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MIESIĄC PRZYJAŹNI POLSKO-RADZIECKIEJ
Biblioteki polskie wszelkich typów i stop

ni — biblioteM naukowe i powszechne, woje
wódzkie, powiatowe, miejskie i gminne — 
wszystkie w programach swych prac posta
wiły i przeprowadzają w roku 1950 na bar
dzo szeroką skalę różnorodne akcje związa
ne z uczczeniem rocznicy Wielkiej Rewolucji 
Październikowej oraz z Miesiącem Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej. Wymienić tu trzeba licz-

Rad, twórcze wartości socjalistycznego życia. 
Nadto zespoły pracowników bibliotecznych 
podjęły i wykonały liczne zobowiązania paź
dziernikowe, podnosząc w ten sposób wydaj
ność swej pracy, przyśpieszając i przekracza
jąc zakreślone plany działalności bibliotek. 
Notujemy tu wielką rozmaitość pomysłów 
i zakresu podejmowanych zobowiązań — od 
uzupełnienia katalogu w bibliotece gminnej,

Czytelnia dla przodowników pracy i racjonalizatorów w filii 
B-ki M ejskiej w Poznaniu przy Rynku Łazarskim otwartej w ra
mach zobowiązań podjętych z okazji Miesiąca Przyjaźni Polsko- 

Radzieckiej.

ne wystawy książki zbliżające do czytelnika 
polskiego bogaty dorobek literatury i nauki 
radzieckiej w przekładach polskich i orygina
łach, wiele konkursów, odczytów i wieczo
rów czytelniczych, ukazujących głębokie W£ir- 
tości wychowawcze i artystyczne literatixry 

Łdzieckiej, bogaty dorobek Wielkiego ICraju

odmalowania półek w punkcie bibliotecznym, 
urządzenia „kącika TPPR“ — do A\delkich 
prac zespołowych, jak np. uruchomienie Czy
telni Naukowej w Bytomiu przez pracowni
ków Śląskiej Biblioteki Publicznej w Kato
wicach, czy otwarcie nowych filii Biblioteki 
Miejskiej im. Raczyńskich w Poznaniu.



w ROCZNICĘ WIELKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

List bibliotekarzy woj. szczecińskiego do bibliotekarzy radzieckich

Drocky Towarzysze i Koledzy!

Dla uczczenia Wielkiego Paźdz'ernika cała Polska, jak 
corocznie, manifestuje najserdeczniejsze uczucia dla Wa
szego wspaniaiego Kraju, w jego osiągnięciach widząc za
powiedź ostatecznego triumfu socjalizmu w świecie. Idąc 
za Waszym przykładem i czerpiąc wzory z Waszych do
świadczeń, klasa robotnicza Polski buduje fundamenty 
socjalizmu w naszej Ojczyźnie i w ten sposób wnosi swój 
wkład w umocn enie światowego pokoju. W Miesiącu Po
gnębienia Przyjaźni naszego narodu z narodami Związku 
Radzieckiego polscy robotnicy i chłopi, nasze odrodzone 
Wojsko Polskie, nasza młodzież, pracownicy nauki i kul
tury z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą na czele — 
wyrażają swe łączności z Waszą Wielką Partią Bolsze
wicką, okrytą chwałą Armią Czerwoną, z Was/ymi robot
nikami, i chłopami, i intelektualistami. I my, bibliotekarze 
województwa szczecińskiego, pragniemy dać wyraz łączno
ści z naszymi kolegami radzieckimi.

Dumni jesteśmy, iż czerpiąc z bogatej skarbnicy ra
dzieckich doświadczeń także w dziedzinie kulturalnej, 
stajemy przed Wami nie z pustymi rękami. Pamiętamy 
dobrze słowa Lenina: „Bibliotekarstwo bardziej niż wszyst
ko inne wymaga współzawodnictwa pomiędzy poszf .̂zegól- 
nymi guberniami, grupami, czytelnikami*. Te słowa i wy
pracowane przez Was wzory, które pilnie śledzimy, wska
zały nam właściwy, nowy socjalisty^czny styl pracy bibliote
karskiej. Piszemy do Was ten list w przeświadczeniu, źe 
nasze wyniki pracy ucieszą Was, a nawiązany w ten sposób 
wzajemny kontakt przyczyni się do zacieśnienia wymiany 
myśli i doświadczeń.

Współzawodnictлvo jest już w naszym kraju potężną 
dźлr■gnią socjalistycznego budownictwa we wszystkich dzi.’- 
dzinach. Nie brak tu i bibliotekarzy. W roku bieżącym po 
raz pierwszy w różnych ośrodkach bibliotekarskich zaczę
ły padać wezwania do indywidualnego współzawodnictwa 
bibliotekarskiego. W naszym natomiast ośrodku rzucono 
myśl podjęcia masowego wspólzawodn ctwa międzybiblio
tecznego. Ten apel placówek terenowych bibliotekarze 0- 
kręgu szczecińskiego, sprawujący nadzór nad terenem, pod» 
jęli i otoczyli opieką oddolną inicjatywę. Już do dnia 
1-go maja br. przygotowaliśmy bazę organizacyjną dla 
pierwszego w Polsce masowego współzawodnictwa bi
bliotecznego, obejmującego 24 powiaty Pomorza Zachodnie
go. Niezależnie od instrukcji i regulaminów rozpoczęliśmy 
ożywioną akcję mobilizacyjną.

Zaczynając współzawodnictwo zdawaliśmy sobie sprawę, 
że dla nadania jej jednolitego kierunku musimy zejść 
z dróg administracyjnych, wyjść spoza biurek bibliotecz
nych. że musimy znaleźć nowe formy oddziaływania i no
we metody kolektywnej pracy. Jak to już jest we współ
zawodnictwie — jedna myśl racjonalizatorska rodzi drugą, 
tak i tu w rozwoju akcji, w sprawdzaniu teorii w prakty
ce, rezultaty wyszły poza początkowe plany realizacyjne.

Duże usługi oddała nam forma zorganizowanych „Ga
węd radiowych" na tematy biblioteczne. Zbierając doświad- 
Cz.en a z terenu, podsumowując co miesiąc wyniki walki
0 czytelń ków na falach eteru regionalnej rozgłośni radio
wej, mogliśmy dotrzeć do wszystkich współzawodniczących 
placówek bibliotecznych, pokwitować każde osiągnięcie 
a jednocześnie poddać krytyce wszelkie zaniedbania. Każdy 
bibliotekarz czuł, że sąd nad nim sprawują wszyscy jego 
koledzy, a jednocześnie miał jasny pogląd na przebieg 
akcji i własną w jej rozwoju pozycję.

Wkrótce jednak forma ta przestała nas zadowalać. Sięg
nęliśmy po nową. Droga radiowa, wprawdzie sugestywna, 
jest jednak ulotną formą wspóipracy. Trwalszą daje pra
sa. Naw ązaliśmy więc wspó^racę z korespondentami ro
botniczymi i chłopskimi. Opracowaliśmy dla nich wytycz
ne, zmieniane co pewien czas, w których wskazywaliśmy 
najbardziej aktualne zagadnienia na odcinku bibl otecz- 
nym. Korespondenci odpowiedzieli wkrótce znaczną liczbą 
notatek i informacji, które zamieszczane vr prasie partyj- 

j nej walnie przyczyniły się do rozgrom.enia administracyj
nych przerostów. Iekcew2iżenia a nieraz i niedbeilstwa czy 
złej woli, a także pozwoliły podkreślić pozytywne osiąg
nięcia, które bez ich pomocy łatwo moglibyśmy przeo
czyć.

W wyniku tej akcji na 1685 bibliotek wszelkich typów 
współzawodnictwo międzybiblioteczne objęło 683 placów
ki. Uwzględniając wielkie trudności techniczne naszego 
Okręgu, w którym młoda jeszcze sieć biblioteczna w pełni 
nie okrzepła, cytra wspó^awodniczących bibliotek dobit
nie wskazuje, że idea współzawodnictwa, tak wysoko wznie
siona przez ludzi radzieckich, przyjęła się na naszym grun
cie bibliotekarsk m i mocno się zakorzeniła.

Na czołowym miejscu we współzawodnictwie naszym po
stawiliśmy umasowienie czytelnictwa. Dążąc do zwiększenia 
liczby czytelników do co najmniej 10% w stosunku do 
liczby mieszkańców danego terenu, chcemy przyczynić się 
do politycznego wychowania mas robotniczych i chłopskich, 
uzbroić je ideologicznie i kulturalnie dla tym szybszego 
wygrania toczącej się u nas zaciekłej walki klasowej 
z resztkami broniącego się kapitalizmu i wstecznictwa. Dla 
osiągnięcia tego rezultatu, obok dążenia do zwiększenia 
obiegu książki, w ramach współzawodnictwa podjęliśmy
1 inne jeszcze formy pracy jak: prowadzenie zespołów do
brego i planowego czytania, urządzenie pogadanek z czy
telnikami, wieczorów literackich, odczytów popularno-na
ukowych, konkurs z nagrodami książkowymi, otaczanie 
szczególną opieką najmłodszych czytelników — dzieci 
i absolwentów kursów początkowego nauczania, dbałość 
o estetykę wnętrza biblioteki, czytelnictwo prasy, wystawy 
książek i gazet, wreszcie techniczne udoskonalenie udostęp
nienia księgozbiorów bibliotecznych.

Rezultaty tej pracy raz jeszcze potwierdziły słuszność le
ninowskiego stwierdzenia o rozwijającym inicjatywę oddzia
ływaniu współzawodnictwa. W ciągu niewielu miesięcy
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wzrosła aktywność bibrotekarzy i czytelników, wzrosła po
mysłowość w wykorzystaniu nowycłi form pracy i umiejęt
ność praktycznego ich stosowania. Po raz pierwszy biblio
tekarze nasi uzyskali możność publicznego potwierdzenia 
swych osiągnięć. Wśród szerokich rzesz bibliotekarzy tere
nowych zaczynają zarysowywać się coraz ambitniejsze pro
file przodujących w pracy. Ich osiągnięcia porywają dziś 
opóźnionych i słabszych. Suche dotychczas sprawozdania 
biblioteczne z terenu zaczynają nabierać charakteru mel
dunków z placu klasowego boju o czytelń ka, wzruszają 
nieraz ambicją i uporem. Krótko mówiąc — teren zaczął 
żyć i wszyscy porwani zostaliśmy w wir akcji o ambitnych 
dalszych perspektywach. Chcemy się nżmi z Wami podzie
lić, prosić Was o rady i wskaziówki co do dalszej ich re
alizacji.

Po zakończeniu pierwszego etapu współzawodnictwa, co 
nastąpi w dn u Święta Pracy — 1 Maja 1951 roku — do
świadczenia, wyniki metody i perspektywy współzawodnic
twa międzyb bliotecznego myślimy przekazać czytelnikom 
„Biblioteczki Przodowników Pracy“, na któiej d.ugiej liś
cie brak dotąd w Polsce przodownika bibliotekarza. Tego 
przodownika da nam na релупо teren. Jeśli nie nasz, szcze
ciński, to inny, poznańsk', krakowski, czy warszawski, ma
sowe bowiem współzawodnictwo biblioteczne ogarnia coraz 
szersze kręgi w Polsce.

Obecnie przystępujemy do wyróżnienia przodujących bi
bliotekarzy przez umieszczanie ich fotografii z adnotacjami 
o wynikach pracy. Podobizny naszych bibliotekarzy — 
aktywistów będą odtąd stałymi towarzyszami naszych kon
ferencji. Za fotografiami aktywnych pracowników biblio

tecznych pójdą podobizny „czytelników-aktywistów“, o któ
rych wychowanie toczymy obecnie kampanię. W najbliższym 
czasie chcielibyśmy również na szerszą skalę zastosować 
wypróbowaną u Was formę popularyzacji książki przez 
„księgonoszy“. Formę tą już stosowaliśmy i dała ona dobre 
wyniki, ale nie zdołaliśmy jeszcze zastosować jej masowo. 
W miarę rozwoju akcji czytelniczej chcemy stworzyć „bry
gady najlepszych bibliotekarzy", którzy by udzielali doraź
nej pomocy słabszym placówkom. Obecnie przystępujemy 
do próbnego rozczytania jednej gminy spółdzielczej. W ak
cji tej chcemy skoncentrować wszystkie dotychczas wypró
bowane formy umasowienia czytelnictwa i książki, wspoma
gając je pracą wychowawczą i „skoncentrowanym ogniem" 
propagandy przez takie formy, jak film oświatowy, radio, 
teatr, odczyty, wieczory literatów, kó’ka samoksztalcenioM^e, 
konsultacje fachowe — a wszystko w pow ązaniu z realiza
cją planów gospodarczych spółdzielni produkcyjnej.

Zdając sobie sprawę, jak wiele możemy się od Was nau
czyć, chcemy przy Waszej dalszej pomocy — rozwijać i udo
skonalać formy naszej pracy dla tym lepszego i szybszego 
wykonania zadań rewolucji kulturalnej stanowiącej inte
gralną część naszego planu B.:.dowy Podstaw Socjalizmu w 
Polsce.

To nasze sprawozdanie z rezultatów przeszczepienia na na
szym terenie Waszych wzorów przyjm jcie jako wyraz na
szego udziału w walce o pokój i socjalizm, której przewo
dzi Wasza wspaniała Ojczyzna.

Bibliotekarze województwa szczecińskiego 

Szczecin, 7 listopada 1950 r.

PLANOWANIE SIECI BIBLIOTEK POWSZECHNYCH
Artykuł dyskusyjny.

1. Parę słów o planowaniu

Celem planowania jest takie zorganizowanie życia go
spodarczego oraz kulturalnego obszaru i ludzi objętych 
planem, by po jego wykonaniu nastąpiło podniesienie po
ziomu tego życia do założonej wysokości. Podstawą pla
nowania są realne możliwości, jakimi w danym czasie dy
sponują ludzie i obszary objęte gospodarką planową. Do
piero znając te możliwości i początkowy poziom życia, je
steśmy w stanie określić, jak bardzo może s'ę on podnieść. 
Dla osiągnięcia celu planowania konieczny jest rozwój 
wszystkich sił wytwórczych kraju, tzn. dzieląc z grubsza: 
gospodarczych i kulturalnych. Tylko skoordynowana 
wszechstronna wytwórczość może zapewnić zdrowe warunki 
gospodarcze.

Rozróżniamy planowanie gospodarcze i przestrzenne.

Celem planowania gospodarczego jest urzeczywistnienie 
w określonym czasie jakiejś jednolitej, przyjętej w pla
nie, koncepcji ekonomicznej, np. odbudowa k^aju — plan 
3-letni, budowa ekonomicznych podstaw socjalizmu — plan 
6-letni.

Celem planowania przestrzennego jest właściwe powią
zanie elementów przestrzennych obszaru, np. sieci komuni
kacyjnej i miast.

Planowanie może być długofalowe (gospodarcze 5—6 
lat, przestrzenne 15—30 lat) i, będące jego częścią, krót- 
kofaloлve; obejmuje ono czasokres nie w ększy od 1 roku.

Po tych kilku ogólnych uwagach o planowaniu przejdź
my ad rem, tj. do bibliotek powszechnych.

Głównym celem bibliotek powszechnych jest wzmoże
nie czytelnictwa. Czym więcej ludzi dostanie się w krąg 
oddziaływania bibliotek, tym łatwiejsza, szersza i skutecz
niejsza będzie ich współpraca w „Avychowaniu społecznym, 
kształceniu ogólnym i zawodowym**^).

Oddziaływanie biblioteki na czytelnika zależne jest od:
1. długości drogi, jaka dzieli czytelnika od biblioteki,
2. atrakcyjności biblioteki; skradają się na nią: ilość 

i jakość księgozbioru oraz wyposażenie techniczne 
budynku biblioteki,

3. stosunku bibliotekarza do czytelnika.
Sieć bibliotek powszechnych to biblioteki wojewódzkie, 

powiatowe, miejskie i gminne (małom asteczkowe i wiej
skie). Te z kolei „obsługują czytelników... tw orząc... 
oddziały na terenie. . .  gromad, dzielnic miast i innych 
ośrodków życia zbiorowego w ten sposób, aby wszyscy 
oby\łatele mieli równomiernie ułatwione korzystanie z księ
gozbiorów zarówno własnej biblioteki gminnej, jak i in
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nych bibliotek, a w szczególności -ydaściwych bibliotek po
wiatowych i wojewódzkich . . . 2).

Biblioteki wojewódzkie będą znajdowały się vp mia
stach wojewódzkich, powiatowe w powiatowych a gminne 
najczęściej w siedzibach gm’n. Na tych wyższych i średnich 
szczeblach organizacyjnych rozmieszczenie bibliotek po
wszechnych w terenie zostało dostosowane do admin stracyj- 
nego podziału kra:ju. Nie jest on jednak wszędzie ideal
ny. O jego zmianie, o dostosowaniu administracyjnego po
działu kraju do ruralistycznej budowy terenu i o ro
li bibliotek w tej zmianie piszę vr zakończeniu artykułu.

Dopiero planowanie przestrzenne w bibliotekarstwie na 
najniższym stopniu organizacyjnym, tzn. rozmieszczenie „od
działów" (punktów bibliotecznych na wsi a wypożyczalni 
książek w m eście) daje możność wykorzystania zdolności 
planistycznych bibliotekarzy. Dobrze jeśli niektórzy z nich 
mają o planowaniu przestrzennym jakie takie pojęcie. 
Wtedy przy pomocy swych wiadomości i kierując się zdro
wym rozsądkiem dadzą sobie radę ze stojącym przed nimi 
zagadnieniem. Lwia część mego artykułu przeznaczona jest 
jednak nie dla tych, którzy opanowali dobrze zagadnienia 
planistyczne, lecz dla ogromnej większości bibliotekarzy 
terenowych zajmujących się wpra\txizie planowaniem, ale 
najczęściej nie znających planowania od strony teoretycz
nej i nie mogących w związku z tym z teoretycznych 
rozważań wysnuwać praktycznych wniosków. A prze
widziane w planie 6-letnim: wzrost liczby punktów biblio
tecznych (z 19 800 do 33 200) i zmiany w usytuowaniu 
bibliotek dążące „w kierunku racjonalnego rozmieszczenia 
już istniejących b'bliotek“^) nakładają na bibliotekarzy 
terenowych duże obowiązki, do których powinni być oni 
przygotowani.

2. Przegląd interesujących nas publikacji drukowanych 
w „Bibliotekarzu”.

Właściwie „Bibliotekarz** nie drukował dotychczas żad
nej teoretycznej pracy na temat planowania sieci biblio
tek. Na jego łamach pojawiały się jedynie artykuły zwią
zane z tym zagadnieniem. Były to prace albo:

1. w drobnej części poświęcone ogólnym zagadnieniom 
sieci, ale nie jej planowaniu,

2. interesujące nas ze względu na zawarte w nich da
ne statystyczne lub wreszcie,

3. zapoznające z os'ągnięciami i planami w dziedzinie 
rozwoju sieci bibliotek.

Do pierwszych zaliczyć można np. publikacje na te
mat dekretu o bibliotekach . . . ,  do drugich informacje z te
renu, obrazujące aktualny stan bibliotek. Typowymi przy
kładami trzeciej grupy są artykuły Zofii Warczyg-owy 
i Ryszarda Przelaskowskiego®). Bogaty tekst obydwu arty
kułów ilustrowany był rysunkami, którym muszą poświęcić 
kilka słów krytyki.

Rysunki z artykułów Warczygłowy i Przelaskowskiego 
nie miały cech dobrej ilustracji tekstu. Nie wykonano ich 
z należytą starannością graficzną; były za małe i nie skła- 
ddły się z tylu elementów, by treść ich mogła być praw
dziwym obrazem tego, o czym traktuje tekst. Innym je

szcze ich błędem było sugerowanie czytelnikowi ważności 
administracyjnego podziału m asta. Uczyniono to przez 
zbyt wyraźną i jednocześnie niestaranną grafikę. Ogląda
jąc takie mapki można by przypuszczać, że podział admini
stracyjny odgrywa dominującą rolę w planowaniu sieci 
bibliotek. A przec eż tak nie jest. Wiemy, że granice ad
ministracyjne miast odbiegają od granic obecnej zabudo
wy, a także nie pokrywają się z jej projektami. Dlatego 
nie mają one tu decydującego znaczenia.

Jeśli „Bibliotekarz** pragnie dać swym czytelnikom 
prawdziwy obraz sieci bibliotek powszechnych stolicy, to 
należy jeszcze raz powrócić do tego tematu nie pisząc jedy
nie o tym, co zrobiliśmy i co zrobimy, lecz jak zrob my — 
czyli omówić szczegółowo zastosowaną w Warszawie techni
kę planowania sieci bibliotek powszechnych. Artykuł taki 
powinien być zaopatrzony w mapki poszczególnych dzielnic, 
wykonane starannie, uwzględniające budowę urbanistycz
ną miasta i pokazujące oprócz elementów sieci bibliotek 
także teoretyczny i faktyczny promień ich oddziaływania.

3. Technika planowania sieci bibliotek powszechnych 
w mieście

Aby późniejsze moje rozważania były zrozumiałe, podaję 
urbanistyczny schemat współczesnego wielkiego miasta 
(rys. 1).

Dla każdej większej jednostki mieszkaniowej albo dla 
dwu, trzech mniejszych projektujemy ufypożyczalnię ksią
żek dla dorosłych i młodzieży i bibliotekę dziecięcą. Jeden 
taki zespół, który nazywać będziemy osiedlowym zespołem 
bibliotecznym (o. z. b.) powinien przypaść na 10 000 miesz
kańców (M).

Jaką normę ilości książek przyjmiemy dla tego zespołu? 
Obsługuje on całą, łączn e z młodzieżą korzystającą nadto 
bibliotek szkolnych, ludność jednostki mieszkaniowej.

Po wykonaniu planu 6-letniego dorównamy bardziej roz
winiętym ekonomicznie krajom zachodnio-europejskim 
w produkcji przemysłowej na 1 mieszkańca”̂ ). Jeśli podno
szenie naszej stopy życ'owej ma odbywać się równocześnie 
W0 wszystkich dziedzinach życia, to osiągnięcia kulturalne 
nie mogą pozostać w tyle za osiągnięciami gospodarczymi. 
W krajach o wysokiej kulturze 1 książka w bibliotekach 
powszechnych przypada na 1 mieszkańca. My po zrealizo
waniu planu 6-letniego powinniśmy przynajmniej na tere-  ̂
nie miast móc się wykazać takim stanem.

Jeżeli z liczby wszystkich książek, które będą po wy
konaniu tego planu obsługiwały miasta, w bibliotekach. 
powszechnych, tzn. w bibliotece głównej, w czytelniach 
dzielnicowych i w osiedlowych zespołach bibliotecznych, 
20 — 50% przeznaczymy dla biblioteki głównej i czytelni 
dzielnicowych, to dla o. z. b. przypadnie 0,5 — 0,8 t/l M. 
Na podstawie własnych obserwacji powiedzieć mogę, że 
nasz czytelnik miejski niechętnie czyta w wypożyczalniach 
o mniejszym niż 2 000-tomowy księgozbiorze. W miastach 
więc należy zakładać wypożyczalnie posiadające min. 2 000 
książek. Biblioteki dziecęce natomiast, licząc się
z większym czytelnictwem dzieci niż dorosłych, powinny 
być zaopatrzone ćo najmniej w 1000 tomów. Osiedlowe 
zespoły biblioteczne z powodu ich spodziewanego rozrostu,
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należy umieszczać w takich lokalach, które będą mogły 
w przyszłości pomieścić 2 — 3-krotnie -większy księgozbiór.

Początkowa ilość książek w o. z. b. (2 — 3 tys.) i prze
widywana po wykonaniu planu 6-letniego (0,5 — 0,8 t/l M) 
zostały ustalone. Nie możemy jednak zakończyć rozważań 
na temat o. z. b. bez paru matematycznych obliczeń.

Jaki będzie zasięg oddziaływania o. z. b.?
Oczywiście obszar jednej większej lub kilku mniej

szych jednostek mieszkaniowych.
Tak, ale jednostka to pojęcie teoretyczne, którym nie 

zawsze możemy się posługiwać w praktyce. Np.: jakiż 
sens będzie miało dla naszych celów podzielenie na jednost
ki zwartego śródmieścia wielkiego miasta? Dlatego określe
nie zasięgu o. z. b. w śródm eściu musimy oprzeć na in
nych podstawach. Poniżej podaję sposób obliczenia pro
mienia zasięgu o. z. b.

Jeżeli przyjmiemy jakąś gęstość zaludnienia (a — 
w M/l ha) i założymy, że oddziaływanie o. z. b. jest rów-

10 000 M

a TC

10 000 M

Wzór len, dobry dla promienia o. z, b. w zwartym śród
mieściu o gęstości zaludnienia a, musi zostać powiększony 
dla jednostek mieszkaniowych o tej samej gęstości zalud
nienia. Nie są one bowiem w swych kształtach kołami 
i o. z. b. nie zawsze znajduje się w ich środku. Dlatego 
powiększamy promień zasięgu. Granica tego poM^iększenia 
zależy od usytuowania o. z. b. w stosunku do obsługi
wanych jednostek mieszkaniowych. Drobne lub trudne dó 
dokładnego ustalenia odchyłki od kołowego kształtu ob
sługiwanego obszaru (jedna lub więcej jednostek miesz
kaniowych) przesun-ęcia o. z. b. w stosunku do środka 
tego obszaru uwzględniamy przez zaokrąglanie wzwyż

O Ś R O D K I :

^ -D Z IE L N IC Y
2 - W I E L K I E J  DZIELNICY
3 - C A Ł g G O  M I A S T A

A - O S I E D L E  ZW A N E  T A K 2 E  

j e d n o s t k ą  S Ą S IE D Z K Ą

L U B  M I E S Z K A N I O W Ą  

B - D Z I E L N I C A  

C - W I E L K A  D Z I E L N I C A

Rys. 1. Urbanistyczny schemat współczesnego wielkiego miasta.

nomierne we wszystkich kierunkach, to i  wzoru na pow. 
k o ła (P ):

P =  t: r2
możemy łatwo znaleźć promień (r) koła, którego zalud
nienie wynosić będzie 10 000 mieszkańców tzn. koła o pow.:

10 ООО M
P =  --------------a

Do wyniku (długość r) dojdziemy po porównaniu tych 
wzorów:

■Щ _ 10 ООО M
r2 =

Й

otrzymanych wyników, np. r  =  564 m (dla gęstości za
ludnienia 100 M/l ha) możemy zaokrąglić do 600 m. 
Przykłady innych zaokrągleń podaje rys. 3. Jeżeli o. z. b. 
umieszczono tak, że tylko z góry wiadoma część koła 
jego zasięgu obejmuje tereny zamieszkałe, to celem otrzy
mania właściwego teoretycznego promienia zasięgu należy 
ustalić przypuszczalną gęstość zaludnienia w całym kole 
i tę otrzymaną liczbę przyjąć do dalszych obliczeń. Przy
kład: o. z. b. dla jednostek mieszkaniowych 2, 3 i 4 (rys. 3) 
jest tak umieszczony, że tylko 0,75 koła jego zasięgu 
obejmuje tereny zamieszkałe. Promień zasięgu tego o. z: b.
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Rys. 2. Rozmieszczenie o. z. b. rzadziej niż co 1200 m 
(promień zasięgu 600 m) i gęściej niż co 400 m (promień 
zasięgu 200 m ) jest niewskazane. Liczby te stanowią ramy 
wykresu. W częściach miasta o gęstości zaludn enia większej 
od 800 M/l ha należy bezwzględnie scalać o. z. b. Teoretycz
ny promień zasięgu podwójnego o. z. b., tzn. dla 20 tys.

mieszkańców, będzie wynosił tyle, ile promień pojedyńczego
o. z. b. przy dwukrotnie mniejszej gęstości zaludnienia. 
Np.: promień zasięgu podwójnego o. z. b. przy gęstości 
zaludn enia 900 M/l ha =  266 m, tj. tyle, ile promień 
zas’ęgu pojedyńczego o. z. b. przy gęstości zaludnienia 
450 M/I ha. Podobnie postęipąjemy przy potrójnych, po

czwórnych itd., jeśli w ogóle będą takie istniały, osiedlowych 
zespołach bibl otecznych.

Odcinki początkowe skali poziomej zostały gęsto podzie
lone, uczyniono tak ze względu na większy spadek linii wy
kresu na tych przestrzeniach.



obliczamy przyjmując taką gęstość zaludnienia (a’) jaka 
będzie prawdopodobnie w całym kole zasięgu: 

a’ =  a • b
We wzorze tym litery oznaczają: a — rzeczywistą gęstość 
zaludnienia w jednostkach 2,3 i 4, 6 — stosunek pow. te
renów zamieszkałych do pow. całego koła; zasięgu, a’ — 
gęstość zaludnienia w całym kole zasięgu o. z. b. Niejed
nokrotnie także i po tej redukcji gęstości zaludnienia bę
dziemy zaokrąglali promień zasięgu o. z. b. Czynimy to 
wtedy, gdy podczas redukcji gęstości zaludnienia nie zo
stały uwzględnione wszystkie odchyłki od kołowego kształtu 
obsługiwanego obszaru.

Wyn'k, jak widzimy, zależny jest od gęstości zaludnie
nia. Dla każdej w ęc części miasta będzie inny. Także 
przy proponowanych przez Ryszarda Przelaskowskiego^) 
scalaniach o, z. b. w gęsto zaludnionych dzieln'cach trze
ba będzie dla każdego o. z. b. przeliczyć promień jego za
sięgu, oddzieln’e, biorąc pod uwagę: gęstość zaludnienia 
i liczbę obsługiwanej ludności.

Tym wszystkim, którzy chorują na chroniczny liczbo- 
wstręt, ułatwi pracę załączony wykres (rys. 2).

Postawmy jedno jeszcze pytanie:
Jaka będzie średnia długości drog' czytelnika do o. z. b.?
Jeśli wszyscy czytelnicy mieszkają w kole zasięgu o.z.b. 

i gęstość zaludnienia w tym kole jest równomierna, to 
średnia długo«ć drogi... równać się będzie 2/3 promienia 
tego koła. Obliczenie średniej długości drogi... nie jest 
tak proste jak obliczenie promienia zasięgu o. z. b., nie 
będę w’ęc męc’̂ '! mych Czytelników udowadnianiem po- 
y-yższego twierdzenia.

Przystępujący do planowania sieci o. z. b. powinni:
1. Z d o b y ć  możliwie dokładny p l a n  m i a s t a  

(np. w skali 1 : 10 000).
2. O z n a c z y ć  na nim prawdziwą g r a n i c ę  z a 

m i e s z k a n i a .  Wyodrębnią się wtedy plastycznie istnie
jące dzielnice a może i niektóre jednostki mieszkaniowe.
. 3. O k r e ś l i ć  l i c z b ę  l u d n o ś c i  m i a s t a  

i p o s z c z e g ó l n y c h  j e g o  c z ę ś c i .  Należy przede 
wszystkim określić gęstość zaludnienia w śródmieściu. Jeśli 
w Miejskiej Radzie Narodowej nie uzyska się tych 
danych, to ustalimy je szacunkowo. Można np. obliczyć, 
jaki % ogółu mieszkańców w całym mieście stanowią 
dzieci uczące się vr szkole podstawowej (pierwsze 7 lat 
nauki) i przyjąć, że taki sam %  liczby mieszkańców 
interesującej nas jednostki mieszkaniowej lub śródmieścia 
stanowią dzieci uczące się w szkole jednostki lub w szko
łach znajdujących się w śródmieściu. Widząc ile dzieci 
pobiera tam naukę, łatwo będzie określić liczbę ludności 
rozpatrywanego obszaru. Zaludnienie osiedli willowych moż
na oblic^ć mnożąc ilość domów przez szac nkowo przyję
tą liczbę ludzi zamieszkujących w każdym z nich.

4. Mając te dane należy z n a l e ź ć  p r o m i e ń  z a 
s i ę g u  o. z. b. w p o s z c z e g ó l n y c h  c z ę ś 
c i a c h  m i a s t a  i z a p r o j e k t o w a ć  całą s i e ć
o. z. b., biorąc pod uwagę istniejące placówki, nie tylko 
te jednak, które są już częściami sieci bibliotek powszech
nych, lecz także wszystkie inne posiadające naprawdę odpo- 
w'ednie lokale. Taką sieć, przy teoretycznym założeniu przy
szłej zabudowy przedstawia rys. 3.

5. O z n a c z y ć  na planie miasta w s z у s t к i e 
i s t n i e j ą c e  p l a c ó w k i  i i c h  z a s i ę g  tak jak 
to wskazuje rys. 4. Wiemy, że średnia długość drogi w linii 
prostej od mieszkania czytelnika do biblioteki równa 
się 2/3 promienia zasięgu bibliotek’. Łatwo ją obliczyć do
dając do siebie długości dróg poszczególnych czytelników 
a następnie otrzymaną liczbę dzieląc przez liczbę czytelni
ków.

Przykład obliczenia:
315 +  446 +  195 +  150 +  291 -f  19 =  1416 m (suma 
długości dróg poszczególnych czytelników)
1416 : 6 =  236 m — średnia długość drogi...
236 m =  2̂ 3 r, wobec tego 
r =  354 m

Ten faktyczny promień zasięgu powinien pokrywać się 
z teoretycznym. Będzie to sprawdzianem prawidłowego roz
mieszczenia o. z. b.

Przy ustalaniu średniej długości drogi... należy prze
prowadzić pewną korektę najdłuższych dróg czytelników do ■ 
biblioteki, szczególnie tych, które przebiegają od mieszkań 
czytelników wyraźnie leżących w zasięgu innych placówek; 
najczęściej prawdziwa droga jest wtedy krótsza. Może być 
nią odległość od miejsca pracy, znajdującego się blisko 
biblioteki lub odległość do najbliższego przystanku miej
skiego środka komunikacji łączącego zakład pracy z miesz
kaniem czytelnika a przebiegającego obok biblioteki. Tę 
drogę należy brać do dalszych obliczeń. Wynikałoby stąd,, 
że w okolicach zakładów pracy należy urządzać więcej: 
bibliotek niż w jednostkach mieszkaniowych. Nie jest to 
zdanie słuszne. Czytelnik bowiem korzysta z biblioteki znaj
dującej się w pobliżu jego miejsca pracy przede \ł-szystkim
nie dlatego, że leży ona na jego drodze ale z powodu
jej większej atrakcyjności od biblioteki znajdującej się 
w jego osiedlu. Można temu zaradzić przez podniesienie 
atrakcyjności o. z. b,

6. Posiadając opracowany zgodnie z p. 4 plan przyszłej 
sieci bibliotek powszechnych, i zgodnie z p. 5 obraz rzeczy
wistego stanu bibliotek w mieście należy n a j p i e r w  
z a k ł a d a ć  ó. z. b. n a  t e r e n a c h  z u p e ł n i e  d o-
t ą d n i e  o b s ł u g i w a n y c h ,  a następnie poczy
nić przesunięcia istniejących bibliotek zmierzające do uzy
skania ich rozmieszczenia zgodnego z planem.

■ .

Zacząłem od najmniejszej miejskiej placówki biblio
tecznej. Przejdźmy teraz do hierarchicznie wyższej czytelni 
dzielnicowej. Jedna taka czytelnia, wg Ryszarda Przelaskow- 
skiego^), powinna przypaść na 100 000 mieszkańców. Ra
dziecki urbanista P. L e w c z e n k o ^ O )  przewiduje założen:ę 
1 czytelni w dzielnicach liczących więcej niż 50 000 miesz
kańców.

Która z tych norm jest właściwa?
Dla miast o gęstym zaludnieniu (np. Warszawa) od

powiedniejszą jest pierwsza, natohiiast dla miast o luźniej
szej zabudowie — druga. (Miasta radzieckie mają mniej
szą gęstość zaludnienia niż pobkie. Jednocześnie nie mo-- 
żemy zapominać o tym, że ZSRR posiada już w swych 
liibliotekach powszechnych 0,8 t/1 М.). M‘asta o rozrzu
conej zabudowie powinny trzymać się tej właśnie drugiej 
normy.
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Dokładne okrellenie ilości książek w czytelni dzielnico
wej wymyka się spod pióra planisty. Ilość ta będzie za
leżała od charakteru, jaki zostanie nadany czytelni. W każ
dym bądź razie, wnosząc z opublikowanych doświadczeń 
Czytelni Naukowej Biblioteki Dzielnicowej Warszawa-Pól- 
noc'^), księgozbiór mniej niż 4 000-tomowy nie spełni w 
tym wypadku pozytywnie swego zadania. Średnio czytel
nia dzielnicowa powinna posiadać, zależnie od liczby obsłu
giwanych mieszkańców, 10 — 12 tys. tomów.

Podczas gdy ustalenie promienia oddziaływania o. z. b. 
zarówno teoretycznego, jak i faktycznego było rzeczą ważną 
przede wszystkim dlatego, że czytelnicy najczęściej przy
bywają do o. z. b, pieszo, to określenie zasięgu czytelni

dzielnicowej schodzi na plan dalszy. Niemniej jednak wy
konując podobne jak w przypadku o. z. b. rachunki mo
żemy otrzymać odpowiednie liczby. Przy obliczaniu teore
tycznego promienia zasięgu czytelni dzielnicowej przyjmu
jemy gęstość zaludnienia dla całej dz’elnicy zwykle dwukrot
nie mniejszą niż w jednostkach mieszkaniowych, bowiem 
obejmuje ona oprócz jednostek mieszkaniowych także tereny 
niezabudowane (np. parki, cmentarze itp.). Także v  po
dobny jak dla o. z. b. sposób można obliczyć faktyczny pro
mień zasięgu czytelni dzielnicowej.

Czytelnia dzielnicowa jest celem dostatecznie ważnym, 
by dla osiągnięcia go przebyć nawet dość duży odcinek 
drogi. Te kilometrowe już odległości pokonywane będą

Rys. 3. Wycinek z teoretycznego, n ’e 
liczącego się zbytnio z rzeczywistością, 
projektu przebudowy m. Elbląga (dziel
nica północno-wschodnia). Projektowa
na gęstość zaludnienia w jednostce 
14 =  100 M/l ha, w jednostce 15, 
16 i 17 =  120 M/l ha, w jednostkach 
2, 3, 4 i 5 m  160 M/l ha. Przy nume
rach jednostek podano projektowaną 
ilość mieszkańców w tys'ącach. Pro
mienie zasięgu o. z. b. obsługujących 
jednostki o gęstości zaludnienia 100 
i 120 M/l ha przyjęto 600 m. W jed
nostkach 2, 3 (częściowo obcięte ram
ką rysunku) i 4, które mają być gęściej 
zaludnione, przyjęto także 600-metrowy 
promień zasięgu ze względu na to, że 
tylko w 3/4 koła zas’ęgu projektowana 
jest zabudowa mieszkaniowa. Promień 
zasięgu o. z. b. w jednostce 5 wynosi 
wg obliczeń 446 m; przyjęto po za
okrągleniu r  = ; 500 m (w tekście 
uzasadnienie takich zaokrągleń).

O OSIEDLOWY ZESPÓŁ BIBLiOTECZNY GRANICA JEDNOSTKI  SĄSIEDZKIEJ  

P O Z O S T A J E  O Z N A C Z E N I A  P A T R Z  R Y 5 . A
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przy pomocy miejskich środków komunikacyjnych. Usy
tuowanie więc czytelni zależne jest od tras linii tramwa
jowych, autobusoAtych itp. Powinna znajdować się ona w 
takim punkcie dzielnicy, by najdalej nawet mieszkający 
czytelnik mógł dojechać do niej tramwajem (autobusem) 
jednej linii. .

*
Biblioteka główna znajdzie się w ośrodku miasta lub 

w jego pobliżu. N e zajmuję się tutaj szczegółowo sprawą 
usytuowania zarówno tej biblioteki, jak i innych budyn
ków bibliotecznych ani cechami, jakie powinna posiadać 
działka budowlana przeznaczona na bibliotekę; urbanistyf-.z- 
ne to zagadnienie mam zamiar poruszyć przy innej okazji.

4. Potrzeba dyskusji o planowaniu sieci bibliotek 
powszechnych na wsi.

Ruralistyczny schemat wsi podany przeze mnie (rys. 5) 
jest zilustrowaniem rozważań Kazimierza Wejcherta^^)

zmierzających m,. in. do Ał-prowadzenia zasadniczych zmian 
w podziale administracyjnym kraju, polegających na 
uwzględnieniu w tym podziale małego miasteczka, będącego 
czymś więcej od wsi gminnej a mniej od miasta powia
towego. Ma być ono — wg pierwotnych piopozycji Wej- 
cherta^3) — stolicą gminy o pow. ok. 320 km^ obejmującej 
ok. 10 gromad wiejskich.

W później ogłoszonym artykule^^), napisanym wespół 
z Kazimierzem Dziewońskim, Wejchert spycha znów małe 
miasteczko-do roli siedziby gminy wiejskiej obecnych roz
miarów. Nie nadaje mu większego administracyjnego zna
czenia, a jedynie podkreśla jego oddziaływanie na okolicę 
poprzez urządzenia ush,gowe i handlowe. Nie chodzi mi tu 
o atakowanie Kazimierza Wejcherta, wycofującego się czę
ściowo ze swego pierwotnego, słusznego i radykalnego sta
nowiska, pragnę jedynie rzucając światło na to zagadnie-

W Y P O Ż Y C Z A L N I A  KSIĄŻEK  
K O L E J

• •• .  MI ESZKANI A CZYTELNlIKCiw

 DROGI
W Y S O K A  Z I E L E Ń  

C N  r z e k i  i j e z i o r a  г  y J
( L A S Y  I P A R K I )

ZABUDOVC^A NIEMIESZKANfO¥A
( O Ś R O D E K  D Z I E L N I C Y  ) ^ 5 ^  G R A N I C A  Z A M I E S Z K A N I A

Rys. 4. Przedmieście- 
izielnica dużego mia- 
ta liczącego ok. 

21 tys. mieszkańców. 
Celem utrzyman a ja
sności rysunku zazna
czono miejsca za
mieszkania tylko ok. 
100 czytelników. Ko
ło zasięgu wypoży
czalni książek zakre
ślono faktycznym 
promieniem. Zalece
nia planisty: 1. prze
sunąć istniejącą wy
pożyczalnię Jcsiążek 
na południe i 2. za
łożyć nową we 
wschodniej części 
przedmieścia.
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nie przygotować grunt dla proponowanej przeze mnie 
dyskusji.

Małe miasteczko lub osada o charakterze miejskim jest 
niesłusznie w podziale administracyjnym sprowadzane je
dynie do siedziby gminy wiejskiej. Odgrywa ono większą 
rolę gospodarczą i kulturalną niż wykonująca podobne za
dania administracyjne wieś gminna. Może ono swoim wy
glądem architektonicznym, swoją miejskością oddziaływać 
kulturalnie na okolicę. Istnieje taki punkt pośredni — więk
szy od wsi gminnej a mniejszy od miasta powiatowego — 
musimy więc wziąć go pod uwagę przy organizowaniu 
przestrzennym kraju; a sieć bibliotek jest jednym z ele
mentów tej organizacji. ^

Jak można sądzić z wypowiedzi drukowanych w „Biblio
tekarzu", popełniono pewien zasadniczy błąd. Zbytnio 
związano sieć bibliotek z podziałem administracyjnym.

ludniowej lubelszczyzny. Miasta te posiadają wifiksze i le
piej urządzone b-blioteki. Uznaniem tego stanu ролу1ппу być 
większe sumy budżetowe przeznaczane na biblioteki tych 
ośrodków.

Andrzej Szpunar w artykule pt. „Planowanie sieci bi- 
bliotek“^  ̂ pisze „...kiedy nie wszędzie jeszcze formy pracy 
świetlicowej, domów społeczno oświatowych zostały utrwa
lone, najpewniej jest opierać punkty bibl. o szkołę podsta- 
wołvą i nauczyciela."

Czy pokrywanie sieci punktów bibliotecznych z siecią 
szkół jest słuszne?

Moim zdaniem nie. Promień zasięgu szkoły podstawo
wej wynosi czasem 3 lub nawet więcej kilometrów. Jest 
to odległość znaczna, zbyt duża dla punktu bibliotecznego.

Rys. 5. Schemat układu osiedli w granicach powiatu: 1 — Gromada wiejska. Małe kółko symbolizuje osiedle; 
duże — tereny rolnicze uprawiane przez jego mieszkańców. 2 — Gmina składająca się z ok. 10 gromad

wiejskich.

Л podział ten nie odzwierciadla rzeczywistej budowy rura- 
listycznej terenu.

Jak naprawić ten błąd?

Zawsze jest czas na to, by tworzyć w małych miastecz
kach oddziały bibliotek powiatowych, tym samym mianując 
te miasteczka ośrodkami bibliotecznymi wyższego rzędu od 
ośrodków gminnych.

Podobną sytuację w organizacji przestrzennej kraju 
obserwujemy rozpatrując większy obszar — województwo. 
Jedne miasta powiatowe są przede wszystkim ośrodkami ad
ministracyjnymi, inne stolicami podregionów o większych 
od miast powiatowych funkcjach kulturalnych lub gospo
darczych. Typowym przykładem jest Zacność — stolica po-

Czytelnictwo — dobrowolna forma kształcenia — nie może 
opierać się na tak bardzo oddalonych punktach. Z książką 
dla dorosłych i pozaszkolnej młodzieży musimy przyjść bli
żej, musimy dać ją czytelnikowi naprawdę do ręki. Dla
tego na terenie zasięgu jednej szkoły, szczególnie na wsi 
o rozrzuconej zabudowie (np^ po scaleniu gruntów) po
winny powstać punkty biblioteczne niezależne od szkoły; 
nauczyciel roztaczałby nad nimi jedynie fachową i ideolo
giczną opiekę.

Chciałbym w najbliższych numerach „Bibliotekarza** 
ujrzeć artykuły-sprawozdr.nia z pracy bibliotek na wsi oma
wiające zagadnienie to nie pod kątem zainteresowań czy-
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eelniczych ludnośęi wiejskiej, bo o tym pisało się już spo
ro, ale informujące o dotychczasowym faktycznym zasię
gu punktów bibliotecznych, ustalonym podobnie jak zasięg
o. z. b. w mieście, podające liczby osiągnięć i bogato 
ilustrowane, zaopatrzone w mapy powiatu lub nawet poszcze
gólnych jego części, nie koniecznie gmin. Na mapach tych 
przy każdej wsi należy wymienić, bodaj w przybliżeniu, licz
bę jej mieszkańców, zakreślić granice zamieszkan a, które we 
wsiach o rozrzuconej zabudowie obejmą prawie ich cały ad
ministracyjny obszar, podać liczbę książek w każdej bibliote
ce gminnej i w punktach bibliotecznych, ustalić faktyczny 
promień zasięgu punktu i wyszukać tym sposobem okolice 
zamieszkałe a nie obsłużone. Przygotoлvanie takiego artykułu 
to jednocześnie najlepsze studium planowania sieci bibliotek 
na terenie własnego powiatu.

Każde z opracowań będzie przykładem dla innych bi
bliotekarzy powiatowych i da materiał konieczny do opra
cowania wytycznych „racjonalnego rozmieszczenia sieci 
punktów bibliotecznych"!^) na wsi.

Poruszyłem tu fragmentarycznie dwie вргалгу związane 
z planowaniem sieci bibliotek powszechnych na wsi; wy
korzystanie mafych miasteczek i poлviązanie sieci bibliotek 
z siecią szkół. Sądzę, że z pożytkiem będzie, aby ob. ob. 
Bibliotekarze wypowiedzieli się na te tematy.

Janusz Kowalski 
Gdańsk

1) Dekret z dn. 17.IV.1946 r. o bibliotekach i o opiece 
na zbiorami bibliotecznymi art. 8 ust. 1 (Dz. U. R. P. 
Nr 26/46, poz. 163). -

2) J. p. 1 art. 9 ust. 2.
3) Ruralistyka (od łac. rus, ruris — wieś) — nauka 

o budowie osiedli wiejskich.
4) Zbigniew Kempka: Rola bibliotek w planie 6-letnim 

„Bibliotekarz" XVII str. str. 33 — 40.
5) Działalność Biblioteki Publicznej (m. st. Warszawy. 

Przyp. mój J. K.) w okresie od 1.Х.1944 do 1.Х1.1947. 
„Bibliotekarz" XIV str. str. 169 — 172.

®) Miejska sieć biblioteczna WarszaM-y, jej stan i po
trzeby. „Bibliotekarz" XVI str. str. 72 — 76.

’̂ ) Por. Hilary Minc. Osiągnięcia i plany gospodarcze. 
„Książka i Wiedza". Warszawa VI. 1949. str. 88.

8) J. p. 6.
0) J. p. 6. '
10) Planowanie miast. Warszawa 1949. Państwowy In

stytut Wydawniczy str. 58.
, !!)• Jadwiga Filipkowska-Szemplińska: Biblioteka

Dzielnicowa W'arszawa-Północ. „Bibliotekarz" XIV str. str, 
167 — 169.

12) Miasteczka polskie jako zagadnienie urbanistyczne. 
Warszawa 1947. Wyd. Min. Odb. Nr 8. str. 38.

Щ  J. p. 12.
1 )̂ Zagadnienia osadnicze. Art. w Planowaniu Prze

strzennym. Plan Krajowy I AVyd. Min. Odb. Nr. 15. 
W-wa 1947 r.

15) „Bibliotekarz" XV. str. str. 171 172.
J6) J. p. 4.

STEFAN ŻEROMSKI — BIBLIOTEKARZ I BIBLIOFIL
Wymowa dat

Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla), 
beletrysta, dramaturg i publicysta, pisarz niesłychanie 
wrażliwy na krzywdę ludu pracującego i krzywdę tę od
dający tak sugestywnie, iż wzrusza najgłębiej i targa 
sumieniem, przy tym mistrz słowa w prozie polskiej, wir
tuoz stylu artystycznego, którego patos może niejednokrot
nie budzi jednak dzisiaj, w okresie realizmu i prostoty, 
pewne zastrzeżenia — nie reprezentuje twórczości do mono
litu podobnej. Przeciлvnie, karty jego wspaniałych dziel 
rozdarte są sprzecznościami ideowymi. Ważniejsze daty je
go życia oraz pochodzenie społeczne są wielce wymowne 
i rzucają światło na drogi i rozdroża ideowe jego twór
czości. Urodził się Żeromski w z'emi kieleckiej, we wsi 
Strawczyn wśród gór świętokrzyskich, w roku klęski pow
stania styczniowego i uwłaszczenia chłopów, w dniu 1 li
stopada 1864 r. Był synem zubożałego ziemianina, dzier
żawcy majątków. Rozpoczął pracę pisarską w r. 1889. Na 
jego życ e i twórczość przypadają: niewola carska, rewolu
cja 1905 r., pierwsza wojna światowa, w elka rewolucja 
październikowa, siedem pierwszych lat drugiej niepodle
głości Polski. Zmarł w Warszawie na pól roku przed prze
wrotem majowym, 20 listopada 1925 r.

W 25-lecie zgonu Żeromskiego

Polska Ludowa uroczyście uczciła 25-ą rocznicę zgo
nu w elkiegO pisarza, organizując akademie i obchody, 
a do powszechności tego hołdu w dużym stopniu przyczy
niły się biblioteki i księgarnie. Pokłosie prasowe z racji 
tej rocznicy było bogate i odznaczało się niezbędnym re-

wizjonizmem w analizie twórczości autora „Ludzi Bez- 
dornnych" i „Przedwiośnia". Podkreślono w Żeromskim gię- 
boki humanitaryzm, doniosłość roli płomiennego bojownika 
walki o postęp, żarliwego budziciela sumienia społecznego 
i bezlitosnego demaskatora klasy posiadającej, a równocze
śnie zarzucano mu indywidualizm (samotnicza postawa)^ 
idealizm, utopijność, narodowy solidaryzm i niezrozumie
nie ideowego sensu walki klasowćj. Zwrócono UAvagę, iż 
on,- który rewolucjonizował umysły tchnącymi praлvdą, ude-^ 
rzającymi odwagą, krzyczącymi wręcz obrazami ki'zywdy ' 
chłopa i robotnika, sam przecież błąkał się wśród dróg 
rozwiązań społecznych, rewolucji się lękał i przed nią o- 
strzegał. Śлгiadomi jesteśmy ideowych świateł i cieni w por- 

, trecie Żeromskiego, świadomi jesteśmy jego tragedii po- 
m ylek^). Jak więc ustosunkujemy s‘ę dzisiaj do niego? 
Na to pytanie odpowiada St. R. Dobrowolski w tygodniku 
„Trybuna wolności" (Nr 48, 29.XI.-5.XII.1950, s. 9) w za
kończeniu artykułu „O Stefanie Żeromskim‘\  ,.Wznosząc 
w nowej Polsce zręby nowej, socjalistycznej k^^ltury, wmu- . 
rowujemy w jej fundamenty wszystko, Чьо w 'Żeromskim 
jest postępowe — co jest opromieniono wielką, humani
styczną troską o człowieka".Ч

Okres bibliotekarski w Rapperswilu 
Niech wolno będzie na łamach pisma bibliotekarskiego 

uwydatnić w życiu Żeromskiego okres, który rzeczowo należy 
określić jako okres b bliotekarski, trwający dość diugo, 
gdyż lat dziesięć, i znajdujący wyraźny, stały i znamienny

1) Określenie to jest tytułem studium krytycznego: Ju
lian Bronowicz. Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek. 
W-wa 1926, Spółdz. Księg. „Książka", s. 129.
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oddźwięk tak w jego utworach artystycznych, jak i w pu
blicystyce.

2 września 1892 r. Żeromski zaw‘era związek małżeński 
z Oktawią z Radziwiłłowiczów Rodziewiczową, a w mie
siąc później, w początku października 1892 r., wyjeżdża 
z żoną do Szwajcarii, gdzie w Muzeum Narodowym Polskim 
w Rapperswilu obejmuje stanowisko młodszego bibliote
karza z pensją nadzwyczaj niską, bo wynoszącą zaledwie 
50 franków miesięcznie (co odpowiadałoby dzisiejszym 
300—500 zł.)

Po okresie zarobkowania korepetycjami w gimnazjum 
w Kielcach i późniejszej, kilkuletniej, męczącej tułaczce

po kra ją  w charakterze guwernera, bibliotekarska posada 
rapperswilska, którą uzyskał dzięki staraniom swej narze
czonej oraz poparciu kilku innych, zaprzyjaźnionych osób, 
m. in. wicedyrektora Muzeum w Rapperswilu, Henryka 
Bukowskiego^) i Bolesława Prusa, mimo mizernego upo
sażeń a odegrała w życiu młodego pisai-za rolę dobroczyn
ną w skutkach zarówno pod względem intelektualnym, 
evfolucji poglądów politytycznych, jak i zdrowotnym.

Cisza małego miasteczka szwajcarskiego, piękna, maje
statyczna przyroda dookoła, uroki Muzeum, pełnego naro
dowych pamiątek, możność nieograniczonego korzystania

z księgozbioru, bogatejgo m. in. w dzieła z zakresu przedro
zbiorowej h storii Polski, w radykalną publicystykę Wiel
kiej Emigracji i materiały, dotyczące nielegalnej pracy 
niepodległościowej w w. XIX-m, skłaniały i usposabiały 
do poważnej lektury w idealnych warunkach, do samokształ
cenia, do głębszej pracy nad sobą. Pławił się też Żeromski 
w książkach muzeum w Rapperswilu, rozkoszował s'ę at
mosferą, korzystał także z bibliotek, muzeów i wykładów 
uniwersyteckich sąsiedniego Zurichu. Radykalizował się 
pod Yfpływem przebywającej w Zurichu polskiej kolonii 
socjalistycznej.

Klimat szwajcarski i lekarze zuryscy^ zbawczo wpłynęli 
na toczącą organizm młodego Żeromskiego gruźlicę.

Głównym bibliotekarzem w Rapperswilu był w tym 
czasie Zygmunt Wasilewski, Żeromski był jego pomocni
kiem. Ich obu rzeczą było uporządkowanie i skatalogo
wanie księgozbioru rapperswilskiego.

Kilka słów poświęcimy Muzeum w Rapperswilu i losom 
jego zbiorów.

Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu, mające sie
dzibę w starym zamku z XI w. w małym kilkutysięcznym 
miasteczku pod Zurichem, zawierające bezcenne, polskie 
pamiątki narodowe, m. in. serce Kościuszki, zbiory biblio
teczne i muzealne, m. in. dotyczące historii przedro
zbiorowej, em’gracji oraz 1863 r., zapoczątkowane zbiorami 
Leonarda Chodźki, założone przez Władysława Broeł-Platera, 
otwarte zostało 23 października 1870 r. Rozwijało ono w cza
sach niewoli Polski skuteczną propagandą narodową za po
mocą nauki i sztuki, stanowiło, jak pisze ostatni b bliotekarz 
rapperswilski, dr Adam Lewak („Muzeum Narodowe Polskie 
w Rapperswilu 1867—1927, odbitka z „Niepodleg’oŁ'ci“ 
t. XVII, z. 45, W-wa, 1933, s. 26): „naukowy warsztat pia- 
cy dla studiów nad historią i ideami XIX w., nie skrępo
wany przez cenzurę i wpływy państw zaborczych".

Bibliotekarzami w RapperswiL; byli między innymi: Zyg
munt Wasilewski (literat i endecki publicysta), Stefan Że
romski, Florian Znaniecki (socjolog), Romuald Mielczar- 
ski (spółdzielca). Stanisław Grabski (prawnik, członek 
Rady Państwa w Polsce Ludowej), Wacław Karczewski 
(powieściopisarz), Stanisław Zieliński (historyk 1863 r.), 
dr Władysław Kłyszewski i od r. 1913 aż do r. 1927, tj. 
aż do przeniesienia zbiorów rapperswilskich do W-wy, doc. 
dr Adam Lewak, obecny dyr. Bibl. Uniwersyteckiej vr W-ie. 
Po pierwszej wojnie światowej o przeniesien e zbiorów 
rapperswilskich do kraju zabiegał m. in. Żeromski. W o- 
kresie międzywojennym Sejm UstaAvodawczy uchwałą z 21 
października 1921 r. postanowił przenieść zbiory Mureum 
Naród. PoL w Rappersw lu do kraju; osobny punkt uchwa
ły głosił o przeniesieniu do kraju serca Kościuszki i umie-

2) Henryk Bukowski (1839-1900) — powstaniec 1863 r., 
em'grant, słynny antykwariusz, znawca bibliografii i ar
cheologii, założyciel znanego antykwariatu w Sztokholmie. 
Pracą i dużym majątkiem wydatnie pomagał bibliotekom 
i mureom polskim, uczonym, artystom i studentom. Współ
założyciel, kierownik i gorliwy opiekun Muzeum Narodo
wego Polskiego w Rapperswilu. zaprzyjaźniony z S. Że
romskim. H. Bukowskiemu poświęcił Żeromski dwa frag
menty wspomnień (patrz „Elegie i inne pisma literackie 
i spoleczne“, przygotowane do druku przaz W. Borowego, 
W-wa 1928 r. Wyd. J. Mortkiewicza, s. 52 — 60).
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szczenią go w katedrze na Wawelu. Realizacja tej uchwa
ły przypada dopiero na październik 1927 r. W tym cza
sie zbiory przewiezione zostały ze Szwajcarii do Warszawy 
i formaln e wcielone do Bibl:oteki Narodowej oraz umiesz
czone w Centralnej Bibliotece WojskoAvej, jako depo
zyt pod nazwą Biblioteki Rapperswilskiej, i udostępnione 
czytelnikom od 29 listopada 1927 r. W czasie oblężenia 
Warszawy, we wrześniu 1939 r., przeważna część rękopi
sów przewieziona została do fortów na Żoliborzu, reszta 
zaś (książki, czasopisma, zbiory ryc n, map i nut) pozo
stała lia miejscu w C. B. W. i razem z nią spłoiięła 25 
września 1939 r. W czasie okupacji rękop’sy rapjierswil- 
skie razem ze zbiorami specjalnymi Bibl. Narodowej prze- 
w ezione zostały do Bibl. Ord. Krasińskich (Okólnik 9) 
i tam, już po powstaniu w 1944 r., prawie w całości spa
lone przez hitlerowców. Ocalała reszta rękopisów włączo
na została do Bibl. Narodowej.

Zamek w Rapperswilu

Poza wyżej wspomnianą pracą dra A. Lewaka i tegoż 
autora szkicem pt. „Z wrażeń rappersivilsk'.ch“ (księga 
zbiorowa „Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Byd- 
goszczy‘\  Bydgoszcz 1931 s. 118-123), o zawartości Mu
zeum Naród. Polskiego w Rapperswilu informuje Edvmrd 
Chwalewik („Zbiory polsk'e“ t. II, W-a 1937. s. 141-1^1), 
podając w końcu literaturę o Muzeum w Наррегз\\Пи. 
Rękopisy rapperswilskie skatalogowane zostały przez Л. 
Lewaka i H. Więckowską (Katalog rękopisów Bibl. Naro
dowej, Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej, tom I (1-1314) 
oprać. Adam Lewak, W-a 1929 s. 507; tom II, cz. I, rę

kopisy Nr 1315-2299 oprać. Adam Lewak i Helena Więc
kowska, W-a 1938 s. 559; tom II, cz. 2, indeksy do ka
talogu rękopisów NN-y l-2299,W-a 1938 s. 348.

Rezultaty pracy bibliotekarskiej

Praca Żeromskiego w bibliotece rapperswilskiej bynaj
mniej nie była synekurą. Żeromski jako bibliotekarz był 
bardzo dokładny, pracował sumiennie, wydajnie i, co naj- 
\vażniejsze, z zamiłowaniem. Jest rzeczą interesującą po
znać, na czym jego praca rapperswilska polegała i jak'c 
były jej rezultaty. Fachowego materiału w tym względzie 
dostarcza artykuł dra Władysława Klyszewskiego, jedne
go z bibliotekarzy rapperswilskich, pt. „Stefan Żeromski 
w Rapperswilii“ (Tygodnik Ilustrpwany“ r. 1925, Nr 49 
s. 979 — 980).

„Prace, które wykonał w czasie czteroletniego swego 
urzędowania, stały się podstawą urządzenia Muzeum i bi
blioteki. W dziale bibliotecznym skatalogował wszystkie 
znajdujące się w zbiorach druki stare, które w ilości 
1200 tytuló^r opisał najbardziej szczegółowo na kartkach 
i ustawił w dz ewięciu tekach 4® i 8^ i czterech in folio 
w dolnych szafkach gablot bibliotecznych, gdzie dotąd 
winny się znajdować. Sporządził całkowity katalog kartko
wy zb oru Mickiewicza ,tj. katalog pamiątek, druków, rę
kopisów,' portretów. („Spisałem wszystko co biblioteka na
sza pos'ada aż do najdrobniejszych wycinków z gazet 
Utworzyło to katalog, na który składa się pięćset kilka
dziesiąt tytułów“). Katalog ten, poprzedzony przepiękną 
przedmową Żeromskiego, ukazał się w Кгаколпе w r. 
1898 nakładem muzeum rapperswilskiego. Znajdujące się 
w zbiorach biliotecznych exlibr’sy polsk'e zostały przez Że
romskiego własnoręcznie naklejone na kartoniki i ubożo
ne alfabetycznie. Uzupełnił, a ściślej mówiąc, w dwójnasób 
nieomal powięJcszyi katalog kościuszkowski przez zgroma
dzenie z całego roku jubileuszowego — 1894 — wszelkich 
druków, ulotek itp.; zbiór portretów Naczelnika podkleił 
na kartony; zbiór rysunków polskich i obcych najdok’ad- 
niej uporządkował, podając stosowne objaśnienia na obwo
lutach, zavrierających w układzie alfabetycznym prace 
każdego artysty. Dzieł sztychów, drzeworytów i litografii, 
tak bardzo zasobny w bibliotece rapperswilskiej, podzieli 
na dwie grupy zasadnicze — polsk e i obce, w nich for
mując poddziały szczegółowe: portrety (alfabetycznie), por
trety królów (chronologicznie), zdarzenia historyczne, ale
gorie, karykatury, typy, krajobrazy, religijne, rodzajowe, 
techniczne. „W osobnych skrzynkach mieszczą się dzieła 
sztycharzów polskich, ułożone alfabetycznie według na
zwisk twórców oraz zbiór nieoprawionych dzieł Falcka“3)... 
Mapy Polski i obce, ułożone w specjalnych tekach, zosta
ły również przez Żeromskiego pracowicie skatalogo^rane. 
W dziale muzealnym urząd^ îł był Żeromski własnoręcznie 
tzw. pokój Mickiewicza (list do Bukowskiego z dn. 17 sierp- 
n a 1894 Г.) oraz pokój ,.Przyjaciół Polski“.

Urządził też Żeromski w Rapperswilu wystawę dru
ków polskich według oficyn drukarskich i wystawę auto
grafów sławnych Polaków. Praca biblioteczno-muzealna łą-

3) Jeremiasz Falek — (1610 — 1667), gdańszczanin, naj- 
wybitoiejszy rytownik polski XVII w.
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Sala biblioteczna w Rapperswilu.

czyła się wówczas w Rapperswilu częściowo z pracą fizy
czną, gdyż nie stać było muzeum polskiego na obczyźnie 
na dostateczną ilość woźnych. Praco\vano dużo, nie egzy
stowały „urzędowe godziny'*. Gdy Żeromski chorował, pani 
Oktawia wyręczała go w pracy,

W czasie „kariery" bibliotekarskiej w Rapperswilu Że
romski napisał m. in. „O żołnierzu tułaczu", uzupełnił

„Opowiadania", napisał cykl „Rozdziobią nas kraki, wro
ny..." pod pseudonimem Maurycego Zycha, wykończył 
pierwszą powieść „Syzyfowe prace", Avreszcie rozpoczął 
stadia do „Popiołów". (Dokończenie nastąpi).

■ Marceli Poznański 
Warszawa

KATALOG RZECZOWY JAKO WYRAZ SPOŁECZNEJ 
IDEOLOGII ŚRODOWISKA

Zagadnienie katalogu rzeczowego jest jednym z naj
ciekawszych problemów bibliotekarskich. Wiąże się ono 
bowiem z całokształtem polityki bibliotecznej — гаг0лупо 
ze sposobami gromadzenia zbiorów, celowego doboru i se
lekcji książek, jak i ich uprzystępniania, a więc z całą 
problematyką czytelnictwa. Katalog rzeczowy, czyli spis ksią
żek wed!ug ich treści, zajmuje więc ważne, można by-po
wiedzieć centralne miejsce w pracy biblioteki. Wiąże się 
i z filozofią nauki i z poglądami na rolę społeczną nauki, 
a ponadto odzwierciadla ideologię środowiska, któremu 
biblioteka służy.

Z tych względów zarówno przebudowa ustroju społecz
nego, jak i ideologiczne przekształcenia w nauce, jakich 
jesteśmy obecnie świadkami, nie mogą pozostać bez wpływu 
na organizację katalogów rzeczowych. Sprawa ta jest więc 
obecnie szczególnie aktualna.

Dla ilustracji tego zagadnienia podajemy'krótką cha
rakterystykę kilku typóлv katalogóv/ rzeczowych. Opieramy 
się na pracach wybitnych bibliologów różnych krajów — 
pracach, które uważać można za typowe dla oświetlenia 
społecznej roli bibliotek w różnych środowiskach*).

Nie mówiąc o zasadniczych ideologicznych różnicach 
pomiędzy Związkiem Radzieckim a Zachodem, stwierdzić 
musimy, że nawet w obrębie państw burżuazyjnych spra
wa ta traktowana jest w sposób niejednolity. Różn ce 
wynikają z niejednakowej roli społecznej bibliotek i z róż
norodności potrzeb czytelniczych.

I tak — bibliolog niemiecki F. Milkau ma na względzie 
przede wszystkim potrzeby uczonych i pracowników nauki, 
bibliologowie angielscy myślą poza tym o zaspokojeniu 
potrzeb szerszych grup. Bibliologowie radzieccy natomiast 
chcą służyć przede wszystkim szerokim rzeszom samouków!

*) Brown J. D. — Manuał of library economy, 6 ed. 
London 1949.

B"own J. D. — Subject classification, 3 ed. London 1939, 
Dikowska — Priedmietnyj katałog. Moskwa 1946. 
Klenow A. W. — Bibliotiecznaja tiechnika, Moskwa 1947. 
Łysakowski A. — Katalog przedmiotowy.' Teoria. W.l- 

no 1928.
Milkau F. — Handbuch der Bibliothekswissenschaft, 

Leipzig 1933.
Sayers B. — An introduction to library clasiification. 

6 ed. London 1943.
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Wiążą się z tyra ważne różnice ideologiczne — katalogi 
krajów burżuazyjnych nie stawiają sobie żadnych celów 
dydaktycznych ani wychowawczych, podporządkowując s’ę 
pozornie żądaniom czytelników. Katalogi radzieckie' nato
miast stawiają sobie za cel uczyć i wychowywać w marksi
stowskim światopoglądzie.

Fundamentalny podręcznik niemiecki F. Milkaua zaj
muje się dwoma typami katalogów rzeczowych — systema
tycznym (Realkatalog) i przedmiotowym (Schlagworts- 
katalog). Ten ostatni traktowany jest jednak odrębnie, 
jako oddzielny typ katalogu, nie jako odmiana katalogu 
rzeczoirego. Milkau dowodzi, że ojczyzną katalogu systema
tycznego są Niemcy. W Anglii, Francji, Skandynawii jest 
on zdaniem autora mało znany i gra rolę podrzędną. Z uzna
niem wyraża się autor jedynie o katalogu systematycznym 
Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim o katalogu naj
większej amerykańskiej biblioteki, Library of Congress w 
Waszyngtonie. Podkreśla jednak z naciskiem, że tylko лу 
Niemczech katalog systematyczny jest narzędziem pracy 
naukowej. Za najlepszy na świecie uważa katalog Berliner 
Staatsbibliothek. O doskonałości tego systemu ma świad
czyć niezwykła jego trwałość. Od roku 1842 a więc w ciągu 

lat 90 (praca M lkaua wydana została w 1933) katalog 
Berlińskiej Biblioteki Państw, nie uległ żadnym poważniej
szym zmianom. Tylko technika katalogowania wymagała 
pewnych poprawek — zaznacza z dumą autor. System po
został nienaruszony. Uwielbienie dla formy, jakie bije z tych 
wywodów i całkowicie beztroski stosunek do treści, która 
jakoś musiała się zmieścić bez względu na swą różnorod
ność w tej „najdoskonalszej” formie, jest bardzo charakte
rystyczny, jako przykład osławionego formalizmu niemiec
kiej nauki burżuazyjnej. Charakterystyczne jest również ry
gorystyczne rozróżnienie pomiędzy' systematyką naukową, 
systematyką bibliograficzną i wreszcie biblioteczną sensu 
stricto. Milkau podkreśla, że katalog biblioteczny nie może 
się opierać na logicznym systemFe nauk, lecz musi uwzględ
niać wymagania praktyczne. To szkodliwe przeciwstawienie 
praktyki Jogice zasługuje na specjalne podkreślenie, po
nieważ spotyka się je często w podręcznikach bibliotekar
skich, co w konsekwencji przeszkadza stosowaniu w biblio- 
logii naukowych metod pracy. ^

Katalog przedmiotowy, aczkolwiek mniej doskonały 
i mniej „naukowy“ niż systematyczny, uznany jest jednak 
przez Milkaua za użyteczny. Autor podkreśla znowu, z dumą, 
że jest to wynalazek niemiecki, który równać się nie może 
z amerykańskim katalogiem krzyżowym, gdzie w porządku 
alfabetycząjrm znajdują się nie tylko tematy książek, ale 
i ich tytuły oraz autorzy.

NaTriązując do dyskusji pomiędzy zwolennikami kata
logu systematycznego i przedmiotowego Milkau podkreśla 
przydatność katalogu systematycznego jako narzędzia pracy 
naukowej i dochodzi do wniosku, że katalog przedmiotowy 
nie może być w żadnym razie jedynym w bibliotece i naj
lepiej jest, jeżeli biblioteka posiada oba katalogi — i sy
stematyczny i przedmiotowy.

Prace bibliologów angielskich Browna i Sayersa prze
noszą punkt ciężkości zainteresowań z zagadnienia formal
nej budowy różnych typów katalogów na zagadnienie me
tody klasyfikacji. Świadczyłoby to o tym, że bibliologia an
gielska jest daleko bardziej zaawansowana od niemieckiej, 
jeżeli chodzi o opracowanie własnej metody naukowej.

B. Sayers, profesor Londyńskiej Szkoły Bibliotekarskiej 
vv podręczniku „Ali introduction to library classification" 
rozpatruje zagadnienie klasyfikacji bibliotecznej jako od- 
...iany klasyfikacji naukowej w ogóle. W przeciwieństwie 
do autorów memieckicli uważa on za nonsens przeciwsta- 

, wianie praktycznych potrzeb b-bliotecznych systematyce fi
lozoficznej i naukowej, rozpatruje więc jedną łącznie z dru- 
gą-

Autor zajmuje się szczegółowo metodyką klasyfikacji 
podając szereg prawideł, odnoszących się nie tylko do kla- 

\ syfikacji bibliotecznej ale i ogólnonaukowej.
-Poszukiwanie ogólnych prawideł klasyfikacji stawia za

gadnienie katalogów rzeczowych w płaszczyźnie zupełnie 
innej niż u autorów niemieckich. Bibliologowie angielscy 
nie zajmują się wcale wyodrębnianiem poszczególnych ty
pów i nie troszczą się zupełnie o „czystość typu“.

Bardzo rozpowszechniony w Ameryce jest tzw. „dictio- 
nary catalogue“ (znany u nas pod nazwą katalogu krzyżo
wego), który stanowi połączenie w jednym układzie alfa
betycznym katalogu autorskiego, tytułowego i przedmioto
wego. Nie dbając o utrzymanie linii demarkacyjnej pomię
dzy katalogiem formalno-alfabetycznym a rzeczowym, Ame
rykanie łączą je oba razem. I jest to połączenie wyjątkowo 
praktyczne w użyciu.

Tzw. katalog tematologiczny (subject classification 
Browna) łączy w sobie elementy katalogu systematycznego 
i przedmiotowego. Logiczny układ działów i poddziałów 
jest tam taki, jak w katalogu systematycznym — każdy 
temat bez względu na jego ujęcie skupiony jest jednak 
w jednym miejscu katalogu, podobnie jak to ma miejsce 
vr katalogu przedmiotowym.

Angielscy bibliologowie poświęcają wiele miejsca treści 
systemów klasyfikacji, starając się je oprzee na kryteriach 
systematyki naukowej. W negatywnym stanowisku Niemców 
wobec tzw. systemów uniwersalnych, w podkreślaniu trud
ności przystosowania systemów naukowych do rzekomo prak
tycznych potrzeb bibliotek kryje się niechęć do stawiania 
tego istotnego problemu lub też nieumiejętność rozwiąza
nia go. Podobnie negatywny stosunek do tej sprawy znaj
dujemy np. w podręczniku Crozeta, który zaleca „trady
cyjny powszechnie uznany porządek tematów‘', nie zasta
nawiając się zupełnie nad jego treścią.

W przeciwieństwie do tego bibliologia angielska, a czę
ściowo i £unerykańska, zajmuje się stosunkowo dużo treścią 
systemów klasyfikacji, usiłując je przystosować do potrzeb 
współczesnej nauki. Racjonalne rozwiązanie tego zagadnie- 
'uia napotykało jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach na 
olbrzymie trudności.

,Najbardziej rozpowszechniony system dziesiętny Pewey‘a 
(z r. 1876) powstał pod wpływem klasyfikacji filozoficznej
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Bacona (z г. 1605). Samo już zestawienie dat jest osza
łamiające. Wprawdzie związek pomiędzy filozofią Bacona 
i systemem Dewey‘a jest dosyć luźny, tym nie mniej wp’yw 
jest wyraźny. Dlaczego Dewey nie oparł się na żadnym 
systemie nowszym, dlaczego łatwrej mu było zużytkować 
system Bacona, niż np. o wiele bardziej nowoczesny sy- 
t.tem Comte‘a? Dlaczego klasyfikacja dziesiętna rozpow- 
szt'chniła się tak szybko i łatwo, pomimo że w samym za- 
iożcniu musiała być błędna? Przyczyny tego zja\visko tkwią 
w strukturze nauki burżuazyjnej końca 19-go- i początku 
20-go wieku. Cechuje ją brak jednolitej metody, brak roz
wiązania problemów generalnych, niechęć do tworzenia 
ogólnonaukowych systemów i odrzucenie już istniejących, 
wąska i ciasna specjalizacja. Sytuacja taka stwarzała nie
pokonane trudności dla bibliologii, która musiała posłu
giwać się jakimś systemem ogólnym, obejmującym całość 
wiedzy i dorobku kulturalnego swojej epoki. Mówi o nich 
wielu bibliologórr, ale może w sposób najbardziej dosadny 
charakteryzuje je Brown — „Katalog biblioteczny — woła 
on — nie może być polem walki rozmaitych specjalistów, 
z których każdy reprezentuje inny punkt Avidzenia i z któ
rych każdy chce uczynić swój punkt widzenia dominują
cym". Stworzenie własnego systemu było trudne. Przyjęcie 
jakiegokolwiek nowszego narażałoby na zarzut jednostron- 
nolci, ponieważ żaden z systemów filozoficznych, 19-go w. 
nie zdobył sobie powszechnego uznania w oficjalnej nauce. 
Przyjęto w‘ęc chętnie klasyfikację Dewey‘a ciesząc się z jej 
zalet formalnych i nie zastanaлviając się nad jej treścią.

Spośród wielu prób stworzenia nauko\vego systemu kla
syfikacji biblrotecznej na wyróżnienie zasłi.guje system 
Brown‘a z r. 19C6, o wiele bardziej zbliżony do potrzeb 
naukowych swego czasu, niż system DeAvey‘a. Brown znosi 
podział na nauki teoretyczne i praktyczne, dzieląc całość 
dorobku naukowego według przynależności poszczególnych 
tematów do odpowiadających im dziedzin wiedzy. Jest to 
tzw. system rozwojowy, w którym są pewne reminiscencje 
teorii ewolucji. Podstawą są nauki ogólne, do których 
Вголуп zalicza między innymi logikę i matematykę, a dalej 
idą kolejno 4 najAvażn;ejsze działy — materia, życie, myśl, 
rejestracja. Materię obrazuje fizyka, życie — biologia i me
dycyna,. myśl — filozofia i nauki społeczne, dokumen
tację —• język, literatura, historia i geografia. Kolejność 
ta ma obrazować rozwój od form prostszych do coraz 
bardziej złożonych. W przyrodzie martwej i żywej idea ta 
jest przeprowadzona bardziej konsekwentnie, niż w huma
nistyce, gdz e podział na „myśl“ i „dokumentację" jest 
dosyć sztuczny. Odseparowanie historii od nauk społecz
nych też jest pewną niekonsekwencją, bo w system e ewolu
cyjnym należałoby się spodziewać historycznego rozwoju 
społeczeństw. Tym nie mniej subject classification Browna 
stoi na poziomie o wiele wyższym od innych współczesnych 
temu autorowi systemów.

W Ameryce poza systemami, które Sayers nazywa filo
zof iczno-naukowymi, stosuje się tzw. systemy utylitarne, do 
których naliczyć możną przędę wszystkim systematykę

Library of Congress, opartą o klasyfikację Guttera. Tutaj 
widzimy dosyć płytki utylitaryzm, przystosowany do men
talności amerykańskiego czytelnika masowego. Porządek 
jest różny w rozmaitych działach i nie ma on związku 
z naukową problematyką poszczególnych gałęzi лviedzy. 
Np. bibl ologia ustawiona jest w ten sposób, że zaczyna się 
od powstania książki i poprzez jej druk i wydanie prowadzi 
do rozpowszechnienia i czytelnictwa, podobnie ekonomia 
przechodzi przez różne fazy prowadząc od produkcji do 
konsumpcji z pominięciem zagadnień ogólno-teoretycznych, 
historycznych itp. Tzw. zagadnienia pograniczne stoją na 
g"an'cy dziedzin, których dotyczą — np. Biblia znajduje się 
pomiędzy religią chrześcijańską i żydowską.

Ta płytka praktyczność widoczna jest w Ameryce w ca
łym stosunku do czytelnika. Jedyną troską bibliotekarza 
amerykańskiego jest to, by czyteln:’k szybko znalazł żądaną 
książkę. Bibliotekarz więc nie tylko nie dba o logiczne 
związki pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy, ale nawet 
w katalogu krzyżowym podaje tytuły powieści, aby czytel
nik nie potrzebował się męczyć zapamiętywaniem nazwisk 
autoróir. Urządzenie to uznane jest za nader praktyczne, bo 
oszczędza czasu i wysiłku umysłowego zarówno czytelniko
wi, jak i bibliotekarzowi. Katalog autorski uważany jest za 
najmniej w bibliotece potrzebny — bo któż tam zajrzy — 
chyba tylko ten, kto pamięta nazwisko autora poszukiwanej 
książki, a czytelników fak ch jest bardzo mało. Wszystko 
to świadczy o tym, że poziom czytelnictwa w Ameryce nie 
jest wysoki i że biblioteki stawiają sobie niewielkie zada
nia wychowawcze.

Katalogi rzeczowe w Związku Radzieckim przechodziły 
różne koleje. W 1921 r. w pośpiechu wprowadzono system 
dziesiętny. Niedostosowanie jednak tego systemu do po
trzeb zmienionego ustroju rozpętało burzę zarzutów i walkę 
przeciwko kalatogom systematycznym w ogóle. Zaczęto 
więc indywidualizować i wprowadzać zvrłaszcza w biblio
tekach na.ikowych katalogi przedmiotowe. Zapał ostygł jed
nak dość szybko. Rozmaitość systemów i nadm:'erna ich 
indywidualizacja przeszkadzały w planowaniu i porów
nywaniu wyników pracy poszczególnych bibliotek.

Konieczność opracowania własnego systemu opartego na 
marksizmie-leninizmie stała się widoczna. Tymczasem, aby 
naprędce zaradzić brakom wprorradzono poprawki do sy
stemu dziesiętnego. W 1934 wyszły skrócone tablice dzie
siętne pod redakcją Tropowskiego. Po dyskusji wprowa
dzono w nich pewne zmiany i wydano po raz drugi z apro
batą Narodowego Kom'sariatu Oświaty w r. 1938. We 
wstępie do tej pracy zaakcentowano tymczasowość wydaw
nictwa i konieczność opracowania własnego radzieckiego 
systemu. Następne wydania ukazały się w r. 1939, 1942, 
1944, 1946. Tabl ce Tropowskiego są zdaniem Klenowa zbyt 
krótkie — rozwiązują tylko sprawy najbardziej rażące 
(marksizm-leninizm uzyskuje tam odpowiednie miejsce 
i jest należycie rozbudowany). Tablice te nie likwidują 
jednak podstawowych błędów systemu dziesiętnego, takich 
np. jak rozdzielenie działów pokrewnych: nauki społeczne
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i historia lub jęTryk i literatura. N 'e zmieniają też idea
listycznej budowy całości. „W tej chwili — konkluduje 
Klenow (w r. 1947) panuje chaos. Nie wszystkie biblioteki 
przekatalogowaly zbiory według nowszych wzoróлv i same 
Avzory nie są wystarczające".

Doświadczenia te doprowadzają do pewnych konkluzji. 
Walka pomiędzy zwolennikami katalogu przedmiotowego 
i systematycznego doprowadziła tak jak we wszystkich in
nych krajach do kompromisu i uznania użyteczności oby
dwu form. Katalog przedmiotowy, któiy clnvyta na gorą
co zagadnienia aktualne, ma pierwszorzędne zalety w wa
runkach ustroju radzieckiego. Klenow poleca go jako do
datkowy — nie ma on obejmować całego księgozbiorj, lecz 
może się ograniczyć do pewnych wybranych zagadnień, 
przede wszystkim politycznych, a na drugim planie do te
matów interesujących specjalny środowisko czytelnicze 
danej bibl oteki.

D-'kowska mówi o katalogu przedmiotowym całego 
księgozbioru, jednakże i ona nie propaguje katalogu tema 
tów wszystkich książek, lecz poleca pewien racjonalny wy 
bór zagadnień. Marksizm ma być potraktowany najbar 
dziej szczegółowo, inne tematy ogólniej, tematy aktualne 
należy dostosowywać do potrzeb chwili itp.

Ustalenie pewnych kryteriów yryboru tematów i ogra 
niczenie zasięgu katalogu przedmiotowego musi wpłynąć 
na jego usprawnienie. Wszyscy bowiem bibliologowie (za 
równo angielscy jak niemieccy) podkreślają, że najwięk 
szymi wadami katalogu przedmiotowego są —• nadmierne 
rozproszenie i dowolność w formułowaniu haseł. Doświad
czenia z katalogiem przedmiotowym w Polsce prowadzą do 
tych samych Aoniosków.

Uznając użyteczność katalogu przedmiotowego jako 
środka pomocniczego Klenow uważa jednak katalog syste
matyczny za najbardziej podstawowy dla każdej biblioteki, 
ważniejszy i potrzebniejszy nawet od alfabetycznego.

Zadania katalogu systematycznego są zdaniem Kleno- 
wa bard.zo rozleg’e a sformułowanie ich jest b. charakte
rystyczne dla ideologicznej podstaAvy bjbliologii radz‘ec 
kiej. Katalog systematyczny ma więc być narzędziem nau
czania i samokształcenia czytelników oraz wdrożenia ich 
do samodzielnego czytania. Z tego względu dużą wagę przy
pisuje się systematyce katalogu — logicznej i z^iodnej 
z nauką. Dla tych celów mają znaczenie krytykowane 
u nas odsyłacze ogólne od działu do działu. One bowiem 
naprowadzają czytelnika na norce tematy i zagadnienia. 
00 jest podstawov/ym zadaniem katalogu systematycznego. 
Nie o to więc chodzi bibliotekarzowi ■ rad aeckiemu, aby , 
czytelnik jak najszybciej odnalazł poszukiwaną książkę, 
lecz o to, by się dowiedział, jałd związek ma interesujący 
go temat z innymi zagadnieniami naukowymi, co pro- 
Avadzi do rozszerzenia horyzontu jego myśli i zakresu po- 
szv kiwań.

W opracowaniu katalogu systematycznego w Związku 
Radzieckim kładzie się więc głórriiy nacisk nie na dosko
nałość techniczną, jak w krajach burżuazyjnych, lecz na 
istotną jego treść i podstawy ideologiczne.

„Klasyfikacja książek wed’ug treści — pisze Klenow 
— opierać się musi na marksistowsko-leninowskiej teorii

i w całości odpowiadać aktualnym zadaniom i potrzebom 
chwili“.

Brak dobrych katalogów systematycznych ogólnych po
woduje rozbudowan e całego systemu katalogów pomoc
niczych częściowych, zagadnieniowych, bibliografii pole
cających itp. Duża ilość katalogów różnych typów jest naj
bardziej uderzającą cechą bibliotek radzieckich, jeżeli je 
poiównać z naszymi. W katalogach pomocniczych kładzie 
się także nacisk na poziom logiczny i ideologiczny układu. 
.Wiąże się je ponadto siecią odsyłaczy zarormo pomiędzy 
sobą, jak i z katalogiem centralnym bibl^teki. '

Sprawa katalogów rzeczowych jest obecnie w Związku 
Radzieckim szeroko dyskutowana лу związku z post.latem 
oczyszczenia księgozbiorów z literatuiy wrogiej marksiz
mowi i koniecznością podniesienia poziomu ideologicznego 
katalogów. Sprawą tą zajmuje się między m. innymi Z. 
Ambarcumain w artykule „O podniesienie poz'omu kata
logowi" bibliotecznych"* (Bibliotiekar’ Nr 1 1950 r.). Oprócz 
akcentów ideologicznych znowu jest wysunięta sprawa 
takiej organizacji katalogórr, aby stanowiły one pomoc 
w kształceniu i samokształceniu.

Mają do tego służyć daleko idące ułatwienia — np. 
podawanie skróconej treści na kartach katalogowych waż
niejszych książek, lub wsłiazywanie ciekawszych rozdzia
łów. Wszystkie te udogodnienia mają na celu nie skróce
nie procesu poszukiwania, jak np. w Ameryce, lecz zwró
cenie uwagi na релупе zagadn’enia i pobudzenie do samo
dzielnej pracy samokształceniowej.

Ostatnie zdobycze nauki radzieckiej, a więc przede 
wszystkim zastosowanie metody marksistowskiej do wszyst 
kich gałęzi wiedzy stawia nowe możliwości opracowania 
systematyki bibliotecznej w oparciu o teorię marksistów 
sko-leninowską. Teoria materializmu dialektycznego pozwa
la bowiem na uporządkowanie katalogów systematycrnych 
według jednolitego systemu, obejmującego całość dorobku 
naukowego i kulturalnego i potraktowanie wszystkiego 
w jednym układzie logicznym. Usuwra to trudność podsta
wową, której n-‘e mog'a pokonać bibliologia krajów za
chodnich, gdyż nie dysponując jednolitą-mietodą naukową 
do każdej . gałęzi wiedzy zmuszona była stosować inną.
I tu w rozstrzeleniu metodologicznym, a nie w sp'zecz- 
ności pomiędzy teorią i praktyką leży źródło nielogiczno
ści systematyki bibliotecznej krajów Zachodu.

W Polsce najlepszym w tym zakresie teoretykiem okre
su międzywojennego bj'ł prof. A. Łysakowski. Teoria jego 
propagują.ca katalog przedmiotowy wyszczególniający czy
li wyliczenie w porządku alfabetycznym temató\v wszyst
kich książek, była jedynym i najlepszym rozwiązaniem 
sprawy wtedy, kiedy nauka rozproszkowana na sze eg 
specjalności szła po linii wyodrębnienia metod pracy po
szczególnych działów, ścisłego odseparowania jednych od 
drugich.

Po okresie przedwojennym odziedziczyliśmy nie tylko 
katalogi rozpoczęte według innych metod, niż dziś są po
trzebne. Dziedziczymy po пта także szereg przyzwyczajeń 
i poglądów na rolę bibliotek i czytelnictwa, których dz'ś 
już stosować nie możemy. Aby zobrazować różnicę sytua
cji i różnicę w społecznej roli bibliotek nie tylko po-
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wezechnych, ale i naukowych, przytoczymy charakterysty
kę stosunków przedwojennych w bibliotece naukowej, po
daną przez prof. Łysakowskiego („Katalog przedmiotowy — 
Teoria“ 1928).

„Kto w bibliotece pragnie pouczeń ze strony katalogu 
rzeczowego? Nie potrzebują ich uczeni badacze, stanowią
cy najcenniejszą kategorię korzystających. Nie odczuwa tej 
potrzeby także — występujący w najliczniejszej grupie 
— przeciętny czytelnik, który nie odbywa studiów i nie 
interesuje się całością organizmu naukowego, lecz szuka 
książek o szczegółowych kwestiach, które go zajęły. Pra
gnie posiąść systematyczne pouczenia i metodologiczne 
wskazówki miody adept nauki (student), ale też zyskuje je 
na drodze skuteczniejszej w fachowym szkoleniu profeso
ra i w podręcznikach naukowych. Pozostaje chyba mała 
garstka samouków...**.

Dziś jest inaczej. „Mała garstka samouków**, i  którą 
biblioteka przedwojenna nie potrzebowała się wcale liczyć, 
w chwili obecnej wzrosła do czynnika najbardziej domi
nującego. Samoukami jesteśmy teraz wszyscy. Nowa pro
blematyka społeczna zmusza bowiem wszystkich do zazna

jomienia się z nowymi zagadnieniami. Samoukami są nie 
tylko studenci i młodzież, ale w w ększym jeszcze stop
niu dawni pracownicy naukowi i profesorowie, którzy mu
szą ogarnąć całe dziedziny dla siebie nowe. Młodzież 
i pracownicy naukowi orientoAvać się muszą n:e tylko w 
zakresie własnej specjalności, ale i w zagadnieniach od 
własnych zainteresowań odległych, a także w problema
tyce ogólnonaukowej, która wielką rolę odgrywa w teorii 
marksizmu.

W tych warunkach rola katalogu rzeczowego w biblio
tece naukowej wzrasta. Opracowanie katalogu systematycz
nego w zastosowaniu do nowych potrzeb jest na warszta- 
c'e prac Biblioteki Narodoлvej. Inne biblioteki idą po li
nii podobnej do bibliotek ZSRR, opracowując według no
wych metod katalogi częściowe — zagadnieniowe np. ka
talog ruchów społecznych (Bibl. Uniwersyteckiej w Ło
dzi, Bibl. Publicznej m. st. Warszawy) lub katalog rewo
lucji francuskiej (zainicjowany przez Bibl. Naród.) itp.

Jadwiga Kaczanowska 
Łódź

SYSTEMATYZACJA KATALOGÓW W BIBLIOTECE
Zagadnienie systematyzacji katalogów w bibliotece wo

jewódzkiej jest w Zлviązku Radzieckim na ogół mało 
opracowane. Przepisy wydane w 1948 roku przewidują dla 
tego rodzaju bibliotek prowadzenie następujących katalo
gów: 1) katalogi podstawowe; ogólne-alfabetyczne (dla po
trzeb wewnętrznych personelu bibliotecznego i dla potrzeb 
czytelników) oraz systematyczny (dla potrzeb czytelników);
2) katalogi systematyczne księgozbioru podręcznego czytel
ni, wypożyczalni i filii bibliotecznych; 3) katalog alfabe
tyczny księgozbioru płynnego; 4) katalog zbiorczy dla li
teratury regionalnej dużych bibliotek województwa. Prze
pisy n:e precyzują, jakie zadania mają wypełniać wymie
nione katalogi, i nie mówią o ich związku pomi^;dzy sobą. 
Ten stan rzeczy spowodował ukazanie się W czasopiśmie 
„Bibliotiekar’“ artykułu W. Kisielewoj pt. „O systemie 
katalogów w b‘bliotece wojewódzkiej***). Artykuł ma cha
rakter dyskusyjny i redakcja czasopisma zwraca się o nad
syłanie dalszych materiałów w tej sprawie. Ze względu na 
\ragę zagadnienia oraz aktualność jego dla bibl otekarzy 
w Polsce podajemy poniżej streszczenie artykułu, celem 
wywołania dyskusji i na naszym terenie.

Księgozb ory dużych bibliotek posiadają stare księgo
zbiory, nagromadzone przez wiele dziesiątków lat. Zrozu
miale jest więc, że magazyny tych bibliotek pełne są dzieł 
przestarzałych, które przestały być pożyteczne, straciły swą 
wartość dla czyteln ków. Dlatego też biblioteki te muszą 
posiadać katalogi dwojakiego rodzaju: 1) katalogi we
wnętrzne, tzw. służbowe i 2) katalogi dla czytelników w od
niesieniu do tej części księgozbioru, która może być użyt
kowana przez czytelników.

Katalog słrżbowy, w układzie alfabetycznym, miałby za 
zadanie obsługę różnych specjalnych grup czytelników, in

*) Kisielewa B. O systiemie katałogow obłastnoj bi-
biotieki. „Bibliotieknt^' nr 7, * 27.

stytucji naukowych, partyjnych, organizacji gospodar
czych. Powinien również służyć przy opracowaniu biblio
grafii regionalnej.

Najważniejszym czynnikiem określającym system katalo- 
gó\v biblioteki wojewódzkiej i krajowej jest struktura tych 
bibliotek jako całości i struktura ich księgozbiorów. Należy 
rozważyć zagadnienie, jakie powinny być rodzaje, rozmiary 
i rozmieszczenie katalogów, przy typowej strukturze księ
gozbiorów, i w jaki sposób powinny one wiązać się ze sobą.

Przy rozwiązywaniu tego zagadnienia zaobserwować moż
na tendencję rozdrabniania katalogów, tworzenia oddziel
nych katalogów dla księgozbioru podręcznego czytelni, dla 
księgozbioru głównego, dla wypożyczalni. W niektórych 

I bibliotekach rozdrobnien'e to jest nawet dalej posunięte,
I  a mianowicie dzieli się katalogi tych różnych księgozbio- 
i  rów na katalogi służbowe i do użytku czytelników.

i  Takie rozbicie opisów katalogowych poszczególnych 
1 księgozbiorów biblioteki utrudnia tylko czytelnikom korzy

stanie z nich. Prócz tego zjawia się pytanie, czy celowe 
jest gromadzenie w księgozbiorze podręcznym wypożyczalni 
i czytelni wydawnictw, które nie zasługują na szerokie ro2̂  
powszechnienie, i prowadzenie dla nich katalogów służbo
wych. Lepiej jest przekazać te wydawnictwa do księgozbio
ru głównego i w ten sposób zlikwidować oddzielne katalogi 
wewnętrznego użytku dla księgozbiorów podręcznych.

Autorka jest zdania, iż nie celowe jest tworzenie katalo
gów odzwierc:£hllających oddzielne księgozbiory bibliote
ki, gdyż przy zwiększonych wydatkach na ich opracowanie 
nie zwiększa się pożytek dla czytelnika. Np. tworzymy ka
talog księgozbioru podręcznego czytelni, a zainteresowania 
czytelników korzystających z tego księgozbioru n:e ograni
czają się do tych wydawnictw i wymagają spożytkowania 
innych zasobów biblidteki, jak księgozbiór główny lub spec
jalne. Dlatego też lepiej jest mieć w sali czytelniczej dwa
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rodzaje katalogów: systematyczny i alfabetyczny, w któ
rym znajdowałyby się prócz opisów całego księgozbioru 
podręcznego również i opisy dzieł wybranych z księgo
zbioru głównego i specjalnych pod kąlem widzen'a przy
datności dla czytelników. Przy sygnaturach na kartach do
tyczących tych dzieł należałoby oznaczyć przynależność ich 
do określonego księgozbioru. Np. litera O dla książek 
z księgozbioru głównego, litera В dla księgozbioru oddziału 
bibliografii, M — dla księgozbioru metodycznego.

Wypożyczalnia глуукЬ mieści się osobno i wymaga od
dzielnych katalogów alfabetycznego i systematycznego. Ka
talogi te obejmują wyłącznie, księgozbiór podręczny wypo
życzalni. Jeśli czytelnikowi to nie wystarcza, może on zwró
cić się do katalogu centralnego, kłóry znajduje się czy
telni.

Należy również przyjąć pod uwagę istnienie w bibliote
kach wojewódzkich i krajowych książek w językach narodóлv 
ZSRR i tworzyć oddzielne katalogi dla tych książek. Obec
ność zaś w księgozbiorze książek o charakterze specjal
nym stwarza koniecżność prowadzenia katalogów specjal
nych. Czasopisma, mapy, nuty, rękopisy także wymagają 
osobnych katalogów, o czym nie mÓAvią przepisy z 1948 ro
ku dla b^liotek wojewódzkich i krajowych.

Dla bibliotek tyth należałoby ustalić potrzebę następu
jących katalogów dla zbiorów specjalnych:

1) Katalog periodyków: a) czasopism, b) gazet — ka
talog alfabetyczny służbowy oraz systematyczny i alfabe
tyczny dla czytelników.

2) katalog map alfabetyczny i systematyczny służbowy.

3) katalog standartów systematyczny służbowy.

4) katalog nut systematyczny dla czytelników oraz alfa
betyczny służbowy.

5) katalog zbiorów graficznych tematyczny dla czytelni- 
n’ków, według rodzajów wydawnictw, wewnątrz zaś alfabe
tycznie: a) plakaty, b) portrety, c) reprodukcje.

Niektóre rodzaje wydawnictw, jak np. znaczna część 
periodyków ъ lat dawnych, mapy i standarty wymagają 
specjalnego traktowania przy zaliczaniu ich do tego lub in
nego rodzaju katalogów. Część tego materiału może znaleźć 
swe odbicie wyłącznie w katalogach służbowych. Jeśli zaś 
w bibliotece znajdują się rękopisy, należy prowadzić dla 
nich odrębne katalogi.

Powiązanie katalogów z poszczególnymi oddziałami bi
blioteki i z jej zasobami książkowymi można przedstawić 
w sposób następujący:

I. C z y t e l n i a .
1. Katalog alfabetyczny książek rosyjskich dlą czytelników 

obejmujący w pełni księgozbiór użytkowy czytelni i czę
ściowo ks‘ęgozbiór główny i specjalne,

2. Katalog alfabetyczny książek w językach narodów 
ZSRR.

3 Katalog alfabetyczny książek w językach obcych.
4. Katalog systematyczny, dla czytelników^ (zbiorczy), obej

mujący poprzednio wymienione zasoby.
5) Katalogi specjalne.

II. Dżiał b i b l i o g r a f i i .
1) Katalogi bibliograficzne i kartoteki.
2) Katalogi drukowane bibliotek.
3) Uzupełniający katalog do kat. systematycznego do 

użytku wewnętrznego.

III. W y p o ż y c z a l n i a .
1) Katalog alfabetyczny wydawnictw w języku rosyj

skim księgozbioru wypożyczalni.
• 2) Katalog alfabetyczny książek w języku narodów ZSRR
księgozbioru wypożyczalni.

3) Katalog alfabetyczny książek w językach obcych księ
gozbioru wypożyczalni.

4 )  Katalog systematyczny dla czytelników, obejmujący 
wydawnictwa trzech poprzednich grup katalogów.

IV. O d d z i a ł  o p r a c o w a n i a  k s i ą ż e k .
1) Generalny alfabetyczny katalog do użytku służbowego.
2) Katalogi specjalne.
3) Katalog topograficzny zasobów, umieszczonych w po

rządku .systematyczno-alfabetycznym.

! V. F i 1 i e b i b 1 'i o t e к i. 
i

1) Katalog systematyczny.
2) Katalog alfabetyczny.

Przedstawione usystematyzowanie katalogów może być 
uzupełnione katalogami innych działów księgozbiorów, je
śli je biblioteki posiadają. W każdym z nich poAvinny się 
znajdować katalogi systematyczne dla czytelników oraz al' 
fabetyczne służbowe.

Wyżej wymienione katalogi spełniają różne funkcje. Ge
neralny alfabetyczny katalog i katalog topograficzny służąc 
do użytku wewnętrznego należą do grupy katalogów pełnią
cych funkcje ewidencyjno-rejestracyjne. Katalog generalny 
alfabetyczny obejmuje wiadomości o zasobach biblioteki 
sposób najpełniejszy. Na jego kartkach znajdujemy wiado
mości o liczbie egzemplarzy danej ks ążki i o miejscu, gdzie 
ona się znajduje, numery inwentarza poszczególnych egzem
plarzy óraz informacje, w których katalogach znajdują się 
opisy tej książki, gdzie i jakie znajdują się odsyłacze i in- 
ne*^iadomości potrzebne do prac b bliograficznych i kata
logowych biblioteki. Doświadczenie wskazuje, iż w katalogu 
takim warto jest zamieszczać wiadomości o cenie książki.

Katalog topograficzny służy dla celów ewidencyjnych i do 
sprawdzania obecności książek. Katalog ten jest zbędny 
przy księgozbiorach ustawionych na pólkach według nume
ru inwentarzoлvego, a potrzebny przy ustawieniu księgo
zbioru w porządku działowo-alfabetycznym.

Katalogi systematyczne dla czytelników zawierają wiado
mości o książkach w zależności od ich treści i wypełniają zu
pełnie odmienne funkcje. Katalog systematyczny powinien 
służyć propagandzie wartościowych dzieł, powinien poma
gać w kierowaniu czytelnictwa, co czyni pracę паЛ jego ze- 
stairieniem ogromnie odpowiedzialną i złożoną.

Generalny katalog systematyczny niezbędny jest w pra
cy każdej biblioteki, jednakże nie ma potrzeby prołvadzenia
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katalogu tego do użytku służbowego dla całości ws7ystkich 
zasobów bibl. Katalog systematyczny biblioteki można po
dzielić na dwie części. Jedna z nich obejmuje literaturę, 
przedstawiającą wartość dla czytelników i jest dla nich 
przeznaczona. Druga część obejmuje opisy książek przesta
rzałych i wysegregowanych z katalogu przeznaczonego dla 
czytelników, służąc do użytku służbowego. W miarę луусо- 
fywanra opisów przestarzałych książek z katalogu p rze zn a 

czonego dla czytelników, rośnie część systematycznego кася- 
logu służbowego. Obie te części wzięite razem mogą zastą
pić katalog generalny, obejmując całkowicie ks’ęgozbiór bi
blioteki.

Omawiane systemy katalogów byłyby niezupełne, gdybyś
my nie wymienili następujących:

1) Tematyczne kartoteki zalecanych książek i artykułów w 
czasopismach na tematy aktualne.

2) Katalog przedmiotowy literatury regionalnej do użyt
ku służbowego.

3) Alfabetyczna kartoteka recenzji do użytku służbowego.

4) Kartoteka w układzie alfabetycznym obejmująca ilu
stracje zamieszczone w wydawnictwach periodycznych 
i podręcznikach.

Przy reorganizacji katalogów należy również zmienić 
i sposób korzystania z nich. Niezbędne jest wprowadzenie 
stałych dyżurów wykwalifikowanych bibliografów. Należy 
dobrze poinformować czytelników o systemie katalogów bi
blioteki za pośrednictwem plakatu, podającego wszystkie 
rodzaje katalogów oraz ich wzajemne powiązanie ze sobą. 
Ważne jest dokładne zaznajom enie czytelnika ze sposobem 
kofzystania z katalogów oraz umieszczanie informacji przy 
działach katalogu, nastręczających czytelnikowi trudności 
1Г poszukiwaniach.

Opracowanie katalogów wymaga wysokich kwalifikacji 
kierownika działu opracowania, czyli redaktora katalogu. 
Potrzebne jest ponadto opracowanie specjalnej instrukcji 
dotyczącej prowadzenia katalogów w bibliotekach wojewódz
kich i krajowych.'

Opr. / .  Sz.

SIEĆ BIBLIOTEK AKADEMII NAUK ZSRR
■ Poniższe obszerne streszczenie artykułu umieszczonego w 
nr 2 br. czasopisma „B:bliotiekar’“ pt. „Bibl otiecznaja siet’ 
Akademii Nauk SSSR“, D. Lebiediew, K. Saranowski po
winno zainteresować polskich bibliotekarzy лг szczególności 
z powodu zbliżającego się powołania do życia analogicznej 
polskiej Akademii Nauk, która skupi w swym ło
nie najwybitniejszych uczonych oraz prawdopodobnie scen
tralizuje pewne instytucje naukowe wraz z ich warsztatami 
pracy (a więc i z bibliotekami).

Radziecka Akademia Nauk ma za sobą wiele lat dz'a- 
łalności, powstała bowiem już po śmierci Piotra Wielkiego, 
lecz przez niego była projektowana. Jest ona największym 
na świecie organizmem naukowo-badawczym. Oprócz wielu 
instytutów i pracowni-laborator ów zgrupoAvanych w Mos
kwie i Leningradzie ma ona rozgałęzioną sieć filii i stacji, 
znajdujących się w różnych ośrodkach kraju.

Struktura Akademii, ustalona ostatecznie w czasie „p'ę- 
ciolatek“ stalinowskich, Avymagala nowego rozstrzy
gnięcia w dziedzinie form organizacyjnych służby bibliotecz
nej.

Zdecydowano połączyć biblioteki Akademii w jedną sieć. 
Zespolenie to odbywało s ’ę pod przewodnictwem działacza 
bibliotecznego, dyrektora Akademii nauk ZSRR, prof. I. I. 
Jako^rkina. Zagadnienie połączenia bibliotek różnych pod 
względem metod pracy i zaopatrzenia w jednolity system, 
działający pod kierown'ctwem Akademii było bezsprzecznie 
niezmiernie interesującym doświadczeniem, interesującym 
zarówno dla instytucji naukowo badawczych jak i dla wyż
szych zalcładów naukowych, ministerstw i w szczególno
ści — dla b'bliotek republik związkowych.

W  c'ągu pierwszego stulecia swej działalności Akademia 
rozporząęlzała tylko jedyną^ biblioteką, biblioteką podsta
wową. Dzisiaj ta biblioteka rozrosła sijg i stała się jedną 
z największych bibliotek nie tylko Związku Radzieckiego,

ale i całego świata. Na początku XIX w. przy muzeach Aka
demii zaczęły powstawać b blioteki (zoologiczna, botanicz
na, mineralog czna), które ani organizacyjnie ani meto
dycznie nie były związane z Biblioteką Główną (podstawo
wą) Akademii Nauk. W wielu z n'ch system pracy był 
przestarzały zarówno pod względem doboru zbiorów jak 
i zasad organizacji i techniki. Po Wielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej powstawały nowe instytuty, powstawały w n ch 
nowe bibl oteki ró^inież nie związane ściśle z Główną Bi- 
bl’oteką Akademii. Nasunęła się konieczność rozAV ązania 
sprawy organizacji służby bibliotecznej. Trzeba było znaleźć 
formę, która pozwoliłaby korzystać z przeлvodnictwa 
wielkiej ogólno-naukowej biblioteki, jaką jest Biblioteka 
Akademii Na.sk ZSRR. Reorganizacja ta zaczęła się w r. 
1929. Jednocześnie reorganizov.ano В bliotekę G ówną, 
gdz’e centralizowano administrację i metodologię prac bi
bliotecznych całej tworzącej się sieci.

Pracownicy bibliotek specjalnych w instytutach, muzeach, 
laboratoriach zostali przeniesieni na etat Bibliotelci Giównej 
Akademii; zasoby biblioteczne zostały wcitlone do jednego, 
wielkiego księgozbioru Akademii. Od tej chwili planowanie, 
kompletowanie, katalogowanie dokonywa s'ę pod bezpośre
dnim kierownictwem Biblioteki Głównej, ale do o])owiąz- 
ków instytutów Akademii należy nadal konserwacja zbiorów 
i ich ramowe planowanie. Skoncentrowan e spraw personal
nych w ramach Akademii pozwoliło podn‘eść poziom kwali
fikacji fachowych pracowników, pozwoliło na zorganizowanie 
pomocy fachowej w mniejszych bibl otekach, pozwoliło na 
zorganizowanie ekip pracowniczych z Centrali wysyłanych 
do opracowania zbiorów w mniejszych bibliotekach, bory
kających s’ę z trudnościami związanymi z zaAvodem bibliote
karskim, dało możność opracowan:'a katalogów systematy
cznych, dało możność wyrównania poziomu naukowości 
bibliotek sieci.
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Centralne zaopatrywanie bibliotek, kompletowanie zaso
bów pozwala planowo rozdzielić materiał, umożliwia zapew
nienie Avlaścinym bibliotekom dostarczanie właściwych dla 
ich potrzeb zbiorów.

Dla naszych potrzeb bibliotecznych pouczający jest poda
wany przez autorów aitykułu — sposób zaopatryлvania 
bibliotek. Całkowitą produkcję drukarską, ukazującą się 
na terenie ZSRR kompletuje Biblioteka Główna Akademii 
Nauk ZSRR. Kierownicy bibliotek specjalnych zaznajamiają 
s'ę co tydzień w oddziale zaopatrzenia z wydawnictwami, , 
które wpływają jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki. 
Zestawiają następnie spisy potrzebnych im wydawnictw. 
Natomiast zakiip materiałów wynotowanych przeprowadza
ją już pracownicy Biblioteki Głównej. Dzięki temu syste
mowi — central zacji zakupóлv — usprawniono zaopatry
wanie bibliotek przede wszystkim produkcję obcą, usu
nięto nabywanie (jakie często zbędne) tych samych wy
dawnictw zagranicznych przez bibloteki, które ich nie wyko
rzystują we лvła£ciwej mierze. Biblioteki przesyłają wykazy 
niezbędnej literatury zagranicznej do biura naukowego 
Akademii. Po przejrzeniu ich przez specjalistów-naukow- 
ców wykazy te kierowane są do dalszego wykonania do wy
działów zagranicznych В blioteki Głównej. Dzięki scentra
lizowaniu kompletowania zbiorów usprawniono również wy
mianę międzynarodową

Opracowanie zbiorów jest również centralizowane лу Bi
bliotece Głównej, w oddziale opracowan a zbiorów. Książ
ki rozsyła się do bibliotek na ogół wraz z drukowanymi 
kartkami katalogowymi. System ten, odciążając pracowni
ka bibliotecznego od robót manipulacyjnych pozwolił mu 
poświęcać więcej czasu na jego wlaśc wą pracę — pracę 
z czytelnikiem.

W katalogu centralnym (Avszystkicłi bibliotek), znajdują
cym s’ę w Bibliotece Głównej, przecłioATuje się drugie eg
zemplarze kartek katalogowych dla książek, rozsyłanych w 
teren. Na kartkach tych umieszcza się adnotacje, w jakiej 
bibliotece znajduje się dane dzie’o. Katalogi te są alfabe
tyczne i systematyczne; unaoczniają one лу jednym miejscu 
zasoby wszystkich bibliotek sieci.

Katalogi w poszczególnych bibl otekach sieci nie są iden
tyczne pod względem ich usystematyzowania. Zależnie od 
potrzeb czytelnika, korzystającego z ośrodka w bibliote
kach mogą być katalogi artykułów z czasopism, informato
ry personalne (jak np. w „Domu Puszkina“ ) i in. Jednak 
bibliografia w śc’słym znaczeniu tego słowa jest koordyno
wana przez Bibliotekę Główną Akademii Nauk ZSRR, któ
ra organizuje opracowania retrospektyлvne, bibl'ografie bi
bliografii itp.

Obecnie sieć składa się z 39 bibliotek. Poza siecią znaj
dują się jeszcze 53 biblioteki, które równ'eż zaopatrywane 
są centralnie. Ich pracownicy nie należą do etatów Biblio
teki Głównej A. N,

Wśród niektórych bibliotek specjalnych znajdują się 
zb ornice, posiadające najpiękniejsze, najkompletniejsze 
księgozbiory specjalne śiviata. Do nich należą np. b:’błiote^ 
ki instytutu matematycznego, botanicznego, fizyko-technicz- 
nego.

W ciągń lat organizacyjnych dla sieci i centralnego jej 
zaopatrywania zarysowały się dwie ewentualności: biblio
teki zaopatrują się w całkowity dorobek naukowy swojej 
specjalności lub tylko w dzieła najno-irsze. Sprawa została 
rozstrzygnięta w ten sposób, że wielkie, specjalne biblioteki
0 szerokiej tematyce specjalności posiadają zbiory możli
wie kompletne bez względu na czas ich wydania; biblioteki 
instytutowe, w szczególności laboratoryjne — nie kompletu
ją dzieł, z których w zasadzie rzadko się korzysta.

Aby ułatwić uczonemu korzystan e z potrzebnych mu po
mocy naukowych zdecydowano utworzyć w IMoskwie — do
kąd w 1834 r. zostało przeniesione Prezydium Akademii 
Nauk ZSRR — oddział Biblioteki Głównej, nazwany „sek
torem sieci bibliotek specjalnych", który opiekuje się spo
sób opisany powyżej tylko bibliotekami specjalnymi, znajdu
jącymi się w Moskwie.

Akademia Nauk ZSRR stwarza swe oddziały, filie w róż
nych częściach kraju. Pracown’cy bibliotek w filiach korzy
stają z pomocy Centrali, nie są jednak na etacie Bibl oteki 
Głównej. Projektuje się zwo’anie konferencji pracowników 
bibFotek akademickich, pracujących na kresach kraju. Do
tychczas nie dotarły do Polski wiadomości, czy zjazd taki 
s'ę odbył i jakie były jego uchwały.

Scentralizowanie bibliotek Akademii w jednej sieci, cen
tralne opracowanie zbiorów i zaopatrzenie bibliotek, cen
tralne rozwiązywanie zagadnienia kadr bibliotekarskich i — 
najistotniejsze — centralne planowanie, zdało egzamin u na
szego wielkiego sąsiada. Nie jest to jednak — wed’ug opi
nii autorów artykułu — ostatnie słowo w usprawnieniu 
prac b bliotecznych, w organizacji sieci i zлviązanycłl z nią 
zagadnień bibliotecznych. В blioteki Akademii Nauk repu
blik związkowych stają teraz przed zagadnieniem p zepro- 
wadzenia w swoich komórkach podobnej centralizacji, stwo-

enia sieci i ich kierownictw?

W Polsce nie ma jeszcze określonej sieci bibliotek nau- 
j  Iłowych, nie ma jeszcze Akademii Nauk, jednakże nawiązu

jąc do doświadczeń radzieckich chcę zachęcić kolegów do 
wysuwania projektów rozwiązania tych spraw i do dyskusji 
na ten temat.

H. Handelsmanóima 
Warszawa

NOWY GMACH BlBLIOTETil 
UNIW EHSYTECKIEJ W SARATOWIE

W Związku Radzieckim powstajtf szereg nowych budyn-\^ 
ków bibliotek różnych typów. Zgodnym wys lkiem inżynie- 
ia i bibliotekarza radzieckiego opracowane są założenia pro
jektowe i projekty techniczne wiełk ch, gigantycznych bu
dowli jak również małych szeroko rozpowszechnionych jed
nopiętrowych budynków dla pomieszczenia bibliotek wiej
skich.

W Nr 9/1950 czasopisma „Bibliotiekar’“ znajdujemy 
wzmiankę o niedawno zatwierdzonym projekcie norrego bu- 
iynku biblioteki Państwowego Uniwersytetu im. Czerny- 
zewskiego w Saratowie, który ma powstać w latach 1950— 

1952. Budynek wejdz e do zespołu budynków uniwersytetu
1 mieścić ma 9 sal czytelnianych z ogólną liczbą 600 miejsc 
oraz magazyn na 1 800 ООО tomów.
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Projekt przewiduje zasadniczy podział pomieszczeń na 
trzy grupy: biblioteki паиколус] (prawa oficyna), biblioteki 
studenck ej (lewa oficyna) i biblioteki ogólnej dla czytelni- 
kÓTO (część główna).

Czytelnie mają następujące przeznaczenie: '

1) dla studentów zaawansoAvanych, 2) dla studentów 
młodszych, 3) dla personelu profesorskiego, 4) książek 
rzadkich, 5) mikrofilmów, 6) literatury informacyjnej, 7) 
literatury regionalnej, 8) czasopism, 9) ogólna dla pracow
ników naukowych, pedagogów, lekarzy i innych specjali
stów nie należących do wspólpracown.ków uniwersytetu.

Na każdym piętrze przewidziane są punkty wydawania 
książek połączone z magazynami podręcznymi, które łączą 
się z magazynem głównym. Magazyn główny zaprojektowa
ny jest na 9 pięter w całej wysokości budynku i powiązany 
jest dobrze z punktami лvydawania książek. W rezultacie 
osiągnięto dogodne rozplanowanie dróg książki i czytelnika.

Projekt uniknął pewnych przerostów, mających często 
miejsce, przy projektowaniu budynków bibliotecznych лу 
związku z pomieszczeniem sali katalogowej, pracowni i. ka
talogów wewnętrznego użytku.

Różnicę tę ilustruje poniższe zestawienie rozmiarÓAV sal
katalogowych:
1. Biblioteka wojewódzka w Nowgorodzie 500 ООО tomów 

100 m

2. Biblioteka wojewódzka w Kalininie 600 000 tomów 
160 Ш

3. Bibl. wojewódzka w Stalingradzie 1000 000 tomów 
120 m

4. Państw. Biblioteka Publiczna w Swierdłowsku 1 ООО ООО 
tomów — 200 m

5. Państw. Biblioteka Publiczna Kazakskiej Rep. 1 500 ООО
— 260 m.

6. Państw. Biblioteka Naukowa w Rostowie 1 500 ООО to
mów — 200 m

7. Biblioteka Naukowa Uniwersytetu w Saratowie 1 800 ООО 

tomów — 143 m

Różnice te wskazują nam, iż przy dobrym rozplanowaniu
pomieszczeń wewnętrznych można osiągn4ć znaczne oszczęd
ności w rozmiarach budynku.

O PIERWSZYCH KSIĄŻKACH DRUKOWANYCH 
W ROSJI

Dnia 1 marca 1564 r. ujrzała światło dzienne w drukarni 
państwowej w Moskwie oficjalnie pierwsza książka druko
wana w Rosji. Działo się to za panowania cara Iwana 
Groźnego. Iwan Groźny, umysł bystry i wnikliwy, był na 
owe czasy człowiekiem b. wykształconym. Jego surowa po
lityka wobec bojarów — feudałów wywołana była koniecz
nością walki o wzmocnienie scentral zowanego państwa. 
Książka była zawsze środkiem wpływów ideowych, które 
mądry władca chciał skupić i unifikować. Zapewne car wi
dział nieraz książki drukowane z zachodu i południa, możli
we, że posiadał je w swojej bibliotece.

Mistrzem pierwszego dzieła drukarni państwowej był en
tuzjasta i bohater sztuki drukarskiej Iwanow Fiodorow. 
Nowsze badania wykazały, źe już wcześniej, bo w latach 
1559 — 1562 ukazało się 6 anonimowych drukowanych 
ksiąg cerkiewnych, bardzo prymitywnych w formie, a wy
dawcą ich i drukarzem był Marusza Niefediew. Nie zmniej
sza to jednak roli Fiodorowa, który zasłużył sobie na po
śmiertną sławę i pomnik, wystawiony w Moskwie. Napis 
na pomniku: „drukarzowi książek dotąd niewidzianych", 
stwierdza, że Fiodorow podniósł sztukę drukarską na wy
soki poziom. Był on artystą narodowym, nie tylko druka
rzem, był wydawcą, korektorem, odlewaczem liter, a sam 
siebie nazyлva w posłowiu działaczem książki. Śmiało mo
żemy go nazwać rosyjskim Gutenbergiem, bo jak przed 
tamtym, tak i przed nim były bardzo nieudolne próby 
diukarstwa — które zostały podniesione do godności sztuki. 
Zjawienie się ks‘ążki drukowanej — poprzedzała książka 
rękopiśmienna. Droga rozwoju rękopisu prowadzi od „Ewan
gelii Ostromira“ r. 1056 — 1057 do połowy w. XVI (chwi
li zjawienia się ksiąg drukpwanych). Karty tytułowej księ
ga rękopiśmienna nie posiadała. Miniatura na frbntopisie

przedstawiała legendarnego autora książki; tekst zaczynał 
się od inicjałów, przedstawiających połączenia kół, roślin, 
łuków. Całość barwna i malownicza. Przeważają kolory: 
złoty, cynober, zielony, ciemnoniebieski i żółty. Tekst cha
rakteryzuje mnóstwo czerwonych liter i wierszy. Pismo 
ścisłe „ustaw“. Litery duże i wyraźne, przystosowane do 
czytania na glos. Oryginalność miniatur polegała na tym, 
że miniaturzyści nieraz wyrażają w swej sztuce to, co wie- 

I dzieli o treści książki, rysują fantastyczne bitwy, malują 
na własny sposób szczegóły historyczne i obyczajowe. Prze
pisywanie ksiąg było udziałem tak mnichów jak i ludzi 
świeckich. Z biegiem czasu do ksiąg rękop śmiennych wkrad
ło się dużo błędów, które nieraz całkowicie zniekształcały 
sens. Książe Wasyli, ojciec; Iwana Groźnego, w r. 1515 
wezwał z góry Atos mnicha Maksyma Greka, człowieka 
wysoce wykształconego, znawcę języków starożytnych. Mak
sym Grek, rodem z Albanii kształcił się i długo mieszkał 
wc Włoszech, gdzie patrzył na wysoki poziom odradzają
cych się nauk i sztuk. W Moskwie zajął s ę Grek nie tylko 
tłumaczeniem greckich rękopisów, ale i korektą własnych, 
słowiańskich. Możliwe, że on był doradcą Groźnego, gdy 
car szukał środków, które położyłyby kres rozpowszechnia
niu wadliwie przepisywanych ksiąg. Zaczęto więc w r. 1553 
budować pierwszą drukarn'ę państwową, budowa i urzą
dzenie której trwało 10 lat. Pierwsza została wydana książ
ka liturgiczna „Apostoł“. Druk jej był piękny i wyraźny, 
dwubarwny — czerwony i czarny. Wykwintne, pełne 
wdzięku litery tytułowe, nagłówki rzeźbione w drzew'e, nad 
nagłówkami ornamenta. Karty tytułowej „Apostoł" jeszcze 
nie posiada. W końcu książki posłowie, w którym Fiodorow 
opowiada okoliczności powstawania ks ążki. Oprócz „Apo
stoła" wydał Fiodorow jeszcze 2  „Czasowniki". Były to
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już skromne broszury. Technika druku dwukolorowanego, 
styl inicjałów i ornamentów „Apostoła" i „Czasowników” 
były wzorem na przyszłość n'e* tylko dla drukarzy Moskwy, 
ale także Białorusi i Litwy. Te najstarsze księgi moskiewskie 
najbardziej podobne są do rękopiśmiennych, chociaż tech
nika druku zbliża je także do zachodnich — wenecjańskich 
i do słowiańskich — litewsko-polskich. Są one jakby syn
tezą książki rękopiśmiennej i drukowanej XVT w. Mimo 
to podobieństwo wyróżnia je cecha indywidualna. Jest nią 
posłowie, w którym wydawcy i drukarze umieszczali swe 
autobiografie lub opisywali szczegóły powstawania ks‘ążki. 
Podobnych dodatków nie posiada ani książka zachodnia ani 
południa. Drukara mówi o sobie z taką pokorą, z takim 
uniżeniem — jak nigdzie indziej.

Po Fiodorowie drukarzami w drukarni państwowej byli 
Mstislawiec, uczeń i pomocnik Fiodorowa i Andronik Newe- 
ża, którzy wydali Apostoła, Ewangelie, Psałterze. W ciągu 
50 lat drukarstwa stworzono w Moskwie typ księgi cer- 
kiewno-słowiańskiej, mającej służyć jednocześnie i do na
uki czytania. Jest ona wyraźną i logiczną we wszystkich 
swych elementach. Oryginalność moskiewskiego drukarstwa 
polegała jeszcze na tym, że było ono owocem działalności 
państwowej. Państwo сгилуа1о nad planowaniem produkcji, 
nad treścią i nad formą zewnętrzną książki. Była ona cał
kowitym wyrazem kultury narodowej, jak dzieło architek
tury lub malarstwa.

K. Gawarecka 
Lublin

Z bibliotek dziecięcych   --------

RYSUNKOWE DZIENNICZKI LEKTURY

Kiedy najmłodsi czytelnicy zwracają mi książki, lubię po
gawędzić z nimi na temat tego, co przeczytali.

Otóż zdarzyło się, że zwracała książkę dziewczynka dzie
sięcioletnia, ucz. II kl. i zapytana, co czytała, co jej się po
dobało w ks ążeczce — nie umiała nic odpowiedzieć. Otwo
rzyłam wówczas książeczkę na stronicy, gdzie był obrazek 
i poprosiłam, żeby powiedziała, co ten obrazek przedstawia. 

f  Dziewczynka wywiązała się a zadania zupełnie dobrze. 
Powiedziała nie tylko o tym, co widzi na obrazku, ale 
usłyszałam od niej treść całej ks ążeczki. To zdarzenie 
nasunęło mi myśl, żeby zachęcić najmłodszych czytel
ników do wykonywania rysunków czytanych baśni. Pora
dziłam więc tej dziewczynce, aby po przeczytaniu, baśni 
zamknęła książeczkę, pomyślała o tym, co w niej było 
najważniejsze, co jej się najwięcej podobało i żeby to 
właśnie narysowała. Dalej zaproponowałam jej, aby po 
skończeniu rysunku, otworzyła książeczkę, spojrzała na 
tytuł i na to, kto ją napisał, i umieściła tytuł książeczki 
i nazwisko autora przy wykonywanym przez siebie rysun
ku. Ten przykład zachęcił jej koleżanki i kolegów, którzy 
zaczęli ilustrować przeczytane książki. Aby zachęcić innych 
czytelników do rysowania, pokazywałam przy każdej okazji 
wykonane prace, ogłaszałam nazwiska dzieci z zaznacze
niem, z której są szkoły. W r^ultacie sami czytelnicy 
zwracali się do mnie z zapytaniem, czy mogą rysować 
w dzienniczku lektury. Mam w projekcie urządzenie wy-

WYSTAWA KSIĄŻEK RADZIECKICH Z DZIEDZIN^: 
SZTUKI

W ramach Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej Biblioteka Akademii Sztuk Plastycznych лу War
szawie urządziła wystawę książki radzieckiej o sztuce. Wy- 
sta-\ra miała ńa celu bliższy i bardziej bezpośredni kontakt 
studenta z wydawnictwami radzieckimi.

Wystawa umieszczona w sali bibliotecznej cieszyła się du
żym zainteresowaniem zwiedzających. W_^^tmosferę sztuki 
wprowadzały 1’czne barwne reprodukcje malarstwa rosyj
skiego i radzieckiego, rozwieszone na ścianach, a o celach 
dydaktycznych wystawy mówił napis, witający zwiedzających 
wystawę „Sztuka jest własnością ludu“ — z listu Lenina do 
Klary Zetkin — napis, który głosił, że sztuka radziecka służy 
postępowi, odzwierciadla rzeczywistość socjalistyczną, na
wiązuje do przeszłości historycznej. Wydawnictwa o sztu
ce są tego wyrazem, wychowują bowiem masy pracujące, są 
nosicielem najbardziej postępowych idei.

Wystawa obejmowała działy: malarstwo, grafikę, rzeźbę, 
architekturę, malarstwo dekoracyjne, technologię, historię 
sztuki, teatr i kostiumologię. Wszystkie eksponaty były wła
snością Biblioteki ASP. Wystawa ze względu na trudności 
lokalowe trwać miała od 6-go do 15-go włącznie, przedłużo
na jednak została w związku z Kongresem Pokoju do dnia 
27 listopada 1950 r.

/ .  Tarkowska 
Warszawa

stawy takich prac dzieci. Zaznaczam, że nie może tu być 
żadnego przymusu ze strony bibliotekarki; rysunki mogą 
być wykonywane tylko z własnej woli czytelników, a dobry 
przykład udanych prac zdziała w ęcej niż wszelkie namowy.

Rysowanie w b-ce może się wydawać niektórym osobom 
tylko zabawką. Moje zdanie jest jednak inne: rysunek 
jest dla dzieci przyjemną formą wyrażania ich myśli i wy
obrażeń, łatwiejszą niż mowa i pismo.

Jeśli po pewnym czasie czytelnik taki ogląda swój 
zeszyt, bez trudu przypomina sobie, co oznaczały rysun
ki — treść czytanych książek staje przed jego oczyma.

Poza tym, że dzieci same chętnie zaglądają do swoich 
rysunkowych dzienniczków lektury, co pewien czas przy
noszą je do wypożyczalni; omawiamy wtedy wspólnie treść 
książeczek, na podstawie których sporządzone zostały ry
sunki.

Tak e przeglądanie i omawianie rysunkowych dziennicz
ków lektury może posłużyć również do porównania spo
sobu ujęcia jednej książeczki przez różnych czytelników.

Tym wszystkim dzieciom, które zgłaszają się same 
z chęcią rysowania, tłumaczę, aby obok rysunku umieszcza
ły nazwisko autora i tytuł książeczki. Wiemy o tym, że 
z tytułami i autorami dzieci mają prawdziwy kłopot, a co 
za tym idzie, nie umieją wybierać książek z katalogów. 
Skoro przyzwyczaimy je do notowania nazwisk autorów 
i tytułów książek przy każdym rysunku i wskażemy mu prak
tyczne zastosowanie tych wiadomości — dzieci przyswoją
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sobie umiejętność opero\vania nazwiskaraj autorów i tytu
łami książek, łatwiej im już będzie wyszukiwać książki 
w katalogach.

Oczywiście jedne rysunki są mniej udane, inne więcej. 
Zależy to od zdolności rys inkowych dziecka. Samo wykona- 
n ‘e nie ma w tym wypadku znaczenia, natomiast wartość 
stanowi fakt pracy dziecka, pracy związanej z książką.

Barbara Durajoitm 
Łódź

CZYTELNICTWO DZIECIĘCE ZAGRANICĄ

Niedawno ukazał się w angielskiin czasopiśmie „The 
Schoolmaster“ artykuł U. G. Llewelyna pt. „Children‘s 
Reading“, w którym autor zdaje sprawę z badań nad czy
telnictwem przeprowadzonych wśród dzieci 10 i 11-letnich.

Z badań tych wynika, że życzenia chłopców tego wieku 
odnoszą się do posiadania bogactwa, dobrych wyników w 
sporcie, pożywienia, własnych rzeczy, zwierząt, władzy nad 
otoczeniem oraz do przeżywania przygód. D/Liewc_ęta na
tomiast pragną pożywienia, bogactwa, władzy, strojów, to
warzyszy zabaw, rozrywelc, wygód. Zainteresowania te są 
odzw erciadleniem życia w ustroju kapitalistycznym. W tym 
samym czasie przeprowadzona ankieta wśród dzieci w ZSRR 
wykazała, że piagną one g.ównie być pożytecznymi człon
kami społeczeństwa radzieckiego.

Llevelyn pragnie, by literatura dziecięca odpowiadała wy
mienionym zainteresowaniom dziecięcym. Jeśli 1 terat„ra 
br„kowa, tzw. „penny dreadful“ jest tak rozchwytywana 
wśród dzieci, to dlatego, że odwracając je od realnego ży
cia daje upust ich fantazji i zaspokaja wyrażone poprzednio 
życzenia.

Badania Llewelyna wykazują, że chłopcy w większym 
stopniu od dziewcząt są zainteresowani powieść ami (25%— 
23% ), literaturą popularno-naukową (13% — 2% ), dziew
częta natomiast chętniej od chłopców czytają .utwoiy poe
tyckie. (11%—4% ), utwory dramatyzowane (20%—8% ).

W powieściach interesują chłopców przede wszystkim 
przygody (60% ),w mniejszym stopniu technilca (11%), 
szkoła (11% ), zwierzęta (10% ). Dziewczęta znowu szukają 
w ks’ążce opowiadań o szkole (50% ), przygód (33%),
0 życiu domowym (11% ), o zwierzętach (9% ).

Llewelyn analogicznie do podobnych badań przeprowa
dzonych w innych krajach zauważył spadek zainteresoлvań 
bajką. Sądzi, że zainteresowania te są sztucznie wywołyлvane
1 podtrzymywane przez rodziców. Z własnych badań wy
prowadza wniosek, że należałoby organizować tygodnie 
uświadamiające rodziców w pizedmioc e literatury dziecię
cej oraz zakładać к1_Ъу dziecięcych czytelników, w któ
rych znaleźliby książki, najbardziej ich interesujące.

Nie ulega wątpliAVości, że takie postawienie sprawy n'e 
wykorzystuje możliwości wychowawczych książki, że nie 
może dać podniety do rozлvinięcia możliwości kształcenia 
i doskonalen'a się, pozostawią^ natomiast otwarte szerokie 
pole do nadużyć ze strony nieuczciwych wydawców.

Inaczej wyglądają te sprawy w ZSRR i w krajach de
mokracji ludoAvych. Tu kładzie się nacisk na świadomy 
wysiłek w kierunku własnego rozwoju. Planowa akcja wy
dawnicza służy w tym wypadku pomocą.

W nr 26 niemieckiego pisma „Die neue Schule“ Walter 
Pollatschek w artykule „Weg und Ziele des Kindeibuch- 
verlags“ daje nam przykład z N emieckiej Republiki De
mokratycznej. Powstało tam specjalne wydawnictwo, któ.ego 
zadaniem jest wydawanie książek dla dzieci, których treść 
wiązałaby się z rzeczywistością. Nowa literatura dziecięca 
stawia sobie zadania Avychowawcze. Chce obudzić w dz e- 
ciach przekonanie, że św at jest zmienny, i że te zmiany 
są przede wszystkim wywołane przez zorganizowany spo
łeczny wysiłek ludzi. Chodzi jej o wykazanie, że człowiek 
jest związany ze społeczeństwem, że należy walczyć o pokój 
i o jedność Niemiec. Książka dla dziecka ma obudzić so
lidarność z innymi narodam', głównie ze Zwiąi.kiem Ra
dzieckim. To są postulatyj które realizują pisa.ze w opo
wiadaniach o pracach fabryk, wsi, organizacji młodzieżo
wych. Książka ma apelować do sił twórczych młodego czy
telnika, a nie roz\vijać marzycielstwa i sentymentalizmu, ma 
obudzić zapał do wszystkiego, co dobre, wielkie i sprawied
liwe, ma rozwijać socjalistyczny humanizm. W Niemieckiej 
Republice Demokratycznej wydano już wiele tak ch ksią
żek, które odpowiadają tym założeniom. Autorami są Jans, 
Ursula Baer, Kantorowicz, Martin Mohl, Pollatschek. Doko
nano też szeregu tłumaczeń. Z rosyjskiego przetłumaczono 
i wydano Wasyleiftę, Marszaka, a z dawnych pisarzy Cze
chowa; z czeskiego — Olega Zingera, Edwarda Petiskę, 
Mirosława Saskę; z francuskiego Chauveta. Wznowiono 
najwartościowsze bajki Andersena i Hauffa. N ezależnie 
od tego wydano wiele ciekawych książek pop Jarno-nau- 
kowych.

i. Б. 

Z żijcia biblio/ek
SPRAW OZDANIE

z działalności Biblioteki Publ.cznej m. st. W arszawy 
w I półroczu 1950 r.

I. Rozbudowa sieci bibliotecznej.
Rozwój sieci bibl otecznej jest stale opóźniany przez 

trudności lokalowe. Trudności te uniemożliwiły wykonanie 
planu 1949 roku, z którego na rok bieżący pozostało do 
zrealizowania otwarcie 1 wypożyczalni dla dorosłych i mło
dzieży i 1 bibl oteki dziecięcej. Natomiast już pod koniec 
roku 194f9 uruchomiono Centralną Wypożyczalnię Komple
tów R.;chomych dla D^eci przy ul. Pięknej 15 jako pierw
szą placówkę Biblioteki Publicznej z Planu 6-letniego.

W pierwszym półroczu uruchomiono Wypożyczalnię nr 20 
w osiedlu W.S.M. przy ul.' Szustra 92/100 oraz przen esio- 
no Wypożyczalnię nr 14 z ul. Elbląskiej do lokalu na te:e- 
nie osiedla Z.O.R.-u przy ul. Okopowej 7.

Stan sieci bibliotecznej w dniu 30 czerwca br, wyrażał 
się liczbą 52 placówek, a mianowicie:

a) placówki centralne*) 10 placówek

*) Do placówek centralnych zalicza się 5 placówek Bi- 
ЬГoteki Giównej (1. Dzdał Zasadniczy, 2. Dział Czasopism,
3. Czytelnia Podręcna, 4. Dział Sztuki i Rzemiosł Arty
stycznych. 5. Dział Zbiorów'Specjalnych), 3. biblioteki spe
cjalne (1. Czytelnia Bibliologiczna, 2. Czytelń‘a Komunalna,
3. Muzeum Książki Dziecięcej), dwie centralne wypoży
czalnie kompletów ruchomych (1. dla dorosłych i młodzie
ży, 2. dla dzieci).
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b) dzielnicowe czytelnie naukowe S
c) dzielnicowe wypożyczalnie Kompletów 

Ruchomych 1
d) wypożyczalnie dla dorosłych i młodzieży 20
e) biblioteki dziecięce**) 16

r a z e m 52 placówek
W drugim półroczu 1950 r. jako dopełnienie planu 1949 

roku zostanie uruchomiona biblioteka dziec:ęca przy ul. 
Górczewskiej nr 5/7/9 oraz dalsze placówki Planu 6-letn'e- 
go a mianowicie: dzielnicowa Wypożyczalnia Kompletów 
Ruchomych przy ul. Krypskiej 31 i Wypożyczalnia nr 21 
na Powązkach,

II. Księgozbiory.
W pierwszym półroczu br. ks’ęgozbiory Biblioteki Publi

cznej powiększyły się o 21985 woluminów, z czego przy

padło na:
a) zakup 12 022 woL (55%)
b) egzemplarz obowiązkowy 2 834 „ (13%)
c) dary 6 505 „ (29%)
d) wymianę 624 „ (3% )

r a z e m  21985 woluminów 
Należy podkreślić tu znaczną liczbę darów, głównie Mi

nisterstwa Oświaty, które przydzieliło Bibl otece 50 komple
tów literatury marksistowskiej. Komplety te zostały roz
prowadzone pomiędzy placówkami bibliotecznymi.

Stan księgozbiorów Biblioteki Publicznej osiągnął na 
dzień 30 czerwca liczbę ok. 390 tysięcy woluminów,z cze
go księgozbiory udostępnione ok. 210 tys. wol. (54% ), nie- 
udostępnione ok. 180 tys. woL (46%).

III. Udostępnianie

A Rozwój frekwencji

Ilość
1

półrocze
19S0

I p ó ł r o c z e
1У49 1948 1947

O dw iedzin 
czytelń ikóuj

638 8C6 586 731 456 851 246 059

U dostępnio
nych

książek
794 034 729 152 580 741 285 725

Udostępnianie w I półroczu w porównaniu z latami ubieg
łymi przedstawia tabela A.

Frekwencja I półrocza br. wyniosła 109% frekwencji 
I półrocza ub. roku. W porównaniu zaś z I półroczem roku 
1947 frekwencja I półrocza br. wzrosła przeszło dwu i pół- 
krotnie.

**) W ilości 16 bibliotek dziecięcych mieści się 16 
czytelń dla dz eci i 2 wypożyczalnie dla dzieci. Istniejące 
wypożyczalnie dla dzieci (nr 1 przy ul. Kolektorskiej 9/11 
i nr 2 przy ul. Estońskiej 1) nie są narazie traktowane 
jako oddzielne placówki.

Bliższe dane co do frekwencji w I półroczu br. w po
szczególnych rodzajach placówek BiblioteW Publicznej w po
równaniu ż I półroczem ub. roku ilustrują tabele В i C.

B. Odwiedziny czytelników.
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Biblioteka gloiuna 6176Я 55514 117312 118090 99

Bibliot. specjalne 1771 1715 3486 3002 116

Czytelnie dzielnic 18543 13698 32241 33701 96

W ypf'źyrzalnia 
kompletóui rucho- 
mych 22176 24630 46826 23380 200

W ypożyc/aln ie 148959 131952 280911 237127 118

Bibliot. dziecięce 100290 57740 158030 17143J 92

, Ogółem .453507 285299 638806 58673! 109

Analizując zestawienia widzimy, że frekwencja w Bi
bliotece Głównej i Czytelniach Dzielnicowych utrzymuje 
się na poz'omie zeszłorocznej (spadek ilości odwiedzin po
kryty jest wzrostem ilości udostępnień), wzrost 
fiekwencji wykazują Wypożyczalnie dla dorosłych i mło
dzieży, Biblioteki Specjalne i Wypożyczalnie Kompletów 
Ruchomych (100% wzrostu!). Spadek frekwencji w Bi
bliotekach Dziecięcych (8% ) tłumaczy s'ę rozwojem sieci 
bibliotek szkolnych i rozszerzeniem programów nauczania, 
wsk itek czego dzieci mają mniej czasu na lekturę poza
szkolną.

C. Udostępnione książki.

Nazuja ośrodka
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Biblioteka głómna 121059 111944 233003 223502 104

Bibliot. specjalne 3002 2491 5493 5250 107

C zytelnie dzielnic 31547 24733 56260 52745 107

W ypożyczalnia 
kompletouj rucho 
mych 22176 24650 46826 28691 163

Wypo^:yczalnle 155593 138829 294433 247633 119

Bibliot. dziecięce 100290 57740 158030 171431 92

Ogółem 433667 i60376 794031 729152 109
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IV. Popularyzacja czytelnictwa.
W pierwszym półroczu br. Centrala Biblioteki Publicz

nej urządziła przy ul. Koszykowej 26 p'ęć większych wy
staw książek, związanych z następującymi tematami:

1. rocznica śmierci Wł. I. Lenina, 2 .rocznica utworze
nia Armii Czerwonej, 3. Międzynarodowy Dzień Kobiet,
4. Dzień 1 Maja, 5. Święto Ośw aty. Dwie ostatnie wy
stawy zwiedziło 45 wycieczek (przeszło 2 tysiące osób). 
W zw’ązku z Międzynarodowym Dniem Dziecka Oddział 
Bibliotek Dziecięcych urządz'ł wystawę pracy zespołowej 
wszystkich czytelń dziec'ęcych pod hasłem: „Nasza Ojczy
zna". Wystawę tę czynną od 1 do 7. VI. br., zwiedziło około 
400 osób (w tym 5 wycieczek).

W placówkach bibliotecznych w ciągu półrocza zorgani
zowano przeszło 330 mniejszych wystaw książek, sporządzo
no 66 mniejszych i większych katalogów zagadnieniowych 
i przesz’o 340 albumów i plakatów. Nadto urządzono 121 
lekcji bibliotecznych, ćwiczeń i zebrań z czytelnikami, 
6 konkursów, 2 imprezy artystyczne, 1 odczyt oraz około 
320 opowiadań bajek i głośnych czytań.

W zakresie poradnictwa udzielono 214 porad i ponad 
10 tysięcy informacji bibliograficznych,

Ryszard Pietrzykowski 
Warszawa

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA 
WE WROCŁAWIU

Pionierski okres wytężonej pracy nad zorganizowaniem 
i uporządkowaniem Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocła
wiu należy już do przeszłości. Praca weszła na normalne 
tory, choć szybkie tempo biegnącego naprzód życia narzuca 
wciąż nowe problemy do rozwiązania.

Zamykając bilans pierwszego pięciolecia swej działalnoś
ci, Biblioteka Uniwersytecka może pochlubić się poważ
nymi osiągnięciami. Liczebność księgozbioru osiągnęła na 
dzień 15.11.1950 r. cyfrę 939 280 wol. Wprawdzie podsta
wę księgozbioru stanowiły uratowane zasoby dawnej Bi
blioteki Uniwersyteckiej i dawnej Biblioteki Miejskiej, 
a więc w znacznej mierze wydawnictwa w obcych językach, 
lecz obok nich znalazło się w zbiorach sporo poloników, 
Biblioteka zaś od pierwszej chwili swego istnienia dążyła 
do spolszczenia księgozbióru, uzupełniając w odpowiedni 
sposób zasób książek, czyniąc skrzętnie poszukiwania w 
księgarniach i antykwarniach, gromadząc wydawnictwa 
źródłowe i opracowania polskie. Zakupiono przy tym — 
•jpierając się na wskazówkach profesorów i uwzględnia
jąc wykazy polecanych przez nich książek — większą ilość 
egzemplarzy dzieł potrzebnych studentom dla przygotowa
nia się do kolokwiów i egzaminów.

Kompletowano przy tym starannie wydawnictwa ra
dzieckie, ukazujące się na rynku księgarskim. Toteż w 
Czytelni Głównej zAviększa się frekwencja, ilość odwiedzin 
dochodzi do 160 dziennie. (Trzeba pamiętać, że we Wro
cławiu potrzeby czytelników zaspakajają również inne bi
blioteki naukowe jak Politechniczna, Lekarska, Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej, a zwłaszcza Ossolineum). Czytelni
ków przyciąga również możliwość korzystania z książek 
także w niedziele i święta, gdyż wtedy Czytelnia jest tak

samo jak i w dnie powszednie czynna bez pr7erwy od godz. 
8 do 20.

Księgozbiór podręczny Czytelni jest etale aktualizowa
ny i wynosi ponad 12 tysięcy wol.

Propagandę książki i czytelnictwa prowadzi się przez wy
wieszanie co dwa tygodnie na tablicy wykazów nowych 
przybytków Czytelni i najważniejszych przybytków Bi
blioteki, przez -wystawianie w gablotce co 10 dni najcie
kawszych wydawnictw zagranicznych i przez wystawy. 
Z większych wystaw pierwsza w tym roku wystawa sta
rych i nowych opraw połączona była z konkursem introli
gatorów. Wystawa litografii Daumier‘a pt. „Francja pierw
szej połowy XIX wieku w oświetleniu postępowej karyka- 
tuiy“ śsiągnęła zewsząd liczne wycieczki, obudziła zainte
resowanie w całym kraju i doczekała się żywego oddźwię
ku w prasie.

W ramach Tygodnia Oświaty urządzona była wystawa 
„Nauka polska służy budowie socjalizmu w planie 6-cio- 
letnim".

Obecnie duże zainteresowanie zwłaszcza wśród uczącej 
się młodzieży budzi wystawa radzieckiej literatury pięknej 
pt. „Literatura radziecka natchnieniem mas“. Wystawa 
obejmuje 3 działy: a) Wielka Rewolucja Październikowa 
w oczach pisarzy radzieckich; b) Wojna narodowa w lite
raturze radzieckiej; c) Budowa socjalizmu — na drodze 
do komunizmu. W projekcie jest jeszcze w tym roku wy
stawa sztychów Hogartta.

Schemat organizacyjny Biblioteki został ostatecznie skry
stalizowany i przedstawia s ę następująco: 1) Dyrekcja;
2) Sekretariat; 3) Dział Uzupełniania, 4) Dział Opraco
wania, 5) Dział Udostępniania, 6) Dział Cizasopism, 7) 
Dział Konserwacji, 8) Dział Bibliotek Instytutowych, 9) 
Dział Rękopisów, 10) Dział Starych Druków, 11) Gabinet 
Graficzny, 12) Gabinet Śląsko-Łużycki, 13) Gabinet Mu
zyczny, 14) Zbiór Kartograficzny, 15) Dział Informacji 
i Poradnictwa.

Oprócz tego istnieją samodzielne referaty: wystawowy 
i szkolenia zawodowego.

Biblioteka posiada introligatornię, mieszczącą się w 11 
salach, wyposażoną w nowoczesne maszyny o napędzie elek
trycznym. Introligatornia obsługuje oprócz Biblioteki za
kłady Uniwersytetu i Politechniki. Produkcja tygodniowa 
wynosi przeciętnie 700 wol.

Zaznaczy trzeba, że schemat ten nie nie został narzuco
ny z góry, lecz wypłynął wprost z potrzeb życia. Przykła
dem tego jest np. wyodrębnienie działu czasopism, który 
z powodu warunków lokalowych musi się mieścić vr innym 
budynku niż dziiał uzupełniania i opracowan a, czy powsta
nie gabinetu śląsko-łużyckiego i działu bibliotek instytuto
wych.

Życie również narzuciło wielką rozbudowę działów spec
jalnych jak starych druków (8 pracowników), rękop sów 
oraz gabinetu graficznego (6 pracowników). Starych dru
ków do 1800 r. posiada Biblioteka 152 tysiące, jest to dziś 
najbogatszy zbiór w Polsce, jeżeli chodzi o stare druki ob
ce. Proл'reniencyjnie wykazuje ten zbiór różne zespoły, 
z których wymienimy dwie bogate śląskie biblioteki pia
stowskie księcia Jerzego Rudolfa w Legnicy (tzw. Rudolfi-
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na) i starsza od niej bo sięgająca XVI wieku biblioteka 
księcia Legnicy i Brzegu Jerzego. Wspomnieć też należy
0 dwóch znalezionych dziełach, pochodzących z biblioteki 
króla Zygmunta Augusta. Jest to Majmon:des, More Ne- 
buchim Wenecja 1517 i Gesner Konrad, Bibliotheca uni- 
versalis Zurich 1545, t. 1 i 2.

Zbiór starych druków z dawnej Biblioteki Miejskiej w 
ilości 40 000 wol. jest całkowicie skatalogowany i dostęp
ny. Starodruki z dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej i ze 
zbiorów zabezpieczonych zostały przesortowane. Wydzielono 
inkunabuły, cały wiek XVI, oraz polonfca, silesiaca, slavi- 
ca, lusatica, aldiny i elzewiry i ustawiono je w porządku 
alfabetycznym, aby ułatwić ich udostępnianie, następnie za
brano s'ę do ich oznaczenia i katalogowania. Z wieku XVI 
oznaczono już 7300 dzieł (pozostało jeszcze około 2000), 
poloników 1405 wol., silesiaków 4061 wol. Cały prawie 
wiek XVII i XVIII tej części starych druków czeka na 
opracowanie.

Zbiór starych druków przedstawia wiele ciekawego ma- 
leriału do opracowania. Na specjalną uwagę zasługuje 
zbiór inkunabułów, liczący 2182 wol. Jest to zbiór cenny 
dla badaczy vrczesnego druku, zwłaszcza druków śląskich
1 polskich. Dotychczas zostały przeprowadzone badania 
tylko nad niektórymi egzemplarzami.

Z ciekawych zabytków wymienić można np. pierwszy 
druk polski wykonany we Wrocławiu u Elyana w 1475, nie
znany polskim bibliografom fragment dzieła profesora Uniw. 
Krakowskiego Michała Wrocławczyka „Practica auf das 
Jahr 1494“ i również nieznany dotychczas fragment dzieła 
Leonardą z Dobczyc ,Judic:um Cracoviense ad annum 
1500“. W celu udostępnienia ciekawego materiału, jakiego 
dostarczają inkunabuły, opracowanie zb:oru prowadzi się 
w szybkim tempie, 1290 inkunabułów jest już skatalogo
wanych i Yfkrótce ukażą się opracowane przez dr Kocow- 
skiego „Materiały do katalogu inkunabułów” Cz. I. Zaso
by rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej i dawnej 
Biblioteki Miejskiej poniosły podczas wojny wielkie straty, 
lak np. zaginął Jean Froissart-Chroniąue, rękopis z XV 
wieku z licznymi artystycznymi miniaturami i wiele innych. 
Obecnie dział rękopisów, posiada 9057 rękopisów. Zbiory 
nie są jeszcze opracowane, w'ęc nie można ich dokładnie 
scharakteryzować. Można jednak stwierdzić, że przeważają 
rękopisy średniowieczne i XVI уг. Są to przeważnie źródła 
historiograficzne i w ogóle opisowe z zakresu zagadnień hi
storycznych i historyczno-literackich związanych ze Śląs
kiem, oraz materiały do dziejów nauki i kultury średnio
wiecznej na Śląsku i jej związków z Polską.

O wartości materiałów świadczą cimelia od V do XV w., 
które były ujawnione w odpowiednich komunikatach. Pod 
względem językoMrym są tu reprezentowane zabytki w języ
ku łacińskim, niemieckim, polskim i orientalnych (ręko
pisy arabskie, perskie, indyjskie na liściach palmowych, 
chińskie, japońskie).

Nowe zadania stanęły przed gabinetem graficznym w 
związku z rozwojem ruchu dokumentacyjnego. Zagadnienia 
dokumentacji żywo interesowały Bibliotekę, która od 1945 
roku prowadziła dokumentację prasową w odniesieniu do 
spraw bibliotek w skali ogólno-polskiej. Obecnie Biblio
teka wysunęła projekt silniejszego związania gabinetów

graficznych z książką i biblioteką, zerwania z tradycją mu
zealnego charakteru gabinetóлv, wprowadzenia do nich 
oprócz technik artystycznych techniki fotochemicznej, pod
jęcia prac zespołowych wszystkich bibliotek nad doku
mentacją ilustracyjną w czasopismach XIX i XX wieku 
i prac poszczególnych gabinetów nad regionalną dokumenta
cją ilustracyjną. Projekt ten przedyskutowany w ramach 
piac przygotowawczych przed Kongresem Nauki otrzymał 
aprobatę na obradach podsekcji bibliotekoznaAvstwa.

Gabinet graficzny rozpoczął już dokumentację ilustra
cyjną w zakresie rękopisów, starodruków i zawartości cza
sopism śląskich. Wielkie usługi badaczom Śląska oddaje 
Gabinet Śląsko-Łużycki, który zgromadził wiele cennych 
materiałów z tego zakresu. Księgozbiór podręczny gabinetu 
obejmuje 11 tys. wol. ustawionych działowo.

Biblioteka przykłada wielką wagę do podniesienia zawo
dowych kwalifikacji pracowników. W otwartej na jes’eni 
sali wykładowej odbywają się zorganizowane we własnym 
zakresie lektoraty języka francusk‘ego, łaciny i rosyjskie
go. Ten ostatni dwustopniowy jest obowiązkowy dla wszy
stkich, którzy n’e władają biegle tym językiem. Dwa razy 
na miesiąc odbywają się zebrania naukowe. Tematy na nich 
omawiane są bardzo różnorodne. Podam kilka z nich: Nau
ka i oświata w planie sześcioletnim. Katalogi rzeczowe w 
Polsce i ZSRR, Charakterystyka księgozbioru Muzeum 
Rumiancewa, Stan badań nad dziejami książki na Śląsku, 
Biblioteki w Czechosłowacji. Opracowano program kolej
nego wewnętrz.nego kursu dla magazynierów, który roz
pocznie się 15 grudnia 1950 r. Przy Bibl otece przechodz. 
przeszkolenie c/terech stvpendvstów — w ten spO' 
ób przygotowują się nowe kadry. Wreszcie Wrocław fo 

zamierzony ośrodek kształcenia bibliotekarzy naukowych 
dla okręgu śląskiego. Obok troski o podniesienie kwalifi
kacji zawodowych trzeba podkreślić osiągnięcia w organi
zacji pracy naukowej. Oprócz informatorów (w tych dniach 
ukazał się katalog druków z zakresu księgoznawstwa Cz. 1), 
Biblioteka wydała 5 rozpraw naukowych swoich pracow
ników z zakresu bibliologii. W przygotowaniu jest zbioro
wy tom prac z zakresu historii książk’. Przystąpiono do ze
społowej pracy nad bibliografią druków śląskich XV—XVIII 
wieku i nad polską bibliografią za\vartości czasopism śląs
kich.

W Bibliotece mieści się też redakcja Kroniki Uniwersy
tetu i Politechniki za pierwsze 5-cio lecie. Na obradach pod
sekcji bibliotekarstwa В blioteka wystąpiła aż z trzema re
feratami. Wreszcie 3 pracowników ma prowadzić na Uni
wersytecie Wrocławskim vfykłady zlecone z bibliotekarstwa 
i bibliotekoznawstwa.

Biblioteka bierze żywy udział w ż>'ciu społecznym. 
O wkładzie jej pracy w tym zakresie świadczą poważne 
zobowiązania, podjęte na dzień 1 Maja, 22 Lipca, dla ucz- 

■ czenia 33 rocznicy Rewolucji Październikowej i zobowią
zania naukowe w ramach Klubu Demokratycznego pracow
ników naukowych Uniwersytetu. Przy Bibliotece powstał 
ZOZ, Koło ZMP i Koło TPPR. Dwie gazetki ścienne są 
wydawane przez ZOZ i ZMP. 7 listopada nastąpiło otwarcie 
wspólnej świetlicy ZOZ-u i ZMP, poprzedzone dobrze zor
ganizowaną akademią ż powodu 33 rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej.
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Na tok prac Biblioteki wpływa hamująco brak nowocze
snego gmachu. Biura, pracownie i magazyny są rozrzucone 
w 4 budynkach, z których tylko jeden częściowo przysto
sowany jest do celów bibliotecznych. Na budowę nowego 
gmachu powinno znaleźć się miejsce w ramach planu 6-cio- 
letniego. Maria Burbianka

Wrocław

BIBLIOTEKA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W WARSZAWIE

W związku z obecnym rozwojem i znaczeniem kultury 
fizycznej w Polsce warto zwrócić uwagę na bibliotekę 
Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. Karola Świer
czewskiego w Warszawie na В elanach. Jest to biblioteka 
naukowa i specjalna, która gromadzi dzieła z dziedziny 
wychowania fizycznego i sportu oraz z działów wiedzy 
związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym, a wy
kładanych na Akademii W. F. i reprezentowanych przez po
szczególne zakłady naukowe (anatom’a, antropologia, bio
logia, fizjologia, fizyka, chemia, medycyna, pedagogika 
i psychologia). Zadaniem biblioteki jest opieka nad gro
madzonymi wydawnictwami, opracowywanie oraz ich udo- 
stępn anie dla prac badawczych i dydiiktycznych. Ażeby 
zaspokoić naukowe potrzeby uczelni biblioteka zdąża do 
możliwie szybkiego i racjonalnego powiększania swych zbio
rów przez akcję kupna, wymiany i zdobywania darów. 
Dzięki pełnemu uwzględnieniu potrzeb biblioteki w budżecie 
państwowym posiada ona duże możliwości do prowadzenia 
akcji zakupów na szeroką skalę i kupuje książki nie tylko | 
w kraju, lecz i sprowadza je z zagranicy. Koiitakt ze Spor
towcami zagranicznymi ogromn‘e ułatwia bibliotece otrzy
mywanie iniormacji w sprawie aktualnej fachowej lite
ratury obcej. Wymiana jak dotąd nastąpiła z Biblioteką 
im. Lenina w Moskwie.

Udostępnianie księgozbioru biblioteka realizuje przy po
mocy katalogów. W 1948 roku został oddany do użytku 
katalog alfabetyczny, a obecnie na ukończeniu jest katalog 
działowy. Obydwa katalogi są kartotekowe o międzynaro
dowym formacie kartotek. Na poszukiwania dotyczące za
gadnień służy się informacjami ustnie, w przyszłości prze
widziana jest na szerszą skalę zorganizowana służba infor
macyjna. Obecnie co dwa miesiące wydawane są biulety- 
ny-listy nabytych książek.

Z Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego korzysta- 
ją  profesorowie, grono nauczające, studenci oraz za zezr-^- 
leniem dyrekcji instytucje i czytelnicy przychodzący z zew
nątrz. Czytelnia jest czynna codziennie od godz. 8 do 20. 
Książki wypożycza się od godz. 11 do 12 i od 15 do 20.

Obecnie biblioteka liczy ponad 6 ООО dzieł oraz ponad 
100 periodyków. Podczas wojny Akademia utraciła prawic 
całość swego księgozbioru. Obecny stan księgozbioru jest 
dorobkiem powojennym, który datuje się od roku 1946. 
Największy przyrost książek przypada na rok 1948/19^9.
W tym okresie biblioteka otrzymała pewną partię książeK 
га pośrednictwem В ura Międzynarodowej Wymiany, wł% 
czyła cenny księgozbiór po ś. p. prof. R. Poplewskim, 
po dr. Boberze z Krakowa oraz otrzymała z Ministerstws 
Oświaty ponad 700 książek. Henryka Sypniewska

Warszawa

Z żijcia Związku
AKCJA ODCZYTOWA KOŁA POZNAŃSKIEGO

Koło Poznańskie Związku Bibl. i Arch. Polskich podjęło 
akcję odczytową w terenie. Mianowicie na konferencję bi
bliotekarzy powiatowych Kolo deleguje prelegenta z refera
tem. Przewidziane są następujące referaty:

Bibliotekarstwo w ZSRR — kol. S. Gimżeл^rska.
Umasowienie Związku Bibliotekarzy — kol. mgr H. Kur- 

kówna.
Współzawodnictwo na odcinku bibliotekarstwa — kol. 

Wieczorkówna.
Umasowienie czytelnictwa.
Współpraca bibliotek powszechnych z bibliotekami inne

go typu — kol. P. Sławski.
Jak upowszechnić literaturę ideologiczną — kol. Lauren- 

lowski.
Samokształcenie bibliotekarzy — kol. mgr W. Pawlikow

ski.
Dyscypliny nauk — katalogi rzeczowe — kol. dr B. Świ

derski.
Podział literatury pięknej według rodzajów literackich — 

-ol. dr Zofia Kawecka.
Bibliotekarze powiatowi, którym podano spis referatów, 

zawiadamiają koło o terminie konferencji i wybierają naj
bardziej ich interesujący temat referatu. Dotychczas odby
ły się 2 konferencje z ud-^iałem kol. Sławskiego w Jarocinie 
i kol. Świderskiego w Międzychodzie. W najbliższym cza
sie odbędą się się następne 3 zebrania.

KOMUNIKAT 
KOMISJI KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ

W związku z uchwałą Plenum Zarządu Gł. ZBiAP z 22.Х; 
1950 odbyło się zebranie Komisji Klasyfikacji Dziesiętnej, 
na którym został wybrany Zarząd Komisji w składzie: prze- 
wodn czący — kol. Osmólska Stefania, sekretarz — kol. 
Goreli Stefania.

Zarząd Komisji komunikuje: bibliotekarze winni zgła
szać swe wątpliwości bezpośrednio do Komisji ustnie lub 
na piśmie; ńa piśm e pod adresem: Związek Bibliotekarzy 
i Archiwistów Polskich, Zarząd Główny, Warszawa, Koszy- 
stykowa 26, Komisja Klasyfikacyjna. Zgłoszenie winno za
wierać:

a) nazwisko autora .
b) tytuł książki, względnie wyszczególnione zagadnie

nie, o które chodzi petentowi. (Zgłoszenie podające 
tylko tytuł nie będzie uwzględnione).

c) nazwisk i adres zgłaszającego.
Przy zgłoszeniu ustn>Tn w dniach dyżuru. Poradni naj

lepiej m'eć ze sobą książki i dokumenty, których zakla
syfikowanie sprawia trudności (lub dane jak przy zgło
szeniach pisemnych).

Dni i godziny dyżuru Poradni od stycznia 1951: w każ
dy poniedziałek od godz. 17 do 19 w Bibliotece Publicznej 
przy ul. Koszykowej 26, gabinet dyf. Millerowej.

Sekretarz Pńewodnicżący '
(Stefania Goreli) (Stefania Osmólska)
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PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
KATALOG STARYCH DRUKÓW BIBLIOTEKI PUB- 

LICZNEJ m. st. WARSZAWY. Część / ;  Inkunabuły. Opra
cowała Alodia Kawecka-Gryczowa, Warszawa 1949, s. 56.

Katalog powyższy ukazał się jako numer pierwszy Prac 
Bibl.oteki Publicznej m. st. Warszawy i jest nie tylko wido
mym znakiem odrodzenia się zasłużonej instytucji, ale też 
zwiastunem podjęcia przez nią ponownie prac naukowo-ba- 
dawczych w zakiesie księgoznawstwa i społecznych funkcji 
książki. i , . I

Rozpoczęła Biblioteka od opracowania inkunabulÓAV 
choc aż ilościowo skromnych, tym nie mniej stanowiących 
najcenniejszą część w ocalaiych zb orach i jak się okazało 
w szeregu egzemplarzach niezwykle rzadkich nawet w skali 
ogólno-światowej.

Część 2 wykazanych inkunabułów ujawniona już była 
przed wojną w katalogu opracowanym przez Kazimierza 
Kardaszewicza pt. „Wykaz druków XV, XVI i XVII w. 
znajdujących się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy". 
Warszawa 1930. Uznając trud autora - generała, musimy 
zgodzić się z opinią fachowców o jego dyletantyżmie w za
kresie inkunabulistyki, stwierdzamy, że dopiero w katalogu 
dr Gryczowej otrzymał ibiorek warszawski naukowe opra
cowanie.

Autorka, czołowa inkunabulistka polska, kontynuatorka 
nie tylko zamierzeń Kazimierza Piekarskiego, ale też jego 
metody, wyznawczyni jego szerokich poglądów i dysponent- 
ka uratowanej części jego materiałów naukowych, zdawała 
sobie sprawę z ważności chwil:, w której katalog swój dru
kowała. Wobec podejmowania powojennych prac katalogo
wych nad inkunabułami w szeregu bibliotekach stał się kata
log dr Gryczowej niejako przedłużeniem cierpliwie przez nią 
przeprowadzanych kursów szkoleniowych, stał się ilustracją 
teoretycznych rozważań i wskazówek w zawiłych sprawach 
zapisu, opisu, notatki bibl ograficznej, kollacji, prowenien
cji itp. specjalności inkunabułowego katalogowania. Zesta
wienie 62 inkunabułów poprzedza bardzo szczęśliwie zwięzłe 
omówienie polskich prób opracowania poszczególnych zbio
rów aż do podjęcia pracy nad centralnym katalogiem inku
nabułów, co w konsekwencji przyniosło ujawnienie w Pol
sce ponad 15 tysięcy inkunabułów.

Historia zbiorku Biblioteki Publicznej w Warszawie opar
ta często na zapiskach proweniencyjnych, charakterystyka 
treściowa i typograficzna zasobu tworaą dalsze dobre tło 
dla samego zestawienia.

Uporczywy szperacz nie dużo znalazłby vp nim materiału 
do zastrzeżeń. Nie ma ich też i recenzent, przyznający, że w 
zakresie inkunabulistyki uważa się za ucznia dr Gryczowej, 
tym samym ujawniając pokrewieństwo poglądów na zasad
nicze problemy.

Poniżej wyłuszczone rozważania będą miały więc charak
ter ogólniejszy, przydatny dla kolejnych edytorów podob
nych katalogów, a być może nie będą też bez warotści 
dla założeń teoretycznych.

Przypadkiem tak się stało, że równocześnie z katalogiem 
dr Gryczowej dostał się do rąk recenzenta katalog Biblio
teki Miejskiej w Strassburgu: Catalogue des incunables et 
livre9 du XVI eiecle de la Bibliotheąue Municipale de

Strasbourg, par Franęois Ritter, Strasbourg — Zurich 
1948.

Księgozbiór strasburski odtMTorzony po spalonej przez 
Niemców w 1870 roku starej, sięgającej XVI wieku biblio
tece, zawiera 349 inkunabułów. Ich katalog zbudowany zo
stał inaczej i nie dorównywa poz‘omowi katalogu dr Gry
czowej, niemniej umożliwia recenzentowi sprecyzowanie' 
swych spostrzeżeń.

Sprawa pierwsza dotyczy formowania haseł autorskich. 
Dr Gryczowa przyjmuje, że nazwisk urobionych od miej
scowości n e należy używać jako hasła autorskiego, któ
rym w tym wypadku zostaje imię. A wńęc: Andreas de 
Escobar, Angelus de Clavasio, Joannes de Yerdena itd.

; Słusznie więc doszedłszy do: Lapide Joannes de, konstruuje 
i odsyłacz; vide Joannes (Heynlin) de Lapide.

Tymczasem Ritter przyjmując również hasła w formie 
Angelus de Clavasio, czy Joannes de Verdena, przy Joannes 

I de Lapide pisze; Voir Lapide Joannes de. A więc wręcz 
j  przeciwnie niż dr Gryczowa! Powie ktoś, że Lapide nie 
i pochodzi od miejscowości, podobnie jak Palude i Chaimis,
; ale mamy w zapasie jeszcze dalsze hasła, jak Platina Baitho- 

I  lomaeus de, czy Turrecremata Joannes de, e więc nazwiska 
I już niewątpliwie urob one od miejscowości, jak dowiódł 
I  tego w swym leksykonie Joecher. Polska instrukcja kata^
, logowania inkunabułów — a warto o niej pomyśleć — win- 
' na by definityлvnie rozstrzygnąć te wątpliwości. Druga spra- 
I wa dotyczy adligatów. Uważam, że każde dzieło w klocku 

introligatorsk m powinno otrzymać osobną sygnaturę i jeśli 
już konieczny jest doczepek adl., to w każdym razie nie 

; przy sygnaturze dzieła pierwszego w klocku. Przy alfabe 
tycznym układzie katalogu nigdy nie wiadomo, od której 
sygnatury klocek się zaczyna i dopiero dodanie konkordancji 
sygnatur i numerów bieżących katalogu, jak to uczyniła dr 
Gryczowa, ujawnia badaczowi zewnętrzną budowę egzempla' 
rzy. Czy nie lepiej więc byłoby zaniechać adligowania przy 

, sygnaturze a dodawać końcową uwagę w formie: „Razem 
opraw, z sygn “ (tu przytoczyć sygnaturę dzieła pierw
szego w klocku). Taka pozycja z miejsca wyjaśnia poło- 

i żenie dzieła w klocku a nadto jakże często zastąpi pro- 
wen’encję i opis oprawy..Nie będzie wówczas potrzeba uwa
gi: „Prow. i opr. por. nr którą obecnie znajdujemy
przy całym szeregu pozycji katalogu.

W trzecim punkcie chciałbym poruszyć kolejność za
piski „Nota Bene“. Należałoby ją  dawać dopiero po pro
weniencji, z którą najczęściej ściśle się łączy. Wówczas 

j  swą treścią nie będz’e zaskakiwać czytelnika, jak się to ma 
z numerem 1 lub 43.

Również jednolity winien być sposób objaśniania tekstu. 
Głosowałbym raczej za systemem odsyłaczy, unikając bez
pośrednich wtrętów nawet w klamrach graniastych. W każ
dym katalogu inkunabułów musi ich być i tak bardzo dużo, 
pocóż więc objaśniać (nr. 5) „Conventus Crasnicensis 
(K raśn ik ).zw łaszcza , że odsyłacz 3 szczegółowiej infor
muje. Natomiast stosowałbym objaśnienia przy wszystkich 

' nazwach i miejscowościach, ułatwiając tym samym orien- 
; tację czytelnika w drodze książki od drukarni do bibliote 

ki warszawskiej. Nie tylko więc Skowrodę. wieś powiatu
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łowickiego i Sanniki w powiecie gostyńskim (nr. 17), ale 
też Łag ewniki nad Bzurą w powiecie łódzkim (nr. 33) 
i Wyszków w powiecie pułtuskim (nr. 32) należało zinden- 
tyfikować.

Wydanie katalogu inkunabułów jest nie tylko wielkim 
wysiłkiem dla autora, ale też dla diukami, której niedo- 
ciągnifc-om nie może zapobiec najtroskliwsza nawet 
korekta.

W katalogu dr Gryczowej usterki drukarskie są mi
nimalne. Zauważyliśmy jedynie przy nr. 4 odwrócone „i“ 
przy nazwisku Wierzbowski; przy nr. 11 „flumcn“ zamiast 
„fłumen“ ; przy nr. 12 „kiórym" zamiast „którym"; zaś 
na s. 15 „supremacji" zamiast „suprymacji“.

Autorka zapowiedziała ukazanie się ciągu dalszego wy
dawnictwa w postaci katalogu poloników XVI wieku. Ży
czyć sobie należy, by Dyrekcja Biblioteki Publicznej po
czyniła wszelkie udogodnienia dla jak najrychlejszej rea
lizacji zapowiedzi. W okresie przebudowy strukturalnej 
i likwidowania zaniedbań przeszłości bibliotekarstwo polskie 
koniecznie potrzebuje wzorcowych wydawnictw.

Bronisław Kocowski 
Wrocław

ROMUALD JACKOWSKI; KSIĄŻKA POWSTAJE.

Praktyczne wskazówki dla autorów, wydawców, redakto
rów, grafików, kreślarzy i korektorów. Warszawa 1948. 
Główna Księgarnia Wojskowa.

Bujnie rozwijające się nasze życie wydawnicze i koniecz
ność stosowania się do coraz liczniejszych w tej dziedzinie 
norm i wymagań stwarza ludziom zatrudnionym w prze
myśle wydawn.czym potrzebę nie tylko gruntowego wy
kształcenia lecz również i ustawicznego dokształcania się. 
W związku z tym znajdujemy się w warunkach szczegól
nych, bo jeżeli dla nikogo n e ulega wątpliwości, że wyda
wanie książek przerodziło się w przemysł wymagający wy- 
sok ch kwalifikacji zawodowych, to zdobywanie tych kwali
fikacji podobnie jak w zawodzie poligraficznym odbywa się 
metodami z czasów króla Ćwieczka, tzn. drogą praktyki, ter
minowania, bez żadnej podbudowy teoretycznej, bez ko
nieczności czytania czegokolwiek, co przychodziło tym ła
twiej, że w dz edzinie techniki wydawniczej jak i poligra
ficznej poza mniej lub więcej fachowymi artykułami w 
różnych czasopismach nigdy w Polsce nie było co czytać. 
Ubóstwo nasze pod tym względem ciągle jest tak wielkie, 
że nawet bardzo źle przetłumaczona książka Schrodera: 
„Druk książek i czasopism“ wydana bezpośrednio przed 
wojną, rozeszła się natychm ast. Niewiele poprawił sytua
cję znaczny po wojnie dopływ literatury niemieckiej oraz 
przodującej w tym względzie — radzieckiej. Dawał się więc 
odczuć znaczny brak oryginalnej literatury z tego zakresu; 
nie przystąpiliśmy również dotychczas do wydawania tłu
maczeń z przodującej i cennej literatury radzieckiej.

Zakres ludzi zainteresowanych uległ zbyt dużemu po- 
vriększeniu, by można się obyć bez literatury polskiej. Nie
stety, spustoszenie wojenne wśród polskich fachowców jest 
b. duże. Zauważyć należy, że poza wydawcą, drukarzem, 
księgarzem, bibliotekarzem procesem powstawania książki 
interesuje się również nauczyciel realizujący już w szkole 
podstawowej program narzucający obowiązek udzielania

wiadomości o książce. Ż prawdziwym więc zaciokawienietu 
będz emy witali każdą polską pracę z tej dziedziny.

Należy do nich książka R. Jackowskiego, traktująca 
przedmiot w możliwie najszerszym zakresie, bo poza tech
niką wydawniczą omawia ona wszelkie techniki graf czne, 
obrót książką, podstawowe wiadomości z prawa autorskie
go. Książka ta zawiera, co najcenniejsze, bardzo bogate 
i ciekawe wyposażenie graficzno-llustracyjne, na podsta
wie którego można się wiele nauczyć.

Niestety, brak jakiejkolwiek troski o dydaktyczność ukła
du treści i cały szereg budzących wątpliwość wiadomości 
przekreśla podstawowe założenia tej ks ążki. I tak np. 
stwarza autor sugestię, że starożytni Rzymianie byli snoba
mi lub przynajmniej dziwakami, bo pisali na tabliczkach 
pokrytych woskiem, ale zrobionych ze złota, srebra lub 
miedzi. Nie dowiadujemy się niczego o drzewie zapewne 
dlatego, że autor go vfyrażnie nie lubi, bo np. omawiając 
średniowieczną oprawę wymienia wszelkie rodzaje skór, 
metale, kość słoniową, ale zapomina o czytaniu „od deski 
do deski“, do czego było koniecznie potrzebne drzewo w 
okładkach. Na str. 80 czytamy, że treść czyli spis rzeczy 
należy umieszczać nie za tekstem, lecz przed nim, ale mimo 
to, zresztą słusznie i zgodnie z zaleceniami polskiej litera
tury fachowej, spis rzeczy w książce R. Jackowskiego wi
dzimy na końcu, po tekście. Taką samą ścisłość informo
wania dostrzegamy na str. 155 przy opisie maszyny ro
tograwiurowej, gdzie czytamy, że „maszyny rotograwiu
rowe są maszynami rotacyjnymi (stąd też nazwa „roto
grawiura"), drukującymi na taśm‘e papieru z roli“, ale 
schemat maszyny wklęsłodrukowej (pierwowzór — Otto 
Kruger: Satz, Druck, Einband, str. 62) zawiera papier w 
arkuszach. Słusznie, bo na rotacji drukujemy jedynie du
że nakłady i wkładki ilustracyjne do czasopism, o czym 
zresztą wyraźnie poucza wyżej wymieniony Kriiger.

Najprzykrzejszą, jednak stroną ks'ążki R. Jackowskiego 
jest jej układ, a właściwie brak jakiegokolwiek układu.

Książka tego rodzaju może być podręcznikiem dla osób 
nie znających przedmiotu, wówczas układ treści musi być 
systematyczny ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich 
pojęć i terminów, lub też może być zbiorem fachowych roz
praw dla specjalistów, wtedy jej układ jest obojętny a abe
cadło terminologiczne zbędne. Autorowi zdaje się przy
świecał pierwszy typ, bo widzimy ślady układu systema
tycznego, który podaje w kolejności: zarys historyczny,
pracę wydawcy, która znów w kolejności dotyczy: kalkula
cji, obliczenia objętości książki, składu, formatu, ilustracji, 
okładki, papieru, dodatku papieru, farby, oprawy, klisz 
i korekty. Po tym wszystkim wracamy do: przygotowania 
maszynopisu do druku, prac drukarni i introligatomi (s. 61, 
122). Kiedy książka została wydrukowana i oprawiona 
częstuje nas autor całą rozprawą o korekcie (s. 127-143) 
a po tym jeszcze wiadomościami z techniki poligraficznej 
i jeszcze raz wiadomościami o papierze (s. 186), z których 
dowiadujemy się o jego wyrobie, gatunkach — by zakoń
czyć jeszcze raz uwagami o farbie, czcionkach, piśmie 
i składz'e.

To ustawiczne i bezplanowe powtarzanie się nie wpływa 
na pogłębienie wykł»du gdyż np. mimo wielokrotnego mó
wienia o papierze nic nie słychać o tak jego istotnych ce
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chach jak klejenie i k'erunek włókna. Sprawę gramatury 
wyjaśnia się przypadkowo, również przypadkoAvo na str. 164 
spotykamy wzmiankę o vrażności kierunku włókna, ale jak 
go badać i skąd sięi bierze z książki R. Jackowskiego do
wiedzieć się nie można.

Temat „Jak powstaje książka" w dalszym ciągu czeka 
na autora.

T. Burakowski

PRVN1 ROK SOCIALISTICKŚ CESTY N ASI KNIHY. 
Projevy z plendrmho zaseddni Ndrodni Edicni Rady Ceske. 
Vydalo ministerstvo injormaci a osvety za redakce Ewy 
Soukupove w cervnu 1950. Praha, Orbis, s. 90,

W 1949 roku czechosłowacki minister informacji i oświa
ty mianował inicjujący i doradczy zespół, który miał czu
wać nad treścią, produkcją i dystrybucją książek. Insty
tucja ta — Czeska Narodowa Rada Wydawnicza (NERCz) 
i Słowacka Narodowa Rada Wydawnicza (NERS), two
rzące razem Centralną Radę Wydawniczą (UER) — pra
cuje przy pomocy Biura Piśmiennictwa i poszczególnych 
komisji. A chociaż komisji tych jest spora liczba, pozwolę 
sobie je wyliczyć, aby dać pojęcie o szerokim zakresie zain
teresowań Rady; oto one: balotująca, planująca, importo
wa, eksportowa, antykwariatowa, podręczn kowa, dziecięca, 
prawnicza, techniczna, historyczna, kartograficzna, leczni
cza, rolnicza, gospodarcza, plastyczna, teatralna, muzyczna, 
klasyczna i religijna.

Otóż w Pradze dnia 20 kwietnia 1950 r. odbyło się ple
narne posiedzenie Czeskiej Narodowej Rady Wydawniczej 
(NERCz), którego plon w postaci przemówień i dyskusji 
ujęło w estetyczną formę broszurową Czechosłowackie Mi
nisterstwo Informacji i Oświaty, Te głosy uznania, krytyki 
i samokrytyki, jakie wówczas padły z ust oficjalnych przed
stawicieli Ministerstwa i Rady, oraz z ust wydawców, bi
bliotekarzy, księgarzy i dziennikarzy, pozwoliły nam dosyć 
dokładn e zapoznać się z blaskami i cieniami współczesnej 
polityki wydawniczej bratniej Republiki Czechosłowackiej.

Na wstępie trzeba podkreślić, źe statystyka urzędowa 
okresu międzywojennego wykazywała ilość publikacji - ty
tułów, przy czym każdy tom jednego dzieła i każde wydanie 
traktowane było jako oddzielna publikacja. Mimo to można 
obliczyć, że przeciętny nakład w r, 1937 wynosił 2 971 eg
zemplarzy, a w r. 1949 — 13 079 egzeinplarzy; a więc ol
brzymi skok w wysokości nakładów: o 440%!

W roku 1949 w CzechosłoAvacji wydrukowano ogółem 
57 889188 egzemplarzy książek i broszur, na co zużyto 
11700 362 kg papieru. W roku 1950 opuści prasę 70 mi
lionów egzemplarzy, tak że na jednego obywatela ziem czes
kich wypadnie przeciętnie 7—8 tomów zamiast dotychcza
sowych 6—7 tomów, a produkcja papieru będzie musiała 
być podwyższona o 30%.

Spośród owych prawie 58 milionów egzemplarzy na po
lityczne publikacje przypada 9 400 000 tomów (wzrost o 
120% w porównaniu z rokiem 1948), na literaturę marksi- 
stowsko-leninowską — 11600 000 egz. (wzrost o 30% ), 
książki rolnicze 1600 000 (wzrost o 800% !), dzieła nauko
we 920 000 (wzrost o 120%). Natomiast wyraźnie spadły 
nakłady beletrystyki.

jeśli chodzi o wykonanie planu rocznego przez poszczegól
ne instytucje wydawnicze, to „Nasze Wojsko" wypełniło 
plan w 141%, „Pokój“ (Mir) — w 141%, „Świat Sowie
tów" — w 131%, „Melantrich" — w 130%, oddział mu
zyczny „Orbisu" — w 127%, „Praca" — w 111%. Nato
miast nie wypełniły normy: „Sztuka Ludu" (83% ), „Forma" 
(Tvar — o tematyce artystyczno-przemysłowej — 81%). 
„Wydawnictwo Słowackie" (41% ), „Państ\vowe, Wydaw
nictwo Książki Dziecięcej" (41% ).

Czeska Narodowa Rada Wydawnicza nakreśliła sobie plan 
wydawniczy na jesieni 1949 roku, uzgadniając go z ogólno- 
państwowym pięcioletnim planem gospodarczym. W owym 
planie wydawniczym wysuwają się na czoło cztery cele: 
zerwanie z kapital styczną walką konkurencyjną, wydawni* 
cze planowanie produkcyjne w ścisłym kontakcie z pokrew
nymi gałęziami przemysłu (papiernie, introligatornie, od
lewnie czcionek), sprawiedliwa dystrybucja książek i zmniej
szenie liczby prywatnych firm kupiecko-księgarskich, a 
wreszcie znaczna zniżka ceny sprzedażnej książki przy jed
noczesnym podwyższeniu ich ilości, jakości zewnętrznej 
i wartości treściowej.

To ostatnie zagadnienie, niezmiernie ważne nie tylko w 
Czechosłowacji, ale i w Polsce, sąsiedzi nasi projektują 
rozw ązać na następujących zasadach: a) obniżenie podatku 
państwowego (od 1.V.1950 ministerstwo finansów ustaliło 
podatek od książek naukowych, oświatowych, podręczników 
i literatury marksistowsko-leninowskiej na 1%, od bele
trystyką wydawnictw artystycznych i muzykaliów na 5% ),
b) oparcie honorariów autorskich na imiowie zbiorowej, na 
opłatach od arkusza druku, na zróżnicowaniu wydań nor
malnych i masowych, na podwyższeniu opłat za prace nau
kowe, a procentowym obniżaniu przy następnych wyda- 
n'ach, c) radykalna i wydatna zniżka kosztów oprawy in
troligatorskiej, d) mechanizacja i unowocześnienie dru
karń, e) ujednostajnienie cen druku, f) usprawnienie ad- 
m nistracji i organizacji pracy w drukarstwie, księgarstwie 
i introligatorstwie. W pierwszym etapie realizacji wyżej 
zakreślonego planu cena książki spadnie już o 15 — 20%.

Na kwietniowym posiedzeniu Rady sprawy biblioteczne 
omawiał Jarosław Lipovsky, naczeln к wydziału bibliotecz
nego ministerstwa informacji i oświaty. Z jego przemówie
nia dowiedzieliśmy się, że w państwie Czechosłowackim ist
nieje 11 324 bibliotek ludowych, tak że w praktyce w każdej 
gminie funkcjonuje biblioteka. Posiadają one 8 i pół mi
liona tomów, 800 tysięcy zap’sanych czytelników, 15 i pół 
miliona wypożyczeń rocznie i 41 milionów koron czeskich 
kredytu rocznego na zakup i oprawę książek. Poza tym 

! uruchomiono tysiące bibliotek zawodowych, spółdz elczych, 
szkolnych, wojskowych itd. W trosce o nowe metody pracy 

I  wśród mas robotniczych i chłopskich zastosowano system 
I księgonoszy, którzy dostarczają książki czytelnikowi do 
I  domu, ułatwiając mu nie tylko wybór z biblioteki, ale i za

kup na własność. Zupełnie dobrze rozwijają się kluby 
! czytelnicze. Okręgowi inspektorzy biblioteczni okazują dużą 
i pomoc biliotekarzom i ks ęgarzom terenowym. W najbliż- 
I szym czasie uruchomi się trzeci bibliobus, który spełniać 
! będzie na wsi swą misję kulturalną. (Na temat podróży 
i bibliobusu z okazji Tygodnia Słowackiej Książki pisaliśmy 

na str. 62 ЛУ Nr. 3/4 „Bibliotekarza"). Ponieważ chodzi
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jednak nie tylko o usprawnienie wypożyczeń z bibliotek, 
lecz także i o dostarczenie masom książek na sprzedaż, 
spodziewać s’ę należy, że zgodnie z planem, akcją tą zajmą 
się wkrótce tak samo intensywnie bibliobusy, jak biblioteka
rze terenowi i inspektorzy biblioteczni.

Na uwagę zasługują także słowa Pawia Reimana, wice
przewodniczącego Rady, który chwil parę poświęcił sprawie 
zorganizowania przy wszystkich redakcjach i biurach wydaw
niczych specjalnej służby bibliograficznej. Placówka ta 
zajęłaby s'ę z jednej strony informacją o dobrej książce, 
a z drugiej strony — usuwaniem braków i minusów pracy 
wydawniczej. Z tym problemem łączy się kwestia krytyki 
literackiej i recenzji w czasopismach, gdyż chodzi o to, 
ażeby tą drogą czytelnik mógł dowiedzieć się o ukazaniu 
wartościowych nowości, ażeby milczenie nie pogrzebało 
twórczych wysiłków uczonych i literatów. Nie wolno rów
nież zapomnieć o doniosłej roli dobrego tłumaczenia. Tłu
macz na odpowiednim poziomie jest współtwórcą dzieła, 
a zły tłumacz — jego grabarzem, dobry tłumacz wzbudza 
zachwyt nad utworem, zły tłumacz — potrafi zniechęcić 
nawet do wiekopomnego arcydzieła.

Lektura broszury „PIERWSZY ROK SOCJALISTYCZ
NEJ DROGI...“ utwierdza nas, Polaków, w głębokim prze

konaniu, że czechosłowackie czytelnictwo przechodzi zasad
niczy przełom ideowy, że zmienia s‘ę typ czytelnika, który 
przestaje szukać w literaturze zabawki, odpoczynku lub za
pomnienia, ale który chce poznać świat, rozszerzyć swe 
wiadomości, aby mógł sam wziąć udział w społecznym, go
spodarczym i politycznym przeobrażaniu ludzkości Nowemu 
czytelnikowi w osiągnięciu owego pięknego celu znakomicie 
pomaga książka, która w Republice Czechosłowackiej istot
nie doc era do mas, książka, która jest jednym z najważ
niejszych czynników życia społecznego w najszerszym tego 
słowa znaczeniu, książka, która zaлvsze odgrywa rolę decydu
jącą przy tworzeniu się form nowoczesnych i postępowych.

Warszawa 
Stefan Kotarski
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