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ROCZNIK X X  nr 4 lipiec — sierpień 1953

Plan rozwoju czytelnictwa mobilizuje 
biblioteki powszechne do wzmożonych wysiłków

w  dniach 20— 24 czerwca br. odbyła się w Jarocinie 
konferencja kierowników Samodz. Referatów Bibliotek 
PWRN, dyrektorów W oje w. Bibliotek Publicznych i akty
wu Centralnego Zarządu Bibliotek. W  konferencji uczest
niczyli również przedstawiciele Biura Działu Oświaty 
i Kultury Urzędu Rady Ministrów, Sekretariatu General
nego Rady Czytelnictwa i Książki, Zarządu Świetlic, 
Domów Kultury i Twórczości Amatorskiej w Minister
stwie Kultury i Sztuki oraz Zarządu Głównego Związku 
Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Obrady prowadził 
dyrektor Centr. Zarządu Bibliotek poseł Jagusztyn. 
Przedmiotem obrad plenarnych i pracy w komisjach były 
4 główne zagadnienia: plan organizacji czytelnictwa 
w roku 1953/54, pom oc instrukcyjno-metodyczna dla 
bibliotek, doskonalenie ideologiczne i zawodowe biblio
tekarzy, uzupełnianie i melioracja księgozbiorów. Głów
nym tematem rozważań był ogólnokrajowy plan rozwoju 
czytelnictwa, stawiający przed bibliotekami sprecyzowa
ne wymagania ilościowe i jakościowe na rok 1953/54. 
Po szczegółowym przedyskutowaniu zreferowanego przez 
kol. W. Regulskiego projektu, opartego na doświadcze
niach W ojew . B-ki Publicznej w Szczecinie positanoAviono 
przyjąć 16®/o czytelników w stosunku do ogółu miesz
kańców jako przeciętny wskaźnik w skali krajowej. 
Liczba czytelników będzie obliczana wg rocznego przy
pływu, tj. obejmie w  sprawozdaniach wszystkich czytel
ników, korzystających w ciągu roku z biblioteki, a nie 
stan na koniec okresu sprawozdawczego. Poszczególne 
biblioteki po przeanalizowaniu swych sił i możli\vości 
uruchomienia rezerw podejmą zobowiązania osiągnięcia 
określonej liczby czytelników. Biblioteki powiatowe 
a następnie wojewódzkie sporządzają zbiorcze zestawie
nia planów, rozpatrując je  pod kątem możliwości osiąg
nięcia czy przekroczenia przeciętnego wskaźnika. 
Osiągnięcie zaplanowanej liczby czytelników będzie obo
wiązującym zadaniem biblioteki.

Drugim elementem oceny wykonania planu będzie 
liczba czytelników spoza uczącej się młodzieży —  jako 
pożądany wskaźnik przyjmuje się 60“/o ogółu czytelni
ków. Chodzi tu o to, by biblioteki nie poprzestawały na 
obsługiwaniu młodzieży szkolnej, stanowiącej dziś

w wielu wypadkach większość ich czytelników, lecz 
starały się pozyskać czytelników nie objętych oddziały
waniem szkoły, przede wszystkim czytelników zatrud
nionych w  produkcji.

Celem właściwego ocenienia pracy biblioteki w sto
sunku do jej możliwości personalnych wprowadza się 
jako trzeci element oceny wykonania planu tzw. normę 
usługową. Oblicza się plan usługowy biblioteki, mnożąc 
liczbę etatów bibliotekarskich przez liczbę czytelników 
wyznaczoną na 1 etat i liczbę wypożyczeń, wyznaczoną 
na 1 czytelnika. Stosunek faktycznie osiągniętej liczby 
wypożyczeń do liczby wyznaczonej w planie usługowym, 
daje wskaźnik wykonania planu. Tak więc np. biblioteka, 
która przy oibsadzie 1-osobowej osiągnie 10 ООО wypoży
czeń, uzyska znacznie lepszy wskaźnik wykonania planu 
usłligowego, niż biblioteka o 2 etatach, która osiągnęła 
15 ООО wypożyczeń. Przeciętne liczby czytelników na 
1 etat i liczby wypożyczeń na jednego czytelnika do obli
czenia planu usługowego zostaną zatwierdzone przez 
CZB na podstawie wniosków bibliotek wojewódzkich w y
prowadzonych z analizy stanu faktycznego w danym w o
jewództwie. . . ;

Uznano za celowe wprowadzenie do normy usługo
wej dodatkowego elementu liczbowego, dotyczącego 
składu klasowego czytelników i jakości wypożyczeń — 
nie znajdując jednak zadowalającego sposobu rozwiąza
nia tej sprawy. Biblioteki wojewódzkie podejmą próby 
praktycznego rozwiązania tej trudności i wysimą pro
jekty do dyskusji.

Podczas obrad podkreślono bardzo dobitnie, że przyj
mując jako czynnik mobilizujący „plan rozwoju czytel
nictwa", oparty na wskaźnikach ilościowych, należy jed
nak wysuwać na pierwsze miejsce t r e ś ć  i j a k o ś ć  
pracy.

Celem pracy bibliotek jest bowiem oddziaływanie 
na świadomość mas, jednoczenie polityczno-moralne na
rodu w walce o pokój i socjalizm. O wartości pracy 
biblioteki stanowi więc treść ideowa tej pracy, w yw o
ływane przez nią przeobrażenia świadomości społecznej 
czytelników, kształtowanie icłi naukowego światopo
glądu.



Przełamanie biernej postawy bibliotekarzy, świado
me włączenie sią icli do udziału w walce klasowej, w y j
ście naiprzeciw potrzebom środowiska, uzysikanie pom ocy 
aktywu społecznego, ścisła współpraca z organizacjami 
społecznymi, z Radą Czytelnictwa i Książki oraz jej peł
nomocnikami gromadzkimi, to warunki właściwego w y
konania planu pracy biblioteki, planu ilościowego i jako
ściowego.

Plan ten musi być oparty na znajomości potrzeb 
politycznych, kulturalnych i goS'podarcżych obsługiwane
go przez bibliotekę środowiska, winien włączać działal
ność biblioteki do udziału w realizacji konkretnych zadań 
w zakresie przebudowy gospodarczej, podnoszenia pro
dukcji, przeprowadzania akcji politycznych, kultural
nych, gospodarczych, sanitarnych ifcp. Niezbędnym 
składnikiem planu winno być wzmożenie czytelnictwa 
aktywu politycznego i społecznego, wzrost czytelnictwa 
kobiet i młodzieży pracującej. W  planach bibliotek 
gminnych i powiatowych musi też wysunąć się na czoło 
sprawa czytelnictwa w punktach bibliotecznych, na 
najważniejszym odcinku masowego oddziaływania na 
wieś.

Z ważniejszych spraw poruszonych w uchwałach 
konferencji, dotyczących rozwoju czytelnictwa trzeba 
podkreślić postawione przed bibliotekami zadanie rewizji 
kartotek czytelników, usunięcie z nich tzw. ,,martwych 
dusz” (tj. czytelników nie korzystających w danym roku 
z biblioteki, a figurujących w  kartotekach) —  oraz 
sprawę uregulowania terminów otwarcia bibliotek w spo
sób jak najdogodniejszy dla czytelników, z uwzględnie
niem niedziel i godzin wieczorowych.

,,Plan rozwoju czytelnictwa" jako podstawa współ
zawodnictwa bibliotek obejmie wszystkie publiczne bi

blioteki powszechne. Przed bibliotekami działającymi na 
wsi staje nadto dodatkowe zadanie, ściśle zresztą zwią
zane z ,,planem rozwoju czytelnictwa" i pomocne w jego 
wykonaniu. Jest to zadanie przeprowadzenia IV etapu 
„konkursu czytelników wiejskich", w którym przy w spół
udziale organizacji masowych oraz wszystkich czynni- 

■ ków politycznych, administracyjnych Д gospodarczych 
zainteresowanych podniesieniem poziomu kulturalnego 
wsi chcemy skupić przy pracy z książką 500 tysięcy czy
telników wiejiskich, nie licząc uczniów szkół podstawo
wych.

Przed bibliotekami staje zadanie prowadzenia „sekre
tariatu" tej masowej akcji (przyjmowanie zgłoszeń i an
kiet czytelniczych), propagowania konkursu, zaopatrywa
nia w książki zespołów czytelniczych i indywidualnych 
czytelników, pomoc w przeprowadzaniu dyskusji nad 
książkami konkursowymi.

Główna Komisja Konkursu, której biuro prowadzi 
Centralny Zarząd Bibliotek, wydaje publikację, zawiera
jącą zasady organizacji konkursu i wykaz lektury za
leconej.

W ęzłowym  zadaniom publicznych bibliotek po
wszechnych na rok 1953/54 —  tj. podniesieniu stanu i po
ziomu czytelnictwa masowego, zwłaszcza czytelnictwa 
na wsi —  służyć będzie działalność instrukcyjno-meto
dyczna bibliotek wojewódzkich i powiatowych, akcja 
doskonalenia ideologicznego i zawodowego biblioteka
rzy oraz reformy w uzupełnianiu i meliorowaniu księgo
zbiorów. Ustalone na konferencji w Jarocinie wytyczne 
dla tych prac będą podstawą do wydawania przez CZB 
szczegółowych zarządzeń i instrukcji dla terenowej ad
ministracji bibliotecznej i dla bibliotek.

O wyższy poziom bibliotekarzy gminnych
Zatrudniamy obecnie około 3000 bibliotekarzy gmin

nych. Ich przygotowanie ogólne i zawodowe jest skro
mne. W  czterech województwach (Kielce, Lublin, Byd
goszcz, Gdańsk) na 472 bibliotekarzy gminnych 49 osób 
ma niepełnie wykształcenie podstawowe (mniej niż 
7 klas), 199 osób — pełne wykształcenie podstawowe, 
62 osoby —  niepełne średnie, 161 osób pełne średnie
i. 1 osoba —  wyższe.

Kwalifikacje zawodowe uzyskują ci bibliotekarze 
na kursach terenowych lub na kursach centralnych 
w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Ja
rocinie. Kurs centralny trwa obecnie 19 dni, w  1952 r. 
i wcześniej trwał tylko 14 dni. W  tak krótkim czasie 
przygotowanie do zawodu jest powierzchowne.

Na dwu ostatnich kursach w 1952/53 r. 17“/o stano
wili uczestnicy bez pełnego wykształcenia podstawo
wego, a liczba uczestników z maturą wynosiła 4®/o. Kur
sy terenowe trwają jeszcze krócej.

Poziom uczestników kursu dla bibliotekarzy gmin
nych w Jarocinie w maju 1953 r. był niski. Byli to lu
dzie w wieku od 16 —  38 lat, z tym, iż zdecydowaną 
przewagę щ1а1а młodzież do lat 22.

W  celu sprawdzenia poziomu uczestników wymie
nionego kursu przeprowadziliśmy wśród nich na zakoń

czenie kursu krótką ankietę. Jej wyniki przedstawia 
załączcjna tabela.

Z tabeli tej wynika, iż ani jeden uczestnik nie odpo
wiedział dobrze na wszystkie pytania. Bardzo słabe 
odpowiedzi o  Koperniku, ,,Proletariacie", o współcze
snych politykach naszych, wreszcie o higienie kompro
mitują właściwie szkołę. Niedostateczne odpowiedzi na 
temat książek o spółdzielniach produkcyjnych żle świad
czą o programie samego kursu bibliotecznego.

Olbrzymia większość tych bibliotekarzy nie potra
fiła określić, w jakim czasie żył Kopernik, podawała 
terminy od średniowiecza do XIX wieku, z wyjątkiem 
jednak wieku XVI. „Proletariat" działa według niektó
rych bibliotekarzy w I połowie wieku XIX, a nawet 
w X V  w. Zle jest ze znajomością historii wśród tych 
bibliotekarzy.

Ortografia przedstawia się podobnie słabo. Za mało 
też wynieśli ze szkoły prostych wiadomości z higieny. 
Odpowiadając na pytanie ,,jak jStrzec się gruźlicy" — 
prawie nikt nie wspomniał o świeżym powietrzu, o wie
trzeniu, o słońcu.

O Koperniku pisali: ,,W ybitny Polski uczony który 
ódowodnił zmianę w świato-ipoglądzie" (ortografia au
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torów); „Był poetą"; „Była to astronami polski który 
odkrył się zjawisko ze zmianacła którycłi..." itp.

Najwięcej znają dzieł Orzeszkowej. Orientują się 
też na ogół, kim jest Wasilewska, clioć i tu znajdujemy 
mylne odpowiedzi, jak to, że ,,jest to poetka Polski 
kapitalistycznej".

Na pytanie „Kiedy działała partia ,.Proletariat" i kto 
był jej przywódcą" otrzymaliśmy odpowiedzi, świad
czące o poważnym braku w wykształceniu młodzieży 
i o jej werbalizmie. Oto przykłady: „Ludwik W aryń
ski, Partia „Proletariat" była potężną demonstracją soli
darności międzynarodowej". Przywódcą był Waryński 
i Lenin. ,,Jej wielkim przywódcą był Stalin". „Działała 
w rewolucji październikowej". ,,Pierwszym przywódcą 
był Waryński. Ten ,,Proletariat" działał i prowadził wal
kę o jedność klasy robotniczej z Caratem".

Podobnie słabo się orientują ci młodzi bibliotekarze 
w życiu współczesnym. Na pytanie: „Jakich znam przy

wódców  robotniczycli i cliłopskicłi w Polsce Ludowej", 
odpowiadają: „Feliks Dzierżyński, Rutkowski, Hibner, 
Kniewski, Kraszewski" lub ,,Marchlewski, Jan Dąbrow
ski, L. Waryńsiki". Inny pisze krótko: ,.Marchlewski, jest 
on rębaczem w kopalni".

Co do wielkich budowli socjalizmu w Polsce, to 
odpowiedzi były na przemian — dobre i złe. Najczę
ściej wymieniają Nową Hutę. Jeden pisze tylko tyle: 
..Słyszałem o zbudowaniu wielkich elektrowni wodnych, 
jak np, połączenia kanału W ołga—Don".

W iadomości z oświaty sanitarnej są również słabe, 
a czasem do niezłej odpowiedzi ładują błąd wskutek 
nawyków werbalistycznych. Na pytanie, jak ustjzec się 
gruźlicy, pisze młodzieniec: „Przez czystość, higienę 
i estetykę oraz przez dobre odżywianie".

Olbrzymia większość kursistów nie zna teatru, nie 
słuchała dobrego koncertu, nie zna bliżej kraju. Jarocin, 
odległy o blisko 2 godziny jazdy koleją od Poznania
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1. Kto to był Kopernik 
i kiedy żył 5 3 — 25 3 1 3 2 1 2 33 8

2. Jakie znam dzieła 
Orzeszkowej 7 1 — 21 6 1 4 2 _ 1 33 9 1

3. Kto to jest Wanda 
Wasilewska 6 2 ___ 21 5 2 4 1 1 1 32 8 3

4. Jakie znam powieści 
radzieckie osnute na 
tle ostatniej w ojny 5 1 2 18 5 5 2 3 1 1 26 9 8

5. Jakie znam książki
0 spółdzielniach produ
kcyjnych na wsi
1 gdzie znajdę spisy 
książek na ten temat 2 6 8 13 7 1 4 1 1 11 24 8

6. Kiedy działała Partia 
„Proletariat” i kto 
był jej przyw ódcą 1 7 3 17 8 3 3 1 7 21 15

7. Jakich znam wybitnych 
przyw ódców  robotni
czych i chłopskich 
w  Polsce Ludowej 1 3 4 4 11 13 4 2 1 9 14 20

8. O jakich słyszałem 
wielkich budowlach 
socjalizm u w  Polsce 1 4 3 16 8 4 2 2 2 1 20 14 9

9. Jak strzec się przed 
gruźlicą 1 3 4 4 21 3 1 5 ___ 1 6 30 7

R a z e m : 23 26 23 95 111 46 22 23 9 6 2 1 146 162 79
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nie ułatwia w ycieczek do teatru, opery. Ośrodek nie ma 
funduszów na wyciecziki kulturalne. W ycieczki takie 
udaje się zorganizować tylko na koszt uczestników.

Informując o tych fatalnych brakach w wykształ
ceniu bibliotekarzy gminnych bylibyśmy jednak niespra
wiedliwi, gdybyśmy nie podkreślili jednocześnie dużych 
starań Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy 
w Jarocinie o podniesienie poziomu uczniów. Kierownic
two Ośrodka oraz wykładowcy, to ludzie na wysokim 
poziomie, dokładający przy tym ciągłych starań o pogłę
bienie swej postawy marksistowskiej. Gdy do tego 
uprzytomnimy sobie działalność instrukcyjną Central
nego Zarządu Bibliotek, gdy uprzytomnimy, że o kulturę 
pracowników księgozbiorów dba również Związek Bi
bliotekarzy, że wychodzą trzy czasopisma bibliotekarskie 
(ale czy  są czytane przez bibliotekarzy gminnych? — 
przyp. Red.), to będziemy rozumieli, że młody bibliote
karz, gdyż o tego tu głównie chodzi, nie jest bez opieki. 
A  przecież ogarnia go również szeroka działalność oświa
towa prasy i radia. W reszcie same książki, tak dla biblio
tekarza bliskie, są także potężną dźwignią jego kultury.

Wymienione czynniki niewątpliwie wpływają na 
świadomość polityczną bibliotekarzy i bogacą ich w ie
dzę. Chodzi jednak o gruntowność tego procesu i jego 
szybkość. W  walce o podniesienie gospodarki i kultury 
wsi, w walce, która się toczy, potrzebny jest także oręż 
wiedzy. Co tedy można i należy jeszcze uczynić, aby 
pracowników książki silniej w wiedzę uzbroić?

W róćm y do naszego sprawozdania. Co się w nim 
rzuca w oczy? Przede wszystkim poziom bibliote^karzy 
gminnych. Gdybyśmy ich nie znali z obserwacji przy 
pracy, z konferencji, z różnych zebrań, nie wierzyliby
śmy przedstawionej ankiecie. W iem y przecież, że tym 
systemem nie zbadamy gruntownie wiedzy ludzkiej ani 
inteligencji. Ankietę taką możemy traktować tylko jako 
czynnik pomocniczy w poznawaniu ludzi. Ale w danym 
wypadku ten czynnik potwierdza zdanie wyprowadzone 
z obserwacji: bibliotekarze gminni są przeważnie na 
zbyt niskim poziomie wykształcenia.

W ypadki nieznajomości literatury zdarzają się rów
nież wśród bibliotekarzy powiatowych. Oto biblioteka 
gminna w Stegnie otrzymała przed dwoma laty katalog 
opracowany przez bibliotekę powiatową, w  którym 
w dziale popularno-naukowym na pierwszym miejscu 
figurowały „Grube ryby" Bałuckiego, w przeświadcze
niu najpewniej, iż pozycja ta ułatwi pracę licznym ryba
kom tej miejscowości.

Co jednak w bibliotece powiatowej jest przypad
kiem, w bibliotece gminnej zdarza się nader często, 
Sprawa poziomu bibliotekarzy gminnych winna być jed
ną z głównych trosk administracji bibliotecznej i Związ
ku Bibliotekarzy. Walka o podniesienie poziomu biblio
tekarzy pracujących z najszerszym ogółem ludności jest 
przecież walką o rozwój czytelnictwa. Słaby, nieinteli
gentny, nieoczytany bibliotekarz nie może skutecznie 
propagować książek.

Jak można by podnieść poziom wymienionych pra
cowników? Przede wszystkim trzeba by uczynić wiele, 
aby bibliotekarze gminni mieli za sobą, bądź uzyskiwali 
w trakcie pracy, wykształcenie średnie. Szkoły dla pra

cujących bezpośrednie i korespondencyjne ułatwią to 
zadanie, są przecież bezpłatne, łatwo dostępne.

Nie wystarczy jednak mieć maturę. Zawód biblio
tekarza wymaga stałego uzupełniania wiedzy politycz
nej i ogólnej. Pod tym względem należałoby propago
wać korzystanie z W szechnicy Radiowej. Nadto kursy 
i konferencje winny w większym stopniu niż dotychczas 
uwzględniać treści ogólnokształcące.

Wiadomo, że każdy bibliotekarz bierze udział kilka 
razy do roku w różnych konferencjach. Ich treścią są 
z reguły sprawy polityki bieżącej, techniki bibilotecz- 
nej i pedagogiki. Jeżeli jednak tych ważnych spraw nie 
będziemy opierać na fundamencie nauk teoretycznych, 
to umysłowość bibliotekarza dość szybko wyjałowimy. 
Dlatego wprowadzanie pracowników kultury w  świat 
wiedzy, w życie nauki jest tak ważne, a szczególnie 
potrzebne w  pracy bibliotekarza. Wszak ipia on zadanie 
propagować wiedzę, zapalać do wiedzy, przy jednocze
snym, rzecz jasna, rozprowadzaniu beletrystyki.

W ydaje się w ięc czymś oczywistym i bardzo pil
nym, aby na dwudniowych konferencjach bibliotekarzy 
gminnych co najmniej dwie godziny poświęcić pogłę
bianiu wykształcenia ogólnego. Podobnie kursy biblio
tekarskie winny by ow o dokształcenie w zakresie w ie
dzy ogólnej traktować bardzo poważnie.

A  co z wiedzy ogólnej jest bibliotekarzowi oświato
wemu najpotrzebniejsze? Na dobrą sprawę winien on być 
swego rodzaju encyklopedystą, gdyż rozporządza książ
kami z różnych dziedzin i zaspokaja różnorodne zainte
resowania ludzkie. Żeby jednak nie zatracić kierunku, 
żeby zyskać właściwą dynamikę oświatową potrzebną 
w budownictwie socjalistycznym, rozumieć sens zmagań 
o nowe życie, bibliotekarz nasz musi wyrobić sobie ja 
sny pogląd na świat i życie, na życie biologiczne, spo
łeczne i gospodarcze. Dlatego to starania o wykształce
nie ogólne sprowadzają się przede wszystkim do roz
budowy i pogłębienia w umyśle bibliotekarza treści 
światopoglądowych.

Pytanie teraz, czy na liczne w kraju konferencje 
bibliotekarskie można znaleźć wysokiej klasy prelegen
tów naukowców, specjalistów od zagadnień światopoglą
dowych? Specjalistów takich posiada w swym rejestrze 
Towarzystwo W iedzy Powszechnej, pomogą nam rów
nież szkoły wyższe, a nawet Polska Akademia Nauk co 
raz czynniej interesująca się również popularyzacją 
wiedzy nie odmówi pom ocy w wypadku większych kon
ferencji. Tą ważną sprawą wypadałoby zainteresować 
także Rady Czytelnictwa i Książki.

W ykłady jednak organizowane okolicznościowo nie 
pogłębią wykształcenia, jeśli bibliotekarz sam do tej 
sprawy się nie przyłoży. Wnikliwie powiedział M ickie
wicz: ,,Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pra
cą” . Dobry wykład zawiera także właściwą informację 
bibliograficzną, chodzi tylko o  to, aby bibliotekarz 
chciał odpowiednie książki studiować.

Dla tych potrzeb nasza prasa, nasze kursy, a nawet 
konferencje winny podawać sporo wzorów takich pra
cowników, którzy przez własne starania podnieśli swój 
poziom. Jednocześnie nasi wykładowcy, jak również in
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struktorzy powiatowi i w ojew ódzcy wizytujący biblio
teki gminne, powinni aidzielać wskazówek o tym, jak 
można dany przedmiot studiować samemu. Konieczna 
jest tedy zachęta do ipracy umysłowej nad sobą —  naj
lepsza w postaci wzorów do naśladowania ■—a obok 
odpowiednie wskazówki z dziedziny techniki samo
kształcenia.

Rośnie cała Polska. Przybywa inteligencji wiejskiej 
w gminach i gromadach. Słaby umysłowo bibliotekarz 
gminny nie podoła już dziś zadaniom. Musi mieć średni 
poziom wykształcenia i to stale uzupełniany, odnawiany.

K. W ojciechow ski 
Warszawa

Z Centralnego Instytutu Bibliotekarstwa w NRD
(Zentralinstitut fiir Bibiiothekswesen)

w  okresie, kiedy tak aktualną jest u nas siprawa 
zorganizowania ośrodka naukowo-badawczego czytelnic
twa i bibliotekarstwa (nie znamy jeszcze jego ostatecz
nej nazwy ani ram organizacyjnych), niewątpliwie zain
teresuje naszych czytelników artykuł Gottharda Riickla, 
kierownika Centralnego Instytutu Bibliotekarstwa w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej, o zadaniach tego In
stytutu, zamieszczony w  nr 2/1953 r. miesięcznika ,,Der 
Bibliothekar" —  str. 90-96. (Gotthard Riickl —  Die Auf- 
gaben des Zentralinstituts fiir Bibiiothekswesen bei der 
Entwicklung der Bibliotheken zu einem aktiven Faktor 
im Kampf fiir Einheit, Frieden, Demokratie und Sozia- 
lismus).

Autor powołuje się na wstępie na opublikowaną 
w poprzednim numerze tegoż czasopisma programową 
w ypow edź kierownika Wydziału Oświaty Dorosłych 
w Ministerstwie Oświaty N. R. D., Rolfa Załina w  spra
wie ,,rozwoju bibliotek masowych jako aktywnego fak
tora w walce o jedność, pokój, demokrację i socjalizm." 
W  oparciu o tę wypowiedź wytyczającą na tle sytuacji 
politycznej podstawowe społeczno-polityczne zadania bi
bliotekarstwa N. R. D. na rok 1953 nakreśla G. Riickl 
cele i zadania Centralnego Instytutu Bibliotekarstwa.

Omawiając^ „funkcję i węzłowe zadania Centralnego 
Instytutu Bibliotekarstwa" określa najpierw, jak usta
wiony jest Instytut w stosunku do władz państwowych. 
„Centralny Instytut Bibliotekarstwa nie jest identyczny 
z aparatem państwowym, ani też nie spełnia bezpośred
nio funkcji aparatu państwowego. Zadaniem Centralnego 
Instytutu Bibliotekarstwa jako instytucji naukowej, po
wiązanej z Ministerstwem Oświaty, jest pomagać wszel
kimi specyficznymi środkami centralnego ośrodka facho
wego w myśl wskazań aparatu państwowego w rozwią
zywaniu zadań stawianych bibliotekarstwu. Toteż głów 
nym zadaniem Instytutu jest przez opracowanie i dostar
czenie materiałów bibliograficznych, materiałów prak
tycznych i naukowych z zakresu bibliotekarstwa, jak 
również programów szkoleniowych i pom ocy naukowych 
przyczynić się do tego, by bibliotekarstwo stało się m oc
nym, skutecznym czynnikiem budowy socjalizmu w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej".

Z tych założeń ogólnych wyprowadza autor ,,w ęzło
we zadania" Centralnego Instytutu na rok 1953:

A. Współdziałanie w  rozwiązaniu problemu kadr biblio
tecznych przez odpracowanie na naukowych podsta
wach opartych programów i planów szkolenia oraz 
wskazówek metodycznych i pom ocy naukowych dla

kształcenia i doskonalenia wszystkich pracowników 
bibliotecznych, tak zawodowych, jak również ubocz
nie zatrudnionych w bibliotekarstwie".
Jako podstawowy warunek dla tej pracy wysuwa 

Riickl wydanie przez Ministerstwo Oświaty zarządzeń 
regulujących sprawę kształcenia i doskonalenia biblio
tekarzy.

W  dziedzinie szkolenia i doskonalenia kadr biblio
tecznych podejmuje Instytut liczne prace, z 'których w y
mienimy ważniejsze:
1. wydanie broszury werbunkowej dla pozyskania adep

tów zawodu bibliotekarskiego,
2. opracowanie nowych i przepracowanie istniejących 

programów szkolenia zawodowego kadr bibliotecz
nych,

3. opracowanie nowego regulaminu egzaminacyjnego dla 
bibliotekarskiego egzaminu końcowego,

4. plany podnoszenia kwalifikacji wykładowców w za
wodowej szkole bibliotekarskiej,

5. opracowanie programów szkolenia specjalnego dla 
czynnych bibliotekarzy nie mających egzaminu koń
cow ego i wydanie dwu skryptów dla planowego sa
mokształcenia,

.6. przygotowanie planów szkolenia bibliotekarzy dla bi
bliotek dziecięcych i zbiorów muzycznych,

7. wydanie planów strukturalnych dla kursów dalszego 
kształcenia bibliotekarzy zawodowych i materiałów 
dla kierowanego samokształcenia,

8. opracowanie wytycznych dla szkolenia niepełnoza- 
trudnionych kierowników bibliotek, jako pomoc dla 
okręgów i powiatów.

Przewiduje się wydanie na końcu roku 1953 podręcz
nika bibliotekarskiego, ,,jako zbioru najważniejszych ma
teriałów w dziedzinie kształcenia i dosikonalenia kadr 
bibliotekarskich".

B. Podniesienie pracy ideologicznej bibliotek opartej 
na zasadach naukowych przez wypracowanie i w y
dawanie materiałów z zakresu bibliografii, krytyki 
literackiej i bibliotekoznawstwa oraz metodycznych 
wskazówek dla pracy z książką.
W  tej dziedzinie planuje Instytut wydanie następu

jących publikacji:
1. Jako materiał instrukcyjny dla budowy księgozbioru 

i krytycznej oceny istniejących zbiorów bibliotecz
nych:
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2 spisy księgozbiorów podstawowych,
2 spisy zalecające,
4 spisy przykładov/e Literatury nienaukowej'.

2. Materiał bibliograficzny dla celów  udostępniania 
zbiorów:
5 większych bibliografii (np. ,.Książki fachowe poma

gają w budowie socjalizmu" lub ,,Rozwój społeczny 
w  świetle postępowej powieści"),

5 tematycznych zestawów dla pracy z książką w rol
niczych spółdzielniach produkcyjnych i ośrodkach 
maszyn cwo-traktorowych,

4 zestawy selekcyjne dla zagadnień aktualnych (np. 
„Narodowe i kolonialne walki wyzwoleńcze", ,,De
mokracje ludowe na drodze do socjalizmu"),

6 krótkich spisów bibliograficznych (Kurzbibliogra- 
phien) np. „Laureat narodowy Erich Weinert", ,.Nie
miecka wojna chłopska", ,,Książki dla górnika", 
„Książki dla traktorzysty").

3. Materiał metodyczny dla podniesienia masowej pra
cy z książką, w szczególności dyspozycje dla imprez 
czytelniczych na międzynarodowy dzień kobiet, dzień 
ofiar faszyzmu, dzień dziecka, miesiąc przyjaźni nie- 
miecko-polskiej itd.

Ponadto Instytut zamierza opracować zasadnicze 
wskazówki dla bibliograficznego udostępnienia zasobów 
książek i czasopism oraz metodyczne wskazówki dla or-̂  
ganizowania imprez czytelniczych.

C. Rozwinięcie i upowszeclmienie N ow ych  metod pracy 
w administracji i technice bibliotecznej przez wypra
cowanie i opublikowanie zasadniczych wytycznych 
pracy i odpowiednich materiałów.
Z tego zakresu Instytut zaplanował:

1. wypracowanie wytycznych dotyczących rozbudowy 
i prowadzenia bibliotek różnego typu,

2. rozwinięcie i ulepszenie bibliotekarskich metod pra
cy, a szczególnie procedury wypożyczania, urządza
nia wystaw i sporządzania gazetek ściennych.

Zebrane wyniik tych prac zostaną opublikowane ja
ko „M etody upowszechniania książek i odpowiadające 
dm formy prowadzenia bibliotek".

3. W ypracowanie naukowych zasad systematyzacji, sta
tystyki, analizy działalności bibliotek i normowania 
pracy.

Autor podkreśla rolę współzawodnictwa w związku 
z uleipszeniem metod pracy, zaznacza ponadto, że Insty
tut musi również zająć się sprawami lokali i urządzeń 
bibliotecznych, ujednolicenia i ulepszenia pom ocy biblio
tecznych.

D. Stworzenie warunków i opracowanie przewodnich 
zasad dla lozw oju  nowego bibliotekoznawstwa na 
podstawie materializmu dialektycznego i historycz
nego przez gromadzenie, rozpatrywanie i w ykorzy
stanie potrzebnych do tego materiałów.
Dla tego zadania musi Instytut stworzyć odpowied

nie warunki przez rozbudowę i udostępnienie centralne
go archiwum bibliotekarstwa.

Osobny rozdział poświęca autor czasopismu ,,Der Bi- 
bliothekar" (które od 1 stycznia 1953 r. jest organem 
Centralnego Instytutu Bibliotekarstwa) omawiając zada

nia i strukturę pisma. Rolf Zahn w przytoczonym wyżej 
artykule (,,Der Bibliothekar" nr 1/1953) podaje nową or
ganizację redakcji i ogólne założenia programu pracy 
miesięcznika:

,,Nowe kolegium redakcyjne składa się z kierownika 
Centralnego Instytutu Bibliotekarstwa jako przewodni
czącego, przedstawiciela Ministerstwa Oświaty,' przed
stawiciela publicznych bibliotek powszechnych, przed
stawiciela bibliotek naukowych i redaktora naczelnego. 
Przez to ma się osiągnąć, żeby czasopismo stało się jesz
cze bardziej niż dotąd organem wszystkich bibliotek 
N. R. D. i żeby jego związek z praktyką był jeszcze ści
ślejszy, niż to dotąd było możliwe. Poza tym dotychcza
sowy redaktor naczelny będzie mógł się odtąd całkowi
cie poświęcić sprawie kierowania czasopismem.

Czasopismo przynosić będzie w przyszłości w każ
dym numerze oficjalny artykuł wstępny, w którym znaj
dzie wyraz stanowisko Centr. Instytutu Bibliotekarstwa 
względnie fachowego wydziału Ministerstwa Oświaty. 
Poza tym pov/ażnym zadaniem redakcji będzie skoncen
trowanie uwagi, jeszcze bardziej niż w  przeszłości, na 
zagadnieniach węzłowych, rozwijanie wymiany doświad
czeń bibliotekarzy".

Centralny Instytut Bibliotekarstwa opracował zasad
niczy plan strukturalny czasopisma podany w art. 
Ruckla:
1. Artykuł wstępny odnoszący się wedle możności do 

podstawowego zagadnienia danego numeru.
Szczególnie ważne zdarzenia aktualne winny być 

omówione jeszcze ponadto w specjalnym artykule za
sadniczym.

2. Podstawowe zagadnienia:
1. Praca w zakładach produkcyjnych.
2. Propaganda literatury.
3. Praca na wsi.
4. Organizacja pracy —  współzawodnictwo.
5. Praca z książką dziecięcą.
6. Planowanie w bibliotekarstwie.
7. Praca biblioteki powiatowej.
8. Zagadnienie kadr.
9. Struktura, organizacja pracy, koordynacja.

10. Przyjaźń niemiecko-radziecka.
11. Rozbudowa i znaczenie bibliotek specjalnych.
12. Dziedzictwo kulturalne.

3. Ze Związku Radzieckiego i krajów demokracji ludo
wej. Sprawozdania powinny być związane z zagad
nieniem podstawowym danego numeru. Ponadto ma
ją być opublikowane tłumaczenia na następujące te
maty: organizacja wewnętrzna pracy i wyposażenie 
techniczne bibliotek, metody udostępniania i pedago
giczna praca bibliotek, bibliografia, adnotacja, zagad
nienie katalogów, kształcenia i rozwoju kadr.

4. Sprawy literatury.
Obok publikacji związanych ściśle z pracą Insty

tutu w dziedzinie propagandy literatury mają się tu 
ukazywać przede wszystkim zbiorowe omówienia lite
ratury popularno-naukowej i fachowej z uwzględnie
niem węzłowych zagadnień gospodarczych.

5. Dział dyskusji.
6. Sprawozdania i informacje.
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Główne zadanie tego działu, to szeroka wymiana 
doświadczeń.
Ważnym zadaniem Instytutu jest wydawanie „biblio- 

tekarskicłi omówień książek".
Są to adnotacje do wybranycli książek wydawane 

przez Centralny Instytut Bibliotekarstwa na kartonowych 
kartkacłi o formacie znormalizowanym i w zeszytach, 
do użytku bibliotekarzy i księgarzy. Riickl odsyła w tej 
sprawie czytelnika do cytowanego wyżej artykułu 
R. Zahna, który wytycza zadania tego wydawnictwa. 
Zahn podkreśla, że konieczne jest zerwanie z tendencja
mi obiektywnej neutralności, że partyjność wydawnic
twa uwidoczni się przede wszystkim w wyborze omawia
nych książek. Zadaniem jego jest ,,pom óc bibliotekarzo
wi w podaniu właściwej książki właściwemu czytelniko
wi, a przede wszystkim udzielić cennych wskazówek ma
łym i średnim bibliotekom odnośnie budowy księgo
zbioru.

Ponieważ bibliotekarz nie może przeczytać wszyst
kich książek, adnotacja powinna mu umożliwić właści
we wykorzystanie i tych 'książek, których nie czytał. Przy 
książkach fachowych konieczne jest podanie w zwięzłej 
formie treści i informacji, dla jakich gałęzi zawodowych 
książka się nadaje i do osiągnięcia jakich kwalifikacji 
jest potrzebna".

Po omówieniu, jakie elementy powinna zawierać ad
notacja do książek z różnych dziedzin piśmiennictwa, 
podkreśla autor wagę jej jako instrumentu podniesienia 
poziomu pracy bibliotekarskiej.

Do kolegium redakcyjnego wydawnictwa ,,Die Buch- 
besprechung" wchodzą po jednym przedstawiciele: Cen
tralnego Instytutu Bibliotekarstwa, Ministerstwa Oświa
ty, Urzędu dla Spraw Literatury i Wydawnictw, publicz
nych bibliotek powszechnych, bibliotek przyzakłado

wych, bibliotek naukowych i odpowiedzialny zawodowy 
redaktor naczelny.

Rozwój wydawnictwa „Die Buchbesprechung'' jest 
częścią jednego z węzłowych zadań na rok 1953: „pod
niesienia naukowego poziomu pracy bibliotek".

Oddzielny, obszerny rozdział zadań Instytutu stano
wią jego prace związane z obchodzonym w NRD „ro
kiem Karola Marksa" —  głównie opracowanie szeregu 
bibliografii i ws'kazówek metodycznych dla bibliotekarzy.

Jako zasadnicze wytyczne działalności Instytutu w y
suwa G. Riickl sprawy następujące:

1) Zwiększenie wykorzystania doświadczeń ZSRR 
i krajów demokracji ludowej.

2) Zwiększenie czujności i surowe stosowanie za
sady partyjności w walce z wrogim oddziaływaniem.

3) Stale podnoszenie jakości ideologicznych poziomu 
pracy.

4) Ścisłe powiązanie działalności Instytutu z prak
tyką i rozwijanie wymiany doświadczeń.

5) Konsekwentne stosowanie zasad krytyki i samo
krytyki.

6) Stale podnoszenie kwalifikacji współpracowni
ków, ulepszanie organizacji pracy i stosowanie zasad 
oszczędności.

Zadania swe wypełnia Instytut rozwijając nowe for
my pracy kolektywnej, powołując do współpracy sze
roki krąg pracowników naukowych spoza personelu In
stytutu, tworząc komisje do rozwiązywania poszczegól
nych zadań, organizując konferencje teoretyczne.

przełożył i opracował

Stefan Bzdęga 
Warazawi

/

Jak pracuje biblioteka w radzieckim mieście Kimry
w  szeroko rozwiniętej sieci bibliotek powszechnych 

w Polsce jednym ze słabiej pracujących ogniw są bi
blioteki małych i średnich miast. Celem przyjścia z po
mocą naszym wizytatorom i instruktorom bibliotecznym, 
oraz w  celu pokazania bibliotekarzom miejskim, jak pra
cują ich koledzy w Związku Radzieckim, podajemy ob 
szerne omówienie kilku rozdziałów pracy Arkaczenkowej 
,,Bibliotieka w Kimrach". *)

Biblioteka Miejska w Kimrach została wyróżniona na 
naradzie pracowników kulturalno-oświatowych w M o
skwie, jako jedna z najlepiej pracujących bibliotek Repu
bliki, Autorka książki —  kierowniczka Gabinetu M eto
dycznego Biblioteki ObAvodowej (wojewódzkiej) w mie
ście Kalinin (Kimry leżą w obwodzie Kalininskim) oma
wia w sposób niezmiernie prosty i bezpośredni organi
zację i metody pracy wyróżnionej biblioteki. Treść u ję
ta jest w następujące rozdziały: Wstęp — Kimry w prze
szłości i obecnie; rola Biblioteki w kulturalnym przeo

* Arkaczenkowa A. —  „Bibliotieka w Kimrach". Iz. 
opyta gorodskoj bibliotieki, Goskultproswietizdat, 1950, 
s. 47, 2 nlb, -

brażeniu miasta. 1) Biblioteka żywo reaguje na potrze
by czytelników. 2) Kierowanie czytelnictwem. 3) Propa
ganda literatury społeczno-politycznej. 4) Propaganda 
życia i dzieł koryfeuszy nauki i techniki ojczystej, kla
syków rosyjskich i wybitnych pisarzy radzieckich.
5) Praca z młodzieżą. 6) Biblioteka miejska jako ośrodek 
metodyczno-instrukcyjny; pomoc dla bibliotek miasta.
7) O pracownikach biblioteki.

W e wstępie stawia autorka bibliotekę na tle stanu 
politycznego, gospodarczego i kulturalnego miasta i w y
kazuje jej wpływ na jego rozwój, wykazuje ścisłe po
wiązanie pracy biblioteki z życiem miasta. Kimry —  to 
do Rewolucji Październikowej biedna osada, której lud
ność — w większości .szewcy —  zajmowała się pracą 
chałupniczą i prowadziła nędzarski żywot. Obecnie Kim
ry —  to miasto przodujące w obwodzie Kalininskim pod 
względem uprzemysłowienia i kultury. Kimry w r. 1950 
posiadają: instytut nauczycielski, 4 szkoły średnie,
2 siedmioletnie, 2 szkoły dla młodzieży pracującej, 2 za
wodowe, 2 przysposobienia przemysłowego (przyfabrycz
ne), szkołę wychowania fizycznego i szkołę felczerską.
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z  instytucji kulturalno-oświatowych muzeum regionalne, 
„Dom Nauczyciela” , stały teatr, kino stałe i szereg 
„punktów kinowych", oraz ponad 6 ООО „punktów radio
wych". Bibliotek w Kimrach jest 14, z nich największe 
to —  biblioteka miejska, 4 biblioteki związków zawo
dowych, biblioteka Instytutu Nauczycielskiego i biblio
teka partyjna. Biblioteki w Kimrach posiadają łącznie 
ponad 100 ООО książek; czasopism i gazet prenumerują 
Kimry ponad 10 ООО egzemplarzy. Obraz powyższy —  to 
uderzający kontrast z osadą wspomnianą przez Lenina 
przed 40 laty (W. I. Lenin ,,Rozwój kapitalizmu w  Ro
sji"), siedliskiem nędzy, ciemnoty i pijaństwa. W  prze
mianie, jaka nastąpiła w latach władzy radzieckiej, nie
małą rolę odegrała biblioteka miejska. Przyjrzyjmy się 
je j pracy.

W  rozdziale „Biblioteka żywo reaguje na potrzeby 
czytelnika" autorka opisuje, w  jaki sposób biblioteka 
utrzymuje ścisłą więź z czytelnikami.

Np. obok plakatu ,.Osiągnięcia ludzi radzieckich", 
gdzie wymienione są takie pozycje, jak ,,Daleko od M o
skwy" Ażajewa, ,,Kawaler. Złotej Gwiazdy" Babajewa 
itp. —  umieszczone są wypowiedzi czytelników o tych 
książkach oraz wzmianki o osiągnięciach przodowników 
pracy w Kimry i wycinki z prasy m iejscowej na ten 
temat.

Inny plakat ,,Kimry w literaturze", daje przegląd 
artykułów, książek, ilustracji i fotografii związanych 
z rozwojem i przyszłością miasta.

Kierownictwo biblioteki dużą wagę przywiązuje do 
wypożyczalni, jako miejsca, gdzie przebywa najwięcej 
czytelników i gdzie należy skupić najwięcej starań 
o nich. Nowych czytelników z reguły przyjmuje kierow
niczka biblioteki osobiście, przeprowadzając wstępną 
rozmowę, która pozwala jej zorientować się w potrze
bach i zainteresowaniach czytelnika. Lokal wypożyczalni 
jest specjalnie starannie urządzony, skupia się tu najwię
cej środków propagandy masowej i pom ocy bibliogra
ficznych. W ypożyczalnia poza plakatami, w  rodzaju już 
omówionych, posiada wywieszki z wypowiedziami wiel
kich ludzi radzieckich na temait kultury, książki, czyta
nia oraz kilka witryn na wystawy książek. Czytelnicy 
chętnie też korzystają z teczek, w  których umieszczone 
są zalecające spisy książek, plany czytania i wycinki 
z gazet na określone tematy, np. temat: „Materiały do 
studiowania Krótkiego kursu historii WKP (b)" — 
„Przodująca nauka Miczurina" —  „Utwory laureatów 
nagród Stalinowskich" itp.

W  wypożyczalni urządzooiy jest również „kącik 
ochrony książki". Znajduje się tu odpowiedni plakait 
z radami dla czytelników, jak chronić książkę przed 
zniszczeniem. Bieżący ,,remont" książek odbywa się wła
śnie tutaj, najczęściej przy pom ocy aktywu czytelni
czego. Każdego nowego czytelnika zapoznaje się z „ką
cikiem ochrony książki” .

Był czas, kiedy biblioteka miejska w Kimrach miała 
wiele kłopotu z przetrzymywaniem Książek —  obecnie 
po dłuższej pracy wychowawczej zagadnienie to zostało 
prawie rozwiązane; niemal w każdym zakładzie pracy, 
biurze, szkole biblioteka posiada swoich czytelników— 
aktywistów. W ystarczy powiadomić ich o kłopotach bi

blioteki, a oni na miejscu załatwiają sprawę z winny
mi przetrzymywania.

Księgozbiór biblioteki miejskiej, liczący ponad 25 ООО 
tomów, kompletowany jest z nieustanną troską o po
trzeby czytelnika. Np. dział literatury zawodowo-tech- 
nicznej uzupełnia się w ścisłym związku z kierownictwem 
wydziału przemysłu w mieście. Biblioteka pamięta też
0 potrzebach czytelników —  pracowników kulturalno- 
oświatowych. Jest dla nich wydzielona specjalna ,,pół
ka"; znajdują się tu stenogramy odczytów, biblioteczka 
agitatora, materiały pomocnicze dla prelegentów, teczki 
z wycinkami z prasy itp,

W  czytelni cieszy się wielkim powodzeniem u czy
telników, a szczególnie specjalistów i prelegentÓY»’’, kar
toteka zagadnieniowa artykułów z czasopism. Często ko
rzystają z niej również nauczyciele. Kartoteka posiada 
około 60 haseł zagadnieniowych, np. artykuły o życiu
1 działalności Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina, arty
kuły o postępach pięciolatki, artykuły o biologii miczu- 
rinowskiej, artykuły o twórczości poszczególnych pisa
rzy itip. Osobno wydzielone są artykuły o własnym ob
wodzie i mieście Kimry,

Czytelnia zaopatrzona jesit w tablice informacyjne, 
gdzie wywiesza się wykazy prenumerowanych czasopism 
i najważniejszych znajdujących się w czytelni wydaw
nictw podręcznych — poza tym na tablicy w specjalnych 
kieszonkach umieszcza się kartki katalogowe z najbar
dziej interesującymi artykułami. Kartki ite po w ykorzy
staniu na tablicy informacyjnej umieszcza się w karto
tece artykułów,

W  innym miejscu czytelni wywieszona jest mapa 
świata, a obok wycinki z gazet pod osobnym tytułem: 
,,Wydarzenia tygodnia” . Ponadto wywieszony jest pla
kat —  kalendarz najważniejszych dat z zestawieniem 
lektury do każdej daity.

Raz na miesiąc biblioteka przeprowadza przegląd no
wości (książek i czasopism). Przeglądy te cieszą się 
ogromnym powodzeniem u czytelników.

Latem biblioteka otwiera filię w parku miejskim, 
gdzie posiada w ogrodowym pawilonie czytelnię. Poza 
udostępnianiem książek i czasopism w filii tej organi
zowane są coniedzielne odczyty i wystawy.

I
Praca biblioteki jest ściśle powiązana z potrzebami 

mieszkańców miasta i ich życiem, bierze we wszystkim 
pod uwagę ich potrzeby, ale jednocześnie systematycz
nie kieruje czytelnictwem.

Temu zagadnieniu poświęcony jest 2. rozdział książ
ki. Autorka stwierdza w nim, że głównym zadaniem bi
blioteki jest organizowanie systematycznego i planowe
go czytania.

Biblioteka stosuje szereg środków celem przyjścia 
z pomocą czytelnikom w  ich samokształceniu politycz
nym i ogólnym, w podniesieniu kwalifikacji zawodo
wych. Specjalną wagę przywiązuje się do pom ocy w in
dywidualnym czytaniu i samokształceniu. Oto kilka 
przykładów: Elektromonter C. czytał chętnie, ale tylko 
to, co dotyczy jego specjalności. W  ciągu roku prze
czytał 12 książek i szereg artykułów o elektrotechnice. 
Bibliotekarka powoli pobudziła C, do poszerzenia kręgu 
Zainteresowań, Obecnie czyta on —  poza fachową lite
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raturą —  książki i czasopisma z zakresu zagadnień spo
łeczno-politycznych i literaturę piękną.

Kołchoźnik B. dwa razy na miesiąc odwiedza bi
bliotekę i czyta systematycznie według indywidualnego 
planu, jaki mu ułożyła bibliotekarka. Po sesji Akademii 
Nauk Rolniczych bibliotekarka zajproponowała mu przej
rzenie wycinków z prasy o tej sesji. W idząc jego zain
teresowanie przeprowadziła z nim rozmowę o biologii 
miczurinowskiej i zachęciła do zapoznania się z w y
dawnictwami na ten temat. B. zainteresował zagadnie
niem swoich sąsiadów i tą drogą powstało kółko czy
telnicze, które przystąpiło do planowego czytania.

Jednocześnie z kierowaniem czytelnictwem indywi
dualnym biblioteka dba o podniesienie kultury czyta
nia. Urządzono „kącik samokształcenia", wywieszono tu 
plakat „O książce i czytaniu" oraz „Rady dla czytel
nika", składające się z trzech części: ,,Co czytać" — 
„Jak czytać" — „Jak wybrać potrzebną książkę".

W  ,,kąciku samokształcenia" przeprowadzane są 
również pogadanki na powyższe tematy, przyprowadza 
się tu każdego nowego czytelnika.

Dużą wagę przywiązuje się do analizy kant czytel
nika, jako materiału do wyciągania wniosków o kie
runku rozwoju danego czytelnika i pracy biblioteki. Kar
ty czytelników, którzy przejawiają wyraźne zaintere
sowania, zaznacza się kolorowym ołówkiem, aby się 
specjalnie nimi zająć. Do kart czytelników, którzy się 
zgłosili z określonym życzeniem, przypina się kartkę 
z tematem i podczas następnych odwiedzin czytelnik 
otrzymuje wykaz bibliograficzny i plan czytania na 
wskazany temat. Kopię wykazu i planu wykorzystuje się 
w kartotece ,,kącika samokształcenia” . W  ciągu tylko 
jednego roku biblioteka okazała tego rodzaju pomoc 
608 czytelnikom, zaś czytelników zajmujących się syste
matyczne samokształceniem posiadała 250.

Na uwagę zasługuje wykorzystanie miejscowych au
dycji radiowych, gdzie wygłoszony został przygotowa
ny z inicjatywy i przy współudziale biblioteki miejskiej 
cykl pogadanek „Lenin i Stalin w literaturze pięknej". 
Cykl połączony był z cyklem wystawek w bibliotece. 
Całość wraz z omawianą literaturą cieszyła się wielkim 
powodzeniem.

Interesujące jest doświadczenie biblioteki w  zakre
sie propagandy biologii miczurinowskiej. Poza specjal
nym plakatem i teczką wycinków, zorganizowano w ie
czór na temat: „Jak realizujemy rady Miczurina". W ie
czór ten poprzedziła duża praca przygotowawcza. Przy 
pom ocy Wydziału Rolnego uzyskała biblioteka adresy 
najbliższych miczurinowćów i wysłała do nich zaprosze
nia do zapoznania się z wydawnictwami, jakie posiada 
biblioteka. W  odpowiedzi na wysłane listy wszyscy bez 
wyjątku zaproszeni zjawili się w bibliotece. Tu już 
wspólnie z nimi omówiono przygotowanie wieczoru, 
w którym kilku z nich zgodziło się mówić o swoich 
doświadczeniach. W  dzień konferencji urządzono nie 
tylko wystawkę wydawnictw, ale i wystawkę najciekaw
szych wyprodukowanych przez okolicznych miczurinow- 
ców  okazów roślin i owoców. Na konferencję przybyło 
ponad 100 osób, spośród których większość przystąpiła

potem do systematycznego czytania książek o nowej 
agrobiologii i jej wynikach.

Biblioteka ceni sobie bardzo wypowiedzi czytelni
ków o książkach. Najciekawsze z nich zbiera w specjal
ne teczki i albumy ,,Głosy czytelników o książkach". 
Biblioteka przygotowując konferencję czytelniczą czy 
przegląd książek zwraca się do czytelników z prośbą
0 wypowiedzi na piśmie. Uważane to jest za jeden z lep
szych środków pobudzających czytelnika do przemyśle
nia książki.

Miejska Biblioteka w  Kimrach zajmuje się również 
szkoleniem. W  oparciu o program seminariów przepro
wadzonych w bibliotece obw odow ej opracowała program 
szkolenia, w którym biorą oidział wszyscy bibliotekarze 
miasta. Obejmuje on ,,studiowanie" Krótkiego kursu 
historii WKP(b)", przeglądy literatury, przestudiowanie 
„Minimum techniki", wymianę doświadczeń. Organizo
wane są też praktyki dla początkujących bibliotekarzy.

Z braku miejsca nie omawiam pracy biblioteki 
z młodzieżą i form propagandy literatury politycznej
1 ogólnokształcącej. Chcę tylko zwrócić uwagę na bar
dzo interesujący szczegół; biblioteka posiada kilka 
punktów w zakładach pracy, punkty te w określone 
dni obsługuje pracownica biblioteki miejskiej, przepro
wadzając rozmowy, głośne czytanie, nawiązując kontakt 
czytelników z biblioteką macierzystą.

Jak widać z całości pracy Miejska Biblioteka w 
Kimrach realizuje to, o  co nasze biblioteki walczą ze 
skromnymi jeszcze na razie wynikami; jest ośrodkiem 
życia kulturalnego swego miasta, umie wiązać swoją 
działalność z życiem kraju i z potrzebami indywidualnego 
czytelnika. Praca jej jest planowa, przemyślana, ma ja
sno wytknięty cel.

Któż wykonuje tu pracę? Biblioteka zatrudnia pięć 
osób; kierowniczka biblioteki, kierowniczka w ypoży
czalni, kierowniczka czytelni, dwie bibliotekarki.

Ten zespół bibliotekarek dwa razy w miesiącu prze
prowadza narady robocze, na których omawia i dysku
tuje bieżące zagadnienia, artykuły z „Bibliotekarza", 
fachowe książki bibliotekarskie i najważniejsze nowoś
ci. A  przede wszystkim —  uczy się i bierze udział w ży
ciu społecznym. Kierowniczka jest radną i członkiem 
komisji kulturalno-oświatowej, kierowniczka w ypoży
czalni —  agitatorem partyjnym. Dwie osoby mają ukoń
czony Instytut Biblioteczny w Moskwie, jedna jest ab
solwentką technikum, dwie szkolą się na kursach za
ocznych.

Jeżeli weźmiemy sytuację ilościową: 25 ООО książek 
i pięciu pracowników —  oraz lokal .składający się z kil
ku pokoi —  jest to stan spotykany w, niejednej naszej 
bibliotece średniego miasta. Tym więcej dowodzi to, 
że i nasze biblioteki mają możliwości, aby równie umie
jętnie zorganizować pracę, v/ypełnić ją równie żywą 
treścią, w ejść w  życie miasita i kraju i odegrać w nim 
równie pozytywną rolę —  jak to czyni Miejska Biblio
teka w Kimrach.

Z. Rodziewicz 

Warszawa
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Pierwsze ćwierćwiecze działalności pedagogicznej 
Jana Muszkowskiego

Ustalenie dat

Początki stosunków J. Muszkowskiego z W olną W sze
chnicą Polską sięgają pierwszych chwil reorganizacji 
Towarzystwa Kursów Naukowych. Na W ydziale Huma
nistycznym obejmuje wykłady literatury powszechnej.

Po kilku latach przerwy zadzierzguje się stosunek sta
ły, przy czym, zgodnie z ewolucją zainteresowań J. Mu
szkowskiego, wykłady dotyczą nauk o książce. W  r. 1925, 
po utworzeniu Studium Pracy Społeczno - Oświatowej, 
po raz pierwszy odbywa się kurs bibliografii ogólnej. 
Wskutek swej misji paryskiej J. Muszkowski rozszerza 
zasięg swych wykładów dopiero w r. 1928. W  tym czasie 
ustala się jego stanowisko w  Uczelni. Habilitowany w r. 
1928 na W ydziale Nauk Humanistycznych z zakresu bi
bliotekarstwa i bibliologii zostaje wkrótce mianowany 
profesorem tych przedmiotów na W ydziale Pedagogicz
nym. Zaczyna podówczas żywą działalność organizator
ską i dydaktyczną. Zostaje kierownikiem Seminarium 
Bibliograficznego i równocześnie zakłada nowy dział 
Wydziału: Studium Księgarskie. W  r. 1933 wchodzi do 
Komisji Bibliotecznej i W ydawniczej Senatu, od r. 
1935/6 do w ojny jest prodziekanem Wydziału Pedago
gicznego, w  r. 1937/8 obejmuje kierownictwo Biblioteki 
W. W. P.

W  czasie okupacji ze względów konspiracyjnych 
(dwoje uwięzionych dzieci) udział w tajnych kursach 
J. Muszkowski musi ograniczyć do roli doradcy i egza
minatora.

Jest za to niezmiernie czynny przy odbudowywaniu 
W.W.P. po wojnie. Bierze wybitny udział w tworzeniu 
„Państwowego Uniwersytetu w Łodzi —  W olna W szech
nica Polska".

Jeden z najdawniejszych profesorów —  uczestniczy 
w ostatnich tygodniach swego życia w likwidacji W.W.P. 
wykazując wnikliwą dbałość o je j dorobek przekazywa
ny Uniwersytetowi Łódzkiemu i Archiwum Państwowe
mu w Łodzi.

Studium Pracy Społeczno-Oświatowej

Studium Pracy Społeczno - Oświatowej zostało zało
żone w r. 1925 przy Wydziale Pedagogicznym W olnej 
W szechnicy Polskiej z inicjatywy szeregu współdziała
jących ze sobą instytucji społecznych, m. in. Związku 
Bibliotekarzy Polskich. W  trzecim roku stało się Dzia
łem Wydziału Pedagogicznego, po reorganizacji akade
mickiej W.W.P. otrzymało nazwę Sekcji Społeczno - 
Oświatowej tego Wydziału.

Studium posiadało znaczną autonomię, odrębne prze
pisy dla słuchaczy, od których wymagano przygotowa
nia praktycznego i egzaminu wstępnego (niezależnie od 
uprzednich studiów). Nowość programu i metod kształ
cenia dawała wykładającym pole do samodzielnej twór
czości. Słuchacze, przeważnie starsi od studentów innych 
działów, byli traktowani jako uczestnicy wspólnych po
czynań.

Na tle wspólnych z innymi działami wykładów, po
dających podstawy filozoficzne, społeczne i historyczne 
wszystkich dziedzin pracy społecznej, przeprowadzana 
była na Studium specjalizacja w kierunkach: nauczania 
dorosłych, organizacji życia społecznego i bibliotekar
stwa. Cechy charakterystyczne specjalizacji występowa
ły wyraziście. Były nimi: przewaga ćwiczeń, konwersa
toriów i seminariów nad wykładami, obowiązkowość 
zwiedzań, hospitacji i praktyk, indywidualizacja prac po
szczególnych słuchaczy i zespołowość wielu przeprowa
dzanych badań i robót.

W ykłady grupy bibliotekarskiej obejm owały: biblio
tekoznawstwo wraz z historią bibliotek, bibliotekarstwo 
z ćwiczeniami i praktykami w bibliotekach różnych ty
pów, wiedzę o książce, organizację i badanie czytelnic
twa.

Na W ydziale Humanistycznym studenci korzystali 
z wykładów z zakresu literatury, zwłaszcza nowoczes
nej, historii sztuki i nauki. Zależnie od omówionej z kie
rownictwem specjalizacji dodatkowymi przedmiotami by
ły archiwistyka i nauki pomocnicze historii, psycholo
gia, teoria i historia oświaty pozaszkolnej lub dla pracu
jących w bibliotekach specjalnych przedmiot potrzebny 
przy wykonywaniu zadań biblioteki danego typu. Naj
większa liczba godzin przypadała na przedmioty wykła
dane przez J. Muszkowskiego. Były nimi: bibliografia z 
proseminarium i seminariami na dwóch poziomach, za
sady księgoznawstwa wraz z seminarium, konwersato
rium z literatury bieżącej. Obok J. Muszkowskiego w y
kładali stale: F. Czerwijowski (bibliotekarstwo z ćwicze
niami, polityka biblioteczna), H. Radlińska (podstawy 
teoretyczne badań nad czytelnictwem i organizowaniem 
czytelnictwa). W ykłady monograficzne miewali między 
innymi A. Łysakowski, A. Bachulski, St. Rygiel. Prof. 
J. Muszkowski organizował również pod swoim kierow
nictwem wykłady zbiorowe, głównie z zakresu wiedzy
0 książce oraz stanu bibliotekarstwa i bibliografii w w y
branych krajach. Młodzi bibliotekarze zapoznawali się 
w ten sposób z wielu wybitnymi pracownikami różnych 
dziedzin pracy z książką.

Pierwotnie Studium zamierzało przygotowywać pra
cowników dla bibliotek oświatowych. Wymagania życia 
sprawiły, że znaczna część absolwentów znalazła pracę 
w bibliotekach naukowych i specjalnych. Działał tu nie
wątpliwie wpływ J. Muszkowskiego, którego wykłady li
czyły się raczej z pracą w bibliotekach naukowych. 
W pływ  ten niewątpliwie oddziałał na przygotowanie się 
szeregu słuchaczy do pracy z książką, innej niż biblio
tekarska (bibliograficzną, wydawniczą).

Nawzajem profesor dzięki współpracy ze studentami 
zainteresowywał się coraz głębiej bibliotekarstwem po
wszechnym oraz formami pracy oświatowej. Świadczy o 
tym szereg jego artykułów podanych w bibliografii
1 udział w redagowaniu wydawnictw Poradni Bibliotecz
nej.
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Seminarium Bibliograficzne, założone w roku 1930, 
miało daleko szerszy zakres pracy niż głosiła pierwot
na jegO‘ nazwa. W  druku prof. Muszkowski zmieniał ją 
na Seminarium Bibliologiczne. Zbiory Seminarium rozra
stały się wielostronnie. Stawało się ono łącznikiem po
między Studium Pracy Społeczno - Oświatowej i Stu
dium Księgarskim oraz licznymi pracami „sezonowym i" 
inicjowanymi przez profesora. Możnaby powiedzieć, że 
w tym właśnie seminarium rodziło się dzieło J. Musz- 
kowskiego „Życie książki", ogniskujące wszeclistronne 
jego zainteresowania.

Siłami pomocniczymi były przez pierwsze dwa lata 
J. Dąbrowska, przez pięć lat J. Millerowa, przez trzy la
ta A. Mikucka, w ostatnim roku przed wojną obok niej 
Z. Żarnecka.

Wydawnictwem Seminarium była książka T. Kalic
kiego i A. Mikuckiej „Bibliografia polska Karola Estrei
chera. Przewodnik dla pracowników naukowycłi i stu
diujących" ze słowem wstępnym J. Muszkowskiego. W e 
współpracy z Seminarium Oświaty Pozaszkolnej przy
gotowane zostały przez J. Skarżyńską ,,Biibliogr<afia 
oświaty pozaszkolnej" i przez R. Rudzińską „Bibliografia 
pracy społecznej" —  obie z udziałem prof. Muszkow- 
skiego.

W  Seminarium Bibliologicznym pracował szereg stu
dentów, spośród których wymienieni są poniżej tylko ci, 
którzy uzyskali świadectwa, bądź dyplomy po przedsta
wieniu rozprawy i zdaniu egzaminu komisyjnego.

Świadectwa:
I. Augustyniakowa. Z. Charszewska, H. Gorczyńska, 

J. Hofmanowa, G. Janiakówna, A. Jankowska, M, Kier- 
nicka, C. Kozioł, W . Kuliga, E. Lewandowska, J. Lubo- 
dziecka, M. Miecznikowska, R. Moskalikówna, J. Pękal
ski, B. Przybylikowa, L. Radzymińska, Z. Rodziewiczowa, 
J. Skorupa, M. Szubiakowska, H. Wolterówna, G. W ró- 
blówna, F. Zienkiewiczowa, M. Żytko.

Dyplomy:
F. Bursowa, B. Temkin-Bermanowa, W. Chrostkówna,

H. Dobrowolska, J. Filipkowska - Szemplińska, B. Gro- 
niowska, M. Gutry, Z. Hryniewicz, A. Łasiewicka, W. 
Maciejunówna, A. Marczakowa, A. Mikucka, J. W ojcie 
chowska, Z. Żarnecka.

iStudium Księgarskie

Koncepcje J. Muszkowskiego podniesienia poziomu 
prac nad książką obejmowały obok przygotowania nau
kowego bibliotekarzy również kształcenie księgarzy. Na 
szczeblu akademickim J. Muszkowski zapoczątkował je 
w r. 1929/30 tworząc Studium Księgarskie (jako trzeci 
dział Wydziału Pedagogicznego W.W.P.).

Cel tego dwuletniego Studium został określony jako 
„kształcenie samodzielnych pracowników na polu księ
garstwa i przemysłu лyydawniczego".

Program, obok przedmiotów należących do tego za
kresu, obejmuje wykłady dotyczące ruchu umysłowego, 
zagadnień społecznych, związanych z rozpowszechnie
niem i recepcją wartości kulturalnych. Przepisy dla słu
chaczy stwierdzają, że „pożądane jest uprzednie zdoby
cie wykształcenia wyższego oraz praktyka w pracy spo
łecznej lub w księgarstwie" i specjalizowanie się w pew

nej gałęzi wiedzy albo piśmiennictwie. Przewidziane są 
więc programy indywidualne, uzgadniane z kierownic
twem Studium, przekraczające ustalone podstawy.

Dział ogólny składał się z przedmiotów wybranych 
na dany rok akademicki z programów Studium Pracy 
Społeczno - Oświatowej i innych W ydziałów W.W.P., 
ogłaszanych w programie Studium Księgarskiego. W  la
tach 1929-32 odbyły się wykłady następujące:

Z programu Studium Pracy Społeczno-Oświatowej:
Podstawy wychowania umysłowego. Technika pracy 

umysłowej. Zasady obradowania. Technika żywego sło
wa.

Zasady bibliografii (proseminarium i seminarium). Bi
bliotekoznawstwo. Seminarium z polityki bibliotecznej. 
Teoretyczne podstawy badania i organizacji czytelnic
twa. Zasady popularyzacji. Podstawy teoretyczne dzia
łalności kulturalnej. Dzieje i kierunki oświaty pozaszkol
nej. Zagadnienia organizacji oświaty dorosłych.

Z programu innych W ydziałów:
Filozofia XIX i X X  wieku.
Wstęp do nauk społecznych. Teoria ekonomii. Hi

storia gospodarcza Europy Zachodniej. Historia handlu.
Polityka społeczna.
Naukowa organizacja pracy.
Organizacja administracji ogólnej i samorządu tery* 

torialnego.
Dzieje literatury polskiej (z ćwiczeniami) i wykłady 

monograficzne.
Języki nowożytne.
Analiza utworów literackich. Metodyka badania li

terackiego.
Wybrane przykłady z literatury muzyki.
Społeczne funkcje sztuki.
Studenci-księgarze stykali się z prowadzącymi te 

przedmioty profesorami i wykładowcami następującymi:
A. Boleski, F. Czerwijowski, A. B. Dobrowolski, 

A. Drogoszewski, S. Dziewulski, A. Ettinger, M. B. Go- 
decki, N. Gąsiorowska, N. Jaroszyński, A. Konewka, 
G. Korbut, K. Korniłowicz, K. Krzeczkowski, S. Kuła
kowski, J. Muszkowski, I. Myślicki, H. Radlińska, A. Si- 
monówna, S. Zahorska.

Różnorodność przedmiotów i ujęć harmonizował 
J. Muszkowski, zarówno na swych seminariach, jak 
i w  licznych rozmowach indywidualnych. W ykład jego 
dotychczas nie wymieniony: „Historia księgarstwa w Pol
sce XIX w." był podstawowym i zarazem ogniskującym 
nauczanie specjalne.

Przedmiot techniczny był wspólny dla studentów Stu
dium Księgarskiego i Kursów Księgarskich, które będą 
scharakteryzowane poniżej.

Na Studium można było uzyskiwać świadectwo i dy
plomy według tych samych norm, co na Studium Pracy 
Społeczno-Oświatowej'.

Pierwszy dyplom otrzymał wybitny organizator spół
dzielczości księgarskiej — K. Haubold na podstawie roz
prawy „Spółdzielczość w drukarstwie, przemyśle w y
dawniczym i księgarstwie".

Był to dyplom jedyny. Studium Księgarskie przestało 
istnieć z powodu reorganizacji Kursów Księgarskich, 
które dawały mu oparcie finansowe i tecłmiczne.
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Kursy Księgarskie Charakterystyka ogólna

Zainicjowane przez prof. J. Muszkowskiego w r. 1928 
i prowadzone pod jego kierunkiem były utrzymywane 
przez organizacje księgarskie i w pierwszych latach 
ogłaszane „przy" W olnej W szechnicy Polskiej. W spół
praca księgarzy z uczelnią była bardzo korzystna, ce
nili ją czołowi przedstawiciele organizacji. Egzaminy, 
w których brał udział dziekan Wydziału Pedagogicznego, 
wykazywały dobre wyniki. Kierownik Kursów dążył do 
podniesienia kultury ogólnej słuchaczy. W ykłady z za
kresu literatury i historii powierzane były wybitnym 
prelegentom (m. in. doc. B. Suchodolskiemu). O wytwa
rzaniu książki obok kierownika wykładali znawcy gra
fiki (m. in. A. Półtawski), techniki drukarstwa i introli
gatorstwa. W  zakresie księgarstwa wszystkie zajęcia by 
ły prowadzone przez wybitnych fachowców. Nie wszyst
kim jednak odpowiadał poziom Kursów, zdaniem nie
których za wysoki, i konieczne dla utrzymania tego po
ziomu dwuletnie trwanie Kursów. Przestały one istnieć 
w dobie kryzysu, po trzech dwuleciach.

Po przerwaniu Kursów Księgarskich J. Muszkowski 
nie zrywa z kształceniem księgarzy. Przewodniczy komi
sji organizacyjnej powołanej przez zrzeszenie księgar
skie w celu krótkoterminowego przeszkalania różnych 
kategorii pracowników. Wykłada o zasadach wytwarza
nia książki i rodzajach książek dla właścicieli i kierow
ników księgarń w latach 1933 i 1934, dla sortymentystów 
w 1938 r., pomimo żalu, że nie dano rozwinąć się jego 
szerokim poczynaniom.

Kurs Korespondencyjny Bibliotekarstwa

Zorganizował go J. Muszkowski w r. 1937 dla Insty
tutu Oświaty Pracowniczej, przynosząc pom oc swego 
Seminarium (W. W. P.) i zapraszając do współudziału 
Miejską Bibliotekę Publiczną. Kurs miał podnieść kwa
lifikacje fachowe pracowników oświatowych i umożli
wić zdobycie wykształcenia w  zakresie bibliotekarstwa. 
W  ciągu 8 miesięcy przerabiano skrypty z 16 przedmio
tów: ogólnej nauki o książce, polityki bibliotecznej, or
ganizacji biblioteki, uzupełniania i uruchamiania księgo
zbioru, zagadnienia czytelnictwa, kontroli wyników pra
cy, zakładania sieci. W  porównaniu z innymi kursami 
nowa była forma organizacyjna. Przyjmowano obok za
pisów indywidualnych —  zespołowe, obejmujące po 
trzech co najmniej uczestników, współpracujących ze 
sobą pod przewodnictwem wybranego starosty. Kierow
nik —  J. Muszkowski —  przewodniczył Radzie Pedago
gicznej, do której obok wykładających wchodzili przed
stawiciele Instytutu Oświaty Pracowniczej.

Koncepcje wszechstronnego kształcenia pracowników 
książki były zgodne z zainteresowaniami i z własnymi 
pracami Muszkowskiego. Odbijało się to na sposobie 
prowadzenia zajęć ze studentami i z kursistami.

W ykłady, zwłaszcza zaś konwersatoria i seminaria 
były niezmiernie żywe, wciąż nowe ujęciem treści i jej 
szczegółami. Profesor dzielił się swoimi świeżymi prze
myśleniami. Ukazywał swą rozległą erudycję bez szko- 
larstwa, bez snobizmu, w związku z tym, co nastręczały 
studia i —  życie. Konwersatoria poświęcone najnow
szym dziełom literackim miały niezwykły urok świe
żości, łączącej się harmonijnie z wytrawnością sądu. Na 
wybór tematów ćwiczeń wpływały zagadnienia wynika
jące z własnych prac profesora, co ułatwiało dostęp do 
materiałów i —  podnosiło wymagania stawiane studen
tom w zakresie rzetelności i. kultury naukowej. Było to 
bardzo cenne dla studentów, wprowadzanych do war
sztatu naukowego.

Różnorodność placówek, na których stawał profe
sor —  wydawca —  organizator rozpraszała jednak jego 
dążenia i ambicje, nie pozwalała mu wówczas na uczy
nienie z jednego ośrodka „szkoły" o wyraźnym obliczu. 
W płynęły na to okoliczności życia profesora. Niezwykle 
uczynny, wciąż rozpraszany przez żądania udziału w Ra
dach, Komisjach, delegacjach, dawania porad i ocen, 
J. Muszkowski był świetnym inicjatorem, bystrym kry
tykiem, lecz nie interesował się wykonawstwem pomy
słów. Chociaż pociągało go współżycie organizacyjne — 
nużył się nim i łatwo przygasał, gdy trzeba było poko
nywać przeszkody, wyrównywać poziom.  ̂Czuł się naj
lepiej' we własnym warsztacie bibliograficznym i lite
rackim, w którym wykazał zamiłowanie do mozolnych 
robót erudycyjnych. •

W  działalności zbiorowej, w której odgrywał tak w y
bitną rolę, wiele dawał, mało —  brał, co zmniejszało mu 
radość obcowania z ludźmi i utrudniało utrzymywanie 
przyjaźni intelektualnych ze współpracownikami i wpa
trzonymi w swego profesora uczniami.

W  pamięci o Janie Muszkowskim najmocniej zary
sowują się wielka, rzadko spotykana szlachetna kultu
ra osobista i naukowa, prawość i wrażliwość, wielostron
na wiedza, ochocze dopomaganie poczynaniom uczniów, 
zrzeszeń i władz publicznych —  z uśmiechem, w którym 
życzliwość często kojarzyła się ze smutkiem.

Helena Radlińska 
Łódź

Próba analizy czytelnictwa w czytelni ogólnej B-ki Śląskiej
II. Badanie czytelnictwa indywidualnego

1. Metoda wyboru i uwagi ogólne

Równocześnie z gromadzeniem materiałów dla bada
nia czytelnictwa, (zanalizowanego w nrze 3 „Biblioteka
rza") należało poddać obserwacji czytelników przezna
czonych do badania indywidualnego. W yboru ich —

a przynajmniej niektórych z nich —  trzeba było wobec 
tego dokonać już w pierwszych dniach stycznia, aby od 
początku roku móc śledzić dch pracę w Czytelni. Pomocą 
tu miała być obserwacja wstępna z roku poprzedniego, 
przeprowadzona zresztą w sposób bardzo ogólnikowy.
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stały, codzienny kontakt bezpośredni z czytelnikami 
pozwolił kierownictwu Czytelni ustalić, którzy czytel
nicy i icłi praca przedstawiają odpowiedni materiał do 
tego rodzaju badań. Z jednej strony wchodzili w  ra
chubą czytelnicy, którzy od pewnego czasu stali się nie
mal codziennymi gośćmi Czytelni. Ich dezyderatki dawa
ły gwarancji i l o ś c i ,  która powinna umożliwić w y
ciągnięcie jakichś wniosków.

Z drugiej strony zwrócono uwagę na czytelników, 
którzy choć nie codziennie, ale od lat nad jednym kon
sekwentnie pracowali zagadnieniem. Ich długotrwałe pra
ce badawcze i skrzętne zbieranie materiałów źródłowych 
dla wykonania poważnej pracy naukowej dawały gwa
rancję j a k o ś c i .

Pierwsza kategoria, to przedstawiciele większości na
szych czytelników, druga to raczej wyjątki.

Podkreślić należy zaraz na wstępie —  i to bardzo sil
nie —  że przy wyborze czytelników do badania indywi
dualnego kierowano się wyłącznie motywem ilości 
względnie jakości materiałów. Nie odgrywały tu naj
mniejszej roli tafkie czynniki, jak wiek, płeć czy zawód 
czytelnika. Stąd należy przyjąć, że wiek, płeć, oraz przy
należność wyeliminowanych czytelników do takiej czy 
innej grupy zawodowej są zupełnie przypadkowe.

O pierając' się na takich przesłankach poddano ob
serwacji, a następnie z materiałów statystycznych w yeli
minowano i poklasyfikowano ogółem dane dotyczące 
33 czytelników.

Ale już pobieżna analiza tych materiałów sprawiła 
badającemu pewien zawód. Przede wszystkim materiał 
z półrocza okazał się w wielu konkretnych przypadkach 
za szczupły do wyciągania wniosków, a tym samym nie
ciekawy. O wiele w ięcej dawała i obiecywała pamięcio
wa rekonstrukcja stanu z roku 1951. Ale na pamięci nie 
można polegać, a tym więcej opierać się w  analizie.

W  ciągu pierwszego półrocza 1952 roku odpadło 
wielu czytelników, których na podstawie wstępnej ob
serwacji z roku ,poprzedniego uznano za stałych gości 
Czytelni i z tej racji przeznaczono do badania na pierw
sze półrocze 1952 r. Albo zmienili zawód i miejsce za
mieszkania, albo po ukończeniu studiów praca zawodo
wa tak ich pochłonęła, że na kontynuowanie pracy nau
kowej nie zostało im ani czasu, ani energii. Na ich 
miejsce weszli nowi, nieznani i trudno było wśród nich 
dokonać wyboru.

Okazało się przeto, że w naszych warunkach pra
cy —  gdzie biblioteka nie dysponuje żadnym materia
łem ankietowym, żadnymi kartami czytelnika, gdzie ca
ła znajomość czytelnika narasta powoli w miarę pozna
wania tego, co dany czytelnik czyta, gdzie szczupłość 
personelu nie pozwala na rozmowy z czytelnikami ,,son
dujące" ich zainteresowania — dobór czytelników do 
badania czytelnictwa indywidualnego jest bardzo utrud
niony.

Z tego samego powodu badanie nasze musiało się 
ograniczyć w zasadzie do biernej obserwacji i analizy 
bez możności kierowania czytelnictwem, bo stałe i kon
sekwentne kierowanie czytelnikiem, zwłaszcza mniej 
wprawnym (poza doraźnie udzielanymi poradami biblio
graficznymi) może mieć miejsce dopiero po jakim takim 
poznaniu jego zainteresowań, a na to również potrzeba 
pewnego okresu czasu.

Bliższa analiza materiałów po sklasyfikowaniu i po 
ugrupowaniu czytelników według zawodu, płci i wieku 
dała następujące wyniki:

zawód razem mężcz. kobiety młodz. dorośli
Nauka 4 4 — — 4
Oświata 5 4 1 — 5
Studenci 12 8 4 12 —

Uczniowie 5 4 1 5 —

Urzędnicy 5 5 — . — 5
Prac. fiz. 2 2 — — 2

Razem 33 27 6 17 16

Przede wszystkim uderza tu —  podobnie jak i przy 
badaniu ogólnym, ale jeszcze w silniejszym stopniu — 
aiski procent kobiet: na 33 badanych jest 27 mężczyzn 
i 6 kobiet. A  więc zaledwie 18”/o kobiet. W  tym tylko 
jedna osoba dorosła, pozostałe to 4 studentki i 1 uczen
nica.

Pod względem wieku podział jest bardziej zrówno
ważony. Struktura zawodowa, jeśli chodzi o stosunki 
cyfrowe, nie. wymaga bliższych komentarzy. Uwagi ogól
ne odnoszące się do 'poszczególnych zawodów znajdą 
się przy indywidualnych charakterystykach czytelników 
danych zawodów.

2. Charakterystyki indywidualne

Czytelników w układzie według zawodów, w  każ
dym zawodzie według alfabetu, oznaczono liczbami po
rządkowymi od 1 do 33. Porządek zawodów taki, jak 
w tabeli ze strony 77.

Czytelnik 1. —  dokumentator-bibliograf, opracowy
wał bibliografię specjalną dla przemysłu węglowego. 
W  roku 1951 był niemal codziennym gościem, w bada
nym okresie pracę swą doprowadził do końca. Na to 
wykończenie i ostateczne uzupełnienie swej pracy po
święcił w ciągu tych 6 miesięcy 25 dni, w  czasie któ
rych przewertował jeszcze 77 dzieł i czasopism facho
wych w  124 tomach. Cel swej pracy naukowej miał po
stawiony wyraźnie (praca była zamówiona), przychodził 
zawsze z dezyderatkami skonkretyzowanymi, praca Bi
blioteki ograniczała się do udostępnienia mu żądanych 
wydawnictw. (Jeden z niewielu czytelników, którzy po
mimo stosunkowo licznych zamówień nie należą do mę
czących).

Czytelnik 2. —  muzykolog, zbieracz pieśni ludu ślą
skiego, szczególnie dawnych, z XIX wieku. Na podstawie 
naszych materiałów opracowuje tak różne wersje tych 
pieśni, jak i ich pochodzenie, rozwój, dzieje, sięga do 
materiałów książkowych, czasopiśmienniczych i rękopiś- 
mienniczych. Miał zamiar wydać (do dziś nie wiadomo, 
czy już wydał; ostatnio nie pokazuje się w Bibliotece 
w ogóle) zbiorek pieśni górniczych, pracował dalej nad 
innymi robotniczymi (hutniczymi) i nad pieśniami rewo
lucyjnymi ludu robotniczego Śląska.

Czytelnik 3. —  pracownik naukowy z Wrocławia, 
historyk, przyjechał do naszej Biblioteki z konkretnie 
postawionymi zamówieniami: chciał przejrzeć zbiór (oko
ło 20) rękopisów śląskich i kilka serii śląskich czaso
pism. Nie zabawił długo, rękopisy mniej dla jegó pracy 
wnoszące materiału albo bardzo krótkie przejrzał na 
miejscu, inne w ypożyczył przez Bibliotekę Uniwersytecką
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we W rocławiu do Wrocławia, aby móc więcej czasu po
święcić dla icli głębszego przestudiowania na miejscu. 
Typ czytelnika spoza Stalinogrodu mającego głębsze 
zainteresowania zagadnieniami Śląska, a w związku z tym 
naszymi materiałami, ale nie dysponujący możnością po
bytu w Stalinogrodzie. Czytelnik naukowy, dla którego 
tak powszechnie dzisiaj praktykowane , wypożyczanie 
międzybiblioteczne jest prawdziwym dobrodziejstwem 
i jedyną szansą ukończenia pracy naukowej.

Czytelnik 4. —  profesor Państwowej W yższej Szko
ły Pedagogicznej, historyk i historyk literatury, korzy
sta w ięcej przez wypożyczalnię, ale jest również sta
łym gościem Czytelni. Tutaj wertuje wielkie ilości ksią
żek, aby dokonać wśród nich wyboru, co ma w ypoży
czyć, a co wykorzystać na miejscu. Są to dzieła z hi
storii, historii kultury, historii literatury i z literatury 
pięknej. W yboru dokonuje z dużej liczby szybko, stąd 
nie łubiany przez woźnych Biblioteki, którym się w y
daje, że ich trud był daremny. Dużo korzysta również 
z czasopism zeszłowiecznych. Nad samymi np. rocznika
mi Ateneum strawił 26 dni wykorzystawszy 16 roczni
ków w 35 woluminach. Nad książkami rzadko przesia
duje dłużej niż dwie godziny. Przeważnie narzeka na 
brak czasu i konieczność studiowania w nocy. Jest to 
jeden z tych czytelników, co to wpadają do Czytelni „jak 
po ogień".

Uderzającą jest rzeczą, że ten typ czytelnika, to 
przeważnie prefesorowie szkół wyższych. Być może, że 
nie ułatwia im pracy naukowej 1 nie odpowiada im 
atmosfera naszej Czytelni. Skarżą się jednak raczej na 
brak czasu w ciągu dnia. Celem ich odwiedzin jest bar
dzo często jedynie chęć stwierdzenia, jakimi materia
łami z ich specjalności może służyć Biblioteka Śląska 
studentom przy opracowywaniu prac dyplomowych. Za
sób Biblioteki dyktuje im tematy tych prac. Tym sa
mym profesorowie ci stają się automatycznie najlepszy
mi propagatorami naszej Biblioteki wśród studentów 
szkół wyższych Śląska.

Czytelnik 5. —  nauczyciel szkoły ogólnokształcącej 
stopnia licealnego, mgr filozofii, polonista, jest reprezen
tantem postępowego nauczycielstwa, które nie ogranicza 
swych wiadomości do tego, co dały im studia i co dają 
podręczniki szkolne, lecz pogłębia je na materiale szer
szym. Niestety, reprezentant dość skromnej rzeszy. Są 
jednak wśród nauczycielstwa jednostki tak pracowite 
i żądne wiedzy, że nie odstrasza ich odległość kilku
dziesięciu nawet kilometrów od naszej Biblioteki: mamy 
wśród czytelników tej kategorii gości z Bielska, Cie
szyna, Opola, Częstochowy, nie mówiąc o miejscov/o- 
ściach bliższych. Ale odwiedziny ich należy zaliczyć do 
zupełnie sporadycznych. W śród nauczycielstwa przewa
żają kobiety, ale zainteresowania ich nie idą w kierun
ku pogłębienia wiedzy w  ogóle, lecz raczej w kierunku 
zdobycia wiadomości, potrzebnych dla aiktualnie opraco
wywanych zagadnień.

Czytelnik 6. —  nauczyciel liceum pedagogicznego, 
geograf. Ze zbiorów naszych korzysta raczej nie dla po
trzeb swej pracy zawodowej, lecz dla zebrania materia
łów do przygotowywanej od lat pracy z zakresu geolo
gii Górnego Śląska i Jury Krakowskiej. Typ czytelnika, 
który obok pracy zawodowej ma swoją „prywatną" spe
cjalność naukową, którą gorliwie od lat uprawia.

Czytelnik 7. —  nauczycielka liceum, historyczka, po
dobnie jak Czytelnik 6. z materiałów bibliotecznych ko
rzysta raczej dla celów  sw ojej pracy naukowej. Tema
tem jej pracy są studia nad osadnictwem górniczym 
i hutniczym na Górnym Śląsku w okresie wczesnokapi- 
talistycznym i kapitalistycznym (do I w ojny światowej); 
dla celów  swych wykorzystuje nasz bogaty dział sile- 
siaków i dział nauk ekonomicznych. Poza tym przed
miotem jej studiów jest okres wczesnohistoryczny dzie
jów  Polski w oparciu o wykopaliska i badania archeolo
giczne w  W ielkopolsce.

Czytelnik 8. —  nauczyciel liceum, archeolog. Je
den z najgorliwszych naszych czytelników, niemal 
codziennie jest gościem naszej Czytelni. W ykorzystu
je wielką ilość dzieł równocześnie, ale jest wrogiem 
wypisywania dezyderatek, uważając to za zupełnie nie
potrzebną stratę drogiego czasu. Interpelowany w tej 
sprawie, przyrzeka odtworzyć dla naszych celów  wszyst
kie dezyderatki na dzieła, jakie w naszej Czytelni w y
korzystał, ale nigdy swego przyrzeczenia nie wykonuje. 
Zainteresowania jego są na pierwszy rzut oka bardzo 
różnorodne, ale rzeczywiście ogniskują się one wszyst
kie w jednym celu: archeologii. Głównym tematem jego 
zainteresowań jest bowiem archeologia i prehistoria, 
a szczegółowe zagadnienia są następujące: starszy pa
leolit na Śląsku —  osadnictwo i budownictwo przed
historyczne na Śląsku —  wpływ czynników geograficz
nych na osadnictwo przedhistoryczne Śląska; na polu 
etnologii bada kult niedźwiedzia na podstawie znalezisk 
w W ojciechow ie i Radochowie na Śląsku. Z nauk po
trzebnych pobocznie dla swego głównego celu uprawia: 
antropologię, zwłaszcza z dziedziny paleoantropologii, 
geologię, zwłaszcza zagadnienia lessów śląskich i glacjo- 
logii, geografię (zagadnienia związane z układem piono
wym terenów śląskich) i lingwistykę (zagadnienia syn
tezy lingwistycznej, szczególnie języków  słowiańskich). 
Poza tym interesują go studia z zakresu syntezy lin
gwistycznej języków  prymitywnych (ludów Afryki) oraz 
studia nad sztuką skalną Północnej Afryki i Indii.

Czytelnik 9. —  nauczyciel-emeryt, sportowiec (nar
ciarz) do dziś, choć ma już 68 lat, czynny, zbiera od 
15 lat materiały do historii nart. Materiały zbiera nad
zwyczaj starannie, zawsze opiera się tylko na orygi
nalnym tekście źródłowym, gdziekolwiek natrafi na 
„ślad nart", robi fotokopie tak danego ustępu, jak 
i karty tytułowej odnośnego dzieła oraz wszelkich zwią
zanych z tym zagadnieniem ilustracji. W  swe zamiłowa
nie wkłada nie tylko cały wysiłek, ale i cały swój 
majątek. Czytelnik bardzo dokładny, sumienny, punk
tualny. Jedyną jego wadą jako czytelnika — jest brak 
słuchu. Wszelkie zatem kwerendy, zapytania, informa
cje, „rozm owy" muszą być z natury rzeczy prowadzone 
na piśmie, co oczywiście nie ułatwia porozumiewania się. 
O temat swej pracy jest bardzo zazdrosny i długi czas 
nie chciał zdradzić, w  jakim kierunku idą jego poszuki
wania. Kiedy jednak zaufał bibliotekarzowi, a ten mu 
wskazał jedno czy  drugie dzieło bardzo dla jego poszu
kiwań istotne, zawierające bogaty materiał tak w tek
ście, jak i w ilustracjach, zrozumiał, że bibliotekarz 
jest tym bezinteresownym przewodnikiem po obcym 
dla niego księgozbiorze i od tego czasu przychodzi do
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biblioteki z gotowymi listami. Na każdy taki list otrzy
muje oczywiście wyczerpującą odpowiedź na piśmie. 
W  trakcie tej korespondencji wyszło na jaw, że przed 
kilku laty ukazał się w  Przekroju ai^tykuł dość bogaty 
w szczegóły na temat tak żywo interesujący Czytel
nika 9. Autorem —  jak się pokazało —  był jeden z re
daktorów Dziennika Zachodniego, nasz stały czytelnik. 
Zaproponowaliśmy wówczas Czytelnikowi 9 skontakto
wanie go z redaktorem Z., tym w ięcej, że na jedno ze 
źródeł, cytowane przez ow ego redaktora nigdzie nie 
mógł natrafić. Ale absolutnie się na to nie chciał zgo
dzić, choć zapewnialiśmy go, że ten jest skłonny udo
stępnić mu wszelkie swoje w tej materii zapiski biblio
graficzne, których ma bardzo pokaźną ilość, gdyż rów
nież 15 lat gromadzi materiały do historii nart. Na tym 
przykładzie widać jak trudne jest zadanie bibliotekarza, 
który chce choćby najsubtelniej pom óc czytelnikowi 
w dobrnięciu do celu i kresu jego poszukiwań, o ile ten 
ma słuszną czy fałszywą ambicję do wszystkiego dojść 
sam.

Czytelnik 10. —  21. Grupa 12 czytelników, których 
pokrótce należałoby teraz scharakteryzować, to studen
ci szkół wyższych. Grupa ta rozpada się na wyraźne 
dwie podgrupy:- 1. studenci szkół miejscowych, 2. stu
denci szkół spoza Śląska. Pierwsi mając do dyspozycji 
na miejscu własne biblioteki przyszkolne, bogato za
opatrzone w aktualne podręczniki, do naszej Biblioteki 
przychodzą zasadniczo tylko w czterech przypadkach:

1. gdy praca ich wymaga dzieł, których ich biblio
teka przyzakładowa nie posiada, jak np. wielkie ency
klopedie, bibliografie, słowniki oraz dzieła o znaczeniu 
historycznym, serie dawnych czasopism itp.

2. gdy wszystkie egzemplarze jakiegoś dzieła w ich 
bibliotece —  pomimo stosowania przez biblioteki przy
szkolne w szerokiej mierze zasady wieloegzemplarzo- 
wości —  są wypożyczone;

3. gdy nie mają w domu odpowiednich warunków 
do pracy naukowej (brak pokoju do pracy, brak ciszy, 
ciepła);

4. gdy kieruje ich do biblioteki zainteresowanie 
dziedziną wiedzy, nie wchodzącą w zakres ich studiów.

Inaczej przedstawia się sprawa z studentami spoza 
Śląska. Ci do niedawna stanowili główny trzon grupy 4 
(studenci) w naszej Czytelni. Byli to studenci szkół wyż
szych z Krakowa, Wrocławia, Łodzi, a wyjątkowo nawet 
z Lublina i Szczecina, którzy na Śląsku, mieli' swój dom 
rodzinny i tu zasadniczo mieszkali. Na wykłady zaś 
i seminaria dojeżdżali tylko sporadycznie.-W ówczas na
sza Biblioteka była dla nich warsztatem pracy naukowej. 
Tu przygotowywali się do egzaminów, tu pisali swe pra
ce dyplomowe.

Z chwilą wprowadzenia dyscypliny studiów liczba 
ich stopniała do nieznacznych resztek. Są to:

1. Studenci z Krakowa, którym rozkład wykładów 
pozwala na stałe dojeżdżanie do Stalinogrodu, wzglę
dnie —  jak w  wypadku studentki 21 —  mają wykłady 
tak zgrupowane, że mogą trzy dni bawić w  Krakowie, 
a trzy w Stalinogrodzie. Inni przyjeżdżają tylko na so
botę i niedzielę. I wówczas sobotnie popołudnie poświę
cają na pracę w naszej czytelni.

2. Absolwenci szkół spoza Śląska, którzy u nas pi
szą swe prace dyplomowe czy magisterskie. Ci są naj
gorliwszymi spośród studentów czytelnikami i przeważ
nie codziennie po 10 godzin są gośćmi Czytelni.

Pomimo że —  jak wspomniano na wstępie— wyboru 
czytelników do badania dokonano bez oglądania się na 
ich zawód, pomiędzy studentami panuje wielka roz
maitość zainteresowań, co świadczy o bogatym wachla
rzu zawodowym czytelników. Oto krótkie ich charakte
rystyki:

Czytelnik 10. —  medyk, do czasu swobody studiów 
był częstym gościem. Obecnie nie opuści ani jednej 
soboty. Studiuje w Krakowie. Takich ,,sobotnich" gości 
mamy szczególnie wielu wśród medyków. Przychodzą 
w tym dniu niekiedy już rano w chwili otwarcia i pra
cują do wieczora.

Czytelnik 11. —  ekonomista. Studia skończył w 1951 
roku. Ale i wtedy i obecnie do Czytelni przychodził 
w zupełnie innym celu. Studiował tutaj wszelkie pod
ręczniki, dotyczące pojazdów mechanicznych. Szczegól
nie interesował go samochód. Z tego zakresu przeczy
tał, a raczej przestudiował (bo nad każdym dziełem stra
wił wiele dni, a czasem tygodni) wszystko, co nasza Bi
blioteka posiada. A  mamy wybór dość bogaty, nowy 
i dawny.

Czytelnik 12. —  matematy.k. Nie ograniczał się 
jednak do swego przedmiotu, choć zawsze poświęcał 
mu po kilka godzin dziennie. Oddawał się natomiast 
ze szczególnym zamiłowaniem studiom nad zabytkami 
naszej przeszłości. Szczególnie poświęcał czas na studia 
nad ruinami zamków obronnych i grodzisk na granicy 
Polski historycznej i Śląska. Nie było to powierzchow
ne zaspokajanie ciekawości, lecz całkiem głębokie stu
dia historyczne, geograficzne, geologiczne, a wszystko 
połączone z własną dokumentacją współczesną przy po
m ocy zdjęć i opisów, rysunków bardzo niekiedy dro
biazgowych.

Czytelnik 13. —  mechanik z Akademii Górniczej 
w Krakowie. Studiuje dzieła z interesującej go dzie
dziny 2, 3 godziny, a następnie również przez 2, 3 go
dziny wertuje encyklopedie. Zawsze dwie: Brockhausa 
i Chambersa.

Czytelnik 14. —  prawnik, studiował raczej w  Stali- 
nogradzie, niż w Krakowie, gdzie był zapisany na uni
wersytet. Tak w  czasie studiów prawniczych, jak i do 
dziś korzysta jednak przede wszystkim z dzieł z zakresu 
teorii literatury oraz z historii literatury polskiej, fran
cuskiej, angiels-kiej. Interesuje się szczególnie poezją. 
Jest to bez wątpienia jego poważne zainteresowanie, ale 
niemniej widać tutaj wyraźnie wpływ Czytelniczki 15, 
o czym niżej.

W  badanym okresie student ten (dla przykładu) ko
rzystał tylko 17 razy z dzieł z zakresu prawa, a 69 dzieł 
przeczytał z zakresu literatury i filozofii. Trzeba do tego 
jeszcze dodać, że dzieła prawnicze —  poza jednym, które 
dłuższy czas studiował —  raczej tylko wertował, pod
czas gdy pozostałe studiował zawzięcie przez wiele dni 
jedno i to samo. Dość powiedzieć, że wśród personelu, 
który nie zna jego zawodu, ale doskonale zna go jako 
czytelnika niemal codziennego, uchodzi za literata.
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Czytelnik 15. —  polonistka, zdobyła w okresie ba
danym swego rodzaju rekord: od 22 stycznia (po powro
cie z ferii świąt Bożego Narodzenia) do dnia 28 maja, 
a w ięc w  okresie czterech miesięcy była w Czytelni 
77 razy, zawsze i przed południem i po południu, i w tym 
czasie przeczytała względnie przewertowała 232 dzieła 
w 396 tomacłi. Zainteresowania jej poza poezją i łiisto- 
rią literatury, ze szczególnym uwzględnieniem historii 
teatru i dramatu, szły w  kierunku ogólnych zagadnień 
z historii sztuki i muzykologii (skończyła szkołę śred
nią muzyczną i planowała po skończeniu studiów polo
nistycznych przejście na studium reżyserskie w  W ar
szawie).

Czytelniczka ta miała jeszcze jedną zasł^igę dla 
Czytelni: mianowicie potrafiła stworzyć koło siebie pe
wien krąg czytelników i czytelniczek, na których wy- 
wieorała silny i z naszego punktu widzenia bardzo pozy
tywny wpływ. W yczuwało się, a i z rozm.ów niera?: 
wynikało, że pod tym wpływem przychodzą oni do 
Czytelni i interesują się poezją i sztuką. Kiedy w czasie 
tych czterech miesięcy wyjechała na dwa tygodnie do 
Krakowa na egzaminy, spośród tego koła codziennych 
czytelników mało kto zajrzał do Czytelni.

Czytelnik 16. —  chemik, już jako uczeń był stałym 
gościem Czytelni, zawsze interesowała go przede wszyst
kim chemia i zainteresowanie to udzieliło się jego sio
strze (Czytelniczka 23). Tylko podczas gdy ona poszł.^ 
w kierunku technologii chemicznej, jego zainteresowa
nia do końca pozostały na gruncie czystej nauki, teorii. 
Poza chemią studiował u nas dla pogłębienia wykształ
cenia ogólnego historię literatiiry w  szerszym stopniu, 
niżby tego wymagało wykształcenie średnie ogólne. 
Od chwili wprowadzenia dyscypliny studiów do tego 
ubocznego zainteresowania u nas niemal nie wracał.

Czytelnik 17. —  matematyk, przykład specjalisty, dla 
którego poza jego specjalnością nic nie istnieje.

Czytelnik 18. —  językoznawca, podobnie jak po
przedni przebywa wyłącznie w kręgu swego zaintereso
wania. Studiuje wszystkie języki europejskie, szczególnie 
interesują go zagadnienia etymologii.

Czytelnik 19. —  polonistka. Zaczęła pracę w naszej 
Czytelni jeszcze jako uczeimica szkoły średniej. Po ma
turze zapisawszy się na polonistykę w Krakowie, stu
diowała ją właściwie w Stalinogrodzie. Rozpoczynała 
pracę równo z otwarciem Czytelni o 9 rano i siedziała 
niemal codziennie do 20 z krótką przerwą na obiad. 
Można było śledzić (krok po kroku postępy jej studiów. 
Egzaminy i kolokwia znajdowały wyraźne odbicie w  jej 
dezyderatkach: gramatyka opisowa, gramatyka starocer
kiewna, gramatyka historyczna, filozofia, historia lite
ratury itd. Do historii literatury pirzygotowywała się 
najgorliw iej: uzbrojona w  wydany przez Koło Polonistów 
UJ 16-stronicowy spis lektury obowiązujący od maja 
1947 Г. na Studium historii literatury polskiej UJ, opra
cowany wg wskazówek prof. dra St. Pigonia, zamawiała- 
kolejno pozycję po pozycji, zaopatrzywszy je uprzednio 
w  nasze sygnatury. Czytała lekturę obowiązującą i zale
caną punkt po punkcie. W iększość tej pracy wykonała 
w latach poprzednich, w okresie badanym kończyła pra
cę magisterską i w czerwcu zrobiła magisterium. W  ciągu 
tych 6 miesięcy była nadal gościem niemal codziennym

i jiiż tylko na marginesie swej pracy magisterskiej prze
studiowała jeszcze 113 dzieł w 155 tomach. Poza tym 
przez pewien czas pracowała w  bibliotece teatru stalino- 
grodzkiego, skierowana tam przez nas, ponieważ biblio
teka teatru posiada bogaty zbiór teatraliów, a tematem 
pracy magisterskiej Czytelniczki 19. była twórczość dra
matyczna Tadeusza Rittnera.

Czytelnik 20. —  historyczka, studiowała historię 
nowożytną na UJ. W  Bibliotece naszej poszukiwała ma
teriałów do swej pracy magisterskiej na temat: ,,Poło
żenie robotników górnośląskich w latach 1870 —  1890". 
Wertowała przede wszystkim czasopisma śląskie z tego 
okresu, mniej druki zwarte. Poza tym pogłębiała swą 
znajomość historii literatury polskiej epoki romanty
zmu i pozytywizmu. W  badanym okresie wykorzystała 
123 dzieła w 191 tomach. W  lutym uzyskała magiste
rium, ale dalej pracowała w  naszej Czytelni nad intere
sującymi ją zagadnieniami.

Czytelnik 21. —  studentka UJ, archeolog. Jest to 
reprezentant studentów, którzy dzielą swój czas studiów 
na Kraków i Stalinogród. W ykłady mają w ten sposób 
zorganizowane, by mogli poza studiami teoretycznymi 
pracować i w terenie. Przez 3 dni trwają wykłady (wto
rek, środa, czwartek), przez 3 prace w terenie. W  zimie 
czas ten poświęcić mogą na studia poza uniwersytetem. 
Czytelniczka 21, jest więc zawsize przez 3 dni w Stalino
grodzie i wtedy wytrwale odwiedza naszą Czytelnię, tym 
w^ięcej, że znajduje u nas potrzebne dla jej studiów 
dzieła, o które w Krakowie bardzo trudno. Toteż ten 
podział pracy jest dla jej studiów 'w yjątkow o korzystny. 
Podobnie studiujących jest w ięcej, ale inni korzystają 
z naszych zbiorów raczej sporadycznie. Czytelniozka 21 
jest natomiast wierną naszej Czytelni i do wyjątków 
należą dni: piątek, sobota i poniedziałeik, by nie pra
cowała u nas.

Czytelnicy 22— 26. —  to uczniowie szkół średnich. 
Materiał ich nieraz nawet dość bogaty ilościowo nie
wiele daje w wyniku zbadania. Bardzo pilny Czytel
nik 22, uczeń szkoły muzycznej, pracuje niemal w y
łącznie w  swej dziedzinie i poza tym, ale rzadko, stu
diuje historię literatury. Prawdopodobnie tyle, co po
trzeba do ogólnego wykształcenia w średniej szkole 
muzycznej. Interesująca jest tylko jego wielka praco
witość: wiemy, że każdą wolną od nauki godz'inę spę
dza w Bibliotece.

Czytelnik 23. —  to wspomniana wyżej siostra Czy
telnika 16. Zainteresowanie brata chemią tak bardzo 
jej się udzieliło, że już w  bardzo młodym wieku za jego 
wstawiennictwem została dopuszczona do naszych zbio
rów, bo chemia w zakresie szkolnym jej nie wystar
czała. Specjalnie interesuje się technologią tłuszczów.

Czytelnik 24. —  to technik, studiuje głębiej, niż te
go wymaga szkoła, techniki budowlane.

Czytelnika 25. —  interesują tylko nauki ścisłe.
Czytelnik 26. —  gotów  każdej chwili poświęcić dla 

historii swe obowiązki ucznia szkoły ogólnokształcącej. 
Nie licząc lektury obowiązkowej wykorzystał w okre
sie  ̂ 'tego półrocza 133 dzieła w  197 tomaich z 2iakresu 
historii polskiej (wiek X —  XVIII).

Czytelnik 27. —  urzędnik, stały czytelnik naszej 
Czytelni. Przychodzi codziennie na 2 — godzin,  rzadko
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na dłużej i stara się zająć zawsze to' samo miejsce. Nie 
lubi, gdy zastanie je  już zajęte.

Jest samoukiem wytrwałym i upartym. Nigdy nie 
pyta o radę, sam cierpliwie i bardzo skrupulatnie prze
gląda katalogi, wypisuje kartki, nerwowo czeka na 
książkę, otrzymaną szybko przerzuca i albo zaraz zwra
ca, albo zatrzymuje, a wówczas książkę taką studiuje 
z ołówkiem w ręku przez wiele dni, a nieraz tygodni 
(nawet 2 do 3 miesięcy). Autorów, którzy go interesują 
żąda kilkakrotnie, czyta wszystko danego autora książ
ka po książce, a w końcu sięga do jego biografii. Z czy
tanych książek robi bogate notatki. Na zamówieniach 
nie wypisuje tytułów, które z jakiegoś pow odu uważa 
za krępujące. Niekiedy opuszcza pewne partie tytułu 
z tego samego powodu (np. pracę Wł. Szumowskiego —
0  eimuchach i kastracji w różnych krajach i czasach — 
zaipisał: Szumowski W ładysław —  W  różnych krajach
1 czasach). Zainteresowania jego idą w 3 kierunkach: 
1. książki o charakterze filozoficznym. Czyta zarówno 
historię filozofii, jak i dzieła rozwiązujące problemy 
bytu i stosunku człowieka do przyrody. Tu wykazuje 
największe niedoświadczenie i bezradność. Widać, że 
bierze go tytuł, a nic nie mówi nazwisko autora. Z ksią
żek tego typu najdłużej czytał Libelta Piękno natury 
1— 6 t., przeszło 2 miesiące.

2. Drugim kierunkiem jego zainteresowań są książki 
podróżnicze. Pociągają go zwłaszcza książki opisujące 
Wschód. Zatrzymuje je przez parę tygodni. Czyta bez 
mapy.

3. Trzecim interesującym go działem są biografie. 
Czyta biografie zarówno przedstawicieli nauki, jak w y
bitnych twórców literackich.

Obok -tego czyta również niekiedy powieści prze
ważnie o charakterze, względnie o pozorach podróżni
czych czy biograficznych. Przegląda również niekiedy 
albumy dzieł sztuki.

Rozpisałem się o tym Czytelniku z tej racji, że jest 
on typowym przedstawicielem czytelnika „niewdzięcz
nego". Bibliotekarz niewiele może mu pomóc, bo —  choć 
prawdopodobnie dawno przekroczył 40 lat —  ma nie
ufne ustosunkowanie się do ludzi obcych i sprawia 
wrażenie, jakby go krępowało ich wtrącanie się do jego 
spraw, jakby się wstydził. O urobieniu go niemal nie 
może być mowy. Raczej można by go było tylko zrazić 
do czytelnictwa w  ogóle.

Czytelnik 28. —  urzędnik CZPW, z zamiłowania hi
storyk, pracuje od 8 lat nad wielką pracą historyczną 
na temat: ,,Cudzoziemcy o Polakach i Polsce od Galla 
do dziś". W  czytelni korzysta niemal wyłącznie z czaso
pism. Książki wypożycza do domu. Jak sam podaje, 
z Biblioteki naszej dotychczas wykorzystał znacznie po
nad 1000 dzieł historycznych, z których nagromadził 
większość swego materiału. Dzieło swe ma zamiar za
kończyć dopiero za 2— 3 lata.

Czytelnik 29. —  korektor Wydawnictw Technicz
nych. Podobnie jak inni korektorzy, którzy często od
wiedzają naszą Czytelnię, korzysta przede wszystkim ze 
słowników i encyklopedii, ale poza tym systematycznie 
studiuje gramatykę polską współczesną i historyczną. 
Przychodzi zawsze na 1— 2 godziny, korzysta tylko z dzieł 
z księgozbioru podręcznego.

Czytelnik 30. — technik i literat. Interesują go za
równo dzieła z zakresu techniki, przede wszystkim ra
dio, optyka i technika astronomiczna, ale drugie tyle 
czasu poświęca literaturze. Jest członkiem Związku Li
teratów, ale stale ma z innymi członkami tego związku 
tarcia i nieporoziumienia i z nich zwierza się bibliote
karzom. Uważa się za wybitnie pokrzywdzonego przez 
lols i na tym polu cierpi na pewnego rodzaju manię 
prześladowczą. W  Czytelni nie chciał nigdy wypisywać 
dezyderatek. Ale kiedy wreszcie zdawało nam się, żeśmy 
go do tej pracy przekonali, inaczej „mści się" na nas. 
W ypisze kartkę na jedno dzieło, odda ją dyżurnemu 
w Czytelni, ale idąc ku stołowi bierze po drodze drugie 
dzieło, na które już kartki nie wypisał. Gdy mu się 
zwróci uwagę, że znowu ma na stole dzieło wbrew regu
laminowi bez zamówienia, wstaje z miną oburzoną, w y
pisuje drugą dezyderatkę po to, by w drodze ku swemu 
miejscu wziąć trzecią książkę bez zamówienia. I nie ma 
na niego rady. Daliśmy mu w ięc spokój, wiedząc, że 
zawsze musi mieć na stole o jedną książkę więcej, niż 
zamówi.

Czytelnik 31. —  urzędnik, którego do Czytelni cią
gnie Żądza poznania wszystkich krajów zamorskich. Jest 
naszym Czytelnikiem od wielu lat, nigdy nie zdradził 
innego zainteresowania, jak tylko krajoznawstwo, geo
grafia gospodarcza, etnologia, fauna i flora krajów poza
europejskich. Czyta wszystko, co my z tej dziedziny 
posiadamy, zamawia z innych bibliotek z całej Polski, 
chciałby wszystko z całego świata sprowadzić.

Czytelnik 32. —  ślusarz, pracował i równocześnie 
chodził do szkoły. Interesowała go tylko technika, szcze
gólnie budowa zakładów przemysłowych. Ponieważ miał 
cały dzień zajęty pracą, do Biblioteki wpadał tylko póź
nym wieczorem, na 20, 30 minut i zawsze potem prosił
0 wypożyczenie mu na noc takiego czy innego podręcz
nika z dzied.ziny techniki czy matematyki. Widząc jego 
nieprawdopodobny wysiłek, by zdobyć wiedzę i jakieś 
lepsze stanowisko, dyżurni w Czytelni pomagali mu za
wsze tak dalece, że nawet wypożyczali mu dzieła z Czy
telni, których się zasadniczo nikomu nie wypożycza. 
Ale też zawsze rano punktualnie o 9 oddawała je jego 
matka. Sam pracował od 7. Żaliła się, że syn je j tak 
się męczy, że pracuje zawsze do 4 rano, a o 6 już idzie 
do pracy i wraca po 8 wieczorem ze szkoły. Ale doda
wała, że przynajmniej widzi, że nie nadaremnie, by go 
wykształcić, pracowała jako dozorczyni i sprzedając 
gazety po ulicy, bo przynajmniej dziś już ją utrzymuje. 
W  drugiej połowie roku Czytelnik 32 został technikiem
1 kierownikiem działu w fabryce, gdzie pracował i tak... 
„straciliśmy jednego pracoAvnika fizycznego w naszych 
statystykach".

Czytelnik 33. —  robotnik w  magazynie „Społem", 
interesuje się historią sztuki, szczególnie architekturą, 
ale jak sam twierdzi, zainteresowania jego nie zostały 
jeszcze jasno sprecyzowane. Ostatnio np. zetknął się 
przypadkowo z czasopismem Urania i przerzucił się nie
mal wyłącznie na astronomię. Czyta stale Uranię, Pro
blemy dila artykułów z dziedziny astronomii, ale dalej 
wraca do spraw stylu, architektury, przy czym bardzo 
szczegółowo studiował dłuższy czas Wł. W itwickiego — 
W iadomości o stylach. Interesują go i inne dziedziny 
wiedzy, ale tylko dla zdobycia ogólnego wykształcenia,
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а nie dla zaspokojenia specjalnego zamiłowania. W  tym 
też celu często sięga po encyklopedie, szczególnie Świat 
i Życie,

{Czytelnik 33 w sesji jesienno-zimowej 1952 r. zło
żył jako eksternista egzamin dojrzałości z zakresu liceum 
typu matematycznego przyrodniczego. Tak wytrwałą

pracą, robotnik, syn małorolnego cłiłopa awansował na 
referenta i podobnie jak poprzedni czytelnik przestał 
dla nas istnieć w roku 1952 w jesieni jako robotnik.)

G. Groebl 

Stalinogród

Radosna i twórcza biblioteka
Artykuł dyskusyjny*)

Artykuł kol. Regulskiego jest interesujący, daje dużo 
do myślenia, ale budzi również i sprzeciwy. Pokrótce 
wyłożę te, które mi się nasuwają.

Nie będę polemizować z autorem na punkcie jego 
metod pracy, które wyprobowuje, czy w których osiąga 
pozytywne już rezultaty. Każdy ma prawo szukać dróg 
i znajdywać słuszną na swoim terenie. Jeśli księgonoszo- 
stwo wydało rezultaty w woj. szczecińskim —  gratuluję 
serdecznie koledze i życzę mu dalszych sukcesów. Graitu- 
luję jednak równocześnie tak korzystnie i licznie roz
mieszczonych etatów bibliotekarskich. Choć akcja księ- 
gonoszy podjęta w  woj. szczecińskim budzi w nas podziw 
i szacunek —  nie wszyscy jesteśmy zdolni ją naśladować, 
zwłaszcza na placówkach miejskich, gdzie zdarza się, 
że jedna bibliotekarka obsługuje 100— 200 klientów 
w ciągu dnia. Nie znajduje ona wówczas chwilki w ol
nej na obtarcie potu z czoła —  a nie to, aby ją miała 
na w yjście do czytelnika.

Ale nie w tym sprawa. Zasitanowiła mnie wypowiedź 
autora, dotycząca rewizji pracy bibliotekarza w terenie 
i punktu wyjścia dla nowych poczynań. Charaktery
styczny ów ustęp brzmi jak następuje: ,,Poddaliśmy ana
lizie stosowane dotychczas kryteria oceny pracy bibliote
karzy i przy tej analizie stwierdziliśmy niesłychaną mie
szaninę pojęć. M etody i formy pracy utożsamione były 
z celami i zadaniami wychowawczymi. Pod naporem me
tod i form pracy ginął rezultat, a same metody i formy 
pracy traktowane były jako rezultat. Chodzenie po dro
dze do celu stało się celem samym w sobie, choćby 
niczego nie posuwało naprzód. Suma zaibiegów trakto
wana była jako osiągnięcie bez względu na to, czy da
wała jakiś skutek czy nie. Na miejscu książki jako 
instrumentu oddziaływania wystąpił bibliotekarz, obw ie
szony plakaitami, hasłami, wykresami i zagadkami".

Wskazania metodyczne, idące z góry, dotyczą 
wszystkich publicznych bibliotek powszechnych —  moż
na by więc przypuszczać, że krytykę owych wskazań 
należało by uogólnić.

Otóż uprzedzając jakieś ewentualne rozszerzenie po
glądów autora na inne tereny, a nawet ich wpływ na 
postanowienia Centralnego Zarządu Bibliotek, który 
wskazania opracowuje —  chciałaibym na podstawie prak
tyki naświetlić sprawę z innego punktu widzenia.

Na początku zaznaczam, że o ile szerokie i liberalne 
są wskazania metodyczne pracy z czytelnikiem dla bi
bliotekarzy w terenie, gdzie właściwie nie stawia się 
żadnych granic ich twórczym pomysłom, inicjatywie 
i energii —  o tyle zabójczy, drobiazgowy i schematycz

*) Parę uwag na marginesie artykułu: ,,W poszuki
waniu nowych dróg rozwoju czytelnictwa" kol. W alen
tego Regulskiego ze Szczecina. (Bibliotekarz Rocznik X X  
nr 2).

ny jesit system sprawozdawczości, który skłania do prze
sady, rejestrowania najmniejszych posimięć, wypadków 
najpowszedniejszych, nuży czczą formalistyką, zabiera 
cenny czas bibliotekarzowi, a obraz pracy zaciemnia 
i wykrzywia. Zgadzam się ze słowaimi autora, że: „M u
sieliśmy legitymować się ilością i jakością form realizo- 
v/anych przez nasze biblioteki, musieliśmy żądać spra
wozdań, wykazujących sumę zabiegów, bo one były ŚAvia- 
dectwem naszej działalności. Zdawaliśmy sobie sprawę 
z błędu, jaki robimy, podsumowując formy pracy w ode
rwaniu od rezultatu, ale byliśmy posłuszni wskazaniom 
Centr. Zarządu Bibl." Tak było i niestety, jest jeszcze.
0  lepszy, elastyczniejszy i realniejszy system sprawo
zdawczości należałoby walczyć i na tym polu poprzemy 
autora artykułu najmocniej.

Chodzi jednak o meritum sprawy: Czy dotychcza
sowe metody pracy z czytelnikiem masowym naprawdę 
nie przynoszą rezultatów i czy wobec ich bezcelowości 
nie należałoby niektóre zarzucić, a szukać raczej innych?

Podzielimy najprzód owe prace na trzy grupy
1 zanalizujemy je pobieżnie. Pierwsza grupa obejmować 
będzie metody wizuałno-propagandowe. Pod nją wpisze
my wystawki, plakaty, plansze, hasła, obwieszczenia itp. 
Działa ona bezpośrednio i drogą najszybszą na widza, 
ale musi mieć wielką siłę wyrazu, być bardzo zaskaku
jącą, aktualną, nową, aby wzbudzić zainteresowanie. 
W  mojej praktyce przekonałam się, że czytelnik jest 
tak dalece oporny na działanie haseł, napisów, plakatów, 
iż czasem wprost nie widzi tego, co mu się pod sam nos 
podsunęło. Wystawki ogląda chętniej z ulicy na oknie 
wystawowym, niż w samym lokalu. (Naukowe badanie 
psychologiczne reakcji na propagandę wizualną dałoby 
ciekawe efekty). W ydawałaby się w ięc bezcelowa meto
da wizualnej propagandy w  bibliotece, pochłania bowiem 
niezmiennie wiele wysiłku i pracy artystycznej bibliote
karza, przy znikomym efekcie. Czy nie lepiej zrezygno
wać z niej, a obrócić energię ii czas na inną pracę?

Nie jestem tego zdania. Ściany naszych bibliotek nie 
mogą zostać martwe i puste, wnętrza naszych lokali zi
mne i oschłe. Jest coś nieuchwytnego, co działa w  cało
ści: atmosfera biblioteczna, estetyka wnętrza (o ile jesit 
estetyką, a nie przeładowaniem pstrych, chaotycznych 
dekoracji i napisów) —  coś, co nieświadomie i powoli 
urabia czytelnika, co go przywiązuje do przyjemnego, 
kulturalnego lokalu czytelniczego. 1 w końcu zawsze 
znajdzie się ktoś, co zatrzyma się przed wystawką, obej
rzy ją, zainteresuje się, a co 50-ty może i przeczyta 
wywieszony plakat. Nie należy przy tym zapominać, że 
propaganda wzrokowa musi być poparta i uzupełniona 
ustną. Musimy żywym słowem, czasem dowcipem zwró
cić uwagę czytelnika na to, co mu chcemy pokazać,
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Druga grapa prac z czytelnikiem masowym obejm o
wać będzie metody raczej „m ówione", a uzupełniane 
ewentualnie wizualną formą. W iąc wszelkiego rodzaju 
odczyty, w ieczory dyskusyjne, autorskie, recytacje, refe
raty z przeźroczami itd. Te formy wymagają już od czy
telnika pewnego współdziałania, pewnej czynnej posta
wy —  w przeciwieństwie do pierwszych form, które 
pozostawiają go biernym. Aby wziąć udział w wieczorze, 
czytelnik musi p r z y j ś ć ,  a zatem dokonać pew
nego wysiłku, co jest sprawdzianem jego zainteresowań. 
W  bibliotece bowiem nie możemy zastosować żadnej 
przymusowej formy ,,zorganizowanego wieczoru", pu
bliczność rekrutuje się tylko z zupełnie dobrowolnie 
przybyłycla słuchaczy. Dyskusja i wolne wypowiadanie 
się stosowane na każdym wieczorze dają dalsze pole 
do aktywności czytelnika-słuchacza, a tym samym oka
zję do oceny jego reakcji.

Zdaje mi się, że celowość tych metod pracy nie 
może budzić wątpliwości. Sam fakit, że czytelnik intere
suje się zagadnieniem, któremu poświęcony jest wie
czór —  wystarcza, aby go dla niego urządzić.

Trzecia grupa prac, to już całkowite uaktywnienie 
czytelnika przez działalność jego w Kole Przyjaciół Bi
blioteki, Grupie Aktywistów, Przodowników Czytelnic
twa, czy jak' się tam gdzieś taka luźna organizacja 
nazywa. Przez osobisty udział w  urządzaniu imprez, w y
cieczek, inscenizacji, (przedstawień, koncertów itd., przez 
wpływ na całą politykę biblioteki, na dobór lektury, na 
rozszerzenie czytelnictwa i werbowanie nowych czytel
ników, czytelnik-aktywista rośnie w działacza społeczno- 
kulturalnego.

Nikt cliyba tym metodom nie zarzuci bezcelowości.
Autor jednak zdaje się nie dostrzegać tego, zdawa

łoby się oczywistego faktu, że związanie biblioteki z sze
roką grupą czytelników w drodze serdecznych i częstych 
spotkań, wspólnych prac i zainteresowań —  dają nie
zawodny sprawdzian dobrej siejby kulturalno-oświato
wej. Autor szuka kryteriów oceny pracy bibliotekarza 
w taik sformułowanych punktach:

a. Ilości czytelników, którą zdobył i obsługuje.
b. Jakości tych czytelników.
c. Ilości wypożyczeń dokonanych w ciągu roku.
d. Jakości czytanych 'w jego rejonie książek oraz
e. Stopnia powiązania czytelnictwa z budownictwem 

socjalizmu. ^
Szkoda, że autor nie omówił bliżej tych punktów.
Sądzę, że niektóre z nich, jako zbyt formalne lub 

łatwe do zafałszowania nie mogą oddać prawdziwego 
obrazu (ilość czytelników, ilość wypożyczeń), inne jako 
zbyt subtelne i nieuchwytne rozpłyną się w mgłę przy 
wysiłku pochwycenia ich w jakieś ramy.

Dla mnie biblioteka ma być żywym ośrodkiem kul
turalnym w ciągłym przypływie i ewentualnym odpły
wie materiału ludzkiego, w ciągłym przesiewaniu się jed
nostek, przyciągająca ,ku sobie coraz nowe rzesze. Ma 
promieniować wszelką kulturalną akcją, do której w cią
gać ma coraz nowe rzesze aktywnych czytelników-działa- 
czy, ma uświadamiać politycznie, społecznie, szerzyć 
oświatę, zamiłowanie do dobrej artystycznej książki, ale 
nie narzucać, nie nudzić, nie wyciskać żadnych sztamp 
i nie krępować czytelników. Swoboda, zaufanie .wzaje
mne, pogodna twórczość, atmosfera wszechstronnie kul

turalna, to powinno cechować dobrą bibliotekę, a przeja
wiać się we wszelkiej .akcji i działaniu. Nie uganianie się 
za rezultatem liczbowym, lecz tworzenie wkoło siebie aury 
korzystnej dla rozwoju kulturalnego jednostek, dla ple
nienia się myśli socjalistycznej i realizowania wielkich 
założeń w ychowawczych marksistowskich —  oto efekt 
jedynie ważny i celowy, który może być tylko w ca
łości oceniony i ujęty. Bibliotekarzowi zaś, o ile jest 
zaufania godzien —  zostawić nadal dowolny w ybór form 
pracy, dostosowanych do potrzeb terenu. A  tego, który 
nie znajdzie kontaktu z czytelnikiem i będzie się jawił 
jako pusta wieża, obwieszona plakatami, hasłami i w y
kresami —  tego usunąć — bo nie wart miana biblio
tekarza. Amelia Łączyńska

Poznań

Z książką do mas
Chcąc zwiększyć zapotrzebowanie społeczne na 

książkę —  zarówno księgarze jak i bibliotekarze szu
kają nowych dróg i metod pracy, by książkę przybli
żyć do czytelnika.

Tegoroczne „Dni Oświaty" przyniosły nowe formy 
pracy w upowszeclmianiu książki. Nawet na imprezach 
sportowych propagujemy książki, organizatorzy imprez 
wprowadzają książki zamiast biletów wstępu. Rypin, 
po raz drugi już, w  okresie „Dni" zwycięskiej drużynie 
funduje komplet książek jako biblioteczikę dla drużyny. 
Biblioteka była wręczona na boisku, na oczach wszyst
kich widzów. W  Łabiszynie kierownik kina wprowadził 
znów niespodzianki książkowe dla bywalców  kina. Pole
ga to na tym, że pewne miejsca są premiowane książką. 
Nie tylko w rozprowadzeniu książek stosuje się nowe 
metody, ale i w pracy bibliotekarsikiej, np. Biblioteka 
Miejska w Bydgoszczy wprowadziła wystawianie — 
podczas uroczystości —  stolików przed Bibliotekami 
Dzielnicowymi, na których można książki obejrzeć, a na
wet je wypożyczyć. Na niektórych placach i w parkach 
są czytelnie pod gołym niebem, inne znów bibliotekarki 
z Bydgoszczy wyjeżdżają w  niedzielę do podmiejskich 
kąpielisk i m iejscowości letniskowych i tam organizują 
wypożyczalnie, które cieszą się dużym powodzeniem, 
szczególnie wśród młodzieży.

Biblioteki wiejskie również szukają nowych dróg, 
by trafić do chłopa z książką.

Oto we wsi Różannie pow. Mogilno, kierownik 
Punktu Bibliotecznego ob. Ludwik Donalewicz postano
wił w yjść z książką do czytelników. W  tym celu przy
gotował wózek ręczny, ozdobił go afiszami, wywiesił 
transparent „Idziemy do was z książką", słowem zro
bił bibliotekę ruchomą na ręcznym wózku. Na środku 
wsi spotkał się z wozem T.W.P., który wiózł prelegen
ta na wygłoszenie referatu. Ponieważ wóz T.W.P. ma 
megafon i adapter —  objechał on wieś nadając komu
nikat, zachęcający do wypożyczania książek. Po objeż- 
dzie samochód zatrzymał się koło ,,ruchomej" bibliote
ki, rozległy się melodie kujawiaków i oberków. Ludzie 
zebrali się koło wózka. W  tym dniu zdobyto 52 nowych 
czytelników.

Józef Podgóreczny 
Bydgoszcz
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Założenia i zadania akcji bibliotecznej 
w przemyśle węglowym

Akcja Biblioteczna w Przemyśle W ęglow ym  powsta
ła z inicjatywy Ministerstwa Górnictwa, a prowadzenie 
jej zostało zlecone Bibliotece Naukowej Głównego In
stytutu Górnictwa w  Stalinogrodzie, jako największej 
z bibliotek w resorcie Ministerstwa Górnictwa, a równo
cześnie jednej z największycłi bibliotek tecłmicznycłi 
w Polsce, o tematyce obejmującej oprócz tematyki ści
śle górniczej wszystkie dziedziny związane z górnictwem, 
ja k . elektrotechnikę, mechanikę, chemię, fizykę itp. —  
Biorąc pod uwagę zarówno wielkość zbiorów jak i roz
winiętą działalność Biblioteki Naukowej G. I. G., Mini
sterstwo Górnictwa zdecydowało, że winna ona rozto
czyć opiekę nad wszystkimi bibliotekami technicznymi 
zakładów podległych temu resortowi.

A kcja Biblioteczna w Przemyśle W ęglow ym  obejmu
je w chwili obecnej przeszło 120 różnych zakładów, po
cząwszy od kopalń, poprzez koksownie, warsztaty na
prawcze i fabryki sprzętu górniczego, aż do zjednoczeń, 
przedsiębiorstw, instytutów i innych instytucji pracują
cych dla przemysłu w ęglow ego. Zadaniem jej jest dba
nie o to, by przy każdym zakładzie istniała biblioteka 
techniczna, oraz roztoczenie opieki na bibliotekami tech
nicznymi, wprowadzenie w  nich jednolitego i prawidło
wego systemu opracowywania i prowadzenia księgo
zbioru, wizytowanie ich, czuwanie nad należytym propa
gowaniem czytelnictwa, wreszcie wpojenie w prowadzą
cych biblioteki pracowników poczucia, że znajdą zawsze 
w Bibliotece Naukowej G. I. G. oparcie i pomoc fachową.

W  chwili podjęcia A kcji Bibliotecznej stan biblio
tek przyzakładowych, tzw. „bibliotek fachowych", przed
stawiał się dosyć opłakanie. Wprawdzie istniały one 
w wielu zakładach, lecz poziom ich, wielkość zbiorów 
i sposób prowadzenia były na ogół bardzo niezadowa
lające.

Przepisowe, obowiązujące w bibliotekarstwie druki, 
z wyjątkiem kilku nielicznych wypadków, nie były ni
gdzie wprowadzone, w poszczególnych bibliotekach sto
sowano przedziwne systemy inwentaryzowania czy  ka
talogowania, a nawet metody ,,mnemotechniczne", pole
gające na tym, że ewidencja wszelkiego rodzaju, czy to 
książek czy  czasopism opierała się wyłącznie na pamięci 
osoby prowadzącej bibliotekę.

Nasuwała się więc gwałtownie konieczność wpro
wadzenia określonego jednolitego systemu, który obo
wiązywałby we wszystkich bibliotekach technicznych, 
a co za tym idzie, przeszkolenia pracowników bibliotek.

W  tym celu zorganizowano w Głównym Instytucie 
Górnictwa staraniem Biblioteki Naukowej w lipcu ub. 
roku 3-dniowy kurs dla prowadzących biblioteki tech
niczne. Kurs ten, w którym wzięło udział ponad 80 osób, 
miał za zadanie zapoznanie uczestników z całokształtem 
zagadnienia bibliotekarstwa i sposobem właściwego pro
wadzenia biblioteki. Obejmował on wykłady z dziedziny 
techniki bibliotecznej, bibliografii, dokumentacji i ćw i
czenia praktyczne z zakresu sposobu prowadzenia księ

gozbioru, jak akcesja, inwentaryzowanie, katalogowanie, 
ewidencja czasopism, systemy stosowane przy w ypoży
czaniu itd.

Następnie przychylając się do życzenia uczestników 
kursu, do A kcji Bibliotecznej włączono sprawę central
nego zamówienia jednolitych przepisowych druków bi
bliotecznych, tj. ksiąg inwentarzowej, przybytków i ubyt
ków dla wszystkich bibliotek tecłmicznych, co koszto
wało niemało wysiłku i zostało definitywnie załatwione 
w październiku ub. r. —  Obecnie wszystkie biblioteki 
techniczne objęte Akcją Biblioteczną w  P. W. posiadają 
przepisowe druki biblioteczne, wzoru dla bibliotek nau
kowych, a większość z nich zastosowała je  już i pro
wadzi na bieżąco.

Częste zmiany personalne w bibliotekach, które w fa
talny sposób odbijają się na ich prowadzeniu, pow o
dują konieczność ciągłego przeszkalania nowych biblio
tekarzy. W  tym celu Akcja Biblioteczna organizuje co 
kilika tygodni kurso-konferencje dla nowych biblioteka
rzy, którzy nie brali udziału w 3-dniowym kursie zor
ganizowanym w roku ubiegłym. Na tych kurso-konferen- 
cjach zaznajamia się uczestników ze sposobem obcho
dzenia się z drakami bibliotecznymi, udziela im się po 
rad z dziedziny bibliotekarstwa oraz pokazuje im się 
mechanizm funkcjonowania Biblioteki Naukowej G. I. G.

Stosuje się też na szeroką skalę telefoniczne udzie
lanie wszelkich porad jak również informowanie posz
czególnych bibliotek drogą korespondencyjną o różnych 
sprawach bibliotecznych. A by usprawnić i przyspieszyć 
jeszcze udzielanie wiadomości poszczególnym za/kładom 
w terenie zorganizowano w ramach A kcji Bibliotecznej 
siatkę korespondencyjną, polegającą na tym, że zamiast 
pisać do każdej biblioteki z osobna, co ze względów 
chociażby czysto technicznych trudne jest do przepro
wadzenia, gdy wziąć pod uwagę, że obiektów jest prze
szło 120, Biblioteka Naukowa G. I. G. stara się, tam gdzie 
to jest możliwe, opierać się na współpracy bibliotek 
zjednoczeniowych. Biblioteki te otrzymują pismo z po
leceniem poinformowania o jego treści bibliotek tech
nicznych jednostek podległych danemu zjednoczeniu, 
a często mają też dopilnować wykonania zawartych 
w nim zaleceń. Biblioteka Dyrekcji Zjednoczenia sta
nowi zatem niejako pierwszy szczebel nadzorczy, ma 
obowiązek wglądu w  sprawy bibliotek kopalnianych 
i roztaczania nad nimi opieki. Biblioteki zjednoczeń są 
zazwyczaj większe, lepiej wyposażone i sprawniej pro
wadzone od bibliotek kopalnianych i znajdują się w  ogó
le na wyższym poziomie. W  niektórych zjednoczeniach 
kontakt tego rodzaju jest już od dawna nawiązany i sta
le utrzymywany, jak np. w Rybnickim Zjednoczeniu 
P. W., które tak pod względem współpracy z bibliote
kami kopalnianymi, jak i pod innymi względami wysuwa 
się na pierwsze miejsce; w innych natomiast współpraca 
pozostawia jeszcze wiele do życzenia, biblioteki zjedno
czeniowe za mało okazują zainteresowania biblioteka
mi kopalnianymi.
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Stały kontakt z bibliotekami w terenie przejawia sią 
również w nawiązanym pomiędzy nimi a Biblioteką Nau
kową G .1. G. wypożyczaniu ro.iądzybibliotecznym, na 
które kładzie się duży nacisk. Równocześnie dąży się 
do tego, by biblioteki prowadziły pomiędzy sobą akcję 
wzajemnych usług.

Pozostaje jeszcze do omówienia jedno z najważ
niejszych zadań A kcji Bibliotecznej: przeprowadzanie 
■lustracji bibliotek technicznych.

Dla strony kontrolowanej bezpośrednie korzyści w y
nikające z lustracji są trojakie:

Po pierwsze już sam fakt zjawienia się kogoś z zew
nątrz przybywającego na inspekcję wpływa dodatnio 
na usitosunkowanie się do biblioteki ze strony kierow
nictwa zakładu, 'które widzi, że Ministerstwo Górnictwa 
przejawia zainteresowanie dla działalności biblioteki. 
Po drugie, każda wizytacja stanowi okazję do udzielenia 
porad i wskazówek. Po trzecie lustrator stara się wyba
dać, jakie są bolączki i potrzeby biblioteki, po czym 
w miarę potrzeby i możliwości interweniuje w tych 
sprawach w dyrekcji zakładu. —  W  wyniku kontroli 
powstaje protokół obejm ujący w części pierwszej opis 
stanu faktycznego biblioteki, a w drugiej uwagi i za
lecenia pokontrolne.

Dotychczas przeprowadzono w ciągu 14 miesięcy 
przeszło 70 lustracji bibliotek technicznych w dyrek-  ̂
cjach zjednoczeń,, kopalniach, koksowniach, w  warszta
tach naprawczych i innych —  to znaczy zlustrowano 
przeszło połow ę ogólnej liczby objętych przez Akcję 
Biblioteczną jednostek. Niektóre z nich zostały następnie 
wizytowane po raz drugi, prawie wszystkie nawiązały 
staiły telefoniczny i korespondencyjny kontakt z GIG 
przekazując mu w miarę potrzeby wszelkie informacje. 
Niektóre z bibliotek, chociaż w  ogóle nie były lustrowa
ne, pozostają już jednak w ścisłym kontakcie z Akcją 
Biblioteczną udzielając je j dokładnych o sobie infor
macji.

Jednym z cięższych problemów w Akcji Bibliotecz
nej jeet sprawa etatów. W  zakładach produkcyjnych, 
których załoga przekracza 3 ООО osób, przysługuje osob
ny etat bibliotekarza, względnie bibliotekarza-archiwi- 
isty, w mniejszych natomiast funkcje bibliotekarza pełnią 
pracownicy sprawujący inne zajęcia. Ponieważ uświa
domienie doniosłej roli, jaką spełniają biblioteki tech
niczne, wiele pozostawia niestety jeszcze do życzenia, 
a utarło się powszechnie nmiemanie. —  jakże niesłuszne 
i bezpodstawne —  że w bibliotece niewiele jest pracy, 
bibliotekarze obarczani bywają często dodatkowymi 
funkcjami, które nie pozwalają im na poświęcenie się 
sprawom biblioteki.

Ujmując w kilku zasadniczych punktach wytyczne 
A kcji Bibliotecznej w Przemyśle W ęglowym  stwierdzić 
trzeba, że:
1. Akcja Biblioteczna wailczy o istnienie w każdej bi- 

blioitece pracownika na osobnym etacie, o ile jest 
to zgodne ze schematem organizacyjnym, lub przy
najmniej na półetacie, odpowiedzialnego za prowa
dzenie biblioteki. W  wypadku, gdy bibliotekarz na
potyka na trudności związane z doborem nowości 
technicznych, winien mieć wyznaczonego opiekuna,

względnie komisję opiekuńczą składającą się z tech
ników.

2. Akcja Biblioteczna apeluje do dyrekcji zakładów, 
by etaty biblioteczne obsadzane były przez odpowied
nie siły, jak również by ograniczany był w  miarę 
możliwości przepływ pracowników powodujący prze
chodzenie biblioteki z rąk do rąk.

3. A kcja  Biblioteczna czyni starania, by przesunąć bi
blioteki techniczne z pionu administracyjnego, w  któ
rym przeważnie się znajdują, do pionu technicznego, 
co jest słuszne z uwagi na zadania tych bibliotek, 
a co pozwoliłoby na uzyskanie wyższych grup uposa
żeniowych dla bibliotekarzy.

4 Akcja Biblioteczna dąży wszelkimi siłami do w yro
bienia u dyrekcji poszczególnych zakładów świado
mości, jak ważne są cele i zadania bibliotek tech
nicznych, a równocześnie stara się nakłonić te czyn
niki do roztoczenia opieki nad bibliotekami tech
nicznymi, do udzielania im swego poparcia, do czu
wania nad obsadzeniem etatów przez odpowiednich 
pracowników, jak również do stworzenia bibliotekom 
odpowiednich warunków lokalowych pozwalających 
na wykorzystywanie zbiorów na miejscu i do zapew
nienia wystarczającego budżetu.

5. Akcja Biblioteczna pojmuje jako jeden z zasadni
czych swoich celów  krzewienie czytelnictwa i dotar
cie z literaturą techniczną do każdego pracującego 
w górnictwie, tak pracownika umysłowego jak i fi
zycznego, propagowanie książki technicznej oraz w y
chowanie i poprowaidzenie czytelnika tak, by  lektura 
pomagała mu w pracy, podnosiła jego kwalifikacje 
zawodowe, by mógł sięgać po coraz to trudniejsze 
i na wyższym poziomie technicznym będące dzieła.
Tak wyglądają w  ogólnych zarysach zasadnicze za

dania Akc;ji Bibliotecznej w  Przemyśle W ęglowym. —  
Co się tyczy ich dotychczasowej realizacji, to należy 
stwierdzić, że dzięki A kcji Bibliotecznej uzyskano sto
sunkowo liczne sukcesy, które wyrażajją się głównie 
w przywróceniu etatów, poczynieniu przesunięć perso
nalnych, przydzieleniu lokali, zwiększeniu dotacji, ulep
szeniu pracy bibliotek. W ydaje się zatem, że pomimo 
wciąż jeszcze nierozwiązanych trudności, bilans 14 mie
sięcznych osiągnięć A kcji Bibliotecznej w Przemyśle 
W ęglow ym  nazwać można bilansem pozytywnym. Jak 
w każdej innej dziedzinie tak i w bibliotekarstwie wiele 
istnieje jeszcze niezrozumienia i wiele piętrzy się trud
ności, które musimy pokonać. Toteż walczymy z zacofa
niem i staramy się rozpowszechniać szeroko szacunek 
dla literatury tecłmicznej. Nie łudzimy się, że zaraz, dziś, 
pójdzie wszystko po naszej myśli. Nie od razu uda nam 
się stworzyć nienagannie prowadzone i spełniające sw o
je zadania biblioteki techniczne, ale konsekwentnie dą
żymy do tego, by biblioteki te powstawały i by miały 
dogodne warunki rozwoju.

Bo nie ma produk •'.ji bez zastosowania odpowiedniej 
techniki, a nie ma podnoszenia poziomu technicznego 
bez literatury technicznej.

Romana Jacimirska 
Stalinogród
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Narada czytelnicza na temat książki technicznej
W  maju br. odbyła sią w Zakładach Przemysłu 

Metalowego im. J. Stalina w Poznaniu narada czytel
nicza* na temat książki technicznej z udziałem autorów 
i przedstawicieli wydawnictwa (Państwowycn W ydaw 
nictw Technicznych). Tematem narady była wydana 
w styczniu 1953 r. książka mgr inż. A. Tomaszewskiego 
pt. „Zarys metrologii warsztatowej", omawiająca pod
stawy pomiarów warsztatowych i zasady konstrukcji 
środków mierniczych.

W  czytelni Biblioteki Technicznej zebrało sią po 
pracy ponad 100 osób —  byli to pracownicy Zakładów: 
racjonalizatorzy produkcji, majstrowie, brygadziści, tech
nicy i inżynierowie. Zebranie zagaił przewodniczący 
Klubu Techniki i Racjonalizacji, a następnie kierownik 
Biblioteki krótko przedstawił dotychczasowy rozwój 
biblioteki i stosowane formy pracy z czytelnikami. Je
szcze kilka słów o pracach obecnego na sali autora 
książki i zabierają już głos goście.

Szereg pracowników —  każdy ze swego punktu w i
dzenia, omawia książką, wyraża swoje wrażenia i opinie, 
stara sią ocenić ją pod wzglądem przydatności do jego 
pracy zawodowej.

Wreszcie, wśród ogólnego zainteresowania, zabiera 
głos autor książki —  odpowiada na postawione zagad
nienia i pytania, na prośbą jednego z czytelników opo
wiada też o „narodzinach" tej książki. W śród obecnych 
na sali daje sią zauważyć duże zainteresowanie. W yja
śniają sią sprawy, które były dotychczas wątpliwe lub 
niejasne, w sposób jak najbardziej w idoczny nawiązuje 
sią nić współpracy miądzy autorem książki a je j czy
telnikami, miądzy teoretykiem i znawcą zagadnienia 
a pracownikami, którzy w codziennej sw ojej pracy spo
tykają sią z opisywanymi zagadnieniami.

Rozmowa przebiega żywo, ponieważ dotyczy tema
tu interesującego wszystkich obecnych. Mimo, że na
rada przeciągnęła sią ponad dwie godziny, nikt nie 
opuszcza zebrania.

Po wypowiedziach autora książki dyskusja schodzi 
na tematy bardziej ogólne ,—  korzystając z obecności 
dyrektora i głównego redaktora P.W.T. —  omawia sią 
życzenia czytelników i zapotrzebowania na książki tech

niczne; pracownicy przedstawiają swoje uwagi krytycz
ne na temat dotychczasowych wydawnictw, mówią o ce
nach książek, o rodzaju druku, o błędach, o oprawie, 
zwracają też uwagą na brak literatury w zakresie nie
których aktualnych tematów itp.

Wszystkie uwagi spotykają sią z życzliwym przy
jęciem  i są skrzętnie zapisywane. Tylko w takiej atmo
sferze, szczerej i krytycznej dyskusji nacechowanej wza
jemną życzliwością, narada może dać korzyści zarówno 
czytelnikom, jak i autorom i wydawcom. W ydawca do
wiaduje się, jakie są zainteresowania odbiorców, czego 
oni oczekują od książki i jaką chcą mieć książkę. Autor 
sam przekonuje się, z jakim przyjęciem spotyka się jego 
książka; przez kogo i jak jest czytana i czy zaspokaja 
potrzeby czytelników. Czytelnicy wreszcie uczą się 
w ten sposób coraz lepiej czytać książki, szanować je 
i korzystać z nich w codziennej pracy.

Była to pierwsza tego rodzaju narada w  Zakładach 
(a prawdopodobnie też pierwsza w Polsce). Poza osiąg
nięciami były też niedociągnięcia, na które trzeba ko
niecznie zw rócić uwagę, aby nie powtarzały się w na
stępnych tego rodzaju nairadach. Przede wszystkim 
trzeba starać się, aby przed taką naradą jak najwięcej 
osób przeczytało książkę będącą przedmiotem dyskusji 
i aby jak najwięcej z tych osób przybyło na naradę 
i szczerze zabierało głos. Naradę ogólną na temat książ
ki trzeba poprzedzić zebraniami mniejszych zespołów 
czytelników, aby ustalić i rozdzielić tematy do dysku
sji —  w ten sposób dyskusja będzie bardziej uporząd
kowana, łatwiejsza dla słuchaczy i bardziej treściwa, nie 
będzie niepotrzebnych powtórzeń. Trzeba też zwrócić 
szczególną uwagę na liczny udział pracowników produk
cyjnych w naradzie i zachęcić ich do swobodnego zabie
rania głosu.

Przygotowując naradę czytelniczą należy pamiętać, 
że głównym jej celem jest, aby książka techniczna do
tarła do każdego warsztatu i do rąk każdego pracownika 
i aby nauczyć go korzystać z niej w  codziennej pracy.

Eugeniusz Talejko 
Kierownik Biblioteki Techn. ZISPO

Siedem lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
Siedem lat działalności, to okres stosunkowo dość 

długi, aby można sią było pokusić o charakterystyką 
pracy i dorobku młodej instytucji, stawiającej sobie za 
cel udostępnienie książki mieszkańcom Krakowa i N o
wej Huty. W  artykule ogłoszonym w r. 1949 („Bibliote
karz" nr 9— 10) opisałem szeroko starania postępowych 
działaczy oświatowych o założenie M iejskiej Biblioteki 
Publicznej podejmowane w Krakowie od r. 1905. Tutaj 
przypomnę jedynie ten fakt, że w  okresie międzywo
jennym resort odpowiedzialny za siprawy kulturalne nie 
zdobył się nawet na zainteresowanie się tym, czy zain-

wentaryzowano i opracowano zbiory przekazane miastu 
przez takich ofiarodawców jak dr Józef Kownacki i inż. 
K. Rolle.

Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji Miejska Bi
blioteka Publiczna im. E. Bandrowskiego, założona 
w r. 1922, jakby ,,na odczeipne" i umieszczona przy bi
bliotece Muzeum Przemysłu Artystycznego, nie odgry
wała żadnej roli w życiu kulturalnym i umysłowym Kra
kowa i do wybuchu w ojny w r. 1939 nie miała więcej 
jak 4500 tomów, i to tylko częściowo opracowanych. 
Z takim księgozbiorem niewiele można było zdziałać dla
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sprawy upówszechnienia czytelnictwa. Zresztą dziedzina 
czytelnictwa była domeną Tow. Szkoły Ludowej, róż- 
nychi organizacji społecznycłi a przede wszystkim kil
kudziesięciu wypożyczalń prywatnych, które obsługi
wały swą klientelę pod hasłem schlebiania jej gustom, 
choćby najbardziej niewybrednym —  byle uzyskać 
dochód.

Praca nad organizacją M iejskiej Biblioteki Publicz
nej rozpoczęła się po w ojnie dopiero w  maju 1946 r. Bi
bliotekę trzeba było organizować dosłownie od podstaw. 
Trudności były duże, bo nie było ani lokalu, ani ksią
żek (prócz niewielkich starych zasobów), ani sprzętu, 
a budżet był bardzo skronmy. Toteż pierwsze lata 
(1946— 1949) wypełnione były po prostu walką o byt, 
o prawo obywatelstwa dla młodej placówki, zabiegami 
o wzrost księgozbioru, o lokal, o budżet i etaty. W  tym 
okresie Miejska Biblioteka Publiczna przechodziła różne 
koleje, kilkakrotnie zmieniała pomieszczenie, zanim 
wreszcie z końcem r. 1949 uzyskała lokal obszerniejszy 
do którego przeniosły się niektóre agendy zajmujące się 
organizacją sieci bibliotecznej, a następnie centrala.

W  tym początkowym okresie, gdy Biblioteka mie
ściła się ,rkątem" w lokalu innej instytucji, albo na 
III piętrze „Domu Kultury" w oficynie —  nie odgry
wała ona poważniejszej roli i szerszej działalności nie 
prowadziła. Z braku pomieszczenia nie mogła ona nawet 
przejąć księgozbiorów przedwojennych dla niej prze
znaczonych, a zespół magazynu metalowego zamówiony 
dla Biblioteki trzeba było złożyć na dwa lata z górą na 
przechowanie, bo nie było go gdzie wstawić. Dopiero 
w czwartym roku swego istnienia, tj. w  roku 1949 pod
jęła Biblioteka szerszą działalność, organizując 4 wypor 
życzalnie dzielnicowe i sieć 70 punktów bibliotecznych. 
Bodźcem do przezwyciężenia martwego punktu i pod ję
cia pracy w  tak szerokim zakresie było przyznanie Bi
bliotece 4 kompletów książek dla bibliotek filialnych 
w ramach wielkiej akcji państwowej zakładania 1600 bi
bliotek gminnych.

Momentem przełomowym w rozwoju Biblioteki było 
przeniesienie je j do obecnego lokalu w budynku miej
skim przy Placu W W  Świętych 6 (róg ul. Brackiej 12) 
na parterze, co umożliwiło przyspieszenie opracowania 
wielkiej ilości przybytków, jakie napłynęły do Biblio
teki w ostatnim kwartale 1949 r., scalenie dawnych księ
gozbiorów z nabytkami powojennymi, ustalenie organi
zacji wewnętrznej i zorganizowanie czytelni naukowej 
w oparciu o księgozbiór podstawowy. Dynamika roz
woju Biblioteki od r. 1949 jest ogromna. Świadczy o tym 
następujące zestawienie, ilustrujące wzrost księgozbio
ru i czytelnictwa:

Rok Księgozbiór Czytelnicy W ypożyczenia

1946 7561 212 963
1947 14322 600 21553
1948 22392 2168 41624
1949 30920 6756 82447
1950 72937 9042 167057
1951 87304 13394 313717
1952 105904 21847 432583
1953 (I półr.) 111482 20988 272754

Już z tego zestawienia wynika, ze Biblioteka roź- 
wija się w szybkim tempie. Księgozbiory jej wzrosły 
w  r. 1950 więcej niż o 135“/o , a przeciętny przyrost 
w ostatnich latach wynosi 15000 tomów rocznie. Od 
r. 1950 zaznacza się również znaczny przyrost ilości czy
telników i wzrost liczby wypożyczeń. W  porównaniu 
z rokiem 1949 ilość wypożyczeń osiąga ponad 200®/o.

Ważnym momentem w rozwoju Biblioteki było uru
chomienie w  centrali Czytelni głównej o charakterze 
naukowym. Czytelnia otwarta została 15 XI 1950 r. Po
siada ona do dyspozycji czytelników tylko 30 miejsc. 
Początkowo była ona dostępna dla czytelników tylko 
jednorazowo w godzinach popołudniowych od 14—20. 
Ten stan trwał do 15 września 1951 r. W  tym okresie 
zanotowano w Czytelni 4000 odwiedzin. Po udostępnieniu 
Czytelni przez cały dzień (od 8— 20) frekwencja się pod
niosła tak, że jesienią 1951 r. 'korzystało z niej prze
ciętnie 80 osób dziennie. W  następnych latach fre
kwencja w Czytelni jeszcze bardziej wzrosła, o czym 
świadczy następująca tabelka ruchu czytelników i w y
pożyczeń:

Rok czytelnicy 
stali

odwiedziny wypożyczenia

1951 1293 9690 10902
1952 2055 25351 29497
1953 (I półr.) 867 13433 19920

Ilość i częstotliwość odwiedzin świadczy, że Czytel
nia Miejskiej Biblioteki ma największą frekwencję po
Czytelni Biblioteki Jagiellońskiej.

Przed dwoma laty, ściślej mówiąc w kwietniu 1951 r.. 
Miejska Biblioteka Publiczna objęła zasięgiem swego 
działania także teren Nowej Huty. Początki były skrom
ne. Przejęto wówczas bibliotekę gminną we wsi Mogiła, 
na terenie której rozpoczęła się w  r. 1950 budowa mia
sta Nowa Huta. Księgozbiór owej biblioteki gminnej 
obejmował około 1750 tomów i nie różnił się niczym od 
księgozbiorów wszystkich innych bibliotek gminnych. 
Nie uwzględniał on specjalnych potrzeb i specyfiki no
wego środowiska wielkiej budowli socjalizmu. Księ
gozbiór tej biblioteki, przekształconej na bibliotekę dziel
nicową, uzupełniono z zasobów M iejskiej Biblioteki Pu
blicznej już w r. 1951 do 3000 tomów, a w następnym 
roku do 5600 tomów. Obecnie biblioteka ta posiada 
do dyspozycji 6500 tomów.

W obec rozbudowy Nowej Huty okazało się koniecz
ne uruchomienie nowej placówki bibliotecznej na Osie
dlu C-1 (Bieńczyce). Niestety projektanci miasta nie 
uwzględnili w swych planach pomieszczeń na biblioteki 
dzielnicowe i dlatego Miejska Biblioteka Publiczna na
trafia na duże trudności lokalowe w Nowej Hucie. 
Pierwsza jej placówka mieściła się początkowo w jedno
izbowym lokalu, od roku zaś mieści się w lokalu miesz
kaniowym złożonym z dwóch pokoi i kuchni. Oczywi
ście jest to lokal nieodpowiedni i już dzisiaj stanowczo 
nie wystarczający. Znacznie korzystniej przedstawia się
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Sytuacja bibliot&ki dzielnicowej w Bieńczycach. Nau
czeni doświadczeniem domagaliśmy się odpowiedniego 
lokalu, a w braku takiego lokalu zażądaliśmy adaptacji 
dwóch kompleksów mieszkaniowych do potrzeb bibliote
ki. W  rezultacie uzyskaliśmy lokal czteroizbowy, w któ
rym mieści się wypożyczalnia i dwie czytelnie (dla do
rosłych i dla młodzieży). Otwarcie tej biblioteki wyprze
dziło o trzy tygodnie sesję wyjazdową Min. Kultury 
i Sztuki w  Nowej Hucie, która wydatnie przyczyniła się 
do wzmożenia tętna życia kulturalnego w  Nowej Hucie. 
Zaczyna się jakiś ruch w  ,,czerwonych kącikach", zwięk
sza się ilość odczytów  i imprez kulturalnych. O czyw i
ście największym powodzeniem cieszy się cyrk, ale 
z nim ani prelegenci, ani recytatorzy czy bibliotekarze 
konkurencji wytrzymać jeszcze nie mogą.

Rezultaty, jakie osiągnęła Biblioteka Miejska na 
terenie Nowej Huty są na razie skromne. Pierwsza pla
cówka w chwili je j przejmowania miała zaledwie 144 
czytelników. Do końca r. 1951 pozyskała 810 czytel
ników, tak że w ciągu całego roku korzystało z niej 954 
czytelników. Rok 1952 rozpoczęła z 768 czytelnikami, 
a w  ciągu roku pozyskała 582 czytelników. Jednakże 
w tym samym okresie ubyło aż 258 czytelników, którzy 
odeszli z Nowej Huty lub zmienili miejsce pracy na te
renie samej Nowej Huty i przestali korzystać z biblio
teki. W  r. 1951 przeciętna wypożyczeń na jednego czy
telnika wynosiła 10 książek. Natomiast w r. 1952 w y
niosła ona już około 16 książek. Rok 1953 rozpoczęto ze

sianem około 1000 czytelników, pozyskano w okresie 
półrocza 167 osób, jednakże na rzecz nowej placówki 
w Bieńczycach lub wskutek przeniesienia się na inne 
osiedla Nowej Huty ubyło aż 359 osób tak, że obecnie 
z biblioteki na Osiedlu A -l korzysta tylko 900 czytel
ników. Ta płynność jest znamienną cechą życia w  N o
wej Hucie. Zjawisko to występuje w okresie budowy 
szczególnie wyraziście na tych osiedlach, gdzie znajdują 
się hotele robotnicze. Niestety ta płynność pociąga za 
sobą również i straty dla biblioteki, gdyż niejeden ro
botnik lub junak przenosząc się albo wyjeżdżając z N o
wej Huty zabiera ze sobą ,,na pamiątkę" także i książki 
wypożyczone z biblioteki.

Znacznym zainteresowaniem cieszy się nowa placów
ka biblioteczna na Osiedlu C-1. W  krótkim i dla sprawy 
czytelnictwa niezbyt korzystnym okresie maja i czerwca 
br. pozyskała ona już około 300 czytelników. W  tej licz-' 
bie jest pewna ilość czytelników, którzy poprzednio ko
rzystali z biblioteki na Osiedlu A -l, lecz ogromna więk
szość, to czytelnicy nowi, chłonni i bardzo aktywni. In
teresują się księgozbiorem, formułują swoje życzenia, 
domagają się książek technicznych i popularno-nauko
wych. Oczywiście centrala stara się te życzenia zaspo
koić, czerpiąc także z zasobów W ojew ódzkiej Biblioteki 
Publicznej, która udostępniła czytelnikom Nowej Huty 
swe zbiory.

Sieć placówek M iejskiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie obejmuje obecnie prócz centrali i Czytelni

Punkt biblioteczny dla ̂ niewidomych w Krakowie
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głównej —  15 wypożyczalń dzielnicowych (w tym dwie 
w Nowej Hucie) i jedną bibliotekę dziecięcą. Ponadto 
Biblioteka obsługuje poiprzez swój oddział sieci biblio
tecznej —  58 stałych punktów bibliotecznych i 60 punk
tów specjalnych w szkołach, zakładach pracy i świetli
cach organizacyjnych. W  tej całej sieci bibliotecznej 
udostępnia się obecnie czytelnikom około 73000 tomów. 
Czytelnia dysponuje księzgozbiorem około 14000 tomów. 
Łącznie do obsługi czytehaików oddano więc około 87000 
tomów, co stanowi 82“/o opracowanych zbiorów. Uważa
my to za największy sukces Biblioteki i całego zespołu 
pracowników. Księgozbiory samych tylko wypożyczalń 
dzielnicowych powiększono w ciągu półrocza bieżącego 
roku o blisko 10000 tomów. W  sieci tej jest obecnie po
nad 49000 tomów, którymi obsługuje się 12260 czytelni
ków. Na jednego czytelnika przypadają więc przeciętnie 
4 książki. Oczywiście stosunek ten w  rzeczywistości 
kształtuje się rozmaicie, gdyż w Nowej Hucie biblioteki 
dysponują większą ilością książek, natomiast w innych 
wypożyczalniach o dużej ilości czytelników przypadają 
tylko trzy książki na czytebika.

Projebt sieci bibliotecznej przewiduje 25 w ypoży
czalń dzielnicowych, w tym 4— 5 na terenie Nowej Huty. 
Obecna sieć placóweik nie obejmuje! jeszcze terenu całe
go miasta. Kilka dzielnic o dużym zagęszczeniu ludności 
nie posiada dotąd bibliotek dzielnicowych, w  niektórych 
zaś dzielnicach wypożyczalnie mieszczą się na uboczu 
w punktach niedogodnych dla czytelników. Oczywiście 
ta sprawa lokalizacji i pomieszczeń dla bibliotek dziel
nicowych, to ciężki i trudny problem polityki bibliotecz
n ej.'Z dobycie  lokalu na bibliotekę przychodzi z wielką 
trudnością, choćby dlatego, że placówki handlu uspo
łecznionego zajęły wszystkie większe lokale. Nie bez 
winy jest też dyrekcja Biblioteiki, że w początkowej fa
zie pracy organizacyjnej zadowalała się małymi lokala
mi posklepowymi, nie mającymi żaidnego zaplecza i nie 
pozwalającymi na rozwój placówek. Obecnie dąży się 
planowo do poprawy lokalizacji i poszerzenia lokali bi
bliotecznych.

W  latach 1949— 1950 organizowano biblioteki dziel
nicowe przede wszystkim w dzielnicach odległych od 
centrum miasta, zamieszkałych głównie przez ludność ro
botniczą. Placófwki te spełniły bardzo poważną rolę, bo 
przyczyniły się wydatnie do upowszechnienia czytelnic
twa i do podniesienia jego jakości, a także przyspieszyły 
likwidację prywatnych zaczytanych d zaśmieconych kry
minalistyką wypożyczalń handlowych. Celem udostęp
nienia książki mieszkańcom nawet najodleglejszych 
osiedli należących do Krakowa zorganizowano sieć sta
łych punktów bibliotecznych, obejmujących głównie pe
ryferie miasta (58). Ponadto nawiązano kontakty ze szko
łami, zakładami pracy i świetlicami, organizując w nich 
60 punktów  specjalnych. Jednym z najwcześniej uru
chomionych punktów specjalnych jest punkt bibliotecz
ny dla niewidomych, zorganizowany przy finansowym 
poparciu Miejskiej Biblioteki Publicznej, która przezna
czyła pewną kwotę na przepisanie książek alfabetem 
ВгаШе'а. Kilka punktów ibLbliotecznych zdołało pozy

skać tak znaczną ilość czytelników, że zaszła koniecz
ność przekształcenia tych placówek na wypożyczalnie 
dzielnicowe (Dąbie. Dębniki, Rakowice).

Cała sieć wypożyczalń i punktów bibliotecznych jest 
obsługiwana bezpośrednio przez centralę, co stanowi dla 
niej niemałe obciążenie. Oczywiście scentralizowana jest 
także sprawozdawczość. Punkty biblioteczne zaróлvno 
stałe jak i specjalne zobowiązane są do sprawozdawczo
ści miesięcznej. Jednakże sprawozdawczość punktów, 
zwłaszcza co do terminowości, pozostawia dużo do ży
czenia. W  centrali prowadzi się specjalną kartotekę sta
tystyczną pracy punktów i wypożyczalń na kartach wła
snego wzoru.

Od r. 1950 podjęto planową akcję na rzecz propa
gandy literatury popularno-naukowej i społeczno-poli- 
tycznej. Uzyskano już poważne wyniki, gdyż 25— 30®/o 
ogólnej ilości wypożyczeń w wypożyczalniach dzielni
cowych stanowi literatura nie wchodząca w zakres bele
trystyki. Dużą popularnością cieszy się literatura infor
mująca o procesach produkcji.

Eksperymentalnie przeprowadzono na terenie biblio
teki dzielnicowej w  Nowej Hucie próbne badania doty
czące struktury czytelnictwa. Wyniki, jakie tam uzy
skano, nie odbiegają na ogół od danych ogłoszonych 
w publikacji Centralnego Zarządu Bibliotek „Zagad
nienia czytelnictwa w  Polsce Ludow ej". Okazało się, że 
spośród 500 książek wypożyczonych przez 20 wybranych 
na chybił trafił czytelników było 23"/o klasyków litera
tury polskiej, 20“/o literatury radzieckiej, 15“/o klasyków 
literatury obcej, 13®/o literatury polskiej współczesnej, 
ll®/o literatury współczesnej obcej, 9°/o literatury spo
łeczno-politycznej i 9“/o literatury technicznej i popular
no-naukowej. Badania struktury czytelnictwa wykazują, 
że ogólny poziom  czytelnictwa podniósł się ogromnie.

Na zakończenie kilka słów o strukturze społecznej 
czytelników. Na ogólną ilość około 21000 czytelników 
25®/o stanowi młodzież do lat 14, ponad 18“/o stanowi 
młodzież od lat 14— 18, natomiast czytelników dorosłych 
jest około 57“/o. W śród czytelników dorosłych 40'’/o sta
nowią robotnicy, lecz na ten wysoki odsetek wpływają 
przede wszystkim pracownicy Nowej Huty. W  biblio
tece dzielnicow ej w  Bieńczycach około 8 0 %  stanowią 
robotnicy i technicy.

Wspomniałem już, że Miejska Biblioteka Publiczna 
nie obejmuje jeszcze terenu całego Krakowa, mimo że 
dociera do najodleglejszych nawet osiedli. Dość pow ie
dzieć, że w  centrum miasta nie posiada dotychczas w iel
kiej i zdolnej do obsłużenia śródmieścia wypożyczalni. 
Tłumaczy się to tym, że zasoby Biblioteki nie wystar
czają jeszcze do zaspokojenia potrzeb czytelniczych lud
ności całego miasta. Jednakże wyniki, jakie uzyskano 
w okresie dotychczasowej działalności, świadczą o sta
łym rozwoju instytucji i o coraz lepszym i pełniejszym 
wykonywaniu przez nią ważnych zadań w  zakresie udo
stępniania książki i xipowszechnian/ia czytelnictwa.

Józef Korpała 
Kraków
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z doświadczeń w zakresie gromadzenia zbiorów 
w bibliotece szkoły wyższej

Funkcjonowanie działu gromadzenia zbiorów w bi
bliotekach naukowych specjalnych jest ściśle uzależnio
ne od charakteru i kierunku specjalizacji danej bibliote
ki; dlatego też warto zastanowić się, jaki wywiera to 
wpływ na politykę gromadzenia zbiorów jak też na samą 
technikę biblioteczną w tym dziale.

Problem jest o tyle ważny, że dzisiaj nie ma prawie 
biblioteki, która by nie specjalizowała się w jednym lub 
kilku kierunkach. Ulegają temu prawu również biblio
teki uniwersalne jak uniwersyteckie czy  miejiskie.

Biblioteka W yższej Szkoły Ekonomicznej w  Łodzi 
może służyć jako przykład biblioteki o specjalizacji do
kładnie określonej, idącej przede wszystkim po linii spe
cjalizacji uczelni. Doświadczenie w zakresie gromadzenia 
zbiorów w tej bibliotece nasuwa cały szereg zagadnień 
ważnych i istotnych, jak przypuszczam, i dla innych bi
bliotek tego typu; dlatego chcąc podzielić się doświad
czeniem postaram się omówić sprawy najważniejsze.

Biblioteka posiada księgozbiór o charakterze przede 
wszystkim ekonomicznym, jednakże w dziedzinach takich 
jak: włókiennictwo, skórnictwo, papiernictwo, gromadzi 
piśmiennictwo w jak najszerszym zakresie, co wyzna
czone jest specjalizacją kilku katedr uczelni oraz zapo
trzebowaniem przemysłu regionu łódzkiego.

Już sam fakt, że biblioteka istnieje przy wyższej 
uczelni, wyznacza specyficzny charakter ipolityki zakupu 
i samego księgozbioru, którego najwięcej pracującą czę
ścią staje się księgozbiór wypożyczalni studenckiej 
(oznaczany przyjętym powszechnie symbolem ,,W") skła
dający się z podręczników wyznaczonych jako lektura 
do egzaminów.

Podręczniki księgozbioru „W " ujęte są w osobnej 
księdze inwentarzowej i katalogu i zakupywane w  wielu 
egzemplarzach, których ilość określają zamówienia skła
dane przez kierowników poszczególnych katedr. Księgo
zbiór ,,W " jest więc bardzo ważną częścią zbiorów bi
blioteki i dlatego należy zwrócić baczną uwagę na spraw
ność jego funkcjonowania. Polega ona między innymi 
na szybkości, z jaką książka zostaje do niego włączona 
po zakupieniu w księgarni. Sprawa ta jest szczególnie 
ważna ze względu na terminy obowiązujące studentów 
do lektury poszczególnych pozycji, oraz na terminy prac 
seminaryjnych, do których te podręczniki są potrzebne. 
Wykazy tych książek i terminy podawane są przeważnie 
w zamówieniach kierowników katedr, ale często zapo
trzebowanie jest nagłe i należy je natychmiast zaspokoić. 
Jest to powodem stworzenia osobnej księgi inwentarzo
wej i katalogu księgozbioru „ W  , co pozwala na szyb
kie opracowanie i udostępnienie z pominięciem normal
nej drogi książki w bibliotece. W  księgozbiorze głów 
nym pozostaje zawsze Jeden egzemplarz tej książki, a na 
kartkach katalogu głównego dopisuje się jej sygnatury 
z księgozbioru ,,W". Osobny katalog księgozbioru ,,W" 
ułatwia studentom w dużym stopniu odszukanie potrzeb
nego dzieła i chroni katalog główny przed zniszczeniem 
na skutek częstego szukania pewnych pozycji.

Jak widzimy, specjalizacja tego typu określa poli
tykę i technikę zakupu i stawia dezyderat jak najspraw

niejszej organizacji zakupu i działu gromadzenia zbio
rów.

W  związku z tym zachodzi potrzeba dokładnej 
i uważnej obserwacji rynku księgarskiego i wydawni
czego ze względu zarówno na konieczność szybkiego 
wcielania do księgozbioru książek najpotrzebniejszych 
jak też gromadzenia wszystkich pozycji wydawniczych 
wchodzących w  zakres specjalizacji biblioteki.

Przy dzisiejszej planowej organizacji rynku wydaw
niczego i księgarskiego i dobrze funkcjonującej informa
cji bibliograficznej zagadnienie to nie przedstawia więk
szych trudności. Jako najważniejsze źródła informacji 
trzeba wymienić: „Przewodnik Bibliograficzny" i „Arkusz 
Zamówień Domu Książki". Pierwszy służy jako informa
cja o książkach, które już są wydane, drugi podaje poza 
tym termin wydania lub ukazania się książki w księgar
niach z dokładnością do terminu miesięcznego na wiele 
nieraz miesięcy naprzód. Pozostają jeszcze katalogi księ
garskie i... same książki., Wprowadzenie ostatnio w  księ
garniach ,,Domu Książki" wzorcowni nowości jest olbrzy
mim udogodnieniem dla bibliotekarzy, ponieważ mają 
oni zawsze świeże wydawnictwa ze wszystkich dziedzin 
odłożone na osobnej półce, co oszczędza wiele czasu i po
szukiwań. W  zakupie książek radzieckich orientuje do
kładnie miesięcznik ,,W ydawnictwa Radzieckie. Przegląd 
Nowości", oraz wzorcownie nowości w księgarniach.

Prowadzona na tej podstawie kartoteka dezyderatów 
rozpada się na kilka działów według języków. Naj
obszerniejszą jest kartoteka dezyderatów książek w  ję 
zyku polskim, z tym, że zakup antykwaryczny jest w y
dzielony ze względu na mniejszą ilość pozycji. W  Biblio
tece WSE w Łodzi kartoteka dezyderatów składa się 
w zasadzie z kartek w yciętych z ,,Przewodnika Bibliogra
ficznego" po 4 na każdą książkę, z których jedną zabiera 
ze sobą kupujący do księgarni jako dezyderatkę, a po za
kupieniu książki dołącza 3 pozostałe i nakleja na karty 
katalogowe. System ten jest wygodny z tego względu, że 
otrzymuje się gotowe dezyderatki ubocznie z okazji w y
cinania pozycji z ,,Przewodnika Bibliograficznego" nie 
wypisując ich specjalnie w tym celu. Po spełnieniu swe
go zadania wędrują one do katalogu.

W ielką przeszkodą są jednak duże różnice między 
czasem ukazania się książki a momentem wydrukowania 
jej opisu w ,,Przewodniku Bibliograficznym". W  prakty
ce mamy mnóstwo książek leżących nieraz kilka miesię
cy i czekających na kartki, co opóźnia ich wejście do 
katalogu i udostępnienie, a z drugiej strony dużą ilość 
wyciętych kartek i dezyderatek, których nie można zrea
lizować, bo książki nie ukazują się w księgarniach. To 
jest powodem, że ilość dezyderatek rośnie niepomiernie, 
co utrudnia operowanie nimi i orientację.

Ponieważ Biblioteka nasza zakupuje tylko niektóre 
pozycje — wchodzące w zakres jej specjalizacji —  w y
cinanie kartek z ,.Przewodnika Bibliograficznego", przy 
wymienionych trudnościach spowodowanych opóźnie
niem niektórych jego opisów, nie zdało w praktyce egza
minu, ponieważ okazało się, że system katalogowania na 
maszynie jest szybszy. Powodem najważniejszym jednak 
zarzucenia tego systemu w naszej bibliotece jest ko
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nieczność szybkiego udostępniania książek, co nie po
zwala na to, żeby książka leżała dłużej niż tydzień 
w oczekiwaniu na jej opracowanie. Dlatego też od roku 
1953 przeszliśmy na katalogowanie ręczne nowości z po
zostawieniem jednego egzemplarza „Przewodnika Biblio
graficznego" ЛУ wydaniu jednostronnym, którego kartki 
mają służyć jako dezyderatki, po zakupieniu książek 
wchodząc do kartoteki zamówień zrealizowanych.

M ówiąc o samym zakupie należy podkreślić, że bi
blioteka specjalna może się ograniczyć do jednej lub 
dwóch księgarń, w wyjątkowych tylko wypadkach po
szukując książek w innych. Większa księgarnia „Domu 
Książki” posiadająca pełny asortyment wydawnictw — 
w naszym wypadku technicznych d gospodarczych —  może 
dostarczyć prawie wszystkich ukazujących się nowości 
wydawniczych. Ułatwia to w dużym stopniu organizację 
zakupu zmniejszając lilość rachunków i dubletów, których 
nieraz trudno uniknąć przy dużej ilaści punktów zakupu.

Niezmiernie ważną rzeczą jest zapewnienie sobie 
współpracy księgarni z biblioteką. Księgarz, który znając 
zainteresowania bibliotekarza odkłada nowości, w razie 
braku jakiejś książki wyszukuje ją w  innych magazy
nach, sprowadza z innych miejscowości, stara się szybko 
i sprawnie obsłużyć bibliotekarza —  może bardzo ułatwić 
pracę i przyśpieszyć udostępnienie książki, a także 
zmniejszyć ilość pozycji wyczerpanych czuwając nad 
tym, aby każda książka interesująca (bibliotekarza przeszła 
przez jego ręce. Ze swej strony bibliotekarz, aby nie utrud
niać mu pracy, winien często odwiedzać księgarnię 
i utrzymywać z nią stały kontakt chociażby telefonicznie.

Przy zakupie antykwarycznym natomiast należy 
większą uwagę skupić na wartości ideologicznej ksią
żek i ich przydatności ze względu na specjalizację. I tu 
niezmiernie ważną jest współpraca z poszczególnymi ka
tedrami i komisją biblioteczną. Podobną uwagę należy 
zwrócić na książki pochodzące z wymiany. Stosunkowo 
wysokie ceny książek w  sprzedaży antykwarycznej, 
a także troska o obniżenie kosztów własnych są pow o
dem, że szczególną opieką należy otoczyć wymianę z in
nymi bibliotekami, ponieważ tą drogą można łatwo otrzy
mać wiele cennych pozycji, a jednocześnie zmniejszyć 
ilość własnych dubletów.

Organizacja wymiany polega z jednej strony na 
opracowaniu własnego zasobu dubletów i informowaniu 
o nich innych bibliotek, z drugiej strony —  na zorgani
zowaniu samego procesu wymiany.

Prawie wszystkie biblioteki mają możność prowadze
nia wymiany ze względu na posiadanie poważnych nie
raz zasobów dubletów pochodzących Czy to z darów, czy 
większej ilości zbiorów zabezpieczonych, czy też z prze
jęcia całych księgozbiorów innych bibliotek.

Biblioteki specjalne powinny starać się przede wszyst
kim o kontakt wymienny z bibliotekami pokrewnymi, 
a także większymi bibliotekami o charakterze uniwersal
nym, jak też z bibliotekami zagranicznymi.

Nazwa i adres biblioteki:.

Opracowanie własnego zasobu dubletów jest punk
tem wyjścia i warunkiem wymiany i dlatego powinno 
być jednym z naczelnych zadań działów gromadzenia 
zbiorów naszych bibliotek naukowych. Rzadko która 
biblioteka posiada cały zasób dubletów opracowany. 
Przeważnie dochodzą co jakiś czas nowe partie duble
tów, a jednocześnie wycofywane są wymienione. Cha
rakterystyczną więc cechą księgozbioru dubletów jest 
jego płynność. Dlatego też najlepszą formą jego ewiden
cji jest kartoteka. Prowadzenie inwentarza dubletów jest 
ze względu na ruchliwość księgozbioru raczej kłopotli
we i stwarza dodatkowe niepotrzebne zajęcie.

Istotną cechą jest układ kartoteki. W  Bibliotece WSE 
w Łodzi praktyka wykazała, że układ alfabetyczny jest 
najodpowiedniejszy, ponieważ zastosowanie układu dzia
łowego zmusza do klasyfikowania według działów, co 
zajmuje dużo czasu i nie zawsze jest możliwe na pod
stawie samej kartki. Układ alfabetyczny posiada jeszcze 
tę zaletę, że ułatwia odszukanie kartki, co w układzie 
działowym jest o wiele trudniejsze, zwłaszcza przy dużej 
ilości kart.

Zaletą natomiast układu działowego jest ułatwienie 
bibliotece otrzymującej kartotekę odszukania interesują
cych pozycji. Układ taki właściwy jest jednak tylko 
wówczas, jeśli kartoteka jest niewielka i nie rozrasta się 
zbyt szybko.

W  Bibliotece WSE w Łodzi ze względu na dużą ilość 
dubletów i ciągły napływ nowych kartek zastosowano 
inny nieco system. Polega on na tym, że tworzy się kilka 
kartotek ułożonych alfabetycznie numerując je kolejno. 
Każda z nich zajmuje jedno pudło obejmując pewną par
tię sygnatur. W  miarę przybywania nowych kartek włą
cza się je do nowych kartotek. Przy wymianie przesyła 
się poszczególne kartoteki bibliotekom, które przegląda
ją je kolejno. W  ten sposób kartki raz przejrzane przez 
jakąś bibliotekę nie trafią już do niej po raz drugi, czego 
nie można uniknąć, jeśli się ciągle włącza nowe kartki 
do tej samej 'kartoteki. Każda biblioteka, z którą prowa
dzi się wymianę, może więc przejrzeć wszystkie kartoteki 
otrzymując za każdym razem nową partię kartek.

W  wypadku znacznego zmniejszenia się ilości kart 
w kartotekach można je łączyć razem. Przy takim syste
mie układ działowy stwarzałby wielkie trudności i dla
tego został zastosowany układ alfabetyczny.

A by zapewnić sprawność funkcjonowania wymiany, 
należy w jakiś sposób prowadzić je j ewidencję. Jak dotąd 
w tej dziedzinie nie ma żadnych wzorów czy norm. Jest 
tylko doświadczenie poszczególnych bibliotek, które na 
własną rękę starają się tę sprawę rozwiązać.

W  Bibliotece WSE w Łodzi zastosowano karty dla 
poszczególnych bibliotek, z którymi przeprowadza się 
wymianę. Na kartach tych starano się uchwycić i podzie
lić na etapy proces wymiany, w wyniku czego powstał 
następujący wzór karty:

Sygn. bibl.

L .p .
W y s ł a n o W p ł y n ę ł o

Data
wysłania

Data
zwrotu

Ilość kart dubl. Książek
(wol.)

Data
w pły
nięcia

Data
zwrotu

Ilość kart dubl. Książek
(wol.)wysłano wybrano wysł. wybr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Całość dzieli sią na dwie części. Po lewej stronie 
zapisujemy wszystkie wysyłki wyclaodzące od nas, po 
prawej —  wszystkie wysyłki wpływające z biblioteki, 
z którą wymieniamy. W  pierwszej fazie wymiany operu
jem y zwykle kartami dubletowymi, kartotekami lub w y
kazami dubletów, a po ich wybraniu ze strony naszej 
i biblioteki z którą wymieniamy —  wybranymi książ
kami.

W  ten sposób w  rubr. 6 otrzymujemy w ostatecznym 
wyniku ilość woluminów dubletów wysłanych przez nas 
danej bibliotece, a w rubr. 11 —  ilość woluminów, która 
wpłynęła do nas z tej biblioteki. Pozwała to na dokład
ną orientację w stanie wymiany z każdą biblioteką, a je 
dnocześnie służy jako statystyka tej wymiany. Sygnatura 
biblioteki —  to skrót jej nazwy (np. BUW —  Biblioteka 
Uniwersytecka w  Warszawie), którym znakuje sią karty 
dubletowe wybrane przez daną biblioteką i wycofane 
z kartoteki.

Zastosowanie kart wymiany bardzo ułatwia jej orga
nizację, ponieważ sama korespondencja nie daje jej peł
nego obrazu.

Wymiana z bibliotekami Związku Radzieckiego i kra
jów  Demokracji Ludowej wygląda nieco inaczej. Przesy
łanie wykazów czy kart dubletowych w praktyce okazało 
się kłopotliwe i niecelowe, w obec czego przesyła się po 
prostu wykazy i katalogi nowości wydawniczych otrzy
mując w zamian nieraz bardzo cenne rzeczy z nowości 
zagranicznych. W  tym wypadku konieczne jest jednak 
ścisłe oikreślenie zainteresowań przez obie biblioteki, aby 
wymiana wzbogacała zbiory przede wszystkim w dzia
łach, w których sią specjalizują.

Wymiana międzybiblioteczna dubletów ma więc duże 
znaczenie, ale spełnić może sw oje zadanie tylko przez 
ciągłą troskę o opracowywanie tych druków, przez na
wiązywanie i utrzymywanie kontaktów między bibliote
kami, a także przez racjonalną organizację d technikę 
wymiany, której najważniejsze zagadnienia starałem się 
tutaj przedstawić.

Ujednolicenie procesu wymiany i jej ewidencji we 
wszystkich bibliotekach przyczyniłoby się niewątpliwie 
do jej usprawnienia.

Ryszard Nowakowski 
Łódź

Zlot absolwentów 
szkół bibliotekarskich

Zlot absolwentów szkół bibliotekarskich zorganizo
wany przez Ministerstwo Kultury —  Centralny Zarząd 
Bibliotek —  w dniu 29 czerwca zgromadził ok. 600 absol
wentów liceu m  bibliotekarskiego, państwowego kursu 
bibliotekarskiego, specjalizacji bibliotekarskiej na wyż
szych uczelniach, studiów bibliotekarskich Uniw. Łódz
kiego oraz niektórych absolwentów innych wydziałów, 
pracujących w bibliotekach na podstawie nakazów 
pracy.

Referat dyrektora Centralnego Zarządu Bibliotek po
sła Jagusztyna oraz doświadczenia młodych biblioteka
rzy z ich dotychczasowej praktyki dostarczyły obfitego, 
materiału do ożywionej dyskusji. Młodzi bibliotekarze 
wykazali w niej znajomość zagadnień i zamiłowanie do

pracy. Szczególnie korzystnie wyróżniła się grupa dy
skutantów —  absolwentów państwowego kursu biblio
tekarskiego w Jarocinie, a z absolwentów liceum kra
kowskiego kol. Teresa Grześkowiak z woj. b-ki publicz
nej w Białogardzie. Słabo uwidocznił się w  dyskusji 
udział absolwentów szkół wyższych —  może głównie 
dlatego, że na ogół nie .pracują oni w  bibliotekach pow- 
szecłmych, których problematyka była centralnym tema
tem dyskusji.

Z uznaniem należy podkreślić b. żywy oddźwięk, 
z jakim spotykały się wśród zebranych wszelkie postu
laty dotyczące dalszego kształcenia młodych biblioteka
rzy, dostępu do studiów wyższych, zorganizowania ko
respondencyjnej wyższej szkoły bibliotekarskiej. Jako 
ujemną cechę dyskusji trzeba wskazać niedostatek ele
mentów krytyki i samokrytyki.

Organizatorów zjazdu można hy obciążyć zarzutem, 
że ten zlot młodych bibliotekarzy różnił się od typowej 
konferencji bibliotekarskiej nie tematyką, lecz głównie 
tylko młodym wiekiem uczestników. Omawiano na nim 
obszernie aktualne zagadnienia pracy bibliotek pow 
szechnych, a pominięto specyficzne zagadnienia młodych 
kadr bibliotekarskich, ich postawy i sytuacji, typowych 
trudności, na jakie napotykają w pracy, opieki ze strony 
doświadczonych kolegów, reformatorskich dążeń m ło
dych, walki z naporem rutyniarstwa itd.

Mimo tych usterek w programie zlot przyniósł do
bre rezultaty, dał młodym bibliotekarzom bodźce do dal
szej pracy, wykazał im, że są przedmiotem szczególnej 
troski Państwa Ludowego.

Cz. K.

Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł 
najlepszej biblioteki

Centralna Komisja Konkursowa, po zbadaniu osiąg
nięć bibliotek publicznych w konkursie „O itytuł najlep
szej świetlicy, domu kultury i- biblioteki" wyróżniła na
stępujące placówki:

Bibliotekę W ojew ódzką w Lublinie , 
za inicjatywę w zakresie różnorodnych form propagandy 
książki i czytelnictwa, systematyczne opracowywanie 
i upowszechnianie pom ocy informacyjno-propagando- 
wych, umiejętne przeprowadzanie instruktażu na konfe
rencjach z bibliotekarzami i w  czasie wizytowania bi
bliotek.

Bibliotekę W ojew ódzką w Koszalinie . 
za celowo przemyślany program i systematyczne prze
prowadzanie doszkalania bibliotekarzy na okresowych 
konferencjach, zwłaszcza w zakresie wiązania pracy bi
bliotek z aktualnymi zagadnienia gospodarczymi i po
litycznymi.

Bibliotekę W ojew ódzką w Warszawie z siedzibą
w Pruszkowie

za zorganizowanie pom ocy informacyjno-bibliograficznej 
oraz opraco\Yywanie i dostarczanie bibliotekom mate- 
xiałóv.' do propagandy książki i czytelnictwa.

Bibliotekę W ojewódzką w Stalinogrodzie 
za dobrą i skuteczną współpracę z organizacjami maso
wymi i za celową opiekę nad bibliotekami gminnymi,
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pracującymi na terenach o różnorodnym składzie lud
nościowym.

Bibliotekę M iejską im. Ludwika W aryńskiego 
w Łodzi

za systematyczne rozwijanie czytelnictwa wśród szero
kich mas ludności i wciągnięcie do współpracy akty
wu czytelniczego.

Książnicę Miejską im Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

za łiarmonijne współdziałanie biblioteki naukowej z fi
liami oświatowymi w zakresie propagandy książki i czy
telnictwa.

Bibliotekę M iejską  w Gdańsku 
za wybitne postępy w  podniesieniu poziomu pracy z czy
telnikiem w filiach oświatowych i za udostępnienie 
i popularyzację materiałów dotyczących Gdańska i W y
brzeża.

Minister Kultury i Sztuki przyznał zespołom wyróż
niających się pracowników bibliotek wojewódzkich 
w L u b l i n i e  i K o s z a l i n i e  oraz bibliotek 
miejskich w Ł o d z i  i T o r u n i u  nagrody pie
niężne.

Wręczenie nagród odbyło się na Zlocie Przodowni
ków Czytelnictwa w dn. 31 maja 1953 w Wai'szawie.

Przegląd piśmiennictwa
Z zagadnień bibliotekarstwa 

i czytelnictwa w prasie
Sprawy bibliotek i czytelnictwa w tygodniku „'W ieś" — 
Pomoc czytelników w redagowaniu gazety  ;—  Krytyka  
działalności Rad Czytelnictwa i Książki —  Rękopisy 

fromborskie

W  każdym niemal numerze tygodnika „W ieś"  znaj
duje się artykuł, poruszający sprawy bibliotek i czytel
nictwa. Omówimy ważniejsze z nich z okresu ostatnich 
miesięcy.

W  dokonywujących się głębokich przemianach go 
spodarczych i społecznych na wsi olbrzymią rolę odgry
wają zagadnienia kultury. W  tworzeniu nowych treści 
kulturalnych pomaga prasa. Jej wielkie zadania ukazuje 
S e r g i u s z  J a ś k i e w i c z  w  artykule „Czytel
nictwo prasy na nowym etapie" (nr 20). Jest to etap 
walki o rozwój czytelnictwa świadomego i zorganizowa
nego, w którym chodzi o dotarcie z właściwym pismem 
do właściwej grupy czytelników. Jest to jednocześnie 
etap wychowywania przez prasę nowego aktywu tereno
wego, odpowiedzialnego za rewolucję kulturalną w gro
madach i w gminach. W  artykule „Prasa organizator 
kultury" (nr 21) J a n  D a n e c k i  mocno podkreśla 
tę właśnie wychowawczą stronę działania gazety, uczącej 
chłopa m. in. prawidłowego myślenia politycznego przez 
przenoszenie na wieś wytycznych Partii i Rządu.

Obok spraw organizacji biblioteik, koordynacji róż
nych sieci, zawartości księgozbiorów, szkolenia biblio
tekarzy, opieki Partii nad bibliotekami, poruszonych 
w artykule J ó z e f a  P o g ó r e c z n e g o  pt. „Poma
gajcie bibliotekarzom" (nr 31), dużo miejsca poświęcono 
w czasopiśmie sylwetkom działaczy. I tak np. w artykule 
„Organizator czytelnictwa i..." (nr 23) J a n  P o  c h r o ń  
pokazuje nam wiejskiego nauczyciela-ibibliotekarza, któ
ry od zwalczania analfabetyzmu, przez ciągłą walkę 
o zdobycie chłopa dla książki, doszedł do tego, że z tak 
trudnego terenu w III etapie konkursu czytelniczego na
płynęło aż 517 wypełnionych ankiet.

W śród tych sylwetek nie brak też obrazów pracy 
przedstawionych samokrytycznie, jak np. przez S e w e 
r y n a  S k a l s k i e g o  w artykoile „Jest dobrze, ale czy 
lepiej być nie może?" (nr 20).

Na szczególną uwagę zasługuje artykuł I r e n e u 
s z a  G w i d o n a  K a m i ń s k i e g o  (,,Wieś" 1953 
nr 21) pt. ,,U gnieźnieńskich bibliotekarzy". Autor w ży
wy i plastyczny sposób przedstawia nam postać kol. Lu- 
bawego, kierownika biblioteki gminnej, wkładającego 
cały swój zapał i energię w organizowanie czytelnictwa 
na wsi —  w punktach bibliotecznych. Aby ten cel osiąg
nąć, wyjeżdża często do wszystkich punktów bibliotecz
nych, pomaga ich kierownikom redagować gazetki ścien
ne i afisze reklamowe, organizuje narady. Tam zaś, gdzie 
praca szła najtrudniej,' wynalazł odpowiedniego kierow
nika pimktu, a dla ożywienia tam ruchu czytelniczego, 
organizuje przyjazd ekipy najgorliwszych, najlepszych 
czytelników hiiblioteki gminnej. Impreza zorganizowana 
przez ten zespół, zawierająca w swoim programie głośne 
czytanie fragmentów książki, część artystyczną ze śpie
wami, muzyką i inscenizacjami wybranych partii pow ie
ści oraz małą wystawę książek, zapoczątkowała przełom 
w pracy na tamtym terenie. Po roku pracy punkt biblio
teczny liczył już 64 czytelników. Podobne efekty pracy 
były i w innych punktach bibliotecznych. W  samej zaś 
bibliotece gminnej, której kol. Lubawy jest kierowni
kiem, pracują cztery zespoły czytelnicze, a biblioteka 
liczy ponad stu czytelników stałych i drugie tyle spo
radycznych.

Kol. Frydrychowiczówna, w ciągu dwóch lat —  od 
momentu, kiedy po raz pierwszy niewprawną ręką w y
pełniła pierwszą kartkę biblioteczną — zdobyła 462 czy
telników. Pracę swą rozpoczęła od zastosowania wzro
kowych form propagowania książki, rozwieszania 
w głównych punktach miasteczka kolorowych afiszów, 
ozdobionych obwolutkami, zawierających krótkie opisy 
atrakcyjnych pozycji bibliotecznych. Pierwsze próby 
urządzenia publicznych dyskusji nad książkami skoń
czyły się niepowodzeniem. Dopiero po kilku takich nie
udanych spotkaniach na dyskusję nad ,,Pamiątką z Celu
lozy" przybyło około 40 osób. Od tamtej pory coraz 
w ięcej było chętnych i dziś jest już w bibliotece praw
dziwy aktyw czytelniczy.

Zorganizowany w Warszawie II krajowy Zlot Przo
downików Czytelnictwa znalazł duże odbicie na łamach 
„W si". W  artykule W a c ł a w a  P a l i k a  ,.Po
czątek opowieści" (nr 24) znajdziemy wypowiedzi uczest
ników, szczere i proste, odzwierciedlające ich przeżycia
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żwiązane z przeczytanymi książkami, a w artykule T e o 
f i l a  K o r a l c z y k a  „Trzy pokolenia" (nr 25) —  w y 
powiedzi trzech pokoleń —  trzech różnych wiekiem 
uczestników zjazdu. W  tym samym 25 numerze wydru
kowane jest przemówienie sekretarza ZSCh M a r i i  
К a m i ń s к i e j „Bój o nowego człowieka". Jest ono 
wskazaniem do dalszej pracy w terenie, po powrocie 
ze zlotu. W  boju tym pomoże im książka, ukazująca 
pięknych ludzi, gorących patriotów, ale jednocześnie 
takich, którzy w codziennym trudzie stają się zdolni do 
wielkiego wysiłku dla ojczyzny.

Jedną z cenniejszych pozycji, odnoszących się do 
III etapu konkursu czytelniczego jest drukowana w kilku 
numerach (21— 25, 26,, 28, 30, 32) praca H e n r y k a  
W o r c e l l a  ,,Dzieje trzeciego etapu konkursu czy
telniczego opisane wiernie w gromadzie Zdarzyce Dol
ne". Jest to właściwie monografia przedstawiająca kon
kretną gromadę w jej indywidualnych losach kultural
nego rozwoju, szczegółowo obrazująca środowisko, ludzi, 
ich nastawienia i zapatrywania. Na tle tych stosunków 
z prawdziwą pasją działacza oświatowego pokazuje 
autor, jak krok po kroku przełamywał trudności, zdoby
wał uczesitników konkursu i organizował pracę. Redakcja 
,,Wsi" ocenia „Dzieje" jaiko najciekawszą i najbardziej 
pasjonującą w literaturze monograficznej pozycję, doty
czącą czytelnictwa na wsi.

Zrozumienie nowej roli prasy na wsi omawia 
M i c h a ł  S z u l c z e w s k i  w artykule „Krytyka 
czytelników pomaga redakcji w pracy nad gazetą" 
(Z rocznych doświadczeń redakcji „Gromady —  Rolnika 
Polskiego") —  (Prasa Polska 1953 nr 5/6). W ielka życzli
wość, a często nawet przywiązanie do sw ojej gazety 
sprawia, że nierzadko chłopi stawiają jej wysokie w y
magania, krytykują niedociągnięcia, zgłaszając jednocze
śnie liczne pomysły ożywienia i polepszenia pracy nad 
gazetą. W iele uwag czytelników wywołują takie sprawy 
jak spółdzielczość produkcyjna, czy walka klasowa to
cząca się na wsi. Czytelnicy spowodowali również, że 
gazeta zajęła się żywiej niż poprzednio akcją osiedleń
czą, utworzono nawet specjalny dział ,,wypowiedzi ko
respondentów".

Duża część wypowiedzi chłopskich o gazecie doty
czy działu fachowo-rolnego. Czytelnicy podkreślają zna
czenie fachowego poradnictwa rolnego dla własnej prak
tyki rolnej.

W ypowiedzi czytelników nie ograniczają się do 
żądania mocniejszego naświetlenia bardziej interesują- 
cycłi ich problemów. W ysuwają oni w listach krytyczne 
uwagi na temat nieaktualności niektórych artykułów lub 
niepełności zawartych w nich informacji. Od czytelni
ków wypływa też przypomnienie, że aktualność to nie 
tylko pisanie w odpowiednim czasie o przypadających 
w tym okresie pracach, ale przystosowanie poradnictwa 
w gazecie do konkretnej sytuacji, często różnej zasad
niczo od tej z tego samego okresu lat ubiegłych.

Chłopi apelują również o ściślejsze po\viązanie arty
kułów rolniczych w gazecie z praktyką, o liczenie się 
z realnymi możliwościami zastosowania tych rad.

Sprawdzianem poczytności działu rolnego był ogło
szony konkurs na list z praktyki rolnej. Nadesłano ich

wleie, zawierających opisy nowaitorskich metod uprawy 
roślin czy hodowli. Listy te wywołały żywe zaintereso
wanie instytutów naukowych, a drukowane w gazecie 
przyczyniły się do upowszechnienia przodujących metod 
i zachęciły wzorowych rolników do nowych do
świadczeń.

Rzeczą charakterystyczną jest coraz częs<tsze wysu
wanie przez chłopów na czoło spraw kulturalnych: życia 
świetlicowego, szkoły, czytelnictwa, a nawet kina czy 
teatru. W  licznych wypowiedziach poruszano również 
sprawy formy artykułów: czytelności pisma (wielkość 
czcionek) i przystępności języka.

Krytyka nie była jednym sposobem wpływającym 
na treść i formę gazety. W śród korespondencji czytel
ników wiele nosiło charakter ciekawych artykułów pu
blicystycznych, wyw ołujących ożywioną dyskusję.

Zespół redakcyjny ,,Gromady — Rolnika Polskiego" 
stara się brać pod uwagę możliwie wszystkie żądania 
czytelników, wyciąga z nich praktyczne wnioski do 
swej pracy.

Omawiając sprawy czytelnictwa na wsi, ukazując 
bezsprzeczny dorobek w tej dziedzinie J ó z e f  P o d -  
g ó r e c z n y  w  artykule ,.Dlaczego Rady Czytelnic
twa i Książki zasnęły?" {Przegląd Kulturalny 1953 nr 31) 
stwierdza, że akcje oświatowe, prowadzone na wsi, nie 
były ze sobą skoordynowane, a często podejmowane 
dorywczo przez jedną osobę. Oczywiście efekty takiej 
pracy nie mogły być zadowalające. Podejmowane róż
norodne próby usiprawnienia tej pracy nie przyniosły 
pożądanych rezultatów, gdyż brakło jednolitego czyn
nika koordynującego. Miały stać się nim Rady Czytel
nictwa i Książki. Ale i one nie spełniły na razie swego 
zadania. Po pierwszym owocnym etapie swej pracy przy 
organizacji Dni Oświaty, Książki i Prasy, w  większości 
przypadków zaprzestały działalności. Auitor podaje wiele 
przykładów z terenu i apeluje o zaktywizowanie Rad.

W  bardzo obszernym artykule T a d e u s z a  M i 
k u l s k i e g o  ,,Rękopisy fromborskie ocalone" (Ży
cie Literackie 1953 nr 32), omawiającym rękopisy bajek 
warmińskich Krasickiego i ich dzieje, znajdujemy wia
domość, iż zostały one (wraz z rękopisami dzieł Koper
nika i Kromera, znajdującymi się we Fromborku), 
w czasie działań wojennych w 1945 r. uratowane i za
bezpieczone przez armię radziecką. W  kwietniu 1952 r. 
Akademia Nauk w Moskwie przekazała te bezcenne 
archiwalia delegacji polskiej. J. M.

Nowe wydawnictwa z zakresu 
bibliotekarstwa i czytelnictwa

BIEŃKOWSKI WŁADYSŁAW. O pseudo-nauce Ы- 
bliologii i o najpilniejszych zadaniach bibliografii. War
szawa 1953 ZBiAP 8® s. 50.

Polemiczna rozprawa, w której autor z temperamen
tem atakuje stanowisko i poglądy polskich teoretyków 
nauki o książce, przeciwstawiając im poglądy na zadania 
bibliografii, wywodzące się z wzorów bibliografii radziec
kiej.
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GRYCZ JOZEF, KURDYBACHA EMILIA. Bibliogra
fia w teorii i praktyce oraz wykaz najważniejszych bi
bliograf ii i dzieł pomocniczych. Warszawa 1953 ZBiAP 
80 s. 216.

Przeznaczona dla celów  praktycznych — dla potrzeb 
bibliografów i czytelników — przystępnie ujęta praca 
informuje o rozwoju bibliografii, je j isystematyce i me
todyce, o służbie bibliograficznej i korzystaniu z biblio
grafii. Część II (s. 159— 207) zawiera wykaz ważniejszych 
bibliografii polskich i obcojęzycznych oraz dzieł pom oc
niczych. Uzupełnia pracę wykaz ważniejszej literatury 
przedmiotu i skorowidz.

DANECKI J., CZERNIEWSKI A. Czytelnictwo na 
wsi. Warszawa 1953. Lud. Spóldz. Wydawn. 8® s. 38, 
nib. 1.

Pod wiele obiecującym tytułem kryje broszura ma
teriały z konkursu czytelników wiejskich ZSCh, ujęte 
publicystycznie, nie pozbawione błędnych informacji (np.
0 wsi Sulisławice w powiecie nowotarskim —  w którym 
nie ma takiej wsi —  albo o wsi ,,Zaborowo" w pow. 
tarnowskim — zamiast ,.Zaborów" w pow. brzeskim).

IZBICKI ROMAN. Jak chleb powszedni. Warszawa 
1953. Lud. Spóldz. Wydawn. S« s. 102.

Praca oparta również na materiałach konkursu czy
telniczego ZSCh, ale pogłębiona, autor stykał się oso
biście z opisywanymi czytelnikami. Pożyteczny materiał 
do propagowania czytelnictwa na wsi.

Z DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEK ZW IĄZKÓ W  Z A W O 
DOWYCH. Warszawa 1953 Wyd. Związkowe CRZZ 8° 
s. 66, nlb. 2.

Interesujący opis doświadczeń Biblioteki W ojew. 
Domu Kultury w Slalinogrodzie (L. Szczegodzińska) i prac 
bibliotekarzy ZZ w woj. krakowskim (A. Tyczyński),

Nagrody 
Państwowych Wydawnictw Technicznych 

za najlepsze dzieła oryginalne 
lub tłumaczone wydane w 1952 r.

w  dniu 20 lipca br. w gmachu Państwowych W y 
dawnictw Technicznych w Warszawie odbyła się uro
czystość wręczenia nagród PWT za najlepsze dzieła 
techniczne wydane w  1952 roku.

Przy klasyfikowaniu prac do nagród PWT brano pod 
uwagę przede wszystkim następujące cechy książki i jej 
opracowania:

Aktualność, doniosłość i zasięg tematów w aspekcie 
rozwoju gospodarki narodowej Polski Ludowej.

Poprawność opracowania tematu, tj. prawidłowość
1 celow ość układu, jasność i precyz:ja ujęcia tematu, 
pełność wyczerpania tematu, uwzględnienie obowiązu
jących technicznych' norm, standardów i przepisów, 
uwzględnienie ostatniego postępu techniki, równomier
ność omówienia poszczególnych zagadnień.

Oryginalność ujęcia i opracowania tematu.
Trudność tematu.
Poprawność słownictwa technicznego, tj. właściwe 

i bezbłędne stosowanie obowiązującego słownictwa tech
nicznego, jak rów nież, symboliki i znakownictwa tech
nicznego.

Poprawność językowa.

Celowość, trafność i poprawność zilustrowania tre
ści rysunkami, fotografiami, tj. właściwa, zależnie od 
treści i przeznaczenia książki, ilość materiału ilustra
cyjnego, właściwa jego treść, budowa i układ.

W ielkość wkładu pracy.
Jakość przygotowania maszynopisu i materiału ilu

stracyjnego, tj. kompletność, bezbłędność, niezmienność 
dostarczonego maszynopisu i ilustracji.

Dla tłumaczeń nie weszły w rachubę punkty: ory
ginalność opracowania, poprawność opracowania tema
tu, celowość zilustrowania i wielkość wkładu pracy, na
tomiast dochodził punkt:

Dostosowanie do warunków polskich.
Wśród nagrodzonych autorów, obok profesorów, in

żynierów, techników, znaleźli się po raz pierwszy rów
nież i robotnicy (J. Szmirek i J. Łukaszek), którzy po
dzielili się swymi doświadczeniami w formie opracowa
nia książek wydanych przez PWT. Fakt ten należy szcze
gólnie uwypuklić, jako doniosłe zjawisko o  wielkim 
znaczeniu kulturalno-społecznym i technicznym.

Nagrody za prace oryginalne otrzymali:
Nagroda honorov/a

— Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszaw
skiej oraz J. Zachwatowicz, Z. Swiechowski i J. Mi- 
łobędzki za pracę: „Architektura polska do połowy 
XIX wieku",

- -  W. Kuczewski za pracę: ,,Metalurgia żelaza" T. I—
III.
I nagroda w wysokości 6 ООО zł

— J. Ciborowski za pracę: ,,Inżynieria chemiczna" cz. 
I— III.
II nagrody w wysokości po 4 ООО zł

— S. Namysłowski za pracę: „Technologia tłuszczów 
roślinnych",

— E. Sledziewski za pracę: ,,Projektowanie konstrukcji 
spawanych",

— Z. Wusatowski za pracę: ,.Podstawy procesu walco
wania".

III nagrody w wysokości po 2 500 zł
— E. Assbury i J. Czarnecka za pracę: ,,Jak prowadzić 

bibliotekę fachową w zakładzie produkcyjnym",
— J. Kawecki za pracę: ,,Blacharstwo",
—  R. Piętkowski za pracę: ,,Mechanika gruntów",
— J. Szmirek (gómik-racjonalizator) za pracę: ,,Powietrz

ne wiertarki obrotowe",
— Z. W oynarowski i W. Żmigrodzki za pracę: „N isko

napięciowe wyłączniki przemysłowe".
Nadto wyróżniono osiem prac dyplomami uznania. 

Za tłumaczenia przyznano cztery II nagrody po 2 ООО zł.
Zwracamy uwagę, że wśród nagrodzonych znajdują 

się również bibliotekarze —  kol. Edward Assbury i kol. 
Jadwiga Czarnecka, którym serdecznie gratulujemy tego 
sukcesu. Podkreślamy przy tym społeczną postawę Pań
stwowych Wydawnictw Technicznych, które nie poprze
stają na wyprodukowaniu i oddaniu do sprzedaży ksią
żek technicznych, lecz podejmują również starania, aby 
książki te były jak najpełniej wykorzystane, by jak 
najskuteczniej przyczyniały się do podniesienia poziomu 
technicznego w kraju. Wyrazem tych starań jest m. in. 
wydanie książki o bibliotekach fachowych i uwzględ
nienie jej przy typowaniu nagród na równi z publikacja
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mi z zakresu techniki. Ta działalność PWT nie tylko 
przyczynia sią do podniesienia poziomu pracy bibliotek 
fachowych, ale zwiększa również zainteresowanie spra
wami techniki w bibliotekach typu ogólnokształcącego, 
które zbyt mało jeszcze na ogół doceniają znaczenie 
czytelnictwa literatury technicznej, za słabo uwzględ
niają ten dział w doborze księgozbiorów i propagowa
niu czytelnictwa.

Odznaczenia bibliotekarzy
w  dniu Święta Odrodzenia — 22 lipca 1953 r. otrzy

mali odznaczenia państwowe za pracę w dziedzinie kul
tury następujący bibliotekarze:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: kol. 
dr Józef Grycz. Srebrny Krzyż Zasługi: kol. kol. 
Halina Bartkowska, Stanisława Czerwińska, Jerzy

Fusiecki, mgr Kazimiera Goryńska, Maria Hanko- 
wicz, Maria Pawlik.
Brązowy Krzyż Zasługi: kol. Irena Grabowska.

Do naszych współpracowników 
i korespondentów

Redakcja ,,Bibliotekarza" prosi o nadsyłanie przezna
czonych do druku prac przepisanych na maszynie, po 
jednej stronie papieru, z podwójnym odstępem  między 
wierszami, z marginesem na 4 cm, z 1 odbitką kalkową. 
Jeżeli autor nie zgadza się na skracanie i przeredagowa
nie tekstu, prosimy zaznaczyć to w  liście do Redakcji. 
Materiałów nie zamówionych nie zwraca się. Korespon
denci ze wsi i z małych bibliotek, mający trudności 
w przepisaniu tekstu na maszynie, mogą nadsyłać ręko- 
pisy.
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Plan rozw oju  czytelnictwa m obilizuje biblioteki 
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сная и созидателная библиотека. Joyous and creative 
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Jacimirska R. Założenia i zadania akcji bibliotecznej 
w  przemyśle węglow ym . Положения и задачи библио
течной деяательности в угольной промышленности.

library service in coal indu-Assumptions and tasks of 
stry.

Talejko E. Narada czytelnicza na temat książki tech
nicznej. Читательская конференция о технической 
книге. Readers conference on technical books.
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Публичной Библиотеки. Seven years o f Cracov Muni- 
cipal Public Library.

Nowakowski R. Z  doświadczeń w  zakresie grom a
dzenia zbiorów  w  bibliotece szkoły w yższej. Нз опыта 
комплектования книжного фонда в библиотеке высшей 
школы. Еп experiences o f book collecting in academic 
school library.
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выпускников библиотечных школ. Meeting o f gradua- 
tes o f library schools.

Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł najlepszej biblio
teki. Результаты конкурса на звание лучшей библио
теки. Results of the competition on the best library.
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р а т у р ы .  R e v i e w s  o f  b o o k s  a n d  a r t i c l e s .

J. M. Sprawy bibliotek i czytelnictwa w  prasie. Проб
лемы библиотечного дела и читения в печати. Problem s 
of librarianship and reading in the press.

Nowe wydawnictwa. Новые публикации. New pu- 
blications.
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