym  
celu, by służyło ono Litwinom , poświęcając >̂ m się 
studiom teoiłogicznym. Działo się to w  czasie, gdy 
dzieło chrystianizacji L itw y wymagało wykształce
nia miejscowego duchowieństwa, czego nie mógł się 
podjąć Uniwersytet Krakowski, nie posiadający 
jeszcze w y d zia b  teologii. Z  tych to względów ka- 
tailog księgozbioru Kolegium królowej Jadwigi w i
nien znaleźć swe miejsce wśród źródeł do dziejów 
bibliotek polskich. Niestety, nie znajdujemy w nim 
w yraźnych poloników, ale też wynika to z m iędzy
narodowego charakteru ówczesnej literatury nau
kowej.

Księgozbiór ten b ył zasobny, liczył w  po'owie 
X V  w. około 800 ksiąg rękopiśmiennych. R o zło żo
ne one były według działów ówczesnej systematyki 
naukowej I tak też w katalogu figurują. Sygnatury 
ich składały się z  dwóch elementów: litery i bie
żącej liczby w  danym dziale. T a k  zatem księgi no
szą sygnatury A l ,  A z, A3 itd. przez wszystkie li
tery alfabetu. A lfabetów  jest dwa: jeden obejmuje 
litery A — O, d.rugl-—  A — X . Ustalenie, d.laczego' 
tak było, czy nie mamy tu do czynienia 2 dwoma 
chronologicznie odrębnymi warstwami narastające
go księgozbioru, będzie rzeczą historyka.

W  tej samej księdze, obok omówionego ^kata
logu Kolegium królowej Jadwigi, znajduje się też 
równrie obszerny katalog książnicy Kolegium N a- 
cj/i Czeskiej. O bydw a zajmują 230 stron.

Sygnalizując to piękne przedsięwzięcie doku
mentacyjne, świadczące raz jeszcze o dawności po
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wiązań kulturalnych dwóch bratnich narodów sło
wiańskich, winszujemy czeskiej’ Bibliotece N arodo
wej dobrego pomysiu i pięknego jego wykonania 
dla uczczenia swej 600 rocznicy. Ż yczym y ;,ei, rów 
nocześnie, by rosła w  zasoby i sławę daleko poza 
nowe sześćsetlecie.

Bogdan H orodyski

P o ra d n ik  bibliograficzny
D Z IE Ł A  L E N IN A  I O  LE N IN IE  

d o s t ę p n e  w h a n d l u  k s i ę g a r s k i m .

W  2 5-tą rocznicę s'mierci 
W łodzim ierza Iljicza Lenina.

21 stycznia 1924 roku umarł W łodzim ierz Iljk z  
Lenin, który  ca ê życie poświęcił sprawie w yzw o
lenia robotników i chłopów spod ucisku kapit-alis- 
tów  i obszarników, sprawie zbudowania socjal.zmu, 
genius'z rewolucji, kierownik partii bolszewickie;, 
inspirator i organizator W ielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Listopadowej.

„U m arł ten —  pisał Barbusse —  który był ucie
leśnieniem całej rewolucji rosyjskiej, ten kto w y- 
piastowal j|  w swojej myśli, przygotował, urzeczy
wistnił, uratował. Lenin jest największym 1 pod 
każdym  względem najczystszym  z tw órców  histo
rii człowieka.

N ik t więcej nie zdziałał dla ludzkości niż 
Lenin.“

Swą rewolucyjną działalność prowadził Lenin na 
podstawie marksizmu, walcząc nieustannie z wszel
kimi wypaczeniami oportunistycznym i. A le rów 
nocześnie stale podkreślał, że marksizm nie jest 
dogmatem lecz w ytyczną działania, że teorię mar
ksistowską należy dalej rozwijać, pogłębiając ją we 
wszystkich kierunkach.

U czył on —  że nie można bronić dawnych 
wniosków marksizmu, gdy zmieniona sytuacja w y
maga nowych wniosków —  że trzeba umieć posłu
giwać się metodami badań marksistowskich dla ana
lizy nowych warunków historycznych.

R ozw inął on marksizm i wzniósł go na w yższy 
szczebel. Był twórcą leninizmu, którem u J. Stalin 
dał klasyczne określenie „Leninizm  to marksizm 
epoki imperializmu i rewolucji proletariackie;."

T o  Lenin rzucił słynne hasło: „komunisfą stać 
się można ty lko  wtedy, gdy wzbogaci się umysł 
poznaniem tych wszystkich bogactw, które stwo
rzyła ludzkość!

T o  on w pierwszych dniach po zwycięskiej re
wolucji wskazał na konieczność organizowania bi
bliotek w  ZSR R  i. sform ułował główne zasady ra
dzieckiego bibliotekoznawstwa.

Każd4 dziedzinę nauki ten niezrównany mistrz 
dialektyki wzbogacił wielkimi ideałami.

Um arł W ł. II. Lenin, lecz nieśmiertelny jest le
ninizm, żyje on w umysłach i sercach ludów ZSRR , 
ludów uciskanych całego świata i w  ciężkich 
chwilach walki i  odbudowy jest drogowskazem.-

N a Placu Czerw onym  w  Moskwie wznosi si'ę 
jak symbol Mauzoleum Lenina. Hołd składany co
dziennie przez setki tysięcy ludzi, przybyłych 7  naj
dalszych zakątków  W ielkiej O jczyzn y Proletaria
tu i całego świata, świadczy jeszcze raz, że idea 
marksizmu, leninizmu, którego orędownikiem był 
W ielki Lenin, staje się ideą całej postępowej ludz
kości.

Dzieła zbiorowe W. I. Lenina
Dzieła wybrane. Moskwa. 1948. Wyd. Lit. w  Ję 

zykach Obcych. Tom I i II, s. 1036, 1034.
Zaw ierają one podstawowe prace Lenina, opra

cowane i wydane przez Insty tu t M arksa—Engelsa— 
Lenina. (IMEL) w  Moskwie, celem udostępnienia 
szerokim masom nauki leninowskiej.
Marks, Engels, Maricsizm. 1948. Książka, s. 460.

Pierwsze polskie w ydanie zbioru artykułów  
i urywków  z dzieł Lenina. Zbiór ten ułożony prze/. 
IMEL stanowi m ałą encyklopedię m arksizm u-leni- 
nizmu. Ma on już za sobą szereg w ydań w różnych 
językach.
Ekonomika i polityka w epoce dyktatury proleta
riatu oraz inne artykuły  z la t 1918—1925. 1948.
Książka i Wiedza, s. 88.

Książka jest zbiorkiem artykułów  Lenina. Część 
m ateriału  tłum aczona na język polski po raz pierw 
szy.

Zagadnienia poruszone przez Lenina w  artyku 
łach wymienionego zbiorku tchną niezwykłą ak tual
nością ze stanow iska naszej polskiej, obecnej rze
czywistości. Są to zagadnienia ekonomiki i polityki 
w okresie przejściowym do socjalizmu, czyli na tym  
etapie, w  którym  znalazła się polska dem okracja 
ludowa.

Ponadto poruszona jest w  zbiorku spraw a spół
dzielczości, handlu, proletariackiej polityki ku ltu 
ralno-ośw iatow ej i inne.

S p i s  t r e ś c i :  Ekonomika i polityka w epo
ce dyktatury  proletariatu . Cenne wyznanie Pipi- 
rim a Sorokina. O lewicowej dziecinadzie i drobno- 
mieszczańskości. O chłopach-średniakach. O zna
czeniu złota obecnie i po całkowitym zwycięstwie 
socjalizmu. P ierw otny szkic tez w kwestii rolnej. 
K artk i z dziennika. O spółdzielczości.
O literaturze. 1947. Książka, s. 48.

Zbiorek zawiera wybór niektórych artykułów  
Lenina o literaturze oraz pewne fragm enty związa
ne z tym  zagadnieniem.

S p i s  t r e ś c i :  O Tołstoju. Pamięci Herce- 
na. Książka napisana z talentem . O potrzebie m a
rzenia. O czystości języka rosyjskiego. O wolności 
pisarza.
O spółdzielczości. W -wa 1948. Centr. Zw. Spółdz., 
s. 95.

W yjątki z dzieł, artykułów  i mów Lenina opra
cowane przez St. Poznańskiego. Zbiorek ten będzie 
cenną pomocą dla działaczy spółdzielczych, ułatw i 
im pogłębienie wiedzy m arksistowsko-leninowskiej 
o spółdzielczości.

S p i s  t r e ś c i :  Do czytelników. O spółdziel
czości w  ustroju kapitalistycznym . Dopóki władza 
pozostaje w rękach burżuazji. Kooperatywy — je
den z oręży w alki klasowej. W spraw ie porozumie
nia ze spółdzielniami burżuazyjnymi. O kooperacji 
x-obotniczej. A parat, k tóry trzeba wykorzystać. Ko
operatyw y burżuazyjne i kooperatyw y kierowane 
przez proletariat. Spółdzielczość jest nam  potrzeb-
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ńa.  ̂ О spółdzielczości w  związku z podatkiem  żyw
nościowym. W w arunkach socjalistycznego współ
zawodnictwa. O socjalistyczną drogę dla wsi. 
W drodze do wspólnego w ładania ziemią. P rzeko
nam y chłopa o przewadze gospodarstwa spółdziel
czego stopniowo oględnie za pomocą udanego 
przykładu. O statnia wypowiedź o spółdzielczości.
O związkach zawodowych. 1948. Książka, s. 168.

Zbiorek dzieli się na dwie części. Pierw sza obej
m uje zagadnienia ruchu zawodowego z okresu 
przedrewolucyjnego, kapitalistycznego. Część d ru 
ga zaw iera artykuły  i przem ówienia Lenina po
święcone działalności związków zav/odowych 
w  okresie budownictwa socjalistycznego, kiedy 
władza i środki produkcji znajdują się w  rękach 
klasy robotniczej.

Dla uczestników polskiego ruchu robotniczego 
znaczenie obu części jest niezwykle doniosłe. Nie 
można bowiem zrozumieć tak tyk i leninowskiej 
w  ruchu zawodowym po rewolucji, gdy się nie 
przyswoiło sobie doświadczenia rosyjskiego i m ię
dzynarodowego ruchu zawodowego w okresie przed
rew olucyjnym  . . .

Zbiór prac Lenina o związkach zawodowych do
pomoże uczestnikom polskiego ruchu  robotniczego 
właściwie ująć zadania i m etody pracy związkowej 
w  obecnym okresie historycznym.

S p i s  t r e ś c i :  Zagadnienia ruchu zawo
dowego w  okresie przedrewolucyjnym . Związki za
wodowe w  okresie budow nictwa socjalistycznego

Dzieła samoistne W. I. Lenina *)

Co robić? (1907). 1948. Książka, s. 216.
Słynna praca Lenina ukazuje się po raz pierw 

szy w Polsce w osobnym wydaniu. Lenin podniósł 
na właściwy poziom znaczenie teorii, świadomości 
partii jako kierowniczej siły ruchu  robotniczego.

Myśli zaw arte w  tej pracy legły u podstaw  ideo
logii partii bolszewickiej, a jej bogactwa teoretycz
ne weszły do skarbca rew olucyjnego odłam u m ię
dzynarodowego ruchu robotniczego.

S p i s  t r e ś c i :  Dogmatyzm a „wolność
krytyki". Żywiołowość mas a świadomość socjalde
m okracji. Polityka trade-unionistyczna a socjal
dem okratyczna. Chałupnictwo ekonom istów a orga
nizacja rewolucjonistów. „P lan“ ogólnorosyjskiego 
pism a politycznego.
Dwie taktyki Socjaldemokracji w  rewolucji demo
kratycznej. (1905). 1948. Książka, s. 144.

Posiada ona doniosłość historyczną. Służyła опд 
Klasie robotniczej Rosji jako oręż- do dalszego roz
w oju rew olucji burżuazyjno-dem okratycznej, da
jąc w yraźną perspektyw ę konieczności p rzerasta
nia rew olucji burźuazyjnej w  rew olucję socjali
styczną.

Zaw iera ona podstawowe elem enty leninowskiej 
teorii o możliwości zwycięstwa socjalizmu w  jed
nym  z osobna wziętym kraju .

S p i s  t r e ś c i :  Palące zagadnienia politycz
ne. Co daje nam  uchw ała III Z jazdu SDPRR o tym 
czasowym rządzie rewolucyjnym ? Co znaczy „sta
nowcze zwycięstwo rewolucji nad ca ra tem '?  Li
kw idacja ustro ju  monarchicznego a republika. Jak  
należy „pchać rew olucję naprzód"? Z jakiej strony 
grozi proletariatow i niebezpieczeństwo znalezienia 
się ze związanymi rękom a w walce z niekonsek
w entną burżuazją? Taktyka „odsuwania konserw a

*) W naw iasach po ty tu le data pierwszego w y
dania oryginału.

tystów  od rządii", Osv/obożdzieństwo i nowoiskró- 
Stwo. Co oznacza być partią  skrajnej opozycji 
w czasie rewolucji. ,,Kom uny rew olucyjne" a re- 
w olucyjno-dem okratyczna dyk ta tu ra  pro letariatu  
i chłopstwa. Pobieżne porównanie niektórych 
uchwał III Zjazdu SDPRR i K onferencji. Czy roz
mach rew olucji dem okratycznej osłabnie, jeśli od- 
strychnie się od niej burżuazja. Zakończenie. Czy 
odważymy się zwyciężyć.
Pamięci Hercena. (1912). O dumie narodowej Wiel
korusów (1914). 1945. Książka, s. 19.

Zaznajom ienie się czytelnika z tą  broszurą może 
odegrać pozytywną rolę w przezwyciężeniu trady 
cyjnych, uw arunkow anych przez historię uprzedzeń, 
w spraw ie dalszego zbliżenia obu narodów.
Karol Marks (1914). W -wa, 1947. Książka, s. 36.

W broszurce tej Lenin daje k ró tką biografię 
M arksa oraz zwięzłą charakterystykę teorii m ar
ksizmu i tak tyk i w alki klasowej proletariatu .

S p i s  t r e ś c i :  K arol Marks. N auka M ar
k sa .‘M aterializm  filozoficzny. D ialektyka. M ateria- 
listyczne pojmowanie dziejów. W alka klas. Nauka 
ekonomiczna M arksa. Wartość. W artość dodatko
wa. Socjalizm. T aktyka w alki klasowej proletariatu . 
Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu 
(1916). W -wa 1947. Książka, s. 130.

Jest to gruntow na analiza im perializm u, jako 
ostatniego stadium  kapitalizm u gnijącego, jako 
przedednie rew olucji socjalistycznej. Na podstawie 
m ateriałów  o kapitalizm ie im perialistycznym , Le- 
n 'n  udowodnił możliwość zwycięstwa socjalizmu 
w jednym  kraju .

S p i s  t r e ś c i :  K oncentracja produkcji i mo
nopole. Banki i ich nowa rola. K apitał finansowy 
1 oligarchia finansowa. Wywóz kapitału. Podział 
św iata pomiędzy związkami kapitalistów . Podział' 
św iata pomiędzy w ielkim i m ocarstwam i Im peria
lizm jak  odrębne stadium  kapitalizm u. Pasożytni- 
ctwo i gnicie kapitalizm u. K rytyka imperalizmu. 
Historyczne miejsce imperializmu.
Państwo i Rewolucja. (1917). 1947. Książka, s. 184.

Lenin k ry tykuje poglądy oportunistów  w snra- 
wie państw a i rewolucji. Rozwija naukę m arksiz
m u o państw ie, rew olucji proletariackiej i dykta
turze proletariatu . Na podstawie badania doświad
czeń dwóch rew olucji w Rosji Lenin stw arza nau
kę o Republice Rad, jako politycznej formie dyk
ta tu ry  proletariatu .

S p i s  t r e ś c i :  Społeczeństwo klasowe a
państwo. Państw o a rewolucja. Doświadczenie la t 
1848—1851. Państw o a rewolucja. Dośvviadczenie 
Komuny Paryskiej 1871 roku Analiza M arksa. Ciąg 
dalszy. Uzupełniające w yjaśnienia Engelsa. Eko
nomiczne podstawy obum ierania państw a. Zwul
garyzowanie m arksizm u przez oportunistów.
Referat o rewolucji 1905 r. (1917). 1949. Książka, 
s. 30.

R eferat wygłoszony na zgromadzeniu młodzieży 
robotniczej w  Zurichu 22. I., 1917 r.
Dziecięca choroba „lewicowość" w komunizmie 
(1920). 1948. Książka s. 110.

Próba popularnego w ykładu m arksistow skiej 
strategii i taktyki.

S p i s  t r e ś c i :  W jakim  sensie można mówić
o międzynarodowym  znaczeniu rew olucji rosyj
skiej. Jeden z podstawowych w arunków  powodzenia 
bolszewików. Główne etapy w dziejach bolszewi.'»:- 
mu. W walce z jakim i wrogami w ew nątrz ruchu 
robotniczego wyrósł, okrzepł i zahartow ał się bol- 
szewizm? „Lewicowy" kom unizm  w  Niemczech.
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iPrzywódcy — P artia  — klasa — maSy. Czy rew o
lucjoniści powinni pracować w  reakcyjnych związ- 
kacli zawodowych. Czy brać udział w  parlam entach 
burżuazyjnych? „Żadnych kompromisów"? „Lewi
cowy" komunizm w  Anglii. N iektóre wnioski.
D o d a t ek.

Rozłam w śród kom unistów  niemieckich. Komu
niści i niezależni w  Niemczech. T urati i S -ka we 
Włoszech-. Niesłuszne wnioski ze słusznych przesła
nek.
Zadania związków młodzieży. (1920). W arszawa 1949. 
„Nasza K sięgarnia", s. 33.

Przemówienie wygłoszone na I ll-c im  Ogólno- 
rosyjskim  Zjeździe Komunistycznego Związku Mło
dzieży w Rosji 2 października 1920 roku.

O Leninie i leninizn:i2.
Lenin Włodzimierz Iljicz. — Moskwa 1945. Wyd. 
Lit. w  Jęz. Ob. , s. 252.

Je st to krótki zarys życia i działalności Lenina, 
opracowany przez IMEL. Zapoznanie się z działal
nością Lenina, daje nam  jednocześnie w  zwięzłej 
formie możliwość zapoznania się z historią ruchu 
robotniczego w  Rosji i zwycięską Rewolucją Listo
padową oraz pierwszym etapem  budownictwa so
cjalizmu.
0  Leninie. — Moskwa 1945 r., Wyd. Lit. w  Jęz. 
Ob., s. 95.

U m iejętnie zebrany zbiór artykułów , wspomnień
1 urywków  z książek pisarzy i działaczy społecz
nych Związku Radzieckiego i ca'ego św iata, boga
to ilustrow any stanowi bardzo cenny i ciekawy m a
teriał. N adaje się dla młodzieży. Może być bardzo 
dobrze w ykorzystany w pracy świetlicowej.

S p i s  t r e ś c i :  Lenin, jako organizator
i wódz KPR. Notatki. Na śmierć Lenina. O Leninie. 
Z rozmowy z pierwszą am erykańską delegacją ro
botniczą. Z rozmowy z niemieckim pisarzem  Emi
lem Ludwigiem. Przemówienie na przedwyborczym 
zebraniu wyborców stalinowskiego okręgu w ybor
czego Moskwy. Przemówienie w ygaszone podczas 
przyjęcia pracowników wyższej szkoły w Kremlu. 
O Leninie i Stalinie. 1945. Książka., s. 34.
Skrót życiorysów ujęty  w bardzo popularnej formie. 
Stalin J. — O Leninie. 1949. Książka s. 51.

Zbiorek przemówień poświęconych Leninowi.
Stalin J. — Zagadnienia leninizmu, 1947, Książ

ka, s. 564.
Teoretyczne rozpracowanie zagadnień leninizmu. 

daje klucz do wszystkich zagadnień, przed k tó
rym i staje działacz społeczny. Przestudiowanie tej 
książki jest ‘wskazane dla każdego i niezbędne dla 
działacza społecznego.

S p i s  t r e ś c i :  Od w ydawnictwa. Na pod
staw ach leninizmu. Rewolucja październikowa a 
tak tyka kom unistów  rosyjskich. Przyczynek do za
gadnień leninizmu. O trzech podstawowych ha
słach partii w kw estii chłopskiej. O haśle dykta
tu ry  pro letariatu  i biednego chłopstwa w okresie 
przygotowania października. Międzynarodowy cha
rak te r rewolucji październikowej. Na froncie zbo
żowym. Lenin a kw estia sojuszu ze średniakam i. 
O niebezpieczeństwie prawicowym  WKP (b). O od
chyleniu prawicowym w WKP (b). Rok wielkiego 
przełomu. W kwestii polityki agrarnej w  ZSRR. 
W kw estii polityki likw idacji kułactw a, jako klasy. 
Zaw rót głowy od sukcesów. W odpowiedzi tow a
rzyszom kołchoźnikom. O zadaniach działaczy go
spodarczych. Nowa sytuacja. — Nowe zadania bu
downictwa gospodarczego. O pewnych zagadnieniach 
historii bolszewizmu. Wyniki pierwszej pięciolatki.

Ó prńcy ila wsi. Przemówienie na pierwszym 
wszechzwiązkowym zjeździe kołchoźników-sztur- 
mowców 19 II. 1933 r. Referat sprawozdawczy na 
XVII zjeździe partii o działalności КС WKP (b) 
26. I. 1934 r. Przemówienie w pałacu krem lowskim  
na uroczystości prom owania akadem ików Armii 
Czerwonej 4. V. 1935 r. Przemówienie na pierwszej 
wszechzwiązkowej naradzie stachanowców 17. X[. 
1935 r. O projekcie konstytucji Związku SRR. 
O m aterializm ie dialektycznym i historycznym. Re
ferat sprawozdawczy na XVIII zjeździe partii o dzia
łalności КС WKP (b) 10. III. 1939 roku.

Całokształt m ateriału  znajdzie zainteresow any 
czytelnik w  styczniowym numerze biuletynu biblio
graficznego КС PZPR, który poświęcony został 
twórczości Lenina i Stalina.

Bogaty m ateriał rozpracowany zagadnieniowo, 
może być poważną pomocą dla pracowników nau
kowych i społecznych oraz dla instytucji w ydaw 
niczych.

W. M.

KOMUNIKATY 
Komisje w zakresie nauki o Itsiążce.

Państw ow y Insty tu t Książki rozesłał w  grudniu 
1948 r. kom unikat pod powyższym tytułem  celem 
planowego zorganizowania badań na tym  polu.

Zagadnienie książki ujm uje się z różnych pun
któw  widzenia: poszczególne nauki czynią książkę 
przedmiotem swoich badań. Aby rozwijać m eto
dycznie naukę o książce w  Polsce, w ydaje się po
żądane skupienie w  odrębnych zespołach osób, in
teresujących się książką w sposób twórczy w da
nym ujęciu naukowym. Zgodnie przeto z swym po
wołaniem zamierza Państw ow y Insty tu t Książki 
przystąpić do stworzenia kilku specjalnych komisji 
naukowych.

I. Każda z komisji m a jako przedm iot badań 
książkę, jej spraw y lub służące jej instytucje, ale 
każda — w odmiennym ujęciu. Można by zorga
nizować komisje w zakresie następujących dziedzin:

Historia — książki, bibliotek, bibliotekarstw a, 
księgarstwa.

.Metodologia — kompozycja p ‘śmiennicza (reda
gowanie tekstu); technika pracy naukowej i samo
kształcenie przy pomocy książki; system atyka bi- 
ЬИоТп ’̂’с7па.

D okum entacja i bibliografia — zagadnienia teorii 
i meiod.

Terminologia księgoznawcza — analiza i ustale
nie słownictwa fachowego w  zakresie prac nad 
książką.

Psychologia — książki i czytelnictwa, zawodu bi
bliotekarskiego i księgarskiego.

Socjologia — książki i czytelnictwa; studia nad 
metodam i upowszechniania słowa drukowanego w 
społeczeństwie.

Ekonomia przemysłu wydawniczego; produkcja 
i rozprowadzanie książek (ich cena); zagadnienie 
pracowników.

Praw o księgoznawcze — autorskie, wydawnicze, 
księgarskie, biblioteczne.

Higiena i patologia książki — zagadnienia z za
kresu chemii i biologii.

Estetyka książki — wygląd zewnętrzny, s truk tu 
ra  typograficzna, zdobnictwo, ilustracje.

II. P rogram  prac poszczególnych komisji objął
by na początek:

1. Opracowanie stanu badań polskich w  danej 
dziedzinie.

{Dokończenie na str. 36).
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KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU KSIĄŻKI

w sprawie normalizacji rewersu bibliotecznego

Zwyczajem przyjętym  w  postępowaniu norm ali
zacyjnym  Państw ow y Insty tu t Książki ogłasz.i 
uchwalony przez B ibliotekarską Komisję N orm ali
zacyjną PIK  8-9. X. 1948 pro jek t wzoru rew ersu n:i 
książki wypożyczane poza obręb biblioteki i zwraca 
się do wszystkich zainteresow anych instytucji i osób 
o n a d e s ł a n i e  w  okresie trzech miesięcy do 
Państwowego In sty tu tu  Książki (Łódź, ul. N aruto
wicza 59a) wszelkich u w a g  o tym  projekcie. 
Przyczynią się one do w yjaśnienia istniejących je
szcze wątpliwości i będą wzięte pod uwagę przy 
ostatecznym ustalaniu  niniejszego znormalizowanego 
blankietu. Poniżej zaznacza się związane z tą nor
m ą kw estie jeszcz;e sporne i dyskusyjne; wypowie
dzi na ten tem at są oczekiwane przede wszystkim.

W z ó r  K o m i s j i  podaje się z zachowaniem w y
m iarów  oryginalnych w  formacie A6 (105X148 mm), 
z podziałem podstawy: 98 mm (lewy odcinek) oraz 
50 mm (prawy odcinek):

i dołącza do zwróconej książki, z k tórą idzie do m a
gazynu i jest podstaw ą kontroli przy wycofaniu od
cinka sygnaturowego.

Układ rew ersu jest tak  rozwiązany, iż analogicz
ne rubryk i w ystępują obok siebie na jednej wyso
kości, co u łatw ia w ypełnienie rew ersu. W pionowej 
rubryce „Nazwa biblioteki" drukuje się pełne 
brzmienie nazwy biblioteki wypożyczającej.

Rewers ten jest przeznaczony zasadniczo dla bi
bliotek, w których czytelnicy otrzym ują num ero
w ane k arty  biblioteczne; w edług tych num erów  
układa się karto tekę w wypożyczalni. Jeżeli biblio
teka nie stosuje num erów  kart, w tedy w  górnej — 
celowo dosyć obszernej — rubryce lewego odcinka 
w pisuje czytelnik zam iast num eru karty  swoje na
zwisko i imię; układ rew ersów  następuje w alfabe
cie według nazwisk czytelników.

Poza Bibliotekarską Kom isją Norm alizacyjną 
zgłoszono przede wszystkim  p o s t u l a t ,  żeby

U wapi b ib lio tekarza L iczba  w ol. —  I
I  i r f b n  w o l .

Autor

Tytuł

Autor

Tytuł

Tom (Rocznik).......................................................   I Tom (Rocznil;)

Wypnżyrzając poiryższe dzieło ośujif dczam, że biorę pełną od-
poujiedzialność za jego całość i termin zmrotu stosouinie do Nazuiisko czytelnika 
regulaminu Biblioteki *

Wypełniać c z y t e l n i e  
przy otrzymaniu dzieła

Dn................. ....................

Podpis

Adres.

I
{ Data zamóuiienia 
I

19 R ew e rs 19.

Wzór składa się z 2 odcinków w trzech polach 
(odgrodzonych perforacją):. 1) P raw y odcinek stano
wi zamówienie. Po wyszukaniu książki w magazynie 
oddziela się zamówienie i układa się je w kartotece 
według sygnatury. Powinna ona być przechowywana 
w biurze magazynowym. 2) Lewy odcinek wchod^^i 
do karto tek i w  wypożyczalni-według kont czytelni
ków. Składa się on z dolnej części, tj. pokw itow a
nia (podpis, adres i datę staw ia czytelnik w  chwili 
uzyskania Icsiążki), i z górnej części, przeznaczonej 
dla wewnętrznego użytku biblioteki. Oddziela się ją 
W. mornencię oddania pokw itow ania czytelnikowi

u góry lewego odcinka wprow adzić zarówno n a z- 
w i s к o czytelnika, jako też n u m e r  k a r t y  
bibliot., przesuwając sygnaturę niżej (zob. nast. str.).

Napisy te sugerują w ypełnianie przez czytelnika 
zawsze obu rubryk  — także w bibliotekach, szere
gujących rew ersy według num erów  k a rt bibliotecz
nych.

Pożądane są wypowiedzi o tym:
1) czy dogodniejszy jest układ rew ersów  według 

num erów  k a rt czy według nazwisk czytelni- 
, . ków,
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elem entów przydatne są jednakże w  napisach 
obie rubryk i i dlaczego.

Druga w ażna kw estia — to spraw a tzw. t  e r -  
m  i n  a t  к  i czyli dodatkowego odcinka, umożli
wiającego założenie trzeciej karto tek i szeregowanej 
w edług daty wypożyczenia. Ten trzeci odcinek re 
w ersu zaw iera te same rubryki, co zamówienie 
(zob. we wzorze odcinek prawy) — lecz z datą w y
pożyczenia u góry; albo — w  uproszczonym wzorze 
— podaje co najm niej datę, n r k a rty  bibliotecznej, 
sygnaturę dzieła, tom  (rocznik). K arto teka term i- 
natek  ułatw ia oczywiście reklam ow anie zwrotu 
książek przeterm inow anych. Bez niej m usi biblio
tekarz przeglądać w  kartotece rew ersów  wszystkie 
konta czytelnicze, a w  ich obrębie — sprawdzać da
ty  poszczególnych rewersów.

— przynajm niej comiesięczne — przeglądanie całej 
karto tek i rew ersów  czy prowadzenie osobnej k a r
toteki term inatek  (z wszystkimi czynnościami do
datkowymi).

Jako p r ó b y  u ł a t w i e n i a  r e k l a 
m a c j i  zwrotów bez term inatk i poddaje się pod 
dyskusję:

a) codzienne notowanie num erów  wypożyczają
cych w  zeszycie kalendarzowym , według którego bę
dzie się w term inie pisać upom nienia po sprawdze
niu kont (możliwe zwroty, wcześniejsze);

b) w ybijanie datownikiem  daty wypożyczenia 
w  rubryce „Uwagi bibliotekarza"; przy przeglądzie 
rew ersów  będzie się ją  miało na widocznym miejscu;

c) opatrzenie rew ersu (lewy odcinek) nagłów
kiem  dw unastu miesięcy:

I II III  ̂ IV VI VII VIII

N r k a rty  b ib lio i.

IX

Isygn.

X i XI XII

|N r  k arty  b ibliot.
f

Uwafri b ib lio te k a rza L iczba  woI. L iczba  wol.

Pomimo to B ibliotekarska Kom isja N orm aliza
cyjna zaprojektow ała rew ers bez term inatki, uw a
żając, że 1) w ypełnianie term inatek  obciąża dodat
kowo czytelnika, 2) czynności bibliotekarza, zw ią
zane z prowadzeniem  karto tek i term inatek  w ym a
gają więcej wysiłku, niż okresowe przeglądanie ca
łej karto tek i kont, gdyż obejm ują: a) codzienne sze
regowanie term inatek  według num erów  kont (nad
to w  bibliotekach wypożyczających na niejednako
we okresy — układanie pod różnymi datami), b) e- 
w entualne dopełnianie danych term inatki w  momen
cie pisania upomnienia, m ianowicie przy wzorze 
uproszczonym w yszukiwanie nazwiska czytelnika, 
adresu, autora i ty tu łu  dzieła w  kartotece kont,
c) przekładanie odcinka z jednego miejsca w  inne 
w  razie prolongaty, d) wycofywanie term inatki przy 
zwrocie książek.

In sty tu t prosi o wypowiedzi:
1) czy i w  jaki sposób biblioteki, które nie m ają 

term inatek  utrzym ują stan  wypożyczeń w  porządku; 
jak  często dokonują rew izji wszystkich kont czytel
niczych i w ysyłają upom nienia o zwrot książek 
przeterm inow any cłi;

2) jak  często w ysyłają upom nienia biblioteki pro
wadzące karto tekę term inatkow ą (czy codzień);

3) który sposób utrzym yw ania stanu wypożyczal
ni bez zaległości w zwrotach jest ekonomiczniejszy 
ze względu na czytelnika i bibliotekarza: okresowe

ł
W perforow anym  nagłówku każdem u miesiąco

wi odpowiada jedna kratka. Zależnie od miesiąca, 
w którym  następuje wypożyczenie, usuwa się od
cinki ubiegłych miesięcy (podobnie w  razie prolon
gaty). Pow stają w  ten  sposób nagłówki o odmiennej 
długości, k tóre wskazują, w  jakim  miesiącu w y
pożyczono książkę. N aw et dokładny dzień wypoży
czenia można wybijać datownikiem  w  odpowiedniej 
kratce miesięcznej. Długość nagłówka rew ersu (licz
ba kratek) i ew entualna data w skazują przy prze
glądaniu karto tek i rewersów, kiedy zachodzi po
trzeba upomnienia o zwrot.

Nadto term inu zw rotu i częstego obiegu książki 
pilnuje sposób następujący: czytelnik żądający dzie
ła, które w danej chwili jest wypożyczone, składa 
na druku pocztówkowym specjalne zamówienie. 
D ruki te układa bibliotekarz w  kartotece rewersów 
przy danym  rewersie, co stanowi dlań wskaźnik te r
minowego upom nienia się o zw rot tego dzieła.

W ykonanie rew ersu z papieru o k a r b o n i 
z o w a n y m  o d w r o c i u  (mechaniczne odbi
janie napisów na dalszych kartkach  — zam iast nie
poręcznego podkładania kalki) byłoby rozwiązaniem, 
oszczędzającym czytelnikowi parokrotnego wypeł
niania takich samych rubryk. W prowadzenie tej 
techniki spowoduje w  przyszłości opracowanie no
wego wzoru rew ersu (ewentualnie naw et z term i- 
natką, gdyby jej powszechnie żądano).
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Dokończenie komunikatu ze str 33).
2. U stalenie najpilniejszych tem atów  do opraco

w ania i powierzenie ich w ybranym  autorom .
3. Inform ow anie badaczy polskich o w ynikach 

pracy za granicą w  oznaczonjnm zakresie.
4. Podaw anie stanu  badań polskich do w iado

mości zagranicy.
III. Jako  uczestników poszczególnych komisji 

przew iduje Xnst3rtut nie tylko pracowników książki 
(bibliotekarzy, bibliografów, księgarzy) stosownie 
do ich specjalnych zainteresow ań badawczych, ale 
także przedstaw icieli oznaczonych nauk  z poza n a

szych zawodów, o ile zajm ą się książką jako jed
nym  z przedm iotów swych badań.

Komisje ukonstytuują się na pierwszym  zebraniu, 
w ybierając przewodniczących i sekretarzy. Okreso
we zebrania członków komisyj obejm ą odczyty, r e 
fera ty  i dyskusje. Państw ow y Insty tu t Książki bę
dzie się s ta ra ł o pomoc subw encyjną na realizację 
poszczególnych badań a  także o publikow anie go
towych prac.

In sty tu t prosi o zgłaszanie czynnego udziału. Ze 
swej strony służy wszelkim i inform acjam i.

TRESC; A r t y k u ł y :  Muszkowski J. Nowe 
prądy  w  kształceniu bibliotekarzy. — Janiczek J. 
Nowy etap w  pracach nad upowszechnieniem książ
ki. — Przelaskowski R. B -ka Publiczna m. st. W ar
szawy w  czwartjTTi roku odbudowy. — Kozioł Cz. 
W gościnie vl radzieckich kolegów. — Birkenma- 
jer A. Międzynarodowy zjazd bibliotekarzy w  Lon
dynie. — B. G. S. W ystawa książki radzieckiej. — 
J. O. Na tem at dwóch w ystaw  książki — francu
skiej i angielskiej. — S y g n a ł y  ż y c i a :  War- 
czygłowa Z. B -ka Publiczna m. st. W -wy (kronika 
za okres 1. X — 1, X II. 48). — Kossonogowa Z. D ru
ga konferencja Bibliotekarskiej Kom isji N orm ali
zacyjnej P. I. K. — W spółpraca w  zakresie doku
m entacji z Czechosłowacji. — Nowodworski W. K on
ferencja w  spraw ie szkolnictwa bibliotekarskiego 
i księgarskiego. — Z ż y c i a  Z w i ą z k u :  Z
prac Zarządu Gi. ZBiAP. — P r z e g l ą d  p i 
ś m i e n n i c t w a :  K atalogy knihoven kolej i 
K arloyy Uniw ersity (B. Horodysld). — P oradnik  
Bibliograficzny: Dzieła Lenina i o Leninie. (W. M.) 

— K om unikat P. I. K. w  spraw ie norm alizacji re 
w ersu bibliotecznego. — Komisje w zakresie nauki 
o książce.

CONTENS: A r  t  i с 1 e s: J. Muszkowski. New 
trends in train ing  librarians. — J. Janiczek. New 
stage in  the w orks over the popularization of books.
— R. Przelaskowski. The Public L ibrary  of the city 
of W arsaw. — Cz. Kozioł. A visit to Sowiet collea- 
gues. — A . BIrkenmajer. In ternational Congress 
of L ibrarians in London. — B. G. S. The exhibition 
of the Sowiet book. — J. O. On the two exhibitions 
of books — the F rench  book and the English one.
— S i g n a l s  o f  L i f e :  Z. Warczygłowa. The 
Public L ib rary  of the  city of W arsaw  (the chronicie 
1. X. — 31. X II. 48). — Z. Kossonoga. The second 
conference of the L ibrarians Committee of the S tate 
Institu te  of Book on Norm alization. — The collabo- 
ration  w ith  Czechoslovakia w ith in  the  rangę of do- 
cum entation. — W. Nowodworski. Conference on li
b rarians’ and booksellers’schools. — The life of 
the Association. — Review: K atalogy knihoven ko

lej i K arlovy Uniw ersity (B. Horodyski). — Biblio- 

graphical Advisor. Works of Lenin and about Le

nin. (W. M.) — BiuUetin of the S tate  Institu te  of 
Book on the  norm alization of the lib rary  receipt. — 
Commision on the science of book.
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