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Dni Oświaty, Książki i Prasy 1953 r. bitwą o jakość 
pracy nad upowszechnianiem czytelnictwa

Na naradzie przewodniczących i sekretarzy Wo
jewódzkich Rad Czytelnictwa i Książki przeprowa
dzonej W Warszawie w dniu 17 kwietnia przez Sekre
tariat Generalny Rady Czytelnictwa i Książki przed
stawiciel КС PZPR ob. Rajski analizując zadania Dni 
Oświaty, Książki i Prasy na tle aktualnej sytuacji 
międzynarodowej i wewnętrznej wskazał na niebez
pieczeństwo przerostu organizacyjnego akcji Dni O. K. 
i P. koszitem istotnej treści tej akcji, wysunął jako 
rzecz pierwszą i najważniejszą slpraлvę j a k o ś c i  
pracy, sprawę czytelnika, potrzebom i rozwojowi 
Iktórego winny służyć wszelkie imprezy kiilturalne 
Dni.

Potężny wzrost sił Pokoju na świecie, sił, które 
potrafią stawić skuteczny opór niszczycielskim, ludo
bójczym zapędom imperialistów, jesit dla nas bodźcem 
i otuchą w dalszej pracy kulturalno-oświato^wej, pra
cy nad umacnianiem jedności polityczno-moralnej na
szego nairodu, nad utrwalaniem wyższości kulturalnej 
narodu budującego socjalizm, w porównaniu z naro
dami spętanymi uciskiem kapitalistów.

Wielka kampania kulturalno - oświatowa Dni 
Oświaty, Książki i Prasy — 17—31 maja 1953 r. — 
służyć będzie umacnianiu jedności polityczno-moral
nej mas pracujących, ma zmobilizować trwale do tego 
doniosłego zadania szeroki aktyw społ^zny. Tego
roczne Dni O. K. i Р., przeprowadzene pod protekto
ratem Frontu Narodowego, mają być wstępnym eta
pem roku oświatowego 1953/54, jubileuszowego roku 
10-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sekretarz Generalny Rady Czytelnictwa i Książki 
ob. Józef Zaremba podał na wstępie narady następu
jące węzłowe zagadnienia ideologiczne Dni O. K. i Р.:

1. Odwoływanie się do uczuć patriotycznych, bu
dzenie dumy narodowej z wielkich osiągnięć naszego 
budownictwa socjalistycznego i naszej walki o Pokój.

2. Humanizm socjalistyczny — zaspokajanie po
trzeb kulturalnych i materialnych ludzi pracy jako- 
zasadnicza cecha ustroju wyzwalającego od ucisku, 
ustroju służącego interesom mas pracujących, a nie 
garstki wyzyskiwaczy.

3. Wychowanie nowego człowieka — ukazywanie 
nowego sensu życia, sensu radosnej pracy służącej 
dobru ogólnemu, zastąpienie w ocenie wartości czło
wieka mierników posiadania — miernikiem użytecz
ności społecznej wyrażającej się pracą.

4. Pogłębianie świadomości politycznej mas, wy- 
jkorzenienie ciemnoty li zacofania, upowszechnianie 
i pogłębianie znajomości dzieł klasyków marksizmu- 
leninizmu, a zwłaszcza dzieł Wielkiego Stalina.

5. Walka o Pokój i Plan 6-letni — ukazywanie 
dotychczasowego wielkiego dorobku i potęgowanie 
wysiłków dla przyśpieszenia dalszych sukcesów.

6. Na tle obchodów Roku Kopernikowskiego 
i Odrodzenia pogłębianie naukowego światopoglądu, 
nawiązywanie do wspaniałych tradycji polskiej myśli 
postępowej.

7. Zapoznawanie społeczeństwa z imponującymi 
osiągnięciami Związku Radzieckiego we wszystkich 
dziedzinach myśli i pracy ludzkiej.

Na naradzie omówiono obszernie założenia orga
nizacyjne pracy resortów, organizacji i instytucji spo
łecznych w czasie Dni O. K. i P. Podsumowując ten 
punkt cbrpd z ramienia Sekretariatu Generalnego 
ob. dr Pasierbiński sformułował następujące założenia 
organizacyjne:

a) Dni Oświaty w bieżącym roku — to nie jedno
razowy zryw, lecz zapoczątkowanie długofalowej pracy.

b) Funkcję powoływanych w latach ubiegłych Ko
mitetów Dni Oświaty, Książki i Prasy obejmują Rady 
Czytelnictwa i Książki w powiązaniu z Komitetami 
Frontu Narodowego.

c) Cechą charakterystyczną Dni O. K. i P. w bie
żącym roku będzie szczególne położenie nacisku na 
intensywną pracę z książką w placówkach kultural
no-oświatowych, radach zakładowych, wsiach spół
dzielczych — przez zastosowanie różnorodnych form 
zależnie od potrzeb i możliwości terenu.

d) Podstawowe, wspólne zadanie dla placówek 
resortów, organizacji społecznych i Rad Narodowych: 
przeprowadzenie oceny stanu czytelnictwa w danym 
zakładzie pracy, szkole, wsi produkcyjnej, gminie,



powiecie itd. — oraz w y c i ą g n i ę c i e  w n i o 
s k ó w  do iplanowej, systematycznej pracy na cały 
rok.

e) Praca całoroczna: mobilizowanie szerokicłi mas 
i włączanie do planowej pracy w celu uzyskania jak 
najlepszych wyników do podsiimowania w przyszłym 
roku na Dni O. K. i P. na tle osiągnięć Polski Ludowej 
za 10-lecie.

Poszczególne Rady Czytelnictwa i Ksi^ki otrzy
mując do wiadomości instrukcje wydane podległym 
placówkom przez ministerstwa i centrale organizacji 
masowych d instytucji kulturalno-oświatowych będą 
mogły koordynować całość prac, pobudzać inicjatywę, 
kontrolować i pomagać — aby w rezultacie można 
było na koniec Dni O. K. i P. nie tylko uzyskać ocenę 
stanu czyteilnictwa i wykorzystania książki, ale by 
rozbudzić społeczny, powszechny ruch w tym zakresie, 
przekonać o znaczeniu upowszechniania czytelnictwa 
i książki w powiązaniu z zadaniami politycznymi, go
spodarczymi, społecznymi i kulturalnymi narodu bu
dującego socjalizm.

Positawienie sprawy upowszechnienia czyt^ictw a 
i 'książki jako wspólnego zadania, wspólnej troski rad 
narodowych, organizacji masowych, bibliotek, świet
lic, domów kiiltury i aktywistów czytelnictwa, to jed
na z zasadniczych wytycznych Dni O. K. d Р., którą 
trzeba szczególnie podkreślić w bibliotekarskim cza
sopiśmie. Do prac w tym zakresie włączą się wszelkie 
iplacówki kultury — teatry, opery i filharmonie, mu
zea, wysitawy objazdowe, przedsiębiorstwa (rozrywko
we. Wszystkie te placówki otrzymały od s>woich władz 
zwierzchnich wskazówki w sprawie udziału w pra
cach nad propagowaniem czytelnictwa.

Głównym „kierunkiem uderzenia" całej akcji jest 
wieś — a przede wszystkim spółdzielnie produkcyjne, 
P. G. R-y i P. O. M-y, a także grupujące przybyłych 
ze wsi pracowników hotele robotnicze i domy młodego 
robotnika. Ożywienie ruchu kulturatoego na wsi, prze
budowa świadomości’ społecznej mas chłopskich przy 
pomocy słowa drukowanego i przecz organizowanie 
przeżyć artystycznych związanych z postępowymi tre
ściami — oto naczelne zadanie obecnej kampanii roku 
oświatowego. Zadanie to stoi nie tylko przed świetli
cami, bibliotekami 'gminnjTni, powiatowymi i woje
wódzkimi, których „statutową” rolą jest m. in. oddzia

ływanie kulturalne na wieś. Również biblioteki miej
skie, biblioteki naukowe i wszelakie inne placówki 
kulturalne w miastach włączają zagadnienie pracy 
kulturalnej na wsi w zakres swych zainteresowań, 
obejmując „szefostwo“ nad bibliotekami i świetlicami 
na wsi.

Szczegó'lnie ważnym zadaniem wszysitkich organi
zatorów Dni O. K. i P. jest przestrzeganie atrakcyj
ności prac pr.opagandowych i oświatowych, niedo
puszczanie do schematyzmu, do szablonów wywołu
jących nudę, powodujących nieraz, że wielkie wysiłki 
organizacyjne dają znikome wyniki propagandowe 
i wychowawcze.

Przeprowadzenie Dni O. K. i P. będzie pierwszym 
wielkim egzaminem sprawności i przydatności Rad 
Czytelnictwa i Książki. Pewne spostrzeżenia z terenu 
alarmują, że niektóre z nich już na wstępie swej dzia
łalności natknęły się na poważne niebezpieczeństwo 
zbiurokratyzowania pracy, nie oparły się na aktywie 
społecznym, stały się dodatkowym obciążeniem dla 
Wydziałów i Oddziałów Kultury czy Oświaty, zamiast 
służyć im pocmocą w pracy obarczają je urzędową pisa
niną. Wspomniana na wstępie narada w Sekretariacie 
Generalnym Rady Czytelnictwa i Książki zwróciła 
uwagę na te niebezpieczne symptomy, co powinno do
pomóc w ich usunięciu.

Pracownicy bibliotek uczestniczących w pracach 
Rad Czytelnictwa i Książki winni jasno widzieć za
dania postawione radom w uchwale Prezydium Rzą
du, zadania koordynacji i pomnażania sił społecznych 
służących iipowszechnieniu czytelnictwa, winni sprze
ciwiać się wypaczaniu tych założeń przez biurokratycz
ne traktowanie zadań i składu Rad. Zadanie to stoi 
przede wszystkim przed przedstawicielami Związku 
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Niestety nie 
wszędzie jeszcze zostali oni wciągnięci do pracy w Ra
dach, co jest jednym z ibraków organizacyjnych Rad, 
łatwym zresztą do usimięcia.

Konkretne, wielkie zadania, jakie stają przed Ra
dami Czytelnictwa i Książki w akcji Dni Oświaty, 
Książki i Prasy, mogą i powinni skupić przy Radach 
aktyw społeczny, który po zwycięskim przeprowadze
niu kampanii Dni O. K. i P. będzie trwałą podstawą 
dalszej skutecznej działalności Rad w służbie nowej 
socjalistycznej kultury pols'kiej.

Wystawa książki jako forma masowej 
propagandy czytelnictwa

Wystawa książki jest jedną z najbardziej skutecz
nych form masowej propagandy czytelnictwa. Poma
ga ona czytelnikowi w  wyborze książek, w zaznajo
mieniu isię z najlepszymi utworami literackimi, które 
— ze swej strony — przyczyniają się do komunistycz
nego wychowania człowieka pracy.

Jedrią z zalet wystaw książki jest jej o p e r a 
t y w n o ś ć ,  szybkość z którą ten czy inny problem 
może być wyjaśniony czytelnikowi.

Omawiając zalety wystawy książki należy mieć na 
widoku także jej p o g 1 ą d o w o ś ć, która nie
wątpliwie zwiększa efektywność propagandy czytel
nictwa. Poprzez wystawę książki — jako formę maso
wej pracy biblioteki — można oddziaływać na wszyst
kich czytelników, poczynając od tych co zgłosili się 
do biblioteki poraź pierwszy, a kończąc na wysóko- 
wykwalifikowanych specjalistach.

Na wystawie mogą być demonstrowane nie tylko
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książki, gazety i czasopisma, ale także plakaty i wy
kresy, niekiedy również rękopisy i autografy. Pozwa
la to z jednej strony na najbardziej wyczerpujące 
wyjaśnienie meritum zagadnieaiia, z drugiej zaś — 
wystawa zyskuje na poglądowości.

Wystawa ksi^iki .daj,e możność odzwierciedlenia 
najbardziej aktualnych zagadnień. Dlatego tematem 
wystawy winny być !z reguły sprawy bieżące, dzień 
dzitelejszy we wszystkich dziedz înach życia naszego 
kraju: uchwały partii i rządu, twórcze naukowe dy- 
skuisje, odkrycia i osiągnięcia naukowe, ważniejsze 
akcje polityczne i gospodarcze, znamienne daty itp. 
Należy urządzać wystawy książki również na takie 
ważne tematy, jak pierwszeństwo naukr ojczystej 
w określonej dziedzinie, „Pochodzenie człowieka", 
„Nauka i religia" oraz wiele innych. Streszczając: 
z powyższej formy propagandy należy korzystać prze
de wszystkim po to, żeby przy tej pomocy odzwier
ciedlić 'te aktualne zagadnienia, które wymagają spo
pularyzowania wśród szerokich rzesz czytelniczych.

Dużą zaletą wystawy książki jest ta okoliczność, 
że w dowolnym czasie może być uzupełniana mate
riałami, które Tokazały się już po jej otwarciu.

Poza tym, mając na względzie, że stosowanie ma
teriałów poglądowych zwiększa efektywność propa
gandy czytelnictwa, należy koniecznie umieszczać na 
wystawie fotografie, plakaty i wykresy, tj. obok ksią
żek korzystać i z materiału ilustracyjnego.

Jednakże należy pamiętać o tym, że ilustracje w 
żadnym wypadku nie powinny mieć przewagi nad 
piśmiennictwem; ich zadaniem jest jedynie uzupełnie
nie, bardziej wyczerpujące wyjaśnienie zasadniczej 
myśli wystawy i treści demonstrowanych książek.

Rola i charakter ilustracji, użytych na wystawie 
książki, stają się bardziej zrozumiałe, jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że towarzyszący im tekst winien być spro
wadzony do minimum.

Poglądowość propagandy książki i tych idei, które 
one głoszą, zostaje zwiększona przez użycie ilustra
cji, przy czym w niektórych wypadkach ilustracją 
mogą być same książki. Pod względem treści ideowej 
wszystkie eksponaty umieszczone na wystawie winny 
bezwzględnie zasługiwać na polecenie ich czytelniko
wi.

Materiały zgromadzone na wystawie książki w zu
pełności zależą od jej iematu, od jej idei przewodniej. 
Chociaż tematyka wystaw książki jest niezmiernie 
różnorodna, to jednak — jeśli chodzi o dobór mate
riałów — można sformułować pewne ogólne postula
ty.

Przede wszystkim należy mieć na widoku, że bez 
względu na to, jakie zdarzenie ioib zagadnienie szcze
gólne jest tematem wystawy — literatura ,powmna 
być tak dobrana, by oświetlała to zdarzenie lub za
gadnienie w powiązaniiu ze zjawiskami natury bar
dziej ogólnej. Na przykład jeślii wystawa jest poświę
cona „Amerykańskiej agresji na Korei", to obok lite
ratury bezpośrednio dotyczącej wypadków na Korei, 
należy dać szereg książek, demaskujących rozbójni
czy charakter amerykańskiego imperializmu.

Na wystawie poświęconej jakiemuś wydarzeniu 
historycznemu, ksiiiążki powinny być tak dobrane, że
by nie tylko przedstawiały to wydarzenie, ale i jego 
pow ijan ie ze współczesnością.

Wystawa książki, poświęcona działalności wybit
nego uczonego, winna wskazywać, jak później rozwi
jały się jego prace, jaikie jest ich znaczenie dla te
raźniejszości.

Wystawa książki powinna w miarę możności od
zwierciedlać miejscowy materiał, nawet jeżeli jest 
poświęcona tematowi o charakterze ogólnym. Na przy
kład, jeśli wszystkie biblioteki urządzają wystawy, po
święcone wyborom do raid, to każda biblioteka obok 
materiału o  charakterze, ogólnym powinna wystawić 
materiały o deputowanych swego okręgu, miasta, re
jonu. Zupełnie słusznie postąpiła Państwowa Biblio
teka Kirgiskiej SRR, gdy na wystawie „Przodująca 
пагхка radziecka" dała dział „Prace naukowe biolo
giczne i mikrobiologiczne w Kirgiskiej SRR“, skupia
jąc w ten sposób uwagę czytelników na materiałach, 
wyjaśniających lokalne zadania i lokalne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki. Organizując wystawę, bibliote
karz winien wyszukać materiały, które przedstawią 
jej temat w sposób dla czytelników danej biblioteki 
najbardziej bliski i zajmujący.

Jednym z głównych postulatów, wysuwanych 
w stosunku do materiału eksponowanego na wysta
wie książki, jest nieodzowność demonstrowania nie 
tylko literatury, ale również i wykazów bibliograficz
nych lektury godnej polecenia, dotyczącej danego za
gadnienia. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy bi
blioteka z czysto technicznych względów (np. z powo
du braku miejsca) nie może pokazywać na wysta
wie wszystkich materiałów, dotyczących danego 
tematu. W takim wypadku poradnik bibliograficzny 
uzupełni wystawę i w pewnym stopniu zastąpi bra
kujące na niej materiały. Poza tym fumieszczenie na 
wystawie poradników bibliograficznych przyczynia 
się do propagandy bibliografii.

Dobór materiału jest momentem najważniejszym 
w toku organizacji wystawy książki, gdyż od zestawu 
eksponowanej literatury zależy ideowa i naukowa 
wartość wystawy. Przy selekcji najlepszej literatury 
oddadzą bibliotekarzowi duże usługi katalogi biblio
teczne, kartoteka artykułów w czasopismach i gaze
tach, recenzje i' przeglądy bibliograficzne, ukazujące 
się w periodykach. Jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, 
by bibliotekarz zapoznał się bezpośrednio z materia
łami, przeznacaonymi na wystawę.

Przystępując do organizowania wystawy książki, 
bibliotekarz powinien przestudiować jej przedmiot na 
podstawie najświeższych źródeł; takim źródłem może 
być zarówno niedawno wydana książka poruszająca 
dane zagadnienie, jak artykuł w czasopiśmie oraz 
wytyczne, ogłoszone w prasie codziennej. Takie ob- 
znajmienie się. z tematem umożliwi bibliotekarzowi 
wytworzenie sobie pojęcia o aktualnym stanie zagad
nienia, o jego znaczeniu metodologicznjon, naukowym 
i praktj^iznym.

'Duże usługi przy organizowianiu wystawy, przy 
określeniu j*»} .asadniczych działów, mogą oddać po
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radniki ibibliograficzne. Wyi^orzystanie np. poradnika 
M. Lifanowa „O przejści*u od socjalizmu do komu
nizmu", wydanego przez Państwową Bibliotekę Pu
bliczną im. M. Sałtykowa-Szczedrina, pozwoliło le- 
ningnadskim bitoliotekom masowym urządzić zajmu
jące wystawy książki, których podstawą była struk
tura powyższego poradnika.

Obok doboru literatury, duże znaczenie ma s y- 
s t e m a t y z a c j  a materiałów, rozmieszczenie ich 
według działów wystawy. Systemiatyzacja materiału 
na wystawie książki winna przyczyniać się do ma
ksymalnego wyjawienia itreści książek tudzież przed
miotu zagadnienia, któremu wystawa została poświę
cona. Nadto, miając na względzie, że jest niepożąda
ne, by wystawa była przeładowana wielowyrazowy- 
mi tekstami', trzeba dążyć do tego, by do uwypukle
nia przedmiotu wystawy przyczyniała się przede 
wszystkim systematyzacja materiału.

Wydawnictwa rozmieszcza się na wystawie we
dług treści. Urządzając na przykład wystawę na te
mat „Stalinoiwskl plan przekształcenia przyrody", 
możnia usystematyzować materiał mniej więcej w ten 
sposób: 1. Dbałość partii i rządu o dalszy rozwój rol
nictwa. 2. Nauka Dokuczajewa-Kostyczewa-Wiljam- 
sa. 3. Przodująca radziecka biologia na służbie rolnic
twa. 4. Stalinowski plan w wykonaniu. Takie usyste
matyzowanie materiału pozw;oli na przedstawienie 
kluczowych zagadnień, będących przedmiotem wysta
wy.

Jeżeli natomiast zgrupujemy materiał nie według 
treści, lecz według rodzajów edycji (dokumenty ofic
jalne, literatura popularna, eseje artystyczne itp.), 
to temat wystawy nie zostanie imaoczniony. Nawiaso
wo należy zaznaczyć, że biblioteki stosują niekiedy 
ten system rozmieszczenia materiałów, szczególnie gdy 
chodzi o wystawy poświęcone poszczejgólnym oso
bom. Na przykład na jednej z wystaw poświęconych 
Miajakowskiemu materiał był uszeregowany w sposób 
następujący: zbiory dziieł, utwory wybrane, zbiory 
tematyczne, oddzielne wydania, edycje wydane za ży
cia autora itd., tj. według czysto formalnych cech. Ta
kie rozmieszczenie materiału nie daje żadnego wyo
brażenia o swoistej twórczości Majakowskiego, nie 
wyjaśnia, czym różni się ona np. od twóczości Gor- 
kiegra, który miał również wydawnictwa zbiorowe; 
i utwory wybrane, i zbiory tematyczne itd. O ile chce
my pokazać całą różnorodność wydań Majakowskie
go, to możemy to osiągnąć posługując się przykłado
wo poszczególnymi utworami.

W celu przedstawienia działalności naukowej Ti- 
miriazjewa należy książki na wystawie tak usystema
tyzować, aby uwypukliła się jego rola jako wielkiego 
uczonego-rewolucjonisty, bojownika o naukowość w 
rolnictwie, wybitnego botanika-fizjologa, wojującego 
materialisty.

Jeśli ma być pokazana pierwsza publikacja arty
kułów K. Timiriazjewa „Krótki zarys nauki Darwina", 
to należy ją umieścić w dziale „Propaganda, obrona 
i rozwój idei Darwina" i to tylko w charakterze .ilu
stracji, zapoznać się bowiem z tą .pracą należy nie na

podstawie „Ojczystych notatek" z 1864 г., lecz wed
ług ostatnich wydań radzieckich.

Na wystawach, pioświięconych wybitnym działa
czom nauki, literatury, sztuki, nie zawsze jest celo
we dzielenie materiału oia prace danej osoby i na li
teraturę o niej. Na przykład literatura o Timiriazje- 
wie jest różnej treści: może to być książka, zawierają
ca jego biografię, lub książka wyjaśniająca znacze
nie jego prac z dziedziny fotosyntezy. Dlatego książkę 
biograficzmą umieścimy w dziale „Biografia", a książ
kę o foto syntetycznych pracach K. Timiriazjewa, sto
sownie do jej treści, w tym samym dziale, gdzie jego 
utwór „Słońce, życie i chlorofil".

Systematyzując materiał należy zatem dążyć do 
najlepszego wyjaśnienia treści tego zagadnienia, któ
remu wystawa została poświęcona, a cel ten zostaje 
osiągnięty przede wszystkim przezi układ rzeczowy 
materiału (według treści).

Należy wyjaśnić za pomocą odpowiednich (tytu
łów i podtytułów, według jakiej zasady lektura zo
stała dobrana i rozmieszczona. Bez takich komenta
rzy wystawa książki wyda się czytelnikowi nagro
madzeniem materiałów, nie wiadomo po co pokaza
nych i nie wiadomo jak usystematyzowanych.

Daje się (to osiągnąć przede wszystkim przez t y- 
t u ł  z a s a d n i c z y  określający itemat wystawy, 
oraz ( t y t u ł y  d z i a ł ó w ,  wyjaśniające, co one 
zawierają.

Należy dążyć do itego, aby samo sformułowanie 
zasadniczego tytułu i podtytułu nasuwało czytelni
kowi przewodnią ideę wystawy. Na .przykład formal
nie nie popełnilibyśmy błędu, gdybyśmy wystawę po
święconą walce o pokój zatytułowali: „ZSRR w wal
ce o pokój". Ale jeszcze wyraźniej uwypukli się myśl 
przewodnia wystawy, jeśli tytuł sformułujemy w sipo- 
sób następujący: „ZSRR — ostoja pokoju na całym 
świecie". Powyższe sformułowanie nie tylko objaśnia, 
jaki jest temat wystawy, ale podkreśla także to za
sadnicze ziałożenie, które ma być zobrazowane przez 
zgromadlzone eksponaty.

Jako teksty na wystawie mogą być użyte с у t a- 
t y. Rozumie się samo przez się, że ilość cytat zależy 
od rozmiaru wystawy. Jednakże nigdy nie należy 
przeładowywać wystawy cytatami. Głównym zada>- 
niem cytat jest ułatwienie czytelnikowi lepszego 
uświadomienia sobie treści ideowej wystawy. Przede 
w.szys(tkim należy dobierać wyjątld z utworów klasy
ków marksizmu-lenilnizmu, zawierające ocenę tego 
wydarzenia lub tej osoby, którym wystawa została 
poświęcona. W cehx wyjaśnienia treści wystawy mo
gą być pomocne wypowiedzi autora wystawionych 
książek. Na przykład na wystawie poświęconej A. 
Her cenowi bitliotetoa Akademii Nauk ZSRR przyto- 
Gzyła dwie cj^aty. Jedna z nitoh — to słowa Lenina: 
„,Hercen pierwszy wzniósł sztandar walki przez zwró
cenie się do mas z niezależnym rosyjskim słowem", 
driiga — słowa Hercena, które dźwięczą świeżo i zna
miennie w dobie dzisiejszej: „Naród rosyjski łaknie 
tylko ipokoju i pracy".

Jeśli chodzi o dodawanie przypieków do książek, 
demonstrowanych na wystawie, to ścisła, .systematyzą-
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cja materiałów według icti treści uwalnia nas w pew
nym stopniu od potrzeby czynienia adnotacji. Oprócz 
tego, 'W szeregu wypadków materiał ilustracyjny mo
że zastąpić notatkę. Na przykład wystawiając jakąś 
pracę klasyczną — zamiast tego, by podawać w przy- 
pisku, kiedy była pierwszy raz ogłoszona — można 
pokazać jej pierwsze wydanie lub fotokopię. Takie 
fotokopie znajdują się, na przykład, w Dziełach J. Sta
lina, w 4-ym wydaniu Dziieł W. Lenina, w szeregu 
edycji 'klasyków nauki i literatury, wydanych przez 
Akademię.

Jeśli chodzi jednak o poszczególne książki', na 
które bibliotekarz chce specjalnie ściągnąć uwagę 
czytelnika, to należy zaopatrzyć je w przypiski, które 
wyjaśnią ich specyficzną wartość i znaczenie. Na 
przykład jeśli wśród eksponatów jest utwór, odzna
czony premią Stalinowską, to fakt ten należy zazna
czyć przez przytwierdzenie do książki krótkiego napi
su.

Pozostaje nam jeszcze powiedzieć kilka słów
0 technice pokazywania eksponatów. Każdą książkę, 
kftórą pokaauje się otwartą — czy to dlatego, że cho
dzi o pokazanie ilustracji, czy też z tego powodu, że 
potrzebny materiał znajduje się wewnątrz książki — 
należy zaopatrzyć w kartkę z jej opisem bibliograficz
nym. Na przykład otwierając na 173 stronie tom 22-gi 
Dzieł W. Lenina w cedu pokazania pracy „Imperia
lizm jako wyższy stopień kapitalizmu", należy na 
kartce napii&ać: W. Lenin, Dzieła, 4 wyd., t. 22.

Jeżeli zostaje wystawiony artykvił w  czasopiśmie, 
to należy je otworzyć na tej stronicy, na której arty
kuł się rozpoczyna, a na kartce podać naziwę czasopi
sma, rok i numer.

Gdy wystawę się zamyka, to należy ją opisać
1 w ten sposób utrwalić wystawione na niej materia
ły. Opis wystawy książki może być rozmaicie sporzą
dzony. Niektóre biblioteki opisują każdą wystawę w

osobnym zeszycie, wyliczając cały materiał, który był 
wystawiony: książki, ilustracje, cytaty (ze wskaza
niem źródeł, z których były zaczerpnięte) itd. Inne bi
blioteki opisują wystawy na osobnych kartkach, two
rząc w ten sposóib kartotekę materiałów, demonstro
wanych na wystawacłt książki. Opis wystawy może 
być potem wykorzystany dla zasięgania różnych in
formacji (np. w celu odszukania źródła, z którego by
ła przytoczcna cytata).

Organizując wystawę książki biblioteka, jak już 
mówtiUiśmy, ma na celu propagowanie najlepszych 
książek. Dlatego najbardziej przekonywującym spraw
dzianem skuteczności tej lub innej wystawy jest popyt 
czytelników na książki. Tymczasem książki, znajdują
ce się na wystawie, nie zawsze mogą być wydawane 
czytelnikom, gdyż w konsekwencji mogłyby powstać 
luki, zubożające wystawę. Dlatego urządzając wy
stawę bibliiotekarz powinien zebrać wszystkie posiada
ne zapasowe egziemplarze demonstrowanych książek, 
tworząc w ten sposób jakby duplikat wystawy — 
i z tego zapasu wydawać książki. Poza tym należy 
zaprowadzić w bibliotece taki system, źe czytelnik 
może zawczasu zamówić znajdującą się na wystawie 
książkę, która go zainteresowała, i otrzymać ją po 
zamknięciu wystawy.

Podczas trwania wystawy zaleca się, by od czasu 
do czasu przeprowadzać przeglądy bibliograficzne 
książek i artykułów, znajdujących się na wystawie.

Żywe słowo bibliotekarza, wyjaśniające myśl prze
wodnią wystawy, znaczenie zagadnienia, któremu ona 
została poświęcona, treść postzczególnych książek, ma
jących zasadnicze- znaczenie — wzmaga zaintere
sowania czytelnika lekturą li zwiększa popyt na 
książki.

M. Bronsztejn 

„Bibliotiekar’ “ 1951, nr 12

W  poszukiwaniu nowych dróg rozwoju czytelnictwa
Z doświadczeń wojewódzkiej biblioteki publicznej w Szczecinie

Rok 1951-szy zakończyliśmy w województwie 
szczecińskim liczbą 67 ООО czytelników i przez kilka 
miesięcy uważaliśmy to za niebywały sukces, bo w po
równaniu z rokiem 1949-tym licziba czytelników wzro
sła dwukrotnie.

Po bliższej analizie okazało się jednak, że linia roz
wojowa czytelnictwa w 1951-szym roku nie poszła pra
widłowo, bo w podstawowych grupach zawodowych 
nastąpiło zahamowanie czytelnictwa, co szczególnie ja
skrawo wystąpiło, igdy chodzi o czytelnictwo wśród 
chłopów i pracowników umysłowych na wsi.

Czytelnictwo wśród chłopów w liczbach bezwzględ
nych pozostało w roku 1951 na poziomie roku 1949, 
a czytelnictwo wśród inteligencji pracującej na wsi 
zmniejszyło się na wsi nawet o kilkadziesiąt czytel
ników. Przy ogóilnym wteroście licziby czjrteLników 
udział procentowy tych grup zawodowych zmniejszył 
się dwukrotnie w porównaniu z rokiem 1949-tym.

Rzeczywisty wzrost czytelnictwa nastąpił w gru
pie czytelników, których określamy mianem „ipni". 
Są to czytelnicy nie zatrudnieni w produkcji. Stano
wili oni w 1949-tym roku 3,5®/o ogółu czytelników, 
a w roku 1951-szym doszli do 24“/o.

Zaczęliśmy szukać przyczyn załamania się czytel
nictwa na wsi, gdy chodzi o chłopów i pracowników 
umysłowych, a szybkiego wzrostu czytelnictwa wśród 
„innych“.

Silą napędową pracy bibliotekarzy w tym okresie 
było organizowane przez nas tak zwane współzawodni
ctwo punktowe między bibliotekami oraz organizowany 
przez Zw. Samopom. Chłopskiej konkurs czytelniczy. 
W samych założeniach współzawodnictwa tkwiła myśl 
zwiększenia wysiłku bibliotekarzy, a w założeniach 
konkursu czytelniczego tkwiia myśl zwiększenia licz
by czytelników na wsi i pogłębienia stosunku do prze- 
czy'tanych książek. Po skutkach jednak okazało się, że
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ani nasze współzawodnictwo (pornktowe, ani konkurs 
czytelniczy Z. S. Ch. nie nalały wpływu na rozwój 
czytelnictwa na wsi, .skąd wniosek, że w samej struk
turze tych czyrmików musiał tkwić błąd.

To nas skłoniło do poddania rewizji dotychcza
sowych metod pracy i szukania rozwiązań w takim 
systemie środków, przy pomocy którego moglibyśmy 
skutecznie wpływać zarówno na powiększenie liczby 
czytelników jak i na Ich skład socjalny. Poddaliśmy 
analizie stosowane dotychczas kryteria oceny pracy 
bibliotek 1 pracy ibiblio-tekarzy i przy tej analizie 
stwierdziliśmy niesłychaną mieszaninę pojęć. Metody 
i formy pracy utożsamiane były z celami i zadaniami 
wychowawczymi. Pod naporem metod i form pracy 
ginął rezultat, a same metody 1 formy pracy traktowa
ne były jako rezultat. Chodzenie po drodze do celu 
stało się celem samym w sobie, choćby niczego nie 
posuwało naprzód. Suma zabiegów traktowana była 
jako osiągnięcie bez względu na to, czy dawała jakiś 
skutek, czy nie. Na miejsce ksiąaki jako instrumentu 
oddziaływania wystąpił bibliotekarz obwieszony pla
katami, hasłami, wykresami i zagadkami.

Na miejsce czytelnika jako prziedmiotu oddziały
wania wystąpiły ściany biblioteczne, na ściany biblio
teczne bibliotekarze oddziaływali. Znajomość książki, 
znajomość czytelnika i znajomość problematyki bu
downictwa socjalistycznego nie była bibliotekarzowi 
potrzebna, bo nikt go o to nie pytał. Pytano go o for
my „wizualne" więc koło nich chodził i malował, py
tano go o formy żywego słowa, więc zastępował książ
kę 1 mówił za nią, chociaż jej nie znał. Szedł tam, 
gdzie go popychały kryteria, według których praca 
jego była oceniana.

Stwierdziwszy te rzeczy przystąpiliśmy do sformu
łowania kryteriów oceny pracy bibliotekarza na od
cinku upowszechnienia czytelnictwa. Po długich na
radach, dyskusjach i sporach ustaliliśmy, że własną 
pracę 1 pracę bibliotekarza oceniać będziemy według:

a) ilości czytelników jaką zdobył i jaką obsługuje,
to) jakości tych czytelników,
c) ilości wypożyczeń dokonanych w ciągu roku,
d) jakości czytanych w jego rejonie książek oraz
e) stopnia powiązania czytelnictwa z budownic

twem socjalizmu.
Ilość czytelników 1 ilość wypożyczeń jako kryteria 

oceny nie przedstawiały żadnych trudności. Mogliśmy 
je stosować natychmiast. Ale jakość czytelników i ja
kość czytanych książek jako kryteria oceny pracy bi
bliotekarza nie były i nie są łatwe do ustalenia. Z ty
mi elementami postanowiliśmy wystąpić nie od razu.

Miernikiem ztiipełnie nowym, którego nie spoty
kaliśmy, a który postanowiliśmy wysunąć, jest sto
pień powiązania czytelnictwa z budownictwem so
cjalizmu. Ten miernik postanowiliśmy wyprowadzić 
na iKKłstawie konkretnych prób włączenia książki do 
walki o przebudowę ustroju rolnego i realizowania 
zadań gospodarczych w zakładach przemysłowych. 
W pierwszym półroczu 1952-go roku organizowaliśmy 
czytelnictwo nadal pod hasłem współzawodnictwa

punktowego i pod hasłem stosowania wszystkich za
leceń Centralnego Zarządu Bibliotek.

Nie mogliśmy od razu przestawić się na nowy sy
stem pracy z jednej strony dlatego, żeśmy go sami 
w sobie całkowicie jeszcze nie rozwiązali, a z drugiej 
strony dlatego, że podlegaliśmy nastawieniu idącemu 
z tradycji ubiegłego roku i nastawieniu idącemu od 
góry.

Czytelnictwo od góry było ustawiane formami 
pracy, rocznicami i akcjami.

Muisieliśmy legitymować się Uością i jakością form 
realizowanych przez nasze biblioteki, musieliśmy żą
dać sprawozdań wykazujących simię zabiegów, bo one 
były świadectwem naszej działalności.

Zdawaliśmy sobie sprawę z błędu, jaki robimy 
podsumowując formy pracy w oderwaniu od rezulta
tu, ale byliśmy posłuszni wskazaniom Centralnego 
Zarządu Bibliotek.

Drugi etap współzawodnictwa punktowego koń
czył się z dniem 30 czerwca 1952 roku. W tym czasie 
w naszym kolektywie upowszechniło się już zrozu
mienie, że dotychczasowa droga jest błędna i że mu
simy wejść na drogę planowania czytelnictwa zgodnie 
z przyjętymi kryteriami oceny pracy bibliotekarzy.

Na początek postanowiliśmy podjąć walkę o zdo
bycie licziby czytelników odpoiwiadającej rozibudzonym 
potrzebom czytelnianym w masie ludowej i odpowia
dającej wielkości naszych księgozbiorów.

W drugim półroczu 1952-go roku postanowiliśmy 
uzyskać 20“/o czytelnictwa w stosunku do liczby miesz
kańców i na tym poziomie utr'zymywać się w kilku 
następnych latach. Opracowaliśmy plan liczbowy dla 
każdej biblioteki i dla każdego punktu bibliotecznego. 
Zaplanowane licziby czytelników zostały bibliotekom 
i punktom bibliotecznym przydzielone.

O zdobycie takich liczto czytelników bibliotekarze 
i kierownicy punktów bibliotecznych musieli prowa
dzić walkę do końca 1952-go roku, aby ją podjąć na 
nowo z początkiem 1953-go roku.

Dla Biblioteki Miejskiej w Stargardzie ze wzglę
du na sporą liczbę dobrze działających w tym mieście 
bibliotek zakładowych wyznaczyliśmy jako normę nie 
20®/o lecz 15®/o, a dla Biblioteki Miejskiej w Szczecinie, 
która w końcu 1951-go roku posiadała 12000 czytel
ników — wyznaczyliśmy jako normę doiprowadzenia do 
17000 czytelników.

W skali wojewódzkiej zaplanowana liczba czytel
ników wyniosła dokładnie 90530.

Oprócz norm liczbowych wysunęliśmy dodatkowo 
hasło walki o czytelnika zatrudnionego w produkcji, 
aby Tizyskać orientacyjne dane do wysunięcia norm 
jakościowych, gdy chodzi o skład czytelników na rok 
1953-ci.

Co przemawiało za wejściem na drogę planowania 
czytelnictwa?
1) Uważaliśmy, że bibliotekarze znając metę i wie

dząc do czego mają dojść, zmobilizują się we
wnętrznie i zechcą osiągnąć zaplanowaną liczbę 
czytelników.
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2) Liczyliśmy na to, że u wielu bibliotekarzy wy
wołamy chęć (przekroczenia planu albo wykonania 
go przed terminem.

3) Uważaliśmy, że zyskamy obiektywny miernik, we
dług którego oceniać ibęd'zie możma skuteczność 
poszczególnych metod i form pracy.

4) Uważaliśmy, że zyskamy obiektywny miernik do 
oceny pracy bibliotekarzy.

5) Uważaliśmy, że stawiając jednolite normy procen
towe dla wszystkich rejonów bibliotecznych dopro
wadzimy do rzeczywistego umasowienia czytelnic
twa książek.
Wejście na drogę planowania liczby czytelników 

i przyjęcie jednolitej normy procentowej postawiło 
nas wobec zagadnień, których przedtem nie dostrzega
liśmy. Okazało się bowiem, że zaplanowane liczby czy
telników wypadły bardzo rozmaicie dla poszczególnych 
bibliotek. W Świnoujściu nip. na dwie bibliotekarki 
wypadło 2194 czytelników, a w Kamieniu 650, w gmi
nie Wierzibno, powiatu pyrzyckiego na jedną bibliote
karkę wypadło 1540 czytelników, a w gminie Mielno, 
powiatu stargardiJkiego 120, w Miejskiej Bibliotece 
w Myśliborzu na jednego bibliotekarza wзфadło 1160, 
a w Mieijskiej Bibliotece 'Nowe Warpno powiatu szcze
cińskiego 80.

Jedna norma procentowa, a w zadaniach dziesię- 
cio-i piętnastokrotne różnice.

Zdawaliśmy sobie sprawę z różnicy wysiłku, jaki 
dla wykonania planu będą musieli podjąć biblioteka
rze w poszczególnych bibliotekach, ale z samej zasady 
jednolitej normy procentowej dla wszystkich biblio
tek nie mogliśmy zrezygnować, bo uważaliśmy i uwa
żamy ją za słuszną.

Byliśmy i jesteśmy zdania, że do planu czytelni
czego trzeba dostosować liczbę etatów na poszczególne 
rejony biblioteczne, względnie zmienić sys,tem wyna
grodzenia i uzależnić go od wielkości zadań realizowa
nych.

Wysunęliśmy na czoło planu liczbę czytelników 
i zrobiliśmy to świadomie, bo wychodziliśmy z zało
żenia, że na liczbie może być zbudowana jakość. Licz
ba czytelników, to pierwszy krok w nowym systemie 
pracy, to pierwiszy krok, który obowiązywać będzie 
z roku na rok, bo w każdym roku bibliotekarze będą 
musieli prowadzić walkę o posiadanie takiej właśnie 
liczby czytelników.

Wysa.xwając i realizując liczbę czytelników przy
gotowaliśmy się równocześnie do tego, śby w roku 
1953-cim wysunąć liczby odnoszące się do jakości 
czj^elników, a następnie przygotować się do walki 
o jakość czytanych książek i stopień powiązania ich 
z budownictwem socjalizmu.

Wszystkich elementów nie mogliśmy jednocześnie 
lojąć w system planowania, bo to przekraczało nasze 
siły i byłoby zbyt trudne do zrealizowania w praktyce.

Wprowadzenie planowej liczby czytelników i opar
cie wykonania planu o wsipółzawodnictwo wymagało 
stwierdzenia, od czego poszczególne biblioteki pracę 
rozpoczną, stwierdzenia liczby czytelników, jaka w>po- 
szczególnych bibliotekach istniała na początku lipca 
1952-go roku. Ze sprawo23dań czerwcowych wynikało,

że w skali wojewódzkiej posiadamy 74000 czytelników 
z czego wynikało, że na dobro pierwszego półrocza 
można było zapisać 7000 -czytelników zdobytych w tym 
okresie.

Stwierdzenie liczby czytelników istniejącej w po
szczególnych bibliotekach wymagało przeprowadzenia 
kontroli i taką właśnie kontrolę przeprowadziliśmy 
w miesiącu lipcu i miesiącu sierpniu. Kontrola wyka
zała, że nie mamy 74000 czytelników,, lecz 58000. Zna
leźliśmy w bibliotekach „martwe dusze“ w liczbie 
16000. Byli to czytelnicy z ubiegłych lat, którzy nie 
zwrócili wypożyczonych książek i figurowali w karto
tekach jako aktualni czytelnicy. ^

Przybyły nam zatem nowe zadania, ale z planu 
liczbowego nie zrezygnowaliśmy, chociaż stawiał on 
nas wobec konieczności zdobycia 32000 nowych czytel
ników w ciągu września, października, listop-ada i gi-ud- 
nia. W związku z wysunięciem zadań wimiiernych, 
łatwych do sprawdzenia i skontrolowania, musieliśmy 
zdecydować się na wybór takich form pracy, które 
zapewniłyby dopływ zaplanowanej liczby czytelników. 
Na szczegółową analizę przydatności wszystkich po 
kolei form w'izua!lnych i form żywego słowa nie mie 
liśmy czasu. Takie rzeczy może robić ośrodek meto
dyczny, który nie ponosi bezpośredniej odpowiedzial
ności za rozwój czytelnictwa na określonym terenie, 
a szczególnie za rozwój czytelnictwa planowego. My 
mieliśmy już formę gotową, którą poddawaliśmy pró
bie poczynając od roku 1949-go, a mianowicie księgo- 
noszostwo. Nie posiadając tej formy pracy nie odwa
żylibyśmy się wysunąć takiej normy i takiej liczby 
czytelników na okres 4-ch miesięcy. Mieliśmy rów
nież drugą pozornie znaną powszechnie, ale która 
w naszym ujęciu jest nawet dla nas nową — a miano
wicie obsługiwanie zebrań tematycznymi wysta>Avka- 
mi, względnie informacjami o książkach związanych 
z tematem narad. Jedna i druga forma są do siebie 
podobne, ale obsługiwanie zebrań jest bardziej zło
żone i wymaga politycznie wyszkolonych pracow
ników.

Postawiliśmy więc głównie na księgonoszostwo, 
a wyjście z książką do czytelnika wysunęliśmy jako 
jedynie słuszną drogę, która zapewni wykonanie pla
nu czytelnictwa na rok 1952.

Jedyną przeszkodą w upowszechnieniu księgono- 
szostwa na naszym terenie była postawa samych bi
bliotekarzy. Bibliotekarze przywykli do pracy w ra
mach 4-ch ścian izby bibliotecznej i uważali, że każdy 
kto chce czytać książkę, może przyjść do biblioteki, 
a jeśli nie przychodzi, to znaczy, że czytać nie chce.

Księgonoszostwo jest formą fatygującą, wymaga 
pokonywania przestrzeni, dźwigania książek, naraża
nie się na zmoknięcie i na chłód, na niewygody przy 
noclegu, a prócz tego powoduje zniszczenie ubrania 
i obuwia. To była najbardziej istotna przyczyna pow
strzymująca bibliotekarzy od księgonoszostwa.

Oprócz tych rzeczywistych hamulców działały rów
nież i inne zapory. Duża część bibliotekarzy nie miała 
odwagi wejścia z książką do prywatnego mieszkania 
nawet wtedy, gdy chodziło o ich znajomych. Nie wie
dzieli również od czego zacząć, co powiedzieć, jak się
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przywitać, jak przeprowadzić rozmową, czym uspra
wiedliwić swoje przyjście i jak się zachować, jeśli 
spotkają s.ię z odmową wypożyczenia książki. Nie wie
dzieli również, jakie książki ze sobą zabrać i w jaki 
sposób pod względem technicznym załatwić samo 
wypożyczenie,

Zechęcania i namowy do niczego nie doprowadza
ły. Myśmy zachęcali kierowników bibliotek powiato
wych a oni zachęcali kierowników bibliotek gmin
nych, ci ostatni zaś przekazywali zachętę aktywistom 
ZMP i na wzajemnym zachęcaniu kończyło się całe 
księgonoszostwo.

Wyjście było tylko jedno — oddziaływać przy
kładem, pokazać jak to się robi, ośmielać i zachęcać 
nie słowem, lecz czynem.

Pierwsza przykładowa akcja księgonoszostwa zo
stała przeprowadzona na terenie powiatu nowogardz
kiego w miesiącu lutym i marcu. Drogą przykładu 
ośmieliliśmy bibliotekarzy tego powiatu i przeprowa
dziliśmy księgonoszostwo w 38-miu gromadach zdo
bywając 1500 nowych czytelników.

Za Nowogardem poszli bibliotekarze powiatu gry- 
fickiego, również w miesiącach wiosennych. Na prze
strzeni września, października, listopada i grudnia 
odbyły się zajęcia praktyczne po linii księgonoszostwa 
w 10-ciu powiatach z tym, że powiat myśliborski zor
ganizował aż 6 kolektywnych zajęć praktycznych z 
kierownikami bibliotek gminnych.

Do księgonoszostwa przywiązujemy wagę z na
stępujących powodów —
1) bibliotekarz-księgonosz poznaje czytelnika w ta

kich warunkach, w jakich on żyje i w jakich może 
czytać książki,

2) bibliotekarz - księgonosz poznaje zainteresowania 
czytelniane, poznaje sprawy, którymi ludzie żyją 
i może kierować doborem książki tak, aby one 
ułatwiały ludziom wykonywanie ich zadań i wy
jaśniały sprawy, którymi żyją,

3) bibliotekarz-księgonosz przekonywuje się, że istnie
ją potrzeby czytelniane, które nie doprowadzają 
ludzi do biblioteki, bo ludzie nie wiedzą, że na in
teresujący ich temat została już napisana jakaś 
książka,

4) bibliotekarz-księgonosz porzekonywiuje się, że istnie
je cała masa czytelników, którzy nie wiedzą, że 
w ich gromadzie znajduje się punkt biblioteczny, 
z którego mogą korzystać,

5) bibliotekarz-księgonosz dowiaduje się od czytelni
ków, na jakie trudności napotykają przy próbie wy
pożyczenia książki z punktów bibliotecznych,

6) bibliotekarz-księgonosz zbiera podstawowy mate
riał informacyjny, który pozwoli mu zaopatrywać 
księgozibiór biblioteczny w takie książki, jakie dla 
jego terenu są niezibędne,

7) bibliotekarz-księgonosz zidobywa czytelników w 
sposób definitywny, zdobywa czytelników nowych 
i realizuje plan,

8) bibliotekarz-księgonosz nabiera poczucia wartości 
własnej pracy, uświadamia sobie rolę jaką w bu
downictwie lepszego jutra ma do spełnienia, to da

je mu satysfakcję moralną i czyni go bibliotekarzem 
z zamiłowania.
W tej pracy nikt bibliotekarza zastąpić nie może, 

szczególnie gdy chodzi o teren wiejski. Toteż z pomo
cy aktywu ZMP korzystamy tylko wtedy, gdy równo
cześnie z młodzieżą idzie sam bibliotekarz, względnie 
kierownik punktu bibliotecznego.

Księgonoszostwo traktujemy również jako okazję 
do oceny przydatności bibliotekarza jako pracownika, 
bo stwierdziliśmy, że tylko ci bibliotekarze nie chcą 
wyjść z książką do czytelnika i księgonoszostwo trak
tują jako „dziadowanie", którzy nie znają wartości 
książek, bo ich nie czytają.

Przygotowujemy się też do opanowania techniki 
obsługiwania zebrań wystawkami. Przyznajemy s!ę 
otwarcie, że tej formy pracy nie znamy jeszcze na tyle, 
abyśmy mcgli organizować po tej linii zajęcia prak
tyczne i stosować ją w formie masowej, jak to robimy 
z księgonoszostwem.

Do tej formy pracy przywiązujemy szczególne zna
czenie, gdy chodzi o możność związania czytelnictwa 
z budownictwem socjalizmu. Uważamy, że wszelkie 
zebrania zwołjrwane przez rady narodowe i sołtysów, 
rady zakładowe i masowe organizacje społeczno-wy
chowawcze są niczym innym tylko naradami związa
nymi z budownictwem socjalizmu. Na tych zebra
niach wyłania się problematyka tego budownictwa, 
wyłaniają się trudności, postawy ludzkie, przejawiają 
się zapotrzebowania na określoną wiedzę, i to właśnie 
zapotrzebowanie musi być zaspokajane przy pomocy 
książki, bo inaczej nie będzie mogła ona spełniać swo
jej roli. Jeżeli nie dotrzemy do tych zebrań i nie po
wiążemy książki z problematyką budowy, z proble
matyką jutra, które dziś się tworzy, to nie uzbroimy 
boidowniczych socjalizmu w niezbędną do codziennej 
pracy książkę-doradcę, książkę-instruktora i książkę- 
towarzysza, a nasze hasło wiązania czytelnictwa z bu 
downictwem socjalizmu pozostanie frazesem.

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie wypłyną 
przy masowym zastosowaniu tej formy pracy. Wiemy, 
że nasi bibliotekarze nie będą umieli dobrać książek 
związanych z tematem zebrań, które w ich miejscowo
ści będą się odbywały. Wiemy również, że ani biblio
teki powiatowe, ani Biblioteka Wojewódzka nie spro
sta zadaniu, gdy kierownicy bibliotek zaczną się zwra
cać z prośbą o zestawy. Tym niemniej zdecydowani 
jesteśmy u£)owsz6chniać tę formę pracy jak tylko mo
żna najszerzej, bo liczymy, że umiejętność w sprawie 
obsługiwania zebrań zdobędziemy na drodze prakty
ki. Uczyć się będziemy wszyscy biorąc udział w zebra
niach, których tematem jest sprawa przebudowy ustro
ju rolnego, sprawa rozwoju spółdzielni produkcyj
nych, lub 'sprawy związane z realizacją zadań gospo
darczych w zakładach przemysłowych. Uczenie się 
już rozpoczęte. Wzięliśmy pod swoją opiekę 6 gromad 
na terenie powiatu kamieńskiego, zorganizujemy tam 
spółdzielnie produkcyjne, będziemy czuwać nad ich 
rozwojem i będziemy wiązać czytelnictwo z budownic
twem socjalizmu na wsi. Mamy na to zgodę Partii. Te 
spółdzielnie produkcyjne będą naszym doświadczal-
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hym warsztatem pracy. ,Stam(tąd wychodzić ibędą przy
kłady doboru książek i.;sipasobu ich wykorzystania. Przy 
origanizowaniu spółdzielni (produkcyjnych wynikła po
trzeba zaopatrzenia miejscowych działaczy w literatu
rę pomocniczą i Wojewódizlka Biblioteka przygotowała 
6 takich kompletów, kitóre w najbliższych dniach do
staną isię do rąk aktywu społecznego w tych groma
dach.

Nawiązaliśmy również kontakt z Zarządem Portu 
w Szczecinie i chcemy zająć się zorganizowaniem czy
telnictwa wśród, (robotników portowych i pracowników 
Zarządu Portu. Chcemy w określonym środowisku 
przemysłowym wiązać czytelnictwo z realizacją zadań 
produkcyjnych, chcemy aby zespoły pracowników pe
dagogicznych W.B.P. w konkretnych warumkach zdo
bywały umiejętność obsługiwania zebrań wystawkami 
i udzielaniu informacji o książce.

Wchodząc na drogę planowego czytelnictwa, przyj
mując nowe kryteria oceny pracy bibliotekarzy i or
ganizując współzawodnictwo oparte na planie wytwo
rzyliśmy własny system pracy, który musi być konsek
wentnie prowadzony, ale Centralny Zarząd Bibliotek 
nie wyciągnął z tego żadnych wniosków. CZB wiedział, 
że na terenie naszego województwa podjęto „jakąś no
wą (robotę“ , ale nie zainteresował się nią na tyle, aby 
zbadać ją na miejiscu, ocenić i zająć wobec niej zde
cydowane stanowisiko.

Klasycznym przykładem stosunku Centralnego Za
rządu Bibliotek do naszej pracy jest rezultat pobytu 
wizytatorki CZB na naszym terenie w grudniu br. 
Miała ona okazję wzięcia udziału w zajęciach prak
tycznych księgonoszostwa w powiecie chojeńskim, a 
doprowadziła do tego, że te zajęcia się nie odbyły, bo 
kierownik Samodzielnego Referatu Bibliotek, który 
miał te zajęcia przeprowadzić, został przez nią zatrzy
many i my o tym nic nie wiedzieliśmy.

My ustawialiśmy bibliotekarzy na wykonanie pla
nu liczibowego, na wyjście z książką do czytelnika, na 
kgięgonoszostwo i na (Obsługiwanie zebrań — konkurs 
o najlepszą bibliotekę pchał bibliotekarzy w kierun
ku jak największej licziby form pracy i zbierania wszel
kiego rodzaju dokimientacji, a Z.S.Ch. przydzielało 
limity zgłOiSizeń do konkursu, zaopatrywało w formu
larze i wymagało ich wypełnienia.

Siła atx'akcyjna naszego planu, naszego ■wnspółza- 
wodnictwa i naszego systemu pracy musiała być zna
czna, jeśli mimo trudności stwierdzonych podczas kon
troli i mimo rozpraszania uwagi w ' różnych kierun
kach — liczba czytelników wzrastała z miesiąca na 
miesiąc.

Pod koniec września mieliśmy już 64 000 czytelni
ków, a więc o 6000 więcej niż mieliśmy po odrzuce
niu „martwych dusz“ , pod koniec października mie
liśmy 73 ООО czytelników, a więc o 15 ООО więcej, pod 
koniec listopada liczba czytelników wzrosła do 81 ООО, 
ą więc o 23 ООО więcej niż mieliśmy na początku dru
giego półrocza. Według obliczeń przeprowadzonych 
obecnie, zamknęliśmy rok 1952 liczlbą 96 ООО czytelni
ków. Plan został więc wykonany w 106®/o.

Wykonanie planu musi być kontrolowane — toteż 
przystąpiliśmy do przeprowadzenia kontroli we

Wszystkich bibliotekach, które wykonały lub przekro
czyły plan. Przy kontroli zwracamy uwagę nie tylko 
na rzeczywiście istniejącą liczbę czytelników i nie tyl
ko na liczbę wypożyczeń, ale również i na skład so
cjalny czytelników. Zibieramy również dane, które po
zwolą nam obliczyć koszt jednego wypożyczenia, bo 
ten czynnik chcemy wziąć pod uwagę przy ocenie wy
dajności pracy bibliotekarzy.

Kontfolę przeprowadziliśmy dopiero w kilku bi
bliotekach, a wyniki, jakie otrzymaliśmy, są i charak
terystyczne, i niepokojące.

1) Biblioteka Miejsikia w Choszcznie ma czytelni
ków ponad 1500. Plan przekroczyła poważnie, ale w 
miesiącu wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 
korzystało z biblioteki zaledwie 531 czytelników i w 
tej liczbie robotników tylko 81. Największą grupę czy
telników stanowi ucząca się młodzież, bo 283, a następ
nie idą pracownicy umysłowi w liczbie 105-ciu. Chło
pów czytelników jest tyllko 1, ale na miejską bibliote
kę jest to rzecz zrozxamiała. Zachodzi jednak pytanie, 
co jest z tym tysiącem czytelników, którzy w drugim 
półroczu z biblioteki nie korzystali, i jaka w  tym ty
siącu jest licziba „martwych dusz“, które zostały oży
wione sztucznie podczas kontroli czjrtelnictwa w m-cu 
lipcu. Biblioteka w Choszcznie wykonała formalnie 
swój plan liczbowy, ale oprócz zas(tr2eżenia wyżej już 
podanego, ma poważne braki gdy chodzi o skład czy
telników. Pracowniczki tej biblioteki poszły po linii 
najmniejszego oporu i nie próbowały dotrzeć do śro
dowiska (robotniczego.

2) Biblioteka Miejska w Łobezie swój pdan rocz
ny wykonała, ma 940 czytelników. W miesiącu wrześ
niu, październiku, listopadzie i grudniu korzystało z 
biblioteki 729 czytelników. Jest to znaczny odsetek i do
wodzi on, że bibliotekarki w Łobezie nie ożjrwiały 
sztucznie „martwych diusz“ przy kontroli lipcowej. Jed
na tylko rzecz jest niepokojąca w tej bibliotece, a mia
nowicie zaledwie 55 czytelriLków robotników i 4 czy
telników chłopów.

3) Biblioteka Miejiska w Kamieniu na dwie biblio
tekarki ma tylko 501 czytelników, w czym robotników 
zaledwie 48, i rolników 1. Pracowników umysłowych 
czyta w tej bibliotece 4 razy więcej niż robotników, 
bo 209, a czytdników-chłopów tylko 1. Ta biblioteka 
nie wykonała planu rocznego i nie usprawiedliwiła 
posiadania dwóich etatów. Bibliotekarki w Kamieniu 
trzymają się z dala od środowi^a robotniczego, nie 
mają z nim kontaktu i jest rzeczą wątpliwą, czy w ta
kim składzie potrafią kontakt nawiązać.

4) BiMiot^ka Gmirma w Kozielicach, powiatu ka
mieńskiego posiada 108 czytelników (bez punktów bi
bliotecznych). W miesiącu wrześniu, październiku, li- 
stopadizie i .grudniu korzystało z biblioteki 74 czytel
ników, w  czym 7 robotników i 15 chłopów.

Połowę cz3Ttelników stanowią dzieci w wieku szkol
nym. Ta biblioteka przekroczyła swój plan liczbowy, 
a czytelnictwo w tej gromadzie dochodzi do 30“/o, 
tylko liczba chłopów jest w tej bibliotece za mała. 
W Kozielicach mieszka około 50 rodzin chłopskich, z 
których każda może dać jednego dorosłego czytelni
ka zatrudnionego w produkcji.
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5) iBiibliateka Gminna w Przybiernowie, powiatu 
kamieńskiego podawała w sprawozdaniu 280 czytelni
ków ibez punktów bibliotecznych, a okazało się, że ma 
ich ty^o 157. Brakująca liczba 113 czytelników to 
„martwe dusze" z ubiegłych lat. W miesiącu wrześniu, 
paźidziemiku, listopadzie i grudniu korzystało z biblio
teki 106 czytelników, w czym robotników 10 a chło
pów 9. Ta biblioteka nie wykonała własnego planu, 
a gdy chodzi ó skład socjalny czytelników, to jest 
6n kompromitujący.

Gromada Przybiernów to środowisko duże, posia
da około 100 rodizin chłopskich, a pracownicy umy
słowi w tej bibliotece przekraczają trzykrotnie liczbę 
chłopów, chociaż w stosunku do ogólnej liczby miesz
kańców Przybiernowa stanowią oni mały odsetek. Kie- 
rowmiczka tej biblioteki zaniedbała całkowicie śro
dowisko chłoopskie.

Koszt jednego wypożyczenia w tych bibliotekach 
w miesiącach jesienno-zimowych 1952 roku wynosił: 
w Choszczinie — 0,57 zł, w Łobezie — 0,44 zł, w Ka
mieniu — 1,25 zł, w Kozielicach — 1,30 zł, w Przybier
nowie — 0,83 zł.

Na podstawie kontroli przeprowadzonej doraźnie 
podczas wyjazdów instrukcyjnych w kilku innych bi
bliotekach wnioskujemy, że koszt jednego wypożycze
nia na naszym terenie zlależnie od biblioteki i od pra
cy bibliotekarza wahać się będzie między 5 złotymi a 
10 groszami

Koszt 5 złotych za jedno wypożyczenie stwierdzi
liśmy w Bibliotece Gminnej w Barnimiu, powiatu cho- 
śzczeńskiego i w bibliotece gminnej w Nieborowie, po
wiatu pyrzyckiego. W Bibliotece Miejskiej w Miesz
kowicach, powiatu chojeńskiego koszt jednego wypo
życzenia wynosi 26 groszy. Wstępna kontrola w Biblio
tece Miejskiej w Stargardzie wskazuje na to, że koszt 
jednego wypożyczenia w tej bibliotece zamknie się w 
granicach 10 groszy

Z analizy składu socjalnego czytelników w biblio
tekach wynika, że >nasi bibliotekarze postawieni wo
bec konieczności zdobycia zaplanowanej liczby czytel
ników bez ograniczeń co do ich jakości, tzn. bez norm 
zawodowych poszli na werbunek czytelnika, który 
zresztą sam się do bibliotek garnie, tj. na uczącą się 
młodzież.

Na rok 1953 wysuwamy więc normę tyczącą wie
ku czytelnika. Wynosić ona będzie dla każdej bibliote
ki 60“/o dorosłych z ogólnej liczby czytelników zapla
nowanej na rok 1953.

Każdy powiat wytypuje jedną przodującą gminę, 
której zadaniem będzie prowadzenie świadomej wal
ki o zdobycie jak największej liczby czytelników chło- 
F>ów, gdy chodzi o teren wiejski.

Każdy powiat wytypuje jedno mniejsze miasto 
przodujące pod względem rozwoju czytelnictwa, które
go bibliotekarz podejmie świadomą walkę o zdobycie 
jak największej liczby robotników.

Nad tymi przodującjoni bibliotekami obejmą bez
pośrednią opiekę kierownicy powiatowych bibliotek 
i w weirbunku czytelników będą brali osobisty udział.

Wysuniemy hasło walki o skład socjalny czytelni
ków i zapowiemy, że drugim miernikiem po mierniku

liczibowym przy ocenie współzawodnictwa będzie pro
centowy udział robotników i chłopów w zaplanowanej 
liczbie czytelników dla poszczególnych rejonów biblio
tecznych.

6) Normę wiekową podamy bibliotekarzom w o- 
kreślonych liczbach czytelników.

Wpływ na jakość czytanych książek chcemy uzys
kać przez opracowanie operatywnego zestawu ksią
żek.

Co to jest ten zestaw operatywny i jak on będzie 
opracowany? Książek mamy masę, mamy dziesiątki 
tysięcy tytułów książek o rozmaitej treści i rozmaitej 
sile oddziaływania. Przeciętny czytelnik w ciągu roku 
przeczyta nie więcej jak 20 książek. W obecnej chwili 
ten przeciętny czytelnik czyta przygodne książki i na
wet nie ma możności dobrania takich, jakieby chciał 
czytać, bo decyduje o tym przygodny skład książek w 
punktach bibliotecznych. Liczba l^iążek w punktach 
bibliotecznych waha się od 50 do 150. A dobór tych 
książek nie jest niczym usprawiedliwiony, jest przy
padkowy i ta właśnie przypadkowość decyduje o ja
kości 20 książek przeczytanych w ciągu roku przez 
przeciętnego czytelnika. My chcemy tę przypadkowość 
usunąć, chcemy aby czytane książki w danym okresie 
czasu oddziaływały w określonym kierunku. Te książ
ki oddziaływujące w określonym kierunku znajdą się 
w zestawie operatywnym, który będzie wyodrębniony 
z księgozbiorów bibliotek gminnych i miejskich, na ten 
zestaw bibliotekarze zwracać będą uwagę i w oparciu 
o niego zaopatrywać będą punkty biblioteczne. Ten 
zestaw zostanie wysunięty na czoŁo i on będzie decy
dował o rodzaju czytanych książek. Wysunąwszy ze
staw operatywny doprowadzimy do tego, aby on był 
znany przez samych bibliotekarzy. Wprowadzimy obo
wiązek czytania z zasadniczych ,pozycji przez bibliote
karzy oraz pomożemy w poznaniu całości przez recen
zje na konferencjach i odprawach.

Punktem wyjścia do opracowania operatywnego 
zestawu książek będą jasno sformułowane zadania wy
chowawcze dla akcji czytelnianej na dany okres cza
su, na dany etap budownictwa socjalizmu.

Zadania te weźmiemy z uchwał i wskazań КС 
Partii, ze wskazań Tow. Bolesława Bieruta, ze wska
zań Lenina i Stalina.

Pod kątem tych zadań dobierać będziemy książki 
oceniając ich bezipośredniość, siłę oddziaływania i sto
pień trudności przy ich czytaniu, bacząc na to, aby 
pod wzgledem formy były one dostosowane do poziomu 
czytelników danego środowisika. W tym zestawie znaj
dą się wszystkie rodzaje książek, a jakość czytanych 
książek mamy zamiar rozróżniać nie według dotych
czasowej nomenklatury i dotychczasowego podziału, 
lecz według tego, czy pochodzą one z zestawu opera- 

 ̂ tywnego, czy też z reszty księgozbioru. Wysunięcie ope
ratywnego zestawu książek na czoło nie jest równo
znaczne z zamknięciem dostępu do książek, które w 
skład izestawu operatywnego nie wesady.- Czytelnicy 
będą mieli dostęp do wszystkich książek i będą mo
gli czytać te, które czytać zechcą. Nasi bibliotekarze 
będą proponowali czytelnikom wybór książek spośród 
tych, które ziostały zaplanowane, ale nie będą zamy
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kali drogi do reszty książek, zinajdujących się w biblio
tekach.

Zdajemy sobie sprawę z tradności, jakie napotka
my przy opracowaniu i aktualizowaniu operatywnego 
zestawu dla poszczególnych środowisk, wiemy, że po
pełnimy niejeden błąd przy ocenie przydatności tej 
czy innej książki jako instrumentu mogącego realizo
wać zadania wychowawcze, ale obraną drogę uznaje
my za słuszną i na niej szukać będziemy rozwiązania 
wpływu czytelnictwa na postawę i postępowanie tych, 
od których budownictwo socjalizmu zależy.

Bezpośrednie mierzenie wartości pracy bibliotek 
i pracy bibliotekarzy zadaniami wychowawczymi, to 
znaczy skutkami, jakie w życiu społecznym i w posta
wie masy ludowej wywołuje czytelnictwo, jest możli

we tylko na przestrzeni dłuższych okresów czasu, okre
sów kilkuletnich, przy równoczesnym stosowaniu 
naukowych metod analizy zjawisk społecznych, bo te 
ostatnie są wynikiem wielu czynników, pomiędzy któ
rymi czytelnictwo nie jest czynnikiem najważniej
szym.

Niesłuszne jednak jest wprowadzanie zadań wy
chowawczych do oceny działalności bibliotek i biblio
tekarzy w krótkotrwałych akcjach konkursowych, jak 
to zrobił Centralny Zarząd Bibliotek, określając wa
runki, według których komisje mają przyznawać miej
sce bibliotekom.

Walenty Regulski 
Szczecin

Służba informacyjno-bibliograficzna w wojewódzkich 
bibliotekach publicznych

(projekt organizacji*)

Początek ^użby informacyjnej w bibliotekach da
tuje się od chwili, gdy placówki te stały się dostępne 
dla czytelników, a więc od końca 18 wieku. Ludzie 
korzystający z bibliotek wymagali całego szeregu in
formacji, którj4:h bibliotekarz obowiązany był udzie
lać. Z początku były to wyłącznie informacje biblio
teczne dotyczące terminów otwarcia biblioteki, adre
sów innych bibliotek itfp. Stopniowo czytelnicy poczęli 
doanagać się innych informacji dotyczących książki, 
jej autora, meritum spraw poruszanych w danym 
dziele. I witedy mamy początek służby już nie tylko 
informacyjnej bibliotecznej, ale informacyjno-biblio
graficznej. Oczywiście występuje ona bardzo długo 
w formie niezorganizowanej.

Mimo tego, że biblioteki stały się publicznymi — 
długo korzystali z nich tylko pewni ludzie przygoto
wani do czytania, umiejący czytać. Z chwilą upow
szechnienia bibliotek zjawił się nowy rodzaj czytel
ników, ludzi, którzy dotychczas zaniedbywani, nie 
mieli możności kształcenia się, co było nieuchronną 
konsekwencją poprzednich ustrojów. Nowy czytelnik 
nie zadaje bibliotekarzowi pytań — mało — nie przy
chodzi często sam do biblioteki. W związiku z tym 
zmieniła się rola bibliotekarza, którego obowiązlkiem 
jest obecnie prowadzić rewolucję kulturalną na wsi 
i w mieście.

Służba informacyjno-.bibliograficzna nie ogranicza 
się obecnie jedynie do udzielania informacji na za
dawane pytania ze strony czytelników, ponieważ tych 
pytań może być stosunkowo mało, szczególnie ze stro
ny nowego czytelnika. Pytania zadają ludzie na pew
nym poziomie, uczniowie itp. W związku z tym w dzi-

*) Opracowano na podstawie wydawnictwa Działu 
Informacji Naukowej i Poradnictwa Biblioteki Naro
dowej: „Uwagi o służbie informacyjno-bibliograficz
nej Wojewódzkich Bibliotek Publicznych" oraz na pod
stawie doświadczeń własnych.

szejszej nowej bibliotece publicznej powszechnej mo
bilizuje się wszystkie środki dla informowania czy- 
telniika o książce i wszystkim co książki dotj^zy. 
Środkami tymi są wszelkiego rodzaju plansze, pla
katy, albumy, .składanki i inne formy graficzne pro
pagujące książkę, jak również wszelkiego rodzaju for
my żywego słowa (wieczory głośnego czytania, dy- 
sikusyjne, literackie itp.). Poza tym oczywiście istnieje 
w wielu bibliotekach zorganizowana już służba infor- 
macyjno-tdblicgraficzna, której zadaniem jest odpo
wiedzieć na wszystkie zadawane przez czytelników 
pytania ustne i pisemne.

To wszystko dotyczy placówek bibliotecznych, któ
re mają bezpośredni kontakt z czytelnikiem.

Jaka jest więc rola bibliotek wojewódzkich na 
odcinku służby informacyjno-bibliograficznej?

Określa ją charakter bibliotek wojewódzkich, któ
re mają za zadanie instruować placówki niższego 
szczebla. A więc i służba informacyjno-bibliograficz
na w bibliotekach wojewódzitóich będzie p l a c ó w k ą  
i n s t r u k c y j n ą  i w e j d z i e  j a k o  j e 
d e n  z p o d d z i a ł ó w  d o  d z i a ł u  i n 
s t r u k c y j n o - m e t o d y c z n e g o .

Dalsze roziważania określą cel, zadania i sposoby 
realizowania zadań służby informacyjno-bibliograficz
nej w bibliotekach wojewódzkich.

I. C e l .  — Celem służby informacyjno-biblio
graficznej, podobnie jak celem wszystkich bibliotek 
w Polsce Lvdowej jest wychowanie niowego czło
wieka w duchu marksizmu-leninizmu, wpojenie w nie
go umiłowania czytanlia, chęci poznawania zdobyczy 
kulturalnych nas,zgo narodu i innych narodów, kształ
cenie zmysłu estetyki.

II. Z a d a n i a .  — Zadaniem służby informacyj
no-bibliograficznej w bibliotekach wojewódzkich jest 
instruowanie podległych placówek bibliotecznych w za
kresie pracy na odcinku informacji dążącej do roz-
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czytania społeczeństwa, a przez to wychowania jegó 
członków w duchu ideologii m'ar!ksistoiwsko-leninow- 
skiej, dającej wskazówki do рг'асу samokształceniiowej. 

III. Ś r o d k i  r e a l i z a c j i  z a d a ń .
A) A p a r a t  p o m o c n i c z y  
Aby rozpocząć pracę — służba mformacyjno-bi- 

bMograficcma w WBP, pod'obnie jak to jest w bibliote
kach mających bezpośredni kontakrt z czyrtelnikiiem — 
wiima zooTtganizować sobie odpowiedni aparat pomoc
niczy, na który złożą îę:

1) ( b i b l i o t e k a  p o d r ą с z a — zasobna 
we wszelkiego rodzaju encyklopedie, słowniki, dzieła 
z zakresu księgoznawsitwa, bibliotekoznawstwa, biblio
grafii itp. W bibliotece podręcznej winny znaleźć się 
takie periodyki jak „Przew^odniik Bilbliograficzny“ , 
„Bibliografia Zawartości Czasiopism“, „Dokumentacja 
Prasowa“ , jiak również bibliografie specjalne wyda
wane obecnie jako dodatki do niektórych czasopism 
fachowych jak „Gospodarka Planowa“ , „Architektu
ra" ittp.

Księgozbiór, biblioteki podręcznj w'iinii'en być wy
łączony z księgozibioru ogólnego i ustawiony dziialo- 
wo. Zależnie od potrzeb terenu można gromadzić war
tościowe dzieła ze sipecjalnego zakresu np. na Śląsku 
podręczniki z zakresu górnictwa, w Lubellszczyźnie — 
rolndctwa itp.

W bibliotece podręcznej winny znaleźć się facho
we czasopisma biblioteczne krajowe i zagraniczne.

Oprócz księgozbioru określónego popraednio na
leży kompletować wszelkiego rodzaju katalogi wydaw- 
nilcże i ksiągarskie segregując je według instytucji 
wydawniczych, a w obrębie tych — datami. Należy 
również preniimerowaćć kilka egzemplarzy iczasopi- 
sma „Nowe Książki", które zawierają informacje 
o książkach.

2> K a r t o t e k i  bibliograficzne, ito poza bi
blioteką podręczną najważniejsza część warsztatu pra
cy. W dziale służby informacyjno-bibliografScznej WBP 
winny znaleźć się następując niezbędne kartoteki:

a) K a r t o t e k a  z a g  a d n i e n i o w a — 
obejmująca zasadnicze zagadnienia życia politycznego, 
społecznego, gospodarczego i kulituralnego. Winna ona 
być stale aktualnym i żywym obrazem żyoia toczącego 
się przed nami. Może ona zawierać takie zagadnienia 
jak: Budownictwo, Dziecko, iPraca, Partia itd. Karty 
w kartotece zagadlnieniowej należy uszeregować na
stępująco: poszczególne zagadnienia szeregujemy alfa
betycznie według haseł umieszczonych na przedzie- 
laczach. W obr^ie zagadnień na początek wysuwamy 
pomoce bibliograficzne dotyczące danego tematu, dâ - 
lej ustawiamy opracowania ogólne, resztę kartek ukła
damy w porządku przedmiotowym według pierwszych 
litfer wyrazów uzupełniających hasła, np.: praca-bez- 
pieczeńisliwo, praca-normy, praca-ochrona dtd.

Kartoteka zagadnieniowa winna być stale uzupeł
niana nowymi pozycjami w obrębie zagadnień. Należy 
również pamiętać o wycofywaniu zagadnień czy po
zycji nieaktualnych (np. materiały dotyczące Zlotu 
Młodych Przodowników przenosimy do archiwum). 
Uzupełnieniem kartoteki zagadnieniowej będzie alfa
betyczny skorowidz (wg haseł).

b) K a r t o t e k i  s p e c j a l n e  — winny 
'uwzględniać przede wsizystkite patr*zeby danego okrę
gu np. górnictwo, hutnictwió, rolnictwo itp. Mogą to 
być również kartoteki wyłącznie regionalne, np. pod 
hasłem: Luibliniana, Mazowiana dtp. Dadzą one po
czątek pełniej bibliografii regionu.

Kartoteki specjalne mogą taikże dotyczyć np. 
Związku Radzieckiego;, Partiii itp. Układ ich będ'zie 
podobny jak przy kartotece zagadnieniowej z odpo
wiednim rozbiciem i układem wg wyrazów uzupeł
niających hasła: Związek Radziecki — kultura. Zwią
zek Radziecki — przemysł itp.

Należałoby założyć również oddzielną kartotekę. 
obejmującą pozycje dotyczące bibliotekoznawstwa.

Materiału do dwóch wymienionych rodzajów kar
totek dostarczają jednostronnie drukowane egzempla
rze , przewodnik a Biblliograficznego" i „Bibliografii 
Zawartości Czasopism". Poza tym można wykorzystać 
drukowane karty katalogowe.

C) K a r t o t e k a  a d n o t o w a n a  
Pomoce bibliograficzne mają ułatwić biblioteka

rzowi wybór odpowiiedlniej kisiąźki dla czytelnika. 
W związku z tym dążymy do uzupełnienlia opisów bi
bliografie znydh odpowiednimi omówieniami. Takie 
omówienia — adnotacje wyjaśniają bliżej treść książ
ki, jej temat, podają ocenę i przeznaczenie ksią^ci, 
oceniają jej wartość artystyczną. Dlatego w pracy bi
bliograficznej niezbędna jest kartoteka adnotowana. 
Materiał do tej kartoteki czerpiemy z czasopisma „No
we Ksiiążki", z bibliografii specjalnych, które zawile- 
rają -poizycje adnotowane np. „Przegląd bibliograficzny 
wydawnictw urbanistycznych" (dodatek do „Architek
tury"), nasitępnie wycinki recenzji z czasopism oraz 
adnotacije sporządzane przez samego pracownika służ
by informacyjnej-

Adnotację wycinamy i naklejamy na kartę, najle
piej formatu pocztówki (A6). Karty te układamy alfa- 
be t̂yczmie według haseł tytułowych.

Najwygodniejszym może sposobem byłoby umiesz
czanie adnotacji od razu na odpowiednich kartach 
kartoteki zagadnieniowej. Wtedy należałoby taką ad
notację przepisać, co jednak zajęłoby więcej czasu 
niż wycięcie i naklejenie gotowej adnotacji,

d) K a r t o t e k a  w y c i n k ó w  
Najbardziej racjonalnym sposobem sporządzania 

kartoteki wycinków będzie wycięcie odpowiednich 
wycinków z gazet i naklej:enie na arkusz formatu A4, 
następnie umieszczenie takiej karty w segregatorze. 
Układ wycinków najlepiej stosować według klasyfi
kacji dziesiętnej. Na każdej karcie nad tytułem wy
cinka umieszczamy poprzednio przygotowaną kartecz
kę (można odbić na pow‘ielaczu) z następującymi ru
brykami: Tytuł czasopisma. Rok, Numer, Znak kla
syfikacji dziesię t̂nej.

Rodzaj wycinków gromadzonych w segregatorach 
zależny będzie od potrzeb danego terenu. Jednak przede 
wszystkim należy gromadzić wszelkiego rodzaju recen
zje o książkach, tak bardzo przydaitne przy organizo
waniu wieczorów dyskusyjnych. Wskazane jest rów
nież gromadzenie życiorysów wybitnych ludzi, przo
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downików. Ważne również będą wycinki dotyczące 
biiblibtek i biibliotekoznawiatwa.

e) K a r t o , t e k a  c y i t a t .
Winna zawierać charakterystyczne wypowied'zi wy

bitnych jednostek na a:kitualine tematy. Wypowiedzi 
takie czierpiemy z dizieł klasyków marksizmu, z lite
ratury postępowej polskiej i obcej, z prasy.

Kartoteka ta jest bardlzo przydatna przy sporzą
dzania! wystaw, gazetek ściennych, dostarcza mate
riału do przemówiłeń, referató^w itp.

iSposób sporządzania takiej kartoteki określają ja
sno: „Uwagi o shiżbie informacyjno-bibliograficznej 
Wojewx3dzkioh Bibliotek Publicznych" wydane w 
formie powielanej pnzez Bibliotekę Narodową, Dział 
Informacji Naiikowej 1 Poradnictwa.

Cytaty naileży umieszczać na kartach formatu 
A6 — układ według haseł rzeczowych.

Uzupełnieniem kartoteki cytat będzie indeks au
torów hasrf ułożony alfabtycznie.

f) I n n e  k a r t o t e k i .
Służba ioformacyjno-fbibliograficzna bibliotek wo

jewódzkich może prowadzić cały szereg innych karto
tek związanych z ziapotrzebowaniem terenu, np.:

a) kartoteka bibliotek i adresów bibliotek danego 
(województwa',

b) kartoteka adresów bibliotek całego kraju z po
daniem godiain otwarcia, wielkości i jakości 
izbiorów, istniejących ośrodków informacyjnych 
danej biblioteki,

c) kartoteka ustawodawstwa bibliotecznego obej
mującą wszystkie ustawy dotyczące bibliotek, 
n'ie tylko publicznych powszechnych, ale bi
bliotek w ogóle,

d) kartoteka zawartości czasopism (tu materiałem 
będzie „Bibliografia Zawartości Czasopism*' dru
kowana j'ednostronnie, z której wybieramy kil
ka potrzebnych danemu terenowi działów),

e) kartote^ka adresów spiecjalistów z terenu mia
sta (np. specjalistów .agronomów, lekarzy, praw
ników itp.).

Oprócz wymieniionych kartotek należy gromadzić 
wydawane przez bibliotekę własną i biblioteki inne 
zestawienia, bibliografie i wszelkiego rodzaju spisy 
bilbliografiozne. Umieszczać je należy w segregatorach 
według klasyfikacji dziesiętnej.

Dla zaewidencjonowania liczby kartek w obrębie 
poszczególnych kartotek i zagadnień należy prowadzić 
statystykę dzienną wipływów i ubytków poszczegól
nych pozycji w formie wykazów. Wzór takiego wy
kazu jest do uzgodnienia. Powinien on zawierać 
w ,ybocziku“ stan z l.I. danego roku, następnie daty, 
w których nastąpiły zmiany w stanie — a w „główce“ 
poszczególne rodzaje kartotek prowadzonych przez bi
bliotekę, z podziałem przy każdej na trzy rubryki pio
nowe: przybyło, ubyło, stan.

Można również prowadzić arkiisz statystyczny dla 
każdej kartoteki oddzielnie. Będzie to wygodniejsze 
i bardziej przejinzyste.

B) O b s ł u g a  t e r e n u .
Po zorganizowaniu aparatu pomocniczego można 

przystąpić do udzielania należytej pomocy biblioteka

rzom niższego szczebla. Będzie się ona przejawiała 
w następujących zasadniczych formach:

1) Z e s t a w i e n i a  b i b l i o g r a f i c z n e .
Służą one do propagowania zasadniczych lub aktu

alnie ważnych zagadnień związanych z życiem poli
tycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym 
w Polsce oraz propagowania zagadnień o znaczeniu 
międzynarodowym.

Tematów do zestawień dostarcza życie bieżące 
niosące ciągle nowe, aktualne zagadnienia i zapo
trzebowania (terenu. Zestawienia sporządzamy np. na 
takie stale aktualne tematy jak: 1 Maja, Dzień Ko
biet. Poza tym musimy pamiętać o pewnych akcjach 
gospodarczych, które winny znaleźć swoje odbicie 
w (pracy bibliotek, jak np.: akcija siewna, żniwna, 
wykopki, zagadnienie spółdzielczości produkcyjnej itd.

Pracownik służby informacyjno-ibibliograficznej 
WBP w înien skrzętnie zbierać wszystkie sygnały z te
renu dotyczące zapotrzebowania na książki Sygnałów 
tych dostarczą mu instruktorzy biblioteki wojewódz
kiej jak również instruktorzy powiatowi, których obo- 
wiązlkiem będzie śledzenie i wyczuwanie potrzeb te
renu.

Zestawtienia wysyłane do biMiotek niższego szcze
bla winny być bezwzględnie adnotowane, aby biblio
tekarz orientował się co do zawartości zestawionych 
książek. Adnotacja musi omawiać książkę:

a) pod kątem widzenia tematu zestawienia względ
nie jego podziiału, do którego książka została 
zaklasyfikowana;

b) uwzględniać poziom czytelnika (bibliotekarza), 
dla którego zestawienie jst przeznaczone;

c) zawierać ocenę książki.
Materiałem do zestawień będzie kartoteka ?agad- 

nieniowa, kartoteka adnotowana ewentualnie czaso
pisma. Należy pamiętać, że przed umieszczeniem książ
ki w zestaw‘ieniu trzeba ją obejrzeć, a nie poprzestać 
na adnotacji z „Nowych Książek", czy innego C2̂ a- 
sopisma.

Większe zestawienia dtzielić należy na odpowied
nie działy np.: Zestawienie n.t. Lenin dzielimy: — 
życie Lenina, prace Lenina, książki o Leninie itp. Da
je to jasny obraz tematu, pozwala łatwiiej orientbwać 
się w zestawieniu.

Dobrze byłoby poinformować bibliotekarzy niż
szego szczebla drogą pisemną i bezpośrednio na od
prawach o sposobach wykorzystania zestawień bi
bliograficznych.

2) I n f o r m o w a n i e  o w y d a r z e 
n i a c h  — ziw<iąizanych z laktiualnym życiem politycz
nym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.

Co kwartał bibllioteka wojewódzka winna sporzą
dzić kalendarz ważniejszych dat i wydarzeń i wysłać 
bibliotekom niższego stopnia, aby w ten sposób zwró
cić uwagę toilMiotekarzy na wydarzenia aktualne, któ
re winny znaleźć się w pracy bibliotek.

Do kalendarza należy dołączyć wykaz aktualnych 
tematów z wybraną bibliografią, dotyczącą raczej 
nielicznych, ale najważniejszych zagadnień. Jeśli ma
my (W planie pracy sporządzenie większych zesta
wień na aktualne tematy, wtedy w wykazie umiesz-
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czarny odipowiednią notatkę informującą, że takie ze
stawienie ukaże się w oznaczonym czasie.

Przy wykazie należy polecić dalsze gromadzenie 
literatury dotyczącej poszczególnych tematów z za
znaczeniem, że pcdane przez nas pozycje są tylko 
sygnałami.
3) I n n e  p o m o c e  d l a  t e r e n u .

Będą to:
a) 'zestawy książek do wystaw okolicznościowych 

■i stałych. Tu należy brać pod uwagę zapo
trzebowanie terenu, stałe uroczystości pań
stwowe. W wykazach winny być wyodrębnio
ne nowości, które należy pokazać czytelnikowi. 
Przy doborze książek na wystawy trzeba pa
miętać, aby wybrane książki miały estetyczną 
szatę graficzną, która przyciągnie wzrok 
i wzibudz'i zainteresowanie.

ib) zestawienia haseł do wystaw, dekoracji, re
feratów itp. sporządzamy na podstawie kar
toteki cytat, dając w ten sposób materiał go
towy wymagający jedynie opracowania gra
ficznego, czy też odpowiedniego umieszczenia 
w  t̂ flcście referatu. Parzy wyborze tematów 
zestawu haseł kierujemy się podobnie jak 
w  poprzednich wypadkach — aktuahiością 
zagadnień.

C) I n n e  f o r m y  p r a c y  s ł u ż b y  i n f o r 
m a c y j n o - b i b l i o g r a f i c z n e j  WBP.
1) O p r a c o w y w a n i e  k w e r e n d  d l a  
c z y t e l n i k ó w .

Służba 'informacyjno-Jbibliograficzna biblioteki 
wojewódzkiej winna liczyć się z możliwością wpływu 
ikfwererd ze sitrony czytekuików zarówno bibliotek 
publicznych powszechnych jak i innych. Niejedno
krotnie biblioteka wojewódzka nie będzie w stanie 
odpowiedzieć na pytania. W takich wypadkach na
leży zwracać się do specjalistów na terenie miasta, 
względnie do dużych bibliotek miejiskich, uniwersy
teckich itp. W ten siposób WBP sitanie się ogniwem 
pośredniczącym między czytelnikami a specjalista
mi. Tu pomoże nam kartoteka adresów specjalistów, 
z którymi poprzednio należy nawiązać kontakt i za
pewnić sobie ich pomoc.

W związku z tym służba informacyjno-bibliogra
ficzna WBP po zorganizowaniu aparatu pomocniczego 
winna rozesłać do wszystkich bibliotek w wojewódz
twie Zcwicidcmienla o istnieniu takiej placówki 
z ckreśleniem jej charakteru, rodzaju zagadnień, co 
do których można udzielić informacji.

Jednocześnie należy zawdadomić biblioteki, by 
pytania czytelników kierowały niezwłocznie do bi
blioteki wojewódzkiej podając niezbędne dane per
sonalne pozwalające przystosować odpowiedź do czy
telnika, a więc: zawód, stopień wykształcenia, cel, 
jakiemu odpowiedź ma służyć.

Trzeba także pamiętać o sizybkim załatwianiu 
kwerend. Na pytania mniej skomplikowane odpo
wiada sam bibliotekarz w terenie. Należy prowadzić 
ewidencję kwerend w zeszycie lub na kartach two
rząc w ten sposób oddziielną kartotekę, która stanie

się ciekawym i pożytecznym materiałem do dalszej 
pracy.
?) U d z i a ł  w n a r a d a c h

Udział w naradach bibliotekarzy ze strony służ
by informacyjno-bibliograficznej winien przejawiać 
się:

a) w podawaniu bibliotekarzom krótkich infor
macji dotyczących nowości wydawniczych czy 
(też książek dotyczącyth specjalnie ważnego 
fw dbnym okresie zagadnienia, np. książki 
mówiące o kobietach przed Międzynarodowym 
Dniem Kobiet itp.

b) w dyiskuisjl' nad zapotrzebowaniami terenu 
na naradach instrioktorów powiatowych,

c) w dyskusjti nad właściwym wykorzystaniem 
i przydatnością wysyłanych przez służbę ma
teriałów,

d) v/e właściwym nastawieniu bibliotekarzy na 
wyikca-zyBtanle kartotek informacyjnych (jak 
adresy specjalistów, ośrodków doświadczalnych 
nip. ogrodniczych, pszczelarskich itp.) dla po
magania w samokształceniu terenowi.

Pożądane są również wyjazdy pracowników służby 
informacyjno-bibl. na konferencje bibliotekarzy gmin
nych, aby w ten sposób ludzielać instruktażu na tym 
odcinku, sprawdzać wykorzystanie wysyłanych po
mocy i mieć stale żywy obraz żądań terenu.
3) O p i n i o w a n i e  k s i ą ż e k  proponowanych 
do wycofania.
4) O p r a c o w y w a n i e  z e s t a w i e ń  n o 
w o ś c i  w y d a w n i c z y c h  z zakresu literatury 
fachowej dla Gabinetu Metodycznego na podstawie 
„Ptzewcdnika Bibliograficznego.
5) U d z i a ł  w  g r o m a d z e n i u  k s i ę g o 
z b i o r u  WBP przez stały kontakt z Domem Książki, 
śledzenie wartościowych nowości i proponowanie ich 
do zakupienia.
6) O p r a c o w y w a n i e  p o m o c y  m e t o 
d y c z n y c h  dla Gabinetu Metodycznego z tego 
zakresu pracy.
7) W s p ó ł p r a c a  z d z i a ł e m  u p o w 
s z e c h n i a n i a  c z y t e l n i c t w a  w zakresie 
wspólnego opracowywania plakatów czytelndczych 
z bibliografią i innych pomocy wymagających uzupeł
nienia bibliografii, a także przy bpracowywaniu pla
nów czytania.
III. K o n t a k t  z i n n y m i  o ś r o d k a m i  
i n f o r m a c y j n y m i .

Kontakt z innymi ośrodkami informacyjnymi jest 
konieczny dla zapewnienia rozwoju słuźiby informa- 
cyjno-biblloigraficznej.

Przede wszystkim jest on niezbędny przy zała
twianiu kwerend innych bibliotek, o czym była mowa 
wyżej.

Następnie niezmiernie ważnym czynnikiem w roz
woju służiby jest w y m i a n a  d o ś w i a d c z e ń  
między poszczególnymi ośrodkami. W tym celu należy 
utrzymywać stały kontakt z ośrodkami informacyjnymi 
na terenie miasta oraz drogą korespondencyjną 
z ośrodkami na terenie województwa i Polski. Mezbęd-
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ne są wyjazdy do większych ośrodków, jak np. do 
Biblioteki Narodowej, Biblioteki Miejskiej w Warsza
wie i innych.

Takie zdobywtariie doświadczeń, czerpanie ich 
z pracy własnej i innych bibliotek, pozwoli nam mię- 
dizy innymi stworzyć pewne stałe 'zasady organizacji 
służby informacyjno-bibliograficznej w bibliotekach 
wojewódlzkich, a z czasem w powiatowych i bibliote
kach jeszcze niższego sizczebla.
IV. K s z t a ł c e n i e .

Pracownik służby informacyjno-bibliograficznej 
winien się stale diokształcać, aby mógł sprostać zada
niom stojącym przed tą komórką, aby umiał udzielić 
informacji na każdy temat czy to osobiście, czy też 
przy umiejętnie zorganizowanej pomocy innych ludzi. 
Dlaitego powinien przede wszystkim korzystać z do

świadczeń bibliotek radzieckich, własnych, z kursów 
organizowanych przez Ministerstwo oraz śledzić wszel
ką literaturę na temat bibliografii i służby infornia- 
cyjno-bibliograficznej.

Jednym z dobrych sposobów dokształcania się bę
dzie wybranie jakiegotś temâ tu związanego z własną' 
pracą d opracowanie go piisemne przy pomocy odpo- 
wiedniej literatury.

Samokształcenie bibliografa jest konieczne, bo jak 
powiedział Joachim Lelewel — ojciec bibliografii — 
„Najcenniejsza rola biblioteiki, to służba informacyj
no-bibliograficzna" (Bibliograficznych ksiąg dwoje).

Maria Michońska 
bibliograf WBP w Lublinie

Z doświadczeń nad upowszechnianiem czytelnictwa 
literatury popularno-naukowej *)

w  swojej pracy bibliotekarskiej, w pracy z czy
telnikami zetknęłam się z wyraźną niechęcią tak star
szych jak i młodzieży do literatury popularno-nau
kowej.

Zjawisko to zresztą nie jest odosobnione, o czym 
my bibliotekarze ogólnie wiemy. Nie jest też i nowe, 
bo jak wiemy w okresie międzywojennjmi książki 
naukowej w bibliotekach powszechnych żądano bar
dzo rzadko a popularno-naukowe, o ile były, nie 
cieszyły się specjalnym.zainteresowaniem. Nie wiele 
też i troszczono się o to. Dziś jednak wiemy, jak wiel
ką wagę przykłada Państwo Ludowe do tego, by 
książki docierały do najszerszych mas, a szczególnie 
takie, które dają możność zdobycia czy pogłębienia 
wiedzy o zjawiskach otaczających nas, a więc książki 
popularno-naukowe.

Pierwszym więc krokiem po objęciu przeze mnie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie Zdroju 
było zastosowanie takiej formy propagadny książek 
tego działu, by stały się one poczytne.

Po wyczerpaniu różnych sposobów nie przyno
szących żadnych rezultatów, zastosowałam ekspery
ment, który w skutkach przeszedł moje najśmielsze 
oczekiwania.

Eksperyment ten — bardzo prosty, opierał się 
w pierwszym rzędzie na osobistej obserwacji sposobu 
wypożyczania książek przez czytelników.

Na ogół jak w’iemy żądają oni książek „lekkich“ , 
„pogodnych", „do poduszki" itp. a co najcharakte- 
rystyczniejsze, przeważnie proszą bibliotekarza o do
bór według własnego uznania, nie okazując specjal
nej chęci do przeglądnięcia katalogów. Bardzo chętnie 
wybierane też były książki spomiędzy znajdujących 
się na stole (ladzie) w wypożyczalni. Usunęłam ze 
stołu książki o treści beletrystycznej a na to miejsce

*) Referat wygłoszony na naradzie w Bibliotece 
Powiatowej w Wałbrzychu,

dobrałam na początek literaturę popularno-naukową 
lżejszą jak życiorysy, biografie, autobiografie, pamięt
niki, podróżnicze itp.

Czytelnicy kierowani przyzwyczajeniem przeglą
dali przygotowane książki i w przeważnej części wy
pożyczali je tym bardziej, że drugą beletrystyczną 
dostawali również. Stopniowo i ostrożnie uzupełnia
łam (codziennie przed otwarciem biblioteki) wyłożo
ny na stole księgozbiór literaturą społeczno-polityczną.

Rezultaty tej praktyki okazały się bardzo zada
walające. Przedstawię je cyfrowo.

W końcu grudnia 1950 r. bilans roczny stanu wy
pożyczeń literatury popularno-naukowej zamyka się 
cyfrą 850 wypożyczeń (od jednej dó dziewięciu dżien- 
nie).

W m-cu styczniu 1951 r. wypożyczono 32 książki 
z literatury popularno-naukowej (przed rozpoczęciem 
akcji).

Do końca I kwartału tj. do 31. III. 1951 r. wypo
życzeń 191 (od 1 dó 10 książek dziennie).

W II kwartale 1951 r. wypożyczeń 197 — przed 
rozpoczęciem akcji (od 1 do 7 dziennie).

W III kwartale 1951 r., wypożyczeń 571 po roz
poczęciu akcji (od 2 do 22 książek dziennie).

W IV kwartale 1951 r. wypożyczeń 914 (od 5 do 22 
książek dziennie).

Ogółem wypożyczeń w 1951 r. — 1874, tj. o 1024 
wypożyczeń więcej niż w r. 1950.

W m. styczniu 1952 wypożyczeń 380 (od 2 do 39 
książek dziennie). '

Do końca I kwartału 1952 r. wypożyczeń 1128.
Od kwietnia do czerwca 1952 wypożyczeń 836 

(od 4' do 28 książek dziennie).
Nadmienić należy, że obecnie o książki popular

no-naukowe czytelnicy u p o m i n a j ą  s i ę  
s a m i .

Zachęcona udaną akcją w stosunku do dorosłych, 
postanowiłam rozpocząć podobną pracę z młodzieżą
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starszą i młodszą, mając do dyspozycji książeczki 
„Biblioteczki Poopularno-Naukowej“ . W tym wypad
ku obrałam formę ustnej zactięty do ciekawycłi i po- 
żytecznycłi wiadomości zawartycli w tych książecz- 
kacti.

Polecałam np. Dehnela „Zamki na wodzie", Pas
sendorfera „Jak powstał Bałtyk", Tokariewa „W Sal
skich stepach*’, Czecha „Jak roślina gospodaruje 
w glebie", Sokołowskiego „Orzeł król ptaków" itp.

Pierwszego wypożyczenia nie przyjęła młodzież 
zbyt entuzjastycznie, dlatego oczekiwałam niespokoj
nie rezultatu po przeczytaniu przez nich wziętych 
książek. Wynik tego pierwszego wypożyczenia prze
szedł moje oczekiwania. Książeczki oddawane przez 
jednych były dosłownie rozchwytywane przez dru
gich. Często następnie spotykałam się z podziękowa
niami za zaoferowanie książki, która wyprzedziła wia
domości podawane im przez nauczycieli w szkole 
i która ułatwiła im szybsze opanowanie zadanej lekcji.

Chcąc mieć ocenę książki przeczytanej przez mło
dzież, jak również upewnić się, że wypożyczone książ
ki są rzeczywiście przez młodzież czytane, zaapelowa
łam do nich na akademii z ok&zji rocznicy urodzin 
J. Stalina o podjęcie zobowiązania zaprowadzenia 
dzienniczków pod nazwą „Co przeczytałem", w któ
rych po wpisaniu autora i tytułu, będą dawać krót
kie wypowiedzi — krytykę.

Apel ten podjęto — dzienniczki zaprowadzano, 
cieszą się każdą nowo wpisaną pozycją.

Następnym moim zadaniem bądzie uaktywnienie 
wypożyczeń literatury społeczno-politycznej, która 

• to dziedzina pozostawia dużo do życzenia. Ponieważ 
form tej pracy dokładnie jeszcze nie przemyślałam — 
zatem nie mogę się jeszcze nimi tutaj podzielić

Eugenia Splawińska 
Kierownik Miejskiej Biblioteki Publ. 

w Szczawnie Zdroju

O statystyce bibliotecznej
Poniżsize uwagi, zwłaszcza w części drugiej, mają 

głównie na względzie biblioteki naukowe.
Znaczenie statystyki w ogóle, a w szczególności 

sprawozdawczości i statystyki bibliotecznej nie wy
maga szczegółowego uzasadnienia aczkolwiek i wśród 
bibliotekarzy spotkać się czasem można z poglądem, 
że wypełnianie formularza statystycznego jest niepo
trzebną i uciążliwą stratą czasu.

W lutym 1919 roku, w najcięższym okresie budo
wy zrębów ustroju socjalistycznego w Rosji, gdy mło
dej Republice Radzieckiej nieustannie groziło widmo 
głodu, gidy trzeba było walczyć o każdą tonę zboża, 
o kaiż)dą lokomotywę, a wojna domowa nie była bynaj
mniej skończona, wódz światowego proletariatu, wiel
ki Lenin wystosował do Narkomprosu pismo, w któ
rym podkreślał wagę i rolę sprawozdawczości i sta
tystyki bibliotecznej i sformułował określone tezy i 
postulaty w tej sprawie.

„Właściwa organizacja s p r a w o z d a w с z o ś- 
c i — pisze Lenin — powinna spełniać t r z y  za
dania:

1) izgodne z prawdą i wyczierpujące z a p o z n a 
w a n i e  zarówno władz radzieckich jak wszystkich 
obywateli o t j^ , co się robi,

2) wciąganie do pracy s a m e j  l u d n o ś c i ,
3) wywołanie w s p ó ł z a w o d n i c t w a  

wśród bibliotekarzy.
W tym celu należy niezwłocznie opracować takie 

formularze i formy sprawozdawczości, które będą od
powiadały tym zadaniom".

Dalej Lenin wskazuje, że udzielenie odpowiedzi 
na p e w n e  pytania powinno być obowiązujące, 
a za brak odpowiedzii na te pytania powinny być sto
sowane sankcje karne. Pytania te powinny w formu
larzu być wydzielone i wydrukowane tłustym dru
kiem. Tu przynależy m. in. wielkość księgozbioru. In
ne zagadnienia, jak na przykład obrót książki, frek

wencja w czytelni, wypożyczanie międzybiblioteczne 
i wiele innych przykładowo podanych przez Lenina 
działów pracy bibliotecznej stanowią dalszy trzon 
sprawozdania bibliotecznego, odzwierciedlającego ży
cie biblioteki, jej sprawność, jej przydatność, jej ro
lę w rozwoju kulturalnym kraju a także jej potrzeby.

(Profesor Muszkowski, zachęcając kiedyś jednego 
ze swych uczniów do podjęcia pracy doktorskiej, po
wiedział że na 'temat „statystyka a książka" można 
by napisać kilkanaście rozpraw doktorskich.

Statystyka biblioteczna dzisiaj, w epoce socjali
stycznego planowania, podobnie jak statystyka in
nych działów życia społecznego, ma za zadanie prze
de wszystkim kontrolę wykonania planu. Prace bi
blioteczne, ich rozwój są planowane centralnie przez 
Komisję Planowania Gospodarczego w oparciu o pla
ny resortów. Nie tak dawno wypełnialiśmy formu
larz planu gospodarczego bibliotek na rok 1953. 
Stwierdzić należy, że wśród samych bibliotekarzy ist
nieją w tej sprawie pewne zahamowania i przekona
nie, że prace biblioteczne mniej się nadają do ujęcia 
w ramy planu.

Rzetelne statystyki biblioteczne oparte o właści
wą dokumentację pierwotną (ewidencję czytelników, 
akcesję, inwentarz itd.) nie tylko dają obraz pracy 
biblioteki, ale są wysoce korzystne dla samej biblio
teki, stwarzają podstawy do współzawodnictwa, do 
ustalania pewnych norm dla niektórych czynności bi
bliotecznych a także do właściwej oceny pracy bi
bliotek i ewentualnej .poprawy warunków tej pracy.

Statystyka biblioteczna ma dwa aspekty; pierw
szy to statystyka zbiorowości bibliotek prowadzona 
przez odnośne władze administracyjne (w danym 
wypadku przez Główny Urząd Statystyczny), drugi — 
to sprawozdawczość poszczególnych bibliotek.

Jeśli chodzi o urzędową statystj^ę biibliotek, to 
organizacja tej statystyki jest jeszcze w toku, a do
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tychczasowe formularze, jak wiemy, miały różne bra
ki. Najwięcej trudności nastręcza klasyfikacja biblio
tek.

Tu przypomnieć należy, że sprawa odpowiedniego 
grupowania jest jednym z podstawowych zagadnień 
statystycznych. Lenin w swych pracach wykazał, jak 
dalece niewłaściwe grupowanie badanej masy staty
stycznej paczy obraz rzeczywistości, tak że na przy
kład wskutek wadliwego grupowania zakładów prze
mysłowych, narodnicy dochodzili do swej fałiszj^ej 
tezy o zanikiu kapitalizmu w Rosji.*)

Najprostsze dwie grupy, jakie rozróżniamy zaw
sze, to jak wiadomo biblioteki powszechne i biblio
teki naukowe. Jednak wyłaniają się dodatkowo grupy 
bibliotek specjalnych, bibliotek ministerstw i urzę
dów centralnych, bibliotek zakładów (przy zakładach 
pracy), bibliotek szkolnych itd. Już samo ustalenie 
kategorii biblioteki naukowej napotyka przeszikody, 
gdyż wchodzią tu w grę zarówno względy natury me
rytorycznej jak formalnej. Opracowany przed kilku 
laty przez Zarząd Główny Związku Bibliotekarzy i 
Archiwistów Polsikich wykaz polskich bibliotek nau
kowych wziął za podstawę szereg kryteriów, uważa
jąc za bibliotekę naukową bibliotekę posiadającą pe
wne minimum księgozbioru (od 5000 wol.), stwarzają
cą aparat pracy naukowej i dostępną publicznie, za
łatwiającą kwerendy rzeczowe i bibliograficzne itd. 
Instrukcja dotycząca sprawozdawczości statystycznej 
w zakresie bibliotek naukowych za rok 1952 wydana 
obecnie przez Główny Urząd Statystyczny w porozu
mieniu z Centralnym Zarządem Bibliotek w § 2 ustala 
co następuje:

1. Biblioteką naukową w rozumieniu niniejszej 
instrukcji jest biblioteka, która gromadzi i opracowu
je zbiory o charakterze naukowym lub zabytkowym, 
stwarzajiąc pomocniczy aparat naukowy służący udo
stępnianiu zbiorów dla celów rozwoju nauki, kultu
ry i gospodarki narodowej, upowszechniania wiedzy 
i kształcenia kadr naukowcyh.

2. Za' biblioteki naukowe należy uważać a) Biblio
tekę Narodową, Bibliotekę Sejmową, Główną Lekar
ską, Głównego Urzędu Statystycznego, NOT (Centra
la); b) bilblioteki wyższych uczelni, c) biblioteki Cen
tralne instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
d) biblioteki podległe Polskiej Akademii Nauk, e) 
oraz inne biblioteki Ibez względu na przynależność 
resortową luib organizacyjną, odpowiadające kryte
riom przyjętym w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

§ 3 głosi: Nie należy uw^ażać za biblioteki nauko
we ibibliotek gromadzących literaturę naukową, lecz 
będących tylko bibliotekami roboczymi do użytku 
określonego zakładu pracy (lub instytucji).

Samo wypełnianie formularza statystycznego na
stręcza pewne trudności, gdyż niektóre terminy, poję
cia, jednostki obliczeniowe nie są dostatecznie jedno
znaczne, nie są uzgodnione, ujednolicone. Najczęściej 
występująca najprostsza jednostka obliczeniowa mia
nowicie t o m  może oznaczać tom bibliograficzny 
lub tom introligatorski, czyli wolumin. Czy, na przy

*) „Razwitije kapitalizma w Rossiji“ .

kład, broszurę kilkustronnicową traktować należy ja
ko tom? Czy za broszurę uważać należy druk zwar
ty o liczbie stron poniżej 100? Czy zibiory zewidencjo
nowane muszą być skatalogowane, czy też wystarczy, 
że są wpisane do akcesji itd. Najczęściej stosowaną 
jednostką obliczeniową, 'która obecnie u nas obowią
zuje, jest tom introligatorski, czyli wolumin. („Opra
wa faktycznie wykonana lub zamierzona*' — Grycz), 
a broszurę liczy się również jako tom, jeżeli stanowi 
oddzielną jednostkę inwentarzową. Przy czasopismach, 
na przykład, tak zwane grube miesięczniki, np. „No
we Drogi" mogą stanowić w roku 4 lub nawet 12 wo
luminów (Klenow). Sprawa ilości czytelników również 
powinna być sprecyzowana i odróżniana od ilości od- 
wiedzin ,̂ a nie zawsze tak jest. Ilość czytelników 
(stałych) może być liczona na podstawie kart czytel
nika (wypożyczalnia) lub kart wstępu (czytelnia). Są 
duże biblioteki, w których statystyka odwiedzin jest 
prowadzona na podstawie j e d n o r a z o w y c h  
kart wstępu (np. Warszawiska Biblioteka Publiczna), 
przy czym dwukrotne odwiedziny w ciągu dnia liczone 
są jako dwie pozycje. W wielu bibliotekach stosowa
ny jest do tego celu system zapisów w książce obec
ności.

Uzgodnienie terminów, ustalenie i sprecyzowanie 
pojęć jak również jednostek obliczeniowych jest nie
zmiernie ważne ze względu na porównywalność da
nych. Dla celów np. zestawień międzynarodowych za
gadnienia powinny być ograniczone do najogólniej
szych i ściśle jednoznacznych.

Porównywalność danych zależna jest jednak, 
rzecz jasna, nie itylko od jednolitości elementów sta
tystycznych, lecz również od całego szeregu czynników, 
jak charakter biblioteki (publiczna czy dostępna ty l-, 
ko dla pewnych grup, ogólna czy specjalna, nauko
wa czy oświatowa, jaki jest terenowy zasięg działal
ności itd.). To jiuż należy jednak do analizy staty
stycznej, której tu szerzej omawiać nie będę. Jest to 
bowiem dalszy etap badania statystycznego po zbie
raniu materiału i liczbowym opracowaniu.

Wyraz liczbowy znaleźć powinny przede wszyst
kim 3 podstawowe działy pracy bibliotecznej — uzu
pełnianie zbiorów, a więc: stan zbiorów na początku 
okresu sprawozdawczego, ruch (przybytek, ubytek) i 
stan na końcu okresu sprawozdawczego, następnie 
opracowanie zbiorów i wreszcie udostępnianie zbio
rów — ta właściwa funkcja kulturalna biblioteki. Waż
ny jest również lokal wyrażony w liczbie izb, metrów 
kwadratowych powierzchni, metrów sześciennych 
przestrzeni jak też zatrudnienie (personel) oraz szko
lenie.

Gdyby nie obawa, że kwestionariusz będzie zbyt 
obszerny i stanie się udręką dla wj^ełniających, a 
opracowanie danych zagubi się w szczegółach, można 
byłoby z wielką korzyścią zapytać o wiele innych 
spraw bibliotecznych, na przykład o liczbę oprawio
nych w danym roku tomów, a przede wszystkim 
o podział księgozbioru według treści, co jest bardzo 
waiżnym czynnikiem charakteryzującym, co jednak 
przypuszczalnie natrafiłaby na duże ti-udności w bi
bliotekach naukowych przy próbie uzyskania ścisłych
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danych zwłaszczia wstecz. Biblioteka GUS zapytana, 
na przykład, o (podział według treści dokonała obli
czenia klamer katalogowych katalogu rzeczowego 
(dziesiętnego) i w ten sposób wykazała skład procen
towy poszczególnych działów. Nie potrzebuję dodawać, 
że tak obliczony stosunek procentowy może być bar
dzo niedokładny. Już bliższy prawdy obiektywnej był
by szacunek przeprowadzony na podstawie obliczenia 
kart katalogowych w tychże klamrach. Jednak wszyst
kie tego rodzaju szacowania są niewskazane, gdyż od
chylenia od rzeczywistego stanu mogą być bardzo zna
czne.

Przejdźmy do omówienia praktycznych kwestii 
■wj^ilkiających przy wypełnianiu formularza staty
stycznego dla bibliotek naukowych za rok 1952.

Zasoby (zlbiory) ujmujemy przede wszystkim w 
trzech grupach zasadniczych: druki zwarte nowe i dru
ki stare sprzed roku 1800 oraz obliczane w rocznikach 
(woluminach) czasopisma. Następnie osobno liczyć bę
dziemy zbiory specjalne, jak rękopisy, muzykaiia 
i iime w odpowiednich jednostkach obliczeniowych, 
które można sumować, aczikolwiek na pierwszy rzut 
oka wydaje się .to niewłaściwe. Ogólnie zbiory spec
jalne można pomyśleć jako „pozycje razem“ , co bę
dzie sumą różnych jednostek miary. Wykażemy stan 
'zbicJrów w ostatnim dniu okresu poprzedzającego 
okres sprawozdawczy. (Przez dod.ainie liczby netto 
przybytków uzyskanych w ciągu okresu sprawozdaw
czego otrzymamy stan zbiorów w ostatnim dniu okre
su sprawozdawczego.

Osobno liczymy zbiory zewidencjonowane i nie- 
zewidencjonowane, przy czym za zewidencjonowane 
należałoby uważać przeprowadzone przynajmniej przez 
księgę akcesji lub w jakikolwiek inny sposób zapisa
ne, a nie tylko opracowane ożyli skatalogowane i zin
wentaryzowane. Zbiory niezewidencjonowane podaje 
się szacunkowo.

Dane o zibiorach opracowanych dotyczą tych sa
mych grup podstawowych, co dane o zasobach. Tam 
wykazać należy obok pozycji kartoteki względnie księ
gi przybytków (akcesji) liczbę pozycji inwentarzo
wych, które przybyły w ciągu roku („wpisano w ci^- 
gu roku“), przy czym jako jednostkę obliczeniową bę
dzie się brało albo woluminy dla druków zwartych 
i roczniki dla czasopism albo odpowiednie jednostki 
obliczeniowe. Dla inwentarzy prowadzonych syste
mem europejskim (gdzie, jak wiadomo, każdej pozy
cji inwentarzowej odpowiada dzieło a nie tom jak w 
systemie amerykańskim) także -wykazywać należy 
woluminy. Liczby dotyczące katalogu alfabetycznego 
odpowiedzą na pytanie, ile było d z i e ł  zakatalo- 
gowanych w ostatnim dniu okresu poprzedzającego 
okres sprawozdawczy, ile zakatalogowano w ciągu ro
ku, ile wykazuje się na ostatni dzień okresu sprawo
zdawczego. Praca katalogu rzeczowego w omawianym 
formularzu wyrazi się w ilości kart włączonych do 
katalogu. Umieszczona w „iboczku“ tablicy III jed
nostka obliczeniowa „woltimin" stosuje się, rzecz ja
sna, tylko do rubryki inwentarza w „główce" tabli
cy. Pozostałe ruibryki w „główce" tablicy (kartoteka

akcesji, katalog alfabetyczny, katalog rzeczowy) ope
rują odrębnymi jednostkami miary.

Liczba czytelników (rubryka 3 w tabeli IV obej
mującej udostępnianie zbiorów) to liczba czytelników 
stale korzystających z czytelni lub wypożyczalni i po
siadających stałe karty wstępu. Odwiedziny natomiast, 
jak już wyżej wspomniałam, stanowią pozycję zupeł
nie odrębną i ewidencjonowaną przy pomocy jedno
razowych kart wstępu, zapilsów w księdze obecności 
itd.

Woluminy udostępnione w czytelni obejmować 
powinny obok sprowadzonych z magazynu, również 
wzięte przez czytelników z półek, (przy wolnym do
stępie do półek), przy czym jeśli nie ma innego spo
sobu ewidencjonowania, liczy się przeciętnie 2 wolu
miny na czytelnika. Osobno ująć należy materiał udo
stępniony w pracowniach specjalnych, a także książ
ki wypożyczane poza obrębem biblioteki. Suma tych 
trzech rubryk da ogólną liczbę udostępnionych wolu
minów.

Służba informacyjno-bibliograficzna wyraża się 
w liczbie załatwionych kwerend z podziałem na rze
czowe i bibliograficzne.

Obok szkolenia, które również powinno być uję
te statystycznie, ważne jest zagadnienie zatmdnienia, 
.to jest personelu bibliotecznego. Porównanie stanu 
z okresu poprzedzającego okres sprawozdawczy z o- 
kresem sprawozdawczym da obraz ruchu personelu. 
Wyodrębnia się wśród pracowników kobiety (wraz 
z młodocianymi) oraz młodocianych (płci obojga), tak 
że w tablicy VIII (zatrudnienie) liczby te nie sumują 
się.

Wiele Lrmych działów pracy bibliotecznej stanowi 
'— jak wyżej stwierdziłam — źródło wiedzy o stanie 
bibliotek, niepodobna jednak mnożyć zbytnio rubryk. 
Dla bibliotek powszechnych sprawozdawczość jest 
o wiele szczegółowsza, gdyż system jest bardziej ujed
nolicony, podczas gdy w bibliotekach naukowych nale
żących do różnych sieci i pracujących różnymi syste
mami z konieczności ograniczać się musimy do mniej
szej ilości rubryk, zwłaszcza że szereg danych trzeba 
podać wstecz za cały rok.

Jednym z ipodstawowych postulatów na przysz
łość byłoby, aby wzory formularzy i instrukcji zna
lazły się w  terenie na początku okresu sprawozdaw
czego. W takim wypadku biblioteki będą w ciągu 
roku ujmować statystycznie przynajmniej te elemen
ty, które w formularzu muszą się znaleźć. Pożądane 
by było również, aby podstawowe elementy w formu
larzach corocznie się powtarzały, by nie „pytano za 
każdym razem o co innego“ .

Z drtigiej strony bardzo byłoby pożądane, aby 
koledzy, którzy mają trudności z wypełnianiem for
mularzy i którzy stwierdzą w nich niejasności czy 
niekonsekwencje, sygnalizowali je do Głównego Urzę
du Statystycznego, Departament Statystyki Kultury, 
gdyż te rzeczowe uwagi i pi'opozycje byłyby na pe
wno cennym materiałem w pracy tej instytucji.

Irena Morsztynkiewiczowa 
Warszawa
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KONFERENCJA DYREKTORÓW 
BIBLIOTEK WIELKOMIEJSKICH

W dniach 7 i' 8 marca br. odbyła się w Łodzi, w 
Miejskiej Bibliotece im. L. Waryńskiiego, konferencja 
dyrektorów bibliotek wielkomiejskich, poświęcona za
gadnieniom roli polityczno-wychowawczej bibliotek 
powszechnych.

, Prfzemówiienie powitalne wygłosiła ob. Z. Ciesiel
ska, Z-ca Przewodniczącego PRN m. Łodzi. Przewod
niczyła kol. nacz. E. Pawlikowska.

Referaty wygłosili: kol. kol. Z. Rodziie-wi'cz, st. rad
ca w C.Z.B. „Zadania polityczno-wychowawcze biblio
tek"; dyr. J. Augustyniak „Struktura organizacyjna 
Biblioteki im. L. Waryńskiego"; Z. Strzelczyk, kier. 
dizŁału B. M. „Organiczne zespolenie centrali nauko
wej z placówkami naukowymi"; Z. Rodnicka, kier. 
działu B. M. .„Ścisła łączmość Biblioteki Miejskiej z ży
ciem .społecznym środowiska łódzkiego"; I. Nagórska, 
kier. VII Rej. Wypożyczalni ,,,Formy pracy z czytelni
kiem dorosłym w świetle opinii czyteloiiikóS "̂.

Uczestnicy zwiedzili nowoczesny gmach Biblioteki 
Miejskiej, oraz — grupami — hos,pitowali, mliejskie bi
blioteki rejonowe, gdzie zorganizowane były imprezy, 
ilustrujące współczesne metody w zakresie pedagogiki 
bibliotedznej i propagandy czytelnictwa: inscenizacja 
bajek, dyskusja nad .książką problemową; konkurs do
brego czytania — jako forma współpracy dwóch bi
bliotek; wieczór literacki — jako współpraca ze świe
tlicą; zebranie aktywów czytelniczych; wieczór autor
ski — jako wispółpraca ze Zwtiązkiiem Literatów oraz 
wieczór bibliotecziny — jako wj^az współpracy z Tow. 
Wiedzy Powszechnej.

Z okazji zjazdu urządzono w gmachu Biblioteki 
im. L. Waryńskiego w y s t a w ę  f o r m  p r o 
p a g a n d y  g r a f i c z n e j  w bibliotekach miej
skich w Łodzli, a na zakończeniie konferencji — z oka
zji „Międzynarod-owego Dnia Kobiet" — w i e c z o r 
n i c ę  „Ligi Kobiet" z udziałem Ob. Ob. Wandy 
G o ś c i  m i ń s k i e j ,  Kornelii P l e w i ń s k i e j ,  
Seweryny S z m a g l e w s k i e j ,  Marii W i ł k o 
m i r s k i e j ,  Krystyny K r ó l i k i e w i c z  i 
Jadwigi B r y n i a r s k i e j .

Wszyscy dyskutanci podkreślali z uznaniem do- 
ś’wtiadlczenie i dorobek łódzkich bibli'otek miejskich w 
dzied'z.i'nie nowoczesnych metod upowszechniania książ
ki i czytelnictwa publicznego.

Wyłoniona Komisja międzybiblioteczna opraco
wała następujące wnioski.

I. W zakresie zadań:
Miejskie Biblioteki Pub.li'azne realizując zadania 

stawiane przed bibliotekami przez Partię i Rząd, roz- 
wiiną szerzej pracę wychowawczo-polityczną, upow
szechnianie i pogłębianie znajomości marfesizmu-leni- 
ńizmu, a w szczególności:

1. podejmą popularyzację życia, działalności i dzieł 
Józefa Stalina, ze specjalnym podkreśleniem oso
bistego wkładu Stalina w dzieło pomocy w od
budowie Polski Ludowej i zbudowaniie w niej 
socjalizmu,

2. dalej rozwijać będą upowszechnianie znajomo
ści Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej, wytycznych VII Plenum, Zjazdu Spółdziel
czości Rolniczej oraz wprowadzą do swej pracy 
środki ,i metody, zmderizające do ,przyśpieszenia 
rewolucji socjalistycznej na wsi,

3. w oparciu o Rok Kopernikowski podejmą sze
roką popularyzację przodujących nauk przyrod
niczych, a na ich tle ujpowszecłmienie .i pogłę
bienie naukowego światopoglądu, demaskując 
przy tym rolę Watykanu, jako hamulca Aiyśli 
postępowej i sługę imperializm.u.

II, W zakresie organizacji:

1. Dla realizacji ewych zadań biblioteki miejskie 
zmobilizują wysiliki dla osiągnięcia pełnej sieci 
placówek i>rzewidzianej w Planie 6-letnim oraz 
dla objęcia czjrtelnictwem w jak najszerszym 
zakresie tej części społeczeństwa, która jest zwią
zana z produkcją lub stanowi rezerwę dla pro
dukcji.

2. Pilan 6-letni bibliotek należy uterenowić dla 
każdego miiasta uzyskując odpowiednie uchwały 
Rad Narodowych,

3. Dla planowego i celowego rozwoju czytelnictwa 
konieczne jest uregulowanie sprawy organizacji 
bibliotek miejiskich, tj. wydanie przez CZB sta
tutów li regulaminów.
Statuty bibliotek miejskich winny być opraco
wane w oparciu o dotychczasowe doświadczenie 
.przodujących bibliotek, w paru wersjach, które 
by uwzględniały główne typy bibliotek miej
skich, jakie stworzyła praktyka życiowa.

4. Zagadnieniem ważnym dla organizacji czytel
nictwa jest sprawa rozpatrzenia skutków cen- 
(tralizacji i decentralizacji sieci placówek (filii) 
bibliotek miejskich.
W związku z tym Biblioteki miejskie w Łodzi, 
Warszawie, Poznaniu i Krakowie opracują do 
dnia 1. IV. 1953 r. projekty organizacyjne oraz 
prześlą je do CZB, który podejmie ich przedy
skutowanie przez powołaną w tym celu Komisję 
z przedstawicielami bibliotek miejskich, posia
dających różną organizację sieci.

5. Dla możliwości plaтюwej organizacji bibliotek 
i ich planowej działalności konieczne jest opra
cowanie wskaźników i norm, na podstawie któ
rych, będzie można w sposób prawidłowy budo
wać sieć placówek w zależności od wielkości 
i przestrzeni miasta oraz reguloAyać ilość etatów 
bibliotekarskich zależnie od wielkości udostęp
nionych zbiorów i wzrastającej liczby czytelni
ków.

6. Konieczne jest porozumienie sdę CZB z DBOR 
w celu wprowadzenia do założeń projektów budo
wy miaist i osiedli budynków i lokali bibliotecz
nych, co umożliwi budowę prawidłowej sieci fi
lii oraz da poważne oszczędności, gdyż uniknie 
się koszitownych przeróbek i adaptacji świeżo 
wzniesionyich budynków.
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7. Dyrekcje Bibliotek Miejskich sygnalizują nie
bezpieczny odpływ wykwalifiikowanych sił bi
bliotekarskich spowodowany wciąż nieuregulo
waną sytuacją bytową ibiibliotekarzy i brakiem 
pragmatyki służby bibliotekarskiej.

8. Dla uisprawanienia kierownictwa bibliotek miej- 
:sikich i .Fюgłębienia poczucia odpowiedzialności 
pracowndików Dyrekcje kierować sią będą wska- 
zówikami PrzeWodinicEącego Rządu Bolesława 
Bieruta, dotyczącymi socjalistycznego kierow-

. nictwa (przemówienie w Stalinogrodzie).
III. W zakresie działalności bibliotek miejskich 

i pracy z czytelnikiem
1. Każda biblioteka miejska opracuje rozwojowy 

plan czytelnictwa w oparciu o właściwą struk
turę i dobór kisiięgozbioru, skład socjalny czy
telników, plan uipowszechnienia odpowiednich 
działów książek zgodnie z zadaniami polityczno- 
wychowawczjoni i oświatowymi bibliotek, sze
roko rozwiniętą .służbę informacyjno-bibliogra
ficzną oraz opracowania problemowych planów 
lektury.

2. Biblioteki Miejskie Wanny w sposób celowy i 
elastyczny stosować różnorodne formy pracy z 
czytelnikiem, uniikaijąc schematyzmu, dostoso
wując śirodkd i metody działania do specyfiki i 
potrzeb obsługiwanego środowiska.

3. W pracy należy oprzeć się o aktyw czytelniczy,
■ 00 jest sprawdzianem nawiązania przez bibliote

kę kontaktu ze społeczeństwem.
a) aktyw czytelniczy należy wciągać do d̂ zia- 

łatoości biblioteki we wszystkich jej formach, 
w sziczególnościi w zakresie propagandy książ
ki i pogłębienia czytelnictwa; sięgać należy 
po aktyw z szerokich warstw ^ołeczeństwa 
od b. analfabetów do uczonych, od młodzie
ży do artystów;

b) należy zwrócić również uwagę na aktyw czy
telniczy dla celów związanych z badaniem 
czytelnictwa, jako na blisko znaną grupę czy
telników, której czytelnictwem należy w spo
sób celowy kierować.

4. Dla wyciągnięcia wmiiosków w organizowaniu 
planowego czytelnictwa należy podjąć w biblio
tekach miejiskich przeprowadizenie analizy skła.- 
du socjalnego czytelników i jakości czytelnic
twa, wykorzystując materiały statystyczne i do
kumentację czytelnictwa (karty czytelnika i in
ne materiały).
W związku z powyższym Narada sygnalizuje pil
ną potrzebę rewizji dotychczas używanych 
druków bibliotecznych i statystycznych, które są 
przestarzałe i do celów badania czytelnictwa nie 
przydatne. Należy zebrać w CZB projekty wzo
rów druków i powołać Komisję do ich przepra
cowania z udziałem przedstawicieli bibliotek.

5. Narada stwierdza konieczność bliższej współ
pracy z hotelami robotniczymi, szczególnie w za
kresie instruktażu, propagandy i kierowania czy

telnictwem, — obsługiwać je książkami należy 
tylko w razie niezlbędnej konieczności — (z uwa
gi na skromne zasoby bibliotek miejskich i prze
kazanie funduszów państwowych na pracę kul
turalno-oświatową w hotelach robotniczych — 
Ewią'zk’C«n zawodbwym).

6. Przeprowadzić należy próbę sprawdzenia spo
łecznych wyników czytelnictwa poszczególnych 
grvip czytekLiików i  poszczególnych czytelników 
oraz zgromadzić w tym zakresie materiał.

7. Biblioteki miejskie winny utrzymać bliski kon
takt ze świetlicami i domami kultury oraz ich 
bibliotekami dla koordynowania i uzupełniania 
pracy z czytelnikiem.

Wnioski różne
1. CZB winien nawiązać kontakt iz uniwersyteta

mi w celu zebrania prac ma,gisiterskich na temat 
czytelnictwa.

2. a) Należy spowodować wydawanie literatury
pięknej, szczególnie klasyków literatury z kry
tycznymi wstępami, które byłyby komentarzem 
dzieła, omawiającym epokę, autora i dany u- 
twór. Dałoby to bibliotekarzom możność odpo
wiedniego naś‘wiietlania utworu w pracy z czy
telnikiem i byłoby czynnikiem samokształcenia 
dla czytelnika,

b) Sprawą pilną jest opracowanie i wydanie do
brej, popularniej literatury społeczno-politycznej, 
wyborów z pism klasyków marksiżmu-leniniz- 
mu z komentarzami ilp.

c) Proponuje się wydawać książki przeznaczone dla 
bibliotek jedynie sfalcowane pod opaską, nie kle
ić ich i nie zszywać. Ułatwi to pracę introliga

torowi i da dużą oszczędność w materiale i pra
cy.

3. Rzeczą wielkiej wagi dla usprawnienia pra
cy bibliotek i odciążenia bibliotekarzy od niez
miernie pracochłonnych czynności związanych 
z katalogowaniem, jest drukowanie kanty kata
logowej (z klasyfikacją książki) łącznie z ks'iąż- 
ką.

REFLEKSJE PO KONFERENCJI 
W BIBLIOTECE ŁÓDZKIEJ

iNa krajowej naradzie dyrektorów bibliotek wiel
komiejskich w dn. 7—8 marca załoga Biblioteki Miej
skiej w ŁodiziI zaprezentowała uczestnikom zjazdu 
swój Dzień Pracy. — Chodziiło o to, by zjazd zapo
znać z codzienną pracą bibliotekarską, by zademon
strować formy i metody pracy, kitóre załoga łódzka 
wypracowała i u siebie stosuje.

Zobaczyliśmy nowoczesny gmach Biblioteki Miejr- 
skiej, który budowano wg wymagań bibliotekarza i 
dlatego zag>adnienie pracy bibliotekarskiej zostało pra- . 
wiidłowo rozwiązane* w każdym szczególe. W ciągu 
2 dni załoga Bilblioteki Łódzkiej wykazała zarówno 
w Centrali jak i w  Bilbliotekach Rej,onowych, że bi
blioteki w Polsce Ludowej zostały powołane do pracy



^oliitycznó-wyciiowawczej — wyikazaja, jak ona te za
dania wyikonuje. Mieliśmy możność na dalekich pe
ryferiach Łodzi przekonać się naocznie, jak mocno 
Bilblioteka związana jest ze światem .pracy, jak kla
sa robotnicza korzysta 'z książki i jak szeroki, aktyw 
czytelniczy teoszczy się, by książka biblioteczna w Pol
sce Ludowej dotarła d,o wiaściwych rąk i spełniała 
swoje zadania. Iluż tam bibliotekarzy-ipionierów mo
żna sp'otkać, począwszy od dyrektora Biiblioteiki aż do 
pracowników Bibliotek Rejonowych, którzy sieć bi
blioteczną budowali na wiele, wiele lat przed ukaza
niem isię dekretu o Bibliotekach w 1946 roku. —Z dru
giej strony ileż tu nazwisk robotników można przy
toczyć, którzy wspólnie z bilbliotekarzami montowali 
tę sieć jeszcze w tym czasie, gdy pracę kulturalną 
trzeba było prowadzić konspiracyjnie w Kółkach 
Czytelniczych, w Towarzystwach Robotniczych ■— 
i którzy dzisiaj wsipólnie, już w nowych, lepszych wa
runkach czytelnictwo Lipowszeohniają.

W 'Czytelni Naukowej zgromadzono eksponaty 
o propagandizie wizualnej czytelnictwa, zebrano pra
ce młodzieżowe, konkursowe, w ilustracjach przedsta
wiające powieści^bajki. Wykresy i albumy, składanki, 
nawet lalki-kukiełkowe ilustrujące bajkę, umiejętnie 
dobrane wycinki prasowe, .grafikony, rysujoki-symbo- 
le — ileż w nich pomysłów, fantazji w przedstawie
niu tekstu, Eeż pomysłów nowych, śmiałych, by upow
szechnić czytelnictwo, iby spopularyzować słowo dru
kowane. Materiał nie tylko ciekawy, ale nawet doku- 
mentamy o upowszechnieniu książki. Choćby z ta
kiego plakatu-ogłoszenia-afiszu o wypożyczaniu ksią
żek na plaży czy w parku. Ot — taki wyblakły kar
ton odręcznie napisany ,JvTawet na plaży możesz wy
pożyczyć książkę” i zatknięty na kawałku patyka. 
Czy to nie dokument, jak bibliotekarz zdobywał czy
telnika, jak szedł do niego, by właśnie tam podczas 
niedzielnego wypoczynku przypomnieć człowiekowi 
pracy, że książka nie tylko czeka na niego w biblio
tece, ale tu podczas jego odpoczynku przyszła do nie
go, by ją wziął do ręki — szuka go sama. Oto frag
ment budowania fundamentów socjalizmu poprzez 
mrówczą nie zawsze zauważoną pracę bibliotekarki.

Nawet z archiwoim Bibliotefki Miejskiej można 
wyczytać wypowieidzi ciekawe — oto jedna staruszka 
w niedzielę w pioszukiwaniu wmucząt zaszła do par
ku i tam przed stoiskiem bibliotekarskim przy wy
pożyczaniu książki ze łzami w oczach powiedziała: 
„że była analfabetką, i dopiero Polska Ludowa nau
czyła ją czytać i jej zawdzięcza, że dzisiaj może czy
tać i tu pod jej dom przynieśli jej książkę".

Bogatą kopalnię źródłowych materiałów będzie 
miał w tjTn archiwum jakiś badacz-socjolog gdy zech
ce zobrazować, jak rosło czj^elnictwo w robotniczej 
Łodzi podczas Planu 6-letniego.

Dlaczego właśnie Łódź adobyła się na taki piękny 
pałac książki, którego mogą ,pozazdrościć inne mia
sta polskie? Dlaczego właśnie Łódź pierwsza w Pol
sce przystępuje do budowy własnych gmachów Bi
bliotek Rejonowych — dlaczego właśnie w Łodzi Bi

blioteka Miejska jest oczkiem w głowie Prezydium 
M. R. N.? Dlaczego robotnik łód'zki poprawia regula
min biblioteczny, by za przetrzymanie książki ponad 
termin nie ,płacić 15 groszy, lecz podarować bibliótece 
książkę „bo to p^odwójna korzyść, i wychowawcza 
i wzibogaca zbiory jego biblioteki?" — Oto pytania, 
które sobie stawiali uczestniicy. 2-dniowej konferen
cji.

Wydaje nam się, że odpowiedź jest prosta — prze
wijała się ona zreszitą przez sprawozdanie dyr. Au
gustyniaka, gdy mówił o swojej 35-letniej pracy w Bi
bliotece Łódzkieii, gdy kreślił historię Bibilioteki 
Łódzkiej — albo gdy nam pokazywał, jak narastało 
czytelniictwo robotników łódzkich od czasów zaborów. 
Dyr. Augustyniak opisał, jak powstawały samorzutnie 
zespoły czytelnicze — konspiracyjne, jak zabiegał, by 
sieć bibliotek rozrzuconych po mieście przejął Zarząd 
Miejski. Gdy słucha się tej historii czy wypowiedzi 
robotników na spotkaniu aktywu czytelniczego ze zja
zdem — odpowiedź na przytoczone pytania zaryso
wuje się jasno:

W innych miastach /też organizowano biblioteki 
od kilkudziesięciu lat, gromadzono 'księgozbiory, 
ubiegano się o zapisy, darowizny, funidusze jako dota
cje możnych jednostek — stworzono oczywiście nawet 
piękne zbiory, ale możnaby je określić, że gromadzo
no zabytki, by ich ilością się chlubić, cel był raczej 
kolekcjonerski — traktowano je jako eksponaty mu- 
zealno-archiwałne. — Cel, by je umieścić za szkłem 
do gabloty.

W Łodzi kol. Augustyniak przed 35 laty poszedł 
inną drogą — robotę swoją oparł na proletariacie łódz
kim, postawił na klasę robotniczą. Z groszowych 
składek kupowano pierwsze książki — i szły one do 
kółek konspiracyjnych luib bezpośrednio do rąk ro
botniczych, — kol. Augustyniak grupował obok siebie 
postępową i ofiarną inteligencję. Biblioteczki powsta
wały na przedmieściach i tam rozrastały się w pierw
sze zespoły — kółka czytelnicze. Oto czym się tłuma
czy, że tam nie zdarzają się wypadki, by bibliotecz
ne książki nie iwróciły dlo biblioteki. Z sieci bibliotek 
z czasem wyriosła Centrala Biblioteki Miejskiej. Z ro- 
botników-aktywistów wyrastają zawzięci w swej pra
cy bibliotekarze, którzy doskonale znają swoje środo
wisko, rozumieją jego zapotrzebowanie społeczne na. 
książkę.

Dzisiiaj robotnicza Łódź może być przykładem, jak 
wśród klasy robotniczej rozwija się czytelnictwo.

Nad Prezydium Konferencji Łódzkiej widniały 
słowa tow. Ochaba z narady warszawskiej: „biblio
tekarz żołnierzem rewolucji kulturalnej".

Każdy z uczestników Zjazdu wyniósł przekona
nie, że napis ten nie był dla gospodarzy Zjazdu fra
zesem, ale nakazem. Partii Robotniczej' uczciwie rea
lizowanym.

Józef Podgóreczny 

Bydgoszcz
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WYSTAWY OSSOLINEUM W  1952 R.
Narastające potrzeby socjalizacji naszej kultury 

i jej upowszechniania wśród najszerszych warstw 
społeczeństwa wpływają decydująco na pracę biblio
tek naukowych i powodują coraz żywszy ich udział 
w życiu współczesnym. Jedną z nowych form tak po
jętej pracy jest urządzanie wystaw nie tylko ściśle 
związanych z dziejami książki i bibliotekarstwa, ale 
problemowych, czy o zagadnieniach aktualnych. Przy
kładem nowych tendencji mogą być wystawy Biblio
teki „Ossolineum".

Wystawy te można podzielić zasadniczo na dwie 
grupy, na tak zwane wystawy „małe“ i ,4uże“ (oczy
wiście nie na miarę wielkości zagadnienia, tylko na 
pomieszczenie i oprawę). Wystawy „małe“ są urzą
dzane [głównie dla czytelników. Mieszczą się one w 
pionie klatki schodowej i w  hallu przed czytelnią 
główną i czytelnią starych druków. Ponieważ urzą
dzanie tych wystawy nie wymaga dodatkowych kosz
tów i stałych dyżurów, można je częściej przygotowy
wać. Mimo skromnych ram okazały się one pożytecz
ne, o czym świadczą spotykane przy gablotach grupy 
dyskutującej młodzieży, notatki w prasie, a nade 
wszystko fakt dopominania się ze strony czytelników 
o (podobne wystawy.

Wystawy „duże“ mieszczą się w pięknie sklepio
nej sali wystawowej i noszą wszystkie cechy wystaw 
oficjalnych, a więc: drukowane afisze, komunikaty 
w prasie, oficjalne otwarcie, księga odwiedzających, 
dyżury, przewodnicy. Urządza się je rzadziej, ponie
waż wymagają nie tylko bardzo starannego przygo
towania materiałów, ale i całej oprawy estetycznej (co 
w większości wypadków wykonują sami pracownicy 
Ossolineum). Biblioteka posiada własną pracownię 
mikrofilmową, introlLgatornię i konserwatora, co jest 
znacznym ułatwieniem przy sporządzaniu wystaw.

W roku ubiegłym Ossolineum zorganizowało trzy 
wystawy małe i dwie duże,

W związku z apelem Światowej Rady Pokoju do 
obchodzenia pięćsetnej rocznicy urodzin Leonarda da 
Vinci urządzono wystawę poświęconą temu genialne
mu artyście i uczonemu. Celem wystawy było poka
zanie Leonarda jako jednego z pierwszych przedsta
wicieli człowieka nowożytnego, który budował pojęcia 
o wszechświecie nie na teologicznej, lecz na nauko- 
wo-doświadczalnej podstawie. Różnorodną twórczość 
Leonarda zilustrowano reprodukcjami i fotografiami 
dzieł malarskich, rysiinków i studiów anatomicznych, 
planów urbanistycznych, projektów architektonicz
nych i technicznych. Obok życiorysu, barwnych ilu
stracji i fotografii umieszczono wybór pism Leonarda, 
jego bajki oraz słynne „Trattato della pittura". Prócz 
tego zebrano różnojęzyczną literaturę naukową i po
wieściową, dotyczącą Leonarda i jego działalności.

Wystawa ta należała do małych wystaw. Ekspona
ty mieściły się wyłącznie w gablotach, nad którymi 
umieszczono jedynie dużą fotografię Leonarda według 
autoportretu i krótką notatkę biograficzną wykonaną 
w liternictwie według wzorów XVI-wiecznych.

Do wystaw małych należały również wystawa 
twórczości Wiktora Hugo i „Początki drukarstwa pol
skiego".

Na wystawie poświęconej W. Hugo pokazano w 
gablotach portrety i fotografie pisarza, pierwsze i na
stępne wydania jego prac w języku francuskim i tłu
maczeniach polskich, jak również opracowania doty
czące jego twórczości.

„Wystawa początki drukarstwa polskiego" została 
otwarta dnia 18.IV.1952 r. jako zobowiązanie działu 
starych druków, podjęte dla uczczenia 60 rocznicy 
urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta.

Wystawa ta objaśnieniami i eksponatami wystar
czająco pouczała o początkach naszego drukarstwa, 
które pod względem chronologii zajmuje szóste miej
sce w Europie. Do najciekawszych eksponatów nale
żały tutaj: pierwszy druk krakowski z roku 1475/6, 
mszał wrocławski z roku 1505, druki Łazarza Andry- 

' sowicza pierwszego drukarza Polaka z pochodzenia, 
pierwsze wydania’ Reja, Kochanowskiego, dalej druki 
z czasów reformacji, choćby tylko wymienić słynną 
Biblię Brzeską z roku 1563.

Wystawy poświęcone drukarstwu jak i Leonardo
wi da Vinci, mimo iż należały właściwie do wystaw 
urządzanych głównie dla czytelników, zwiedziło kil
kadziesiąt wycieczek szkolnych.

Z okazji Święta Pracy została urządzona duża wy
stawa problemowa i dydaktyczna pt. „Praca wczoraj 
a dziś w rycinach artystów polskich XIX i XX wie
ku", oparta na materiale gabinetu grafiki (2.V. —
8.VI.).

Tematem wystawy był człowiek pracy w okresie 
polskiego kapitalizmu oraz w nowych warunkach na
szej rzeczywistości. Rzeszom bezrobotnych żyjącym 
w ustroju kapitalistycznym, w głodzie, nędzy, występ
ku, żebractwie przeciwstawiono dzisiejsze masy pra
cujących, dla których praca jest prawem, obowiąz
kiem i sprawą honoru. Pokazano więc z jednej stro
ny bezrobotnych, żebraków, najmitów dziennych, róż
ne przypadkowe zawody (kataryniarze, śmieciarze, 
wędrowni muzykanci, podwórzowi śpiewacy, handla
rze starzyzną), ciężkie warunki pracy na wsi pań
szczyźnianej i w fabrykach, z driigiej strony — wa
runki pracy w różnych zawodach w czasach obecnych, 
a więc: górnictwo, hutnictwo, przemysł lekki, gospo
darkę leśną, rybną, szkolnictwo, ogrodnictwo, rolnic
two i inne. Dalej porównano życie na wsi i w mieście 
dawniej a dziś, warunki zdrowotne, życie kulturalne, 
wychowywanie młodzieży.

Materiały dotyczące przeszłości i współczesności 
umieszczono dla kontrastu i łatwości porównania 
równolegle, wedle zagadnień, przeszłość zamknięto tyl
ko symibolicznie w gablotach. Plansze obrazujące 
współczesne i nasze życie umieszczono na ekranach.

Czas przygotowywania wystawy i jej otwarcia 
przypadali na okres dyskusji nad projektem Konsty
tucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, co znalazło 
wyraz w wystawie. Materiał został zgrupowany we
dług zagadnień uwzględnionych w paragrafach kon
stytucji, a więc: każdy objrwatel ma prawo do pracy, 
do ochrony zdrowia, do wypoczynku, do korzystania
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z dóbr kulturalnych, dalej opieka nad matką i dziec
kiem. młodzieżą, szkolnictwem, nauką, sztuką. Na 
ekranach ponad eksponatami umieszczono odpowied
nie wyjątki z projektu Konstytucji. W gablotach znaj
dowały się napisy charakteryzujące, stosunki ekono
miczne i społeczne w okresie kapitalizmu. Zakończe
niem wystawy były sceny z życia organizacji młodzie
żowych i sportu.

■ Wystawa, oprócz swych głównych założeń ideo
logicznych i dydaktycznych, zaznajamiała z.twórczoś
cią wielu artystów, techniikami graficznymi, jak rów
nież ukazywała nowe tendencje w sztukach plastycz
nych.

Materiał zawarty w gablotach', obrazujący przesz
łość 'był różnorodny czasowo (od początku XIX wie
ku do 1945 r.) i zawierał nieraz bardzo cenne objawy 
realizmu krytycznego. Znajdowały się tutaj między 
innymi akwatinty Debucourfa według akwarel Nor-" 
blina, akwaforty Kielisińskiego, drzeworyty Stjrfiego, 
Zajkowskiego, Holewińskiego, Gorazdowskiego według 
rysunków Gersona, Grottgera, Kostrzewskiego, An- 
driollego, Kotsisa, A. Gierymskiego, Witkiewicza,, drze
woryty Kulisiewicza, Krasnodębskiej - Gardowskiej, 
Hiszpańsikiej, litografie Rapackiego i innych.

Materiał ilustrujący współczesność pochodził z lat 
1948 — 1952. Reprezentowani tutaj byli najliczniej ar
tyści „9 Grafików" z Krakowa (Bandura, Dretler-Flin, 
Krażowska-Knotowa, Kosmiilski, Krasnodębska-Gar- 
dowska, Młodzianowski, Toepfer, Wejman, Wróblew
ska), Irena i Zygmunt Acedańscy, Uklejowa, Rejman, 
Pieniążek, Dawski i'inni. Wśród twórczości współczes
nej zaobserwować można było nowe tendencje w sztu

kach plastycznych, tj. przejście od formalistycznych 
(beizltireśiciowych przedistawień do kompozycji reali
stycznych.

„Od Wielkiego Proletariatu do Konstytucji Pol
skiej Rzeczyposipolitej Ludowej" — to tytuł ostatniej 
wystawy z roku 1952, którą zorganizował zespół pra
cowników Gabinetu Marksizmu - Leninizmu - naszej 
Biblioteki w. związku z 70-tą rocznicą powstania 
pierwszej polskiej partii robotniczej i w roku uchwa
lenia Konstytucji PRL. Wystawa ta zilustrowała dzie
je polskiego ruchu robotniczego od chwili powstania 
pierwszych organizacji walczących o realizację nauki 
Marksa aż do czasów nam współczesnych. Obok wy
raźnej wymowy politycznej wystawa posiadała cha
rakter wychowawczy, stanowiła wartościowy, bogaty 
i łatwy do przyswojenia materiał, historyczny, speł
niała funkcję dydaktyczną.

Ten praktyczny cel, by metodą poglądową ułatwić 
społeczeństwu zaznajomienie się z dziejami polskiego 
ruchu robotniczego ,by wydobyć z przeszłości osiąg
nięcia polskich rewolucjonistów, których trud, boha
terstwo i poświęcenie staje się dzisiaj wzorem — przy- 
święcał od początku organizatorom wystawy.

Trzon wystawy stanowiły dzieje partii „Proleta
riat", jej czołowych przywódców i bohaterów, dalsza 
zaś walka polskiej klasy robotniczej poprzez SDKPiL, 
KPP, PPR aż do zwycięstwa, przedstawiona była jako 
konsekwentna realizacja haseł rzuconych przez „Pro
letariat". Nić przewodnia wystawy znalazła swe za
kończenie w zestawieniu punktów z programu „Pro
letariatu" z odpowiednimi artykułami Konstytvicji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Fragment wystawy „Od Wielkiego Proletariatu do Konstytucji P. R. L.“ foł. H. DercZYiislii
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Jako tło historyczne, wiążące dzieje polskiego ru
chu robotniczego z postępowymi tradycjami narodu 
i dziejami międzynarodowego ruchu robotniczego, po
służyły stoiska dodatkowe. Wstępny fragment wysta
wy poświęcono przedstawicielom polskiej myśli postę
powej w przeszłości, umieszczając na ich czele Miko
łaja Kopernika i reprezentantów okresu oświecenia 
w Polsce: Kołłątaja, Staszica, Kościus2ikę, Jana Śnia
deckiego, pokazując cenne i rzadkie dzisiaj prace tych 
ludzi, jak np. Kopernika „De revolu.tionibus orbium 
caelestium“ pierwsze wydanie norymberskie z 1543 r. 
czy „Uniwersał Połaniecki" (druk 1794 r.) Kościuszki. 
Pokazano łączność reprezentantów nauki polskiej 
z Marksem i Engelsem przez odpowiedni wybór cy
tat z ich dizieł i materiały ilustracyjne jak np. foto
grafię obrazu T. Gleba „Marks, Lelewel i Engels na 
mitingu w Brukseli". Przedstawiono udział Polaków 
w Komunie Praskiej, podkreślono łączność ruchów re
wolucyjnych na Dolnym Śląsku i w samym Wrocławiu 
z ruchami rewolucyjnymi w Królestwie Polskim i w 
zaborach pruskim i austriackim. Jednym z rzadszych 
eksponatów do Komuny Paryskiej jest „Le livre noir 
de la Commune de Paris“ (1871), do ruchów rewolu
cyjnych zaś na Dolnym Śląsku: „Neue Preussische 
Zeitung“, „Extra Blatt“ (rok 1849) i grafika Kathe 
Kollwitz „Bunt tkaczy śląskich".

Akcent szczególny wystawy położony był na nie
rozerwalną więź polskiego ruchu robotniczego z ru
chami rewolucyjnymi w Rosji. Od udziału Bardow- 
skiego i Kunickiego, dzielnych synów narodu rosyj
skiego, w rewolucyjnej partii „Proletariat", poprzez 
pełną chwały -walkę Polaków w Wielkiej Rewolucji 
Socjalistycznej — Dzierżyńskiego, Marchlewskiego, 
Rokossowskiego i innych, do całkowitego triumfu pol
skiej klasy robotniczej po wyzwoleniu Polski przez 
wojska Kraju Rad i wojska polskie. Do materiałów 
ilustrujących to zagadnienie należą międizy innymi ta
kie jak czasopismo „Równość" Nr 1 z roku 1880 i nu
mery dalsze, „Przediświt" i „Walka klas" organ partii 
„Proletariat", jedno z pierwszych wydań książki Szy
mona Dicksteina — „Kto z czego żyje". „Czerwony 
Sztandar" organ SDKPiL, wiele zeszytów ,,Z pola 
walki" pisma wydawanego w Moskwie w okresie 
międ/zywojennym i wiele innych materiałów cennych 
z naukowego punkitu widzenia dla historii ruchu ro
botniczego.

Zwarta kompozycyjnie i zestawiona w porządku 
chronologicznym treść tej wystawy składa się z cen
nych i rzadkich dzisiaj materiałów, pochodzących ze 
zbiorów własnych Biblioteki: druków zwartych, cza
sopism, grafiki, fotografii, pism ulotnych, odezw itp.

Ostatnie stoisko wystawy obrazowało rozwój 
przemysłu, rolnictwa i życia kulturalnego w Polsce 
Ludowej. Makieta Pałacu Kultury i Nauki, barwne 
plansze Nowej Huty i Placu Konstytucji, a następ
nie olbrzymia barwna mapa Polski z wykresem staty
stycznym obrazowały bilans osiągnięć Władzy Ludo
wej w Polsce.

Wystawa ta wzibudlziła duże zainteresowanie spo
łeczeństwa wrocławskiego. Zwiedziło ją ponad 6 ty
sięcy osób, w tym około 4 tysiące młodzieży szkół wyż

szych i średnich. Otwarta była od 5.XIL 1952 do 15.11. 
1953 r.

Ażeby dać pełny obraz prac związanych z urzą
dzaniem wystaw w ubiegłym roku, należy powiedzieć, 
iż zostały częściowo przygotowane materiały do du
żej wystawy grafiki Leona Wyczółkowskiego. Wysta
wa zostanie otwarta w pierwszych dniach maja br.

Maria Zembatówna 
Wrocław

Biblioteka Instytutu Budownictwa 
Mieszkaniowego w Warszawie

Biblioteka Instytutu Budownictwa Mieszkaniowe
go powstała w roku 1948. Fundamentem dzisiejszego 
zbioru były ksiąMci, czasopisma i maszynopisy, prze
jęte z Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkanio
wej w ilości: książek — 750 tomów, czasopism ok. 
250 kompletów i luźnych zeszytów, oraz prac nauko
wych w maszynopisach — 50.

Były to wartościowe i cenne zbiory z zakresu 
społecznych zagadnień mieszkaniowych oraz zagad
nień z architektury, urbanistyki i sztuki, związanych 
z budownictwem mieslzk ani owym.

Prócz teg>o Polskie Towarzystwo Reformy Miesz
kaniowej ofiarowało Bibliotece zibiór kompletów i róż
nych zeseytóW czasopisma „Dom Osiedle Mieszka 
nie". Ztoiór ten odkopano z gruzów przy budowie 
W. S. M.-u na Żoliborzu.

Była to diuża praca — uporząd'kowanie tych zibio- 
rów, posegregowanie, oprawienie maszynopisów, któ
re przedstawiały wielką wartość dla pracowników In
stytutu — oprawienie kompletów czasopism, a co 
najważniejsze udostępnienie tych zbiorów w jak naj
szybszym czasie.

Jednocześnie Biblioteka rozpoczęła abonowanie 
czasopism zagranicznych i krajowych, oraz ożywioną 
wymianę w kraju i za granicą, a za czasopismo „Dom 
Osiedle Mieszkanie" otrzymała bardzo cenne czaso
pisma naukowe.

W roku 1949 Bilblioteka otrzymała nowy dar z Mi
nisterstwa Odbudowy — około 340 wol. książek z za
gadnień Instytutu.

W latach 1949—1951 ,przy personelu Biblioteki od 
1—3 osólb, zbiory zositały zinwentaryzowane i częścio
wo skatalogowane (katalog alfabetyczny kartkowy). 
W tym czasie rozpoczęto opracowywanie katalogu dzia
łowego, lecz ponieważ księgozibiór Biblioteki stale 
wzrasitał dzi^ i zakupom, personel Biblioteki nie mógł 
kontynuować tej pracy. Prowadzono rejestr czaso
pism, które stopniowo katalogowano. Wpływy czaso
pism były duże — ok. 200 tytułów z zakupów, darów 
i wymiany.

W końcu roku 1952 przepijowadzono szkontrum zbio
rów Biblioteki, sklasyfikowano ok. 3000 książek, opra
cowano wszystkie prace naukowo-badawcze, założono 
katalog dziesiętny, kitóry jest w tokiu uzupełniania, 
opracowano karty pomocnicze, sprawdzono i uzupeł
niono rejestr czasopism, kompletowano katalog alfa
betyczny czasopism, oprawiono ok; 450 wol. książek
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i czasopism, żbros^zurowano wszystkie maszynopisy, 
a także wydizielono niektóre działy i niektóre druki 
wg formy.

Biblioteka bierize żywy udiział w wypożyczaniu 
międeybiblic-tecznym i wymianie międzybibliotecznej, 
kompletuje i uzupełnia księgozbiór drogą zakupów 
za granicą i w kraju, abonuje około 100 czasopism 
radzieckich i innych zagranicznych oraiz około 60 pol
skich.

Biblioteka specjalizuje się w zakresie zagadnień 
technicznych architektonicznych i urbanistycznych 
oraz ekonomicznych i społecznych — dotyczących bu- 
dc>wnictwa miesizkaniowego. Księgozbiór Biblioteki 
jest dobrze zacipatrzony w wydawnictwa ideologiczne— 
dtzieła klasyków marksizmu i leninizmu oraz doku
mentację, zawierającą zagadnienia ogólne z zakresu 
budownictwa, ekoncmiki planowania, projektowania, 
propagowania, kosztorysowania a także wykonawstwa 
i użytkowania — specjalnie z zakresu budownictwa 
mieszikaniowego. Poza tym posiada cenne zbiory ar
chitektoniczne, urbanistyczne, podstawową literaturę 
nauk ścisłych, jak również wydawnictwa- informacyj
ne jak słowniki, encyklopedie i leksykony.

Statystyka Biblioteiki na dzień 31.XII.1952 r. wy
kazuje: książek — 5164 woL, czasopism — 450 kom
pletów oraz 2500 luźnych zeszytów i około 2500 jed
nostek bibliotecznych druków specjalnych, jak: normy, 
standarty, usprawnienia i inne.

Pciza tym wykazuje coraz żywszy ruch czytelni
ków — liczba wypożyczeń sięga do 8250 rocznie, licz
ba czytelników stałych 210 osób.

Z Biblioteki korzystają pracownicy Instytutu, pra
cownicy resortu, profesorowie, asystenci i studenci 
uczelni, oraz pracownicy innych resortów za specjal
nym zezwoleniem i zgodnie z regulaminem Biblioteki.

Lokalu własnego Bi/blioteka nie posiada — mieści 
się w zachodnim skrzydle Pałacu Błękitnego przy ul. 
Senatorskiej 37, zajmuje część sali. Personel Biblio
teki liczy 3 osoby.

Obecnie głównym dążeniem Biblioteki jest jak 
najszybsze wykończenie katalogu dziesiętnego oraz 
praca nad zracjcnalLzowaniem kompletowania i uzu
pełniania księgozbioru i wypełniania luk w pewnych 
działach.

Maria Łusakowska 
Warszawa

Doktór Henryk Kołodziejski
w  dniu 18 kwietnia 1953 roku po ciężkiej chorobie 

zmarł w wieku lat 68 Dir Henryk Kołodziejiski, członek 
Rady Państwa i Prezes Naczelnej Rady Spółdziel
czej.

SwLat bibliotekanski adcziuł tę śmierć jako dużą 
stratę przede wszystkim z urwagi na to, że Dr Koło
dziejski przez długi szereg lat pracował w  naszym 
zawodzie. W olo-esie międzywojennym był mianowi
cie Dyrektorem Biblioteki Sej-mowej i postawił ją na 
bardzo wysokim poziomie. Podczas okupacji schro
nił się w Bibliotece Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Warszawie i tam to w roku 1942 zobaczyłam go po

raz pierwszy od czasów przedwrześniowych jak 
odziany w fartuch biblioteczny własnoręcznie usta
wiał książki w magazynie.

Będąc z wyksEtałcenia ekonomistą, swoje postę
powe oblicze ujawnił międ'zy innymi w pracach do
tyczących zarówno spółdzielczoś/ci jak też innych za
gadnień gosipcdarczych, w szczególności rynku pra
cy i zagadnień bezrobocia. Był bliskim współpracow
nikiem Instytutu Gospodarstwa Społecznego, który 
prowadził Profesor Ludwik Krzywicki. Powszechnie 
znane wydawnictwa tego Instytutu, jak „Pamiętni
ki Bezrobotnych", „Pamiętniki Chłopów", „Pamięt
niki Emigrantów" i inne, stanowią nadal bardzo 
cenne źródło dla badaczy. Wraz z Kazimierzem Kor- 
niłowiczem, Ludwikiem Landauem i Edwardem Strze- 
ledkiim w Instytucie Spraw Społecznych kierował 
pracą większego zespołu, wydaną przez ten Instytut 
w roku 1938 pod tytułem „Młodzież sięga po pra
cę".

„Marnotrawstwo s!il ludzlkich w Polsce, marno
trawstwo uzdolnień, będące wynikiem słabo rozbu
dowanego. i nisko ziorganizowaneigo .aparatu wy
twórczego w naszym kraju jest zjawiskiem patolo
gicznym szczególnie dotkliwym jeślii chodżi o mło
dzież..." mówi przedmowa do tego wydawnictwa. 
Obliczenia podane w wymienionej pracy wykazują, 
że co roku sięgało po pracę 370 tysięcy młodżieży 
mającej do dyspozycji tylko 70 tysięcy stanowisk. 
Reszta (tj. 300 tysięcy) „bądź pozostaje b e z r o 
b o t n ą  — bezrobotną w ścisłym znaczeniu jeśli 
lidizie o młodzież miejską, „zbędną", dążącą do wyjścia 
do miasta, lecz nie mogącą tego dokonać, jeśli idzie 
o wiejską — bądź też uzyskuje pracę przez wypie
ranie starszych robotników".

Po przepędzeniu okupantów Dr Kołodziejski od 
razu bardzo czyrmie działa dla sprawy rządu ludowe
go, służąc mu całą swą gruntowną wiedzą i doświad
czeniem. W roku 1948 zostaje wybrany na posła do 
Sejmu (jako bezpartyjny) z okręgu krakowskiego 
a wkrótce po tym zostaje członkiem Rady Państwa.

Członkom Pirezydiiim Zarządu Głównego ZBiAP 
w rozmowie, która odbyła się w Radzie Państwa w 
roku 1950, oświadczył Dr Kołodziejski, że pocztiwa się 
nadal jak najbardziej do wspólnoty z „ludem biblio
tekarskim" i że zagadnienia biblioteczne są mu bar
dzo bliskie. Zagadnieniu czytelnictwa i jego roli 
w budo^^aniu nowej socjalistycznej kultury poświę
cał również wiele uwagi, będąc, jak wiadomo. Pre
zesem Kcn.iitetu Upowszechnienia Książki przez ca
ły czas jego istnienia. Interesował się także bardzo 
Biblioteką Sejmową i pracownicy tej Biblioteki mo
gli z£A\sze zwrócić się do niego o pomoc przy roz- 
wiązyuendu tirudniejiszych zagadnień.

Ubył z szeregów działaczy społecznych i mężów 
stanu człowiek, któremu zagadnienia kultury leżały 
na sercu i który był niestrudzonym bojownikiem 
upowszechnaeńia książki jako jednego ze środków 
działania w wa'ke o socjaliizm.

I. Morsztynkiewiczowa
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Akademia żałobna ku czci Profesora 
Dr Jana Muszkowskiego

Dnia 26 lutego 1953 r. odbyła się w Łodizi Akade
mia żałobna ku czci Profesora Dr Jana Musizkowskiego, 
organizatotra i pierwszego wykładowcy katedry i za
kładu bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.

W dużej sali konferencyjnej Biblioteki Publicz
nej Lm. Waryńskiego izebrali się współpracownicy, ko
ledzy i uczniowie Zmarłego, aby oddać hołd Jego pa
mięci. Licznie reprezentowany ibył świat naukowy — 
profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego z Obywatelem 
Rektorem na czele, .bibliotekarze wszystkich typów 
bibliotek oraz studenci — słuchacze studivim biblio- 
tekoznawczego.

Urządzono wystawę prac Profesora, nad którą gó
rował piiękny portret przewiązany krepą, podobdizna 
z ostatnich dni Jego życia.

Akademię zagaił Przewodniczący Koła Łódzkiego 
Z w itku  Bibliotekarzy Polskich dyr. Jan Augustyniak. 
W swoim przemófwieniu dobitnie podkreślił, jak cięż
ką stratę poniosła nauka polska i cały świat biblio- 
tekariski. Jednocześnie uwypuklił zasługi Zmarłego 
w walce o uznanie bibliotekoznawstwa za dyscyplinę 
naukową, stwierdlzdł również z żalem, że nieubłagana 
śmierć wyrwała z naszych szeregów w latach ostatnich 
najpoważniejszych teoretyków naukowych i praktyków 
bibliotekarstwa w osobach Kuntzego, Gaberlego, Ły
sakowskiego, Bodniaka i Muszkowskieigo.

Następnie dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi 
dr Helena Więckowska, w pięknie i wnikliwie opraco
wanym szkicu biograficznym nakreśliła pełne trudu, 
pracy i zasług życie Profesora Jana Muszkowskiego, 
uwypuklając Jego rolę w rozwoju nauki teoretycznej, 
w pracy dydaktycznej, jak również osiągnięcia na polu 
praktycznych zagadnień bibliotekarskich.

Przemówienie mgr Heleny Walterowej, poświęco
ne charakterystyce Profesora jako bibliografa-teore- 
tyka i bMiografa-praktyka, wykazało wielką rolę, 
jaką odegrał Profesor Muszkowski w rozwoju biblio
grafii polskiej XX wieku ,oraz jaką olbrzymią, bene
dyktyńską pracę wykonał nad kontynuacją Bibliogra
fii Estreichera.

Ostatnia zabrała głos uczennica i współpracownica 
Profesora — aśysitent Brzozowska, która w sposób 
nadzwyczaj serdeczmy, prosty i szczery nakreśliia syl
wetkę Profesora Muszkowskiego, jako pedagoga i przy
jaciela młodzieży.

Akademię zakończył odegrany przecz Prof. Kulę 
marsz żałobny Chopina.

H. Walterowa 
Łódź

Konferencja pracowników 
czechosłowackich bibliotek 

naukowych *)
w  Pradze odbyła się w czerwcu 1952 r. konferen

cja pracowników czechosłowackich bibliotek nauko

*) „Bibliotlekar’ “ 1953 nr 1

wych, na której wygłoszone zostały dwa zasadnicze re
feraty: „O podniesienie ideologicznego poziomu bi
bliotek czechosłowackich" (J. Drtina) oraz — „Zada
nia bibliotek naukowych w budowie socjalizmu. 
Przeciwko kosmopolityzmowi i obiektywizmowi w pra 
cy z książką" <M. Konwalinka).

Punktem wyjściowym obrad były uchwały po
wzięte uprzednio na konferencji pracowników nau
kowych wyższych uczelni ^ttóra odbyła się w Brnie 
w lutym 1952 r., tematem jej było zagadnienie pracy 
ideologicznej naukowioów.

Konferencja pracowników naukowych bibliotek 
czechosłowackich miała na celu wykrycie przejawów 
kosmopolityzmu i burżuazyjnego nacjonalizmu w bi
bliotekarstwie i nakreślenie drogi podniesienia pozio
mu ideologicznego pracy bibliotek czechosłowackich.

Wiele uwagi poświęcono omówieniu zadań pracy 
bibliotecznej w świetle klasycznej pracy J. W. Stalina 
„W Siprawie marksizmu w językoznawstwie", rozwa
żając jak* biblioteki czechosłowackie niosą pomoc przy 
likwidacji zamierającej bazy i jak uczestniczą w for
mowaniu nowej bazy, jak pomagają masom pracu
jącym w budownictwie socjalizmu.

Przeżytkiem w bibliotekarstwie czechosłowackim, 
jak to podnoszono na konferencji, było niedocenianie 
teorii ,a w następstwie — nienadążanie jej za prak
tyką. Wprawdzie od 1945 r. zdziałano dużo w tej dzie
dzinie, ale doświadczenia te są jeszcze niedostatecznie 
uogólnione, nie wysnuto z nich odpowiednich teore
tycznych wniosków. Taka sytuacja w teorii bibliote
karstwa powoduje duże truidności przy szkoleniu no
wych kadr.

Na konferencji wsikazywano na konieczność upow
szechniania krytyki i samokrytyki, co niewątpliwie 
dopomoże do wykrycia i usunięcia wszelkich dotych
czasowych niedociągnięć w bibliotekarstwie czechosło
wackim. Podkreślano, że przed bibliotekami czecho
słowackimi stoją niesłychanie pilne zadania komple
towania księgozbiorów oraz opracowania katalogów, 
które powinny dawać aktywną pomoc czyteLnikowi, 
a także — przebudowa prac bibliograficznych w ca
łym kraju.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom propagan
dy utworów klasj^ów marksizmu-leninizmu.

Wskazywano także na konieczność wzmocnienia 
propagandy literatury przyrodniczej i technicznej, 
zwłaszcza Mendelejewa, Pawłowa, Miczurina, Łysenki, 
Lepieszyńskiej i innych wybitnj^ch uczonych. Podkre
ślano ogro-mne znaczenie naiik przyrodniczych dla ideo
logicznego uzbrojenia mas pracujących w walce o bu
dowę socjalizmu, o przeobrażenie przyrody.

Bibliotekarze czechosłowaccy powinni uwydatnić 
rolę najwylbitniejszych uczonych zarówno czechosło
wackich, jak i radzieckich w rozwoju nauk przjrrod- 
niczych i technicznych.

Dużo uwagi poświęcono także konieczności wzmoc
nienia propagandy literatury o ZSRR i krajach demo
kracji ludowej.

Niezmiernie ważnym i pilnym zadaniem jest od
powiednie opracowanie katalogów czytelniczych o wła
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ściwym nastawieniu ideologicznym, stanowią one bo
wiem ważny środek kierowania lekturą czytelnika. 
W związku z tym katalogi powinny zalecać książki 
cenne z punktu widzenia ideologiczno-politycznego, 
dopomagać w dziele komunistycznego wychowania 
czytelników.

Na konferencji podkreślono, że burżuazyjni biblio- 
tekoznawcy pod pokrywką kłamliwej maski „obiekty
wizmu" głoszą obłudnie, że katalogi powinny dawać 
„nieskażone*', „wyczerpujące" odbicie posiadanego 
ksiięgozbioru. W rzeczjnwistości zaś katalogi biblio
teczne w krajach kapitalistyczmych sprzyjają propa
gandzie teorii reakcyjnych; zawierają one ogromną 
ilość literatury odciągającej uwagę czytelników od 
aktualnych zagadnień społecznych, a sprzyjającej roz
wojowi krwiożerczej ideologii kapitalistycznego spo
łeczeństwa, idealizującej morderców, gangsterów, pro
pagującej niemoralność, obłudę i wszelkiego rodzaju 
matactwa. Katalogi tych bibliotek służą interesom 
klas panujących, a mit o obiektywizmie i wiernym 
odbiciu zbiorów bibliotecznych okazuje się tylko dym
ną zasłoną, maskującą istotę rzeczy.

Inaczej zupełnie podchodzą do zagadnień czytel
niczych bibliotekarze radzieccy, którzy strzegą, by ka
talogi biblioteczne miały wysoki poziom ideologiczno- 
polityczny, by posiadały walory wychowawcze. Uwa
żają oni za swój obowiązek, by katalogi czytelnicze 
zawierały taką literaturę, która by służyła zaintereso
waniom naukowym, praktycznym i kulturatoym czy
telników.

Podkreślano ,ż€ biblioteki czechosłowackie nie zdo
łają wykonać swych zadań, jeżeli katalogi będą za
śmiecone szkodliwą ideologicznie i przestarzałą pod 
naiikowym kątem widzenia literaturą.

Na konferencji omawiano także ważną sprawę 
scentralizowania katalogowania i wydawania druko
wanych adnotowanych kart katalogowych; mówiono 
także o konieczności analitycznego opracowania za
wartych w dziełach zbiorowych i periodycznych wy
dawnictwach utworów klasyków marksizmu-leninizmu 
oraz najwybitniejszych uczonych.

Konferencja wytyczyła bardzo doniosłe zadania 
bibliotek w dziedzinie prac bibliograficznych. Obra
dy wykazały, że likwidacja podejścia dokumentacyj
nego, bezkrytycznego w bibliografii stała się w biblio
tekach czechosłowackich zadaniem . niecierpiącym 
zwłoki. W związku z tym, jako kl'asyczny przykład 
właściwego ustosunkowania się w tej dziedzinie wy
sunięto przegląd literatury w artykule Lenina pt. „Ka
rol Marks“.

Podkreślano, że w Związku Radzieckim poświęca 
się wiele uwagi propagatorskiej, wychowawczej i po
pularyzatorskiej roli bibliogi-afii, jej krytycznemu re
komendacyjnemu charatoterowi.

Podkreślano, że bibliografię czechosłowacką po
winny charakteryzować następujące cechy: bolszewic
ka partyjność w wyborze, klasyfikacji i ocenie utwo
rów do przewodników bibliograficznych oraz ideolo
giczna niezłomność i czujność.

Należy znać dokładnie książki umieszczone w ka
talogach, czy też zestawieniach bibliograficznych 
i orientować się w zainteresowaniach czytelniczych. 
W związku z tym pracownicy biblioteczni powinni dą
żyć do stałego podnoszenia swojej wiedzy politycznej 
i fachowej.

W podsumowaniu oibrad w,3rtyczono przed biblio
tekami następujące zadania: 1) lopowszechnianie lite
ratury marksistowskiej, 2) zaznajamianie mas pracu
jących Czechosłowacji z życiem ZSRR i krajów de
mokracji ludowej 3) uczenie szerokich mas czytelni
czych, za pomocą odpowiednio opracowanych pęd 
iWlzględeanj idelo,gicznyim katalogów, marksistow
skiego, naukowego ustosunkowania się do każdej 
dziedziny życia, oraz 4) spopularj^owanie literatury 
fachowej wśród kadr technicznych i rolniczych. Bi
bliotekarze powinni wpływać na rozwój czytelnic
twa, samokształcenia, pomagać nauce.

Jednym z warunków zapewniających podniesie
nie roli reakcyjno-fkulturalnej ibibliotek jest osta
teczne zwalczenie pozostałości reakcyjnych teorii w 
bibliotekarstwie i bibliografii w Czechosłowacji.

Na konferencji omawiano upadek kultury w USA, 
gdzie w chwili obecnej znajduje się powyżej 10 mi
lionów analfabetów. Tłumaczy się to . nie tylko trud
nościami natury finansowej będącymi następstwem 
przestawienia nieomal całego ibudżetu na potrzeby 
wojenne. Zjawisko to jest spowodowane przede 
wszystkim wrogim ustosunikowaniem się burżuazji 
do oświaty szeroki,ch mas pracujących. W krajach ka
pitalistycznych istnieje bowiem strach przed rezulta
tami upowszechnienia nauki i kultury wśród ludu. 
Klasy rządzące usiłują przeszkodzić rozwojowi oświa
ty wśród mas pracujących, obawiając się, że książka 
może stać się narzędziem w walce proletariatu o wy
swobodzenie się z jarzma kapitalistycznego.

Dlatego też, w myśl pojęć burżuazyjnych, biblio
tekarz powinien być tylko urzędnikiem; ustrój ka
pitalistyczny obawia się, toy bibliotekarz nie stał się 
wychowawcą, ideologicznym przewodnikiem czytel
ników, aktywnym bojownikiem narodu.

Zupełnym przeciwieństwem amerykańskich bi
bliotek, jak to podkreślano na konferencji, są biblio
teki Związku Radzieckiego. Tu bibliotekarz nastawio
ny jest na służenie narodowi, uważa za swój obowią
zek pomaganie szerokim masom pracującym w opa
nowaniu wiedzy, przyczynia się do rozwoju nauki. 
Radzieckie biblioteki zaspakajają ogromny pęd mas 
pracujących ku książce, którą traktują jako skutecz
ną, zwycięską broń w walce o budowę społeczeństwa 
komunistycznego.

Na konferencji podkreślano, że biblioteki cze
chosłowackie wykorzystują doświadczenia bibliotek 
radzieckich — systematycznie i konsekwentnie reali
zując je w praktyce.

Z. Jewtiejewa

Przekład skrócony M. Dawidczyńskiej.
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Biblioteka Narodowa Albanii
w  Tiranie, przy Instytucie Na'U!kowym Albańskiej 

Republiki Ludowej otwarto Bibliotekę Narodową. Już 
dawniej istniała biblioteka tej nazwy, jednak praw- 
dz'i‘w’ie narodową stała się ona dopiero po odzyskaniu 
wolności, w okresie władzy ludowej. To, co rząd, Ach- 
meda Zogu nazywał „Biblioteką Nar^odową'* stanowi
ło zibiór 6000 tcmów książek, a cały personel bibliote
ki składał się z dyrektora i jednego bibliotekarza. Bi
blioteka nie (pcisiadała wcale działu nauki o Albanii.

•Natychmiast po odzyskaniu wolności podjęto po
ważne kroki celem założeni'a dużej biblioteki, w któ
rej uczeni, literaci, artyści i studenci mieliby odpo
wiednie warunki do pracy naukowej. Zadanie to zosta
ło powierzone Instytutowi Naukowemu. Biblioteka 
objęła w posiadanie jeden z najlepszych budynków w 
mieście, który do chwili odzyskania wolności był wła
snością sióstr krwawego króla Zogu, a w okresie wło
skiej okupacji stanowił siedzibę namiestnika Wiktora 
Emanuela. Biblioteka została dobrze zaopatrzona 1 ob
sadzona odipowiedtnim personelem. Następnie zorgani
zowano wyprawę do innych miast dla zbiórki ksią
żek. Albania posiada bardzo różnorodne piśmiennictwo, 
które po zgromadzeniu w jednym miejscu stanowi 
bardzio ciekawy materiał. Tak więc, gdy w 1938 r. Bi
blioteka Narodowa liczyła zaledwie 6000 tomów, to 
w 1945 r. — w rok po odzyskaniu wolności — posia
dała już 17000 tomów. W r. 1952 Biblioteka Narodowa 
liczyła 150 ООО tomów, a więc 25-krotnie zwiększyła 
swe zbiory. Do końca planu pięcioletniego, tj. w 1955 r., 
licziba książek wyniesie 200 ООО tomów.

Wzbogacenie księgozbi^oru stało się możliwe dzię
ki opiece, jaką Rząd Albańskiej Republiki Ludowej 
otacza sprawy książiki, sprawy kultury narodu. Biblio
teka otrzymuje ustawowo 15 egzemplarzy obowiązko
wych z każdego wydawnictwa. Prócz tego posiada spe
cjalne fundusze na zakup książek. Umowa Albańskiej 
Biblioteki Narodowej z bibliotekami ZSRR i krajami

demokracji ludowych stworzyła możliwość powiększe
nia liczby książek drogą wymiany.

Powiększenie księgozbioru i usługującego persone
lu biblioteki (ponad 20 osób) pozwoliło na zorganizo
wanie szeregu działów naukowych. Działy nauki o Al
banii i o Bałkanach, doskonale zaopatrzone w odpo- 
wiedniie piśmiennictwo, udostępniają badaczowi nie
zbędny materiał. Dział nauk społecznych jest również 
bogato v/yposażony dzięki piśmiennictwu Związku Ra- 
dlzieckiego i krajów demokracji ludowej. Posiada 
książki naukowe tłumaczone na język albański i ory
ginalne w języku albańskim, które służą do pracy 
na>ukowej i odgrywają dużą rolę w sprawie wychowy
wania mas pracujących. Ponadto są działy nauk przy
rodniczych i sztuki. Dział dla pionierów, po raz pierw
szy stworzony w Albanii po odzyskaniu wolności, po
siada piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży. Istnieje je
szcze dział starodawnej literatury albańskiej, tworzy 
się również dział bibliografii.

Biblioteka nie posiada starodawnych rękopisów, 
ma jednak fotokopie licznych rękopisów.

Biblioteka Narodowa spełnia wielkie zadania. Jest 
zarówno bibllioteką dio badań naukowych jak i do u- 
żytku najszerszych mas narodu.

Równocześnie z liczbą książek wzrasta i liczba czy
telników, w 1948 r. — 34 591, w 1951 r. — 44 997. Prag
nąc przyjść z pomocą swym czytelnikom Biblioteka 
prowadzi prace bibliografflczno-itiformacyjne i poma
ga uczniom szkół średnich i zawodowych, a zwłaszcza 
studentom wyższych zakładów naukowych w doborze 
lektury.

Dżięki dużej liczbie książek i doskonale zorgani- 
zlowanej pracy. Biblioteka Narodowa stała się wielkim 
ośrodkiem kulturalnym kraju. Znaczenie tego ośrod
ka stale rośnie, ponieważ rozszerza sdę sieć średnich 
i wyższych zakładów kulturalnych i podnosi się po
ziom kulturalny mas pracujących.

Tłum. z ros. Z. Kaczanowski

P r z e g l ą d  p i ś m i e n n i c t w a
Z zagadnień bibliotekarstwa 

i czytelnictwa w prasie
Literatura polska ]w Związku Radzieckim. — Sto

sunek do bibliotek w Stanach Zjednoczonych i u nas. 
— Sprawa książki w Nowej Hucie. •— Akcja bibliote- 
каг'за wiejskiego i kontriakcja kumotrów. — Dziwy 
biblioteki w Rejowych NaglowiL^ach. — Znaczenie ty
tułów książek.

Jak informują: Trybuna Ludu (1953, nr 80) w no
tatce „7 m i l i o n ó w  e g z e m p l a r z y  k s i ą 
ż e k  p i s a r z y  p o l s k i c h  w y d a n o  w 
Z. S, R. R.“ oraz Życie Literackie (1953, nr 12) w no
tatce „ U t w o r y  S y r o k o m l i  w p r z e k ł a 
d z i e  r o s y j s k i  m“ , nakładem Państwowego 
Wydawnictwa Literatury Pięknej ZSRR ukazał się w 
przekładzie na język rosyjski wybór dzieł naszego wy

bitnego poety-demokraty XIX w. Ludwika Kondrato
wicza (Władysława Syrokomli) w ukłajdzie W. Wasi
lewskiej, w 20 tysiącach egzemplarzy. Przekładu wier
szy, poematu z dziejów Litwy pt. „Margier“ oraz ko
medii wierszowanej „Hrabia na Wątorach“ dokonali 
m. in. L. Martynow, M. Żywow, N. Zenkiewicz. Wstęp, 
poświęcony życiu i twórczości poety, opracował W. Ar- 
cimowicz. Nakładem Państwowego Wydawnictwa Li
teratury Pięknej ZSRR ukazał się ostatnio szereg dzieł 
innych wybitnych pisarzy polskich, m. in. opowiada
nia i szkice Konopnickiej, Prusa, Sienkiewicza. Na
kład każdej z tych książek wynosi 150 tys. egzempla
rzy. Ogółem w latach władzy radzieckiej książki pisa
rzy polskich ukazały się w nakładzie 7 milionów eg- 
zerniplarzy.

Jak informuje Trybuna Ludu (1953, nr 81), Wszech- 
związkowa Państwowa Biblioteka Literatury Obcej

60



wydała zbiór bibliograficzny pt. „Pisarze Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej — laureaci Nagród Państwo
wych w latach 1948 — 1952“. Zbiór zawiera opis twór
czości ok, '40 pisarzy polskich, ponadto wymienia 
wszystkie u/twory polskich pisarzy-laureatów, przetłu
maczone na język rosyjski. Zbiór zaiznajamia także 
czytelników z literaturą krytyczną i recenzjami ra
dzieckich krytyków o utworach polskich pisarzy.

O stosunku do bibliotek w Stanach Zjednoczo
nych i u nas pisze J a n  S z e l ą g  w rubryce 
,yN a s z a k r o n i k a "  (Świat 1953, nr 7). Obrado
wano niedawno w Kongresie Stanów Zjednoczonych 
nad projektem ustawy, mającej wprowadzić zasadę 
bezpłatnego korzystania 'z bibliotek państwowych. W 
czasie dysikusji znamienną opinię, wyrażającą zarazem 
opinię kół rządzących Ameryką, wyraził niejaki 
Welde, nowy, z ramienia większości rejpublikańskiej, 
przewodniczący sławetnej komisji Iziby Reprezentan
tów dla badania działalności antyamerykańskiej. Wel
de powiedział między innymi; „Nauczanie narodu a- 
merykańskieg© przy pomocy takich środków jak bi
blioteki mogłoby .zmienić zapatrywania polityczne te
go narodu szybciej niż inne metody. Podstawą wpły
wu komomistów jes.t oświata. Jeżeli występujemy prze
ciwko socjalizmowi w USA, o czym wszyscy mówimy, 
to powinniśmy wystąpić przeciwko temu projektowi". 
To znaczy — podkreśla autor, żeby nie było nieporo
zumień — przeciwko projektowi, przewidującemu znie
sienie opłaty za korzystanie z księgozbiorów państwo
wych. W Polsce Ludowej, gdzie wszystkie biblioteki 
stoją otworem przed wszystkimi, może niektórzy zdzi
wią się, że nad podobnym projektem trzeba było... dy- 
S'kutować w parlamencie amerykańskim. No ale cóż 
— słusznie komentuje autor — z takich opłat biblio
tecznych też zebrać można na kilka czołgów albo na 
opłacenie kilku sabotażystów w krajach demokracji 
ludowej. Autorowi mówiła niedawno ze zdumieniem 
jedna z pracownic warszawskiej biblioteki: — Przed 
wojną kończyliśmy pracę o trzeciej. Dziś siedzimy do 
nocy i jeszcze z trudem młodzież musimy wjrpraszać. 
Oni nie mogą oderwać się od książek. Oni nie uczą się, 
lecz pożerają książki!

* * *
Upominając się o sprawy kultury w Nowej Hu

cie, H a n n a  Mo r t k o w i c z - O l c z a k o w a  
w art. pt. „ S p r a w a  k u l t u r y  w N o w e j  
H u с i e“ (Życie Literackie 1953, nr 8) podnosi m. in. 
sprawę książki w tym młodym, socjalistycznym mieś
cie, „oczku w głowie" Polski Ludowej. Mamy już w 
Hucie jeden z oddziałów Biblioteki Miejskiej w Kra
kowie, Czytelnię Domu Kultury, czytelnię świetlicową, 
wreszcie kilkadziesiąt „czerwonych kącików" w hote
lach robotniczych, gdzie krakowski Dom Kultury prze
syła wymienne komplety po 50 książek, aby po ich 
przeczytaniu zastąpić je innymi. Na ogół księgozbiory 
te cieszą się dużą poczytnością.

Czym jest książka dla czytelnika reknitującego się 
ze sfery robotniczej na budowach i w warsztatach 
produkcyjnych? — zadaje sobie autorka zasadnicze py

tanie. Książka jest dla robotnika narzędziem pomoc
niczym na drodze dalszego kształcenia się. Dlatego ro
botnik żąda książek technicznych, podręczników za
wodowych, literatury marksistowskiej. Jesit dalej 
książka drogą do poznania świata, stąd wielki popyt 
na powieści historyczne i podróżnicze. Jest wreszcie 
książka rozrywką potrzebną po to po prostu, żeby się 
„człowiekowi nie przykrzyło". W żywej charaktery
stycznej fazie szybkiego rozwoju kształtują się upodo
bania czytelnicze nowohutnickich robociarzy. Oto fak
ty i obrazy. Zdarza się, że młody zetempowiec odsuwa 
powieść, którą bibliotekarka „zachwala mu jako ro
mans" i żąda broszury naukowej. Stary chłop spod 
Wiśnicza duka powoli na swym piętrowym łóżku pod
ręcznik o hodowli pszczół, a szofer z bazy transpor
towej w Kombinacie rozkoszuje się Kraszewskim, pod
czas gdy jego sąsiad wstydliwie chowa pod poduszkę 
tom... Curwooda. Bogata skala tytułów odpowiada 
szerokiej skali zainteresowań. A zainteresowania te 
można i należy wywoływać, przełamując opory. Kon
kretny, życiowy przykład będzie bardziej wymowny 
niż teoretyczna wskazówka. Jan Kurczab — nazwisko 
może dotąd szerzej nieznane — pisarz i obecnie kie
rownik ochotniczego teatru „Nurt" w Nowej Hucie, 
opowiedział autorce, jak niegdyś w hotelu robotniczym 
w Czyżynach, gdzie gromadził się wówczas element 
najbardziej surowy pod względem kulturalnym, w tłu
mie ludzi grających w karty, pijących wódkę i opo
wiadających sobie sprośne kawały, popróbował głoś
nej lektury „Matki" Gorkiego. I cóż się okazało? Zwy
cięstwo dobrej książki, zwycięstwo w niesprzyjają
cych warunkach. Eksperyment udał się w pełni, pro
ste i uczciwe słowo wielkiego realisty .trafiło do serc 
czytelników nierutynowanych, serc ludzi w kombine
zonie robotniczym, zdołało odciągnąć od wódki i ha
zardu, wzbudziło samorzutnie żywą ciekawość dla 
książki. Wokó# czytającego magiczną siłą dobrej książ
ki urósł ogromny krąg czytelników. Wśród młodych 
czytelników zdarzają się bibliofile i zbieracze. Cóż z 
tego, że wychowawcy w Domu Młodego Hutnika na
rzekają na słaby rzekomo pociąg do nauki u swych pu
pilów? Autorka widziała w pokoju jednego z nich (a na 
pewno było podobnych więcej) biblioteczkę, składają
cą się z książek kupionych przez chłopców za pienią
dze z wypłaty. Biblioteczka powstała niedawno, a li
czyła już sporą ilość tomów. Albo inny fakt. Po odczy
cie T.W.P. o Dembowskim robotnicy w Pleszowie oto
czyli prelegentkę, prosząc ją o broszurki i książki, któ
re miała z sobą. Chciała im podarować je, na co nie 
zgodzili się i zapłacili cenę wjrmienioną na okładce, 
wyjaśniając swą prośbę niemożnością (czy trudnością) 
nabycia lektury. Oto rzeczywiste iskry zamiłowania 
do książek. Trzeba je stale i umiejętnie rozniecać.

Wymienione fakty świadczą jasno — konkluduje 
autorka — że potrzeba książki istnieje i nakładają tym 
samym poważne obowiązki na pisarza, który ma być 
dostarczycielem tej potrzebnej i pomocnej książki. 
Obowiązki — dodajmy — ciążące na wszystkich pra
cownikach związanych z niesłychanie ważnym pro
cesem upowsizechnienia dobrej książki wśród mas pra
cujących. Nowa Huta, miasto wzmożonego tempa pra-
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су robotniczej, miasto socjalizmu i młodości, to zara
zem wielkie pole dla rozwoju czytetoictwa. Pole, które 
od powołanych czynników wymaga najbardziej sta
rannej i umiejętnej i^rawy.

W art. „ B i b l i o t e k a r z  i k u m o t r  y“ 
(Życie Warszawy 1953, nr 34) R. I z b i,c к i opo
wiada smutną, charakterystyczną historię, jak w ma
łej góralskiej wsi Pcim w pow. myślenickim (na poło
wie drogi z Krakowa do Zakopanego) miejscowe ku- 
motry potrafiły siparaliżować pracę niezwykle dzielne
go bibliotekarz^a Adama Bakalusa. Praca jego rozpo
częła się od zwerbowania w ciągu pierwszego miesiąca 
20 czytelników. Bakalus używał wszystkich możliwych 
„forteli", aby tylko upowszechnić książkę: „nie dojadł, 
nie dospał, lecz kaptował, zachęcał, przy spotkaniach 
książkowe gadki przepowiadał i po resztę ciekawości 
do samodziekuego czytania odsyłał. A poza tym nosił 
się wciąż z książkami i tu i tam po chałupach dla za
chęty zostawiał". Dalszy ciąg wymownej, choć lokal
nej hietorii, z którą warto zapoznać się w szczegółach, 
był taki, że miejscowi dygnitarze kazali naprzód w cią
gu 3 godzin usunąć bibliotekę z lokalu i przenieść ją 
do zrujnowanej i zabłoconej świetlicy, w której odby
wały się zebrania i zabawy publiczne oraz objazdowe 
kino wyświetlało film, lokalu bez pieca, na domiar złe
go bezpośrednio sąsiadującego z hałaśliwą Gminną 
Spółdzielnią, w której odiby-wała się sprzedaż nawozów 
sztucznych i węgla. Rozkaz był bezapelacyjny, inter
wencja kierowniczki biblioteki powiatowej w Myśle
nicach była daremna. Energiczny bibliotekarz okazał 
eię na tyHe ....^ l̂iezręczny", iż swoje perypetie z wy
rzuceniem z zajmowanego lokalu szczegółowo opisał 
w korespondencji do redakcji „Dziennika Polskiego" 
w Krakowie. W;skazał m. in. jak dobrzy mu szła ro
bota, zahamowana przez dygnitarzy; w r. 1950 — 12 841 
wypożyczeń, w r. 1952 — przeczytano już 18 851 ksią
żek. Ponadto Gminna Biblioteka prowadziła codzien
nie wieczorem 3 zespoły planowego czytania dla by
łych analfabetów, na które uczęszczała miejscowa mło
dzież. W grupie kumotrów zawrzało po tej korespon
dencji. Zaczajono się. Po 2 miesiącach znaleziono po
kój na książki. Niezrażony niczym biblibtekarz „wy
deptał" ,w powiatowej bibliotece piec do biblioteki 
pcimskiej i różne inne urządzenia, uporządkował 
wszystko i rozkręcił robotę kulturalną. W związku z 
konkursem ZSCh organizuje w Pcimie i innych miej
scowościach zespoły liczące po 15, 20, 30 i w „samym" 
Pcimie 40 osóib, stwarza z zespołu czytelniczego teatr 
amatorski, prowadzi chór młodzieży wiejskiej, ponad
to gorliwie i z sukcesem bierze udział w akcjach kon
traktacyjnych. Gdy go ze względu na udział w wielu 
innych jeszicze akcjach społecznych nie było na miej
scu, w bibliotece zastępowiała go żona. W początku ro
ku 1952 doszło już do 411 stałych czjrtelników („dy
mów" w Pcimie jest 651) a księgozbiór rozrósł się do 
3200 egz. Zanosiło się na 24000 wypożyczeń książek 
rocznie. Biblioteka uzyskuje opinię najlepszej w po- 
wiede, jej czytelnicy rozprawiają o przeczytanych 
książkach i żywo interesują się nienajlepszą gospo

darką gminną. Epilog? Niezadowolone miejscowe kil- 
motry potrafiły dirogą zręcznych urzędowych „cho
dów"... utrącić niewygodnego im bibliotekarza! Teraz 
bibliotekę objęło 16-letnie dziewczę, z którym nie za- 
wiarto na razie umowy. Nie dzielnemu biibliotekairzo- 
wi, rzetelnemu pionierowi kultury we wsi góralskiej, 
ale kumotrom powiodło się. To oni — czytamy w za
kończeniu artykułu — „przetrącili rękę, co poważyła 
się podnieść pióro umaczane w atramencie i piórem 
tym godziło w miejscowych dostojników. A że przez 
owo zwycięstwo załamała się żywa kulturalna robota 
w Pcimiu — kumotrów o to głowa z pewnością nie 
boli".

Aartykuł ilustrowany jest fotografią biblioteki w 
Pcimiu i podobizną Adama Bakalusa.

* * ♦
W bibliotece gminnej w Rejowych Nagłowicach 

brak... jakiejkolwiek książki Reja! „Czy naprawdę 
centralny aparat, rozsyłający książki do bibliotek, nie 
mógł uwzględnić elementarnej sipecyfiki terenu" — 
słusznie zapytuje A n t o n i  M a r i a n o w i c z  
w art. „W P a n a  R e j o w y c h  N a g ł ó w  i- 
c a с h" (Szpilki 1953, nr 7). Są w tej bibliotece je
szcze inne dziwy. Księgozbiór licizy 2300 tomów, zawie
ra m. in. ciekawe studia o życiu i obyczajach Arabów, 
lecz... nie znajdujemy w nim w dostatecznej ilości pol
skiej literatury współczesnej. No i „oczywiście" imć 
pana Reja ani na lekarstwo... Kierownik biblioteki, któ
ry pełni równocześnie funkcję kierownika Domu Kultu
ry, urządza wieczornicę irejowską, inscenizuje „Krót
ką rozprawę", której tekst ustala... wskutek braku eg
zemplarza na podstawie ustnej tradycji (tak!) prlzeka- 
zanej przez najstarszych ludzi. Biblioteka zadawala 
się jedynie inwentarzem, nie posiada katalogu alfa
betycznego. Autor artykułu poucza kierownika biblio
teki, że — Szołochow naprawdę nie jest polskim pisa
rzem...

*  *  ♦

Któż zaprzeczy, że tytuł — w szczególności w li
teraturze pięknej — stanowi niemało ważny czynnik 
atrakcyjności książki? Zdają sobie dobrze sprawę z ro
li tytułu książki bibliotekarze, księgarze, wydawcy 
i wielkie rzesze czytelników. Z punktu widzenia u- 
powszechniania czytelnictwa najlepszy jest taki tytuł, 
który zawiera w sobie najwięcej z treści książki, kon- 
denisuje w sobie jej naj.istotniejsze problemy, tytuł 
który stanowi „wielką metaforę" powieści. Równo
cześnie trzeba podkreślić wyraźnie, że tytuł bynaj
mniej nie jest wartością samoistną. Jego korzenie, u- 
zas'adtnienie jego znaczenia i waga tkwią w treści książ
ki. Wiele tu powiedzą przykłady. Jakimż mistrzem 
niedościgłym tytułów był Stefan Żeromski. Jak suge
stywne są jego słynne tjrtuły, np. Syzyfowe prace, Lu
dzie bezdomni, Popioły, Dzieje grzechu. A jeżeli sięg
niemy do literatury radzieckiej, do powieści np. Mi
kołaja Ostrowskiego (niedawno wydanych przez MON), 
do tych utworów o dojrzewaniu nowych ludzi w ogniu 
rewolucjii i w walce o budowę socjalizmu, widzimy, 
że tytuły „Zdrodzeni z burzy" i „Jak hartowała się 
stal" idealnie dopasowane są do treści utworów. A ty
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tuł trylogili Aleksego Tołstoja „Droga przez mękę“ , w 
którym autor w lapidamym skrócie zawarł problemat 
dzieła, problemat losu inteligencji rosyjskiej w czasie 
rewolucji (i torudnej dirogi pewnej jej części do obozu 
socjializmu. Z łatwością można by mnożyć przykłady 
z całej światowej li t̂eratury klasycznej. Można by na
pisać istudi*um o tytułach u klasyków literatury i ich 
pokryciu w treści.

W naszej literaturze z ostatnich paru lat tytuły 
były blade, anemiczne. To nie przypadek. Literatura 
ubiegłego okresu była tak ograniczona, pozbawiona 
„wielkości metafory". Literatura ta raczej nie poka
zywała żywych ludzi, bała się wielkich problemów 
i szerokiego odidechu — i to odbijało się oa tytułach 
książek. Razem z dojrzewaniem ideologicznym i arty- 
styoznym liiteratury, razem ze wzrostem literatury — 
podnosi się i jakość tytułów. Przykłady; „Pokolenie" 
Czeszlkd, „Słońce wisichodzi“ E. М'агса, „Pamiątka z Ce
lulozy" Newerlego (pierwotny tytuł: „Pamiętnik z Ce
lulozy").

„O t у it .u ł a с h" p i s z e  w rubryce „Spra
wy książek" L u d w i k  G r z e n i e w s k i  
(„Przegląd Kulturalny“ 1953, nr 1). Walcząc o pod- 
niesienite naszej' literatury na wyższy szczebel, warto 
również zwrócić uwagę na polepszenie tytułów wy
dawanych powieści — konkluduje autor. Co czynić? 
Dobry pisariz nie zawisze jest mistrzem w dziedzinie 
tytułóiw. Autor sugeruje jakąś formę kolektywnego u- 
stalania tytułów, zasięgania w tej kwestid rady czytel
ników, np. pa-zy druku powieści w odcinkach, przed 
wydaniem je;j w  formie książkowej. Czasem autor 
musi stoczyć w tej dziedzinie małą utarczkę z wydaw
cą, który uważa, że najwiękstzą zaletą tytułu jest jego 
atrakcyjność. M. Poz.

R e c e n z j e

J a n  T r z y n a d l o w s k i :  W sprawie czaso
piśmiennictwa polskiego do r. 1840 (Notatka informa
cyjna). Ptace Polonistyczne. Seria VIII (1950). s. 137— 
146 Wrocław — Łódź 1951.

Dzieje prasy polskiej, w szczególności dzieje róż
nych periodyków, które w rozwoju naszego piśmien
nictwa odegrały poważniejszą rolę, stanowią zawsze 
przedmiot zainteresowania każdego bibliotekarza. Stąd 
też nawet nie-wielki rozmiarami artykuł, ogłoszony na 
łamach „Prac Polonistycznych", który przerywa ci
szę, jaka w tej dziedanie panuje, zwraca naszą uwa
gę. Caujemy się zatem zobowiązani na łamach facho
wego pisma bibliotekarskiego poświęcić mu parę głów.

Celem autora było wjrmienić „szereg pozycji cza- 
sopiśmienniczych, które.... winny być poddane grun
townemu, na nowoczesnych metodach naukowych 
opartemu zbadaniu". W artykule tym, niestety, spo
tykamy liczna nieścisłości, fałsze i błędy. Ograniczając 
się prżykładow<o do zab'oru auistriackiego prezentujemy 
takie oto błędy, niedopuszczalne w artykule „infor
macyjnym". Autor wylicza periodyki galicyjskie i nie
mal przy każdej pozycji fałszywie rzecz przedstawia. 
Gazette de Leopol, wedle Autora wychodziła od r. 1783; 
tymczasem wychodżiła tylko w 1776 r. (jeden rok). 
Twierdzenie, że wychodziła przez 11 lat jak to nie-

któr‘zy biibldogra.fowie podają — jest legendą. Lerrt- 
berger Zeitung, wymieniona przez Autora jako pozy
cja następna nie wychodziła w 18 wieku, jak to już 
w nauce wykazano. Wychodziły tylko (o czym autor 
nie wspomina) Lemberger wóchentliche Anzeigen, 
później jako Lemberger K. K. privilegirtes Intelligenz- 
Blatt (od 1796). Pismo uwiadamiające Galicji (1783) 
zostało przemianowane (1784) nie na Lwowskie cza
sopismo uwiadiamiające, lecz na Lwowskie pismo 
uwiadamiające. Wydawane było ono, wedle Autora, 
przez nieznany bliżej zespół osób. Wiadomo tymcza
sem dobrze, że wydawcą był lwowski Niemiec Jan 
Fryderyk Schiitz. Następną pozycję Autor tak wymie
nia: „Dziennik Patriotyczny Polityków wydawany od 
r. 1793 przez Onyszkiewicza i Marcinkiewicza. Zawie
szone zostało w r. 1794". Tymczasem prawdą jest, że 
tytuł pisma bnzmiał Dziennik patriotycznych polityków; 
pismo powstało w 1792 r., zawieszane czasowo w 1793 r. 
wznowione zostało właśnie w 1794 r. i wychodziło bez 
przerwy do 1798 r. Jako wydawcy i kierownicy 
pisma znani są Michał Harasiewicz i Wawrzyniec 
Surowiecki, a nie Onyszkiewicz i Marcinkie
wicz, jak Autor bezkrj^ycznie podaje, powtarza
jąc stare błędy Sobie&zczańskiego i Estreichera. 
Pismu mecenasował Jóizef Maksymilian Ossoliń
ski. Było ono próbą nawiąlzania na gruncie gali
cyjskim do tradycji Monitora i Zabaw Przyjem
nych. Tytuł pisma dodatkowego do Gazety Lwowskiej 
brzmi nie Rozmaitości Lwowskie lecz Rozmaitości (wy
chodziły w 1. 1817—48 i 1854—59). W. Bruchnalski nie 
napisał monografii pt. Stulecie Gazety Lwowskiej, ale 
był tylkfo redaktorem tego wydawnictwa i współpra
cownikiem. Historia zaś Gazety Lwowskiej została 
opracowana zespołowo; napisali ją W. Bruchnalski, 
B. Gubrynowicz, K. Ostaszewski-Barański, L. Finkel 
i M. Rolle. Szkoda, że Autor nie miał w ręku „Stule
cia" (3 tomy w 10 częściach) — uniknąłby wielu błę
dów. Pisze on dalej: „Monografia ta grzeszy jedno- 
str*onnością i w niewystarczający s.posób ujmuje spra
wę treściowej zawartości pisma". Sąd to najzupełniej 
bezpodstawny. Hist. Gaz. Lwowskiej, opracowana 
przez Bruchnalskiego (okres 1811—1848) to chyba jed
na z najbardziej wyczerpujących monografij z dzie
jów polskiej prasy. Tenże Bruchnalski w „Stuleciu" 
opracował historię „Rozmaitości". Pamiętnik Lwow
ski wychodził w 1. 1816—19. Z kolei po prostu nie
zwykły błąd, świadczący o tym, że autor nie miał 
w ręce Przewodnika Naukowego i Literackiego i nie 
wie kim był Wład. Łoziński. Pisze tak dosłownie (str. 
144): „Poważną rolę odegrał też Przewodnik Naukowy 
i Literacki, wychodzący od r. 1820 pod red. W. Ło
zińskiego. (Czasopismo to opracowali L. Finkel i B. 
Gubrynowicz)". A tymczasem wiadomo, że „Przewod
nik" zaczął wychodzić w 1873, historię jego od po
czątku do 1911 r. napisał Juliusz Kleiner, a bibliogra
fię zawartości opracował Fr. Krćek. Redaktorem był 
do 1883 r. Wład. Łoziński (ur. 1843) a potem A. Kre- 
chcwiecki. Roczniki teatru polskiego we Lwowie zo
stały założone nie w 1817 roku, ale w 1814, i nie przez 
Błotnickiego, lecz przez Karola Łopuszańskiego (wy
chodziły 1814—1817), a wznowione nie w 1820 r., tylko
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w 1822 г. właśnie przez Franc. Ksaw. Błotnickiego. 
Pszczoła Polska wyszła w 1820 r. nie w 3-ch zeszytach 
ale w trzech poważnych tomach (stron 403, 387 i 389). 
Nasuwa się uwaga, że pisma, o których się pisze, trze
ba mieć w ręce! — Nie udało się też autorowi z Cza
sopismem Księgozbioru Ossolińskich. Wedle autora wy
chodziło ono od 1820 r. Gdyby autor znał choć z grub
sza dzieje Ossolineum, wiedziałby, że zbiory Ossoliń
skiego nadeszły z Wiednia do Lwowa dopiero w 1827 r. 
i od tego roku Zakład począł właściwie swoje życie. 
Czasopism naukowy księgozbioru publicznego im. Osso
lińskich (taki prawdziwy tytuł!) zaczął wychodzić 
w 1828 r. i ukazywał się do 1834 r. (od 1831 r. tytuł: 
Czasopismo naukowe od Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich wydawane). Pisze autor (a pamiętajmy, 
że swój artykuł ogranicza do 1840 r.), że podówczas 
wokół redakcji Czasopisma Księgozbioru Ossolińskich 
grupowali się A. Małecki i K. Szajnocha. Tak nie było, 
albowiem A. Małecki przybył do Lwowa w 1856 r.

a K. Szajnochy pierwocina literacka ukazała się właś
nie w 1840 r. — Opuścił autor Pątnika narodowego 
(1827), Haliczanina (1830) i Lwowianina (1835—40). 
Możnaby się też upomnieć o  noworoczniki i almana
chy galicyjskie (np. o Ziewonię 1834). Nie popełniłby 
Autor tylu błędx>w, gdyby zapoznał się z literaturą 
przemiotu, która już dawno wszystkie galicyjskie po
zycje czascpiśmiennicze ściśle zarejestrowała i opisa
ła (Estreicher: Dziennikarstwo w Galicji, Łobeski, 
Zawadzki, Brucłiinalski, Nadolski i inni). Dane zawar
te w innych częściach artykułu posiadają podobne 
„nieścisłości". Z tylcma błędami nie może sobie ob. 
Trzynadlcwski rcścić pretensji do naukowego infor
mowania o dziejach polskiego czasopiśmiennictwa. 
Szczerze ubolewać należy nad faktem, że taki artykuł, 
który może stworzyć zamieszanie w naszej bibliografii 
czasopism, pojawił się pod firmą naukową.

Antoni Knot 
Wrocław
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