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W  związku groźbą ekskomuniki zawartą w znanym oświadczeniu Watykanu 
Prezydium Zarzc^u Głównego Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich na 
swym sierpniowym posiedzeniu postanowiło rozesłać do Kół Związku, opublikować 
w prasie oraz przesil do wiadomości I F L A  (Międzynarodowej Federacji Związków 
Bibliotekarzy) następujące oświadczenie:

Polska Demokracja Ludowa zapewnia wszystkim swym obywatelom swobodę 
kultu religijnego. Pięć lat dzielące nas od dnia wyzwolenia nie pozostawia co do tego 
żadnych wątpliwości. Rząd Polski w dążeniu do jak najszybszej odbudowy material
nego i kulturalnego życia narodu przyłożył się w niemałym stopniu do dźwignięcia 
z ruin wielu kościołów i do zorganizowania życia religijnego tam, gdzie powstały po 
temu warunki. Dekret Rządu z dn. 5 sie)^pnia br. jest dalszym dowodem Jego starań 
o zapewnienie wszystkim obywatelom swobody sumienia.

W  śimeUe tych faktów groźba ekskomuniki zawarta w oświadczeniu papieża 
a inspirowana, jak sądzić należy, przez podżegaczy wojennych, nie jest wyrazem 
prawdziwej troski o życie religijne w Polsce, lecz została podyktowana, względami 
politycznymi, które są ^/rzeczne z powszechnym dążeniem świata pracy do utrzy
mania pokoju i są obce dobru narodu polskiego kroczącego wytrwale ku odbudowie 
Icraju i umocnieniu osiągnięć demokracji ludowej.

Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
(Janina Kraczkiewicz, Wanda Michalska, Irena 
Morsztynkiewiczowa, Jan Piasecki, Franciszek 
Sedlaczek, Adam Stebelski, Jadwiga Szemplińska)

Zamek w  Jarocinie.



DLACZEGO JAROCIN?
Dlaczego Jarocin?

Pytanie takiie stawia świat bibliotekarzy w  Polsce, 
stawiiają go a sami m ieszkańcy Jarocina?

A b y na to pytaniie odpowiedizieć, naileży najpierw 
postawić inne pytanjie: j,aki cel ma Państwowy Osro# 
dek Kształcenia Bibliotekarzy?

O tó ż Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy ma na 
celu:

I., kszitaicenie zawodowe na różaych  poziomach 
kandydatów na bibliotekarzy,

2. dokszt,ałcanie osób pracujących w  bilbiliote# 
kach różnych typów ,

3. współdziałanie w  aikcjii dokształcania zawodo
wego czynnych bibliotekarzy.

Cele te ma O irodek realizować przez o^ow ied# 
nią organizację i program  nauki, przez zaiprawienie 
słuchaczy do samodzielnej pracy, przez kierowanie 
na drogę tw órcze)pracy badawcze], naukowej; w  dzie^ 
dżinie nauk: bibliologicznych na kursach o w yższym  
poziom ie i przez popieranie tej pracy wśród bibliote
karzy, wreszcie przez w ychow aw cze oddziaływanie 
na słuchaczy w  duchu ideologii demokratycznej. 
Ośrodek wilnian organizować form y pracy, służące 
dalszemu ^kształceniu i doskonaleniu pracy czyn# 
nych bibliotekarzy. Nieod^zownym będzie organizoi! 
wanie p raktyk  bibliotekarskich. D o realizacji w y
mienionych zadań przyczyni się również wydawanie 
publikacji ii sikryptów z  zakresu działania P.O.K.B.

D la osiągnięcia tych  celów w  proijekcie jiest oirs» 
ganizacjia:'

a) rocznego studium bibliotekarskiego,
b) kursu koresipondencyjnego o programie stu# 

dium,
c) różnych ikursów krótszych o  różnych pozio# 

mach Ш programach,
d) konferencyiji, zjjazdów,
e) poradnictwa na odciniku samokształcenia w  

dz iedzinie, bibliologii.

Ośrodek powilniien utrzym yw ać kontakt zi ini# 
nym i lirastytucjjiami, m ającym i na celu zajmowanie 
się sprawami dotyczącym i biblioteik i czytelnictwa: 
oraz z absolwentami kursów.-

Dlaczego Jarocin nadaje się na siedzibę Ośrodka?
Przede wsz,ystkim jiako mias'to o okoiło 14 000 

mieszkańców m oże być traktowane jako przeciętne 
miasto poląkie nadaijiące się >do badań nad czytelnic;» 
twem. *

Miasto posiada icztery szlkoiy podstawowe, liis 
ceum ogólnokształcące, średnią szkołę zawodową, 
liceum zawodowe przem ysłu drzewnego.

Zasadniczo spotykam y tu prawie wszystkie ty p y  
bibliotek, a więc szkolne, miejiską, powiatową, gminni 
ną (wiejską), organizacyj S|pd!ecznych; mogą one sta# 
nowiić dobry warsztat dla praiktyk biblliotecznych.

Są tu też dwie 'drukarnie, introligatornia.

Samo miiaisto czyste, dużo ziieleni, zelektryfikow ać 
ne (sieć elektr. z Kalisza), skanalizowane ,posiada 
wodociągi, gaz.

Dzisiejisza siedziba Państwowego Ośrodka' Ksztai# 
cenią Bibliotekarz,y to dawny pałac (zwany zamkiem) 
księcia Radolina, zniemczałego (w latach 1860 i  nast.) 
rodu 'poilsikiiego Radolińskich. Budynek aczikoilwtiek 
budowany z innym przeznaczeniem, nadaje się dla 
celów, na jjalki zastał przekazany. Sale rozm aitych 
rozmiarów, ^ stem  korytarzow y pozw oliły na pira# 
wie „idealne" wydzielenie t r z e c h  części, a to: 

uczelni, 
internatu, 
bibliotek. ■

W ięc przede wszystkim*' u c z e l n i a :  W  tej
części (wschodnie skrzydło) znajdą pomieszczenie 
trzy  sale wykładowe, dwie sale na czytelniespracows. 
nie z. biblioteką podręczną, „muzeum książki", inss 
troligatornia, oraz „sala m uzyczna" nadaijiąca siię mai 
klub-świetilHicę. "W duiżym halllu mogą być urządzane 
stalie w ystaw y aiktuallne dila słuchaczy w  związiku 
z wykładami.

I n t e r n a t  obejm ujący pierwsze piętro części 
środkowej oraz zachodniego skrzydła pomieści sysa 
pialnie na 80 słuchaczy i kilku w ykładow ców . 
W  przyziem iu mieści się jadailnia i  kuchnia oraz tu# 
sze i mechainiczńia piralnia (w stadium realizacji).

"W proijielkcie jest takie wyposażenie internatu, a#> 
by słuchacze mi(eli do u żytku  poduszkę, koc, prze# 
ścieradła, szafę oraz szafkę p rzy  łóżku. W  pokojiach 
są um ywalnie z  wodą bieżącą zimną i ciepłą .

Talkie w anm ki pozw olą na postawienie życia 
internatowego na właściwym  poziomie, 00 znów  ma 
niemałe znaczenie wobec intensywnej pracy słucha
czy. ' •.

Odrębną całość na parterze (zachodnie skrzydło) 
stanowią: b i  b 1 i o  t  e к  a p o i w i a t o w a l
i m i e j s k a  oraz obok z osoibnym wejściem 
o d d z i a ł  dla d z i e c i .

Ogółem  w  budynku jest oikoło 50 izb większych 
i mniejszych nie licząc przyziemia.

Położeniie budynku jest bardzo odipowiednie. 
Piękne otoczenie (park 30 ha, 'z czego dla samego 
Ośrodka 2,58 ha), cisza —  to  sprzyjaj,ące warunki do 
pracy. „Zam ek" znajduje się w  niewidlikiej odleg# 
łości od „śródlmieścia": (5 minut) a od dworca ko- 
1-ejowego jest nie więcej niż 10 minut drogi.

Wanuinlki komunilkacyjne są również korzystne. 
Jarocin leży u zbiegu 6 linii kolejow ych: do Pozna# 
niia (67 km), do Wrześni#Gniezna, do Leszna, do 
Śremu# Czemipinia, do Krotoszyna#'Wrocławia, do 
Óscrowa#Katowic. Przez Jarocin przebiega około 40 
posjiągóiw osobowych dzćiennie.

Mimister Oświaty rozporządzeniem z 30. XII. 
1948 r. powołał do życia P.O.K.B., a prawie rów# 
nocześnie Ministerstwo Rolnictwa i  Reform  Ro'lnych
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Dawna rezyidencja zniiemczałęgo 

Polaka „księcia" R a d o Ł a  mogła 

„pom,iieśaić“  siiedem osób jiego ro- 

dziiniy. Dziiisiaji zamieszkiwać ш  

będziiie ponad o^mdziiesiąt osób, 

zaprawiających się do poiytiecz- 

nej pracy w  nowej POLSCE.

przekazalio budynek z częścią parku na jiego oele. 
W  ten sposób uzyskało się s t a ł ą  s i e d z i b ę  
dila szikoleniia bibliotekarzy, jakiej do tej pory taik 
bardzo brakowało. '

Obecniiie (sieripień 1949 r.) nie cały budynek jest 
już w użytkowainiiti. Rolboty instalatorsilciie i budowa 
lane pirowadzoine są w  zacłiodnim Skrzydle. W  naji# 
bliższych dniach zostanie oddanych do użytku dal
szych sześć sypialń. 'W stadium wykończenia są po  ̂
mieszczenia przeznaczone na bibliotekę miejską (wy? 
pożyczalnia, czytelnia, magazyn). Natomiast oddział 
dziiecięcy oraz ostatnie cztery pokojie internatu bę? 
dą gotiowe oraiiprawdOipodobniej z końcem paździer? 
nilka.

Jarocin nie jest calłlkiem obcy bibliotekairzom. 
W  ro'ku 1947 gościł dwa 'kursy jednomiesięczne dla 
kierownikówjbiblliotek powiatowych, a w  1948 ro# 
ku dwa dailisze talkie same, nadto końcow y ikurs dila 
kierowników bibliotek powiatowych (grupa „Kór?

niik“ ), 'kiiika 'kursów dła pracowników bibliotek miej.! 
skich i powiatowych oraz killka kursów kierownilków 
biblioteik gmimniych. Zaijęoia trwały do 22 girudnia 
1948 r. Po tym czasie nastąpiła przerwa celem umożs 
liwienia odnowienia dlotychczais zajmowanej stareji 
części (wschodniej).

O d I czerwca przystąpiono do prac oirgantizacyj/!! 
nych Ośrodka. Powoiano personel, uzupełniono 
inwentarz, uiporząd'kowanio otoczenie talk, ,że dnia 
6go łipca byfto wszystko gotowe, aby w  dniu na;» 
stępnym (7. VII.) przyjąć dwutygoidniowy manistes 
riailny ikurs dla opiekunów bibliotdk szkół podstaw 
wowych. Do dnia 22 sierpnia odbędą się trzy  taicie 
kursy. Potem będzie zorganizowan,y dwumiesięczny 
kurs dla kierowników bibliotek powiatowych, a na# 
stępnóe kursy końcow e dla kierow ników  tych bli# 
bliotek (gru)py „Spala", „Okęoie", „Jarocin I“ , 
,,Jarocin II“ ).

F. S.

POD ZNAKIEM PLANU 6-CIOLETNIEGO *)
Jestem wdzięczny Redakcji za zaproszenie do 

umieszczenia tego artykułu. Uważam je dla siebie 
za cenne, gd yż pozwala mi ono przem ówić do blis# 
kiego kręgu działaczy, z którym i łączą mnie wspóL 
ne zainteresowania i troski.

Artykuł' mój ma na celu omóv/ienie spraw, któ# 
re nie będą nov/e dla świata bibliotekarskiego, ale 
mogą —  przynajm niej niektóre —  wywołać, opo'# 
zycję. Cieszyłbym  się z tego. Byłby to dowód, że 
poruszam sprawy żywe, podlegające dyskusji. C zyż 
można zaprzeczyć, że różne zagadnienia bibliotecz- 
nojczytelnicze dają do tego wiele okazji? Zwłaszcza 
dziś w  przededniu Planu 6#letniego .—  gdy mamy 
obowiązek krytycznie sprawdzić, czy wszystko „go# 
tow e“ .̂

Za mało aktywności.
Żyjem y w okresie olbrzym ich wysiłków mas 

pracujących. Stale rosnące rezultaty tych wĵ siłl#

ków  stwierdzamy we wszystkich dziedzinach gos# 
podarczych.

Podobnie w ytrw ały i  skuteczny wysiłek winni 
w ykazyw ać również działacze, którzy dążą do u-

*) Od Redakcji.
Artykułem tym {pierwszym z cyklu) napisanym 

przez Dyrektora Instytutu Kulturalno-Oświatowego 
„Czytelnika" pragnie Redakcja zainaugurować jak 
najszerszą dyskusję na temat kształcenia kadr bi
bliotekarzy.

Zagadnienie to wysuwa się obecnie na czoło 
kwestii związanych z umasowieniem czytelnictwa 
w Polsce i musi być rozpatrzone przez Ministerstwo 
Oświaty, TURiL, Związek Bibliotekarzy i Archi
wistów Polskich i przez inne zainteresowane insty
tucje państwowe i społeczne.

Tezy artykułów St. Tazbira oparte są na refe
racie wygłoszonym przez niego na Podkomisji Szko
lenia Kadr Komisji Głównej, do Spraw Kultury przy 
Prezydium Rady Ministrów.

99



pówszeckniania i .pognębiania ruchu bibliotecznos: 
czytelniczego.

A b y  ten wysiłek był istotnie pełny i jia’k najbar# 
dziej ow ocny —  polityka biblioteczna, stanowiąca 
czę^ć ogólnej polityki kulturalnosoświatowej, win^ 
na byd przemyślana i nie m oże być ujmowana —  
jak dotychczas —  ciasno""i połowicznie; należy ją 
traktow ać w  szero^kim znaczeniu słowa' jaiko poli# 
tykę bibliotecznotf^czytelniczą.

Za politykę biblioteczno-czytelniczą nie mogą 
być odipowiedzialni ty lk o  działacze biblioteczni; do 
wspóliodpowiedzialności muszą się poczuwać również 
p olitycy  kulturalni i wszyscy działacze oświatowi; 
nakłada to  zwłaszcza na tych  ostatnich obowiązek 
brania czynnego, wszechstronnego udziału w  oprą? 
cowaniu planu tej polityki.

A b y  działacze oświatowi mogli pow yższy obo? 
wiązek dobrze wypełnić należy ich przede wszyst^ 
kim  wezwać do gruntownego przedyskutowania ze  ̂
branych przez nich doświadczeń i spostrzeżeń.

W inna się tym  zająć jak najszybciej Naczelna 
Dyrekcjia Bibliotek, organizując odpowiednie kon# 
ferencje i pobudzając działaczy oświatowych dio 
wypowiiedzi pulbliicznych przede wszystkim  w  pra
sie fachowej.

W  opracowaniu szczegółowych w ytyczn ych  po? 
lityiki bilblioteczno^czytelniczej oraz czuwaniu nad 
ich prawidłową realizacją winni mieć równieiż u# 
dział zainteresowani działacze społeczni z  Komite? 
tów  Bibliotecznych (wojewódzkich i powiatowych).

W szystko to  przyczyniło b y  się do pogłębienia 
metod pracy w  dziedzinie biblioteczno^czytelniczej!, 
a przede wszystkim  mogło b y  okazać dużą pomoc 
poczynaniom  i  wysiiikom Głównej Komisji do 
Spraw Kultury.

Perspektywa sześciolecia
Szeroko rozumiana polityka biblioteczno#czy!! 

telnicza musi się interesować:

a) ruchem intelektualnym  jako podłożem  moża 
liwości w ydaw niczych w  zakresie produkcji 
książki bibliotecznej,

b) postępem gospodarczym i warunkami jego 
rozwoju, jiako czynnikam i, określającymi ilo# 
ściowe i jakościowe potrzeby ruchu czytelnia 
czego,

c) stanem organizacyjnym  i układem wzajem# 
nym  istniejących sieci bibliotecznych oraz u# 
strojem ich księgozbiorów,

d) możliwościami finansowymi organizatorów 
tych sieci,

e) formami obrotu gospodarczego książką i 
kalkulacją jej ceny,

f) szkołą jako' ośrodkiem powołanym  również 
do w ychow yw ania czytelnika pozapodręczni? 
kowego,

g) funkcjonowaniem innych urządzeń kultu# 
ralnych mających pośredni zw iązek z książ#’ 
ką.

h) aktywnością czytelniczą różnych środowisk 
społecznych,

i) indywidualnym  stosunkiem czytelnika do 
książki.

Punktem wyjścia dla planu polityki biblioteczno# 
czytelniczej na okres najbliższego 6-lecia jest Mowa 
Wrocławsika Prezydenta Rzplitej z  listopada 1947 r.

W ytyczn ych  do planu należy szukać w  części 
II U chw aty Rady Państwa z dnia 8 marca 1947.

W inno się p rzy  tym  mieć na uwadze, że w  okre# 
sie realizacji planu 6-letniego —  między innymi 
osiągnięciami:

a) będą stworzone sprzyjające warunki do roz# 
woju myśli naukowej i twórczości artystycz# 
nej,

b) zostaną znacznie zwiększone nakłady na roz# 
budowę sieci szkół, bibliotek, teatrów, kin, 
radia, co zmniejszy dysproporcje między 
wsią a miastem,

c) około 50%  m łodzieży kończącej szkołę pod# 
stawową kształcić się będzie dalej w  szkołach 
i na kursach zaw odow ych oraz w  szkołach 
ogólnokształcących,

d) szkoły politechniczne dadzą gospodarstwu 
narodowemu około 4 tys. inżynierów rocz# 
nie, a nadto przeszkoli si-ę ogółem  80— 100 
tys. pracowników technicznych,

e) ilość studentów podniesie się z górą 0 1 0  000,
f) powstaną kadry nowej inteligencji pocho#' 

dzenia robotniczego i chłopskiego,
g) zostanie zelektryfikow anych now ych 8— 10 

tysięcy grom ad wiejslkich,
i) przewiduje się dopływ  do miasta kilkuset 

tysięcy now ych pracowników i przeszkolenie 
w  zawodach 'nierolniczych 800— 900 tysięcy 
ro^botników,

j) nastąpi intensyfikacja produkcji rolnej i roz# 
w ój pirzemysłu miejscowego,

k) zlikwiduje się analfabetyzm.

Brak m ierników
N ie można prowadzić na sposób nowoczesny 

planowej pracy, gd y się nie posiada statystyki, norm 
i wskaźników. O  tym  wie dzisiaj: każdy rozsądny 
człowiek. A  jak jest w  rozpatryw anej dziedzinie?

Naczelna D yrekcja Bibliotek nie opracowała do# 
tychczas materiałów rejestracyjnych, zebranych za 
rok 1948, a w yniki rejestracji z roku 1947 zdążyły 
się już częściowo zestarzeć; a przy tym  nie zawie# 
rały żadnego materiału, k tó ry  by ilustrował dyna# 
mikę ruchu biblioteczno#czytelniczego.

Ze statystyk dawniejiszych, nie dostatecznych 
zresztą i nieudolnych, m oglibyśm y jeszcze w ydobyć 
jakieś ogólne liczby, określające np. zasięg czytel# 
nictwa „powszechnego” w  caiym  kraju i przecięt# 
ne dla bibliotek „sam orządowych" i „sipołecznych".

*) Przykłady pod punktami od „a“ do „k“ sta
nowią wyjątek z referatu min. H. Minca na Kon
gresie Zjednoczeniowym — „Osiągnięcia i plany go- 
spodarcze*' — wydawnictwo „Książki i W iedzy“ , 
1949.
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Obecnie trudno byłoby stwierdzić, nawet w  przy# 
bliżeniu, czy  np. mamy milion czytelników książ#' 
ki „powszecbnej" w  kraju i jaka np. przeciętna 
czytelników  przypada na jedną bibliotekę, w  któ^ 
rejkolwiek z istniejących sieci bibliotecznycb.

T ym  b?.rdziej nie umielibyśmy scharakteryzo^ 
wać stosunku wypoiżyczeń do księgozbiorów, do 
ilości czytelników  itd.

Wiem, oczyw'is'cie, że biblioteki większe, pra# 
widłowo prowadzone, skrzętnie zbierają różne cen# 
ne materiały, ale czemuż materiały te nie są uogób 
nione do skali krajowej? Czem u tak powoli orga# 
nizują swoje statystyki biblioteki „społeczne"?

I dlatego uznać należy chyba za sprawę palącą, 
aby były jak najszybciej ogtoszone jakieś zasady 
prawidłowej, okresowej sprawozdawczości uwzględ^ 
niającej najistotniejsze zjawisika ruchu biblioteczno#' 
czytelniczego. W  celu osiągnięcia ścisłej porówny# 
walhości przynajm niej część haseł sprawozdawczych 
powinna być potraktowana jednolicie dla wszelkie# 
go rodzaju bibliotek.

Trudności terminologiczne
Niedawno ktoś mi w yraził ubolewanie, gdy po-# 

wiedziałem, że nie wiem, co to jest „biblioiteka“ . 
A  powiedziałem to prawie zupeilnie serio. Bo czyż 
nie powstaje zamęt przy używaniu i nadużywaniu 
dzisiaj tego słowa? C zyż w  mowie potocznej, w  
sprawozdaniach, referatach i prelekcjach nie szer# 
mujie się .tym pojęciem, gdy uważa się za „biblio# 
tekę“ równie łatwo kiUkudziesięciotomowy, nieraz 
przygodny księgozibiór jak i wielką bibliotekę uni# 
wersytecką? N ie da się doprowadzić do uj.ednoli# 
cenią zaisad aprawozda/wczoiści, jeżeilli nie zostainiie u# 
stalony autorytatywnie pełny w ykaz jednoznacz# 
nyęh terminów, używ anych przez biblioteikarzy i 
oświatowców.

Zdawaiło by się, że konieczność taka jest oczy# 
wista, a jednak nie widać, aby ktoś w  tym  zaikre# 
sie chciał zaprowadzić jakiś ład, nieodzowny prze# 
cież dla zracjonalizowania pracy.

Dlatego należaiło b y  się zatroszczyć, aby przy# 
najmniej w  nowopowstałych terminach, jaik np. 
„punkt biblioteczny" nie dopuścić do zniekształcę# 
nia ich właściwych znaczeń.

Ponieważ wyrażenie ,^punkt biblioteczny" wcho# 
dzi w coraz szerszy obieg i jest niewątpliwie waż# 
nym, a w  najbliższej przyszłości m oże stać się pod#' 
stawowym  pojęciem organizacyjnym w  ruchu czy# 
telniczym, niech mi wolno będzie zw rócić tutaj 
specjalnie uwagę czytelnika . na ten termin.

W ielki czas powiązać sieci biblioteczne
Jak wiadomo, od niedawna rozstrząsa się tę spra#* 

wę w różnych zainteresowanych kręgach. A le pro# 
ces krystalizacji zasad powiązania organizacyjnego 
różnych sieci bibliotecznych i ustalenia ich współ#, 
życia w  celu zwiększenia wspólnych w ysiłków  w 
dziele upowszechnienia ruchu czytelniczego winien 
być jak najbardziej przyśpieszony. W iem, że nie 
jest to sprawa ca^'kiem prosta i że późniejsza prak#

tyka długo jeszcze może nastręczać róiżne trudno# 
ści, sądzę jednak, że pośpiech jest nieodzowny, jeśli 
chcemy przyspieszyć i ująć w  ram y organizacyjne 
ruch m asowy w zakresie czytelnictwa. A  przecież 
tego pragniemy.

O tóż zważywszy, że od czasu wejiścia w  życie 
dekretu bibliotecznego:
'  a) ogóilnokrajowa sieć bibliotek powszechnych 

znacznie się wzm ocniła i zagęściła,
b) że p rzy  dalszej opiece i pom ocy Państwa oraz 

staraniach samorządu siła jej i  zasięg działa# 
nia będą coraz szybciej wzrastać,

c) że powiększają się ustawicznie zasoby biblio# 
teczne we wszystkich innych bibHotekach w 
Kraju i że  działalność ich przybiera na sile,

d) że rozbudowały się społeczne organizacje 
masowe, a Zw iązki Zawodowe doprowadziły 
już swoje zasdby biblioteczne do stanu pô r 
nad I 500 000 tom ów,

e) że wreszcie realizacja'  ̂postulatu upow&zech# 
nienia i pogłęfbienia czytelnictwa będzie w 

najbliższym 6#'leciu jednym z głównych za# 
'dań państwowej polityki kulturalnej;

—  należy uznać za pilną konieczność jaik najszyb# 
sze ułożenlile stosunku m iędzy siiecią bilbliiiotek pow 
szechnych a pozostałym i bibliotekami (innymi sie#i 
ciami) w  talki sposób, aby tam gdzie to  jest moż# 
liwe, działalność sieci bibliotek powszechnych by# 
ia przez te biblioteki wzmacniana na ustalonych 
zasadach organizacyjnych, zapewniających należy# 
tą obsługię jak najszerszych kręgów  czytelniczych 
przy jak najbardziej ekonomicznym obiegu ksią# 
żek.
Propaganda czytelnictwa

O  propagandzie czytelnictwa mówi się naresz#' 
cie jiuż powszechnie, ale nie nadaje się jej jeszcze 
charakteru zorganizowanego i w yrazu ogólnokra# 
jowego. Jest to  już chyba jednak ty lko  kwestia 
krótikiego czasu.

W iele sposobów m oże służyć do budzenia ak
tywności czytiellniiczej różnych środowisik społecz
nych.

Ogrom nie przydatną do tego —  jak wskazują 
liczne obserwacje —  m oże być stosowana obecnie 
coraz częściej i powszechniej akcja', polegająca n i 
organizowaniu sipotkań autorów ze słuchaczami z 
różnych środowisk; akcję tę należy rozwijać i pc# 
głębiać.

*) Przez „punkt biblioteczny" rozumiem to m iej
sce, do którego na podstawie porozumienia z wła
ścicielem (posiadaczem) miejsca, właściwa teryto
rialnie lub organizacyjnie biblioteka (oddział), prze
kazuje w  odpowiednich terminach komplety po
trzebnych książek (ew. czasopism) pod warunkiem, 
że właściciel (posiadacz) miejsca zapewni zgodnie 
z umową: a) bezpieczeństwo książkom, b) staranne 
przechowywanie dowodów i druków bibliotecz
nych, c) propagowanie czytelnictwa, d) żywy obieg 
książek w  miejscowym środowisku, e) sumienne 
wykonywanie czynności ewidencyjnych i sprawo
zdawczych oraz f) terminową wymianę książek 
przeczytanych.
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Dobrze służy sprawie aktywizacji, szczególnie 
w ^rodowisikach wiejiskich, akcja tzw. Zespołów 2y  ̂
wego Siowa, mogąca —  dzięki szczupłemu składowi 
zespołów —  docierać z artystyczną propagandą ksiąiż- 
ki i słowa drukowanego w  ogóle do najbardziej od# 
dalomycli gromad wiejskich i małych osad. A kcję tę 
należało b y  wszechstronnie popierać. N ależy się 
jednak z góry liczyć z tym, że będzie ona wybit# 
nie deficytowa.

N ależało b y  wrócić do organizowania na jak 
najszerszą skalę zaniedbanej w  ostatnich latach ak# 
cji odczytów  popularnych opartych o różnorodną 
tem atykę z zastosowaniem przezroczy.

A kcja odczytow a winna ogarnąć przede wszyst# 
kim osady i wszystkie mniejsze miasta jako osrod? 
ki zaniedbane pod względem kulturalnym .

A kcję odczytow ą było by dobrze w wielu ra# 
zach łączyć z  akcją kin objazdowych.

Najwięcej, jedinjak możn:a b y  przyw iązyw ać njadziei 
do w yników  akcji aktywistów czytelniczych, gdyby 
taka była szybko zainicjowana i planowo organizo# 
wana na obszarze całego ikraju. Ona dopiero —  jak 
m ożna sądzić —  uczyniłaiby ruch czytelniczy паг 
prawdę masowym,' trwałym  i rzeczywiście pogłę# 
bionym, zwłaszcza wśród m łodzieży.

A ktyw izacja ruchu czytelniczego

O  sprawie „aiktywistów czytelniczych" nie wspo# 
minało się dotąd publicznie —  wcale. Pożytecznie 
było by więc w yw ołać na ten temat dyskusję. Chcę 
dać do niej sposóbnosć przez to, co tutaj powiem.

A b y m óc myśleć o  „akcji aktywistów czyteilnii- 
czych " trzeba uznać „pun'kt biblioteczny" za pod# 
stawowy, najniższy ośrodek organizacyjny ruchu 
książki (ew. czasopisma i gazety). Trzeba przyjąć 
dalej, że działalność tego ośrodka musiałaby się o# 
przeć całkowicie na wys'iłkach samych użytikowni# 
ków  książki.

Było b y  to tak: opiekę nad „punktem  biblio# 
tecznym " sprawują miejscowi czytelnicy —  akty# 
wiici związani w  jednostkę organizacyjną należącą 
do „posiadacza" punktu; aktyw istów  dobiera się 
zasadniczo sposród członków  m iejscowych ogniw 
(kół) organizacyjnych organizacyj masowych; aikty# 
wistów wskazanych przez te koła rejestruje na 
podstawie indywidualnych deklaracyj miejscowy Ko- 
mitet BibHoteczny przez wydanie odpowiedniej le# 
gitym acji; prawa i obowiązki czytelnika aiktywisty 
określa złożona przez niego i przyjęta przez Ko# 
mitet deklaracja; poszczególni aktywiści mogą być 
wyróżniani —  w  porozum ieniu z właściwymi og# 
niwami organizacyjnym i —  przez Kom itet Biblio# 
teczny przez nadanie im  specjalnej odznaki prze# 
zniaczomej dla wybiiitniiejiszych uczestników ruchu 
biblioteczno#czytelniczego.

D o zadań grupy aktywistów czytelniczych przy 
„punkcie bibliotecznym " należało by:

a) wyznaczenie w  porozumieniu z miejscową 
placówką organizacji masowej i miejscowym 
Komitetem Bibliotecznym  (jeśli „pun kt" w

niej zainstalowany korzysta z książek biblio# 
teki samorządowej) —  ochotniczego kierów# 
niika punktu bibliotecznego,

b) dopomaganie kierownikowi punktu w jego 
pracy,

c) omawianie wespół z  kierownikiem punktu 
projektowanych zamówień na książki, czaso# 
pisma i gazety,

d) zapoznawanie się choćby pobieżnie z książ# 
tkami, dostarczanymi do punktu,

e) zachęcanie biernych członków  do czytolnic# 
twa,

f) urządzanie wystąpień (imprez) kulturalnych, 
mających na celu propagandę książki, czaso# 
pism i gazet,

g) skupienie stałych czytelników  i łączenie ich 
w odpowiednie zespoły pracy z książką,

h) gromadzenie środków z ofiar i dochodów z 
im prez na prenumeratę czasopism i gazet,

i) ułatwianie kupna książek indywidualnym 
czytełnlikom i zachęcanie ich do zapisywania 
się do „klub ów " książki,

j) opiniowanie sprawozdań z działalności „pun# 
ktu  bibliotecznego" sikładanych przez kiero# 
wnika puniktu macierzystej placówce organ i# 
zacyjnej i miejscowemu Kom itetowi Biblio# 
tecznemu (Kierownictwu biblioteki),

k) uczestnictwo przez delegatów w zebraniach 
i pracach Komisji A ktyw istów  C zytelnictw a 
przy miejiscowym Komiiteaije Bilbliotecznym.

Raz do roku —  we wrześniu lub październiku 
~  winien się odbyć w każdym  powiecie z inicjaty# 
w y Powiatowej Rady N arodow ej Powiatowy Zjazd 
Delegatów Ruchu Czytelniczego.

Powiatowy Zjazd Delegatów miałby na celu o# 
mówienie całokształtil spraw, związanych z  sze-; 
rżeniem i pogłębianiem ruchu czytelniczego na ob# 
szarze powiatu, a w  szczególności:

a) ocenę sprawności sieci bibliotecznej w  po; 
wiecie,

b) omówienie potrzeb w zakresie zasobów i u# 
rządzeń bibliotecznych oraz szkolenia pra# 
cowniików i sił ochotniczych do pracy biblio# 
teczno#czytelniczej,

c) opiniowanie planów na rok następny w za# 
kresie m chu czytelniczego i jego propagandy 
oraz form y pracy z  książką o charakterze ma# 
sowym  (konkursy itp.).

Problem szkolenia w  zakresie bibliotecznosczytelnis 
czym

T o  zagadnienie, zagadnienie aktyw izacji ruchu 
czytelniczego w  Kraju, w  połączeniu z problemem 
umasowienia tego ruchu stawia w  szerokiej roz# 
ciągłości i czyni palącą sprawę szkolenia bibliotecz# 
no#czytelniczych kadr zawodowych, półzawodo# 
wych i ochotniczych.

Łączy się z tą sprawą szereg pytań, na które mia# 
rodajne odpowiedzi um ożliw iłyby szybkie nakreś# 
lenie pełnego, s'zczegółowego planu szkolenia.
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Jakież są te pytania?

Są one następujące:
I. jiaki powinien być układ stanowisk dla praco

w ników zatrudnionych w bibliotekach pow# 
szechnych i innych,

2. jakie kwalifikacje powinni posiadać pracow# 
nicy biblioteczni na różnych stopniach orga^ 
nizacyjinych powszechnej sieci bibliotecznej,

3. co przynios^ły dotąd prace szkoleniowe i cz;/ 
dotychczasowy ich system v/inien być zacho? 
wany,

4. co należało by uczynić, aby go zracjonalizo# 
wać,

5. jaki powinien być normalny system ksztal# 
ceniiia piracow,nii'ków biibilliotecznyich w ogóle, 
a dla użytku  bibliotek powszechnych w szczeń 
gólności,

6. w  jaki sposóib należy kończyć rozpoczęte 
szkolenie pracow ników  czynnych,

7. jakie należy zakreilić form y dalszemu doraź# 
nemu szkoleniu 'kandydatów,

8. co trzeba uczynić w  zakresie szkolenia nau# 
czycieli:
a) opiekujących się bibliotekami szkolnymi,
b) współdziałających w ruchu biblioteczno# 

czytelniczym  ogólnym,
9. jak powinny b yć budowane program y szko? 

lenia (zastępczego i tymczasowego) i jakie 
winny b yć m etody realizowania tych pro# 
gramów,

10. jak traktować sprawę wykładow ców  w akcji 
szkoleniowej,

11. kto i gdzie powinien organizować szkolenie 
i dio koigo "шгьпо naibżeć wypracowaniie od
powiednich programów i instrukcji,

12. wreszcie, jak zarysowałyby się potrzeby w za# 
kresie szkolenia kadr aktywistów i wspólor# 
ganizatorów ruchu czytelniczego.

Sprawa jest duża i trudna. Ale tym  bardziej; na# 
leży dążyć do szybkiego jej opanowania.

Załatwienie jej będzie na pewno ogromnie kosz# 
towne. Wiąc tym bardziej należało b y  ją gruntów# 
nie przemyśleć, aby zapewnić jej planową, a więc 
OSZ czędiniiejisz ą realli!Z;acj ę.

Ram y tego artykułu są za cias'ne, żeby się ku# 
siić o odpowiedzi, choćby лaj'Ogólniejsze na wszyst# 
kie postawione pytania. Dlatego zatrzym am  się na 
omówieniu nie'których tylko kwestyj. Sądzę jednak, 
że już samo postawienie pytań jest pożyteczne, gdy# 
by miała być mowa o  dyskusji w związku z tym  
co piszę.

Sprawa stanowisk w bibliotekach powszechnych
W  zasłużonym zawodzie bibliotekars.kim w Pol# 

sce, ustaliły się od dawna pewne określone stanowi# 
ska, a więc w  związku z tym  odpowiednie czynno# 
s'ci i ich nazwy.

N ie nastąpiło to jednak jeszcze w najmłodszej 
domenie ruchu bibliotecznego —  w powszechnej 
sieci bibliotecznej —  co przeszkadza porządkowa#

niu spraw i czyni ciemnym obraz ruchu osobowe# 
go w  bibliotekach należących do tej sieci.

Należało by tę sprawę załatwić i, jest to  m ożliwe 
wobec opracowania tabeli stanowisk biblioteikars# 
kich przez Z.B. i A.P.

Należało' by uznać za w'ła^ciwe:

a) wykorzystanie wspom'nianej. tabeli, jako da# 
jącej dostatecznie zróżnicowany obraz stanom 
wisik (12 pozycjii),

b) orientowanie się w g proponowanych w nie} 
grup uposażeniowych,

c) ustawienie w teji tabeli —  odpowiednio do o- 
siągniętych doświadczeń —  równorzędnych 
stanowisk spotykanych w  bibliotekach pow 
szechnych na różnych poziomach organiza# 
cji,

d) podbudowanie tabeli w  części dotyczącej po^ 
wszechneji -sieci bibliotecznej —  w związku 
z organizacją ruchu czytelniczego —  g)rupą 
funkcjii pn. „służba ochotnicza".

Jakie w inny być normalne kwalifikacje

G dy chodzi o kwalifikacje, związane z odpo# 
wiednimi stanowiskami, należałoby uznać —  
rając się na tabeli, o której mowa wyżej, —  co na# 
stępuje:

a) Kierowników bibliotek wojewóidzkich, ich 
zastępców i kierowników działów w  tych bi# 
bliotekach obowiązują studia wyższe ogólne, 
specjiaiłrŁe kŵ a|llifiiikaqj|e zawodowe i uzdoll'niie- 
nia kierownicze.

Na okres przejiciow y 4 najbilżs^zych lat doz# 
wolone są odstępstwa od form alnych kwalifikacji 
naukowych, ale nie od zawodowych i kierownii* 
czych.

b) Kierownika Biblioteki Powiatowe] obowią# 
żują pełne kwalifikacje zawodowego biblio# 
tekarza, tzn. kwalifikacje średnie, oparte w  
zasadzie na wykształceniu zawodowym  typu 
licealnego i jednorocznej szkole specjalnej o#- 
raz dostatecznej praiktyce, zakończanej pań# 
stwowym  egzaminem kwalifikacyjnym .

W  okresie 4 najbliższych lat mogą być czynione 
od tej: zasady odstępstwa.

c) Dla współpracowników kierownika Bibliotek 
ki Powiatowej wystarczają kwalifikacje odpo,» 
wiednio niższe, tzn. dla wstpółpracowników 
starszych —  kwalifikacje „pom ocnika biblio#’ 
tecznego“ , dla młodszych —  kwalifikacje 
„praktykanta bibliotecznego",

d) Kierownik Bibiifoteki Gminnej ofbowiiązaniy 
jest posiadać kwalifikacje „pom ocnika biblio# 
tecznego"; od tej zasady odstępstwa nie poo 
winny być czynione dłużej niż do końca 
1950 r., mian. dlatego, że rola tego kierow 
nika jest ważna dla miejscowego ruchu czyn 
telniczego i nie powinna być dewaluowana

• przez niższe lub nijakie kwalifikacje.
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e) Tam , igdzie powstanie odidział (filia) Biblio# 
teki Gmirmej, kierownik filii nie powinien 
mieć kwalifikacjii n iższych od „praiktykanta 
bibliotecznego".

Studia normalne
Wydajie si ,̂ że teoretycy ma]4 słuszność, gdy 

twierdzą, że uzupełnienie studiów w yższych  ogól? 
nych —  specjalnymi, zaw odow ym i —  winno się 
odbywać w  tych samych uczelniach i w  ten sposs 
sób, że p rzy  magisteriach z polonistyki, historii i 
socjologii kandydaci wiiini mieć możność poiwię? 
cenią 5 końcow ych trym estrów speojiahzacji za
wodowej. *'■)

Jeżeli tak być powinno, to  należałoby nadać 
sprawie szybki, właściwy bieg; załatw iłoby to prof 
blem kształcenia kandydatów na stanowisika kie# 
rownicze i na najważniejsze stanowiska fachowo? 
bibliotekarskie.

N ależy zdecydować, c zy  system kształcenia hia 
bliotekarzy ma być trzystopniow y, c zy  iinny i jaka 
podstawa wykształcenia początkow ego ma obowią
zyw ać dla stopni niższych.

O  ile wiadomo, większość teoretyków  i prak# 
ty k ó w  opowiedziałaiby się za 3 stO‘pniami kształcenia, 
widząc stopień pierwszy w  4siletnim liceum biblio# 
tekarskim, opartym  na stopniu podstawowym  szko# 
ły  ogólnokształcącej (7 klasach), a stopień drugi 
w  I liib 2#letniej szkole specjalnej.

T a k  zorganizowane szkolnictwo bibliotekarskie 
zapewniłoby kształcenie pracow ników :

a) liceum —  m łodszych do średniej służby w  bi# 
bliotekach,

b) liceum w raz ze szkołą specjalny —  starszych 
do tejiże służby, a nadto do stanowisk kierów# 
niczych o w ęższym  zakresie.

N ależałoby wreszcie przesądzić, że do stanowisk 
niższych, nie przekraczających funkcji „pom ocnika 
bibliotecznego" wystarczałaiby pełna szkoła ogólno# 
kształcąca, wzm ocniona dłuższą praktyką biblio
teczną i dalszym samokształceniem.

Szkolenie zastępcze
Program y nauczania zastępczego winny być, o#' 

czywiście, opracowane pod kątem  widzenia celów 
tym czasowych, a więc w inn y być odpowiednio 
skrócone, jednak 'przy zapewnieniu im osiągalnej, 
koniecznej intensywności.

NależałoJby j,e traktować w zasadzie w  tylu od# 
mianach, ile rodzajów program ów przewidujie się 
w  norm alnym  systemie kształcenia (niższy, licealny 
i półw yższy) z uwzględnieniem takich wariantów, 
jakie okażą się potrzebne dla różnych grup do# 
kształcanych pracowników i kandydatów, przy# 
sposobianych do odpowiednich stanowisk.

W  programach każdego typu (rodzaju) i w  każ# 
dym ich wariancie należałaby:

a) unikać nadmiaru szczegółów s'kupiając uwa# 
gę dokoła kilku podstawowych zagadnień.

*) Por. str. 137.

b) ograniczać w  miarę możności materiał infor# 
m acyjny, dotyczący spraw administracyjno# 
gospodarczych i technicznych natomiast

c) przeznaczać wiele miejsca na wiadomości o 
literaturze i o współpracy bibliotekarza z 
czytelnikiem  i środowiskiem.

Uwaga: Należałoby dążyć do takiego ‘unowocześ#
nienia techniki bibliotecznej (mechaniza# 
cji), aby słuchacze łatw o ją ogarnęli a po# 
tem w  pracy nie musieli poświęcać tyle 
czasu, jak dotychczas, na czyrmościi ma
nipulacyjne.

W  zakresie metod szikolenia należałoby dążyć
do:

a) zwalczania werbalizmu i abstrakcyjności w  
wykładach,

b) skrupulatniejszego stosowania dyskusji, które 
nazbyt często bywają jałowe a pochłaniają 
wiele czasu, .

c) organizowania samodzielnej pracy słuchaczy 
pod kierunkiem wylkładowców,

d) nie przeciążania słuchaczy nadmiarem wy# 
pracowań piśmiennych,

e) wdrażania ich do umiejętności korzystania' z 
'książki i innych pom ocy,

f) ukazywania s^łuchaczom wielorakości form  
pracy kulturalnej, które można oprzeć na 
książce.

"W dziedzinie w ychow aw czej należy się trosz# 
czyć o  właściwą postawę ideową słuchaczy wobec 
zagadnień życia współczesnego oraz pogłębiać w  
nich wiarę w  wartości ludzikie i w  postęp wiodący 
do socjalistycznego uldadu życia.

Szczególną uwagę trzeba zw rócić na zwiększę# 
nie kręgu w ykładow ców ; nie należy go zacieśniać
—  jak to się często dzieje —  do „żelaznej" kadry, 
ale trzeiba szukać now ych sił i siły te sposobić.

Od w ykładow ców  winno się żądać nie tylko 
atrakcyjności w  wystąpieniach i formalnego baga# 
żu wiedzy, którym  są w  stanie się legitymować, ale 
i sumiennego przygotowania w  każdym  wypadku 
powierzanej im pracy.

W ykładow ców  należy —  w  miarę możliwości
—  włączać do współpracy już w  okresie przygoto# 
wań do mającego się odbyć kursu lub konferencji.

Kadry w ykładow ców  zarówno dotychczasowe 
jak zwłaszcza nowe, należałoby również przyspo# 
sabiać do pracy drogą specjalnych konferencji o# 
gólnych, jak też i takich, które skupiają specjali# 
stów przedm iotowych.

Kursy i selekcja kandydatów

Organizując jakiekolwiek kursy należy je trak# 
rować jako iintensywną formę piracy szkoleniowej.

S4 one jednak taką formą tylko wówczas, gdy 
posiadają właściwą organizację i zgodny z zamie# 
rżeniami przebieg pracy.
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K ażdy ikurs musi posiadać:
a) właściwe dla siebie założenie, w yrażone w jas» 

sno sprecyzowanym  celu,
b) odpowiednie przemyślane i starannie oa 

pracowane przygotowanie, na 'które składa 
się także staranny dobór uczestników,

c) ściśle ustalony i ściśle przestrzegany program 
pracy,

d) właciwie dobraną metodę,
e) konsekwentne wykonanie wszystkich planów 

(zamierzeń),
f) niezawodnych pod każdym  względem v/y  ̂

kładowców.

Ze względu na dobór uczestników kursy mogą 
być trojakiego rodzaju;

a) dla pracowników wykwalifikov/anych,
b) „  „  niewykwalifikowanych
c) „  kandydatów na pracowników.

D o istoty s'prawy należy odpowiedni dobór 
czestników tj. selekcja.

G dy chodzi o  nią, to w  stosunku do kandydat 
tów  do zawodu bibliotekarskiego —  niezależnie od 
stanowiska, do jakiego kandydat ma się siposofbió 
—  w inny być zastosowane właściwe kryteria, a te 
są: a) wiek, b) niezbędne minimum wiedzy, c) ко# 
nieczny poziom  inteligencji, d) wymagane uzdolnień 
nia, e) odpowiednia postawa' ideowa, f) solidna po  ̂
stawa etyczna.

Kandydaci do zawodu biblioteikarskiego, którzy  
na drodze kursowej otrzym ują stanowiska, nawet 
gdy te  stanowiska są bardzo sikromne, nie powinni 
mieć mniej niż lat i8; należy bowiem liczyć się 
z  tym , że będą oni przeznaczeni do kontaktów z 
czytelnikam i a więc muszą posiadać pewien auto# 
rytet osobisty.

Co się ty c zy  cenzusu wiedzy, kandydaci na sta# 
nowiska początkowe powinni mieć z  reguł}'' p rzy
gotowanie conajormiej' w  zakresie stopnia podsta# 
wowego szkoły oigólnokształcącej (7 klas) i pewne 
oczytiainiie, które wiminlo być p rzy  przyjęciu spraw
dzone.

Również w  drodze rozm ow y z kandydatem na# 
leży ocenić inne jego cechy dla stwierdzeina przy^ 
datności kandydata.

Kursy dla kandydatów w bibliotekach powszech#
nych.

Kandydaci .na kierow ników  Bibliotek Powiato# 
w ych winni posiadać wykształcenie ogólne co 
najmniej w zakresie pełnej szkoły ogólnokształcą# 
cej, (stopień podstawowy i licealny).

W łaściwym  dla takich kandydatów kursem jest 
kurs oparty o program zawodowej jednorocznej 
szkoły specjalnej:.

Kandydat m oże realizować program takiego 
kursu albo od razu albo częściami, zależnie od te
go, czy kurs w danym czasie istnieje i kandydat ma 
warunki, aby brać w  nim udział.

Kurs dla omawianych kandydatów jest obliczowi 
ny na 10 miesięcy (2 400 godzin) i dzieli się na trzy  
szczeble programowe:

a) I szczebel (początkowy) —  okres 4 miesięcz# 
ny,

b) II szczebel (środkowy) —  okres 3 miesięczny,
c) III szczebel (końcowy) —  okres 3 miesięczny.

Po ukończeniu całego kursu kandydata obo«j
wiązuje do zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego 
dwuletnia praktyka.

O d kandydatów na pracowników biblioteczi;» 
nych bibliotek powszechnych (poza' kierownikiem) 
i kandydatów na kierowników bibliotek gminnych 
należy wym agać w  zasadzie również cenzusu w  za# 
kresie pełnej szkoły ogólnokształcącej.

Co się ty czy  ich przygotowania kursowego, to  
winno ono opierać się o taki program nauczania, 
ktÓTy b yłb y  rów now ażny skróconemu programos> 
wi zawodowemu 4 letniego liceum bibliotekarskie;»

Realiz,acja takiego programu w  okresie nieprzers» 
wanym winna trwać 6 miesięcy (i 440 godzin); gdy:s 
by nie mogła w  całości zostać osiągnięta, należy doŝ  
pełnienia jej oczekiwać na drodze pozakursowej 
pracy kandydata bądź systemem koresipondencyj;» 
nym , b ądi przez samokształcenie.

Kurs 6 miesięczny dla omawianych kandydatów 
może, a w pewnych wypadkach powinien, być poit 
dzielony na trzy  okresy czasu, po dwa miesiące 
każdy. Program kursu winien być układany według 
3 szczebli program owych.

Kursy dla kandydatów rzędu praktykanokiego, 
dla których  cenzus wykształcenia początkowego 
wynosi CO  najimniej 7 klas szikoły ogólnokształcą# 
cej, winny być oparte o „połow ę" programu po^ 
danego pow yżej a czas trwania oblicza się na 3 
miesiące (720 godzin).

Zasada troistego podziału programu czasokresu 
takich kursów powinna być stosowana jak na in  ̂
nych kursach, o  których mowa wyżej.

Dokształcanie czynnych pracowników niewykwali
fikowanych
D la niewykwalifikowanych pracowników czyn# 

nych —  stosownie do rodzaju ich stanowisk pro#- 
gramy kursów i okresy ich realizacji w  jednostkach 
czasu winny być analogiczne do odpowiednich proj* 
gramów i czasokresów kursów kandydackich.

Mogą to  zresztą być często te same tj. wspólne 
kursy, co m iałoby tę dobrą stronę, że pracownicy, 
a więc osoby zaawansowane w  praktyce, byliby na 
kui'sach czynnikiem  ożywiającym  pracę kursową, 
a więc pobudzającym.

Pracownikom, którzy z obowiązku dalszego 
dokształcania się muszą przerabiać odpowiednie 
program y kursów, należy zaliczać to, co już zdo# 
byli w  wyniku dotychczasowej pracy kursowej i 
kierować ich tyliko na te części kursów (szczeble 
programowe), które olbowiązują dla' osiągnięcia wy#' 
maganych kwalifikacji formalnych.
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*Гат, gdzie zasada ipodzielnosci na szczeble i 
czas trwania kursów na mniejisze okresy nie umaż# 
liwi wyjęcia z sytuacji pewnym  grupom pracownis= 
kó'W, należy rozwiązać trudności p rzy  pom ocy kur# 
sów, organizowanych metodą korespondencyjną.

Kursy koresipondencyjne poza tym , a więc nie#̂  
zależnie od ich roli paliatywnej, winny mieć duże 
zastosowanie, jako droga do stałego podnoszenia 
kwalifikacji wszystkich pracow ników  i dawania im 
sposobności do orientowania się w bieżących za# 
gadnieniach.

P raktyki
W  całym  planie przygotow yw ania kadr biblio#- 

tokarskich —  niezależnie od stosowanych w tym  
celu dróg i środków —  należne miejsce winno być 
zapewnione praktyce, jako istotnemu składowemu 
czynnikow i przysposc^bienia do zawodu.

Dłuższa luib krótsza praktyka w  odpowiednich 
typach bibliotek winna być wymagana od wszyst# 
kich pracow ników ; winna ona być warunkiem koń#' 
cow ym  do uznania ich ostatecznych kwalifikacji.

Praktyki winny być zakończone przepisowym 
egzaminem kw alifikacyjnym , złożonym  przed wla# 
ściwą komisją.

Przygotowanie nauczycieli i sił ochotniczych
D la nauczycieli, k tó rzy  mają pod opieką biblio# 

teki szkolne, a nie znają zasad niezbędnej dla nich 
techniki (bibliotekarskiej i roli swoich bibliotek, 
wskutek czego nie uzyskują należnych w yników  
czytelniczych, w inny być organizowane „konfe# 
rencje roibocze" tj. krótkie kursy w wym iarze nie

mniej niż 40 godzin, włączając w  to zadania prak# 
tyczne.

Uwiaga: Pomijam zagadnienie roili szkół kształcą
cych kandydatów na nauczycieli w zakre# 
sie zapoznawania ich z dziedziną biblio# 
teczno#czytelniczą i sprawę należytego 
uwzględnienia w programach innych szkół 
zagadnień książki i czytelnictwa.

Przygotow anie do prac ochotniczych w  dzie# 
dżinie biblioteczno#czytelniczej kadr społecznych 
kierow ników  punktów  bibliotecznych i przodow# 
ników zespołów czytelniczych —  winno odbywać 
się na podstawie odpowiednio zróżnicowanych pro< 
gramów w ramach krótkich kursów informacyj# 
no#praktycznych, realizowanych w wym iarze nie 
niższym  niż 40 godzin.

Dla selekcjonowanych, wybitniejszych uczest# 
ników  tego szkolenia winny być przewidziane dals» 
sze stopnie przysposobienia zawodowego, umożli# 
wiające im wejście do zawodu biblioteikarsil^iego.

Organizacja szkolenia omawianego w  tym  miej# 
scu winna się odbywać pod względem terenowym  
zasadniczo na szczeblach wojew ódzkich, które da# 
ją możność wyzyskania zwiedzań i pokazów.

W  organizowaniu kadr przodow ników  dla ru# 
chu bibłioteczno#czytelniczego nie wolno zaniedbać 
sprawy przygotow ania współorganizatorów ruchu 
tj. społecznych opiekunów punktów  bibliotecz^s 
nych i zespołów pracujących z książką jako instru# 
mentem planowego czytelnictwa i samokształcenia.

Stanisław T azbir 
W arszawa

W POSZUKIWANIU NOWYCH METOD POPULARYZACJI
ЗггикапЛе metod popuferyzacjii książki i  pogłę# 

biania form  piracy z  iksiążką wśróid szerokich rzesz 
czytelników  —  to stała troska Instytutu Kulturalno# 
Oświatowego „Ozytdlinika". Rozpowszochniianie 
kom pletów ruchom ych książek (CBR), organizacja 
spotikań autorów z  czytelnikami, zesipoły ży wegio słio# 
wa —  to form y pracy realizowane przez Instytut 
Kulturalllno #' O św iatow y w  szerokim zasięgu.

W  styczniu bir. I.K .O . przystąpił dio opracowainia 
akcji planiowego czytaniia w szczególności w zaikre# 
sie książek popularno-naukowych. Przez rzucenie 
dio wyborni 30 tematów z różnych dziedzin w iedzy 
i różnych zagadnień żyoia współczesnego, akcjia ta 
miała na oelu trafienie do wszystkich tych, których 
pociąga wiedza i praca um ysłowa; szło również 
o wdrożenie zainteresowanych do sysitamatycznie; 
praciy z  książką, oraz zaiinteresowaniie uczestnilków 
akcjii metodą z^espolowej; pracy umysłowej.

Akcjię ipotraktowano jaiko próbną, przyigotowaw# 
czą db szerszieji alkoji w  dkresie jie^Łenno #- zim owym . 
Prófba miała na оеЫ:

I. W ykazanie zainteresowań czytajiącej młodzie# 
ży i  dorosłych w różnych dziedzinach wiedzy.

2. Ujawnienie środowisk i jednostek zdradzają
cych największą aktywność w  zakresie czytel
nictwa ksiiążek popularno^naukowychV

3. ZorLentiowanie siię w  możliwościiach doboru i 
szybkiego przygotowania idiostateczney" liczby 
odpowiednich przodow ników  zespołów pla# 
nowego .czytamia.

4. Skbsyfikcwaniie prz,ydiatnośai i lektury za# 
stosowan.ej w  aikcjii i  ustalenie potrzeb lektu«= 
irowych diii akcji szerzej zalkrojionei) w olkresie 
jesiienno # zim owym .

5. Określenie wartości 'd|ydaktyczineji m etody za# 
stosowanej w pracy zespołów.

6. Ustalenie czasu potrzebnego do dostatiecznego 
zapoznania uczesoniików z metodą s.amodzbel# 
nej, planowej pracy z książką.

7. Zorientowanie, w jiakim stopniu zapoczątko# 
wania akcji.a planowego czytania' w  zakresie 
popiuilarno # naukow ym  m oże liczyć na przys> 
chylność środowiisk czytelniczych i organiiza# 

cjii w  okresiie jies>ienno # zim owym .
8. Stwierdzenie, c zy  personel pedagogiczno # in# 

struktorsiki Inspektoratów jest wyst^arczający
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i diostatecziniie iprzygotowany do po'dijięcia pra? 
cy w  okresie iesienno  ̂ zim owym  iprzy wsip̂ Sis! 
dziaile ininych orgianizacjii.

W stępny dkres 'organiizacyjiny wykazalł, że zaiii^ 
teresiowainie systematyczną pracą z książką jest duże 
w  różnorodnych środowiskach. Bez proipągandy, o- 
grainiiczając siię ш е т а ! wyiącznie do tarenu K ół 
C złonków  „C zyteln ika" zairej’estrowaino w styczniu 
562 zesipoiy, które zgłosiły chęć pracy w  ramach teji 
a/kojii. Rej,estracjia objięła 346 miejiscowościi rozrzuco# 
nyćh nia terenie całego kraju, w  tym  257 wsi, i 89 
miast. Ws^ród tych wsi ipoikaźną rzeszę stanowią małe 
wioski liczące do 200 mieszkańców. W  wielu wioss 
kach, w których znaleźli się chętni do tej akcji nie 
było żaidinego ksiięgozibioiru, w  innych jedynym  księ̂ s 
gozibiioirem b yły wymiiietninie kom plety kilkudziesięciu 
książek C B R  „C zyteln ika” . WsVód chętnych znalazs: 
ly  się grupki ludzi całkowicie oderwanych od wsi', 
nip. kiilikuoisoboiwe zesjpoły leśników i pracowników 
tartacznych, mieszkajiących z dala od wsi i mi.ast, ze# 
S|pol!|y praooiwinilków imajątlków państwowych, iktót:.i 
rych uczestnJicy wynoszą zailedwie kilkadziesiąt osób.

Po wstętpnym okresie rejestracyjnym przystąpio# 
nio do zapoznania uczestników z organiziacją zespo# 
'u planowego czytania i  metodą pracy w  zespole

T o  zapoznanie nastąpiło za pośrednictwem 
tzw. przoidowniików zespołów planowego czytania, 
których w liczbie 530 osób poiinformowano na trzy# 
diniowych koniferencjach zorganizowanych we
wszystikiich Inspektoratach Kulturailno # Oświato# 
w ych (w miastach woijewóidzkich). Konferenaje te ow 
bejmowały wyMadly i ćwiczeniia w ramach następu# 
jiących zagadnień:

1. Ksiiążka popularno naukow'a jako pom oc w 
s amok s z t ał ceniiu.

2. Technika czytania i  omawiania iksiążki.
3. Techniika notatek indywiidualinych i zespoło# 

wych.
4. W ykorzystyw anie różnych pom ocy pracy 

p rzy  opracowywaniu zagadnień.
5. Metodla opraoowaniiia referatu.
6. Prowadzenie zebrań, dyskusji i protdkółów.
7. Zbieranie materiałów inform acyjnych w te- 

renjie.
8. Organizacja zespołów planowego czytania.

Ustalioino następujące zasady organizacji zeapo# 
ló w :

1. Zespól składa się z grupy osób (4— 10 osób) 
majiących mniej więcej to samo przygotowanie 
umyslłowe i zainteresowanych tym samym te# 
matem.

2. Zgłoszenie każdego z uczestnilków przystępu# 
jącego do zespołu planowego czytania musi 
być najzuipełniej świadome i dobrowolne, nie 
n.ależy nikoigo do tej pracy wciągać bez jego 
świadomej woili, należy natomiast starać się 
obudzić zainteresowanie pracą umysłową i wy# 
kazać korzyści, jakie jednostka odniesie przez 
uczie^tniczenie w  zespole.

3. Każdy zespół wybiera sobie przodownika 
(przewodnicząc^ego). D o obow iązków  jego na# 
leży planowanlie pracy, dzielenie jej między 
uczestników zesipołu, utrzym anie porządku 
w obradach i  dyskusjach, utrzymanie należy# 
teji, koleżeńsikiej atmosfery pracy. N a przo# 
downika nalleży wybrać osobę, iktóra lubi się 
sama uczyć, lubi rozmawiać na tem aty po# 
ważne, cieszy się uznaniem zespołu i ma jego 
zaufanie.

4. O bok przodow nika każdy zespół wybiera se# 
kretarza, któiry lOlbejmuje opiekę nad komplet 
tem książek służących zespołowi w pracy, pi# 
sze sam lulb łącznie z kolegami kronikę pracy 
zesipołu, dba o należyte kompletowanie wszyst# 
ikich materiałów z prac zespoiłu (protokóły 
zebrań, okresowe plany pracy, kontrola w y- 
m'iany książek, sprawozdania z odbytych wy# 
cieozek itp.).

5. Zorganiizowanie zespołu, w ybór przodownika 
d sekretarza pow inny być zapisaine w  formiia 
protioikóiu organiizacyjnego. Protokół ten z 
podaniem wybraneigo do opracowaniia tematu 
należy przesłać (na oidipowiedniim blankiecie) 
do Inspektoratu Kulturalno # Oświatowegoi 
„Czyteln ika".

6. Praca w  zespole winna się rozpocząć od opra#i 
cowania' szczegółowego planu pracy zespołu, 

obejmuij^cego kalendlarz zebrań i podział pra# 
cy  między uczestników. Zrobienie planu mu# 
sii być poprzedzone szczegółowym  zapozna# 
niiem się z instrukcją zawierającą ogólne wska#i 
zania jak dany temat należy opracować.
Plan pracy powinien wyszczególniać wszyst# 
kie zadania, jakie w  toku pracy zesipół ma w y 
kon,ać, a więc:
a) przeczytanie lektury, b) rozm owy o czy# 
tanych książkach, c) pisaniie i wygłaszanie re# 
feratów, d) wykonaniie zaleconych zadań i 
ćwiczeń.

7. N ależy pamiętać, laby każdy uczestnik byl 
zajęty w  oiągu całego okresu pracy i aby praca 
była rozlłożona równomierrae m iędzy wszyst# 
kich uczestników z uwzględnieniem róiżnic 
w ich przjygotowaniu umysłowym.

8. Każdy ziespół powiniien od początku; pracy 
prowadzić kroniikę ilustrującą pracę zespołu.

9. N ależy w  miarę m ożności zapewnić każdemu 
zesipolowi pomoc w postaci opiekuna. Zada# 
niem oipieikuna jest otoczyć zespół opieką 
przez dbałos'ć o to, b y  praca była prowadzona 
systematycznie i planowo, przez wyjaśnianie 
w  miarę potrzeby trudiności na jialkiie zespiól 
m oże natrafić p rzy  czytaniu książek itp.

10. Praca każdego zes|polu powinna być obserwo# 
wana przez instruktora kulturailno #> oświa# 
towego. Pożądane jest, aby w  tidku pracy każ# 
■dy zespół był odwiedzony przez instruktora 
przynajmniej! trzykrotnie.
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- Zespoły Tozpoczęły pracę nad jiednym siposróid 
30 zaipropotnowanych tematów. K ażdy tamait został 
zaopatrzony w  instrakicję metodyczną. 1шггико],а 
obqiimiowała: wyksjz książek, które należało przeczy:» 
tac i pytaniia, ma iktóire należało p o  przeczytaniu ods 
powiedzieć, bą;dź referaty, któлe należak) om ówić. 
P rzy wieki tematach żądano w ykonania ćwiczeń оя 
partych o zbieranie dodatkowych wiadbrności w te= 
renie (zasięganie informacji u lekarza weterynarii, w 
nadleśnictwie, w  sp^Słdzielni itp.), bądź też na pod#' 
stawie bieżącej' pracy.

Po'dane do w yboru tem aty dzii^Kły się na 5 grup:
tem aty przyrodnicze (7 tematów), tem aty histos 

ryczne (6), tem aty społeczno polityczne (8), te# 
m aty literackie (5), tem aty praktyczno # amators# 
kie (4).

Sprawa w yboru tematu przedstawiała się intere# 
siuijiąco:

Najwirększym zainteresowaniem cieszył/ się te# 
m aty przyrodiniczie „ O  tym , czym  jest Ziemia i co 
wiem y o  jej pochoidzeruiu“ (55 zespołów), „Dlaczego 
nai'eży chronić nasze lasy“  (40 zespolcSw), „Jakimi 
chorobami zarażam y się od zw ierząt" (33 zespoły).

Spośród tem atów społecznych 32 zestpoły wy# 
ЬгаЗу temat: „R ola kobiety w  nowej Poilsce", „Zie# 
mie Odzyskane, ich przesziosc i znaczenie dla Pols#' 
k i“  —  28 zespołów, „W ieś polaka dawniej i dziś'"' —  
25 zespołów, „Riozwóij socjalizmu od utopii do nau# 
k i“  —  21 zespiołów, „D rogi rozwoju demoikraoji 
poilsikiej“  —  18 zespoiłów, „Podstawowe wiadomości 
z ekomoraili" —  17 zespołów.

D uże zainteresowanie obudziiiy tem aty literacikie. 
Tem at o  Adamie M idkiewiczu wybrało 50 zespołów, 
„W ieś polsika w  naszej postępowej literaturze" —  18 
zespołów, „Zagadnienia społeczne w 'literaturze okre# 
su pozytyw izm u”  —  15 zespołów, „W alk i społeczne 
w  litearturze rosyjskiej”  —  3 zespoły.

Nadesłanie do Instytutu Kultoiralno # Oświatowe^ 
go prace zesipołów świadczą o dużym  zainteresowa;»

niu tą akcją. Spośród 562 zesipołów zarejiestrowanych 
w  I#sz;ej fazie organizacyjneji —  piracowało 460 zes# 
połów, z  tego 403 zespciy nadesiały do I.K .O . swotj',e 
o|pracow,aniia. Teczk:i zawierające w ynik 2— 2 1/2 
miesięcznej praoy tych  paroosobowych zespołów 
świadczą o dużym  wysiłku w łożonym  w  wykonianie 
zadania. Pracowicie robione, choć często nieudol# 
nie, notatki z  książelk i  b. liczne referaty świadczą o 
tym , że książki zostałiy sumiennie przeczytane. Pro;» 
tidkólły zebrań stwierdzają, że zespoły odb yły od 4 dlo 
15 zebrań poświęconych omawianiu książek, wyjass 
nianiu ni'eij|asnośoi,, odiczytanioi referatów, dysikuto# 
waniu nasuwających się problem ów. Prace te świad
czą, że  zainteresowanie systematyczną pracą z  książ# 
ką jest duże wśród różnorodnych grup społecznych, 
niezależnie od wieku (rozpiętość wieku uczestników 
od 16 do 60 lat) zawodu, przygotowania umysłowe# 
go (byli uczestnicy mający 3— 4 kłasiy szikolły pow# 
sziechnej i  o wykształceniu uniwersytedkim) i to za;» 
równo w  miastach jak i  na wsiach.

A kcja wykazała, że  zespoły m ogą pracować samo
dzielnie, bez stałej opidki oświatowej, muszą być je# 
dynie zaopatrzone w  dofbre wskazówki organizacyij^ 
ne i metodyczne. Charaikterystycznym jiest, że ol# 
brzym ia większość zespoiłów, choć wiele z nich mia# 
ło dużo trudności w pracy, dkazuje chęć wzięcia un 
działu w  akcji planowego czytania w okresie jesienno- 
zim owym , W ielu spośróid uczestników czuje potrze# 
bę i widzi moiżliwośoi zaprqpagowania tej form y 
pracy w  swoim środowisku,

W  wielu wsiach praca zespołu plan'owego czyta# 
ni a stała się ośrodkiem życia um ysłowego wsi. W  
zebraniach oprócz zw ykłych  członków  uczestniczyli 
liczni goście —  przysłuchujący się z zainteresowa# 
niem obradom. C i goście to przyszli uczestnicy no# 
wopowstających zesipołów.

Z. Mierzwińska 

W arszawa

Z OBRAD MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU BIBLIOTEK
W obec tego, że kol. Dir'kenmajera zatrzym ały 

w  krajoi w ażoe obow iążki natury zawodowej, zmus» 
szony byłem  powrócić chwillowo, p o  trzynastu la
tach, do swojiaj dawneji funikcji delegata w  Międzyna#i 
rodowym  Koimitecie Bibliotek w yłonionym  przez 
Federację Związików Bibliotdkarzy (skróty: angielski 
I [nternational] F [ederation of] L [library] A  [sso# 
ćiation s]; franousiki: F [ederation] I [nternationale 
des] A  [issociationjs de] В [ibliothecaires]). Sesja te# 
goroczna odbyła się w  Bazylei w  dniach 11 — 13 lipca.

Z  dawnego zesipołu kolegów  różnych narodowo# 
ści, z którym i wspólipracowałem w  latach 1926— 36, 
poziostało w  Kom itecie już bardzo niewielu: W . 
Munthe, dyrektor Biblioteiki Uniwersytedkiaj w  Os#- 
JiO, dotychczasow y prezes Federacji; jiego następca 
M. E. Lord, dyrektor Biblioteki Publicznej w  Bo# 
stonie; sekretarz igeneralny Federacji, Holender T . P.

Seyensma, b. dyreiktor Biblioteki Ligi N arodów  w 
Genewie, potem  Biblioteki Uniwersyteckiej w  Ley- 
dzie, obecnie emeryt, i  wreszcie jego współpracownik 
w  sekretariacie, A ustriak 'A . C. Breycha - Yauthier, 
teraźniejszy dyrektor Biblioteki Organizacji N aros 
dów Zjednoczonych w Genewie, tj. dawniejszej: Bi  ̂
blioteki Ligi Narodów. Podczas sesji dopiero dosię# 
gła mnie wiadomość o śmierci L Collijna (28. III. 
1949), D yrektora Biblioteki Królewsikieji w  Stock.# 
holmie, pierwsziego Prezesa Federacji, znakomitego 
badacza inikunaibułów, zasłużonego niemało^ i dla h'v̂  
storii książki polslkiej. Podczas sesji, w  dniu. 14 lipca 
rb., zimarł na skutek obrażeń odniesionych w  wy:s 
p.adku samochodo'9^ ym M. Godet, em erytowany 
przed paru laty  D yrdktor Biblioteki Naroidowej 
Sziw,a|jcars'kiej w  Bernie, trzeci z  kolei Prezes Fede# 
racja do 1947 rolku, który  przew odniczył m. i. na
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konferenpjli Komibetu 1936 r. w  Warsziawle i prze^ 
ma'wiał ipięlkniie ina otwarciu IV  Zja îdai Bibliotókarziy 
Polskich.

Serię zwyikłych iprzemówień powitalnych roz
począł dyrektior kantonalinegio Dspartamenitu Oswia^ 
ty, kreśląc szikic dziejów kuilturałnych Bazylei, кьби 
reji bibliloteiki b y ły  notowane jiuż w  ХПГ i  X IV  wie:* 
ku, w  ktióirej, działali od  1468 r. znakoimici drukarze, 
jiaik Bertold Ruppel, Jan Animerbach i itn. póznieji zaś 
Jan Frobenius i Jan Oporinus; ten ostatni b y ł w  
1530 r. iniicjiatorem założeniia Bibliioteki Uniwersytec:# 
kie] w  oparciu o  księgozbiory sekularyzowanych 
klasztoróiw. Jako drugi zabrał glo® Rdktor miej|sco:s 
wego Uniwersytetu, gosipodarz nowego wspaniałego 
gmachu, w  iktóirym oidbywaiy się nasze obrady ; т6<̂  
wił ma temat stosunku uczonego do' książiki: nie jest 
oina nigdy dla niego celem ostatecznym  sama w, so;s 
bie, bo zawsze każe mu myśleć o  tej, która niie zo^ 
scala jeszcze najpisana a napisana być powinna'. P. 
Boiurgeoiis, następca M. Godeta na stanowisiku dyrelk# 
fora Bibliiacelki N arodowej Szwajcarskiej i obecn,y 
przewodniczący Zw iązku BiMSotekairizy Szwajcars!^ 
kiich, snuli interesiujące rozważaniia dbtycz%ce stosom# 
ku wzajemnego zasad federaliizmu i  centralizaajii, 
zmierzające do tego, że ikażdą z mich należy opero!? 
wad w soisłym przystosowan^iiu do potrzdb i warun# 
ków  danej dziedziny życia. D yr. Munthe znalazł w  
przemówieniu sposobność do dania w yrazu swojej 
symjpiatii dla N iem ców  (biorących p o  raz pierwszy 
od wojiny udział w  konferencji^ chociaż nie w  tak 
jaskrawej i niestosownej formiie jak na sesji londyń# 
skiej w  roku przeszłym. Słuchając tych słów Norwe^ 
ga', nie dosyć widać jeszcze doświadczonego' podczas 
olkupacji hitlerowskiej, delegaci innych krajów  my#' 
śleli 2 ulgą lOi 'tym, że jest to  ostatnie jegoi wyst^ie# 
nie w  charakterze przewodniczącego Federacji. Nâ s 
stępcą w ybrany Ziostał, jak już wspomniałem, Amesi 
rykanin M. E. Lord, wiceprzewodniczącym i —  An̂ a 
glik H. M. Cashmoire (ponownie )i Francuz R. Brun; 
pierwszy jest emerytem Biblioteki Miejisikiej w  Bir:? 
mingham, drugi —  bibliotekarzem  w Bibliotheąue 
National^e i przewodniiczącym Zw iązku Francuskie;s 
go. T aki skład prezydium  Federacji zniewalał do snus: 
cia pewnych analogii natury politycznej. Wiceprzesi 
woidniczącym honorowym  jest kol. Aleksander Bira 
kenmajer. N a zakończeaDie pierwszego zebrania ple^ 
narnego wysłuchano siprawazdań i kom unikatów 
Sekretariiiatu.

Popołudniowe posiedzenie iplenarne tegoż dnia po- 
s'więcone było sprawozdaniom sekcji bibliotekarskiej 
U N E SC O  oraz F[ederation] I[nternationale de] D lo 
cum entation] (Międzyniaroidowaj Federacji Dokum en
tacji), jako też dyskusji generalnej nad programem 
kongresu bibliotekarzy, k tó ry  na podstawie porozuj; 
mienia zawartego joiż poprzednio ze Związkiem  Ami^- 
rykańskim  ma się odbyć w U SA  jesionią 1950 r. N ie 
miejsce tu  na obszerniejsze omówienie spirawozdań 
pow yższych dwóich organizacjii, na razie zaznaczę 
tylko, że E. J. Carter, radca (Counsellor) U N E S C O  
do :Sipraw bibliotek i muzeów, wspomniał o znanych

nam już skądinąd przedsięwzięciach tej instytucjii, 
jaik pośredniczenie w  wymiani'e w ydaw nictw  i dua 
bletów, piuszczenie w  obieg kuponów  książkow ych 
um ożliwiających nabywanie wszelkich dzidl: 2 uni:» 
kniięciem trudności 'dewizowych, powoływanie ko^ 
m itetów i origaniiziawanie narad w  sprawie wyciągów 
inform acyjnych z książek i artylkułów, udzielanie iii? 
formacji bilblioigrafioznych i pomoc w  opracowywać 
riiu bilbliio-grafii narodowych, kom pletnych d seldk î 
tyw nych; prowadzenie studiów nad prz;episami ka# 
talogowania; wydawanie podręczników bibliotekars# 
kich; organizowanie letnich kursów dla zawodowych 
bibliotekarzy. W  związku z  tą ostatniią siprawą (znas 
ną jiuż czytelnikom  „Biblioteikarza”  z artykułu kol. 
M orsztynkiewiczowej w  N rze l o / i i  z 1948 r.) i*oz- 
dano uczestnikom sesiji powielone sprawozdanie z 
pierwszego kursu, datowane 25 lutego br. "Wyjmuję 
z niego nieiktóire szczegóły, których nie mogła znać 
kol. Morsztynikiewiczowa, pisząc sw<5j  artykuł na 
parę miesięcy przed opracowaniem tego sprawozda^ 
ni a'.

Dyrdkcj,a stwierdza pdn e powodzeniie kursu i ô  
siągnięoie zamierzonych celów, zarówno w  stosunłcu 
db potrzeb k ó ł bibliotekarsikich jak i samego 
U N E SC O . C hodziło bowiem z jednej strony o zba# 
danie srodików prowadzących do jak najskuteczniej# 
szego wyzyskania bibliotelk dla spraw oświaty, o po# 
sztilkiwanie rozwiązań dla zasadniczych problem ów 
rozw oju biblioteik publicznych (zwłaszcza w  krajach 
wymagaijących odbudowy), o  wprowadzenie uczest# 
ników  w  atmosferę współżycia i nauczania o charak# 
terze m iędzynarodowym , z drugiej ;—  o propagandę 
dążeń U N E S C O  dio porozumienia narodów w  dro# 
dze bliższego poznawania się i współdziałania na te# 
renie pracy intelektualnej. Świadomość zrealizowania 
wybkniętych 'Z góry założeń i zdobyte doświadczenia 
upoważniają dyrekcję kursu do wysunięcia szeregu 
postulatów i dyrektyw  na przys2^ość. W ierząc, iż, 
U N E S C O  adc^ało zddbyć soibie zaufanie i przyjaźń 
uczestników, dyrekcja zaleca podtrzym ywanie z ni# 
mi kontaktu na grtincie współpracy międzynarodo# 
wej bibliotek i bibliotelkarzy w  zakresie:

tworzenia zbiorów książek i czasopism inform u
jących m ożliwie bezstronnie o sprawach międzynaro# 
diowych, o życiu poszczególnych państw i narodów;

czuwania nad rozwojem  sieci bibliotek publicz# 
nych w tych krajach, w  których  jej brak lub w  któ# 
rych znajd*uje się zaledwiie w  zalążku;

prowadzenia czynnej pracy z czytelnllkiem, aże# 
by doipomóic mu w w ytw orzeniu sobie w'ła^ego po#! 
giądu na świat li na życie bieżące;

oddziaływania za pośrednictwem U N E SC O  i je:* 
go sekcyj narodowych na czynniki decydujące w  po# 
szczególnych krajach o przydziale funduszów na 
prowadzenie akcji bibliotecznej i oświatowej;

ułożenia mięidzynarodowych przepisów katalo# 
gowania, przynąjmniqji dla grup języków  pokrew#' 
nych, oraz dążenia do o^siiągnięcia współpracy mię# 
dz;ynarodowiej w  zakresie tych czynności technicz# 
nych, które w ykonyw ane są niezależnie od siebie w
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tysiącach bibliotek, a których scentralizowanie osz- 
czędzi^ćby mogło 'zbędnych wysiłków, czasu i kosz? 
tów;

wsączenia dJo sfery swego dziala;n'i'a obok książki, 
czasopisma, gazety —  obiegu rycin i nut, nadawania 
film ów, płyt gram ofonowych, audycjii radio# 
w ych itp.;

prowadzenia kolportażu i w ypożyczeń książek z 
pomocą b'ibliobvi!SÓw, z.właiszcza w  okręgach wiejś# 
kich, i to dla operowania nie ty lko  siowem drukom 
wanym, lecz rKSwnież innymi ^rodikami odidziiafywań 
kulturailnych; oprócz wym ienionych pow yżej mo# 
gą tu być stosowanie wystawy objazdowe, przomó# 
wienia i odczyty, przedstawienia ró'ż.nego typu itp.;

uprawiainia jiak inajraerzej pojęteji propagandy na 
rzecz bibliotek publiczinych, ich znaczenia dla roz?< 
powszechnienia oświaty i roli w dążeniu do poikojiu 
pomiędzy narodami.

N a marginesie tego siprawozdania przypom nę, że 
dwie osoby spomiędzy naszych kolegów korzystają 
w tym  roku ze stypendiów zagranicznych U N E S C O : 
Stefania WoTtnrainówna i Czesław Kozioł.

Podobnie i siprawoz-danie FID będzie mogło być 
om ówione szczegółowo dqpiero po wydrukowaniu 
go, tutaj mogę daó ty lk o  zw ięzły przegląd zagaidniicti 
w inim poruszonych. Instytucja ta weszła, w bliższy 
kontakt z IFLA dopiero p o  woijinie, składiaijiąc pierw? 
sze swojie !Spirawozd'a'raie na sesji w  Oslo. D o zakresu 
jej działania należą przede wszystkim : standaryzacja 
w  zaikresie dokumientaajii; szikolenie bibliotekarzy i 
doikumentalistów; orgaraizacjia bibliotek sipecjialnych 
i osroidków linformacja; m etody i narzędzia technilki 
doikumentacyjinej. Jak widzim y, wszystikie te dzie#' 
dżiny zaziębiają się z  odpowiednimii zadaniami naszej 
Federacijii, z tym  jiediyniiie zastrzeżeniem, iż FID, utwo# 
rzona na gruzach M iędzynarodowego Instytutu Bi# 
bliograficznego w  Brukseli, odziedzidzyla po nim za# 
pał i  eintiuzijiazm niezapomnianqgo Pawła Otilet, jiego 
wiarę w  uszczęsJiwiajiącą potęgę i wszechmoc poczy# 
nań m iędzynarodowych, zamiłowanie do klasyfikacni 
dfeiesiętnej, ale poniie!kąd również —  pewną nieufność 
kół naukowych i bibliotekarskich, która sp'rawil:a, 
że w  okresie m iędzj^ ojennym  instytut znalazł się 
poza ramami ,głównego nurtu międzynarodowej 
wsipiółpracy 'iinitelelktuałneji. N a naszej sekcji P- Bour# 
geois jako reprezentant FID referował stan prac tej 
organizacji w  zalknesie zagadnień norm alizacyjnych, 
klaisyfiikacjli powszechnej, przekształcania systemu 
dziesiętnego, szkolenia bibliotekarzy i dokumenta
listów, międzynarodowej listy czasopism, wydawa# 
nia przeglądu dokumentaaji i in. W  dyskusjii odzy#i 
wały się glosiy krytyczne na temat dziciłaLnośoi FID, 
nie cofające się nawet przed zarzutem dublowania 
przez nią. prac podejmowanych już przedtem przez 
IFLA. Referent bronił się przed tym i zarzutami, wy# 
liczą,jiąc jako uzasadnienie racji bytu organizaoji za# 
dania w ykonyw ane przez nią na zlecenie przemysłu 
i badaczy naukow ych w zakresie życia gospodarczegio 
i techniki, lecz mimo to nie przekonał, jiak się zidiaje, 
oponentóiw, o  czym  wspomnę jeszcze poniżej.

Kapitalny punkt tegorocznych obrad sesji sta# 
nowiił program kongresu 1950 r. referowany przez 
M. E. Lorda. Program- ten form ułuje naczelny temat 
kongresu w  sposób następtijący: „Biblioteki, ich o# 
bowiązki i odpowiedziialność wobec oświaty, nauiki 
i ku ltu ry" i zaleca traktowanie go z trzech punktów 
widzenia:

Jakie są obowiązki bibliotetk wobec oświaty, nau# 
ki i ku ltu ry  na tle dążenia do osiągnięcia porozumie# 
nia pom iędzy naradami?

Jak poijmowane są w różnych krajach powyższe 
obowiązki bibliotek w granicach własnych tych kra# 
jiów?

Jakie kroki natury praktycznej powinny podjąć 
biblioteki, ażeby sprostować obowiązkom  powyż#> 
szym?

D ział pierwszy referatów i dyskusji dotyczy za# 
tem stosunku bibliotek do oświaty i składa się z pun# 
któiw następujących: biblioteki i szkoiły; biblioteki i 
oświata pozasizkoilna; biblioteiki i środki oddziaływa# 
nia na masy (radio, telewizja, publikacje popularne, 
program y słuchowiskowo # telewizyjne itip.); tere# 
nem działania są tutaj biblioteki powszechne, wiejs
kie, dziecięce, robotnicze, szpitalne i in.

D ział drugi poświęcony stosunkowi bibliotek do 
nauki zawiera zagadnienia następujące: klasyfikacja 
i organizacja wiedzy zawartej w książkach, rękopi?: 
sach, mikrofilmaich itip.; standaryzacja i normaliza# 
aja; technilkĄ dokumentacyjne; układanie skoro wić# 
dzów i indeksów; układanie streszczeń i wyciągów 
(abstractimg). Zainteresowane są tutaj: ośrodki do#i 
kumentacji, biblioteki maukowe sipecjalne, biblioteki 
przedsiębiorstw przem ysłowych i handlowych, ad# 
ministracyjpe i in.

W  tirzecim dziale ma być omawiany stosunek bis 
bliotek do kultury, zwłaszcza ze względu na jej za
chowanie i szerzenie, zagrożone przez niedav/ne w y 
darzenia wojny światowej. Nastręczają się tutaj za# 
gadnienia następujące: współpraca i pom oc wzajemna 
pom iędzy bibliotdkami; nowoczesny rozw ój w y po# 
życzeń międzybiblilotecanych w  skali międzynarodio#/ 
wej; przępiisy katalogowania; wymiana publikacji; 
statystyka biblioteczna; Statystyka produikcji wyj> 
dawniczej; biblioteki naukowe i ich klientela; pro# 
duikcja i  ceny 'książek li periodyków i in.

Osobny dział wreszcie stanowi kształcenie i szko# 
lenie bibliotekarzy obejmujące takie zagadnieinia jak 
ustalenie poziom ów  kształcenia zawodowego, wy# 
miana biibliotekarzy i  doikumentalistów, piragmaty# 
ka zawodowa, położenie ekonom iczne i in.

Kongres ma trwać dziesięć dni i odbyć się w  po# 
czącku paździerinika 1950 r. tj. w czasie kiedy koń# 
czy się zazw yczaj w zm ożony ruch turystyczny po# 
m iędzy U SA  a kontynentem  europejskim. Pierwsz^e 
sześć dni mają być poświęcone na obrady w jakimś 
ośrodiku, „oddalonym  od dystrakcji wielkomiejs
kich", prawdopodobnlie w  Princeton, następne czte
ry iprzqpędzą uczestnicy kongresu w  Waszyngtonie. 
AmerykańiStki Związeik Bibliotekarzy spodziewa się, 
że będzie móig*! przyczyn ić się do pokrycia kosztów
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pobytu delegatów w Am eryce (ipo jednym delegacie 
2 każdego zw iązku narodowego), natomiast koszty 
podróży muszą być poniesipme przez te związki. 
W obec tegO', że dla niektórych z nich będzie to wy? 
datek zbyt wiielki, proij:ektu;e się odbycie doiroczneji 
sesji Kom itetu Biibliiotek przed Kongresem w Anglii.

Program wzbudził ożywioną dyskusję, której 
tutaj streszczać nie mogę, wznowioną zresztą na kô n?. 
ferencji zorganiizowane; bezpośrednio po sesji Komii# 
tetu Biblioitek, o czym  będę miiał sposobność jesz,czo 
wsipom.nieć pod koniec, tego sprawozdania.

Pierwszy dzień oibrad zakończył bankiet w histO'? 
rycznym  lokalu Domu Strzeleckiego (Schiitzenhaus), 
podczas którego były ty lko  dwa przemówienia: 
przed,sitawiciela rządu kantonalnego i W . Murwbeigo.

Następny dzień wypeilniiy po^siedzenia podkomi? 
tetów: bibliotek sipecijidlinych i kształcenia zawodos’ 
wego, bibliioteik parlamentarnych i administracyij? 
ńych, przepisów katalogowania, bibliotek szpitab' 
nych, normalizacja, wym iany bibliotekarzy. Jako 
członek pierwszej z tych pO‘dkomisji brałem udział 
w  jej obradach i nie byłem w możności uczestniczeń 
nia w  innych. Referentka M. Briet z  Biblioteki Naro# 
dowej paryskiej wysunęła w swoim sprawozdanifu 
sześć punktów wyłomiionych w porozumieniiu po;s 
między FID i IFLA (w skrócie francuskim FI AB), 
a mianowicie: przeprowadzenie międzynarodoweji 
ankiety doitycząceji kształcenia bibliotekarzy; u-io? 
żenie pragm atyki bibliotekarskiej („statut professio# 
пеГ‘); badanie uzdolnień i psychologii zawodowej; 
zagadnienie program ów i podręczników ; koagresy 
i zjazdy bibliotekarzy; choroby zawodowe. Nie do
szło zresztą do dyskutowanda strony meryto-rycznej^ 
zagadnień pow yższych, gdyż zajmowano się przede 
wszystkim  metodą opracowania wyczerpującego re? 
feratu na kongres 1950 r. Rezultatem obrad była 
rezolucja następująca:

Po rozpatrzeniu programu i poszczególnych zas? 
gadnień łącznej komisji kształcenia zawodowergo 
bibliotekarzy i doikumentalistów i zaleciwszy rozsze# 
rżenie komisji przez powołanie referenta FIAB i re#i 
ferenta FID dla każdego z tych zagadnień;

po zbadaniu i przyjęciu planu referatu ostatecz? 
nego w myśl prapozycji referenta generalnego, 

Kom itet Bibliotek na swej 5esji w  Bazylei dnia 
13 lipca 1949 r. postanowił rozszerzyć ankietę na 
kraje dotąd nią nieobjęte, zwracając się do wszysts» 
kich kom itetów  narodowych, do korespondentów 
FIAB i FID, ew. również do kom itetów narodowych 
U N E SC O  jak wreszcie do wszystkich narodów bez 
wziględli na to, czy  są członkami O N Z  czy  nie oraz 

ipomczyi referentowi generalnemu zebranie do 
isgo maja 1950 wszystkich materiałów potrzebnych 
do zredagowania referatu ostatecznego, który powab 
nden być doręczony wszystkim  krajom bijoirącym 
udział w  kongresie przed i#ym sierpnia tegoż roku.

Na zebraniu plenarnym rezolucja powyższa zo^ 
staiła przyjęta bez zmian, jedynie z uzupełnieniem 
Cartera dotyczącym  powołania do życia ośroidka lub 
ośrodków szkoleniowo ? dyskusyjnych dla bibliote?

karzy zatrudnionych już w zawodzie w  celu uzupeł? 
nienia i  w eryfikacji ich wiedzy.

C o do w yników  obrad innych podkomisji, szyb# 
kie oidczytywanie zapadłych rezolucji na zebraniu 
plemarmym i przyjm owanie ich bez dyslkuaji nie po# 
zwioiiło na notowanie, toteż mus;my wstrzymać się 
z omówiieniem ich do nadesłania drukowanego^ spra# 
wczdania. N iektóre podkomisje nie zgłosiły żadnych 
rezalucjii, jiak np. podkomisja przaprsóiw katalogo# 
wania, ponieważ nie nadeszły jeszcze maternały od 
poszczegó'Liiych zw iązków  narodowych, gromadzo.; 
ne w myśl uchwał przeszłorocznych. W  ogóle w yda
je się, że dostarczenie materiałów przez związki 
postępuje dosyć lenawie i qpornie. Podkomisje biblio# 
tek szpitalnych i normalizacji sikarżyły się na to, że 
tyłko nieliczne kraje odpowiedziały na ich apel w 
tym  względzie. Powołano natomiast nową podko# 
mćisję dla zagadnień rękoipiisów i starych druków z i# 
nicijatywy delegata Francji (Brun), która zamierza 
poidljąć ankietę w siprawie bibliografii drukóiw X V  
w. oraz reprodukcji miniatur rękopisów średnio# 
wiecznych.

Sprawozdania delegatów zw iązków  niarodowych 
nie mogły być —  w  myśl przyjętego już przed wojną 
zwyczajfu i z powodu braku czasu —  wygłaszane in 
extenso i wobec tego delegaci streszczali tylko w paru 
słowach najważniejsze punkty swoich referatów al# 
bo oddawali w mdkzeniu rękopisy sekretarzowi. Wo'# 
bec tego również i delegat ZBiAP opowiedział tył# 
ko o uroczystości otwarcia i 600 bibliotek gmin 
wiiejiskich i 20 000 puinktófw" bibliotecznych w doiiu 
16 stycznia 1949 r., podkreślając wiełkie znaczenie 
tej daty w historii bibliotek polskich. Kilkominuto# 
we przemówienie francuskie zakończył następujący# 
mi słowami, wypowiedzianym i w języku angiebkim;

„Let me close this short report in my insufficient 
English. The development of the Polish libraries is 
now in this democratic era of our history wide, ds'2p 
and ąuick. But the development demands peace. And 
Polish librarians are always ready to collaborate —  
as they were doing sińce nineteen twenty seven —  
with all natioins of the world, if they want peace and 
if they want w ork towards peace“ . ■'■)

N a jednym z posiedzeń Komitetu doręczono mi 
list Prezydium, podpisany przez przewodniczącego 
i sekretarza generalnego, z zaproszeniem do wzięcia 
udziału w łącznej naradzie przedstawioieli IFLA i 
FID, podjętej z  inicjatywy U N E SC O , w  sprawie za# 
cieśnienia współpracy między tym i organizacjami w 
zakresie zagadnień bibliotekarstwa i dokumentacji. 
Pierwszy dzień obrad ipoświęcony był poaaownomu 
dyskutowaniu programu kongresu amerykańskiego

*) Pozwólcie mi zakończyć to krótkie sprawo
zdanie w  mej słabej angielszczyźnie. Rozwój biblio
tekarstwa polskiego jest w  tej demokratycznej epo
ce naszych dziejów rozległy, głęboki i szybki. А1» 
rózwój ten wymaga pokoju. Toteż bibliotekarze 
polscy są zawsze gotowi współpracować — jak to 
czynili dotąd od 1927 roku — z wszystkirni naroda
mi świata, o ile te pragną pokoju i pragną działa: 
na rzecz pokoju.
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pad kątem widzenia te] wsipólpracy. Memorandum, 
pod którym  podpisany jiest F. Donker D uyvis, współ? 
założyciel FID, który  w  latach trzydziestych tego 
wieku przejiął aigendy IIB od P. Ocleta, c^becny sekret 
tarz generalny, stwiierdza, że zarząd FID interesuje 
się bardzo żyw o kongresem, że j.ednaik jego człoinko'ss 
wiie, pirzeważnie pracow nicy nauikowi i technolodzy, 
nie są urz/ędnilkami państwowym i i nie widzą moż# 
nos'ci uzys'kania zasilłków na podróiż. btJiieje jednak 
nadziejia, że parę osób zdoła sfinansować swój; ud,ziai 
w  kongresie, i oine to sitanowiłyby delegację o сЬа? 
rakterze łącznika pom iędzy obydwiema organizacja# 
mi. Jako tematy, których  przedyskutowanie na kotna- 
gres'ie wzbudziło b y  szczególne zaiinteresowanie 
FID, wymienia on zagadnienie poruszone przez P. 
BourigeoiLS w jego referacie wzm iankowanym  powy# 
żejj. W ynikiem  dyskusiji było  ustalenie ostatecznej 
redakcja programu z  uwzględnieniem zagadnień do- 
kumentaojii, w  językach angielsikim i francuskim, 
wobec czego rozipirawy przybierały chwilami cha# 
rakter zebrania filologów.

*) W podanym powyżej tekście programu stara
łem się uwzględnić dokonane tu uzupełnienia i p o 
prawki.

W  drugim dniu przeprowadzono szczegóiłową 
dyskusję w zw iązku z  głównym  tematem konferen^» 
cjii, jaki stanowiła propozycjia FID wyłonienia ciała 
koordynującego dziiałania obydw u organizacji. Pro# 
jektodawcy wyszli ;z zaio^żiema, że istniejąca już fak# 
tycznie wsipółpraca doitychczasowa pozwala wnosić 
o coraz dalszym zacies'niianiu się stosunków wzajem# 
nych w  miarę postępu obustronnych osiągnięć. Pro# 
jektowane ciało nie powinno być jednaik organem 
nadrzędnym czy  kontrolującym , lecz każda z or# 
ganizacji zachować ma zupełną autonomię, bo jak# 
kolw iek prace ich zazębiąją się wielokrotnie, to  jied# 
nalk każda ma własne pole dział-ania i własny cel. Cho# 
dzi tu nade w szystko o unikanie dublowama pew# 
nych ipioczynań. Długa dyskusja, prowadzona w to# 
nie dosyć gorącym  ze strony delegatów FID, pod# 
trzym yw anym  przez inicjatora konferencji i jiej 
przewodniczącego E. J. Cartera (U N ESCO ), wyka# 
zała raczej chłodny stosunek do projektu przedsta# 
wicieli IFLA i nie doprowadziła do żadnych decy# 
dujących postaлowień. Poprzestano na dosyć ogól# 
mikowych zaipewnieniach jak najdepszeiji woli poiro# 
zumienia i wsipółdziiałania.

Jan Muszkowski 
Łódź

PLAN ROZBUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WARSZAWY
A rtyk u ł obecny jest zapowiedzianym w poprzed# 

nim numerze dalszym ciągiem rozważań o sieci bi# 
bliotecznej w  Stolicy. Ma on na celu omówić plan 
rozbudow y Biblioteki Publicznej W arszawy z na# 
dzieją, że naszikicowanie tego programu m oże być 
(jak i poprzednie artykuły o Bibliotece Publicz# 
nęj ■•■)) ko.nkretnym przyczynkiem  do problemu 
rozwojiu większych bibliotek powszechnych w kra#
)u.

Tem at artykuln nie obejmuje całości rozwoju 
akcji bibliotecznej. Pominięte więc zostały w  nim 
zagadnienia m erytoryczne w zakresie gromadzenia 
księgozbiorów, ich opracowania i udostępniania, 
jak również projekty prac w  dziedzinie s'zerzenia 
czytelnictwa. Ogranicza się on do omówienia nąj# 
bardziej zasadniczego zagadnienia w dziedzinie pla# 
nowania, jakim jest rozbudowa sieci bibliotecznej, 
tej podstawy całej pracy bibliotecznej.

Program Bibliotdki w  tym  zakresie wynika z za# 
łożeń organizacyjnych oraz z  stanu aktualnego S'ie#’ 
ci i jej braków. Ma on za zadanie zrealizowanie 
dwóch zasadniczych celów, a mianowicie: i) dal# 
szej rozbudowy i ulepszenia obecnej sieci terenowej 
oraz 2) ddkończenia odbudowy Centrali tej sieci.

* Założenia origanizacyjne sieci były  już omówio# 
ne w  poprzednim artykule, jak również zostały tam 
naszkicowane wszystkie rodzaje placówek, wcho# 
dzących w jej skład i ich wzajemne, strukturalne

*) vide: Biblioteka m. st. Warszawy w  czwar
tym roku jej odbudowy (1948) Bibliotekarz r. 1949 
N r 1— 2 oraz Miejska Sieć Biblioteczna Warszawy, 
jej stan i potrzeby, Bibliotekarz r. 1949 Nr 5—6

powiązanie. N ie ma więc potrzeby charaikteryzować 
ich powtórnie i pozostaje jedynie dodać parę słów 
o roli Centrali. Rola ta bowiem nie zawsze jest w  
całej pełni uświadamiana i często niesłusznie zwę# 
żana do pojęcia jedynie siedziby placówek hiblio# 
tecznych o charakterze centralnym . Ten sposób, 
czasami pods'wiadomy, pojm owania zakresu prac 
Centrali wynika z przeprowadzenia zbyt ścisłej, a# 
nalogii bibliotek wielkich miast z innym i bibłiote# 
kami i z zapoznawania przez to ich specyficznych 
właściwości, a mianowicie faktu, że biblioteka po# 
wszechna wielkiego miasta jest jednocześnie i insty# 
tucją, stanowiącą organiczną, jednolitą całość i siecią 
biblioteczną, to  znaczy zgrupowaniem całego sze# 
regu oddzielnych bibliotek wzajemnie powiąza
nych i opierających swą działalność na wspólnej 
podstawie organizacyjnej. T oteż Centrala miejskiej 
sieci bibliotecznej jest nie tylko siedzibą placówek 
bibliotecznych o charakterze ogólno-rniejskim, ale 
obejmuje ona również i agendy obsługujące pozo# 
stałe placówki. T ak  więc w  Warszawie ogniskuje się 
w Centrali zarząd administracyjny i fachowy sieci, 
nabywanie i opracowywanie księgozbiorów, prace 
metodyczno-instruktorskie, głów ny ośrodek prac 
związanych z szerzeniem czytelnictwa itd. itd.

Ten zakres decyduje o roli i znaczeniu Centrali, 
jako bazy całej sieci terenowej; stąd też wynika 1 po
stulat m ożliwie szybkiego dokończenia jej rozbudo
wy.

Jeżeli chodzi o placówki terenowe, to  dla za# 
spokojenia najpilniejszych potrzeb miasta w  zakresie 
czytelnictwa powszechnego koniecznym  jest zmon#
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towanie оЬо'к jiuż dziaiających 38 o i r o d k ó i w co'̂  
naj'mniej jeszcze 51 nowych, a mianowicie: i Czys 
telni Dzielnicowej:, 4 Dzielnicowych W ypożyczalń  
Kom pletów Ruchom ych, 24 W ypożyczalń dla Do# 
rosłych i Mloidzieży i 22 Biblioteik Dziecięcych 
(w tym  5 Bibliotek Dziecięcych pełnych, to znaczy 
posiadających czytelnie prezencyjne i w ypożyczab  
nie). Ponieważ w  roku bieżącym ma być otwartych 
jeszcze 5 ośrodków terenowych, plan sześcioletni 
Biblioteki iprzewiduje^ więc zmontowanie 46 dab 
szych placówek.

nież w  miarę realizacji planu zwiększenia budżetu 
zwyczajnego (wydacków bieżących) na utrzymanie 
i renowacje placówek, a wreszcie odpowiedniego 
sharmonizowan-ia prac organizacyjnych. O to są naju 
ważniejisze zagadnienia realizacyjne planu do omó? 
wienia.

I. Odbudowa Gmachu Centrali.

Gmach Centrali p rzy  ul. Koszykowej został w 
dniu wyzwolenia W arszawy podpalony przez ucie# 
ka;.ących w popiochu N iem ców i zniszczony w

Projekt rozbudowy Centrali, widok od ul. Pięknej. Rys. E. Norwerth

T ak  naszkicowana rozbudowa Centrali i Sieci 
Terenowej jest uzależniona od czterech następują# 
cych elementów:

1. stworzenia, względnie znalezienia lokali dla 
placówek i agend bibliotecznych,

2. obsadzenia ich odpowiednio wykwalifikować 
nym  personelem,

3. wyposażenia w  niezbędne urządzenia,
4. zmontowania potrzebnych księgozbiorów. 

Pomyślne rozwiązanie wszystkich pow yższych
warunków wymajga podstawy finansowej, to znaczy 
odpowiednich kredytów  inwestycyjnych, jak rów:s

*) liczbę 37 podaną w  poprzednim artykule na
leży powiększyć o jedną nowootwartą wypożyczal
nię na Grochowie.

/0. Spłonęły wówczas m agazyny i pracownie, a 
z pożogi hitlerowskiej ocalał (w stanie zresztą opła# 
kanym) pawilon frontowy, mieszczący głównie sale 
czytelniane. Odrem ontowany w  pierwszych latach 
odbudowy fragment gmachu pozw olił na urucho;» 
mienie w  jego obrębie (w prym itywnych do^ć wa# 
runkach) części agend sieci i na otworzenie sizeregu 
sal czytelnianych, pozostawił jednak jeszcze Biblio^» 
tekę bez tak naturalnego zaplecza, jakim są maga# 
zyn y i daleko nie zasipokoił potrzeb funkcjonalnych 
instytucji. W  tym  stanie rzeczy można dziś akre '̂  ̂
lić Centralę Biblioteki Publicznej, jako instytucję 
kadłubową, której rozw ój dosłownie zależy od do>- 
kończenia odbudowy jej gmachu i stąd konieczność 
wysunięcia tej sprawy na czoło, jako jednej z  naj,- 
pilniejiszych, dla rozwoju Biblioteki.
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w  my^l omówiomej’ pow yżej roli Cenjtnali, odbu
dowany gmach winien mieścić: i) placówki centrab 
ne bądź o charakterze w  dużym  stopniu naukowym  
(Biblioteki Główna i Specjalna), bądź też o przewa# 
dze elementów powszechnych (np. Centralne Wy# 
pożyczalnie Kom pletów Ruchom ych), 2) w zorow e 
placów ki terenowe (W ypożyczalnię dla Doro';łych 
i M iodzieży i Bibliotekę Dziecięcą), obsługiijące 
najbliższy rejon, 3) agendy centralne sieci miejiskiej, 
(dziai-: uzupeilinień, pracownie centralne, dział inforj 
macyjno-biibliograficzny, zarząd administracyjny itd.) 
i wreszcie 4) ośrodek kulturalny propagandy książ# 
ki i czytelnictwa.

W  myśl powyższych zało^żeń został opracowany 
przez prof. Edgarda N orw erth ‘a projdkt odbudowy 
Centrali, który  usuwając w miarę możności uster
ki architektoniczne dawnego gmachu (studnie) i 
znacznie rozszerzając teren zabudowy uw zględnił 
wszysitkie naszkicowane powyżej założenia. Zaspa? 
kaja on również w  swych zasadniczych zarysach i 
w ramach m ożliwości, jakie dają wszystkie prze? 
róbki, najgłówniejsze warunki funkcjonalne stawia? 
ne gmachom bibliotecznym, to znaczy zachowujic:
i ) zasadę niekrzyżujących się dróg książki, czytel
ników i agend, 2) zasadę dwustopniowej klauzury 
magazynów książkowych od pracowni wewnętrz? 
nych i tych ostatnich od sal czytelnianych, 3) zasadę 
ekonomii sił przez skrócenie w  miarę możności ruchu 
wewnętrznego, a to drogą odpowiedniego rozm ie
szczenia sal czytelnianych, m agazynów i pracowni.

Zrealizowanie talk opracowanego projektu roz? 
budowy gmachu o kubaturze wynoszącej ogółem 
66 000 m ‘ (w tym  ocalałych względnie odbudowa? 
nych już ca 23 000 m'*) zasipokoiloby potrzeby Cen? 
trali na lat 50, a w szczególności umożliwiiloby;

1. rozładowanie w  magazynach i opracowanie 
zgrom adzonych zasobów książek w  ogólnej 
ilości ca 170 tys. tom ów, zalegających dzis' 
w formie zwałów wszystkie przygodne po?. 
mies'zczenia (częściowo nawet strychy),

2. nonmalne funkcjionowanie Biblioteki Głów? 
nej i 2 Biblioteik Specjalnych (Muzeum Książ?' 
ki Dziecięcej i Czytelni Bibliologicznej), a to 
przez zapewnienie im odpowiednich magazy? 
nów i rozszerzenie obecnych sal czytelnia?i 
nych,

3. właściwą rozbudowę agend centralnych, ob
sługujących sieć miejską, a w  szczególności 
pracowni, oipracowujących księgozbiory dla 
placówek terenowych,

4. umieszczenie w  gmachu Centrali w zorow ych 
placówek terenowych (W ypożyczalni dla 
Dorosłych i M łodzieży oraz Biblioteki Dzie?> 
cięcej),

5. stworzenie trzech nowych ośrodków cen? 
tralnych przewidzianych w planie sześciolets 
nim, a mianowicie: Czytelni M łodzieżowej, 
Centralnej W ypożyczalni Kom^pletów Rucho;» 
m ych dla Dzieci oraz W ypożyczalni dla Nie? 
widom ych,

. 6. stworzenie ośrodka kulturalnego propagandy 
książki (isala konferencyjno?widowis'kowa, 
świetlice głośnego czytania, pomieszczenia na 
wystawy, proscenium podwórzowe itd.).

Opracowanie scharakteryzowanego poikrótce 
projektu, jiak i wprowadzenie gO' do planu odbu?i 
dowy Stolicy, który musi uwzględnić tak wiele na
glących i niecierpiących zwłoki potrzeb, wymagało 
dość dużo pracy i starań. W  chwili obecnej; można 
jednak już powiedzieć, że omawiany projekt nie 
jest tylko rzutem w daleką przyszłość. Sprawa bo
wiem jego urzeczywistnienia, dzięki przewidywanym  
w  planie sześcioletnim przez Ministerstwo Oświaty 
porozumieniu z Państwową Komisją Planu Gospo
darczego limitom na odbudowę Centrali Biblioteki 
Publicznej, wchodzi w ostateczny etap realizacji.

2. Lokale dla placówek terenowych.

Drugim  nie mniej ważnym  zagadnieniem decy? 
dującym o rozbudowie Biblioteki Publicznej, jest 
problem umieszczenia placówek terenov/ych we wła? 
ściwych i odpowiadających ich potrzebom  pomiesz
czeniach.

Jest to bez żadnej przesady k l u c z o w e  z a 
g a d n i e n i e  d l a  r o z b u d o i w y  s i e c i  
t e r e n o w e j .  Niestety, mimo usilnych starań Za
rządu Biblioteki, sprawa ta nie została dotychczas 
rozwiązana bez reszty.

Istniejący stan rzeczy i odczuwane braki zostały 
omówione w  poprzednim  artykule. Jak wynilka 
z tej charakterystyki dotychczasowy rozw ój sieci 
oparty był na. „zdobyw aniu”  przez Bibliotekę lo?i 
kali zastępczych, nie zawsze odpowiadających po? 
trzebom placówek i często hamującym ich rozwój. 
Jeżeli w  dodatku wziąć pod uwagę, że w odbu
dowującej się funkcjonalnie Stolicy każdy nowy 
gmach względnie pomieszczenie ma swoje wyraź? 
nie celowe pirzezniaczenjie, to  stajie siię jasną koniecz
ność planowego przewidzenia w programach bu? 
dowlanych potrzeb terenowych placówek biblio? 
tecznych o typie powszechnym.

W yw ołuje to niekiedy pewne trudności i opory, 
gdyż sprawa ta (rozwiązywana w przedwojennej. 
W arszawie przez umieszczanie placówek w zwyk? 
łych mie.S'zkaniach względnie w  innych lokalach, 
uzyskiwanych doraźnie i w  najlepszym razie adap
towanych dla potrzeb placówek bibliotecznych) nie 
była postawiona, jako zagadnienie programowe. 
Stąd też, problem lokali bibliotecznych nie istniał 
i —  powiedzm y szczerze —  nie istnieje dotychczas 
w  świadomości społeczeństwa (tak doceniającego dziś 
książkę i czytelnictwo), jako nieodzowny środek 
rozbudowy bibliotek.

Coraz liczniejsze w yjątki w tym  zakresie pO'? 
twierdzajią jedynie regułę do obalenia. Jakże często 
bowiem u ludzi najleipszej woli można spotikać się 
jeszcze z przeikonaniem, że ustawienie w  sali świet? 
licowej paru szaf bibliotecznych, względnie zapew
nienie jednego lub dwóch pokoików  w lokalu prze
znaczonym  na inne cele, rozwiąże całkowicie pro?
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gram sieci bibliotecznej, zapewni jej warunki roz^ 
woju i zaspokoi całkowicie potrzeby czytelnictwa. 
Jakże często jeszcze trzeba przekonywać o tym, 
czym  jest ta sieć biblioteczna i jakich warunków 
wymaga..

W  ramach akcjii propagandowej na rzecz tych 
potrzeb, jak również pod kątem konkretnych za#' 
mierzeń Biblioteka Publiczna opracowana projiakt 
programu budowlanego dla swych nowoлvznoszo^ 
nych Filii Dzielinicowych i Osiedlowych o charaks  ̂
ter'ze wzorowym .

'W prograimie budowlanym Filii Dzielnicowe;! 
przewidziane są pomieszczenia dla wszystkich pla? 
cówek wchodzących w jej skład (yide poprzedni 
artykuł), a więc: sale czytelniane dla dorosłych i 
dzieci, w ypożyczalnie kom pletów i indywidoialne, 
magazyny, podręczne pracownie, p0'kó.j informacji 
bibliotecznej, świetlica na wystawy i zabrania itd. 
Ogólna kubatura potrzebnych pomieszczeń wynosi 
według projektu od 4 500 m'”’ do 5 400 m .̂

Jeżeli chodzi o Filie Osiedlowe to program bu
dowlany przewiduje w myśl założeń organizacynnych 
sieci umieszczenie w niej W ypożyczalni dla D oro
słych oraz Biibllioteki Dziiecięcej po# 
siiiadaj^cej czytiełniię i wypołżyczailnię.
OgÓLina kiubiatura takiej Filiiii Osiedilo- 
weji wyaoisiiić powinnia' ca i 200 rn.

Padaina kubaitura s'wi.adcz,y oi roz- 
miiiaraich potrzeb i wsikazuje na ko
nieczność wiprowadzeniiu tersnowego^ 
budow:niiictwa biiiblioteczinogo 'do pila# 
nów  liinwesitycyjiaycih. Opracowane 
przez Bibliilotekę Publticzną progra
m y budiow ł̂ane mają w stosunku do 
dziisi!ej|szych potrzeb miaista poziarnio 
chairakter maksymalny. Ze względu 
jedlnak ma to, że wznoszoine oslroidlkii 
bi'biioitecz/ne Stolicy będą miały cha
rakter w zorow y i wpłyną na właści
we postawienie tej sprawy w całym 
kraj!U oraz, że' budowa prowizorycz? 
nia mniejiszych pomieszczeń może 
w  pręd'’ki'm czasie zahamować roz
w ój placówek w mich umieszczo
nych, wyidiaje się rzeczą celową bu- 
dowaniiie nowych pomiieszczeń bibllio# 
teczaych bez uszczupLeniia tych pro
gramów. Jest to uzaisadn,i'Oin,e tym 
bardziije;, że przyjęcie za podstawę 
węższego programu budowllaincgo 
może zdezaiktuailiizować j;uż w pręd
kim cziasiie dokoinaną inwestycję i 
wywołać ko'niiiecznos'ć budowy no- 
wyich pamiieszczień dla sprostaniiia nas 

■ raistającym potrzebom , coi (mimo, że 
brzmi to jako paradoks) jiest niodo- 
puszcziallinym luksusem dla Zirujno- 
wanej, stoflliicy. Z punktu więc celo
wości inwestycyj i ekonomii siii jest

rzeczą bardziej pożądaną wybudowaniie nawet 
mniejsze;} ilości pomieszczeń biilblliateczaiych i częścio
we zaspakaj,ani'e pozostałych potrzeb przez szukanie 
lokali zastępczych, niż rezygnacja z v/ymagań jako
ściowych w nawobudowanych lokalach bibliotecz# 
nych.

Oczywiście, jak to już było podkreślone w po# 
przednim artykule, lokale biblioteczne ipogą być u# 
mieszczone w  większych komplęksacn budowla# 
nych, z tym, że winne one być budowane pod ką#. 
tem potrzeb funkcjonalnych bibliotek, a stąd ko# 
nieczność ścis'łej współpracy bibliotekarzy z archi^ 
tektami i ośrodkami planowania w toku sporzą^ 
dzania planów i ich wykonywania. Jedynie bowiem 
ta współpraca zapewnić może właściwe rozwiązanie 
planowanych obiektów i uchronić od błędów, któ
re uniemożliwiają ich racjonalne wyko.rzystanie.

Jeżeli chodzi o konkretne plany na najbLiż.sze 
lata, to Biblioteka Publiczna projektuje w sześcio
letnim planie budowę i Filii Dzielnicowej oraz 
9 Filii Osiedlowych na terenach nie objętych 
budownictwem Zakładu Osiedli Robotniczych, co 
dostarczy jej pomieszczeń dla 22 ośrodików biblio#'

'plIa cOw K;
' ŚROOCKiKULtURAiNO-'

I ■
00 01..PiąKNEJ

Schemat funkcjonalny Centrali.
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tecznych. Lokale dila pozostałych 34 ośrodków 
przewidywane są bądź w  budownictwie tow.arzy;: 
szącym o charakterze kuhuralno#ispolecznym w no? 
woibudowanych osiedlach robotniczych, bądź w 
gmachach użyteczności publicznej (np. w Ratuszu, 
w  gmachach urzędów centralnych, anstytucy] spo  ̂
lecznych itd.), bądź też wreszcie w  lokalach za#; 
stępczych §p. zwalnianych przez szkoły i urzędy.

3. Zagadnienia personalne.

M e  mniej poważnym  zagadnieniem związanym 
z realizacją zakreślonego planu działania jest spras 
wa obsady personalnej Biblioteki.

Personel biblioteczny, szczególniej prowadzący 
placówki w  terenie i pracujący samodzielnie, wy î 
maga nie tyllko ®ił całkowicie odpowiedzialnych, 
ale dużych kwailifiikacyj fachowych, jak również 
wyrobienia spoiecznego oraz zamiłowań i uzdob 
nień pedagogicz!no#osViatowych. Stąd też obok 
znajomości techniki bibliotecznej konieczne jest 
przygotowanie ogólne, a w  szczególnos'ci dobra 
znajomość literatury popularnoinaiukowej i pięknej 
oraz zrozumienie i wyrobienie w  dziedzinie zagada 
nień aktuałnych. ' ' ' i

Trudnosd znalezienia taik przygotowanego per^ 
sonelu jest tym  większa, że duży rozwój, życia bi
bliotecznego w  ostatnich latach w  Polsce zw iększył 
zapotrzebowanie na siły bibliotekarskie w  siposób 
nieproporcjonalny do ilos'ci w yszkolonych pracow^ 
miłków.

T o  zagadnienie doboru personelu bibliotecznego 
w  sektorze samorządowym, a szczególniej w  'War;' 
szawie, komplilkuje się w  jeszcze większym  stopniu 
tym , że Biblioteka Publiczna musi w ytrzym yw ać 
silną konkurencję 7, bibliotekami państwowym i (gdzie 
większość pracowników bibliotecznych zaliczona 
jest do pracow ników  nauki o znacznie w yższym  
wyna|grodzeniu p rzy  analogicznych często czyn?  ̂
nosciach) —  z jednej strony oraz z bibliotekami 
społecznymi (również lepiej uposażającymi) —  z 
drugiej. Decyduje to o stałym  odpływie wartościom, 
w ych pracow ników  (nabywających często swe kwa:t 
lifikacje zawodowe w  toku służby w  Bibliotece) 
do innych bibliotdk, co odbija się ujemnie na prze#' 
biegu planowanych prac i ich wydajnos'ci.

Dla całości obrazu należy podkreślić wreszcie, 
prawie że zupełny brak kandydatów w wieku 
m-jodszym. N a skutek tego daje się zaobserwować 
zjawisko coraz to większej przev/agi personelu w 
wieiku pom iędzy 40 a 50 latami życia, co może 
wywołać w  przyszłosci bardzo pow ażn / wstrząs, 
nie bez znaczenia dla ciągłości prac instytucji.

Ilustracją znaczenia tego problem u perso.nalnej: 
go pod' względem ilościowym są norm y opracowane 
przez Zarząd Biblioteki dla obsady poszczególnych 
ośrodków terenowych, które przedstawiają się jak 
następuje:

Czytelnia Prezencyjna dla D orosłych i 
M łodzieży otwarta pięć godzin 
dziennie 

D itto otwarta 10 godzin 
W ypożyczalnia dla D orosłych i M ło

dzieży otwarta 5 godzin 
D itto otwarta 10 godzin 
Czytelnia Prezencyjna dla Dzieci o# 

twarta 5 gadzin 
Biblioteka Dziecięca posiadająca czy#i 

telnię otwartą 10 godzin i wypo# 
życzalnię

N orm y powyższe mają charakter przeciętny i 
mogą ulegać pewnym  wahaniom w zależności od 
warunków loikalowych. N ie obejmują one personc:» 
!u niewykwalifikowanego i potrzebnego do obsłu# 
gi gospodarczej (obsługa szatni, sprzątanie lolkali 
itd.), jak również jednoczesnego wzrostu personelu 
w  agendach centralnych obsługujących sieć (zakup 
księgozbiorów, ich opracowanie itd.)

Charakterystyka powyższa spraw personalnych, 
jak i dane o konieczności silnego wzrostu obsady 
osobowej Biblioteki dla rozbudowy sieci terenowej 
dowodnie wskazują na' doniosłość tego zagadnienia 
i na potrzebę zainteresowania się nim władz pan#- 
stwowych, jak i czynników  społecznych, celem 
skierowania na ten odcinek prac oświatowych od
powiednich sił i ich właściwego przeszkolenia.

4. Inwestycje w  zakresie księgozbiorów i urządzeń.

Znacznie mniej trudności przedstawia sprawa 
zaopatrzenia nowozakladanych ośrodków w  księgo
zbiory i urządzenia. W prowadzenie do planów in

osoby
osoby

osoby
osoby

osoba

3 Co oby

Wyszczególnienie 
rodzaju ośrodka

Ilość tomów 
zakupu inwesty

cyjnego
Koszt zakupu 

i oprawy
Koszt

urządzeń
Razem

I .  Czytelnia dla Dorosłych i 
M łodzieży 3 000 3 3 0 0 7 5 ° 4  o j o

2 . Dzielnicowe "Wypożyczalnie 
Kom pletów Ruchom ych 2 000 I 300 470 1 770

3. W ypożyczalnia' dla D oro
słych i M łodzieży 2 500 I  625 360 I  985

4. C zytelnia dla Dzieci 800 440 410 850

5. W ypożyczalnia dla Dzieci 2 000 I 100 210 I 310
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westycyjnych odpowiednich limitów na wyposażę;» 
nie ipiacówek bibliotecznych pozwala na rozwiąza
nie tych zagadnień bez większych trudności. W  roz#' 
ważaniach niniejszych moiżna więc jedynie ograni? 
czyc się do podania, na podstawie opracowanych 
przez Zarząd Biblioteki norm, wysoikości potrzeb#' 
nych naikladów finansowych w tej dziedzinie. Kosz? 
ta te wg obecnych cen kształtują się dla poszczę.' 
gó'lnych ośrodków jak następuje (w tysiącach zvO? 
tych):

5. Podstawy Finansowe.

Jak w ynika z (poprzednich rozważań realizacja 
planu odbudowy Biblioteki uzależniona jest od ш  
zyskania odpowiednich kredytów w p’ anach inwe.'j 
stycyjnych i w budżetach zwyczajnych. Jeżeli cho? 
dzi o jednorazowe koszta związane z zakładaniem 
nowych ośrodków, to oczywiście większość ich ob# 
ciąża plan 'inwestycyjny. N ie wszystkie wydatki 
tego typu mogą być jednak dokonane z kredytów 
inwestycyjnych; są bowiem pewne kategorie kosz? 
tów, których  pokrycie jest ikonieczne z budżetów 
zwyczajnych. Należą do nich z reguły wydatki adap '̂ 
tacyjine, jak na przykład iprzewóz księgozbiorów 
i urządzeń do nowych placówek, droibne adaptacje 
otrzym yw anych nowych lokali, uzupełnienie urzą? 
dzeń zakupionych sztandartowo z kredytów inwe?' 
stycyjnych itd. W ydatki te, o charakterze jednora
zowym , które muszą hyc pokryte z budżetu zwy?' 
czajineąo, według przybliżonej oceny dokonanej, w  
ramach opracowywania norm orzez Bibliotekę Pu- 
błliiczną wynoszą dla iposzczególnego rodzaju ośrod
ków  następujące kw oty:

1. Czytelnia dla DoroS’łych i Mio?
dzieży ca IGO tys. zł.

2. Dzielnicowa W ypożyczalnia Kom?
pletów Ruchom ych „ 25 „ „

3. "Wypożyczalnia dla Dorosłych i
M łodzieży „ 4ji »

4. Czytelnia' Dziecięca „ 30 „  „
5. W ypożyczalnia Dziecięca „ 30 „ „

Poza wydatkam i inwestycyjnym i, zakładanie no? 
wych ośrodków podwyższa budżet zw yczajny przez 
stałe w ydatki związane z 'bieżącym prowadzeniem 
placówek (opłata' personelu, wydatiki administra? 
cyjne, renowacyjny zakup księgozbiorów).

Plan więc finansowy Biblioteki oibejmuje nie 
ty lko  wydatki inwestycyjne, ale również przewi?. 
dywany wzrost w ydatków  zwyczajnych na prowa? 
dzenie akcji w  związku z dokonanymi inwestycja? 
mi. Tyllko taikie bowiem ujęcie zagadnień finanso? 
wych zapobiega tak zwanemu w języku planistów 
zjawisku wąskiego gardła, to znaczy niemoiżliwości 
wykorzystania inwestycyj.

6. Harmonogram prac organizacyjnych.

Ostatnie zagadnienie porusza już bardzo istot? 
ny i ostatni problem realizacyjny, jakim jest właści
we ustalenie kolejności prac i zapewnienie jej cią?

głości i  sprawności. Ze względu na to, że naj
większą trudnościią w rozbudowie Biibliioteki jest 
sprawa znalezienia pomieszczeń dla placówek tere? 
nowych oraz personelu, wysuwa się tu postulat, 
aby (obok montowania placówek z góry już zlo
kalizowanych) Biblioteka stale przygotowywała pe? 
wne rezerwy na otwarcie ośrodków w razie uzys? 
kania odpowiednich pomieszczeń. Ten harmono?' 
gram jest podyktow any doświadczeniem lat ubieg? 
łych. W  razie bowiem zjawiających się możliwości 
loikalowych (najczęściej niespodziewanych i wyma? 
gających szybkiego uruchomienia' placówki) Biblio'? 
teka powinna posiadać całkowicie przygotowany 
do tego aparat to znaczy: opracowany księgozbiór 
po-dstawowy, potrzebne urządzenia i w yszkolony 
personel dla kierownictwa placów^ką.

Fakt, że montowanie tego aparatu musi trwać 
czas dłuższy, uzasadnia potrzebę posiadania przez 
Bibliotekę stałej rezerwy dla uruchomienia nowych 
ośrodków. Odwrócenie tej kolejności, przez uzależ
nienie prac nad montowaniem nowych ośroidków 
od zabezpieczenia możliwości lokalowych niesłycha
nie utrudnia rozbudowę sieci i byłaby dopiero w ów 
czas możliwa, gdy sprawa pomieszczeń stałaby się za? 
gadnieniem rozwiązywanym  jedynie w siposób pla? 
nowy i to z konkretnym  przewidywaniem na dłuższy 
okres czasu.

Talk się przedstawiają w ogólnych zarysach zamie? 
rżenia Biblioteki w  okresie planu sześcioletniego i 
problemy realizacyjne. W ykonanie tych zamierzeń 
obok omówiionej rozbudowy Centrali dałaby w  e- 
fekcie wzrost obecnej ilości ośrodków o 49 (z 52 
przewidywanych na i stycznia' 1950 do lo i) , zw ięk
szanie ilości miejsc w e wszystkich salach czytel- 
nianych z  i 400 do 3 100, to znaczy o i 700 miejsc 
(w tym  I 200 w salach czytelnianych dla dzieci) ilo'? 
ści abonentów w wypożyczalniach z 11 000 na 24 000 
oraz ilości obsługiwanych przez kom plety ruchome 
punjktów ze I C O  na 220. T e osiągnięcia' nie zosipokoi- 
łyiby jeszcze wszystkich potrzeb miasta, ale byłyby 
niewątpliwie dużym kro'kiem naprzód w rozbudo? 
wie bibliotek i czytelnictwa. W ym agają one jednak 
dużego wysiłiku i to nie ty lk o  personelu bibliotecz? 
nego. Z  tego punktu widzenia w yd aw co  się auto? 
rowi tego przydługiego artykułu, za celowe omó? 
wienie zagadnień realizacyjnych, a to szczególniej 
w przeświadczeniu, że są one analogiczne i w  in? 
nych bibliotekach powszechnych wielkich miast, 
i że ich sprecyzowanie nie tylko będzie zaznajomie
niem ogółu bibliotekarzy z pracą i projektami 
Biblioteki Warszawskiej, ale również może służyć 
jako uogólnienie w  pewnym  stopniu potrzeb i za? 
gadnień pokrewnych jej instytucyj.

Ryszard Przelaskowski 

Warszawa
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CENTRALNY KATALOG KSIĄŻKI RADZIECKIEJ
Katalog Centralny Ksią^żki Rosyjskiej, to ogros 

mne przedsięwzięcie nigdzie na tę skalę co w  ZSR R  
nie realizowane. Pomysł jego datuje się od dość da;» 
wna. Zagaid!nii,einiiie to miiiainowiiore zoista-I:'Q wysunięte 
już w roku 1919, kiedy to omówiono je na łamach 
prasy i konferencjach bibliotecznych. N a sprawę 
tę zwró-cii uwagę również Lenin, który na pierw# 
szym Wszech rosyjskim Zjeź.dzie Oświaty Pozaszkob 
nej podkreślił znaczenie m ożliwości wykorzystania 
wszystkich księgozbiorów kraju. Opracowanie wiels 
kiego bogactwa księgozbiorów będących do tego 
momentu własnoscią obszarników i kapitalistów —  
wymagało jednak gigantycznej pracy przygotow aw 
czej. Stworzyła pod nią m ocny fundament rewo
lucja kulturalna w ZSRR . W ypracow any został! 
radziecki system katalogowania, wykształcono ka
dry samodzielnych specjalistów bibliotekarzy i bi
bliografów, któirzyby mogli podołać zadaniom. Pra
ce nad różnym i typami katalogów centralnych roz
poczęto w pierwszych latach władzy radzieckiej 
jak np. centralne katalogi książek, czasopism, in
kunabułów, .róiżnych dziedzin wiedzy, specjalne ka# 
taloigi centralne iposzczególnych miast czy powia
tów, regionalne katalogi centralne.

Opracowano rćwлież wiele katalogów central
nych bieżącej literatury regionalnej, przeważnie pe
riodycznej odzwierciadlającej nowości z dziedziny 
nauki i techniki zagranicą. Grunt dla katalogów 
centralnych bieżących w ydaw nictw  radzieckich 
przygotow ała realizacja obsługi większych biblio
tek przez 'egzemiplarz oibowiązkowy, oraz wydawnirf 
ctwa tego typu  jak „Kniżnaja Let0'pis“ .

W ielkie znaczenie dla k. c. k. r. miało zainicjo
wanie w  roku 1947 iprzez W szechzwiązkową Izbę 
Książki drukowania kart bieżącej produkcji w y 
dawniczej,, oraz karty katalogowej retrosp. 1926-47. 
Okres poprzedni 1917— 1926 został w  r. 1929 opra
cowany przez Państwową Bibliotekę Publiczną im. 
M. E. Sołtykowa -  Szczedrina.

Ostatnia W ielka W ojna Ojczyźniana ujawniła 
w  ca'‘ej rozciągłości konieczność najszybszego stwo
rzenia katailogu cantralinego dającego możność w y 
korzystania w  pełni książek znajdujących się w kra
ju, czego wymagała przede wszystkim praca spe
cjalistów wojskow ych i naukowców opracow yw u- 
jących kwestie związane z obroną kraju. W  roku 
1943 powstała p rzy  Bibliotece im. W . I. Leniima ko
misja, która opracowała projekt ustawy o General
nym Katalogu Centralnym  bibliotek naukowych 
ZSRR , obejimiującym'' całą produkcję piśmianniczą 
(książki, czasopisma, nuty itp.). Część główna tego 
katalogu stanowić będzie k. c. k. r.

Wymagania w tej sprawie zw iększył pięciolet
ni plan odbudowy i rozwoju gospodarki państwo
wej —  stawiając przed nauką radziecką wielkie 
zadanie. —  Niie tylko doścignąć, lecz prześcignąć 
w  najbliższym czasie osiągnięcia nauki zagranicą.

Sprawa opracowania k. c. k. r. w kroczyła w fa
zę konkretnej realizacji w roku 1947. W  tym ro
ku Biblioteka im. W . I. Lenina przystąpi:a do pier
wszego etapu pracy obejmującego okres 1917— 1947-

Plan prac związanych z tym zagadnieniem zo
stał zatwierdzony przeż Komitet do Spraw K ultu
ralno-Oświatowych przy Radzie Ministrów R. S. 
F. R. R.

K. c. k. r. opracowują zgodnie z zatwierdzoną 
ustawą następujące biblioteki: Państwowa Bibliote
ka im. W . L Lenina, Państwowa Biblioteka Pu
bliczna im. M. E. SoJtykowa -  Szczedrina, Bibliote
ka Akademii N auk ZSR R  i W szechzwiązkowej Iz
by Książki, p rzy  udziale wszystkich innych wiel
kich bibliotek Zw iązku Radzieckiego, jak również 
poszczególnych republik pod ogólnym kierownic
twem Państwowej Biblioteki im. W . I. Lenina.

Prace nad katalogiem zorganizowane są przez 
wymienione biblioteki na podstawie jednego do
kładnie opracowanego planu, jasno określa’ącegO' 
obowiązki każdego uczestnika i przewidującego 
ре'пе porozumienie przy wykonaniu prac. Ustalony 
plan pracy, ze szczegółowym  uwzględnieniem jego 
strony finansowej i wykonawczej (personel i reali
zacja), zabezpiecza nailieżyty rozwó-j i terminowe w y 
konanie prac.

Kraje kapitalistyczne natomiast, nie wyłączając 
wzbogaconych na wojnie Stanów Zjednoczonych, 
nie zapewniają na ten cel dostatecznych funduszów 
państwowych i często opracowanie kataloigów cen
tralnych zależne jest od prywatnych dotacji, lub 
pom ocy przypadkowych instytucji, co hamuje pra
cę i często jest przyczyną zupełnego przerwania 
rozpoczętych prac.

Katalog Centralny Książki Rosyjskiej obejmie 
ponad dwa wieki całej produkcji książki rosyjskiej 
(1708— 1947), znajduiącej się w większych biblio
tekach naukowych Zw iązku Radzieckiego. W  ten 
sposób katałog ten sta!n]'ie snę njajpelniejiszym iinfor- 
matorem biblio,graficznym książek rosyjskich, naj
bardziej cennyni poradnikiem dla działacza nau  ̂
kowego i społecznego. Bedzie on znajdować się w 
pełnym składzie w Moskwie i Leningradzie jako 
kartkow y katalog alfabetyczny, zaś jego poszcze
gólne wyselekcjonowane części w formie drukowa
nych arkuszy —  we wszystkich wielkich biblio
tekach radzieckich.

Podstawą Katalogu Centralnego jest uprzednio 
przygotowana karta katalogowa, zredagowana w o- 
ioarciu o jednolite przepisy katalogowania. Jedno
litość opisu gwarantuje zaś ścisłość danych biblio
graficznych i zapewnia odpowiedni ;ego poziom.

W yżei wym ienionych zalet brak w pracach przy 
katalogach centralnych zagranicą, które powstają 
z materiałów przysłanych z bibliotek i są zestawio
ne ró'żnymi metodami.

Istnienie w  Zw iązku Radzieckim przygotowanej 
bazy kartkowej, ewentualnie drukowanych arkuszy,
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ułatwia pracę bibliotek, którym  pozostaje ;,edynie 
skontrolov/anie materia:u z katalogiem i dodanie 
swego numeru.

Przy opracowaniu katalogu brano pod uwagę 
w pierwszym rzędzie literaturę naibardzieji cenną 
i aktualną, skutkiem czego przy rozsyłaniu biblio- 
tekoim arkuszy drukowanych, włącza się nie cal.i 
literaturę, lecz tylko tę, która posiada wartos'ć nau
ko wossipoJeczn ą lub artystyczną.

Od roku 1948 z drukowanych kart, opracowa
nych przez W szechzwiązkową Izbę Książki, tw orzy 
się kartkow y Katalog Centralny literatury bieżącej, 
który wydawany będzie jako rocznik tej Izby.

Katalog Centralnjy Książki Ro5} ĵ®kiej mający 0- 
grcm ne znaczenie ogólnopaństwowe, stanie się pod
stawą Generalnego Centralnego Katalogu, obejmu
jącego ca':ą produkcję piśmiennictwa rosyjskiego. 
Będzie on służyć dalszemu rozwojowi nauki ra
dzieckiej, która JUŻ dzis poszczycić się może wspa
niałymi osiągnięciami.

W . M.

(Artykuł opracowany na podstawie tez referatu 
A. W. Wasilewskiej na naukowej konferencji \v 
Moskwie, poświęconej 30-leciu Wielkiej Socjalis
tycznej Rewolucji Październikowej 26 — 28 X I 
1947 r.).

BIBLIOTEKI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZSRR
W  N r 4 „B:bliotiekaria“ —  miesięcznika po# 

święconego zagadnieniom organizacji bibliotekarz 
stwa w ZSR R  ukazał się artykuł pt. „O  szybką od# 
budowę i dalsze organizowanie bibliotek zw iązków  
zaw odow ych" obrazujący dotychczasowe osiągnię# 
cia i zamierzenia na przyszłość bibliotek zw iązków  
zawodowych w ZSRR.

W  1940 roku zw iązki zawodowe w ZSR R  miaiy 
8 680 bibliotek o księgozbiorze przekraczającym  
I 000 woluminów, ogólna suma książek w tych bi? 
bliotekach w ynosik  ponad 51 milionów wolumin 
nów. Biblioteki z.wiązikowe obsługując książką i cza#' 
sopismem masy. robotnicze stanowią jeszcze j.eden 
element wychowania komunistycznego radzieckiego 
człowieka, uzupełniający partię i związki zawodo# 
we.

W  nowych centrach przemysłu powstały biblio# 
teki z bogatymi zbiorami, np. Biblioteka Magnito# 
górskich Zakładów M etalurgicznych im. Stalina ma 
ponad 170 tysięcy woluminów i obsługuje 25 ty# 
sięcy czytelników; Biblioteka gorkowskiej faibryki 
samochodów ma ponad 115 tysięcy woluminów i 
ponad 24 tysiące czytelników. Biblioteki te nara# 
stały i rozwijały się razem z macierzystymi zaklada.- 
mi i związane są silnymi uczuciowym i węzłami ze 
swoimi czytelnikami, pracownikami fabryki, o czym  
świadczą liczne wypowiedzi tych ostatnich.

Biblioteki związków zawodowych stanowią 
wielką pom oc dla pracowników zakładów przy 
rozszerzeniu światopoglądu oraz pogłębianiu wiado# 
mości fachowych w oparciu o nowe osiągnięcia 
nauki i stachanowskie metody pracy.

W ielkie straty poniosły biblioteki związków za  ̂
w odowych podczas niemieckiego najazdu, zupełnie 
zostały zniszczone biblioteki świetlic i fabryk uj 
kraińskiej i białoruskiej republiki. W  1944 roku 
liczba bibliotek związków zawodowych zmalała 
do 2 180 a ich księgozbiór spadł do 17 milionów 
woluminów. Jeszcze podczas wojny związki zawo# 
dowe przystąpiły do odbudowy bibliot^ek i na i. I. 
1949 roku liczba bibliotek wynosiła 4 911 o ląrz# 
nym księgozbiorze 30 milionów woluminów.

X V  plenum W C R Z Z  (Wszechrosyjskiej Cen# 
tralnej Rady Zw iązków  Zaw.) zobowiązało wszyst
kie organizacje zawodowe do doprowadzenia w ro# 
ku 1950 bibliotek zw iązkow ych do przedwojennego 
stanu, jednakże uchwała W C R Z Z  do ostatnich cza# 
sów realizowana była przez niektóre związki nie do#- 
statecznie, co poddane zostało sprawiedliwej krytyce 
w  gazecie „Kultura i życie“ . Rozumiejąc całą do# 
niosłość odbudowy sieci bibliotek związków zawo# 
dowych oraz uzupełnienia ich zasobów, prezydium 
W C R Z Z  w dniu 12. I. 49 r. przeprowadziło spe# 
cjalną uchwałę: o rozwoju sieci bibliotek związków 
zawodowych w 1949 r., w której postanowiło u- 
ruchomić w bieżącym roku i 650 nowych biblio# 
tek i uzupełnić księgozbiór istniejących bibliotek 
o łączną sumę 8 miilonów woluminów. N ow e bi# 
blioteki zostaną uruchomione w  pierwszym rzędzie 
w rejonach, które były okupowane i w rejonach 
wschodnich kraju. W  celu racjonalniejszej organi# 
zacji sieci bibliotek prezydium  W C R Z Z  pozwoliło 
na otwieranie stałych bibliotek w miejskich ośrod# 
kach w przedsiębiorstwach zatrudniających nie 
mniej niż 500 ludzi. Obsługiwanie przedsiębiorstw 
o mniejszej liczbie zatrudnionych powinno być 
zorganizowane na zasadzie księgozbiorów rucho# 
mych O kręgowych Rad Zw. Zaw., państwowych 
bi:bliiO'tek rej(0in'0wych i bibliotek wiiielkich przedisię- 
biiOirstw.

Jednocześnie prezydium W C R Z Z  zaznaczyło, 
że księgozbiory wielu istniejących bibliotek pod 
względem swego doboru nie zaspakajają rosnących 
potrzeb czytelników i hamują rozw ój bibliotek; 
dlatego w bieżącym roku organizacje zawodowe 
powinny wydajnie zasilić istniejące biblioteki ak# 
tualną o wysokich wartościach wychowawczych 
lekturą. D o budżetu żw. zawodowych -na zakup 
książek wstawiona została suma 70 milionów rubli, 
suma ta 3 krotnie przewyższa sumę wyznaczoną w 
zeszłym roku.

D obór księgozbioru winien odpowiadać waż# 
niejszym gospodarczo # politycznym  i kulturalnym 
zagadnieniom stojącym przed światem pracy. W  
księgozbiorze każdej biblioteki związków zawodo#
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w ych muszą się znaleźć dzielą klasyków marksizm 
mu # leninizmu, aktualna literatura polityczna, 
książki fachowe przystosowane do danego środo# 
wiska oraz rosyjska i sowiecka literatura klasyczna. 
Zadanie sprowadza się do tego, aby w ychow yw ać 
ludzi a zwłaszcza m łodzież na wysokowartościoweji 
literaturze naukowej i pięknej. Przy doborze lite? 
ratury dostarczanej dla bibliotek związiki zawodowe 
mogą liifczyć oia szeroką ipomoc K O G IZ ‘u (Zjedai. 
Państw. W yd.) tym  bardziej, że w  początkowym  
okresie organizacyjnym  w  nowozorga;nizowanych 
bibliotekach pracować będą nie specjaliści, ale bi#̂  
bliotekarze społecznicy, którzy  muszą mieć zapew# 
nioną ipomoc bibliotecznych poradni.

Rady zakładowe, oddziały i koła zw iązków  obo# 
wiązane są stw orzyć wszystkie warunki lokalne dla 
dobrego funkcjonowania bibliotek, postarać się o

odpowiednie lokale, wyposażyć w sprzęty, witryn 
ny do wystaw, pomoce.

Zorganizowanie w bieżącym roku i 650 biblio# 
tek zw. zawodowych jest zadaniem o wielkim  pań# 
stwowym  znaczeniu. C k . Radom Zw. Zawód, przy# 
pada w  tym  dziele wielka rola kontrolna i instruk# 
cyjina w  stosunku do dołowych organizacji związ# 
kow ych; od bibliotecznego sektora W C R Z Z  wy:; 
maga się niesłabnącego nadzoru nad działalnością, 
uzupełnianiem dawnych i organizowaniem nowych 
bibliotek poszczególnych związków.

W ydaje mi się, że dane liczbowe metody pracy 
i kontroli w  bibliotekach zw iązkow ych ZSR R  
zainteresuje wielu z naszych bibliotekarzy i stwo
rzą im odpowiednią perspektywę do pracy na wła
snym odcinku. St. D raczko

“Warszawa

Z ŻYCIA BIBLIOTEK W ZSRR I KRAJACH 
DEMOKRACJI LUDOWEJ

ZSRR .

Budżet ZSR R  na r. b. przewiduje w ydatki na 
cele kulturalne i s'połeczne w wysokości ok* 120 
miliardów rubli, co przyczynia się do szybkiego 
wzrostu sieci instytucji oświatowych, domów kul# 
tury, klubów  i bibliotek zarówno w miastach jak i 
na wsi. W  obwodzie moskiewskim, w  roku ubieg#' 
łym, zbudowano przeszło i 000 ośrodków kultural# 
no#'OŚwiatowych, zaś w  roku bieżącym  została za? 
kończona budowa 258 klubów, 242 czytelni, 55 bi# 
bliotek i I 544 świetlic. W  obwodzie żytomierskim, 
w  ciągu dwóch łat zostały odbudowane wszystkie 
zniszczone przez N iem ców instytucje kulturalne.

Biblioteki rejonowe biorą czynny u d zid  w  akcji 
udzielania pom ocy w  pracach samokształceniowych. 
Biblioteki te, np. w celu umożliwienia nauczycielom  
szeroikiego korzystania z literatury, w prowadziły a# 
boniamenity korespoinxlen;cyjinie, wysyłając ksiiążkii 
pocztą.

Od chwili rozpoczęcia żniw w  «ZSRR organiza# 
cje partyjne przeniosły ciężar pracy kulturalno# 
politycznej bezpośrednio na pola. M. i. księgarnie 
stawropoil^kie i iinistytucje kukurailno-oświatowe 
przekazały kołchozom  przeszło i 400 biblioteczek. 
700 biiblHiotekarzy dostarcza kołchoźnlikom i trak
torzystom  książki podczas przerw  w  pracy.

Sieć bibliotek, świetlic i domów kultury w  ZSR R  
rozszerza się systematycznie. W  1948 r. wybudo#' 
wano 438 bibliotek. Powiększył się znacznie stan 
posiadania bibliotek, zwłaszcza w obwodach smo# 
leńskim, stalingradzkim i briańskim, a więc w  tych, 
które uległy zniszczeniu w  czasie okupacji niomiec#. 
kiej. W  r. 1948 biblioteki w  tych obwodach otrzy# 
mały 2 500 000 tom ów książek. Zasób książko
w y bibliotek publicznych ZSR R  wynosi obecnie 
130C00000 tom ów.

W  ciągu 1948 r. 5 ruchomych bibliotek, które 
na samochodach docierają do najbardziej odległych 
wsi, obsłużyło I 779 wsi, w ypożyczając czytelni#' 
kom 300 000 tom ów  książek. W  r. b. działalność 
tych bibliotek ma być znacznie rozszerzona.

W  M oskwie są czynine i 734 bilblioiteki. W  r. 1948 
b#ki podlłegajiąc© zarządowi miej'^kiiemu M oskwy 
wzbogaciły się o 500 000 niowoiniabytych książek. 
W  r.b. Moskiewska Rada Miejska wyasygnowała nia 
zakup now ych książek przeszło 5 000 000 rubli.

W  najbliższym czasie zostanie otw arty w  Mos? 
kwie Dom  Książki Dziecięcej, gdzie będzie się ba# 
dać życzenia i zainteresowania m łodych czytelni#' 
ków. Będą tam zorganizowane gabinety naukowe 
i biblioteka, która już liczy 50 000 tom ów ksią# 
żek dla dzieci, pisarzy radzieckich i zagranicznych. 
W  muzeum książki będą wystawione stare i rzad# 
kie wydania książek dziecięcych. W  bibliotece i 
czytelni będą także organizowane konkursy czy# 
tania oraz zebrania i konferencje czytelników.

W  Bibliotece Akademii N auk ZSR R  w Lenin#\ 
gradzie zorganizowano wystawę, poświęooiną hr';storili 
riiauki rosyjskiej. Na wystawie zgromadzono liczne 
dziieła, odzwieraiedlające szybki rozwój poszczegól
nych d'zi;edzjin nauki i techniki w Rosji, poczynając 
od czasów Piotra I.

Biilblliioteka im. wielkiego pisarza rosyjskiego Soł- 
tykow a - Szczedriina w  Leningradzćie jest jiedną z 
największych na całym świecie. Zbiory ĵ ej sięgają 
obecnie 10 000 000 tomów. Szczególnie bogaty jest 
dział literatury w językach obcych, poświęconej 
nauce i kulturze rosyjskiej. O bok tego, biblioteka 
posiada niezwykle ciekawy dział rękopisów zawie# 
rający dzieła wielu w ybitnych pisarzy i działaczy 
kultury rosyjskiej. Zbiory biblioteki wzrosły kilka#
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krotnie za czasów w ładzy radzieckiej. Biblioteka 
otrzym uje egzemplarz każdej książki ukazującej się 
na obszarze ZSRR.

N a Białorusi zakoAczo.no odbudowę bibliotek. 
Obecnie w  miastach i wsiach Republiki znajduje 
się ok. 8 coc bibliotek, których zasoby książkowe 
przew yższyły poziom przedwojenny. W  czytelń 
niach urządza się często odczyty i konferencje n i 
tematy literackie. W szystkie biblioteki obwodowe i 
rejonowe posiadają o^ddzialy ruchome, dostarczające 
książki do najbardziej oddalonych wsi. Odbudów 
wano również 25 bibliotek naukowych.

Rada Ministrów Ukraińskiej SRR postanowiła 
utw orzyć państwową bibliotekę publiczną z księ?' 
gozbioiru Akademiii N auk U SR R  w  Kijpwie. N o 
wa biblioteka liczy 4 500 000 tom ów.

W  Kaniowie na Ukrainie, gdzie w  czasie woj
ny zginął Arkadiusz Gajdar, ulubiony pisarz dzie^ 
ci radzieckich, powstała niedawno biblioteka jego 
imienia. Inicjatorką założenia biblioteki była mło? 
dzież M oskwy, która w ten sposób postanowiła 
uczcić pamięć pisarza. W  r. 1948 rozpoczęto zbiórs 
kę książek, uzyskując od wielu pisarzy ich utwo#' 
ry. Obeciniie biblliiOteka im. Gajda,ra' liczy już 5 000 
tom ów i stale wzboigaca się darami ze wszystkich 
miast ZSRR.

Biblioteki na Zakarpaciu powstaiy niedawno, a 
zyskały już dużą. popularność wśród ludności tego 
nowego obwodu radzieckiego. Bibliotek wiejskich 
jest obecnie 524. W  r. b. otrzym ują one i 500 000 
rubli nia zakup książek. Zasoby biibliiotek miej^ 
skiah stalle wzrastają. Biibllioteka Publiczna w  Uż^ 
gorodzie liczy już ponad 100 000 tomów. W  mieśo' 
cie Hust otwarto studium bibliotekars’kie, ksztab 
cące w ykw alifikow any personel biblioteczny.

Nakładem wydawnictwa literatury obcej w  Mo# 
skwie został w ydany zbiór 20 nowel wspókzesnych 
pisarzy polskich, pod redakcją znanego tłumacza

literatury polskiej Marka Zywowa. Estetycznie wy# 
dana iksiążka liczy ok. 200 stron druku.

Państwowe wydawnictwo literatury pięknej 
ZSR R  wydało pierwsze dwa tom y wybranych utwo^ 
rów Elizy Orzeszkowej.

A L B A N IA

W  r. 1948 Albania osiągnęła znaczne sukcesy na 
odcinku budownictwa kultura-lnego. O tw arto oko# 
i'o 130 sVietlic i utworzono 214 nowych bibliotek. 
C Z E C H O SŁ O W A C JA .

Stairaniiem towarzystwa przyjaźni czechosłowac
ko # radzieckiej?' otworzona została w  Pradze trzecia 
czytelnia radzieckich czasopism i książek.

W  Pradze przygotowuje się wydanie zbioru poe# 
z;i K. I. Gałczyńskiego, w przekładzie na język 
czeski J. Pilara.
R U M U N IA .

W  styczniu br. udostępniona zostak szerokiej 
publiczności biblioteka Akademii N auk Republiki 

** Rumuńskiej. Biblioteka ta, założona w  r. 1866, li# 
czy obecnie 750 000 tomów, w tym  bogaty zbiór 
dzieł marksistowskich oraz 2 300 albumów, 2 336 
obrazów, 16000 fotografii o charakterze dokumen# 
tarnym, 6700 map i atlasów, 17000 nut, 8600 
cennych rękopisów, 90 000 dokumentów historycz^ 
nych, a także wielki zbiór num izm atyczny, liczący 
30 000 starych monet.

WediUg danych rumuńskiego ministerstwa oś
wiaty, liczba bibliotek wiejskich w Rumunii wzros# 
ła w  drugim kwartale 1949 o i 610. Biblioteki te 
posiadają obecnie 1300000 tom ów. "Warto zazna? 
czyć, że przed wojną na obszarze całej Rumunii 
nie było ani jednej biblioteki wiejskiej.

Opracowano w  Państwowym Instytucie Książki 
na podstawie:

„W iadomości z ZSR R  i Krajów 
Dem okracji Ludowej" 

za msce styczeń —  lipiec 1949.

ZGON WYBITNEJ BIBLIOTEKARKI RADZIECKIEJ
Ljubow Chawkina, wybitna bibliotekarka ras 

dziecka, praktyk i teoretyk swego zawodu, urodziła 
się w czasach caratu, w Charkowie w dniu 24 kwie# 
tnia 1871 r., zmarJa w  dniu 2 czerwca 1949 r. Blis# 
ko 60 lat swego długiego życia pos'więciła twórczej 
pracy na połu bibliotekarstwa. Działalność jej roz# 
wijała się dwoma' torami: pedagogicznym i naukom 
wym.

Mając lat 19, przestąpiła próg Charkowskiej, Bi
blioteki Publicznej (obecnie Państwowej Biblioteki 
imienia W . G. Korolenki), aby w  ciągu 23 lat —  
od r. 1890 do 1913 —  swej wiernej, służby w  tej

*) Artykuł —  wspomnienie pośmiertne, oparty 
na faktach, zaczerpniętych z pisma „Bibliotiekar"', 
art. red. pt. „Pamiati Ł. B. Chawkinoj“ , Moskwa 
1949, Nr 7, 47. — M. P.

bibliotece pełnić w  niej kolejno stanowiska: biblio:* 
tekarki, pracownika naukowego, członka zarządu.

Odznaczała się umysłem żyw ym , o czynnym  
nastawieniu społecznym. Wcześnie wszczęła upartą i 
zwycięską walkę o nową bibliotekę i nowego biblio# 
tokarza, o przygotowanie fachowych kadr bibliote# 
karskich w  nowym  duchu społecznym, wreszcie o 
uznanie pracy bibliotekarskiej jako zawodu.

Jej bibliotekarskie prace pedagogiczne i nauko# 
we były nawskros pionierskie. W  r. 1903 L. Chaw;s 
kina zorganizowała w  Charkowskiej Bibliotece Pu# 
blicznej naukowy dział bibliotekoznawstwa. W  rok 
później, w  r. 1904 L. Chawkiina wystąpiła na Ill-cim  
W szechrosyjskim Zjeździe działaczy na polu kształ# 
cenią fachowo#bibliotekarskiego z referatem pt. ,,0  
wykształceniu zawodowym  bibliotekarzy” , w  któ# 
rym  po raz pierwszy wysunięta została ta sprawa.
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Zasiane przez nią myśli dopiero po lo  latach za  ̂
kiełkowały. Chawkina, jak dobry rolnik, pracowa':a 
w  tym  czasie bez przerwy, nie zrażając się długim 
oczekiwaniem. Pierwsze w Rosji kursy bibliotekar# 
skie zorganizowane zostały i prowadziły swą pożys: 
teczną działalnos'ć pod kierownictwem  L. Cłiawkis» 
nej w jMoskwie przy Uniwersytecie Narodowym  
im. A. Ł. Szaniawsliiego w latach 1913— 1917, aż 
do przełomowego Października.

W ielka Rewolucja Październikowa otw orzyła 
drzwi nia oścież iprzed bibliiiotekarstwem iroeyjskiim. 
W ładza radziecka otoczyła opieką sprawę szkolenia 
bibliotekarzy i naukowego opracowania zagadnień 
bibliotekoznawczych. Przed świetną bibliotekarką^ 
naukowcem w yłoniły teraz się szerokie możlówości 
płodnej pracy naukowej. W  ciągu 4 lat, od 1924 
do 1928, kieruje ona Gabinetem Bibliotekoznaws. 
czym , a w ciągu drugiego czterołecia, 0'd 1924 do 
1928 —  NjaukowosBaidawczym Instytutem BibL’iote- 
kozinawstwa. Z ły  sta;n zdrowia zmusił ją do przerwa- I  

nia tych prac i posVięcenia się wyłącznie pracy naus ^ 
kowosliterackiej.

L. Chawkina wykształciła licznych, fachowych ! 
biblioteliarzy. Jej dorobek tw órczy obejmuje dużą

ilość artykułów i książek. Wiele z jej prac należy 
do przestarzałych, niektóre ujmują zagadnienia nie? 
prawidłowo z punktu widzenia politycznego. Ale 
jest ona również autorką książek, które należą do 
podstawowych dzieł radzieckiego księgoznawstwa. 
Do najważniejszych z niph należą: Biblioteki, ich 
organizacja i technika (1904), Tablice autorskie (70 
wydań, używane niemal we wszystkich bibliotcs 
kach radzieckich), podręcznik Zbiór skorowidzów 
do tres'ct książek i wydawnictw periodycznych {„Son 
Stawlenrie ukazatiełej к sodierżaniu kniiig i periiodi- 
czeskich izdanij“ ) —  1931, i wreszcie książka, na
pisana w czasie drugiej wojny światowej, Katalogi, 
obejmujące całość księgozbioru („Sv/odnyje katało? 
gi“ ) —  r. 1943. W  druku znajduje się słownik 
terminów bibliotekarskich (w 4 językach). W  brus 
lionie pozostawiła L. Chawkina 3 pierwsze rozdzia# 
ły Historii szkolenia bibliotekarskiego w Rosji.

Blisko 60 lat niezmordowanej, twórczej, pedas 
gogicznej i naukowej pracy wybitnej bibliotekarki 
radzieckiej, —  to żyw y i krzepiący w zór również 
i dla bibliotekarstwa pobkiego.

M. Poz.

UDZIAŁ ZB I AP W REALIZACJI „POLITYKI BIBLIOTECZNEJ"
Zagadnienie bibliotekarstwa w Polsce i szerzenie 

umiejętności czytania i odpowiedniego wykorzysta^ 
nia książek nabrało wielkiej -wagi. Inicjatywa nie 
wyszła z szeregów bibliotekarzy, lecz nie zmienia 
to w niczym  naszej, bibliotekarskiej postawy i chę# 
ci włączenia się do ogólnego dynamicznego nurtu 
budlowanna nowego społeczeństwa w nowej Polsce.

Ogólna polityka biblioteczna ogarniająca nie 
tylko odcinek pow ierzony Ministerstwu Oświaty, 
lecz i wysiłki całego społeczeństwa zgrupowanego 
w różnych organizacjach, jak Zw iązki Zawodowe, 
Zw. Samopomocy Chłopskiej, Zw. M łodzieży Ро1й 
skiej (ZMP), ZH P, Liga Kobiet, Spółdzielnie itp., 
ma ustalić, jakie form y pracy i współpracy będą 
najlepsze, celowe i racjonalne w dziedzinie upow# 
szechnienia książki.

Dla uniknięcia chaosu, jaki nastąpił z powodu 
żywiołowego powstawania bibliotek bez uzgodnię.; 
nia wzajemnego pomiędzy organizacjami, bez uz  ̂
godnienia z harmonijnie rozwijającą się ustawową 
siecią powszechnych bibliotek samorządowych, dla 
skoordynowania wszelkich poczynań kulturalno? 
oświatowych uchwałą Rady Min'strórw z 14 1йрса 
1947 r. został powołany Kom itet Ministrów do 
Spraw Kultury, który wyłonił Komisję G łówną do 
Spraw Kultury. Komisja Główna pracuje w ciparc’u 
o róiżne podkomisje. Nas interesują dwie; Podko# 
misj.a C zytelnictw a i Samokształcenia i Podkomisja 
KsziCałoeinńa Kaidr Pracowiniiczych.

Podkomis-a Czytelnictw a i Samokształcenia 
zgrupowała fachowców bibliotekarzy (reprezento?. 
wany tu jest również Zarząd G łów ny ZB i AP), 
przedstawicieli różnych instytucji i organizacji

prowadzących pracę biblioteczną w różnych for# 
mach.

Na podstawie materiałów statystycznych, ze? 
branych przez Kancelarię Rady Państwa, Naczelną 
Dyre*kcję Bibliotek (NDB), Centralną Radę Zwiąż? 
ków  Zaw odow ych (C R ZZ) i inne organizacje cen? 
tralne koł. Protschke opracowała referat pt. „Stan 
bibliotek powszechnych, samorządowych i społecz? 
nych“ . Referat podał: i. charakterystykę księgo? 
zbiorów, 2. rozmieszczenie ich, 3. organizację, 4. wy? 
korzystamiiie, 5. sprawozdawczość.

Drugi referat kol. Makarusza scharakteryzował: 
stan czytelnictw a i biblioteki działające na wsi.

Obszerna dyskusja objęła całość zagadnienia bi? 
bliotek powszechnych i czytelnictwa, czyli ,,Poli- 
kę biblioteczną” w pełni zastosowania ustawy bi
bliotecznej w skali ogólnopaństwowej.

Obszernie om ówiono działalność biblioteczną 
państwa, samorządu i organizacji społecznych. 
W nioski wyłonione przez referentów uzupełnione 
w dyskusji, przedstawiono Komisji Głównej. Po za?

I twierdzeniu przez Komitet Ministrów do Soraw 
Kultury uchwały będą ogłoszone w specjalnym 
Biuletynie i będą obowiązywały wszystkie organi? 
zacje. Ponieważ Biuletyn jeszcze nie ukazał się, nie 
m ożemy schara:kteryzować wniosków. N a jedno 
można zwrócić uwagę członków ZB i AP, a mia? 
nowicie na to, że znaczenie bibliotekarzy fachów? 
ców wzrasta, gdyż perspektywy pracy są bardzo 
szero'kie. Kształcenie kadr pracowników bibłiotocz? 
nych, centralne opracowania księgozbiorów, szerze? 
nie czytelnictwa w masach i pedagogika bibliotecz? 
na, prace badawcze i udział w układaniu planów
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w ydawniczych, а przede wszystkim udział w budo# 
waniu harmonijnej, struktury sieci bibliotek pcw# 
szechnych —  to wszystko wymaga zarówno fachos 
w ych sił kierowniczych, jak i masy wykonawców.

Zawód bibhotekarski staje się cenionym. Biblio# 
tekarze fachowcy są poszukiwani i dobrze oplacas 
ni. Bardzo powoli, ale stanowczo przenika do spo# 
leczeństwa świadomość, że do prov/adzenia pracy 
biblioteczneji na wymaganym poziomie potrzeba 
nie tylko ogólnej inteligencji pracownika, lecz spe# 
Cjiaiinego przygotowania i talentu, tzn. zajpalii —  en
tuzjazmu do pracy, pos'więcenia i racjonalnego wy# 
korzystania umiejętności. W  odosobnieniu jednak, 
nawet należąc do jakiegokolwiek związku zawo# 
dowego, biibliotekarze nliie zdziałają wiale. Będąc 
członkiem Komitetu Bibliotecznego Rady Narodom, 
wej, zajmując kierownicze stanowisko w  powszech^ 
nej bibliotece powiatowej czy gminnej, prowadząc 
punkt biblioteczny czy bibliotekę świetlicową, bi# 
bliotekarz musi być w kontakcie z kolegami z in« 
nych bibliotek. T ak  jak nauczyciele zrzeszeni są 
w potężnej organizacji fachowe;, tak wszyscy bij 
bliotekarze powinni być zorganizowani w Związku 
Biibilioitekarzy.

W obec tego, że już dzis istnieje około 30 000 
bibliotek w . Polsce, Związek Bibliotekarzy m oże i 
powinien być masową organizacją liczącą wiele ty 
sięcy członków. W tedy dopiero potrafi wykonać 
zadania, które związane są z upowszechnieniem 
książki, z wprowadzeniem książki jako niezbędnego 
narzędzia pracy do wszelkich środowisk. Wtenczas 
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, jas

ko masowa organizacja fachowa, będzie kierowa!; 
pracą na terenie całej Polski, weźmie czynny i po? 
ważny udział w realizowaniu zagadnień, objętych 
„polityką biblioteczną".

Z działalności ZB i AP należy zanotpwać udział 
Prezesa Zarz. Gł. Dra A. Stebelskiego i referenta bi  ̂
bliotek powszechnych kol. Z. H ryniewicz w  Komi# 
sji Oświatowej Sejmu Ustawodawczego R. P.

N a Komisji Oświatowej Se;mov\^ej w obecności 
przedsitawiciielii N D B, Minijsterstwa Kultury i Sztuki 
oraz organizacji społecznych, biorących udział w 
pracach kulturalno - oświatowych a w tym, i bis 
bliotecznych. Prezes zl:ożył szczegółowe sprawo
zdanie z działalności ZB i AP i zamierzonych prac, 
wśród których została wysunięta na czo;o sprawa 
włączenia jak najszerszych kręgów bibliotekarzy do 
prac fachowo ? organizacyjnych.

W  związku z przewidzianym przez dekret o bi# 
bliotekach i opiece nad zbiorami udziałem człon# 
kó'W ZB i AP w komitetach bibliotecznych —  przy# 
Stąpił' Zarząd Głów ny (w szczególności jego Refe# 
rat Bibliotek Powszechnych) do opracowania od# 
powiedniej instrukcji dla swych członków  biorących 
udział w pracach tych komitetów.

Ma to również na celu uzyskanie spostrzeżeń 
z przebiegu pracy kom itetów bibliotecznych, pro# 
jektów metod i form ich pracy oraz projektów  i 
planów propagandy i upowszechnienia czytelnic#- 
twa.

Z. H ryniewicz 
. Warszawa

UDZIAŁ CZŁONKÓW ZB I AP W PRACY 
KOMITETÓW BIBLIOTECZNYCH

Dotychczasowe doświadczenia stwierdzają niedo
stateczną aktywność kom itetów bibliotecznych. 
Znikom y materiał z działalności członków Związku 
Bibl. i Arch. Połsk. w  tych komitetach wskazuje 
na to, że nie wnieśli oni tej inicjatywy do prac 
w komitetach, jakiej od członków Związku można# 
by oczekiwać.

W inę ponosi tu i Zarząd Głóv/ny, k tóry  nie o- 
pracował do tej pory instrukcji dla Kół co do dzia# 
łalności jego członków # delegatów do komitetów.

T y lko  wspólny wysi:ek Kół i Zarządu Główne# 
go może te dotychczasowe niedociągnięcia tisunąć.

Ostatecznym opracowaniem w. w. instrukcji 
zajmie się Referat Bibliotek Powszechnych przy 
Zarządzie Głównym , musi się on jednak oprzeć na 
doświadczeniach Kół. W  tym celu zwraca się do 
Kół z prośbą o przekazanie im projektów instruk# 
cji przez nie opracowanych.

W ydrukowanie instrukcji Biura Rad Narodo# 
wych Rady Państwa wydanej w dniu 10. X. 47 r. 
w związku z powobniem  kom itetów bibliotecznych 
ma za zadaniie przyponiniianiie wszystkim biblioteka
rzom w ytycznych dla pracy w komitetach bibl. a

Kołom Związku dostarczyć podstawowy materiał 
dla ich prac.

RAD A PAŃSTW A 
Biuro Rad Narodowych 

L. dz. 1593/Org/47
Warszawa, dnia 10 października 1947 r.

Do
Prezydiów
Wojewódzkich i Powiatowych Rad Narodowych

O к ó 1 n i к Nr. 217

w przedmiocie uchwały Rady Państwa w sprawie 
twierdzenia Instrukcji Biura Rad Narodowych 

o organizacji i funkcjonowaniu wojewódzkich, po
wiatowych i gminnych komitetów bibliotecznych.

Biuro Rad Narodowych komunikuje, że Rada 
Państwa na posiedzeniu w dniu 1 października 
1947 r. powzięła uchwałę Nr. 151/47 o treści nastę
pującej:

„Rada Państwa, przywiązując wielką wagę do 
akcji upowszechnienia książki w  Polsce i udo
stępnienia jej każdemu obywatelowi, wzywa te 
renowe rady narodowe do jak najszybszego po
wołania do życia Komitetów Bibliotecznych 
w  trybie przepisów dekretu z dnia 17 kwietnia 
1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bi
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bliotecznymi i zaleca Radom, aby przy organi
zowaniu Komitetów kierowały się wytycznymi, 
zawartymi w  instrukcji Biura Rad Narodowych 
w  sprawie organizacji i  funkcjonowania woje
wódzkich, powiatowych i gminnych Komitetów 
Bibliotecznych".
Biuro Rad Narodowych podaje do wiadomości 

treść instrukcji.

I n s t r u k c j a  
Biura Rad Narodowych Rady Państwa dla tereno
wych rad narodowych w sprawie organizacji i funk
cjonowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

komitetów bibliotecznych.
Ustala się w  porozumieniu z Ministerstwem 

Oświaty następujące wytyczne dla organizacji 
i funkcjonowania powołanych na podstawie art. 4 
dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 26, poz. 163) o bibliotel^ach i opiece nad zbio
rami bibliotecznymi — wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych komitetów bibliotecznych, których za
daniem —  jako organów doradczych terenowych rad 
narodowych —  jest współdziałanie z władzami ad
ministracji szkolnej i organami samorządu tery
torialnego w  zakresie prowadzenia jednolitej akcji 
kulturalnej za pomocą książki oraz umożliwienia 
każdemu obywatelowi korzystania ze zbiorów bi
bliotecznych.
§ 1. Na pierwszym konstytuującym posiedzeniu 

komitetu bibliotecznego przewodniczy, wcho
dzący w  skład komitetu przedstawiciel komisji 
oświatowej do czasu wyboru przewodniczące
go komitetu. Wybór przewodniczącego nastę
puje zwykłą v/iększością głosów członków ko
mitetu.
Przedstawiciel komisji oświatowej, jeżeli nie 
został wybrany na przewodniczącego, jesL 
z urzędu zastępcą przewodniczącego komite
tu, występuje w  imieniu komitetu bibliotecz
nego na posiedzeniach rady narodowej i jej 
komisji oświatowej, a na jego wniosek 
uchwały i opinie komitetu mogą być refero
wane pi^zez członka komitetu —  znawcę da
nego zagadnienia.

§ 2. Posiedzenie komitetu bibliotecznego zwołuje 
przewodniczący.
a) co najmniej 2 razy w  roku dla zaopiniowa

nia preliminarza budżetowego na akcję bi
blioteczną i wysłuchania sprawozdania 
kierownika odnośnych bibliotek publicz
nych,

b) na wniosek władz administracji szkolnej 
lub organów wykonawczych samorządu te
rytorialnego,

c) na życzenie wojewódzkiej (powiatowej, 
miejskiej, gminnej) rady narodowej lub 
komisji oświatowej tejże rady,

d) na w^niosek co najmniej połowy członków 
Komitetu,

e) na podstawie uchwały komitetu o terminie 
następnego posiedzenia.

§ 3. Posiedzenia wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego (miejskiego lub wiejskiego) komi
tetu bibliotecznego odbywają się z udziałem 
kierownika wojewódzkiej (powiatowej, m iej
skiej, gminnej) biblioteki publicznej, chyba, 
że przedmiotem obrad są zai’zuty przeciw je
go osobistej działalności.

§ 4. Członek komitetu bibliotecznego, który opu
ścił bez usprav/iedliwienia dwa kolejne posie
dzenia, bądź też w  ciągu roku trzy posiedzenia 
komitetu — traci mandat. Przewodniczący

odnośnego bibliotecznego komitetu zawiada
mia o tym za pośrednictwem kuratora okręgu 
szkolnego (inspektora szkolnego) właściwą 
radę narodową, celem powołania innego 
członka.

§ 5. Praca w  komitetach bibliotecznych jest bez
płatna. Zamiejscowi członkowie komitetu 
otrzymują zwrot kosztów podróży i diety 
w  wysokości ustalonej przez odnośną radę na
rodową.

f 6. W ramach zadań, określonych w  art. 4 ust. 6 
dekretu o bibliotekach do wojewódzkiego bądź 
powiatowego (miejskiego w  powiatach grodz
kich) komitetu należą następujące czynności.
(1) w  zakresie czuwania nad działalnością 

i rozwojem bibliotek powszechnych i szkol
nych na terenie województwa bądź po
wiatu,
a) ustalanie polityki zakupów i powoły

wanie na wniosek kierownika bibliote
ki wojewódzkiej (powiatowej, m iej
skiej) komisji doboru książek oraz za
twierdzanie regulaminu jej działania,

b) opiniowanie sprawozdań kierownika 
wojewódzkiej (powiatowej, miejskiej) 
biblioteki publicznej, przedkładanych 
władzom szkolnym, organom w yko
nawczym samorządu terytorialnego i 
radzie narodowej,

c) staranie o uzyskanie funduszów na 
akcję biblioteczną drogą Imprez docho
dowych, zbiórek publicznych, pozyski
wanie subwencyj, darów w  postaci 
książek itd.,

d) staranie o uzyskanie odpowiednich lo
kali i urządzeń wewnętrznych dla bi
bliotek publicznj’̂ ch,

e) propaganda bibliotek i czytelnictwa 
przez inicjowanie wystaw, odczytów, 
konkursów, imprez artystycznych, w y
cieczek itp. we współpracy z placówka
mi oświaty i kultury dla dorosłych 
oraz stowarzyszeniami oświatowymi,

f) w^ystępowanie z wnioskami w  sprawie 
ustalania przez radę narodową wyso
kości opłat za korzystanie z bibliotek 
publicznych.

(2) W zakresie koordynowania działalności bi- 
bliotelc powszechnych i szkolnych na tere
nie województwa bądź powiatu;
a) opiniowanie projektów sieci bibliotek 

publicznych, opiniowanie na żądanie 
wojewódzkiej rady narodowej wnio
sków o powierzenie publicznej biblio
tece miejskiej funl^cji publicznej bi
blioteki wojewódzkiej lub powiatowej, 
względnie —  publicznej bibliotece w o 
jewódzkiej lub powiatowej funkcyj pu
blicznej biblioteki miejskiej (art. J 
ust. 5 dekretu o bibliotekach), wystę
powanie z wnioskami o powierzenie 
bibliotekom, wymienionym w  art. 14 
ust. 1 dekretu o bibliotekach funkcji 
biblioteki publicznej, w myśl art. 14 
ust. 2 oraz art. 15 dekretu,

b) uzgadnianie planów zakupów między 
bibliotekami wszelkich typów w  za 
kresie zakupu wydawnictw droższych 
i szczególnie niezbędnych oraz uzgad
nianie zakresu i zasięgu działania b i
bliotek nieobjętych siecią bibliotek pu
blicznych,
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с) staranie о komasację nieżywotnych 
i zbyt szczupłych księgozbiorów oraz 
przydzielanie depozytów dla bibliotek 
publicznych.

(3) Opiniowanie budżetu na potrzeby biblio
teczne województwa bądź powiatu oraz 
dostarczanie odnośnej radzie narodowej 
materiałów informujących o potrzebach 
finansowych w  zakresie akcji bibliotecz
nej.

§ 7. Gminny komitet biblioteczny spełnia w  za
kresie swego działania czynności analogiczne 
do wymienionych w  § 6 z tym, że
a) rozpatruje z reguły sprawy indywidual

nych bibliotek na terenie gminy, opierając 
się na ogólnych wskazaniach komitetów 
bibliotecznych wyższego stopnia,

b) z wnioskiem o powierzenie bibliotece 
miejskiej funkcji biblioteki powiatowej 
lub odwrotnie występuje jedynie w  odnie
sieniu do miast, będących siedzibą władz 
powiatowych.

c) wysuwa lub opiniuje wnioski o przydział 
księgozbiorów ruchomych dla poszczegól
nych ośrodków życia zbiorowego w  gminie.

§ 8. Wojewódzka (powiatowa, miejska, gminna) 
. rada narodowa może na wniosek kuratora 

okręgu szkolnego (inspektora szkolnego) lub 
po wysłuchaniu jego opinii, rozwiązać woje
wódzki (powiatowy, miejski, gminny) komitet 
biblioteczny oraz powoływać i odwoływać po
szczególnych jego członków.

§ 9. W razie rozwiązania wojewódzkiej (powiato
wej, miejskiej, gminnej) rady narodowej, po
wołany przez nią komitet biblioteczny nie 
przerywa swej pracy, natomiast nowa rada 
narodowa może po ukonstytuowaniu się po
wołać nowy komitet biblioteczny lub zmienić 
częściowo jego skład, stosownie do § 8 niniej
szej instrukcji.

§ 10. Instrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem 
1 października 1947 r.

Dyrektor Biura Rad Narodowych 
w/z (Adam Wendel)

ZWIĄZKI ZAWODOWE LICZĄ NA NASZĄ WSPÓŁPRACĘ

Jak j;uż doniosła iprasa codzienna, Centralna R a
da Zw iązków  Zawodowych ipowolała do życia Koi  ̂
mitet do prac nad historią ruchu związkowego w 
Pokce. W  sik-Iad Kom itetu, obok przedstawi с i ей 
nauki historycznej (prof. Mos'Zcżeńska), C .R .Z .Z. 
(ob. Kuszyk), K C P Z P R  (ob. Kamińska) i Spótidzieb 
ni W yd. „Książka i W iedza“  (red. Werfel) wchodzi 
również przedstawiciel ZB i AP, bowiem  prace za# 
mierzone przez Kom itet nie obejdą się bez facho# 
wej pom ocy biblloteikarzy i archiwistów.

Ruch zawodowy w Polsce ma szczytne tradycje 
i dlługą, niepisaną historię. C R Z Z  pragnie wszystkie 
dokumenty przejawów ruchu ująć w  centralną reje# 
strację i w  ten sposób um ożliwić podjęcie zasadni# 
czych badań naukowych nad historią ruchu zawo# 
dowego, oiraz nad aspektami społecznymi, politycz# 
nym i i gospodarczymi, wniesionymi w  życie na# 
szego narodu przez walkę i ostateczne zwycięstwo 
polskiej klasy pracującej.

Rejestracja tego rodzaju musi iść w  wielu kie# 
runkach. O gólny jej schemat obejmuje: i. stworze# 
nie centralnego katalogu drulków, dotyczących za# 
gadnienia ruchu zawodowego a znajdujących się w  
bibliotekach polskich; 2. opracowanie bibliografii 
tego ruchu; 3. rejestrację materiałów archiwalnych;
4. gromadzenie relacji uczestników ruchu; 5. reje# 
strację żyjących działaczy zw iązkow ych.

Jak z powyższego programu widać, członkowie 
naszeigo Związiku mogą i powinni dać tu wydatny 
wkład swojej pracy: centralny katalog nie m oże się 
obejść bez udziału bibliotekarzy, rejestracja archi# 
waliów —  bez współpracy archiwistów.

Prace bezpośrednie muszą być poprzedzone o# 
pracowaniem instrukcyj w ykonaw czych i  to zada# 
nie leży przed nami w  najbliższej przyszłości. Wy# 
konane będzie ono zapewne przez nasz centralny 
—  warszawski —  ośrodek, pracujący w ścisłym po# 
rozumieniu z w*ładzami Zw iązków  Zawodowych i 
Partii. Drugi etap prac rejestracyjnych obejmie już 
bezpośrednio wszystkie nasze biblioteiki i archiwa, 
a zatem —  siłą faktu —  cały niemal ciężar pracy 
przeniesie się na prowincjonalne Kola ZB i AP.

Licząc się z  tym  faktem. Zarządy K ół powinny 
już dzisiaj wziąć pod uwagę i umieścić w  planach 
swych prac oczekujące ich w krótce zadania i nie 
zwlekając przygotow yw ać się do ich podjęcia. Prze# 
de wszystkim należy już dzisiaj pomyśleć o dobo# 
rze koleżeńskich zespoiłów ludzi, którzy  będą pro> 
wadzić lub kontrolować pracę nad katalogiem cen# 
tralnym i rejestracją archiwalną.

Są to zamierzenia zupełnie konkretne i Central# 
na Rada Z. Z. liczy na naszą równie konkretną 
współpracę. N ie wolno nam zawieść tego zaufania 
i nie m ażem y okazać się nieprzygotowanym i do 
podjęcia zadania, które w  odpowiednim czasie bę-: 
dzie nam zlecone. Przygotowanie nasze nie powin# 
no być wszakże tylko ściśle organizacyjne i formalne, 
ale powinno się wyrazić także przez wzbudzenie 
wśród członków naszego Związku zainteresowania 
samym zagadnieniem dziejów polskiego ruchu zawo# 
dowego i związkowego. Szczególnie piękne zadanie 
leży tu przed kolegami archiwistami, którzy  powinni 
się nastawić na ten punkt widzenia przy poirządko- 
waniu zasobów archiwalnych.
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CENTRALNY OŚRODEK OŚWIATY DOROSŁYCH TUR i L
Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych T U R iL  

j,est 'instytucj4 wyżis^eji użyteczności pubilicznej, 
która powstaóa w końcu ub. r. na sikuteik polączemia 
T ow . Uniwersytetu Robotniiczego (TU K ) i Tow . 
Uniwersytetóiw Ludowych (TU L) jako wyraz rca  ̂
Iiizaojii ścisiego sojjuszu robotniczo#chłoips'kiego i kot 
nieczności współdziałania organizacji oświato
wych, obęjimiuji4;cyich dotychczas swą. akcją teren 
wyłącznie robotniczy i wyłącznie chiOpsiki. N owa 
instytucja ma odmienne cetle i zadainija, a więc i od
mienny charakter od ohu połą.czonych instytucji.

Centralny Ośrodek Oświaty Doro-słych T U R iL  
ma za zadanie:

opracowanie metod pracy kulturalno-oświatowej 
w duchu ideologii i ipotrzeb Polski Ludowej, przede 
wszystikim ;na użytek organizacji masowych, dzia# 
łających na terenie miast i wsi, oraz pomoc instruik^ 
cyjną w  realizowaniu tych metod,

oipracowanie metod szkolenia pracownikóiw 
kulturalno-oświatowych i szkolenie pracowników 
kulturalno-oświatowych masowych organizacji.

Dla zrealizowania swych celów C O O D  prowa? 
dzi iprace w dwóch kierunkach: naukowo-badaw? 
czym  i doradczo-instrukcyjnym .

Prace badawcze obejmują dwie dziedziny: ba# 
dania dotyczące m etodyki pracy ośwaitowo-kultu# 
ralnej wśród dorolsych i badania nad książką i czy
telnictwem.

Pierwszy oidcineik iprzeprowadza; baidania |р>оы 
trzeb oświatowych w różnych środowisikach mia.9t 
i wsi w  cef.,u 'zracjioinalizowaniia metod nauczainii 
i programów, które realizowałyby nowy typ wy# 
kształcenia techniczno-społecznego. Drugi dotyczy 
potrzeb masowego czytelmictwa i dróg ich .zaspa# 
kajania.

Prace doradczosinstrukcyjne prowadzi C O O D  
za pomocą wydawnictw, kursów —  bezpośrednich 
1 korebpoindencyjjnych —  oraz poradnictwa.

'W zakresie wydaw nictw  C O O D  prowadzi trzv 
czasopisma:

„ P r a c ę  O  ś w i a t o w ą“ omawiaj^jcą 
teoiretycznie i praktycznie zagadnienia kułturalmoi#- 
oświatowe (cennym jej uzupełnieniem jest bieżąca 
bibliografia kultury i oświaty dorosłych),

„W  1 e d z ę i 2  у с i e“ służącą popula- 
ryzacjii wiedzy i samokształcenia na wyższym  po^ 
ziem ie (miesięczinik ten w ychodzi od i8 lat),

„ P r z e w o d n i k  L i t e r a c k i  i N a  u# 
к o w  y “ , jedyną w Polsce bieżącą bibliografię 
ogólną adnotacyjiną, tj. padającą przy poszczegól
nych pozycjach zwięzłe omówienie ('czasopismo to 
wydawane jest przy współudziale Zw. Bibl. i Arch. 
Polsikich).

Na odcinku wallki z analfabetyzmem C O O D  
jest wydawcą jedynego, zatwierdzonego przez Min. 
Oświaty elementarza dla dorosłych „Start“  i dwóch 
podręczinilków dla prowadzących nauczanie: 
„Przew odnik”  i ,,U czm y czytać".

Ostatnio zapoczątkowano wydawnictwo odbi# 
tek bardziej ważkich artykułów z zakresu próbie# 
matyki kulturalno-oświatowej,, drukowanych w ró ż
nych czasopismach. U kazały się ju ż dwa pierwsze 
tomiiki tego cykliu: L Drozdowicz#Jurgelewiczow.i 
„Literatura najłatwiejsza" i M. Niemy9ka#Hesseno# 
wa ,,Z zagadnień oświaty robotniczej".

Akoja szkoleniowa obejmuje kursy bezpośred# 
nie i koi*espoindencyjne.

Kursy bezpośrednie kształcą przede wszystkim 
pracownikóiw oświatowych masowych organizacji 
na kierowniczych stanowiskach, iktórzy z kolei ma# 
jią wpływać na podniesienie poziom u pracowników 
na piędiegłych siobie placówkach.

C O O D  'zoirganizował dotychczas: tirzy kursy 
w W arszawie i w Giżycach dla organizatorów i 
instrulktorów do wailiki z analfabetyzmem (140 słus: 
chaczy), trzy  kursy w  Łodzi dla nauczających 
czytania i  pisania (200 słuch.), trzydniow y kurs 
dla bibliotekarzy terenowych Z N P  (25 słuch.), 
miesięczny kurs w Bukowinie Tatrzańskiej dla in# 
struktorów kulturalno-oświatowych, prowadzących 
prace w  związkach zawodowych Zw. Sam. Ch-lop. 
ZM P i Lidze Kobiet (62 słuch.). Poza tym zorga# 
nizowal w ykłady uniwersyteckie prof. A. B. Do# 
browołskiego na temat oświaty dorosłych dla 50 
oświatowców. Prowadzi też Szkołę Pracy Społecz^ 
nej w Łodzi ;z trzema wydziałami: sipółdzielczym, 
adf.Tiinistracyjno-samorządowym i spoleczno#oświ,i- 
towym .

Kursy korespondencyjine prowadzone są w za# 
kresie szkoły średniej ogółnoikształczącej, a w reku 
szkołnym  1949/50 również w  zakresie w yższych 
klas szkoły powszechnej. Kurs Korespondencyjny 
Bibliotekarstwa omawiamy poniżej.

Poradnictwo prowadzi C O O D  za pośrednie# 
twem czterech poradni: początkowego nauczania, 
samickształcenia, świetlicowej i bibliotecznej,, któ'#' 
rą omawiamy niżeji.

Działem, k tó ry  -Ączy w sobie prace badawcze 
i instrukcyjne, jiest Dział Książki i Czytelnictw a, 
w skład którego wchodzą referaty: badań, doku# 
mentacji bibliograficzne), redakcja „Przewodnika 
Literackiego i N aukow ego", Poradnia Biblioteczna 
1 Kurs Korespcndancyjny Bibliotekarski.

Prace bada-wcze tego działu dotyczą przede 
wszystkim literatury na pierwszym stopniu, tj. dla 
ozytełników, któ,rzy opanowali sztukę czytania, 
lecz nie pos'iadaijią żadnego przygotowania sizkol# 
nego. Sprawa ta, zawsze ważna a dotychczas nie 
załatwiona, nabiera dziś speojiajnej wagi wobec 
podjętej akcji zlikwidowania analfabetyzmu i u- 
powszechnienia kultury. Prace dotychczas przepro^» 
wadzone obejmujią kryteria oceny utworu, dobór 
i prz,ygotowanie tekstów do wznowien, opatrzę# 
nóe ich wstępem i objaśnieniami oraz nadanie im 
odpowiedniej form y graficznej, najściślej,' dostoso# 
waneji do potrzeb niewprawnego czytelniika. Pier#
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\vs7.e toiniiikl zaipoczątikowanej i redagowanej przez 
C O O D  serii uikażą się jesienią roku bieżącego.

W  referacie dokumentacji bibliograficznej gro# 
madzi się i opracowuje materiały, zwią^zane z bie
żącą prod'U'ko;4 wydawniczą w  zaikresie czytelndc# 
twa powszechnego, kształcenia i samoikształcenia 
ogólnego i zaw odow ego na różnych  stopniach (z  
wyj,ątkiem s'oislej specjaiLizacjii naukowej).

Zbiory bibHograficzne obejmują trzy kartoteki:

r с j| e s t r a с у j n ą, :prowad.zoną w u k h t  
dzie systematycznym (wg klasyfikacjii dziesiętmej) 
n.a ipodistawie Avycinków z „Przewodnika Biblio# 
graficznego",

a d n o t a с у j n ą, iprowadzomą również w 
układizie systematycznym na podstawie w ycinków  
z „Przewodnika Literackiego i Naaikowego" i int# 
nych źródeł,

r e с e n z у j n ą, prowadzoną w uikladziie 
alfabetycznym  na podistawie wycin'kóiw recenzji 
z czasopism.

Ponadto zapoczątikowano zbiory wydawnictw 
typow ych w zakresie w yżej wymienionym, ze spe? 
c;al!nym uwzględnieniem literatury popularno# 
naukowej.

Poradnia Biblioteczna jest jediną z nielicznych 
jeszcze u nas placówek tego typu  i ma najiszerszy 
wśród nich zaikres działania. Poza' poiradnictwem, 
udzielanym ustnie i koresipondencyjnie, Poraidnia 
w yprzedza potrzeby  świata bilMiotekarskiego opra#  ̂
cowu;iąc różne materiaiły z za'kresu technilki i pe# 
dagO'gilki biblioteczneji, służąc organizacjom  maso# 
w ym  zorganizowaną już pomocą.

W yrazem  tej pracy są np.: liczne zestawienia 
liiteratuiry na a'ktualine tematy, ilustrowane plansze 
czytelnicze, tablice pokazowe z zaikresu technilki 
bibliotecznej, w zory  urządzeń bibliotecznych itp.

W  Poiradini znajidluje się w zorcow a biblioteczka 
św ietlicowa całkowicie wyiposażona i opracowana. 
Miieści się ona w  bardzo w ygodnej „szafce#'WypO'ży# 
czalnl“ ,j w g  wzoi*u stosowanego w  świetlicach ira- 
dzieckich.

Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski ksztaki 
przede wszystkim nie zawodowych pracowników 
bibliotecznych, przeważnie zatrudnionych już w róż^ 
nego typu bibliotekach społecznych.

Kurs obejmuje w ramach 20 wykładów, opra
cowanych przez wybitnych fachowców, technikę i 
pedagogi.kę biblioteczną. W ykłady, wydawane w po
staci drukowanych zeszytów, stanowić będą zaczą# 
tek b. przystępnego podręcznika bibliotekar®kiego.

Z  Kursu korzysta w rofku bieżącym 2 016 osób 
z  ró in ych  części 'kraju i z różnych s^*odowiisk. 
W  sierpniu i wrześniu przeprowadza się dla uczest# 
niików konferencje we wszystkich miastach woje# 
wóidzkich, pona-dto zapewniono uczestnlikomi hos# 
pitacje w bibliotekach miejiskich i powiatowych.

N ieodzownym  uzupełnieniem prac, prowadzo#' 
nych w C O O D , jest Biblioteka. Biblioteka —  o cha# 
raikterze prezencyjnym  —  ma za zadanie stworze# 
m:e naiukoiwego wairsztjatu praqy w zakresiie os^wiaty 
i kultury dla potrzeb pracowników os'wiatowych, 
które realrzujiei przez gromadzenie odpowiedniego 
księgozbioru i prowadzenie orać bibliograficznych, 
przede wszystkim  w formie bieżącej bibliografii ar
tykułów  z czasopism z zakresu zagadnień oświato
wych, kulturalnych i społeczno-politycznych.

W . Z.

S Y G N A Ł Y  Ż Y C I A
K o n i e r e  n c j e

KONFERENCJA B IBLIO G RAFICZNA

W dn. 18 czerwca br. w  Bibliotece Narodowe.i 
odbyła się Konferencja bibliograficzna zorganizo
wana przez Naczelną Dyrekcję Bibliotek. Na Kon
ferencję przybył ob. Minister Oświaty Dr St. Skrze
szewski, przez co, jak się wyraził zamykając jej 
obrady Naczelny Dyrektor Bibliotek dr J. Skrzypek 
podkreślił ważność zagadnień na niej poruszanych. 
Uczestnikami konferencji byli: przedstawiciele Na
czelnej Dyrekcji Bibliotek z dr J. Skrzypkiem na 
czele, Państwowego Instytutu Książki, różnych bi
bliotek i przedstawiciele nauki. Szczęśliwym posu
nięciem organizatorów konferencji było rozesłanie 
uczestnikom konferencji wraz z zaproszeniami do 
wzięcia w  niej udziału wytycznych do dyskusji 
w  związku z referatem dr J. Baumgarta pt. „Obec
ny stan bibliografii i zagadnienie bibliograficzne 
w Polsce oraz przewidywane drogi rozwoju tego za- 
gadnienia“ , przygotowanym przez referenta na zle
cenie Naczelnej Dyrekcji. Wytyczne te pozwoliły na 
uprzednie zorientowanie się w  zakresie zagadnień, 
jakie miały być na konferencji omawiane i nie
wątpliwie ułatwiły dyskusję.

Obrady zagaił Naczelny Dyrektor Bibliotek. 
Program ich był następujący: 1. Referat ob. dr J. 
Baumgarta pod wyżej wymienionym tytułem, 2. Ko- 
referat ob. prof. S. Wierczyńskiego. 3. Referat ob. 
mgr. W. Nowodworskiego pt. Wszechzwiązkowa Izba 
Książki. 4. Komunikat Naczelnej Dyrekcji B iblio
tek. 5. Referat ob. W. Michalskiej pt. „O katalogu 
centralnym w  ZSRR“. 6. Dyskusja.

Dr J. Baumgart w  pierwszej części referatu 
omówił następujące zagadnienia: 1. Instytut Biblio
graficzny i jego zadania (wśród których wymienił: 
prowadzenie i publikowanie bieżącej rejestracji bi
bliograficznej i statystyki drukóv/, prowadzenie bie
żącej bibliografii zawartości druków periodycznych, 
prowadzenie wszelkiego rodzaju bibliografii, ich 
inicjowanie oraz organizowanie w  skali ogólnopań- 
stwowej i międzynarodowej, prowadzenie biura in
formacyjnego z zakresu bibliografii, oraz prowadze
nie badań i wydawanie dzieł z zakresu bibliografii),
2. Organizację Instytutu Bibliograficznego. 3. Przy
gotowanie odpowiednich kadr pracowników biblio
graficznych. Drugą część referatu poświęcił prele
gent omówieniu zagadnień bibliograficznych ko
niecznych do zrealizowania w  zakresie: bibliografii 
ogólnej bieżącej, bibliografii ogólnej retrospekiyw-

127



nej, bibliografii czasopism, bibliografii specjalnej 
i bibliografii specjalnej międzynarodowej.

Referaty ob. mgr W. Nowodworskiego i ob. W. 
Michalskiej informowały uczestników: pierwszy — 
o organizacji prac bibliograficznych w  Rosji pro
wadzonych przez Wszechzwiązkową Izbę Książki 
oraz o rozwoju prac teoretyczno-badawczych w  dzie
dzinie bibliografii nadających »Izbie charakter za
kładu naukowo-badawczego, i-eferat przy tym za
wierał ciekawie przeprowadzone .porównanie mię
dzy zadaniami i pracami prowadzonymi w  ZSRR 
przez Wszechzwiązkową Izbę a zadaniami realizo
wanymi V/ Polsce przez Państwowy Instytut Książ
ki, drugi —  omawiał specjalne zagadnienie, a mia
nowicie prace nad katalogiem centralnym dwóch 
wieków książki rosyjskiej, podkreślając przy tym 
wyższość organizacji tych prac nad analogicznymi 
przedsięwzięciami w  krajach kapitalistycznych.

W komunikacie Naczelnej Dyrekcji Bibliotek 
zapowiedziano w  związku z organizacją prac biblio
graficznych stworzenie stacji mikrofilmowej, dla 
której Naczelna Dyrekcja posiada już 2 aparaty. 
Zadaniem tej stacji w  pierwszym rzędzie byłoby 
stałe, programowe filmowanie zabytków naszych po 
bibliotekach i archiwach, w  drugim —  wykonywa
nie doraźnych zamówień dotyczących filmowania 
materiałów potrzebnych do pewnych prac i badań.

Zagajając dyskusję Naczelny Dyrektor Bibliotek 
prosił uczestników, aby w  wypowiedziach swych 
zechcieli przestrzegać pewnej kolejności zagadnień, 
tzn. aby w  pierwszym rzędzie omówiono zadania 
Instytutu, metody pracy i szkolenie nowych kadr 
pracowników bibliograficznych.

Ożywiona dyskusja, jaka się rozwinęła, przekro
czyła w  pewnym stopniu ramy i kierunek wytyczony 
przez Przewodniczącego Konferencji. Uczestnicy 
Konferencji zabierający głos w  dyskusji dorzucili 
sporo cennych uwag do zagadhień poruszonych 
w  referacie przez Dr J. Baumgarta, oraz nieco uzu
pełnień. Wśród nich wymieniam tylko najważniej
sze. A  więc: omówienie prac bibliograficznych pro
wadzonych przez Państwowy Instytut Książki (dr
A. Łysakowski), poinformowanie zebranych przez

dr A. Gryczową o pracach Oddziału Dawnej Książki 
w  ramach Naczelnej Dyrekcji nad centralnym ka
talogiem druków starych, włączenie do zadań przy
szłego Instytutu bibliograficznego obowiązku do
starczania materiałów bibliograficznych ośrodkom 
zagranicznym (dr Grzegorczyk), konieczność roz
szerzenia zadań Instytutu nie tylko w  kierunku prac 
nad bibliografią dla celów naukowych, ale zatro
szczenie się o sprawy bibliografii dla celów pow
szechnych, społecznych (red. W. Dąbrowska), po
trzebę stworzenia przy Instytucie Bibl. biura infor
macji w  zakresie bibliografii (dr Sierotwński), po
trzebę wydania podręcznika bibliografii oraz w y 
dawania czasopism poświęconych metodyce i hi
storii bibliografii (dr A . Bar).

Ożywioną również wymianę zdań wywołało za
gadnienie, gdzie mają być opracowywane bibliogra
fie specjalne, czy w  Instytucie Bibliograficznym, 
czy też w  specjalnych ośrodkach naukowych oraz 
nad sposobem ich opracowania. Wypowiadali się 
w  tej dziedzinie: dr A. Bar, dr Hleb-Koszańska, 
dr M. Ambros, dr H. Lipska. Reasumując wyniki 
dyskusji ustalono, że wśród prac przyszłego Insty
tutu Bibliograficznego należy: wznowić rejestrację 
poloniców zagranicznych publikowaną w  Przewod
niku Bibl., utrzymać prace nad bibliografią zawar
tości czasopism i z biegiem czasu rozszerzyć tę pracę 
na dzienniki, ogłaszać roczne spisy czasopism, opra
cować bibliografię wyborową, zorganizować central
ny druk kart katalogowych. Ponadto prof. J. Musz- 
kowski, dr J. Baumgart, Dyr. W. Bieńkowski odpo
wiadali ob. Ministrowi na pytania tyczące organi
zacji prac przyszłego Instytutu Bibliograficznego 
oraz planu przygotowania wystarczających kadr 
pracowniczych

Zamykając obrady Konferencji, trwające prze
szło 6 godzin. Naczelny Dyrektor Bibliotek zapo
wiedział zwołanie konferencyj następnych w  mniej
szym już gronie osób i poświęconych bardziej spe
cjalnym zagadnieniom.

W. Parys-Sokolowska 
Warszawa

W  ij s t a W у

„PR Z E S2 Ł O SC  W A R S Z A W Y  W  D O K U M E N C IE »

W ystawa ilustruje dzieje Warsza'wy pod różny
mi kątami Wridzenia. Pierwszy dotyczy stciecznioici

W arszawy w różnych stadiach jej rozwoju, drugi —  
terytorium  ujętego najpierw syntetycznie a potem 
rozbitego na szczegółowe zagadnienia. Trzeci,
czw arty i piąty ujmują grupy zagadnień gospodarz
czych, społecznych i kulturalnych w rozwoju mia
sta i stolicy. Osdbne stoisko zajmuje Zamek Wars> 

sziawski i przeprawa przez W isłę 
(mosty, wiilaidukt Pan cera, plaic Zam 
kow y), stainjowiące dziś oent'ra.Iniy 
punkt Trasy W — Z.

W ystawa cieszy siię dużym  powo;: 
dzeniem, w  ciągu miesiąca zwiiiedzilo 
ją okioło 30 000 oisób. W  najbliż
szym numerzie zoBtainiiie jej poświę
cony osiobny artykuł.

W ystawa, mieszcząca się w Pała
cu poid Blachą, otwarta jest coidziren#' 
niie z  wyjątkiem  poniedziałków od 
godz. II-tej do 18-tej.

Ogólny widok sali wystawy
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W YSTAW A „K S IĄ Ż K I I PR ASY  ZV/IĄZKÓW 
ZAW ODOW YCH"

W okresie trwania drugiego po wojnie Kongresu 
Związków Zawodowych, który odbył się w  pierw
szych dniach czerwca w  Warszawie, została zorgani
zowana w  jednej z sal Politechniki Warszawskiej, 
gdzie obradował Kongres, wystawa pod nazwą 
„Książka i prasa Z'vviązków Zawodowych'*.

Film Polski

Dla bibliotekarzy będzie może interesujący 
szczegół, że została ona zmontowana w  ciągu trzech 
dni siłami szczupłego grona pracowników Biblioteki 
i Wydziału Bibliotecznego Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych (przy pomocy trzech koleżanek 
delegowanych przez Bibliotekę Publiczną). Przy tym 
rezultaty tej zespołowej ртесу, wykonanej w  tak 
rekordowym tempie, w  atmosferze pełnej werwy 
i zapału — przeszedł oczekiwania wykonawców. Nie 
t5'-lko zgromadzono i systematycznie rozłożono du
ży i ciekawy materiał (tak wydawnictwa związków 
zawód, polskich, jak i nadesłane przez Związki za
graniczne), ale pod względem koncepcji całości 
i rozwiązania z punktu widzenia estetycznego i de
koracyjnego wystawa uzyskała pełne uznanie arty
stów dekoratorów, którzy początkowo sceptycznie

Film Polski

odnieśli się do tego, aby wystawę wykonywali bi
bliotekarze we własnym zakresie. Dodać bowiem 
trzeba jeszcze jeden charakterystyczny szczegół, że 
wystawa zorganizowana została nie tylko siłami bi
bliotekarzy, ale z ich inicjatywy, którzy postano
w ili zrobić „odsyłacz" od fragmentu ogólnej wysta
wy Dorobku Związków Zawodowych, która urzą

dzona była w  Muzeum Narodowym; fragmentu, któ
ry w  sposób skondensowany (w  dwóch gablotach) 
ukazywał dorobek wydawniczy Związków.

Tyle o stronie organizacyjno-wykonawczej. 
Znacznie bardziej interesujący był wynik wystawy 
od strony reakcji na nią zwiedzających. Wiele tutaj 
mogli by się „zawodowi" niedowiarkowie i pesymi
ści dowiedzieć i nauczyć. Tak żywo interesującej 
się wszystkim publiczności nie widziałam na żadnej 
z tego typu wystaw. Podchodząc do sprawy według 
starych pojęć wystawa dość „specjalna", nie dla 
„mas". A  tymczasem właśnie masy (na Kongi’esie 
było około 2000 delegatów, w  tym 75% robotników 
i robotnic) tłumnie odwiedzali wystawę. I nie tylko 
odwiedzali, ale informowali się, notowali i zapisy
wali. Największym powodzeniem cieszyła się gablo
ta z wydawnictwami oświatowymi CRZZ, bibliotecz
ka repertuarowa i —  po zbadaniu, czy aby napewno 
nie brakuje na wystawie czasopism „swojego" 
związku, najczęściej z wielkim zainteresov/aniem 
oglądano czasopisma obce, wśród których nie bra
kowało chińskich, vietnamskich, palestyńskich, 
arabskich itp. nie mówiąc już o pięknych i licznych 
czasopismach związkowych Związku Radzieckiego, 
Francji, Anglii itp.

Niecodzienny to był widok (a powinien się stać 
codziennym) ludzi w  mundurach kolejarzy, pocz
towców, spalonych na słońcu robotników i robotnic 
rolnych, górników, włókniarzy, studiujących z uwa
gą eksponaty Wystawy. Elementem egzotycznym 
byli zagraniczni goście na' Kongręs. Od czasu do 
czasu wśród grup zwiedzających wystawę słyszało 
się język francuski, angielski, rosyjski, widziało się 
egzotyczne twarze towarzyszy związkowych z Dale
kiego Wschodu i Dalekiego Południa.

Nawiasem mówiąc, czy zagadnienie wystaw jest 
dostatecznie docenionym elementem w  praktyce bi
bliotek oświatowych, i czy nie należałoby się nad 
tą sprawą zastanowić?

Z. Rodziewiczowa

W Y S T A W A  M IC K IE W IC Z O W S K A  
W  W A R SZ A W IE .

W  stoipięódziesiątą iroczniicę urodziin doczekał 
wiieszoz i wychowawica narodu wspaniałej wystawy 
w scolicy, 'k't<5rą  barbarzyństwo niemieckie pozba'^ 
wiło killika lat temu jęgo pomnika. Dziiś, od 20 czer« 
wca do końca września 1949 г., w  czternastu salach 
(z których trzy  ogromne) Muzeum N arodowego 
w Warszarwie mieści się „W ystaw a M ickiewiczów? 
ska“ , która następnie powędruje do Krakowa, Wroc;» 
lawia i Poznania, by szerzyć, przypom inać i pogłę
biać ku k  tw órcy, którego myśl li uczucie od lat 
d‘ziesiątków stały się powszechnym  dobrem narodu.

Kom itet Obchodu I50#ilecia Urodziiin Adama 
Miokiewiicza spowodował powstanie Kom itetu Wy^ 
konawczego Wysta^yy Mickiewiczowsikieji, stanowiąc 
ce> jedn^ z licznych limjprez z tym  obchoidem zwiąs 
zanych. Komisarzem generalnym w ystaw y zositai 
Aleksander Semkowicz, jeden 2 najrwybitniejszych 
m ickiewiczologów polskich, zbieracz i bibliograf. 
Korzystał on z  pom ocy licznego sztabu współpra
cowników.

W  wystawie w zięły udział wszystkie biiblioteki i 
muzea w Polisce, wszyscy zibieracze krajowi, k tórzy  
mogili się poszczycić posiadaniem mickiewiczowskich
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pamdątek, niemal wszystlkŁe OiSTodki kuku  Midkie# 
wicza w  krajach ofccych.

Dzięiki takiej organizacji W ystawa Mickiewi^- 
czowsika jest 'naijlbogatszą w  dziej,ach kultury polskiej 
wystawą poświęconą jednemu tw órcy, a nawet 
jedinemii tematoiwi. W obec rozm iarów wystawy, 
wobec (miejmy nadzieję tymczasowego) braku ka# 
tailogu, trudno zdać sobie sprawę z, jej stanu liczeb? 
nego: słysizeliimy o sizesciu tysiącach eksponatów. 
Daije 'to miarę ogrom u zinawsitwa i pracy, włoiżo#i 
nych w zgromadzenie, uporządkowanie i udostęp# 
nieaiie tak olbrzym iego materiału.

Ze względu na to, że wystawa przeznaczona 
jiest dla szerokich warstw ludności całej Polisiki, ma 
cna uk-lad najprostszy, chronologiczny —  w  części 
życiorysoweji, podzielona zas' jest na wielikie grupy 
rzeczowe —  w częs'ci pozostałej. W ystawa zawiera 
wszelakiego rodzaju przedm ioty z-v\ îązane z osobą, 
twórczością, wipływem i chwalą M ickiewicza: auto#i 
grafy utw orów , orygiinailiy iiistóiw, druki zwarte, 
czasopisma, ulotki, niezliczone podobizny poety w  
malowidłach, rysunkach i fotografiach, portrety 
mistrzów, nauczycieli, przyjaciół i towarzysizy w ab 
ki, widoki miejsoiwości, w  których  bywał, i scen Ын. 
storycznych, w których pos'rednio lub bez-posred- 
nio brał udział., podoibizny w ybitnych cudzoziemsi 
ców, z którym i się stylkai, tłum aczy i badaczy j,egO: 
dziel i życia; oryginały lub reprodukcje dzieił sztuki 
przez jego twórczos'ć natchnionych, fotografie i mo? 
dele pom ników jiego, wzniesionych w ródnych stro^ 
nach świata, rozliczne wydania dzieł jego w  orygi# 
naile i w przekładach, zbiór najrozm aitszych prac 
naukowych jemu posVięconych, utw orów  poetyce 
kich .na jiego czes'ć naipisanych —  aż do pamiątek 
oscubistych w  postaci drobnych przedm iotów, jak 
fajlki, pióro, bilety w izytow e, aż do róiżnych dô s 
w odów  pośmiertnego ku ku , jak masowej  ̂ produkt 
cji popiersia, medaliony, breloki, stalów^ki z  podo# 
bizną Midkiewicza.

Znaczna część eksponatów, które nie mo.gły być 
wystawione w oryginałach, figuruje na wystawie w 
fotografiach i fotokopiach, zdum iewa jiednak nie^ 
.praw.diopiodobna wiprost ilość przedm iotów arygi# 
nalnych, cennych i rzadkich, wobec potw ornych 
zniszczeń, jaikim uległy dobra ikulturaine narodu 
polskiego podczas niedawnej wojny. Świadczy to o 
giębcikim przywiązaniu Polaków do najcenniejiszych 
pamiąteik narodowych, o niestrudzonej zapdbiegli;: 
wości, a nawet przebiegłości, z jaką je chronili od 
zag*łady.

W  salach parterowych Muzeum Narodowego 
pomieszczono m ateriały życiorysowe, poczyna,jąc 
od kraj,u lat dziecinnych (Zaosie, N ow ogródek, ros 
dżina, szkoła, lud), lata m łodzieńcze (W ilno: Uniis 
wersytet, mistrzowie, nauczyciele, koledzy, przyja^i 
ciele, miłość i pierwociny twórczości, Filareci), Ko^ 
wno (pierwsze tom iki), proces Filaretów, wygnas! 
nie; podróż po Rosji (Petersburg, Odesa, Krym , 
Moskwa), podróż na Zachód (Niem cy, C zechy,

Szwajcaria, W łochy, rolk 1831, Dziadów część III), 
emigracja.

Na piery^szym piętrze, poaiad salami parterowys? 
mi wystawy, dalszy ciąg dokum entów do żyw ota 
człowieka i tw órcy zaczyna się od autografu „Pana 
Tadeusza", który  króluje samotnie w  okrągłej za
bytkow ej gablocie na środku sali wejściowej; j,est to 
dominujący akcent w ystaw y i jej obiekt najcenniejs; 
szy. Dalszy ciąg tej części wystawy ilustruje koleje 
ostatnich lat życia poety, jego twórczość literacką, 
naukową, polityczną i społeczną: Paryż (poezje, Księ
gi narodu i pielgrzymstwa, prasa emigracyjna), Lo
zanna, College de France, Towiański, Wiosna i T r y 
buna Ludów, Arsenał, W schód —  zgon.

Dalsze saile zawierają dziaiły: twórczość Mickie'? 
wicza w teatrze i kinie, w ilustracjach i w  muzyce, 
pO'm.ni'ki Mickiev/icza. W ydanie dzieł jego w  ciągu 
lat bliislko .setiki: od 1858 aż do narodowego wyda^ 
nia jego dzieł poetyckich z 1948 r.; przekłady na 
języki słowi.ańskie, przede wszystkim  roisyjiski —  odl 
najdawniejiszych aż do wydanych w  rolku bieżącym, 
romańskie, germańskie i wschodnie, —  ogółem na 
blisiko trzydzieści języików; k u k  M ickiewicza i bâ i 
danie jego życia i twórczości w  różnych krajach 
świata; wreszcie —  literatura naukowa' polska O' 
życiu i twórczości wieszcza w starannym doborze 
prof. Juliana Krzyżanowsfkiego., k tóry  opracował 
zwięzły, ale świetny i  przejrzysty przewodnik po 
W ystawie. Przewodnik ten, liczący 48 stron tekstu 
i 16 reprodukcji, odbity w  150000 eigz., sprzedas» 
wany jest w  Muzeum po znikom o niskieji cenie 60 
zł. łiącznie z  „Przewodnikiem  p o  W ystawie Puszkiw 
nowsikiej“ . Wystaiwa przylega do „rosyjskiej" sali 
Midkiewicza. W  ten sposób łączą się harmonijjnie 
wystawy obydw u wieszczów.

W ystawa Micikiewiczowska jest obecnie praw:« 
dziw ym  pom nikiem  wieszcza w  stolicy, jedynym  
—  zanim  znow u powstanie spiżowy pom nik j,ego 
na Kraikowsikim Przedmieściu, zanim ukończony 
zostanie pom nik jego twórczości w postaci piełnego 
„N arodow ego W ydania D zieł" tw órcy.

W ystawa jednak ulegnie rozproszeniu, tysiącz;» 
ne jej eksipoiniaty pow rócą do zbiorów, z których 
pochodzą. N ie moiżna dopuścić, żdby po tej arcy# 
bdgatej wystawie nie pozostał trw ały ślad drukowaij> 
ny w postaci pełnego jej katallogu, jeśli zaś ten poi? 
mysł, ze względu nia jego rozmiiary, jpst niiewyko^ 
nalny, to  przynajm niej w  postaci naukowego kai? 
talogu eks|poaiatów inajceniniejszych i najrzadszych. 
Katalog taki jednak niiie w ystarczy: poiwinnia powstać 
księga' w  rodzaju „Chopina" Leopolda Binentala, 
zawierająca zbiór starannych reprodukcji najcensi 
niejjszych dokumentów „W ystaw y", ilustrujących 
życie i twórczość Adam a M ickiewicza.

Z  drugiej strony, naglącą potrzebą nauki pob  
skiej jest ogłoszenie „Bibliografii Miczikiewiczowsi#i 
skiiej", nad którą od wieilu lat piraicuj'e Aleksander 
Semkowicz. W  r. 1926 ogłosił on tom  pierwszy 
pracy: „W ydania dzieł M ickiewicza w  ciągu stule? 
ciia" (Lwów, Książnic a;; Atlas) i oid lat ma gotowe
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dalsze jego tom y. Od czasu wydania pierwszego 
tomu —  iprzez ćwierć wieku bezmaia —  gromadził) 
nadal materiały biibliograficzne i bodaj dzis ma już 
„Bibliografię M ickiewiczowską" całkowicie gotową 
do druku.

D cpiero taki zesipół: wydanie naroidowe dzieł-, 
wystawa, iksóęga raprod-ukcji, bibliografia, wreszcie 
pom nik w W arszawie —  stanowić będą godne uczj; 
czenie największego naszego Poety.

Stanisław Piotr Koczorowski 

"Warszawa

W Y S T A W A  P U SZ K IN O W SK A  
W  W A R SZ A W IE

Równolegle z W ystawą Mickiewiczowslką i w 
scisiym z nią związku odbywa się w  Muzeum Na^ 
rodowym  w  W arszawie W ystawa Puszikinowska. 
O bydw ie mają sym etryczne afisze, w ytw orne w  swo- 
jiej prostocie, i podobne ,,Przewodniki” , wspób 
nie sprzedawane licznym  zwiedzającym, dla k tó 
rych w Muzeum od paru tygodni dostępne są 
tyl'ko te dwie rocznicowe wyistawy. Tuiż obok du# 
żej sali na parterze Muzeum, której lwią część zaj
muje obraz ipobytu M ickiewicza w Rosji, W ystawa 
Pujszkimowsika wypełnia piękną salę reprezentacyjną, 
która do niedawna skiżyła za muzeum reliktów 
Zamiku Królewsikiego W arszawy. Kilikanaicie eks  ̂
ponatów salli M ickiewiczowskiej ipov/tarza się na 
Puszkinowiskiej W ystawie; jeżeli na jednej z nich 
są orygiiniały, w  drugiej znajdziemy ich fotografie 
lub fotokopie.

Od M ickiewicza do Puszkina wiprowadza nas 
olbrzym ia reprodukaja fotograficzna płaskorzeźby 
Milbergera, przedsitawiającej ich w  rozm owie przy^ 
jacielskiej na tle pom nika Piotra W ielkiego. Para^ 
lelizm ten jest zrozum iały: każdy z nich był najh> 
większym  poetą swego narodu, każdy z nich był 
heroldem idei wolności i postępu, żyli niemal jedm 
nocze^nie. Micikiewiczowi przecież przypadł gorziki 
zaszczyt pożeginania dawnego druha rosyjskiego ob# 
szernym artykułem  „Pouchkine et łe mouvernenit 
litteraire en Russie" w pierwszym  numerze czaso# 
pisma paryskiego „Le Globe“  z 25 maja 1837 r. 
Trzdba dodać, że autograf tego artylkułu jest naju 
cenniejszym .elksiponatem na W ystawie Puszkinow#- 
skiej.

Układ jej —  analogiczny do układu W ystawy 
Mickiewiczowslkiej —  obejmuje obraz chronologiczs 
ny życia wieszcza rosyjs*kiego w reprodukcjach, fo';; 
tog-rafiach i fotokopiach. K ilka pierwszych wydań 
jego utw orów  (Rusłan i Ludmiła, Cygany, KaY.̂ tkaz# 
sikij Plennik, Boiris Godunow) pokazano w drukach 
oryginalnych, pochoidzących z bibliotek krajow ych. 
Celniejsze rosyjskie wydania dzieł Puszkina i prace 
o nim doipTowadzajią nas do czasów najnowszych. 
Obszernie i bogato reprezentowany jest „Puszkin 
w  Polsce": przekłady polskie od najwcześniejszych, 
wspó'lczesnych poecie, aż do dzisiejszych; literatura

polsika o Puszkinie od najwczes'niej'szych, warszaW# 
Sikich, wileńskich, kra^kowsfkich i lyow skich  
wzmianek dzienniikarsikich (jedna z  pierwszych pió  ̂
ra Miickiewiiczia) aż do prac ostatnich Puszkina. W  
m uzyce i teatrze reprezentują połskie libretta oper, 
osnutych na . utworach jego i arcyrzadkie afisze 
przedstawień w teatrach polskich.

Najciekawszy i najbogatszy jest ten właśnie dział 
W ystaw y Puszkinowskiej, co w  pierwszym rzędzie 
zawdizięczamy poszukiwaniom i badaniom Marian 
na Toporowskiego, k tó ry  na setną rocznicę śmierci 
Puszkina oipiracował i v/ydał bibliografię połską trâ » 
gicznie zmarłego poety, obecnie zaś —  jak słychać 
—  na sitapięćdżiesiątą rocznicę urodzin przygotow ał 
znacznie u zu p e ^ o n e i doprowadzone do ostatnich 
czasów nowe jej wydanie. Kwintesencję swych ba# 
dań podał Toporow ski w  pracy ,.Puszkin w  Poikce“ , 
która w  ,,Przew odniku" ipo W ystawie następuje 
po zwięzłym  życiorysie poety pióra sipecjalisty, 
Leona GomioJiickiego.

Obolk ipoitężnej Wys-tawy Micikiewiczowskiej 
W ystawa Puszkinowska (poza działem „Puszkin w  
Polsce") przedstawia «ię —  jeśli idzie o bogactwo 
materiału —  raczej skromnie. Równocześnie odby# 
wa się w  Mosikwie olbrzymia wystawa ku czci Pusz# 
kina, w  której znajduje swoje miejsce dział mic# 
kiewiczianów.

T ym  sposdbem, ipo latach wielu, M ickiewicz i 
Puszkin znowu —  z  W arszawy i z M oskwy —  po# 
dają sobie braterskie dłonie, jak to czynili przed 
laty 120, gdy iponad głowami cara i satrapów jego 
tworzyili natchnione ipieśni w  obronie wolnościi 
uciśnionych narodów i ipostępu ludzkości.

Stanisław Piotr Koczorowski 

Warszawa

RADOSNY KŁO PO T

Obfitość aktualnego materiału — fakt skądinąd 
bardzo radosny! — postawiła Redakcję w  kłopotli
wej sytuacji embarras de richesse i zmusiła ją po
1. —5do rozszerzenia objętości tego numeru oraz po
2. —  do przesunięcia pewnych prac do następnego 
numeru; wreszcie po 3. —  do krótkiego tylko 
wzmiankowania lub nawet całkowitego ominięcia 
pewnych aktualiów, których podanie w  następnych 
numerach byłoby już zbyt spóźnione. Punkt ostat
ni tyczy się przede wszystkim wystaw, których zna
czenie wśród oświatowców i pracowników kultury 
zdaje się być coraz bardziej doceniane.

Zanotować więc tylko możemy zorganizowanie 
bogatej wystawy poświęconej Mickiewiczowi, Cho
pinowi i Puszkinowi w  Bibliotece Miejskiej w  By
dgoszczy. Znalazło się tam wiele cennych wydaw
nictw, materiałów autograficznych i koresponden
cyjnych, wyłącznie ze zbiorów B-ki Bydgoskiej. 
Bogactwo bezcennych dokumentów zawiera w y
stawa „Polskość Gdańska", zorganizowana w  A r
chiwum Państwowym w  Gdańsku. Zaznaczyć tu 
należy, że na pokrycie jej kosztów i wystawy „W ar
szawa w  dokumencie" otrzymał Zarząd, Główny 
Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich do 
tację 900 ООО zł z Prezydium Rady Ministrów.
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t*olski dorobek wydawniczy lat 1944— 1949 obra
zuje wystawa książek i czasopism zorganizowa
na przez Związek Literatów Polskich przy współu
dziale Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. 
Mieści się ona w  przyszłym domu Literatury w  
Warszav/ie, w  starej kamienicy Johna.

Wystawę powojennej książki polskiej urządził 
również w  swej siedzibie krakowski oddział Związ
ku Literatów Polskich.

Z okazji Kongresu Międzynarodowej Federacji 
Związków Nauczycielskich w  gmachu Z.N.P. w  War
szawie zorganizowano wystawę Książek i Pomocy' 
Szkolnych, gdzie oprócz dorobku polskiego repre

zentowane były eksponaty przywiezione przez dele
gacje zagraniczne.

Z licznych innych wystaw organizowanych z o- 
kazji Święta Oświaty, Prasy i Książki czy też Świę
ta Odrodzenia wspomnieć ;iiożna dla przykładu o 
wystawie książki i prasy radzieckiej w  Klubie T o 
warzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej we Wroc
ławiu, o wystawie książki i prasy w  Sukiennicach... 
Urządzane w  związku z początkiem roku szkolnego 
kiermasze książki szkolnej stają się prawdziwym 
świętem książki. Przecież P.Z.W.Ś. przygotowały na 
bieżący rok szkolny 12 milionów podręczników!

P R Z E G L Ą D  P I Ś M I E N N I C T W A
P O L S K I  P U S Z K I N * )

Liczne iprzekłady z  Puszkina na język  polski o? 
raz niemjiiej liczne głosy k rytyczn e i  studia o nim, 
to, innymi słowami, polski Puszkin.

Pierwszą, m.oiżilH!wie pełną, polską biibliografię 
piiszkinowską, wydaną w  roku w ybuchu drugie} 
w ojny światowej, a dbejmującą materiał literacki 
do r. 1938 (rękopis pracy oddany był do druku 
w  maju 1938 r.) opracował Marian Toporows'ki, 
bibliograf i k ry ty k  literacki. Książka .wydana lo  lat 
temu, latem 1939 :r. przed wojną nie zdążyła 
się rozejść a później w skutek w ojny nakład jej zo? 
stał rozproszony tak, iż dbecnie stała się wielką 
rzadkością, praw dziw ym  białym  krukiem . Zaledwie 
kilka bibliotek w  kraju posiada j4, w  W arszawie —  
Publiczna i Uniwersytecka. Bibliografia Toporow#- 
skiego, mimo dziesięciu lat życia, jest więc jakby 
nowością wydawniczą, tym  bardziej ważną i godną 
omówienia, że niemal nieznaną ogółowi i nigdy nie 
istniejącą na rynku księgarskim.

Bibliografia omawiana wyodrębnia „przekłady 
i adaptacje utw orów  Puszkina" oraz „rzeczy o 
Puszkinie". Poprzedza ją „kilka  uwag k rytyczn ych ", 
uzupełniają zaś dwa pracowite indeiksy: tytu łów  
utw orów  tłum aczonych (w brzmieniu oryginalnym, 
alfabetem rosyjskim) oraz autorów i tłumaczów.

Łączna liczba prze!kładów naszych z Puszkina 
oraz polskich puszkinianów, a' więc artykułów, 
szkiców  literackich, rozpraw  i  odzielnych książek, 
składających się na polską literaturę o  Puszkinie, 
ograniiczona materiałem do r. 1938, wyiniosi —  766.

Liczba utw orów  Puszkina, przetłum aczonych do 
r. 1938 na język polski przez z  >górą 100 pisarzy, 
obejmuje 200 tytułów . Uwzględniając kilkakrotny 
przekład niektórych utw orów , otrzym am y liczbę 
403 polskich przekładów. Jak wygląda ta liczba 403

*) Marian Toporowski, Puszkin w  polskiej Icry- 
tyce i przekładach. Zarys bibliograficzno - literac
ki. Kraków 1939. (Druk. W. L. Anczyca) s. 118 
3 nlb.

**) Pierwotnie ukazała się w  tomie X V II „Prac“ 
Polskiego Towarzystwa dla Badań Europy Wschod
niej i Bliskiego V/schodu, zawierającym dwutomo
wy zbiór studiów pt. „Puszkin 1837 — 1937”, pod 
redakcją prezesa tego Towarzystwa, prof. W. Lednic
kiego, Kraków 1939.

w zestawieniu z analogicznymi liczbami w  innych 
językach? Jak wygląda nasz puszkinowski rekord 
przekładowy? W  biMiografii przekładów  Puszkina 
na języki europejskie, zestawionej przez W ł. Nei- 
stadta w  wydawnictwie Akadem ii Nauik Z S R R  pt. 
„Sto liet so dnia smierti A . S. Puszkina" (Leningrad 
1938) potlska literatura przekładowa otrzym ała KcZj: 
bę, niestety, bardzo daleko odbiegającą od rzeczy^ 
wistosci, ty lko  70 (!) zamiast rzeczywistej! liczby 
403 pozycji i  znalazła się w  ten sposób aż na szós«r 
tym  miejscu, po literaturach: czeskiej, francuskiej, 
serbskiej i bułgarskiej. Toporow ski sam w żmud» 
nym trudzie „dokopał" się do 403 naszych przekła? 
dów, w  znacznej większości nieznanych radzieG# 
kiemu bibliografowi i mógł na podstawie ścisłych, 
przez siebie w ykrytych  i zebranych faktów  literac/ 
kich, skonstatować, iż w  dziedzinie przekładów z 
Puszkina zajmujemy nie szóste, lecz bezkonkurenst 
cyjnie pierwsze miejsce. W  istocie z dumą m ażem y 
stwierdzić, iż żaden naród nie prześcignął nas 
znajomos'ci i szerokiej popularności poezji Puszki
na.

K to pi-erwszy literaturze polskiej przyswoił Pu
szkina? Czcigodny Samuel Bogusław Linde, autor 
„Słownika języka polskiego". Przetłum aczył on w 
r. 1823 Mikołaja Griecza „R ys literatury rosyjss: 
kiej", a w nim —  choć nie b ył poetą —  przytoczon y 
przez Griecza dla charakterystyki Żukowskiego 
wiersz Puszkina ,,K portrietu Zukowskago".

W  r. 1829 w ielki przyjaciel Puszkina, Adam 
M ickiewicz, w pierwszym  tomie „Poezji", wydas 
nym  w  Petersburgu, pięknie tłum aczy „Przypornsf 
nienie" Puszkina. Równocześnie z twórcą „Pana 
Tadeusza" występują w  rzędzie tłum aczy: Chodź# 
ko. Odyniec i przede wszystkim  na w yróżnienie 
zasługujący Ignacy Despot Zenowicz, autor zbiorku 
przekładów liryki Puszkinowskie} pt. „Im ionnik" 
(Petersburg 1830) należącego do najpiękniejszych 
przekładów w X IX  wieku. „Im ionnika" nie posiać 
da żadna biblioteka. D ruk i jego tw órcę odkrył au:s 
tor bibliografii, M. Toporow ski, nie ty lko  utrwa# 
łając tę pozycję w  omawiane} książce, ale ponadto 
piisząc o Zeinowiiczu li jego „Imio'nnku“ studiium pt. 
„ O  nieznanym poecie, który  tłum aczył Puszkin 
n a '. . ."  („O drodzenie" 1949, N r 23).
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Krąg tkimac:ż,y stailie w zrastil, krzepło zyciie 
Puszkina w  Polsce. N ie zawsze kultow i mistrza 
poezji rosyjskiej tow arzyszył talent tiumacza. Cha# 
rakterystycznym  faktem  jest, iż niektóre utw ory 
pusz'kiiiniowskiie —  zwłaszcza poem-aity romanityczne 
znajdowały szczególnie ży w y  oddźwięk, tłumaczone 
byiy kilkakrotnie, „Cyganie” —  aż sześciokrotnie. 
„Eugeniusza Oniegina" tłum aczyi Leo Belmont 
(Leon Blumental), adwokat, literat i publicysta: 
pierwsze wydanie jego przekładu „O niegina" uka# 
zało się w  r. 1902, drugie, znacznie poprawione, w  
r. 1925, ze wstępem i w  opracowaniu dr W . Led? 
nickiego, nakładem Krakowskiej: Spółki Wydawni;» 
czej (Biibl. Narodowa). W  okresie międzywojen# 
nym  nieporównanym  artyzm em  i wczuciem  się w  
ducha oryginału odznaczyły się przekłady Juliana 
Tuwim a: „Jeździec M iedziany" w  r. 1932 i tom  
utw orów  lirycznych pt. „Lutnia Puszkina" w 

1937-

Literatura o Puszkiniie reprezenicow^aina jiest u 
Toporowskiego pokaźną liczbą z  górą 500 pozycji: 
notatek, listów, artykułów, szkiców literackich, 
studiów, osobnych książek oraz blisko 250 autorów. 
„G d yb y  nie było innych źródeł, to 2 pamiętników, 
listów i w ypow iedzi Polaków współczesnych Pusz# 
kinowi, znających go osobiście luib obracających S'ię 
w  jego środowisku, 'bylibyśmy w  stanie odtw orzyć 
najważniejsze etapy życia autora „O niegina" —  pi# 
sze Toporow ski w  innym miejscu (w „Przewodni# 
ku p o  wystawie jubileuszowej", „Puszkin w  Pol# 
sce"). Poczet w ypow iedzi o Puszkinie otwiera w  r. 
1820 fragment listu z  Petersburga filarety Wincen# 
tego Pełczyńskiego do Jeżows<kiego. Pełczyński pi# 
sze m. in. o „talencie niemałym do poezji w  mio# 
dzieńcu i9#letnim, którego kilka kaw ałków  i jedno 
poema niewielkie, bardzo się udały, szczęśliwie i 
m ocno są napisane: ale, że Muza jego nie znała dos 
brze ukazów, wysiano go za to na granicę Persji, 
ażeby tam trochę pobujała". Mówiąc o „Poemacie 
niewielkim ", Pełczyński ma na m yśli „Rusłana i 
Ludm iłę"; południe Rosji, dokąd zesłany był Pusz# 
kin przez cara Aleksandra I, określa on ja k o . . . 
granicę Persji! Kilkakrotnie wypowiada się o Pusz# 
kinie —  za życia jego i po jego zgonie tragicznym  
—  Adam M ickiewicz. G dy umiera Puszkin w  poje# 
dynku 10 lutego 1837 r. twórca „Pana Tadeusza" 
stwierdzi m. in. w  obszernym wspomnieniu po# 
śmiertnym (artykuł sygnowany: Przyjaciel Puszki#’ 
na), drukowanym  w pierwszym numerze paryskie# 
go czasopisma „L e G lobe" z maja 1837 r., iż „ku#' 
la, która ugodziła Puszkina,' zadała cios stras'zliwy 
Rosji intelektualnej". O  Puszkinie wypowiadał si*ę 
szereg niaszych hiśtoiryków literatury, m. in. Wło*- 
dziiimiierz Spasowicz, Józef Trctiak i  W acław Led
nicki.

Próbowano już przed Marianem Toporowskrni 
odzwierciedlać Puszkina w Polsce. W yliczm y waż# 
niejsze prace na ten temat w porządku chronolo# 
gicznym : Józefa Trietiaka „Polskie p'rzekłady Pusz# 
k in a " ’ („K raj" 1887), Jana Łosia „Puszkin w  lite#

raturze Poiiskiiej" („K raj" 1899, N r 22), Edmunda 
K ołodziejczyka „Bibliografia słowianoznawstwa 
polskiego", zawierająca największą ilość puszkinja# 
nów polskich za czas od początku X IX  w. do r. 
1938; dalej szereg prac wydanych w latach 1937 
—  1938 (r. 1937 —  stulecie zgonu poety): H enryk 
Batowski „Puszkin w  Polsce" („Kurier Warszaws
ki 1937, N r  59), artykuł oparty na pracy E. K o
łodziejczyka: Sergiusz Kułakowski „Puszkiniana
p obkie" („Zycie literackie", 1937 r., N r  2), Ma# 
rian Jakóbiec „Puszkin w  polskiej literaturze po# 
wojennej" („Ruch słowiański" 1937, N r 2), Teodor 
Parnicki „Puszkinistyka polska" („Lw ów  literac# 
k i"  1937, N r  2) i wreszcie obszerna praca M. Ja# 
kóbca „Jubileusz Puszkina w  Polsce" („Przegląd 
współczesny" 1938, Nlr 2), szczegółowo i krytycz# 
nie omawiająca prace o Puszkinie, wydane w  r. 1937 
oraz uraczystośoii puszkilnowskie w  stulecie zgonu 
poety.

W szystkie te prace odtwarzają jednak Puszkina 
w  Polsce w  sposób fragm entaryczny i niedokładny. 
Bibliografię obszerną, m ożliwie najpebiiej ukazu# 
jącą „ipolskiego Puszkina", bibliografię w  szeregu 
wypadików odkrywczą, otrzym aliśm y dopiero w  
postaci dzieła „Puszkin w  polskiej krytyce i prze#' 
kładach". Uwzględnia ono zarówno książki, jak i 
w  dużej m ierze artykuły w  czasopismach. Jest to  
bibliografia —  adhotacyjna, określona przez auto# 
ra jako zarys bibliograficzno # literacki. Podane pod 
wieloma pozycjam i adnotacje posIadaj4 wysoce po# 
żyteczn y charakter orientacyjny. P rzy niektórych, 
rzadszych pozycjach w  dziale przekładów I adap̂ s 
tacji —  oibfke, charakterystyczne cytaty. W  ten 
sposób trwale udokumentowane zostały wiadomo# 
ści o takich cymeliach, lub zaginionych prawdopo
dobnie rękopisach, jak np.: wspomniany już „I# 
mionlnik" —  Ignacego Desipot Zenowilcza z r. 1830, 
lub pozycja współczesna, przedwcześnie zmarłego 
Jerzego Lieberta, rękopis z  lat 1929 —  1930 prze# 
'kładu „M ozarta i Salierego".

Sumienny bibliograf czuł się w  obowiązku re# 
jestrować wszystko. Bibliotekarz, posiłkujący się 
dbecnle tą bibliografią, wydaną w czasie przedwrze# 
śniowym, zachowa, oczywiście, należytą czujność 
ideologicznĄ.. Znajdzie w  niej bowiem i niewskaza# 
ne dla czytelnika pozycje, jak recenzję kolabora# 
cjonisty J. E. Skiwsklego, głos agencji prasowej an# 
tykom unlstycznej czy antyradziecką parodię wler# 
sza „Kliewietaiiikam Roissiiii".

Z yczyćb y należało, aby w  now ym  wydaniu ad# 
notacje —  po pierwsze —  b yły raczej regułą, a nie 
wyjątkiem , a po drugie —  aby ujednolicić ich typ. 
W  opisie bibliograficznym  pozycji książkowych po
minięto jeden z  elementów tego opisu, mianowicie 
format. W  indeksie autorów i tłum aczów nazwiska 
jednych od drugich w arto b y  oddzIeBć gwiazdką. 
Oczyw iście są to uchybienia drobne na tle war# 
tościowej całości.
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Najważniejsze, iż otrzym aliśm y 'bibliografię do. 
czytania, a nie ty lko  do wertowania dla pracowni
ków  naukowych.

W  warunkach Polski Ludowej i zwłaszcza w 
roku biieżą-cym. R oku Puszkilnowskiim, obchodzo^ 
nym równocześnie z  Rokiem  M ickiewiczowskim , 
zainteresowanie się poezją Puszkina, oczywiście, bar^ 
dzo znacznie w zro sb  i znalazło swój konkretny 
w yraz w  licznych liow ych przekładach, artykułach 
itip. Bibliografia puszkinowska pilnie wymaga więc 
zaiktualizowania.

Bibliotekarze to  naród prozaiczny. W olą om 
wróbla w  gai-ści, czyłi żyw ą książkę dla naulkowe# 
go użytku  licznych czytelników , niż czarownego’ 
m oże iptaka, ale martwego społecznie, biabgo k ru 
ka. Dlatego z satysfakcją przyjm ą wiadomość, iż w 
toku już znajduje się nowe, rozszerzone wydanie 
dzieb „Puszkin w  polskiej k ry ty ce  i przekładach". 
Polska bibliografia puszkinowsika przestanie być 
białym krukiem  i pójdzie w służbę bibliotek, służ*' 
bę nauki.

Marceli Poznański 
Warszawa

Bibliotiekar'. Miesięcznik poświęcony teorii i 
praktyce bibliotekarstwa. Organ Kom itetu do 
spraw instytucji kulturalno-oświatowych przy Ra
dzie Miwlstrów Rosyjskiej Socjailiistyczniej Fedieracyj- 
nej Republiki Radziiieck'iej'. Moskwa, 1948, 1949, 
z. 1— 7

N a wstępie wyjaśnijmy, że Kom itet wym ieniony 
tu jiako w ydaw ca skupia w swych rękach —  obok 
mnych zakresów działania również zarząd nad bi
bliotekami powszechnymi, które bywają określane 
ja'ko masowe i są utrzym yw ane przez Państwo.

Zawartość treściowa tego miesięcznika jest bo  ̂
gata, wielostronna, a przede wszystkim  aktualna 
i żyw otna. T oteż nie b yłoby rzeczą słuszną prói 
bować wyczenpać ją w  jednym  artykule. Zaczniem y 
tedy od informacji najogólniejszych, biorąc pod u- 
wagę roczniki 1948 i 1949.

Redakcja grupuje treść poszczególnych zeszy# 
tów  dokoła jakiegoś aktualnego zagadnienia, rocz^ 
nicy lub zdarzenia, a więc np. przygotow uje ma
teriały obrad wszechzwiązkowej konferencji biblio^ 
tekarzy z okazji зо?1ес1а' W ielkiej Rewolucji Р г>  
dziernikowej —  w  innym num erze omawia uchwa# 
iy tej koinferencji. Styczniow y zeszyt, —  2 racjii 
przypadającej w dniu 22-igo tego miesiąca roczni
cy zgonu W . I. Lenina —  omawia doniosłą rolę Le  ̂
nina w w ytyczaniu dróg rozwoju bibliotekom ras 
dzieckim oraz umieszcza rozumowaną bibliografię 
dotyczącą Lenina, —  zeszyt lutow y porusza za  ̂
gadnienia bibliotek w ojskow ych, —  inne zeszyty 
w  podobny siposób nawiązują do loo-łecia zgonu 
Bielińskiego lub do 150-lecia urodzenia Puszkin я. 
P rzy każdej z takich siposobności omawiane są im# 
prezy, projekty i plany w  zakresie propagandy ak  ̂
tuałnej lektury, doibieranej i podawanej w urozmai# 
eony sposób w różnych typach bibliotek.

Bogate śą materiały sprawozdawcze z terenu 
bibliotek, szkół i kursów, —  ilustrowane rewelacyj
ną dia nias statytsityką niarastaniiia zbiiorów, ilości 
czytelników  i imprez służących propagandzie czy# 
telnictwa.

Poruszane zatgadnienla zaskoczą niejednego z nas 
wyraźną odrębnością od stanu analogicznych za# 
gadnień w  naszym bibliotekarstwie. W  Zw iązku 
Radzieckim  zawód bibliotekarza nie jest zupełnie 
zawodem wyłącznie usługowym, stał się też za# 
wodem jednolitym : każdy bibliotekarz naukowy 
jest lub staje się pedagogiem w stosunku do czy^ 
telników, 'każdy pracownik bibliotek masowych na# 
bywa rutyny naukowej jako blbliograf#popularyza# 
tor. N je rozmiar księgozbioru jest ambicją kierów# 
nika każdej bibhoteki lecz ilość czytelników i w y 
pożyczeń. D yrektor państwowej biblioteki o zaso
bie dwum ilionowym  ubolewa, że w ciągu roku ty l
ko 600000 tom ów 'w ypożyczono —  ty lk o  17000 
czyteilników. W  pracy bibliografa c zy  kierownika 
oddziału kacałogu system atyczinego naolsk spoczy
wa nie na wyczerpaniu tytułów  pewnych zakresów 
wydawnictw, lecz na ich celowym  doborze i omó- 
w leniu.

Dokładniejsze informacje o charakterze oma:» 
wlanego miesięcznika w ynikną z przeglądu zawar# 
tości dwóch ostatnich zeszytów. Z  natury rzeczy 
pierwsze takie sprawozdanie musi być nieco obszer# 
niejsze od następnych, kolejnych i regularnych spra# 
wozdań, 'które planuje redakcja naszego pisma. —  
Stosunkowo większą uwagę poświęcimy spr.iwie b i
bliotek masowych.

N r 6. —  czerwiec:
„W ielki poeta rosyjski A . S. Puszkin."

Inteligentny zw arty w yw ód: Puszkin szedł da# 
lej od dekabrystów w głąb ideologii wolnościowej, 
krytykow ał nielltościwle rzeczywistość współczesna, 
także w  krajach rządzonych przez triumfującą i e# 
goistyczną burżuazję, objął twórczością poetycką 
oraz utworam i w  prozie niemal całą historię Rosji; 
był gorącym patriotą, ostrym  w  sądach, ale zaw# 
sze zdrowym , pogodnym  realistą, ufnym  w zw y 
cięstwo dobra, oddziałał potężnie na treść I formę 
twórczości wszystkich wielkich pisarzy w  literatu# 
rze rosyjskiej;, urokiem swoich dzieł zjednał dla Ro# 
sjl i zjednywa wciąż serca licznych ludów, zamiesz# 
kujących. Związek Radziecki, ugruntował w świe# 
cle pozycję literatury rosyjskiej.

„Pom agam y w pracy bibliotekom masowym: 
Cenniejsze prace w zakresie literatury odznaczone, 
za rok 1948, nagrodą stalinowską".

10 str. teks'tu zawierającego omówienie 11 u# 
tw orów  powieściowych z portretami autorów.

„Biblioteki propagują Stalinowski plan prze# 
ksztalcania przyrody oraz przodującą biologię mis 
czurinowską.“

5 sprawozdań z poszczeigólnych okręgów Federa# 
cyjnej Republiki Rosyjskiej oraz Republiki Ukraiń# 
sklej, inform ujących o s>posobIe przeprowadzeala 1
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wynikach imprez organizowanych przez bibliote# 
ki różnych szczebli, (wykładów, referatów wygła? 
szanych iprzez czytelników, —  głośnej lektury, —  
dyskusyj itp.).

„R ozbudow uje się sieć bibliotek kołchozowych'*.

Jeden z przykładów  przytoczonych w  artyku# 
le: Poiwiat (rejon) czertakski obwodu omskiego po> 
siada 39 bibliotek kołchozów, które 8,5 tysiącami 
książek obsługują 3,5 tysiąca czytelników.

„Organizacja księgozbiorów i katalogów: a) Kies 
venskij М.: Rozmieszczenie zbiorów w Państw. Bis 
bliotece ZSSR. im. W . I. Lenina."

Gruntownie S'praiwo'zd!ainiie (oparte nia przytocze
niu szczegółów z historii tej biblioteki —  olbrzy# 
ma) broini aktualnego stanu rzeczy, opartego na 
zasadach rozmieszczenia zbiorów i) według forma#- 
tó'W (z zastosowaniem sygnatury miejsca) w dżia# 
le zasadniczym, w innych zas dodatkowych działach
2. według języka, 3. według chronologii, 4. według 
podziału rzeczowego (księgozbiory 'podręczne czy
telń), przeważnie jednak przy zastosowaniu kombis: 
nacji tych zasad. Dla ułatwienia gospodarowania 
miejscem, na półkach poszczególne szafy są przez
naczone: dla jednakowych formatów, dla dzieł je# 
dnotom owych lub wielotom owych, dla czasopism 
zam kniętych lub kontynuowanych .

b) „Seglin E.: Drukowane kartki rejestrujące 
artykuły w czasopismach".

W szechzwiązkowa Izba Książki podejmuje druk 
tych kartek obejmujących na razie zawartos'ć 140 
periodyków z zakresów następujących: I. Zarzą
dzenia Partii i  Rządu; wyipowiedzi kieroiwniczych 
osobiiistoś âi Partiii i Rządiu, 2. wypowLedziii w ybitnych 
przedstawicieli nauki, techniki i pracy kulturalnej,
3. najważniejsze artykuły, 4. Informacje, sprawozda# 
nia i referaty z zakresu nauki, 5. T ezy  dysertacji,
6. M ateriały archiwalne i dokumenty, 7. Pamiętni# 
ki, 8. Bibliografie i przeglądy wydawnictw, 9. Li# 
teratura piękna oraz dzieła ze wszystkich dziedzin 
sztuki. Przy końcu komunikatu przypomniano, żs 
Izba Książki drukuje stale i rozsyła codziennie abo# 
nentom kartki katalogowe, dotyczące książek z za
kresu (wszystkich lub wybranych) 6 serii obejmują
cych najważniejsze działy piśmiennictwa. Izba 
Książki opracowuje nadto za każdy rok kom plet 
kartek dotyczących recenzji publikacyj ze wszyst# 
kich działów.

„Praca bibliograficzna bibliotek obwodowych. 
—  KazakoY. S.: Poradniki bibliograficzne z  zakresu 
gospodarstwa rolnego. (Przegląd wydawnictw Pańs 
stwowej Biblioteki Naukowej im. K. Marksa w Ross 
towie)“ .

Życzliw a i pozytywna, częściowo krytyczną o# 
cena licznych broszur zalecających le^kturę pew# 
nych zasobów książek, pożytecznych dla pracy o# 
raz samokształcenia rolników. Poszczególne bros 
szurki bądź omawiają pojedyńcze książki, bądź też 
podają bibliografię takich zagadnień jak: „C o  czy#

tac o hodowli owiec?“ , ,,Organizacja pracy w  bry# 
gadzie traktorzystów ", „O  przodującą biologię ra# 
dziecką". Pod tym  ostatnim tytułem  S. G. Girsa# 
nova zebrała i omówiła na 15 stronach druku 70 
książek zgrupowanych w 7 rozdziałach. Czytelnik 
znajidzie w tej bibliografii prace klasyków marksiz#! 
mu-leninizmu o biologii; materiały sesji Wszech- 
związkowej Akademii Nauk Rolniczych im. W . I. 
Lenina i artykuły poświęcone dorobkowi sesji; pra# 
ce wieilkich uczotnjych K. A. Timiriazewa, I. "W. Mi? 
czurina, W . R. Wiliamsa oraz dotyczącą ich litera
turę, prace kontynuatora doktryny miczuryńskiej 
T . D. Łysenki; książki i artykuły o osiągnięciach 
radzieckiej nauki w  zakresie zagadnień rolnictwa".

„L  Abram ov: Szkoła zaprawy aktyw u".

Zespół czytelniczy jednej z moskiewskich rejo# 
nowych baz bibliotek ruchom ych pomaga czynnie 
w pracy bazy, byw a używ any jako całość także do 
innych prac , politycznych i społecznych, kształci 
się zbiorowo w metodach 'pracy społecznej. A rty
kuł przytacza kilkanaście nazwisk członków  tego 
aktywu, osób rozmaitego wieku i przedstawicieli 
różnych zawodów.

„Piszą do nas. —  (a) Stepanjan A.: Zmienić sy- 
stem wykorzystyw ania zbiorów bibliotecznych."

A utor domaiga się: i. by biblioteki naukowe
w ypożyczały książki ipoza obręb czytelni także go# 
dnym zaufania osobom pryw atnym , 2. by między# 
biblioteczna wymiana w ypożyczeń objęła także bi# 
blioteki społeczne (nie państwowe).

(b.) „O gloylina М., Ulanova Т .: Uporządkowa- 
niie foirmy wyda^^niiczej książek."

„W ym iana doświadczeń. —  (a) Romanov S.: 
Lektorium Korespondencyjne (Biblioteka Pałacu 
K ultury im, S. M. Kirowa w Leningradzie.).

Sprawozdanie z wypożyczania skryptów  reje# 
strujących w ykłady organizowane przez bibl:otekvj 
w ramach propagandy czytelnictwa.

(b). Borsuk Р.: Biuletyn czytelników.

Omówienie wydawnictwa Biblioteki im. Kuch# 
misterowa, która od roiku 1945 wydaje biuletyn w 
ramach akcji propagandy czytelnictwa.

„Bibliografia. —  Obraz pracy biblioteki powias 
towej (rejonowej) Vaks I,: Bezeckaja rajonnaja bis 
blioteka. 1948. s. 42. Krótkie streszczenie i recenzja 
książki Vaksa.

Z  Kom itetu do spraw instytucyj kulturalnosos's 
wiatowych przy Radzie Ministrów Ros. Fed. Socj. 
Republiki Rad.

Kolegium Kom itetu powzięło ważką uchwałę 
krytykującą pracę niektórych oddziałów Państw. 
Biblioteki PubEcznej: \i|m. Sołltykowa-Szczedrina w 
Leningradzie i nakazującą wprowadzenie korektyw  
w tę pracę. K rytyka dotyczy przede wszystkim na# 
stępujących 2 punktów : Katalogi rzeczowe Biblio# 
teki nie elimrntiją w  dostatecznej mierze kart doty# 
czących dzieł przestarzałych i ideowo szkodliwych.
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W ydawnictwa Biblioteki nie służą w wystarczają^ 
cym  stopniu aktualnym zagadnieniom budownic* 
twa socjalistycznego.

Kronika. K rótkie sprawozdania z życia mniej ŝ 
szych bibliotek.

N r 7. lipiec.

Bibliografia w zastosowaniu do poradnictwa w 
samokształceniu.

Przytaczani zdanie formułujące cele samoksztab 
cenią: „W ychow anie pracownika w duchu patrio^ 
tyzm u radzieckiego, bolszewicka wierność zasadom, 
walka o wykorzenienie w pływ ów  burżuazyjnych, 
walka z  objawami bezmyślnego kultu dla cudzo? 
ziem czyzny, szeroki zakrój propagandy nauki i kub 
tury rodzimej —  wszystko to określa istotną treść 
pracy bibliotek, niosących pomoc samoukom.“  —  
Pod tym  kątem widzenia są pomyślane liczne typ y 
bibliograficznych poradników dla samouków. Biblio
teka im. Lenina wydaje m. i. serię pt. „Program  
lektury zalecanej dla samokształcenia", w  której to 
serii ogłoszono już program y z zakresu botaniki, 
zoologii, chemii, geografii fizycznej oraz historii 
now ożytnej. G łównie m łodzieży mają służyć zeszyj: 
ty  innej serii, wydawanej przez tę samą bibliotekę 
pt. „R ozm ow y o książkach", które zalecając pews? 
ną lekturę, równocześnie zawierają m erytoryczny 
w yw ód na' dany temat. —  A rtyk u ł podkres'la z na? 
Ciskiem, że, ponieważ żaden poziom poradnika nie 
zaspokaja bez reszty potrzeb określonych jednos:* 
tek, —  przeto tym  donioślejszą staje się rol.i biblio
tekarza, jako konsultanta kierującego lekturą sa? 
mouków.

„Pom agam y w  pracy bibliotekom  masowym. 
—  Cenniejsze prace w  zakresie literatury odznas 
czone za rok 1948 nagrodą Stalinowską".

N a 20 str. tekstu omówienie 27 utw orów , oraz 
portrety ich autorów.

„Biblioteki propagują Stalinowski plan prze# 
kształcania przyrody oraz przodującą biologię m is  

czurinowską“ .

Sprawozdania z obwodów kurskiego i charkow? 
skiego.

Rozbudowuje się sieć bibliotek kołchozow ych." 
Biblioteki republik zw iązkow ych. —  Sim,inovskij 
L: Biblioteka Państwowa Białoruskiej Socj. Republis 
ki Radzieckiej im. W . I. Lenina."

Z niezwykle interesującego w yw odu notujemy 
następujące szczeigóiy: Przed wojną Biblioteka 
czyła 2000000 tom ów. 83%  tych zasobów Niem? 
cy rozgraibili i w yw ieźli. Rząd Republiki Rosyjs? 
kiej oraz Państwowa Centrala Rozdziału Książek 
tejże Republiki przekazała po wojnie około 300 000 
tom ów z rezerw i dubletów innych bibliotek. Pe? 
wną ilość książek zagrabionych znaleziono w Bi?- 
bliotece Uniwersyteckiej i NarodoWej w  Pradze, 
skąd je rewindykowano. Po wojnie zatem Biblio?'

teka zebrała 600 000 tom ów i od tego rozpoczęła 
swą odbudowę. Obecnie zaś liczy ponad 2 000 000 
tom ów. W  r. 1948 obsłużyła ona 14 000 rejestro? 
wanych czytelników , w  czytelni wydała У2 milio? 
na tom ów, o poza obręb czytelni —  37 500 tom ów; 
wymieniła w trybie w ypożyczeń 6 000 tom ów z 
220 bibliotekami. D la uzyskania ' tych w yników  
musiano skatalogować ponad i 000 000 tom ów no
w ych nabytków. Są to niewątpliwie osiągnięcia im? 
ponujące.

„W ym iana dos'wiadczeń. —  (a) Korszunova E.: 
Konferencje m łodych specjalistów (Doświadczenia 
poczynione w Państw. Bibliotece Z SR R  im. W . L 
Lenina".)

Om ówiono tu sposób przygotow yw ania i prze? 
prowadzania zebrań naukowych młodszego persone
lu z referatami i dyskusją uczestników tych konferen
cji. Najkorzystniejszy przebieg miała konferencja, 
poświęcona wysłuchaniu i omówieniu 4 referatów 
powiązanych ze sobą tematycznie.

b) Blinkowa М.: Konferencje czytelnicze na 
temat przyrodniczej literatury naukowej. (Z dośs 

wiadczeń masowych bibliotek w  Leningradzie.).
BiibLioteki przygotow ują staranimie takie konfe

rencje w  okresie 2— 3 miesięcznym przez kierowa? 
nie lekturą czytelników. Sama konferencja odbywa 
się według takiego ptorządku dziennego: I) słowo 
wstępne dyrektora biblioteki, 2) referaty czytelni? 
ków, 3) pytainiia stawiiairne referentom, 4) wykład 
specjalisty i odipowiedzi na pytania słuchaczów, 
5) końcowe przemówieniie d.ytrektora biblioteki. 
Częstym i gośćmi na takich zebraniach bywają auto? 
rzy  książek, które stanowiły podstawę do opraco? 
w y wanych referatów.

(c) „T ichonova М .: Praca z młodzieżą. (Dośs 
wiadczenie z praktyki czytelni Centralnej Bibliote? 
ki Miejskiej w Kronsztadzie".)

W  interesującym opisie rozlicznych i urozmai? 
conych poidejiść do właściwych zadań w ychow aw cy, 
k tó ry  dyskretnie kieruje lekturą młodego czytelni? 
ka, zawarto m. i. następujące informacje: Kierów? 
nik w ypożyczalni prowadzi w ykaz książek, które 
czytają poszczególne osoby i porozumiewa się czy
sto z kierownikiem w ypożyczalni, koordynując z 
nim sposoby oddziaływania. W  czytelni znajdują się 
kartoteki z  tytułam i lektury dotyczącej np. takich 
zagadnień: „Zalety ustroju radzieckiego w porów 
naniu z. ustrojem kaipitalistycznym", „Z ycie  mło
dzieży radzieckiej", „Z ycie m łodzieży w  krajach 
kapitalistycznych", bibliografia pom ocnicza dla 
pogłębienia lektury „krótkiego kursu historii 
W szechzwiązkowej Partii Kom unistycznej", „Plan 
pięcioletni", „Socjalistyczna organizacja pracy" itp.

(d) „Polovnikova М.: Prowadzenie przeglądów 
bibliograficznych".

DosViadczenia z pracy bibliotekarzy biblioteki 
im. Hercena, k tó rzy  opracowują w ykłady z zakre? 
su bibliografii określonych zagadnień i wygłaszają
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je w  fabrykach oraz innycli zakładack pracy. Tego 
typu impreza powinna być połączona z urządzeń 
niem odpowiedniej w ystaw y książek.

Pamięci L. B. Chawkinej.
Wspomnienie o Zmarłej T . Remer

na str. 121-2 numeru. Warszawa

W najbliższym numerze zostaną omówione sze
rzej te artykuły „BibIiotiekar‘a“ , które zajmują siij 
zagadnieniem kształcenia bibliotekarzy. (Red.).

MOUCHA ANTONIN — SPRAYA KNIHOYNY, 
Praha 1947. S. 197, tabl. 1, ryc. 61.

Zmarły w  1946 roku dyrektor biblioteki w yż
szych szkół technicznych i dyrektor państwowej 
szkoły bibliotekarskiej w  Pradze dr Antoni Moucha 
jest istotnym autorem podręcznika pt. „P  r o w  я- 
d z e n i e  b i b l i o t e  k“ . Wiele lat pracował on 
nad obszernym i wyczerpującym dziełem z zakresu 
bibliologii. Ponieważ jednak śmierć przeszkodziła 
mu w  zrealizowaniu tego olbrzymiego planu, Zw ią
zek Czechosłowackich Bibliotekarzy postanowił cho
ciaż częściowo spełnić marzenie jego życia. Na pod
stawie jego wykładów z lat 1942— 1944 zdecydowa
no wydać krótki podręcznik pod kątem widzenia 
potrzeb bibliotek gminnych i powiatowych.

Mimo, że tym sposobem zamiast zamierzonej 
kilkusetstronicowej księgi ukazała się książka li
cząca niespełna 200 stron druku łącznie z ilustracja
mi, to jednak ile żywotnych spraw zawodowych 
w  niej poruszono, przekonał się ten, kto tę pracę 
wziął w  rękę: środki pomocnicze przy administro
waniu księgozbiorem, katalogowanie, pomoce przy 
wypożyczaniu w  bibliotekach publicznych, nabywa
nie książek, porządkowanie i ustawianie, opracowy
wanie przybytków, straty, oprawa, konserwacja, lo
kal, czytelnia, wypożyczalnia, statystyka itd. Jeśli 
do tego dodamy dzieje bibliotek i dzieje introligator
stwa —  to zainteresowania przeciętnego biblioteka
rza prowincjonalnego, dla którego wydano to opra
cowanie, zdają się być zaspokojone. Możemy nawet 
spierać się, czy do tych celów potrzebny był w yją
tek z większej pracy dra Mouchy o psychologii mło
dego czytelnika, ale podobno od przybytku głowa 
nie boli! Dużo dobrych fotografii (krajowych i za
granicznych), urządzeń i wnętrz, planów, wzorów 
i tablic uzupełnia tekst prosty i jasny. Że zaś dr 
Moucha był nie tylko biblioteIvarzem, lecz i peda
gogiem świadczą o tym zręcznie dobrane przykłady, 
ćwiczenia i zadania.

„W ierzymy —  piszą wydawcy w  zakończeniu — 
że młoda generacja uczniów autora zaniesie dalej 
w przyszłość ideały humanitaryzmu i ofiarnej pra
cy kulturalnej, która wypełniła cały żywot doktor.i 
Antonego Mouchy“ . I my, czytając w  Polsce tę 
książkę, książkę pożyteczną, trzeźwą i życiową, 
książkę nie gubiącą się w  • teoretycznych drobiaz
gach, wierzymy, że na prawdę tak będzie, że biblio
tekarz zbrojny w  wiedzę fachową przestanie być 
molem I^siążkowym izolowanym od świata, ludzi 
i zdarzeń, ale sam dobrowolnie szukać zacznie czy
telników wśród mas pracujących. Osiągnięcie tego 
celu podręcznik dra Mouchy niewątpliwie przyspie
szy, mimo — a może właśnie dlatego, —  że nie jest 
on pełen wzniosłych kazań i napuszonych frazesów, 
lecz zawiera realną i materialną treść pralftyczna. 
tak potrzebną dzisiaj bibliotekarzom pracującym 
dla proletariatu i wśród proletariatu.

Stefan Kotarski 
Warszawa.

SPRAW OZDANIE
Z działalności Poradni Bibliotecznej za okres 

od 15 marca 1949 r. do chwili obecnej.
Przy Składnicy Druków Zw. B. i A. P. jako je

dynej instytucji zaopatrującej w druki i pomoce 
biblioteczne wszystkie biblioteki na terenie Pań
stwa, a tym samym będącej w  bezpośrednim kon
takcie z ich pracownikami wyłoniła się Iconieczność 
utworzenia poradni bibliotecznej, która by udzie
lała porad fachowych i instrukcji z zakresu organi
zacji bibliotek, sposobu inwentaryzowania, katalo
gowania, klasyfikowania książek i ich układania na 
półkach.

Od dnia 15 marca 1949 r. rozpoczęła zatem po
radnia biblioteczna swą działalność. W okresie 
pięciomiesięcznym swego istnienia udzieliła ogółem 
137 porad. Były to dłuższe rozmowy przeprowadzane 
z pracownikami bibliotek szkolnych lub nowopow
stających bibliotek przy urzędach, instytucjach, 
związkach zawodowych 1 jednostkach wojskowych, 
którzy nigdy nie zetknęli się z pracą biblioteczną, 
a którym powierzono organizację bibliotek na ich 
terenie.

W nieznacznym procencie zgłaszali się po poradę 
pracownicy bibliotek samorządowych, przeszkoleni 
już na odpowiednich kursach bibliotekarskich zor
ganizowanych przez władze szkolne.

Prócz tego poradnia biblioteczna udzieliła 43 po
rady drogą korespondencyjną. Były to przeważnie 
informacje w  sprawie istniejących kursów biblio
tecznych i możliwości kształcenia się w  zakresie bi
bliotekarstwa.

Poradnia biblioteczna prowadzi również dział 
pośrednictwa pracy; jedenaście instytucji zgłosiło 
zapotrzebowanie na pracowników i dziesięć było 
zgłoszeń bibliotekarzy kwalifikowanych poszukują
cych pracy.

Szczupłość lokalu Składnicy Druków nie pozwala 
na szerszy rozwój poradni bibliotecznej, która wraz 
ze Składnicą zajmuje malutki poltolk przechodni 
w  lokalu Biblioteki Publicznej w  W-wie przy ul. 
Koszykowej 26. Mamy nadzieję, że dopiero ze zmia
ną lokalu Poradnia będzie mogła rozwinąć swą 
działalność i spełnić powierzone jej zadanie.

M. B.

PIERW SZE POLSKIE PR ZE PISY ST U D IÓ W  
B IB LIO T E K A R SK IC H  N A  PO ZIO M IE 

U N IW E R SY T E C K IM

W raz z  powstaniem Uniwersytetu Łódzkiego 
wiosną 1945 r. utworzona . została na W ydziale 
H um anistycznym  katedra bibliotekoznawstwa, co 
znalazło urzędowe potwierdzenie w  zarządzeniu 
Ministra Oświaty z dnia 11 lutego 1946 r. (Nr 
3960/45 Dz. U. Min. O iw . N r 3 z  dnia 31. V . 1946 
poz. 69), zaś dnia 12 czerwca tegoż roku podpisana 
została inomiinacja na stainiowisko profesora zwyczaji- 
nego' tego pirzedmiiiotu.

N a zebraniu Rady W ydziału Humanistycznego 
U Ł  dnia 11 maja 1946 r. przedstawiono projekt 
programu studiów i egzaminów w  zakresie biblio;: 
tekoznawstwa i nauki o książce na stopień magi? 
stra filozofii; projekt przedyskutowano i wybrano 
komisję do nadania mu ostatecznej redakcja. N a 
podstawie referatu komisji wniosek został uchwało# 
ny przez Radę W ydziału w czerwcu 1946 r.
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Koncepcja tego projektu polegak na wyodrębs- 
nienlioi tirzech g;nup pirzedtaiotóiw studiiórw i egzami:* 
nów wraz z ćwliczeniiiami i  semiinalriamii:

A . przedm ioty specjalne obowiązujące wszysts 
kich studentów studiujących w  tym  zakresie:

1. N auka o  ksiiążoe (Cz. I. Poiwstawanie ksiiążki. 
Cz. II. Obieg, ipropaganda i użytkow anie 
książki. Problem atyka i system nauki o książs» 
ce). (Egzamin pow yższy nosi charakter osta? 
tecznego i m oże być składany po zdaniu 
wszystkich innych egzaminów oraz po zło# 
żeniu pracy magisterskiej, nad którą dyskus 
sja będzie prowadzona przy tym  egzaminie; 
jest on pisemny pod nadzorem i ustny).

2. Zasady i m etody bibliotekarstwa wraz z hi#- 
storią bibliotek.

3. N auki pomoicmiicze historii w  zarysie.
4. Główne zasady nauk filozoficznych. (Egzamin 

ten był według dawnych przepisów obowiąz# 
kow y dla wszystkich studentów wydziałów 
hum anistycznych);

B. dwa przedm ioty

5. i 6. do w yboru studenta z zakresu poszczegól#' 
nych sekcji W ydziału Humanistycznego lub 
W ydziału M atem atyczno # ‘przyrodniczego;

C. dwa języki obce

7. i 8. jeden gruntownie w mowie i w piśmie, drugi 
tylko w  czytaniu i rozumieniu.

Projekt pow yższy uzys‘kał w  ankiecie międzyu* 
niwersyteckieji, rozpisanej przez Departament IV  
Min. Os'wiatj, niemal wy-iącznie opinie pozytyw ne, 
zawierające jednak propozycje pewnych uzupeb 
nień, drobnych zmian redakcyjnych icp. Po wpro? 
wadzieniu rch do tekstu projektu mi,aroida;;ine władze 
miftiiisteriialine uznały S|prawę za dojrzałą do zaŁatwie- 
nia i, dały upoważnienie do ogłoszenia projektu stu=.- 
dentom jako podstawy do ustalenia toku studiów. 
Działo się to  pod koniec roku ak. 1946/47, kiedy 
licziba studentów studiujących w tym  zakresie na 
U Ł  wynosiła już o'k. pięćdziesięciu.

Kiedy można Ьу’ю zatem spodziewać się już os# 
tatecznego zatwierdzenia projektu, cała sprawa ule^ 
gła wstrzym aniu do rozpatrzenia jej przez Radę 
Główną N auki i Szkół W yższych  powołaną, jak 
wiadomo, w  drodze dekretu z dnia 28. X. 1947 
(Dz. U. R. P. 1947 N r 66 z 30. X . 1947 poz. 415). 
N a zebraniu Sekcji Humanistycznej Rady w dniach 
13 i 14 maja 1948 r., z udziałem przedstawiciela 
katedry bibliotekoznawstwa UŁ, dawna koncepcja 
programu studiów i egzaminów została odrzucona, 
zas' na jej miej,sce wysunięto zasadę, że nauka o 
książce wraz z bibliotekarstwem stanowić mają 
przedmiot specjalizacji przy studiach w  zakresie fi#' 
lologii polskiej, historii i nauk społecznych. N a 
podstawie tej dyrektyw y 2ostała powołana specjał# 
na komisja do przygotowania odnośnych projektów, 
do której weszli przedstawiciele włas'ciwych sekcji 
wydziałów humanistycznych. N a dwóch posiedze# 
niach (28 sierpnia i 22 grudnia 1948 r.) opracowa

no zatem nowelizację przepisów z 1926 r. dotyczą# 
cych program ów studiów i egzaminów na stopień 
magistra filozofii w  zakresie filologii polskiej i h!# 
storii; opracowanie programu specjalizacji przy stu# 
diach z zakresu nauk społecznych trzeba było po# 
zostawić do czasu przygotowania projektów no# 
wych program ów, które nie b yły jeszcze wtedy 
gotowe.

O bydw a pow yższe zarządzenia nowelizacyjne 
zostały podpisane dnia i lutego 1949 r. i ogłoszo# 
ne w Dz. U. Min. Os'w. z dnia 16 maja 1949 r. N r 
5, poz. 77 i 78. Dlla ułatwieniia orientacjii podajemy 
poiniżej p  o  ł ą с z o n e teksty prziepisów z 1926 r. 
wraz z ich nowelizacją.

J. M.

PE ŁN Y TEKST 
Rozporządzenia Ministra W. R. i O. P. z dnia 
2 kwietnia 1926 r. w  sprawie programu studiów 
i egzaminów w zakresie historii ńa stopień magistra 
filozofii (D. U. M.W.R. i O.P. z 15.V.1926 N r 8, poz. 80) 

u z u p e ł n i o n e g o  p r z e z  
Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 1. lutego 1949 r. 
(Nr IV-SH-697/49). (Dziennik Urzędowy Minister
stwa Oświaty z dn. 16 maija 1949 r., poz. 78) w  spra

wie specjalizacji bibliotekoznawczej 
Na podstawie art. 114 Ustawy z dnia 13 lipca

1920 r. o szkołach akadem ickich...............................
zarządzam.. .  co następuje:
§ 1 Egzaminy z zakresu historii na stopień magi

stra filozofii oraz warunki dopuszczenia do 
nich są następujące:

A. Egzaminy obowiązujące każdego studenta
studiującego w  powyższym zakresie:
1. Zasady metody badań historycznych, 

podstawowe wiadomości z nauk pomoc
niczych oraz źródeł historycznych w  za
kresie historii Polski. Egzamin jest 
ustny.

2. Dzieje starożytne. Egzamin jest ustny.
3. Dzieje średniowieczne (polskie i pow

szechne). Egzamin jest ustny.
4. Dzieje nowożytne i nowoczesne (pol

skie i powszechne). Egzarnin jest ustny.
5. Główne zasady nauk filozoficznych 

Egzamin jest ustny.
B. Do wyboru przez studenta jeden z nastę

pujących egzaminów:
6. Pogłębiona znajomość pewnego okresu 

dziejów politycznych polskich lub pow
szechnych.

6. Pogłębiona znajomość pewnego działu 
historii gospodarczej lub ustrojowej lub 
kulturalnej.

6. Pogłębiona znajomość nauk pomocni
czych historii.

6. Geografia historyczna. Egzaminy te są 
ustne;
albo następująca grupa egzaminów:

6. Historia literatury polskiej lub historia 
kultury. Egzamin ustny.

7. Zasady i metody bibliotekarstwa oraz 
bibliografii. Egzamin jest ustny i stu
dent może go zdawać po zaliczeniu ćwi
czeń z bibliotekarstwa i bibliografii.

8. Historia książki rękopiśmiennej i dru
kowanej ze szczególnym uwzględnie- 
nieniem historii książki polskiej (pro
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dukcja i obieg książki, czytelnictwo i 
biblioteki) wraz z podstawowymi w ia
domościami z ogólnej nauki o książce. 
Egzamin jest pisemny pod nadzorem 
i ustny.

Jeden ■ lub dwa spośród egzaminów wymienio
nych pod A  — 2, 3 i 4 jest pisemny pod nadzorem 
i ustny zależnie od decyzji Podkomisji Egzamina
cyjnej.

■§ 2. Temat pracy magisterskiej student może otrzy
mać po zdaniu wszystkich e'gzaminów wymie
nionych w  § 1 pod. A., a nadto, w  przypadku 
specjalizacji w  zakresie bibliotekoznawstwa, 
również egzaminu wymienionego w  § pod В 7. 
Praca magisterska winna być wykonana na 
temat z dziedziny wybranego przez studenta 

. egzaminu z wymienionych pod В 6 lub 8.
§ 3. Ostatnim egzaminem, przy którym Podkomisja

Egzaminacyjna przeprowad2:ać będzie ogólną 
znajomość wiedzy studenta z zakresu jego 
studiów, jest egzamin z wymienionych w  § i 
pod В 6 albo 8.

§ 4. Każdy trymestr studiów studenta będzie mu 
zaliczony do magisterium, jeżeli łączna liczba 
godzin wykładowych i ćwiczeń przesłucha
nych i odrobionych z zakresu wiedzy odpowia
dającego § 1 niniejszego rozporządzenia bę
dzie wynosić co najmniej 10 godzin tygodnio
wo.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w  życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1949 r.

PE ŁN Y  TEKST

Rozporządzenia Ministra W. R. i O. P. z dnia 
26 marca 1926 r. w  sprawie programu studiów 
i egzaminów w  zakresie filologii polskiej na stopień 
magistra filozofii (D.U.M.W.R. i O.P. z 15.V. 1926 

N r 8, pozycja 74)

u z u p e ł n i o n e g o  p r z e z

Zarządzenie Ministra Oświaty z dn. 1. lutego 1949 r. 
(N r IV -0 -15351/48) (Dziennik Urzędowy Min. Oświa

ty z dn. 16 maja 1949 r. Nr 5, poz. 77) 
w  sprawie specjalizacji bibliotekoznawczej.

Na podstawie art. 114 Ustawy z dnia 13 lipca
1920 r. o szkołach akademickich ...........................
zarządzam. . . ,  co następuje:

§ 1. Egzaminy z zakresu filologii polskiej na sto
pień magistra filozofii oraz warunki dopu
szczenia do nich są następujące:
A. Egzaminy obowiązujące każdego studenta

studiującego w  powyższym zakresie:
1. Gramatyka opisowa współczesnej pol

szczyzny. Egzamin jest ustny.
2. Gramatyka opisowa języka starocer- 

kiewno-słowiańskiego. Egzamin jest 
ustny.

3. Podstawowe wiadomości z historycznej 
gramatyki języka polskiego i dialek
tologii (z uwzględ. zasad nauki o ję
zyku). Egzamin ten student może zda
wać po zaliczeniu mu ćwiczeń w  se
minarium niższjnn języka polskiego w  
rozmiarach co najmniej 2 godzin tygod
niowo w  ciągu trzech trymestrów za
kończonych świadectwem czynnego u- 
udziału. Warunkiem dopuszczenia do 
seminarium niższego języka polskiego

' i ^ jest zdanie uprzednio egzaminów w y
mienionych wyżej pod 1 i 2 oraz zali
czenie ćwiczeń proseminaryjnych z ję
zyka polskiego w  rozmiarach co naj
mniej 2 godzin tygodniowo w  ciągu 
jednego trymestru, nadto zaś wykaza
nie się znajomością języka greckiego 
i łacińskiego. Egzamin jest. ustny.

4. Historia literatury polskiej wraz z pod
stawowymi wiadomościami z teorii , l i 
teratury, poetyki i stylistyki. Egzamin 
ten student może zdawać po zalicz, mu 
ćwiczeń w  seminarium niższym historii 
literatury polskiej w  rozmiarach co. 
najmniej 2 godzin tygodniowo w  ciągu 
sześciu trymestrów, przy tym warun
kiem przyjęcia na drugi rok tych ćwi
czeń jest wykazanie się czynnym u- 
działem w  ćwiczeniach pierwszego ro
ku. Egzamin jest pisemny pod nadzo
rem i ustny.

5. 'Historia polityczna, ustrojowa i kul
turalna Polski. Egzamin jest ustny.

6. Główne zasady nauk filozoficznych. 
Egzamin jest ustny.

B. Do wyboru przez studenta jedna z nastę
pujących grup egzaminów:

a) grupa języka p o ls k ie g o :..........................
b) grupa historii literatury polskiej: . . .
c) grupa księgoznawstwa i bibliotekoznaw

stwa: ................................................
7. Zasady i metody bibliotekarstwa oraz 

bibliografii. Egzamin ten student może 
zdawać po zaliczeniu mu ćwiczeń z bi
bliotekarstwa i bibliografii. Egzamin 
jest ustny.

8. Nauki pomocnicze historii. Egzamin 
jest ustny.

9. Historia książki rękopiśmiennej i dru
kowanej ze szczególnym uwzględnie
niem historii książki polskiej (produk
cja i obieg książki, czytelnictwo i bi- 
biblioteki) wraz z podstawowymi w ia
domościami z ogólnej nauki o książce. 
Egzamin ten student może zdawać po 
zaliczeniu mu ćwiczeń w  seminarium 
wyższym z zakresu księgoznawstwa w  
rozmiarach 2 godzin tygodniowo w  cią
gu 5 trymestrów, zakończonych napisa
niem zadowalającej pracy seminaryj
nej. Warunkiem dopuszczenia do ćwi
czeń w  tym seminarium jest zdanie u- 
przednio egzaminów wymienionych w y
żej pod A  1, 2 i 4. Warunkiem dopu
szczenia do tego egzaminu jest złoże
nie uprzednio wszystkich egzaminów 
wymienionych pod A  oraz w  ust. c) 7 
i 8 pktu B. Egzamin jest pisemny pod 
nadzorem i ustny.
W grupie księgoznawstwa i bibliote- 
znawstwa obowiązują poza tym ćwi
czenia z nauk pomocniczych historii 
oraz kolokwium z historii ustroju Pol
ski. Może je student odbyć w  ciągu 
drugiego lub trzeciego roku studiów.

§ 2. Temat pracy magisterskiej student może o- 
trzymać po zdaniu wszystkich egzaminów w y 
mienionych w  § 1 pod A  oraz. . .  przy wybo
rze .. .  grupy księgoznawstwa i biblioteko
znawstwa — egzaminu wymienionego w  tej 
grupie pod 7. Praca magisterska może być albo 
językowa, albo historyczno-literacka, albo 
księgoznawcza.
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§ 3. Ostatnim, egzaminem, przy którym Podkomi
sja Egzaminacyjna będzie kontrolowała ogólną 
znajomość wiedzy studenta . . .  i przeprowadza
ła ze studentem także dyskusję na temat jego 
pracy magisterskiej, je s t . . .  dla grupy księgo- 
znawstwa i bibliotekoznawstwa egzamin w y 
mieniony w  tej grupie pod 9.

§ 4. Każdy trymestr studiów studenta będzie rnu 
zaliczony do magisterium, jeżeli łączna liczbn 
godzin wykładów i ćwiczeń przesłuchanych, 
i odrobionych z zakresu wiedzy odpowiadaj ą- 
go § 1 niniejszego rozporządzenia wynosić bę
dzie co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w  życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz
nia 1949 r.

K R O N I K A

Koło Warszawskie wykazało na początku lata 
dużą aktywność w  organizowaniu wycieczek.

Sekcja bibliotek naukowych urządziła dwie w y
prawy: do Nieborowa dn. 29. V. i do Żelazowej 
Woli dn. 12. VI. Liczny udział Koleżanek i Kolegów 
(do Nieborowa jeden samochód* ledwo zmieścił 
35 osób, do Żelazowej Woli dwa samochody zawio
zły ponad 60 osób) wskazuje jak bardzo akcja w y 
cieczkowa w  okresie letnim —  przedurlopowjmi, 
jest pożądana i pożyteczna. Obie wycieczki spraw
nie zorganizowane, przy pięknej pogodzie, dały

możność pełnego wypoczynku i oderwania od co
dziennej pracy.

Inny nieco charakter miała wycieczka, zorganizo
wana przez sekcję b-k oświat, dn. 19.VI. do Pułtuska.

W dniu tym bibliotekarze powiatu pułtuskiego 
zebrani licznie v/ Bibliotece Powiatowej w  Pułtu
sku zorganizowali się w  sekcję powiatową Koła 
Warszawskiego. Koledzy z Warszawy w  liczbie 18 
osób, w  tym przedstawiciele Zarządu Koła War
szawskiego i  zarządu sekcji oświatowej, przybyli do 
Pułtuska ażeby wziąć udział w  tej uroczystości.

Niesłychanie gościnnie przyjmowani przez kol. 
Dubiejka Kierownika Biblioteki Powiatowej, zw ie
dziliśmy piękne zabytki miasta i interesującą w y
stawę regionalną kurpiowską urządzoną na tereni.’: 
malowniczo położonego zamku biskupów płockich.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do wsi Kacice. 
Kierownik wzorowo zorganizowanego punktu bi
bliotecznego w  Kacicach opowiedział nam o tra
dycjach kulturalnych wsi i wprowadził w  jej aktu
alne zagadnienia społeczne, uwypuklając na tym tle 
znaczenie akcji bibliotecznej.

E. P.

W związku z wyjazdem kol. Czesława Kozioła 
na studia zagranicę funkcję redaktora „Bibliote
karza" objął — aż do jego powrotu — kol. Jan 
Piasecki.
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