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OŚRODKI INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNE
W BIBLIOTEKACH WIELKOMIEJSKICH I WOJEWÓDZKICH*)

Dzisiaj nie trzeba już udawadniać, że w każdej większej bibliotece 
miejskiej powiinien być zorganizowany ośrodek dnfoTmacyjno-bibliogra- 
ficzny, zdoilny do p'raicy zarówno na użytek pracowników biblioteki jak 
i czytelników w  całej sieci podległej danej baibliotece. Oczywiście w y
odrębnione ośrodkii informacyjne powinny posiadać wszystkie biblioiteki 
wojewódzkie.

W  niektórych bibliotekach wielkomiejskich tafcie ośrodki informacyj- 
no-bibliografliczne izorganizowano już od lat. Jednakże w całym szeregu 
bibliotek miejsikich służba limformacyjno-bibliografic^na —  mimo nawet 
formalnego istnienia ośrodka —  nie jest dotychczas należycie zorganizo
wana i racjonalnie prowadzona. Po prostu potrzeby innych działów pra
cy, a zwłasztczia opracowanie i  obsługa czytelników spychają ten dział 
na dalszy plan. Ten stan rzeczy wymaga radykalnej zmiany. Wobec 
ogromnego wzrostu (i zróżmcowania potrzeb czytelniczych w ostatnich 
latach dotychczasowe katalogi i  informatory okazują się już niewystar
czające. Czytelnik nowoczesny oczekuje pomocy od bibliotekarzy, zwra
ca się z prośbą o wskazówkii i  informacje przy wykorzystywaniu zbio
rów bibliotecznych. Niestety nie zawsze tę pomoc znajduje, gdyż front 
kontaktu bibliotekarza z czytelniikiem ciągle jest jeszcze za wąski, a prze
ciętny bibliotekarz obsługujący czytelnika w wypożyczalni, a nawet 
w czytelhi zbyt słabo jest do tej pracy przygotowany.

Trzeba więc jak najrychlej pracę bibliotek miejskich z czytelnikiem 
unowocześnlić, a nawet zrewolucjonizować przez rozwinięcie służby in
formacyjnej dl zorganizowanie racjonalnie pojętych ośrodków informa
cyjno-bibliograficznych, Czytelnik musi być głównym ośrodkiem zain
teresowania i troski bibliotekarzia )̂.

*) W yjątki z referatu o służbie informacyjno-bibliograficznej wygłoszonego na 
naradzie dyrektorów bibliotek miejskicłi w  Poznaniu w  dniacłi 12-14 czerwca br.

por. S. Kotarski; Pracownik biblioteki a czytelnicy „Bibliotekarz" r. 1955, 
nr 6.  —



Na Konferencji ICrynickiej M. Manteufflowa ziaiaikcentowała, że „zmia
na foirm piracy MbliOitek musi przejawiać siię w  przesuniiięciu punktu cięż
kości z książki na czytelnika, któremu ta ksiiążka ma służyć“ )̂.

Służba informacyjno-bibliograficzna musii być w  całokształcie pracy 
bibliotecznej traktoiw:aina nia równi z opracowaTniem di udostępnianiem 
zbioirów, a naiwet powiimia być wysunięta na plan pierwszy, jeśli nie 
wręcz uprzywilejowana. Dobrze zorganizowana służba informacyjno-bi
bliograficzna powinna przecież ułatwić czytelniikom i  bibliotekarzom 
wzajemną współpracę.

Ośrodki iinformacyjno-bibliografiiczne winny być nasitawione na obsłu
gę potrzeb: 1) bibliotekarzy własnej placówki i  sieci terenowej (filii lub 
bibliotek powiatowych), 2) czytelników indywidualnych i zbiorowych, 
3) instytucji i  organizacji społecznych. Jako najważniejsze ich zadania 
wymienić tutaj należy:

1) wszechstronne informowanie o własnych i  miejscowych zbiorach 
bibliotecznych;

2) udzielanie informacji bibliotecznych, rzeczowych lub bibliogra
ficznych czytelnikom, instytucjom i  organiiziacjom;

3) udzielanie porad w zakresie doboru liiteratury lub lektury;
4) prowadzenie propagandy czytelnictwa, zwłaszcza literatury 

fachowej;
5) opracowywanie aktualnych kartotek zagadnieniowych;
6) prowadzenie i aktualiizowanie kartoteki litera'tury bibliograficz

nej, jaką rozporządza biblioteka;
7) opracowywanie bdbliografii tematycznych i  zalecających, zwłasz

cza odpowiiadającyeh zainteresowaniom i  problemaityce regionu;
8) szkolenie pracowników danej biblioteki w  ?:akresiie znajomości 

bibliografii' materiałów i pomocy bibliograficznych óraz w sposo
bach posługiwania się niimd;

9) udzielanie stałej pomocy bibliograficznej podległym placówkom;
10) prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych foirm zaznajamiania 

czytelników z pomocami bibliograficznymii oraz spofeobem ich 
wykorzystywania;

11) uitrzymywanie kontaktu i współpraca z ośrodkami informacyjno- 
bibliograficznymi danego miasta, a nawet i  całego kraju.

Zadania te można więc ująć w cztery zasadnicze grupy: a) służba in- 
formacyjnO-biblibgraficzna (1— 4), b) prowadzenie prac bibliograficz
nych (5— 7), c) szkolenie i instruktaż (8— 10), d) utrzymywanie kontak
tów z innymi ośrodkami i wymiana doświadczeń.

Wspomniiałem, że ośrodki informacyjno-bibliograficzne powinny być 
nastawione na obsługę: bibliotekarzy, czytelników indywidualnych i  in
stytucji. Wysunąłem na czoło obsługę bibliotekarzy, gdyż niestety ogół 
bibliotekarzy mało interesuje się bibliografią, bibliografiami bieżącymi 
i różnorodnymi materiałami bibliograificznymi, wykazując w  tych spra
wach nie rzadko całkowitą ignorancję. Konieczne jest jak najrychlejsze 
rozbudzenie zainteresowania dla bibliografii i podstawo-v/ych wydaw

•2) „Pamiętnik Konferencji Krynickiej" („iPrzegląd Biblioteczny" r. 1951, nr 3/4, 
str. -264). ,
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nictw bibliograficznych wśród wszystkich bibliotekarzy, a zwłasżćża 
wśród bibliotekarzy bibliotek wielkomiejskich, wojewódzkich i powia
towych. Wpłynie to niewątpliwie na podniesienie kultury pracy ;i spraw
ności obsługi potrzeb czytelniczych, o czym pisał kol. Adam Wróblew
ski"̂ ). Oczywiście głównym zadaniem ośrodków jest obsługa czytelników 
indywidualnych i instytucji, a także udzielanie pomocy bibliotekom niż
szego szczebla lub placówkom własnej sieci. Stała bezpośrednia obsługa 
potrzeb czytelniiczych dopomoże pracownikom ośrodka w  doborze właś
ciwych metod i  form pracy.

Metody pracy ośrodków powinny być dostosowane do .typu odbiorcy 
(biblioitekarz, student, robotoik), do charakteru środowisk (fabryka, 
wieś). Chodzi o to, by .wybierać róiżnorodne metody, zwłaszcza metody 
poglądowe, ćwiczenia pokaizowe, pogadanki, lekcje, przeglądy, niie cze
kać na Ziamówienie, lecz potrzeby uprzedzać, występ'0(wać laktjrwnie. 
Bibliotekarzy trzeba wdrażać do umiejętności posługiwania się biblio- 
grtriami, wykorzystywania materiałów bibliC)igraficznych tego typu jak 
katalogi księgarskie i wydawnicze, biuletyny wydawnictw, przeglądy 
biblicgrafiiczne w  czasop^ismach faichowych. Nie można tu poprzestawać 
na formie wykładowej, czy na charakterystyce bibliografii li innych źró
deł bibliograficznych. Wykłady trzeba dopełnić pokazami i ćwiczeniami 
przykładowymi. Nacisk położyć na potrzebę osobistego kantaktu z czy
telnikiem zgłaszającym się po informację.

Podobnie trzeba podjąć propagandę pomocy bibliograficznych wśród 
czytelników. Rozpocząć można np. od pokazu wydawniiictw bibliograficz
nych ogólnych, następnie przejść do bibliografii specjalnych, oddziielnie 
zrobić przegląd bibliografii zalecających. Na osobnej planszy należałoby 
umieścić wskazówki co do korzystainia z przedriiów i bibliografii załącz
nikowych, umieszczianych w dziełacłi o charakterze podstawowym dla 
danej gałęzi wiedzy. Oczywiście dopełnieniem takich pokazów powinny 
być pogadanki lub cykl wykładów na temat, jak korzystać z bibliografii. 
Bibliotekarze nie tylko samii muszą się nauczyć posługiwać bibliografia
mi, lecz także powinni umiejętność tę systematycznie przekazywać swoim 
czytelnikom.

Naturalnie głównym zadaniem ośrodków jest prowadzenie działalności 
infcirmacyjnej i opracowywanie pomocy bibliiograficznych dla terenu. 
Jednakże punkt ciężkości w tej pracy powiniien być przesunięty ze służ
by informacyjnej bieżącej, tj. udzielaniiai informacji na zapytania i kwe
rendy. w kierunku rozwinięcia służby informacyjnej uprzedzającej py
tania, propagującej odpowiednią książkę lub zachęcającej do jej czy
tania.

Jako najważniejsze formy w zakresie służby infoirmacyjnej wskazać 
można:

1) udzielaniie bezpośrednitch informacji bibliotecznych, rzeczowych 
lub bibliograficznych w  czasie dyżurów w informatorium;

•“>) por. „O aktualnych sprawach czytelnictwa i bibliogi'afii“. („Przegląd Biblio- 
teczłiy" r. 1954,, nr 2).
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)Ł) ziałatwianie kwerend telefonicznych lub piśmiennyck;
3) udzielanie porad w  ziakresie doboru literatury lub lektury przez 

specjalistów —  konsultantów lub bibliotekarzy —  specjalistów;
4) organizowainie wystaw nowości (książek i czasopism) w  gabloitach, 

na stołach albo na stoiskach oraz pokazów wybranych zbiorów;
5) udostępnienie na widoicznym miejscu kartoteki ifnfocrmującej o za

sobach i  specjalnościach innych bibliotek miej'scowych;
6) przeprowadzania omówień bibliograficznych nowości lub na okreś

lone tematy, uwzględniających książki najbardziej poczytne.
Służba informacyjna w bibliotekach powsziechnych nie może się ogra

niczać do udzielania informacji przez pracowników ośrodka w  godzi
nach ich dyżurów w ośrodku. Również inni bibliotekarze obsługujący 
czytelników w czytelni lub w wypożyczalni powinni być przygotowani 
do udzielania informacji i  pomocy w poszukiwaniach bibliograficznych. 
Jednakże istotny sens służby informacyjnej polega nie tylko na pomocy 
w  poszukiwaniu książek w katalogach czy w bibliografiach i na utdzie- 
laniu odpowiedzi na pytania czytelników, lecz także na propagandzie 
książki, zwłaszcza literatury światopoglądowej i fachowej.

Formy tej propagandy mogą być —  rzecz jasna —  rozmaite. W nie
których bibliotekach radzieckich główną formą takiej ' propagandy są 
wystawy nowości —  książek i  czasopism, urządzane nie w  oszklonych 
gablotach, lecz na stołach lub stoiskach, gdzie książki te są dostępne czy
telnikom. Zazwyczaj wystawia się kilkaset książek. Wystawy takie od
bywają się stosunkowo dość często, nawet dwa raizy w  miesiącu i  trwają 
dwa dni (soboty, niedziele). Książki ułożone są działami. Wystawy te 
cieszą się dużym powodzeniem, a czytelnikom dają więcej korzyści niż 
przeglądanie katalogów i  bibliografii. Afisze i komunikaty, rozsyłane' do 
prasy, radia i instytucji zapowiadają wystawę oraz dni i  godziny jej 
otwarcia. W  tych bibliotekach, w których urządzanie takich wystaw, 
choćby raz w  miesiącu, nie jest możliwe, należałoby wystawiać waż
niejsze nowości w  gablotach. Z doświadczenia Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej w  Krakowie mogę powiedzieć, że takie okresowe (co dwa tygod
nie przeciętniie zmieniane) wystawki nowości lub wystawki okolicznoś
ciowe (rocznice, obchody) urządzane w  gablotach przyściennych, Zidol- 
nych pomieścić około 60 książek, cieszą siię zainteresowaniem czytelni
ków, którzy z zaciekawieniem je oglądają.

Bardzo ważną rolę mogą spełnić stałe przeglądy nowości w formie 
ustnego omawiiania wybranej literatury i wskazywania a nawet cyto
wania gotowych recenzji ogło^sizonych w  prasie. Te omówienia mogą 
mieć również charakter konferencji z czytelnikami na określone tema
ty (np. có czytać o literaturze współczesnej). Ośrodki informacyjne po
winny w swej praktyce wprowadzić wykorzystywanie materiału z cza
sopism we wszystkich bibliotekach miejskich i  powiatowych. Poważne 
usługi może tu oddać ,,Bibliografia Zawartości Czasopism" i ,,Doku
mentacja prasowa". Należałoby w. tym celu prowadzić kartotekę wy
cinków z gazet i czasopism. Wiadomo, jak trudno jest znaleźć materiały 
na różne tematy aktualne albo odnoszące się do życia i twórczości współ
czesnych pisarzy. Bibliotekarz musi sięgać do materiałów^ ogłaszanych
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w prasie. Można to zrobić w postaci wiiadomości o książkach i pisarziach. 
Przykład takiej kartoteki opisuje kol. Wanda Olszańska z Grodziska^).

W związku z tą sprawą przechodzę do zagadnienia prac bibliograficz
nych, jakimi powinien się zająć ośrodek informacyjno-bibliograficzny. 
Ośrodek musi się w  swej pracy opierać przede wszystkim na katalogu 
rzeczowym (systematycznym lub przedmiotowym), ale konieczne jest 
również zakładanie kairtotek zagadnieniowych, a zwłaszcza kartotek 
o tematyce regionalnej i  powiązanej z aktualnymi akcjami. Kartoteki te 
mogą zastąpić częściowo brak lub niewystarczalność katalogów rzeczo
wych. Służbę itnfoirmiacyjną ułatwią oczywiście kartoteki ważniejszych 
artykułów cziasopiism lub dzieł zbiorowych. Kartoteki takie powstawać 
będą z bieżących potrzeb życia dla zaspokojenia i rozszerzenia zaintere
sowań czytelników. Potwinny one być udostępnione czytelnikom obok 
katalogów bibliotecznych. Muszą one być uzupeteiane i kontrolowane, 
aby się w  milch nie gromadziił msyteriał przestarzały lub nieaktualny.

Niezbędne jest opracowywanie przez ośrodki pomocy bibliograficznych 
dla placówek własnej sieci i  dla bibliotek terenowych. Mogą to być ze
stawienia bibliografiiczne na tematy aktualne —  zestawienia zalecające, 
uwzględniające /również recenzje zamieszczone w czasopismach, adnoto- 
wane wykazy zaiecające, stosujące metodę „stopniowania", tj. podające 
je w kolejności —  od łatwiejszych do trudniejszych. Te ostatnie miiałyby 
już charakter plianów czytania. Tematyczne bibliografie zalecające, jeśli 
mają uwzględnić różny poziom czytelników nie są łatwe dO opracowa
nia. Należałoby w tych przypadkach ziasięgać pomocy specjalistów lub 
wchodzić w poroizumienie z bibliotekami specjalnymi.

W Związku Radzieckim na szeroką skalę stosuje się w bibliotekach 
powszechnych tzw. plany czytania przeznaczone dla czytelnika, który 
zrozumie i oEczuje potrzebę systematycznego, planowego czytania, który 
skonkretyzuje swoje zainteresowania do określonego tematu, zagadnie
nia lub dziedziny wiedzy. Opraicowianie takich ro^zmaitych planów czy
tania wymaga nie tylko znajomości piśmiennictwa, lecz także umiejęt
ności wybraoiia najbardziiej wartościowych i  przydatnych dla danego 
czytelnika' publikacji oraz określenia stopnia trudności tych prac i umo
tywowania kolejności zaznajamiania się z nimi.

Mimo, że bibliograifie zalecające i plany czytania są bardzo potrzebne 
w praicy z czytelnikamii i  mogą być niezbędną pomocą w  kierowaniu 
czytelnictwem, to jednak w początkowym okresie opracowywania ich 
należałoby pozostawić na pewien czas Instytutowi Bibliograficznemu.

Bardzo przydatne w kierowaniu czytelnictwem byłyby adnotowane 
przewodniki bilbliograficzne z zakresu literatury pięknej. Pisał o nich 
Adam Wróblewski w artykule dyskusyjnym; ,,0 aktualnych sprawach 
czytelnictwa i biblliografii“ )̂. Wysunął on Sugestię rozszerzenia adno
tacji przez włączenie do mich informacji o najbardziej cennych, rzeczo
wych recenzjach danej powieści. Próbą takiego przewodnika w zakresie

4) „Bibliotekaa-z“ i’. 1955, m’ 4, str. 107-109.
5) „'Przegląd Bibldioteczny" i', 1954, nr 2, str. 109-119.
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literatury pięknej dla bibliotekarzy terenowych jest „Przegląd wybra
nych pozycji literatury pięknej", opracowany przez Wojewódzką Biblio
tekę Publiczną w  Pozniainiu. JSTiiestety redakcja adnotacji tego wydawnic
twa nasuwa sporo zastrzeżeń, gdyż uwzględnia jedyn;ie problem-aitykę 
społeczną i stanowisko ideoloigitczne autora, natoiniiast całkowicie pomija 
walory artystyczno-literatkie omiawiianych dzieł.

Oddawna oczekiiWianą pomocą dte małych bibliotek będzie ,,Podstawo
w y katalog dla bibliotek wiejskich i małomiejskich'', zapowiedziany 
przez Instytut Książki I Czytelnictwa Bibllioiteki Narodowej. W  oparciu 
o ten katalog powstać powinny plany czytania i bibliografie zalecające. 
Potrzeba wzorcowych katalogów jest bezsporna.

Omawiając zadania ośrodków wskazywałem na lich obiowdązek uidzie- 
lania pomocy bibliotekom filialnym a także innym bibliotekom w tere
nie. Szczególny jednak obowiązek ciąży na*połączonych bibliotekach wo- 
jewódzko-miejskich i na biibliotekach wojewódzkich. Pierwsze obsługi
wać będą zarówno sieć bibliotek wie'Ikomiejskich czy miejskich jak i bi
blioteki powiatowie oraz małomiejskie. Drugie natomliast będą pracować 
przede wszystkim dla sieci bibliotek powiatowych ł gromadzkich. Chodzi 
o to, aby wykształciły one najbardziej pożądane a zanazem najodpowied
niejsze do upowszechhienia pomoce bibłiogracficzne dla tych bibliotek. 
Jaldeż mogą być te pomoce? Gdybyśmy sięgnęli do wzorów bibliótek 
rad!zieck(ich, wówczias moglibyśmy wyliczyć talklich poimioicy nie małjo. 
Jednakże na początek niezbędne jest, aby informowały one biblioteki 
powiatowe o ważniejszych i kosztowniejszych nalbytkach, niedostępnych 
w bibliotekach powiatowych. Informa:cja taka może mieć poistać okreso
wego np. dwumiesięcznego biuletynu ważniejszych nabytków. Pożądane 
są zestawienia piśmiennictwa na, aktualne w najbliższym czasie tematy, 
uprzedzające zamówienie ze sitrony czytelnika. Mogą one mieć formę 
ulotki; ze spisem literatury bez adnotecji lub krótką inforinację. Oczy
wiście ich przydatność będzie zależeć m. in. od tego, czy trafią one dość 
wcześnie do rąk czy!telnika, by ułatwić mu pracę (opracowanie referatu, 
odczytu). Trzeba pamiętać, że cenne nieraz bibliografie rocznicowe, pu
blikowane w  czasopismiach, przychoidzą już po terminie. Ośrodki woje
wódzkie powinny opracowywać poradniki bibliograficzne o tematyce re
gionalnej. Przede wszystkim jednak powinny zawiadomić bibllioteki 
w  terenie o utworzeniu ośrodka i o tym, w jaki sposób mogą korzystać 
z jego pomocy.

Bibliotekarz w  placówce terenowej (filii) potrzebuje informacji o no
wościach, jakimi uzupełnia się centralnie jego księgozbiór, lub porady 
w  doborze literatury, jeśli sam ten księgozbiór uzupełnia. Nie ma on do 
dyspozycji tylu materiałów bibliograficznych, jakimi rozporządza cen
trala 'biblioteki. ,,Nowe Książki“ , jeśli nawet docierają dO' niego, niezu
pełnie odpowiiadają potrzebom bibliotekarza w terenie, gdyż ich adno
tacje mają charakter raczej informacyjny niż oceniający. Z tego wzglę
du np. Miiejska Bibliote^ka Publiczna w Krakowie posługuje siię formą 
mi^esięcznego biuletynu powielanego, który zawiera wykaz nowości 
w  układzie działowym z adnotacjami, opartjrmi w  zasadzie o materiał 
czerpiany ż ,,Nowych Książek“ . Informuje on o książkaich doisyłanych
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z centrali lub będących w toku opracowania. Oczywiście biblioteki wiel
komiejskie, któire w zespole pracowników ośrodka mają wyszkolonych 
bibliografów, nie poprzestaną na tych użytkowanych pomocach biblio
graficznych (kartoteki, zestawienia tematyczne), lecz będą nadal podej
mowały powaiżniejsze prace bibliograficzne w porozumieniu z centralny
mi ośroidkami bibliograficznymi. Natomiast jest rzeczą pożądaną, by bi
blioteki wojewódzkie ograniczyły się w zasadzie do tematyki regionalnej, 
co Ziapewniłoby tym pracom —  przy czynnym udziiiale miejscowych spe
cjalistów —  odpowiedni poziom opracowania.

Józef Korpała

Janusz K ra jew sk i

f

M O N T E S K I U S Z
1689— 1755

Charles Louis dej Secondat, haron de la Brede et de Montesąuieu uro
dził się w  czasie, gdy we Francji absoluty styczne rządy Ludwika X IV  
osiągnęły swój punkt kulminacyjny. W Niemczech rozdartych na 300 
z górą państewek feudalnych, o hegemonię walczyły Prusy i Austria, 
Rosja zmierzała do nieograiniczonego absoillutyzmu Piotra I, w Polsce 
chwiejącej się pod ciosami obcych najazdów, samowola magnacko-szla- 
checka prowadziła państwo do upadku politycznego.

Ale Europa stała już u progu kapitalistycznych stosunków wytwór
czych i upadku systemu feudalno-absolutystycznego. Pierwsza Anglia 
wkroczyła na tę drogę po rewolucji lat 1640— 1668. We Francji stopnio
wy rozkład i,, upadek labsolutyzmu następuje bezpośrednio po śmierci 
Ludwika XIV. Do władzy toruje sobie drogę nowa klasa społeczna: bur- 
żuazja. W  kilkadziesiąt lat później W3''buch rewolucji roku 1789 przy
pieczętuje zwycięstwo tej klasy (i otworzy dla Francji nowy okres histbrii.

Jako jeden z najwcześniejszych ideowych poprzedników francuskiej 
rewo'lucji burżuazyjnej występuje w  początkach X V III wieku Mon
teskiusz. Mimo że sam daleki był od bezpośredniego wzywania do rewo
lucji, jego pisma przez kilkadziiesfiąt lat toirowały d'r̂ ogę przewrotowi 
społecznemu i odegrały w  tym kierunku rolę wcale nie mniejszą niż pisma 
Voltaire‘a, Rousseau‘a i  ,innych Encyklopedystów. Monteskiusz podważał 
i ośmieszał porządki feudalno-absolutystyczne, głosił nową, na owe cza
sy wywrotową teorię rozwoju społecznego, opartą na podstawach nauko
wych, przeprowadzał krytykę religil, walczył z  klerykalizmem. Burzył 
to. co było fundamentem monarchii absolutnej.

W nadchodzącej epoce Oświecenia pisma Monteskiusza przyniosły rnu 
fantastyczną wprost sławę. Były tłumaczone na wszystkie niemal języki 
europejskie, rozcho^dziły się w  olbrzymiej ilości nakładów. Każdy w y
kształcony Francuz X V III wieku za punkt honoru uważał posiadanie' 
w swej bibliotece dzieł Monteskiusza. Wybitni politycy li oświeceni 
władcy europejscy w  jego pismach poszuki^A^ali recept na wszelkie bo-

263



łączki społeczne. Król Fryderyk pruski zaliczył go w  poczet członków 
swej Akademii, Katarzyna Wielka rosyjska osobiście robiła wypisy 
z książek Monteskiusza i przekazywała je swym prawnikom pod roz
wagę. Stanisław August Poniatowski jako 20-letni młodzienliec prz:ed- 
stawiony był Monteskiuszowi w  piaryskim saloniie pami Geoffrin i poczy
tywał to sobie za wielki zaszczyt, jak to sam twierdzi późiniej w swych 
pamiętnikach. Pomysły Monteskiusza odegrały doniosłą rolę polityczną 
i społeczną w  wielu państwach Europy i Ameryki. Jego myśM, znajdują 
odbicie we framcuskiej deklairacji praw człowieka 'i obywatela, a jesz
cze wcześniej w  amerykańskiej deklaracji wolnoścli. Jeszcze w  X IX  w ie
ku jego teorie dały impuls niektórym kierunkom socjologii burżuazyj- 
nej. Liczne formuły, tezy, definicje monteskiiiszowskie weszły do po
tocznego języka wielu narodów jako zwroty obiegowe, a nawet w cza
sach nam współczesnych powtarza się je często, nie zawsze zdając sobie 
sprawę z ich pochodzenlia.

Na czym polega wielkość i sława człowieka, który potrafił urzekać 
umysły kilku pokoleń wybitnych mężów stanu, polityków, i  reformato- 
tów? Czym tłumaczyć niezwykłe powodzenie jego idei?

Monteskiusz przeszedł do historii dzięki trzem książkom. Są to: „Listy 
perskie“ , „Uwagi o przyczynach wielkości i upadku Rzymian“ i  „Duch 
praiw“

W .roku 1721 ukazało się we Francji, drukowane zagranicą, anonimo
we dziełko, utrzymane w  stylu modnych podówczias romansów wschod
nich, pt. „Listy perskie“ . W sposób lekki, dowcipny i  pełein wdzfięku 
przedstawia ono satyryczny obraz obyczajów i  instytucji francuskich 
w okresie pianowania Ludwika X IV  i Regencji. Pokazuje despotyzm 
króla, nieudolność ministrów, demoraliziację klas uprzywilejowanych; 
krytykuje papieża i  kler, atakuje i ośmiesza dogmaty religijne. Rzekome 
obserwacje dwu podróżujących po Europie Persów przeplata dość swo
bodnymi powiastkami wschodnimi, które pobudzają ciekawość czytelni
ka, a jednocześnie rozbrajają cenzurę. Ta ,,najbardziej poważna z ksią
żek frywolnych“ v\7ywołała zgorszenie, ale cieszyła się też bezprzykład
nym powodzeniem. W ciągu roku rozeszło się 8 wydań ,,Listów". Autor 
chociaż zakonspirowany, zyskał od razu sławę, sympatię, uznanie.

W  trzynaście lat później, po kilku latach spędzonych w  podróży po 
Europtie, wydał Monteskiusz książkę opartą na gruntown^^ch studiach 
historycznych, pt. „Uwagi o przyczynach wielkości i upadku Rzymian“ j 
W  książce tej zawarte są już główne koncepcje autora, rozwimięte póź
niej w „Duchu praw“ .

Ukoronowaniem całego życia Monteskiusza jest „Duch praw“ . Marzył 
o tym dziieie od lat szkolnych, a pracował nad nim przez lat przeszło 
dwadzieścia. Książka wydana w  roku 1748 rychło poitępiona została jiako 
heretycka przez Soirbonę paryską, a rzymska kongregacja indeksu 
wciągnęła ją na listę ksiąg zakazanych. W sferach konserwatywnych 
wywołała oburz,enie, a jej autor zyskał miano „burzyciela tronu i ołta-

1) Inne drobniejsze utwory Monteskiusza^, które nie odegrały tak kapitalnej roli. 
to: „Świątynia w  Knidos“, „Rozmowa Sylli z Eukratesem“, „iLisimaąue", „Obrona 
Ducha praw “, „Arsace et Ismenie“, „Essal sur le gout“.
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Na wezwanie Światowej Rady Pokoju czcimy w roku bieżącym 200 
rocznicą śmierci wielkiego pisarza i myśliciela francuskiego, 

Karola Monteskiusza

„Słyszałem, iż sam wynalazek bomb odjął loolność wszystkim ludom 
Europy... Wiem, że od czasu wynalezienia prochu, nie ma już warowni 
niezdobytych, to znaczy nie ma już na ziemi schronienia przeciw gwał
towi i niesprawiedliwości... Słyszałem... o spustoszeniach spowodowa
nych przez chemię... Drżą zawsze, aby w końcu nie odkryto jakiegoś se
kretu, któryby dostarczył drogi jeszcze krótszej do wygubienia ludzi, 
niszczenia ludów i całych narodów” .
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i*za“’. Mimo to tłumaiczona byia na wszystkie niemal języki i  w ciągu 
półtora roku miała 22 wydania.

W  „Duchu praw“ zrywał Monteskiusz z panującym dotycłiczas niepo
dzielnie teologicznym poglądem na historię. Światem nie rządzii Opatrz
ność, ani przypadek —  twierdził —  łiistorią świata rządzą p r a w  a. 
Jedne z nich są prawami natury i miają charakter bezwzględny, inne, 
ustanow’ione przez ludzi, są względne,'ulegają zmianom, są zależne od 
warunków miejsca i czasu. Charakter praw każdego narodu jest uwa
runkowany szeregiem czynników wzajemnie powiązanych i  wzajemnie 
na siebie oddziaływujących, a więc: ekonomiką, sinstytucj^ami politycz
nymi, klimatem; religią, tradycjami, zwyczajami i obyczajami, właści
wościami terytorium, jego rozległością.

Zależą od tych warunków również i formy rządu. Trzy takie foirmy 
rozróżnia Moaiteskiusz; republikaĄską (bądź demokratyczną, bądź ary
stokratyczną), monarchiczną i despotyczną. Zasadą funkcjonowania de
mokracji jest cnota, arystokracji —  umiar, monarchii —  honor, a despo
tyzmu —  strach. W pierwszych trzech możliwe jest osiągnięcie wolności 
polityczniej, którą roizumieć należy jatoo swobodę działania człowieka 
w granicach dozwolonych przez ustawy.

Rozwijając pomysły angielskiego filozofa, Johna Lacka, w dalszym 
ciiągu rozróżnia Monteskiusz w  każdym państwie 3 władze: ustawodaw
czą, wykonawczą i sądową. Powinny być one rozdzielone i sprawować 
je whiny różne organy państwowe. Dla oisiągnięcia wolności poetycznej 
obywateli konieczna jest równowaga wszystkich trzech władz, przyczem 
każda z nich winna hamować i regulować działanie innej.

W państwie wolnym władzę ustawodawczą sprawuje naród przez 
swych przedstawicieli, a klasa arystokratyczna stwarza osobne ciałO' re
prezentacji. Władza wykonav/cza należy do króla i mmistrów. Niezależ
ne sądownict-wo powstaje przez coroczne wybo^ry. Mónttókiusz występo
wał p'rzieciw absolutyzmowi, ale bronił monarchii konstytucyjnej, którą 
uważał za najlepszą formę rządzenia. Obawiając się przy tym pełno- 
władztwa organów ustawodawczych wysuwał zasadę równowagi władz, 
przy której poszczególne organy państwowe wzajemnie-kontrolują swe 
działanie.

W „Duchu praw“ zajmuje się autor również kwestią moralności, za
gadnieniem karania przestępców, sprawami religii i  duchowieństwa. 
Karę traktuje jako czynnik wychowawczy, a nie jest przytem zwolen
nikiem przesadnej surowości. Karać należy tylko czyny, a nie przekona
nia, czy słowa. BrOni swobody myśli i  druku. Występuje przeciw prze
śladowaniom religijnym uważając, że-tolerancja lepsze daje wyniki niż 
otwarta walka. Kler, trzymany w odpowiednich karbach, stanowi warst- 
V7ę dla państwa pożyteczną.

Poglądy Monteskiusza cechuje trzeźwość i zdrowy empiryzm. Nie hoł
duje on oderwanym pojęciom o wolności, czy prawach przyrodzonych 
człowieka, nie pretenduje do stworzenia jakiegoś idealnego ustroju, —  
odwołuje się do rzeczyv/istości, projekty swoje opiera na stosunkach 
konkretnych. Teorie Monteskiusza w epoce walki burżuazji z monarchią 
absolutną i arystokracją miały charakter na wskroś postępowy. Znalazły
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one swoje odbicie w  aktach konstytucyjnych i  politycznych wielu państw 
Europy i  Amecryki, poczynając od wieku X V III aż do czasów nam współ
czesnych. Również polska konstytucja 3 Maja 1791 r. w  znacznym stop
niu urzeczywistniała pomysły Monteskiusza, Marx i Engels w  „Ideologii 
niemiedziej“ oceniali dodatnio teorię rozdziału władz państwowych 
w okresie walki burżuazji z feudalizmem. Odkrywcze znaczenie ma gło
szona przez Monteskiusza zasada konieczności badania zjawisk społecz
nych w splocie, we wzajemnym ich powiązaniu i  uwairunkowaniu.

Wpływ Monteskiusza na kształtowanie sdę nowoczesnej myśli społecz
nej i politycznej był ogroonony. Kilka pokoleń pisarzy, reformatorów, 
polityków i społeczników czerpało pełną dłoniią z jego teorii li pomysłów. 
Korzystali z nich również polscy oświeceniowcy X V iII wieku. Stanisław 
Konarski w  dziele „O skutecznym rad sposobie'^ w  r. 1760 przytacza 
liiczne cytaty z „Uwag“ , pochlebnie wyraża się o „Listach perskich''') 
W duchu Monteskiusza wprowadzał czynnik polityczno-wychowawczy 
do dys:kusyj młodzieży szkolnej. „Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego^ 
Stanisława Staszica z r. 1785 zawierają według oceny współczesnych: 
„myśli wyborne, też z wybotmego pocześci źródła (Monteskiego TEsprit 
des lods) czei^pane” . Zamoyski w  „Zbiorze praw sądowych“ ż r. 1780 re
alizował pomysły Monteskiusza. Koncepcja rozdziału władz państwo
wych podnoszona była kilkal?:rotnie na sejmach polskich w  latach 1776 
i .1789.

Pierwsze tłumaczenia dzieł Monteskiusza na język polski ukazały się 
dosyć późno. W  „Monitorze" z r, 1768 Nr 53-79 znajdujemy dokonane 
przez Ignacego Krasickiego streszczenie „Ducha praw“ i  info^rmacje 
o tym dziiele. Pełne wydanie ukazało się w  r, 1777 w  tłumaczeniu Czarn- 
ka. Kajetan Węgierski tłumaczył „Listy perskie“ , które wydane zostały 
w r. 1768 nakładem Dufoura. W  r. 1762 ukazały się w  tłumaczeniu ks. A. 
Wiśniewskiego „Uwagi z francuskiego na polski przełożone". Nijemal 
wszystkie drobniejsze utwory Monteskiusza wydane zostały w  tłumacze
niu polskim w X V III wieku. Publicystyka polska tego okresu, atakująca 
religię i kler pozostawała pod silnym wpływem francuskiego myśli
ciela^). W  wieku XX  Tadeusz Boy-Żeleński tłumaczył Monteskiusza: 
„Duch praw" i. „Listy perskie".

Gdy po dwustu przeszło latach zaglądamy dziś do książek Monteskiu
sza, znajdujemy w  nich niezmiennie olbrzymie bogactwo treści, podane 
w lekkiej, błyskotliwej, często dowcipnej formie, tak charakterystycz
nej dla prozy francuskiej X V III wieku. Lektura tych książek ciągle do
starcza żywej rozkoszy intelektualnej i  estetycznej. Jest to najbardziej 
ważka społecznie problematyka, ujęta w formę dzieła literackiego o w y
sokiej klasie artystycznej. Wiele myśli do dziś nie straciło nic ze swej 
aktualności.

Niektórzy wielcy piisarze nie starzeją się nigdy. Do nich bezsprzecznie 
należy Monteskiusz. Czytajmy i  propagujmy jego mądre i piękne książki.

Janusz Krajewśici

1) Informacje o wpływach Mointesłdusza w Polsce i o polskich wydaniach jego 
dzieł zaczerpnięte z monografii W. Smoleńskiego: „Monteskiusz w  Polsce X V III  
wieku“, Warszawa, 1927.
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Stefan K ota rsk i 
Warsiza/wiai

U ŁATW M Y SOBIE PRACĘ!

—  „Życie nie jest łatwe!" —  powiedział ktoś. —  ,,A życie bibliotekarza 
tym bardziej!“ —  doidał słuchająicy go kolega. Czy jednak tego życia 
biibliotekarskiego nie możemy sobiiie ułatwić? Czy nie stać nas na to>, aby 
zracjonalizować, usprawnić pracę zawodową? Z'astanówmy się nad tą 
sprawą. Zastanówmy się wspólnie, wszyscy razem, bibliotekarze róż
nych typów biblioitek terenowych, biblioitekiarze techniiczni, biiblioiteka- 
rzie naukowi, dziilałiacze Stowiarzyszenia i ci, którzy pewne ziagadnieniia 
ustawiają ogólnie, którzy je planują.

★
Biblioiteki naisze skupione początkowo w Ministerstwie Oświaty miały 

jednolite kierownictwo całokształtem swych ziagadniień. Aliści niedługo 
zmieniły szyld z Naczelnej Dyrekcji Bibliotek na Centralny Zarząd Bi
bliotek i  prawie jednoicześnife zmieniły patrona z Oświaty na Kulturę 
i Sztukę. A  raczej znakomicie pomnożyły liczbę patromów: bo to i  w 
Oświacie coś nie coś zostało i do Kultury sporo przyłączono^, i  Minister
stwo Szkół Wyższych i  Nauki stworzyło Wydział Bibliotek, ze swojej 
części, niemałą cząstkę poitem złożywszy PAN-u w  ofierze, i  NOT oraz 
„syn“ jego CINDNT nie chciał być gorszy, i Zdrowie, i  Finanse, i  Kole
je, i Hutnictwo, i  Spółdzielczość. Zamiast więc centralizacji nastąpiła 
decentralizacja wbrew brzmiehiu nowej nazwy władz biibliotecznych. 
Tym sposobem Centralny Zarząd Bibliotek ustawiiony nie przy Prezesie 
Rady Ministrów, prziestał być Zarządem, a niie został Centralnym. Co 
zrozumiawszy, ogłosił w  pewnych sprawach swój brak zainteresowania, 
likwidując np. wydział bibliotek naukowych. Kto w ie zresztą, czy nie 
był to krok' słuszny i konsekwentnie wypływający z czołowych celów 
i zadań CZB. Zwrócenie bowiem całej uwagi na stale potężniejący wzrost 
terenowej siieci bibliotek powszechnych prawdopodobnie w  hierarchii 
potrzeb mógł wydawać się zagadnieniem pierwszoplanowym. Zaraźliwy 
to jednak był przykład: wkrótce skonał Wydziiał Bibliotek Ministerstwa 
Szkokuiictwa Wyższego, a w  bibliotekach PAN-u panuje śmiertehia cisza. 
Nie wydaje mi się, żeby taka sytuacja pomagała bibliotekarzom w  pracy.

Tymczasem zaś bibliotekarze ziellenieją z zsizdrości, przyglądając się 
licznym wydawnictwom i  pomocom Ośrodka Instrukcyjnoi-Metodycz- 
nego dla SwietLic. Doskonale się stało, że świetlice wiejskie doistały wzo
ry kolorowych plakatów o tematyce literackiej, np. ,,Czytajmy książki 
o naszej młoidz!ieży“ , ,,Ksliążki Laureatów StaMnowskiej Nagrody Poko
jowej", „Twórczość Mariana Brandysa". A le bibliotekarzom wiejskim, 
poizbawiionym tej pożytecznej pom.ocy zzewnątrz, przykro, że zamiast 
roKporządzać artystycznie wykonanymi planszami, muszą siami wycinać 
obrazki z czasopism ilustrowanych i własnoręcznie uzupełniać je* aktual
nymi napisami za pomocą kolorowych kredek. Chyba nie ma przeszkód, 
aby tę niewątpliwie szlachetną, leicz nieudolną inicj atywę prywatną za
stąpił centralny, planowany druk barwnych, estetycznych wzorów pla

268



katów, gazetek ściennych, urządzenia wnętrz, scenariuszy wystaw i  po
kazów. A  portrety piisarzy. dawnych i  współczesnych, polskich i  obcych 
w foirmie pocztówkowej d w  wymiarach większych nia wzór tych, jakie 
do każdego numeru dodaje słowacki miesięcznik poświęcony pracy z czy
telnikiem —  czy nia to nie powinny znaleźć się fundusze? Czy podotbnie 
żywy i życiowy ośrodek instrukcyjno-metodyczny dla bibliotekarzy nie 
powinien powstać przy CZB, nie gdzie indziej, a właśnie przy naczel
nej, centralnej władzy bibiliotecznej?

Jeśli Centralny Zarząd Biibliotek pośród wielu trafnych i przemyśla
nych posunięć ziorganizo-wał także w biblioitekach wojewódzkich ośro^dki 
metodyczne, tak nieraiz zręcznie i  pomysłowo' pomagające w  propagan
dzie czytelnictwa, w  podniesieniu kwalifikacji zawodowych, w usuwaniu 
najprzeiićżnięjszych trudności przy pracy z czytelnikiem —  tO' dlacze- 
góżby nie mógł tychże ośrodków wystarczająco illościowo di jakościowo 
uzbroić w  odpowiednie, pirzez specjalistów wykonane narzędzia pracy? 
Uniknęłoby się tym spiosoibem niep'otrzebnej straty czaisu, zbędnego roz
praszania energii i —  coi ważniejsze —  wieloitorowości poczyniań. Wspa
niałe nieraz pomysły poszczególnych ośrodków mogłyby być wykorzy
stywane szerzej i  częśoilej, ośroidki wykazując mniej iniicjatywy mogłyby 
być wyraźniej kierowane, a te bairdzdej rzutkie —  piomimo oddalenia 
terenowego —  stałyby się niejako współpracownikami ośrodka cen- 
tnalneigO'.

Może wtedy łatwiej byłoby kierować upowsziechnieniem książki rolni
czej, przyrodniczej i  społecznej W roisnących liczbowo z roku na rok ze
społach czytelniczych i samokształceniowych. Łatwiej byłoby zaspakajać 
ogro!mny głód wiedzy wśród mas robotniczych li chłopskich. Łatwiej by
łoby biibUoitekairzowi popularyzować najnowsze wydawnictwa tego typu, 
jak ,,Wszechświ!at, życie, iczłowtiek", jasno, prosto i dowcipnie przedsta
wiające bardzo trudne problemy z dziedziny aistronomii, fizyki, chemii 
i  biologii )̂. Bo przecież w  Po'lsce Ludowej na szczęście pomyślano wresz
cie o tym, aby rolnik doistał do ręM s w o j ą  książkę ii przeczytał soibie 
praktyczny poradnik hodowcy, pszczelarza, sadownika, czy działkowca, 
aby goispodyni wiejska otrzymała s w o j ą  książkę z  mnóstwem naprawdę 
praktycznych rad i  życiowych wsikazówek )̂. Takiich i podtobnych po
zycji bibllioigrafijcznych posiadamy już ni'emało, co tym więcej nas cie
szy, że dawniej myślano tylko o ckliwym, protekcjonalnym pouczaniu 
„ciemnych kmiotków". I to jest nasz istoitny dorobek, przedmiot słusz
nej dumy.

Bibliotekarz polski doczekał się również niejednej wartościowej książ
ki pomocniczej. Przedież drukowane skrypty korespondencyjnych kur
sów bibliotekarskich —  to olbrzymi wkład pracy i  energii, to wydatna 
pomoc w  szkoleniu zawoidowym )̂. A  jakim powodzeniem cieszą się prace

1) „Wszechświat. Życie. Człowiek". Praca zbiorowa. Warszawa 1954, str. 386, 
ilustr. 258.

2) Poradnik Gospodyni Wiejskiej. Warszawa 1954, str. 567.
3) Korespondencyjny Kurs Bibliotekarstwa. W arszawa 1949— 1950. Zw. Bibliote

karzy i Archiwistów Polskich, Skryptów 17. Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski. 
Warszawia 195J— 1954. Zw. Biblioteikaarzy i Archiwistów Polskich. Skryptów 22.
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MilleroY/ej Guttrego i Grycza °). Także pomiędzy skryptami Pań
stwowego Zaocznego Kursu Bibliotekairskiego znajdziemy bardzo wairtoś- 
ciowe pozycje. Zachodzi jednak pytanie, dlaczego są one powielane w  tak 
małej ilości egzemplarzy tylko do użytku wewnętrznego i dlaczego' nie 
wszysitkie biblioiteki mogą się w  nie zaopiatrzyć mimo usilnych z ich stro
ny starań? Szerokie rzesze pracownliików bibliotecznyich spodziewają się 
wiele od zapowiedzianego „Kalendarza Bibliotekacrza“ , które to wydaw
nictwo podjęte zostało przez Stowarzyszeme Bibliotekarzy Polskich 
zgoidnie z uchwałą ostatniego swojego plenum.

Ale to wszystko mało. Zachłanny bibliotekarz terenowy żąda więcej 
i więcej, coiraz więcej. On gorąco pragnie zaspokoiić zamówienia czytel
ników prowincjonalnych, być dla nich źródłem rzeczowej infonnacji. 
On chce dać do ręki odpowiednią lekturę kółkom samokształceniowym. 
Dla studentów studiów zaocznych usiłuje sprowadziić podręczniki i dzie
ła naukowe w  ramach słabo dotąd zorganizowanego wypożyczania mię
dzybibliotecznego —  (sprawa poważna i pilna, konieczne zaostrzenie 
uwagi na to pierwszorzędne zagadnienie!) —  I dlatego na każdej konfe
rencji, na każdym zjeździe, na każdym seminarium, na każdej nara
dzie roboczej biblioteikarz terenowy woła wielkim głosem: —  „Dajcie 
nam biograficzny i bibliograficzny słownik pisarzy polskich poidobny doi 
tego, jaki posiadają nasi koledzy i sąsiiedzi w  Czechosłowacji'^). Wskrześ
cie zapomn'iany zwyczaj Spółdzielni ,,Czytelnik", która w  ramajch infor
matora pod tytułem „Dobra Książka" wydała przeszło 80 broiszurek po
święconych poszczególnym Uitworom".

Do tych głosów z terenu i my dorzućmy swoje trzy grosze. Właści
wie chodzi tu nawet o dużo większe sumy, niż owe symboliczne 3 gro
sze. Chodzi mianowicie o kredyty na specjalne sprzęty biblioteczne. Cho
ciaż, możeby lepiej było zamiast przydzielać pieniądze na kupno mebli, 
zamiiast dopuszczać do ustawiania w  lokalach bibliotecznych jakichś 
przedpotopowych szaf, olbrzymich stołów i etażerek z nieprawdziwego 
zdarzenia, lub —  co gorsze —  z powodu braku stolarszczyzny na okoliczr- 
nym rynku dopuszczać do niewyzyskania i tak niewielkich kredytów — 
może lepiej byłoby centralnie zamawiać znormalizowane- regały na 
książki, półki na czasopisma, szafki katalogowe, stoły czytelnicze, pul
pity, gabloty, wózki magazynowe itd. Zainteresować tym rodzajem pro
dukcji jakąś wytwórnię, która mogłaby wyspecjalizować się w  sprzęcie 
bibliotecznym, bo nie chodzi tutaj o wzorki i  rysuneczki (takie różnej 
wartości katalogi ilustrowane już posiiadamy), lecz o zepchnięcie sprawy 
z manowców, teorii na praktyczne tory wykonania. Powiadacie, że przez

4) Julia M illerowa: Krótki podręcznik bibliotekarski. Wyd. 3 poprawione i uzu
pełni oine. Warszawa 1954. Stow. Bibliotekarzy Polskich. Str. 87.

6) Czesław Guttry: Jak korzysteć z katalogu bibliotecznego i jak czytać kartę 
katalogową. Warszawa 1952. Zw. Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Str. 27.

6) Józef Grycz: Chodźmy do biblioteki. Warszawa 1953. Zw. Bibliotekarzy
i Archiwistów Polskich. Str. 47.

7) Jaroslav Kunc: Slovnik soudobych ceskych spisovatelu. Krasne pisemnictvi 
V letech 1918— 1945. Praha 1945. Tom 1-2. Str. 1016. Życiorysów 786. Portretów  
322. Dobroslay Chrobak a Oskar Ceppan: Rukovat dejin sloYenskej literatury. Bra-^ 
tislava 1949. Str. 287. Życiorysów 536,
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zbytnie ujednolicenie zbanalizowałoby się wnętrza bibliotek? Nieko
niecznie. Miłą dla o'ka rozmaitość wprowadzliłyby różne elementy deko
racyjne, różne odcienie politury, ustawianie mebli zależnie od warunków 
lokalowych, wreszcie światło, kwiiaty, a nade wszystko regionalne mo
tywy zdobnicze.

Ażeby tym rozległym ziadainiom podołać, CZB —  Centralny Zarząd 
Bibliotek —  niiekoniiecznie musi być inicjatorem powółania do żyoia 
jakiejś rozbudowanej, wielowydziałowej CZB —  Centrali Zaopatrzenia' 
Bibliotecznego. Wystarczą dwa skromne etaty zaopatrzeniowców, w y
starczy referat, którego nie będą obowiązywały godziny siedzenia za 
biurkiem, referat ruchliwy, prężny i  energiczny, któ^ry zamiast pisać 
piapierki zechcę sam wszystko wychodzić, wystukać, wydzwonić: i sprzę
ty, i  pudła, i karton, i  farby, i  druki.

Mówmy o tym jak najczęściej. Wracajmy ciągle do pomocy bibliotecz
nych, do kart książek i  kart czytelnika, do rewersów, formularzy spra
wozdawczych i arkuszy inwentaryzacyjnych, jednym słowem do tych 
papierów, bez których bynajmniej nie papierkowa, codzienna robota 
bibliotekarska obejść się nie może, jeśli chce utrzymać porządek w  zbio
rach. Dopóki bowiem produkcja i rozprowadzanie druków bibliotecz
nych były w  rękach Związku Bibliiotekarzy i Archiwistów Polskich —  
szło jako tal̂ O'. A le odkąd obowiązki te spadły najpierw na ,,Dom Książ
ki” , potem na CEZAS, odkąd centralę dystrybucji przeniesiono do Ło
dzi, do ośrodka praemysłu tekstylnego (żeby było trudniej zgadnąć, gdzie 
ona się ukrywa!) —  chroniczny brak druków stał się chorobą epidemicz^ 
ną. Bibliotekarz marnuje czas i  energię najpierw na zapotrzebowania, 
potem na ponaglenia, a wreszcie na ręczne cięcie i  rubrykowanie tych 
pomocy zawodowych. Kiedy niedawno jedna z większych bibliotek war
szawskich chciała zamówić rewersy do swojej wypożyczalni, urzędnicy 
CEZAS-u przez 3 miesiące naprawdę szczerze pragnęli zamówienie wy- 
kon:ać. Gdy w  końcu po n-tej wizycie przedstawiciel tej biblioteki zagro
ził podaniem owego faktu do radia czy gazety, urzędnik ów z niekłamaf- 
ną radością wykrzyknął:- „Zróbcie to, błagam Was, zróbcie to, może r̂ a- 
reszcie usłyszy Was któryś łódzki biurokrata!" Oto wymowny przykład 
niewłaściwej centralizacji, nieruchlliwości aparatu zbytu.

A le zagadnienie braków w  dziedzinie pomocy d la  bibliotekarza łączy 
się ściśle z kwestią pomocy, jakiej żąda się od bibliotekarza. I tu wydaje 
mi się, że istnieje jakieś zasadnicze nieporozumienie.. Bo bibliotekarz, 
którego nauczono na pamięć podstawowej reguły postępowania: „właści
wa książka dla właściwego czytelnika we właściwym czasie“ , widzi, iż 
do niego stosuje się jakieś odwroitne zasady, że on jest niewłaściwym 
pracownikiem na niewłaściwym miejscu i w niewłaściwym czasie. Bo 
jeżeli Miejska czy Po'wiiatowa Rada Narodowa chce skorzystać z usług 
bibliotekarza, niechaj go wcześniej powiiadomi o tym, niechaj pozwoli 
przygotować się do konkretnej akcji, niechaj da mu czas do zebrania 
zawodowych środków działania, niechaj wyzyska go jaho bibliotekarza, 
a nie jako przepisywacza, księgowego, czy kontrolera skupu zboża. Sto
kroć pożyteczniej spełni on chyba robotę, gdy przygotuje tematyczny 
zestaw książek, gdy po wykopkach zorganizuje wieczór głośnego ęzyta-
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nia, albo wygłosi krótkie pfrzemówienie o oidpowiediniio dobranym do 
okolicznoścli utworze. Wtedy nie będzie żal,. że w  tym  dniu zamknięto' 
bibliotekę na kluczyk, bo wszyscy, dosłownie wszyscy jej pracownicy 
rozjechali się w  teren.

Bibliotekarze zroczumieli już doskonale, że bibldoiteka raizem ze świetli
cą staje siiię obok szkoły n<^jważniejszym ogniwem pracy kulturalnej 
na wsi i w  mieście. To nile są ża<dne komunały. To są falkty, którym już 
nikt i nigdy nie będzie w  stanie ziaprzeczyć. To są już na nowo zapisane 
stronice historii naszej kultury. A le każdy z nas pragnie, alby na tych 
stronicach było jak najmniej cieni. Dla jasnej przyszłości nadchodzących 
pokoleń pracują polsicy biib'l)iotekarze. Ułatwy im to zadanie!

Stefan Kotarski

Marek Skwarnicki t

Warszawa

„KOŁO M ŁODYCH" I PROBLEM MŁODYCH KADR 
W  BIBLIOTEKACH NAUKOW YCH

i
12 styczniiia 1955 r. odbyło się zebranie organizacyjne „Koła Młodych" 

przy Okręgu Warsziawskim Stowarzyszenia Bibldotekairzy Polskich. Ze
branie poprzedziły dyskusje komiteitu organiiziacyjnego mające na celu 
sformułowame proigramu i metod pracy „Koła“ .

Referat i dyskusja nad nim, przedstawiające już ustalone wytyczne 
pracy, miiały mdiejsce na owym pierwszym zgromadzeniu młodych, a sta
ły się jednocześnie narodziinaml i... pO'grzebem całego przedsięwzięcia.

W  toku prac komitetu organiizacyjnego, który obradował wraz z przed- 
S'tawi‘ciielką Stowarzysizenia kol. Hryniiewiiicz, zarysowały s(ię wyraźnie 
dwa stanowiiska woibec programu pracy Koła.

Pierwsze z niich reprezentowalli lautorowie pomysłu, kilku biblioteka
rzy z warszawskiego oiśroidJka S.B.P. Drugie sprecyzowaili sami m łodzi za
proszeni do współudziału w  zakładaniu koła.

Dyskusje toiczone przez komitet organizacyjny wykazały, że starsi bi
bliotekarze stwierdzają fakt małej żywotności młodych kadr bibliote
karskich, niewielki a właściwie żaden ich udział w  życiu zawodowym 
i pracach Stowarzyszendja. „Koło Młodych" miiałoby na celu wciągnięcie 
młodziieży do prac pomocniczych przy urządzaniu imprez, obchoidów, or
ganizowania życia kulturalnego bibliotekarzy itp.

Postulaty, jakiie wysunęli w  dyskusji i  referacie inauguracyjnym sami 
mło'dzi, to żądanie powołania w  ramach „Koła" sekcji czy zespołów, któ
re podjęłyby prace o charakterze naukowym w  zakresie czytelnictwa, 
bibliografii itp. Stowarzyszenie objęłoby naukowy i  finansowy patronat 
nad działalnością poisziczególnych sekcji.

Na skutek braku zalinteresowamiia ze strony młoidzieży bibliotek war
szawskich ,,Koło" doitychczias nie rozpoczęło pracy. Cale prziedsięwzięcie 
zakończyło się fiaskiem.
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Niemniej wszystkie opisane tutaj fakty wskazują na to, że pToblem 
młodych kaidr bibliotecznych wyszedł już poza ramy dyskusji toczonych 
,w cieniu regałów. Spróbujmy więc go tutaj ro>zpatrzyć, zwracając oczy 
przede wszystkim na biiblioteki naukowe.

Na wstępie zdajmy sobie sprawę, o kim myślimy, używając określenia 
,,młode kadry bibliotekarskie".

Pracownicy napływający w latach 1947— 1955 do bibliotek nauko
wych —  to głównie absolwenci uniwersytetów kończący różne kierunki 
studiów, przeważnie humaniistycznych, studiów o niejednakowym pro
gramie i różnej organiiziacj i naiuczania. Tak więc mamy do' czynieiraia 
z osobami, które ukończyły: kilkuletnie studia tzw. starego typu ze stop
niem magisterskim, trzyletnie studia I-go stopniia ze specjaMzaicją biblio
tekarską albo pedagoigiczną, studia magisterskie bibliotekoznawcze Il-go 
stopnia, nie koniecznie poprzedzone specjaliziacją na pierwszym stopniu, 
wreszcie studliia magisterskie Il-go stopnia dnnyich kierunków. Dodajmy 
do tego szereg osób ze studiami nieukończonymii, względnie po liceach 
bibliotekarskich, aby uzyskać pełnię tego złożonego obrazu. Pragnąc na
dać tej złoiżoności odpowie'dnie rozmiairy należałoby porównać różnice' 
programowe poszczególnych lat tych samych sekcji uniwersyteckich 
oraz różnice wynikające z charakteru pracy pełnionej po zatrudniieniu 
w  bibliotece.

Możemy zatem śmiało stwierdzić, że przygotowanie zawodowe mło- 
dzlieży bibliotecznej jest niez:mi€mie zróżniicowane, ma raczej charakter 
przypadkowy, a nife jednolity.

Pisząc słowa ,,młoidz!i'eż biblioitekarska" do'znaję uczuć zmiennych. Nie- 
nazywając ich po imieniu dodam tylko, że w  ten sposób określa się gru
pę ludzii nieniadających się rygorystycznie podciągnąć pod wyobrażenia, 
jakie nam się ze słowem młocfedież nasuwają. Są to ludzie w  wieku od 
20— 30 lat często „żonaci i  dziecaaci“ tak, że jest to rzeczywiście-młodzież 
...trochę już podrosła.

Ziajmijmy się jednak dalszym losem luidzi kończących studia scharak
teryzowane przed chwilą. Dla naszych rozważań jest rzeczą bardzoi po- 
żyte^czną zbadanie, w  jaki sposób dositali s>ię oni do bibMbtek. Jednym sło
wem uwag kilka o tzw. powołaniu zawodowym.

Popularność zawodu bibiliotekarskiiego wśród młodzdeży nie była i nie 
jest duża. Składają się na to różne przyczyny, począwszy od nieznajomo
ści wynikającej z braku popularyzacji tego zajęciia, skończywszy na kwe
stiach finanisiowych. Pozia sporadycznymi wypadkami należy uznać za 
regułę, że przeważająca ilość absioiwentów uniwersyteckich napływają
cych do książnic dostała się tam przypadkowo.. Dużą rolę w powzięciu 
decyzji złożenia podaaiia o pracę w  bibliotece odgrywała li nadal od- 
grywia kwestia przydziału, a raczej nakazu pracy. Niechęć przed wyjaz
dem poza obręb dużych miast, na prowincję, poza tym ciągła jeszcze 
tendencja do omijania pedagogiki, wszystko to powodowało dosyć duży 
napłjrw studentów na specjalizację bibliotekarską.

Tak czy owak u podstaw wyrażenia chęci pracy w  bibliotece nauko
wej, leżało żywione przez każdego młodego studenta pragnienie dalszego 
kształcenia się, korzystania z tego bogatego warsztatu pracy, jaikim jest
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zespół instytucji naukow^^ch :i kulturalnych dużego miasta, aj także pew
ność, że biblioteka, placówka poświęcona pracy z książką i nad książką 
umożliwii! spełnienie marzeń i  ambicji naukowych, jakie niejeden student 
pielęgnuje w czasiie studiów.

Dodać należy jeszicze jedną, bardzo ważną uwagę. Uniwersytety Polski 
Ludowej nauczyły swoją młodzież metod pracy zespołowej, przyzwyczai
ły ją do brania żywego udziału w pracach, które często wspólnie się w y
konywa, a zawsze za nie wspó-lnie odpowiada moralnie.

Porównajmy teraz miarę tych chęci i wyobrażeń ze specyfiką i wa
runkami pracy w  bibliotekach. Ażeby tego porównania dokonać, musi
my się zastanowić nad trzema sprawami: polityki kadrowej, szkolenia 
wewnątrzzakładowego, oraz stylu pracy bibliotecznej naszych książnic 
naukowych. Naturalnie nie wszystkie te kwestie dotyczą wszystkich bi
bliotek. ■

Ujmując problem ogólnie polityka kadramii bibliotecznymi w książni
cach naukowych, jest prawie tak chaotyczna, jak bibliotekarskie szkol
nictwo zawodowe. Zresztą obydwie te rzeczy ściśle siię nawzajem wairun- 
kują. Nie można dokonać należytego podziału i  specjalizacji prący w  bi
bliotece, dysponując ludźmi o nierównej wiedzy fachowej, przejawiają
cymi brak za'interesov^ania do wykonywanego zawodu. Uważam jednak, 
że właśnie tutaj, w  samych instytucjach powinno, mimo wszystko, nastą
pić wyrównanie szkód powodowanych przez istniejący stan rzeczy.

Drogą do tego jest przede wszystkim należyty przydział zajęcia nowe
mu pracownikowi. Osiągnąć to można przez przesuwanie go z działu do 
działu, aż trafi on tam, gdzie najlepiej się nadaje. Np. w  Bibliotece Uni
wersyteckiej w  Warszawie nO'Wowstępujący pracownicy przechodzą prz.ez 
praktykę we wszystkich działach trwającą co najmniej pół roku; i dopie
ro potem skierowuje się ich na stałe do określonego działu pracy. Poza 
tym w  stosunku do poszczególnych osób w  miarę możMwośai trzeba kla
syfikować ich przydatność według podziiału na pracowników technicz
nych, pomocniczo-naukowych i naiikowych. Jest rzeczą dyskusji, które 
prace biblioteczne podciągniemy pod te trzy grupy.

W tej chwili trzeba osiągnąć ogólny stan wykluczający wypadki za
trudniania maigistrów polonisityki czy romanistyki przy inwenta/ryzowa
niu, włączaniu kart do katalogów itp, zatrzymywania ich' przy takich za
jęciach przez całe lata. A  właśnie taka jest obecna sytuacja wielu mło^ 
dych absolwentów. Zdarzały się wypadki, że próbowano ich umiejętno
ści przez wstępną praktykę w  magazynach, co nie zawsze i nie dla każ
dego jest zachętą do twórczego udziiału w  życiu bibliotekarskim.

Pisząc powyższe słowa zdaję sobie sprawę, że nawet przy dobrej woli 
władz poszczególnych bibliotek niesposób znaleźć dostajt^czną ilość 
miejsc, odpowiadających uzdolnieniom i przygotowaniu nowozatrudnio- 
nych bibliotekarzy. Potrzebne jest jeszcze inne wyjście z istnielącej sy
tuacji. Jest nim szkolenie wewnątrzzakładowe.* Szkolenie takiie może 
spełnić rolę uzupełniania wiadomości Ziawodowych niedosżkolonych kadr, 
a zarazem stać się może bodźcem do wyłaniania się zalinteresowań na
ukowych poszczególnych osób, środkiem zapobiegawczym przed zbytniim 
popadaniem w  rutynę,
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o  tych sprawach mówiło się dotychczas najwięcej, ale jeszcze zbyt ma
ło. Bo czym wythimaczyć fakt, że np. Biblioteka Narodowa do chwili 
obecnej szkolenia takiego w  żadnej formie nie prowadzii posiadając na 
342 pracowników aż 65 wychowanków uczelni z lat 1946— 1955. Lepiej 
jest w  bibliotekach uniwersyteckich, np. w  Toruniu czy we Wrocławiu, 
gorzej gdziiie indzitej, np. w  Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy albo 
Uniiwersy,tetu Warszawskiego, gdzife żywe usiłowaniia pobudzenia do sa- 
mokształoenfia się młodych pracowników napotykają na pewne trud
ności.

Myślę, że przyczyną niedociągnięć na tym polu jest jednokierunkowość 
programów szkoleniowych praktykowanych w bibliotekach. Nastawione 
są one głównie na pomioc praktyczną, a nde stanowią platfo'rmy, na któ
rej mogłaby się rozwinąć praca naukowa bibliotekarzy. Uważam, że 
w porównaniu do potrzeb, jakie są w dziedzinie opracowania problemów 
organizacyjnych i technicznych bibliotek, w  zakresie czytelnictwia, hi- 
stoiriii bibliotek, wreszcie księgoznawstwa wyraźnie zaniedbanego' w  la
tach powojennych, działalność naukowa bibliotekarzy jest zbyt mała. 
Udział w  miej młodych kadr bardzo znikomy.

Szkolenie wewnątrzzaikładowe oparte na zasadzie kół naukowych, w y
głaszanie referatów problemowych na lokalne tematy biblioteczne i księ- 
goznawcze, dyskusje, publikowanie tych materiałów, chociażby w formie 
powielacza przy wykazach nabytków bibliotek, w  biuletynach itp., oto 
według mnie droga do rozwiązania problemu.

Jedną 2 głównych przyczyn, że on zaistniał, jest jeszcze jedna sprawa, 
sygnalizowana już przieze mnie na wstępie, mianowicie: sprawa stylu 
pracy bibliotek naukowych. Styl tej pracy narzucają starsi bibliotekarze. 
Często jeszcze cechuje go niiearozumiienie dla potrzeb naukowych ich 
młodszych współpracowników. Wynika to z nieprzezwyciężenia jeszcze 
gdzie niegdzie przeżytków czasów prz.edwojennych, kiedy to sprawa ka
riery naukowej w  bibliotece, przy zupełnym braku szkolnictwa zawo
dowego, była przedmiotem indywidualnego wysiłku jednostek. Zagad
nienie pracy poszczególnych bibliotek, los poszczególnych młodych bi
bliotekarzy obchodzić w îjnny dzisiaj wszystkich pracowników książki. To 

, pirzestało być już prywatną sprawą jednostek. Tymczasem młodzi biblio
tekarze zbyt często napotykają w  swojej karierze zawodowej przeszkody 
w  postaci obojętnej postawy zwierzchników, zbyt przewlekłego obarcza
nia ich pracami trzeciorzędnymi, traktowania wyłysiałych ojców rodzin 
jak pierwszoklasistów w szkole podstawowej. Nailepszym przykładem 
tego, że sprawa przedstawia siię istotnie w opisany wyżej snosób świadczy 
fakt tak późnego i znikomego zainteresowania się omawianym proble
mem*. Dodam jeszcze, że jedną z propozycji dotyczących programu Koła 
Młodych, a wysuniętych przez niiektóirych starszych kolegów był pomysł, 
abyśmy pomagali Stowarzyszeniu wycinać literki na obchody i uroczy
stości!

* Ukazał się w  ostatnich numerach „Przeglądu Bibliotecznego" X X III, s. 51-68, 
112-119 artykuł K. Jażdżewskiego pt. „Specjalizacja naukowa i znajomość języków 
obcych w  WbMiotekach naukowych" poruszający niektóre kwestie omawianego pro
blemu.
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w  tym miiejscu kończę opis dalszego losu absolwentów umiwersytec- 
kich, którzy po opusziczeniu uczelni zgłaszają się do pracy w  bibliotekach 
naukowych. Istnieje wiele przykładów łagodzących moje słowa, istnieje 
także wiele innych, które je pogłębiają. Starałem się przedstawić stan 
przeciętny. Należy go zmienić dla dobra czytelników, których obsługują 
nasze biiblioteki i  dla dobra przyszłości nauki o książce' i  bibliotece. Re
kapituluję więc propozycje moje, które streszczają się w  trzech pun
ktach;

1) Wprowadzenie, jako reguły życia bibliotek, atmosfery pracy zespo
łowej przez urządzanie narad ,,produkcyjnych", wspólnych referatów 
i zespołowych omówień bieżącej problematyki wykonywanego zajęcia.

2) przezoniaiczenie pewnej ilości godzin pracy na dokształcaniiie zawodowe 
pracowników obejmujące nie tylkoi problemy wykonywanej aktuailnie 
czynności w  bibilotece, wzgl. zorganizowanie planowego doszkalania po
łączonego z opanowywaniem literatury fachowej polskiej i zagranicznej;

3) zainicjowanie kół naukowych (nie przesądziam czy w  ramaich biblio
tek 'Czy Stowairzyszenia), które pozwoliłyby chętnym na realizowanie 
swoich pomysłów naukowych^ zamierzeń badawczych, bardzliej wszech
stronnie kształciłyby swych członków, omijając ślepy zaułek zibyt w iel
kiej specjallłjzacji. Niezbędne jest w  tym wypaidku poparcie finansowe 
i otworzenie możliwości publikowania prac.

Problem młodych kadr bibliotekarskich nie da się załatwić po'oią,gnię- 
ciem odgórnym, jakim było „Koło Młodych“ . Jest to sprawa reform i ini
cjatywy oddoilnej, poszczegó'lnych bibliotek. Problem tych kadr isitnieje 
nie tylko w  dużych -bibliotekach naukowych, ale w większym może na
wet stopniu w  małych bibliotekach specjalnych, gdzie są ograniczone per
spektywy pracy i  awansu naukowego.

Tutaj v/łaśnie leży pole do działania dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich. Ono pow'inno koordynować wszystkie ewentualne wysiłki, ini
cjować je, pobudzać bibliotekarzy do pomyślenia o przeprowadzeniu ko
niecznych zmian na tym polu. Sprawa jeist ważnia i trzeba się nią zająć 
na serio. Myślę, że Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy mający się odbyć 
w  końcu tego roku p'Owinien w  swoiim pro'gramiie obrad uwzględnić także 
i tę sprawę.

Marek Skwamicki

Jadwiga Kołodziejska  
W arszawa

BIULETYN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  GDAŃSKU

Rola planowego instruktażu przy obecnym stanie organizacyjnym sieci 
bibliotek powszechnych nabiera coraz większego znaczenia. Wobec per
spektyw tworzenia nowych bibliotek gromadzkich w oparciu O' współ
pracę ze świetlicami, trzeba liczyć się z napływem do zawodu bibliote
karskiego nowych pracowników. Oczywiście nie należy się łudzić, że 
zdołamy ich wszystkich dość szybko przeszkolić; przez parę pierwszych
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lat ich przygotowanie do zawodu będzie głównlie zależeć od pomocy, jaką 
otrzymają z bibliotek powiatowych oraz wojewódzkich i miejskich.

Jest publiczną tajemnicą, że praca instruktorów bibliotek powiatowych 
pozostawia ciągle jeszcze wiele do życzenia i że gabinety metodyczne nie
których biblioitek wojewódzk:ich borykają się z wieloma trudnościami 
natury organizacyjnej i personailnej, które w  konsekwencji nie pozwala
ją im roiz.winąć planowej działalności metodycznej w  terenie. Są jednak 
i takie biblioteki, które szukają i wypracowują nowe formy pracy ma
jące na celu jak najszierszą i  jak najgłębiej pojętą propagandę książki 
w gromiadzie. Do tych należy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz
na w  Gdańsku, która oid 1 stycznia br. wydaje miesięczny Biiuletyn, po
święcony głównie temu zagadniieniu. Biuletyn wychoidzii regulamiie (cze
go niestety nie można powiedzieć o naszych centralnie wydawanych 
czasopismach biblioitekarskich), dziięki czemu pracownicy bibliotek po
wszechnych na terenie woj. gdańskiego otrzymuje na bieżąco aktualne 
materiały z zakresu metodyki i propagandy czytelnictv\^a. Biuletyn uka
zuje się na razie w  nakładzie 300 egz. ofdbijianych na piowielaczu, ambi
cją redakcji jest jednak przejście w  przyszłości na powielanie typogra
ficzne i zwiększenie nakładu do 500 egz. Obecnie wydawnictwo to jest 
ro!Z;3yłane do wszystkich bibliotek miejskich, powiatowych i  gromadz
kich na terenie woj. gdańskiego. Zwiększony nakład pozwoliłby pokryć 
zapotrzebowania zgłaszane przez inne instytucje, takie, jak: świietlice, bi- 
blioiteki związków zawodowych, ośrodki wczasów pracowniczych i in.

W skład kolegium redakcyjnego Biuletynu wchodzi wice-dyrektor Bi
blioteki Wojewódzkiej do spraw metodycznych, kierownlik referatu dzie
cięcego, kierownik referatu czytelnictwa, dwaj przedstawiciele bibliote]v 
powiatowych, jeden pracownik biblioteki gromadzkiej oraz kierowniczka 
jednej z filii Gdańskiej Biblioteki Miejskiej. Po'Szczególne tematy opra
cowywane są przy współudziale instruktorów W. i  M. B. P. w  Gdańsku.

Biuletyn, jak go określają sami redaktorzy, powstał samorzutnie jako 
eksperyment mający na celu próbę dostarczenia bibliotekarzom gromadz
kim materiałów metodycznych do pracy z czytelnikiem. Dając w  rękę 
bibliotękarzom p>rzygotowany już i opracowany materiał, instruktorzy 
wojewódzcy na miesięcznych zebiraniach przeprowadzają w powiatach 
kontrolę ich właściwego i praktycznego wykorzystandia oraz: zbierają 
uwagi o ich przydatności.

Na tematykę Biuletynu składają się pogadanki, wieczoiry dyskusyjne, 
adnotowane zestawy bibliograficzne, historia literatury w  odcinkach 
i inne zagadnienia.,

Pogadanki na tematy popularno-naiukowe są opracowjrwane bardzo 
przystępnie i ciekawie. ,,0 budowie atomu i innych sprawach" czyta się 
naprawdę z dużym zainteresowaniem. Najlepszym dowodem tego,̂  że 
autorzy prawdziwie troszczą się o stronę popularyzatorską, jest umiesz
czanie na końcu każdej pogadanld zestawienia trudniejszych słów wraz 
z objaśnieniami. Interesujące są też zamieszczane w Biuletynie pogadan
ki na. tematy wychowawcze odznaczające się starannym dobraniem tek
stów z literatury pięknej i pedagogicznej.
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Wśród tematyki zawartej w  B:iuletynie wyraźnym przywiilejem cie
szy siię tematyka dziecięca. Żywe insceaiizaicje, najlepsze utwory proza
iczne i poetyckie świadczą o wadze jaką redakcja czasopismia przywiązuje 
do rozwijania czytelnictwa wśród najmłodszych, Do najlepszych z tego 
zakresu wypadnie zialiczyć inscenizację na Dziień Dziiecka, z którą i nie
jeden dorosły czytelnik zapozna się z dużym ziainteresowaniem.

Uwzględniono w  Biuletynie również zagadnienie tak często pomijane 
i niedoceniiane, jakim jest kształcenie bibliotekarzy gromadzkich w zar- 
kresie znajomość-*!, historii literatury ojczystej. Cykl pogadanek umiesz
czony w  ostatnich numerach Biuletynu jest inicjatywą bardzioi cenną. 
Może tylko zbyt szablonowo potraktowano wstępne omówienia poszcze
gólnych okresów literackich, czego jednak nie można powiedzieć o wize
runkach pisarzy, naszkicowanych przystępnie, ciekawie i trafnie.

Wśród form pracy z czytelnikami jedną z najczęściej stosowanych jest 
organizowanie wieczorów dyskusyjnych. Oczywiście łatwiej jest zorga- 
niziować taki wieczór samemu, niż przy pomocy Biuletynu nauczyć bi
bliotekarza, w jaki sposób należy go przeprowadzać. Autorzy tych wie
czorów wychodzą z tego obro'nną ręką podając nie tylko sam sposób prze
prowadzenia dyskusji, ale także zwięzłe informacje o omawianym dziele 
i jego autorze oraz krótką treść książki i zasadnicze tezy do dyskusji.

Umieszczanlie po każdym tekście zestawień bibliograficznych na okre
ślony temat ułatwia biblliotekarzowi rozczytywanie gromady w aktual
nych zagadnieniach z zakresu literatury pięknej, gospodarki rolnej, w y
chowania oraz najnowszych osiągnięć nauki. Ciekawą formą jest sporzą
dzanie adnotowanych wykazów bibliograficznych dla po'Szczególnych ko
misji gromadzkiej rady narodowej z zaleceniem popularyzacji ich na ze
braniach i w  kontaktach osobistych z poszczególnymi członlcami. Nieste
ty, adnotacje traktowane są trochę po macoszemu. Niektóre robią nawet 
wrażenie dość zabawne. Na przykład o książce W. Stęślickiej: ,,Człowie
ka stworzyła praca" (Biul. N r 1) autor adnotacji pisze, że jest to: ,,Popu
larne przedstawienie życia naszych zwierzęcych przo^dków, których po
tomstwo przekształoiło się w  człowieka dzięki stale -'postępującemu po
działowi funkcji między ręką a nogą umożliwiającego im dokonywanie 
coraz bardziej złożonych czynności i osiągania coraiz wyższych celów". 
Na podstawie wrażenia, jakie 0'dnosi się z całości Biuletynu nie wątpię, 
że stać go na zna/cznie lepsze, poprawne adnotacje.

W  każdym numerze Biuletynu znajduje się ponaidto kalendarz rocznic, 
opatrzony uwagami metodycznymi co do realizacji różnych obchodów 
i uroczystości.

W ostatnich numerach ożywiła się korespondencją z terenem, w któ
rej czytamy rzeczowe opinie o materiałach umieszczanych w  poszcze
gólnych Biuletynach oraz informacje o sposobie wykorzystania ich.

Reasumując: Biuletyn jest linicjatywą cenną, opracowywany jest na 
ogół starannie, należy mu tylko ^ czyć  usunięcia pewnych drobnych nie
dopatrzeń redakcyjnych i jak najszerszego zastosowania w praktyce bi
bliotek powszechnych.

Jadwiga Kołodziejska
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Irena  W ejkertow a  
Warszawa

O JEDNEJ BIBLIOTECE 
W HOTELU ROBOTNICZYM

W styczniu ubiegłego roku Rada Czytelnictwa i Książki przy Dzielni
cowej Radziie Natrodowej Warszawa —  Stare Miasto zwróciła się do Dy
rekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w  Warszawie z propozycją nawiąż,ania 
współpracy w celu rozpowszechnienia czytelnictwa na' terenie dzielnicy 
Stare Miasto.

Jednym z pierwszych zadań Rady Czyte'lnictwa było zaznajomienie się 
z pracą w istniejących już bibliotekach przy większych zakładach pracy 
oraz w Hotelach Robotniczych. W tym celu Rada rozesłała ankiety do 
większych zakładów pracy, prosząc o podanie szczegółowych danych 
o stanie bibilliotek i  o frekwencji czytelników.

Wypełnione ankiety, niestety, nie zawsze odpowiadały faktycznemu 
stanowi rzieczy, wobec czego Rada Czytelnictwa postanowiła poprzez 
swoich człoinków zapoznać się z bibliotekami przyzakładowymi i ich księ
gozbiorem oraz stwierdzić istotną frekwencję czytelników.

W ramach tej pracy B.U.W. objęła protektorat nad istniejącą już bi
blioteką przy jednym z żeńskiich Hoteli Robotniczych,

Poinfoirmowano nas, że księgozbiór biblioteki przy Ż. H. Robotniczym 
posiada okoiło 700 wol., z których sporo jest zagubionych.

Przy pomocy pięciu koleżanek rozpoczęłam pracę. Po wstępnym przej
rzeniu księgozbioru i rozmowie z kierownikiem świetlicy, któ’ry jedno
cześnie prowadził bibliotekę, przekonałyśmy się, że dobór książek był 
raczej przypiadkowy. Książki przeważnie pochodziły z darów różnych in
stytucji. Księgozbiór nie był dostosowany do poziomu mieszkanek Ho
telu, dużo dziieł było zdekompletowanych, często natomiast dzieła mniej 
wartościowe figurowały w kilku egzemplarzach.. Brakowało dzieł pod
stawowych z dziedziny literatury pięknej.

Mimo najlepszych chęci ze strony kierownika świetlicy, biblioteka nie 
-była prowaidzona fachowo, a wypożyczanie książek odbywało się w chwi
lach wolnych od zajęć świetli'c0wych. _

Książek, o które upominały się czytelniczki, nie było. Nic więc dziw
nego, że mieszkanki Hotelu zaczęły zaopatrywać się w lekturę poza bi
blioteką Hotelu, przynosząc z miasta bezwartościowe książki sensacyjne.

Kierownik świetlicy wspólnie z kierownictwem Hcntelu starali się za
pobiec niewłaiściwemu czytelnictwu przy pomocy takich metod, jak np. 
rewizje w  poikojach hotelowych.

Należało przede wszystkim zastanowić się nad bardziej celowym do
borem książek w  bibliotece, biorąc pod uwagę wykształcenie i zaintere
sowania mieszkanek Hotelu.

Zadanie nie było łatwe. Duża rozpiętość w  stopniu wykształcenia czy
telniczek (od 2 klas szkoły podstawowej aż do matury) utrudniała pracę.

Na podstawie rozmów z czytelniczkami stwierdziłyśmy, iż w  biblio
tece brak przede wszystkim dzieł z polskiej literatury pięknej okresu po-
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zytywizmu: czytelniczki interesoiwały s)ię żywo twórczością Prusa, Orzesz
kowej, SLenkiewilcza i  Kraszewskiego. Dużą pioczytnością 'Cieszyły się 
książki współczesnej liteiratury radzieckiej, w  którą biblioteka była sto
sunkowo nieźle zaopatrzona, bralkowało jednak podstawowych dzieł z li-, 
teratury rosyjskiej: Puszkina, L. Tołstoja, Gorkiego i Turgieniewa.

Nie było' również w  ksiięgozbioirze dziieł popularno-naukowych i  po
radników teichnicznych poitrzebnych czytelniczkom H. Rob., a jiak się 
później okazało i mieszkańcom sąsiedniego hotelu męskiego. Ci ostatni 
bowiiem prosili o prawo korzysitania z biblioteki, podając jednocześnie spis 
lektury ściśle fachowej z zakresu budowniętwa, której brak dotkliwie 
odczuwali.

Wszystkie te dezyderaty uwzględniono przy sporządzaniu wykazu 
książek, które miały wejść do zrearganizowanej biblioteki. Projekt zê - 
stawienia księgoztaioiru przedstawiono w  Zarządzie Związku Zawodowego 
Pracowników Budowlanych. Spis został zaakceptowany i prawie w ca
łości zrealizowany. Można więc było przystąpić do pracy. Dz!ieła niekom
pletne i nieodpowiednie zostały usunięte. Założono no^wy inwentarz i  sika- 
talogowano alfabetycznie cały księgozbiór składający się z 450 dzieł.

Pracę zorganiziowałyśmy w  ten sposób, że dwie koleżanki prowadziły 
inwentarz, reszta zajęła się katalogowaniem. Sporządzono katalog .alfa
betyczny, w  przyszłości miał być sporządzony katalog działowy wg 3-ch 
zasadniczych działów; 1) marksizmu-leninizmu, 2) dzieł p'Opul!arno-natuko- 
wych i 3) beletrystyki.

Po upoirządkowaniu bliblioteki przekazano księgozbiór, 'inwentarz i ka
talog fachowej bibliotekairce, której Związek Zaw. Prac. Budowl. polecił 
prowadzenie tej placówki. Pod umiejętnym kierownictwem biblioteka 
zaczęła się rozwijać pomyślnie. Kompletowanie księgozbioru prowadzono 
planowo, poza tym sprowadzano z C.K.R. ruchome komplety książek i  za
prenumerowano okoiło' 100 czasopism.

Wypiożyczalnię odwiedzało 10 —  12 osób dziennie, a liczba stałych czy
telniczek sięgała 70-ciu.

Bibliotekairz Hotelu Robotniczego ma trudne, lecz bardzo wdzięczne, 
zadanie. Mieszkanki Hotelu garną się bowiem do książki.

Trzeba z życzliwością i  dużą cierpliwością podejść do ozytelnika i dy
skretnie kierować mniej wyrobionym, dając mu stopniowo książki od 
najłatwiejszych do coraz trudniejszych, nauczyć czytelnika korzystać 
z literatury popularno-naukowej i  poradn;ików technicznych, które od
dają, duże usługi w pracy zawodowej.
■ Konsekwentnie i  systematycznie przeprowadzane wieiczory głośnego 
czytania (tematem mogą być krótkie nowele, lub ładniejsze fragmenty 
z większych dzieł) pomagają w rozbudzeniu zainteresowania dobrą 
książką.

Bibliotekarz jednak napotyka tam stale na duże trudności. Bolączką 
Jest gubienie książek przez czytelniczki, a: ponieważ w  Hotelu mieszka 
element przepływowy, trudno nieiraz należycie dopilnować zwroitu w y
pożyczonych książek. Kierownict-wo Hotelu ma nadzieję zaradzić złu 
przez specjalną kontrolę lisity wymeldowujących się mieszkanek, a bi-
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bliotekarka zobowiązała się raz na tydzień podawać listę wszystkich czy
telniczek do biura meldunkowego Ż.H.R.

Druga bolączka dotyczy zakupu książek przez bibliotekarza, któremu 
polecono załatwiać to w jednym tylko określonym sklepie ,,Domu Książ
ki" (dla uproszczenia buchalteryjnych manipulacji). Bairdzo często we 
wskazanej księgarni nie było poszukiwanych i potrzebnych książek i  ku
powano inne —  nie przewidziane w planie zaikupów — i mniej nadające 
się do biblioteki. Wybór książek dla tej placówki nie może być jednak 
przypadkowy, uzaileżniony od mamipulacji buchalteryjnych! Bezplanowe 
przypadkowe dokompletowanie księgozbioru mija się z celem świadomej 
aikcji ośwSiaitowej.

Irena Wejhertowa

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

z  Z A G A D N IE Ń  K S IĄ Ż K I I C ZY T E L N IC T W A  W  PRASIE

P ro je k t ankiety m ick iew iczow skie j —  Nieznany przekład rosyjski IV  części „Dźia- 
dów“ M ickiew icza. —  Poczytność książki a obow iązki krytyki. —  Książka latem. —  
N iedociągn ięcia  b ib lio tek  uczelnianych i  p ro jek t ich  re form y. —  B ib lio teka  G U S ‘u .—  
O zakończeniu odbudowy B ib lio tek i im . Raczyńskich w Poznaniu. —  Książka p o l

ska za granicą.

Z interesującym projektem ankiety mickiewiczowskiej wystąpił J ó z e,,f 
M  a y e n w  art. Czy is to tn ie  zbłądziły pod strzechy“ ...? (P rzegląd  K u ltu ra ln y  
1953 nr 31 s. 8). Z  danych statystyczinych wynika, że Mickaeiwdtz, wydany dziś 
w  ogromnych nakładach, istotnie ,,zbłądził“ chyba pod wszystkie niemal strzechy, 
że nie ma dziś w  Polsce rodzimy bez pism Mickiewicza'. N ie'potrafim y jednak od
powiedzieć na kapitalne pytania związane z poczyt.nością poety. W  jakim stopniu 
naród zna i rozumie Mickiewicza? Ilu ludzi potrafi wyrecytować bodaj pierwsze 
wiersze Pana Tadeusza? Czy czytali go jeszcze kiedyś po ukończeniu szkoły? Czy 
mają choćby najogólniejsze pojęcie o dziełach pisarza? OdpowiedziŁ na te lub po
dobne pytania udzielić by mogła szeroko zakrojona ustna ankieta (8— 10 ustalonych, 
dla wszystikich jedinakowych pytań), przeprowadzona „na żywo“ wśród co najmniej 
10 tysięcy osób w  różńych stronach kraju, ludzi iróżnych zatwodów, wieku itp. Dla 
pogłębienia wyników tej ankiety można by przeprowadzić ponadto szersze rozmo
wy o Mdtkiewiczu w  różnych środowiskach: np. w  wielkim zakładzie przemysło
wym, w  kole gospodyń wiejskich, na zebraniu partyjnym. Uzupełnieniem obu an
kiet stać by się mogły odpowiednie reportaże, np. temat drogi jakiegoś jednego 
egzemplarza Pana Tadeusza od drukarni do nabywcy.

W  art. M ick iew icz  drukow any w Warszawie iv 1844 roku  (Zyc ie  Warszawy 1955 
nr 20 s. 8) J a n u s z  O d r  o w  ą ż -  P  i e n i ą ż e k informtije o anonimowym  
druku pt. Strasznyj gost‘, druku nie znanym bibliografiom, a zawierającym rosyjski 
przekład IV  części Dziadów  Mickiewicza. N a  druk ten natknięto się w  Bibliotece 
dm. Zielińsikich w  Płocku. Pierwszy odkrył go Aleksander Semkowicz, ówczesny
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dyrektor Muzeum Mickiewicza, który przypuszczał, że autorem był jeden z w ar- 
szawskicłi nauczycieli języka rosyjskiego. Nie -wiadomo jednak, czy zdążył defini
tywnie ustalić autorstwo. Dowiemy się o tym z jego wielkiej bibliografii mickiewi
czowskiej, której spodziewamy sięi w  br. i w  której po raz pierwiszy Straszny gost‘ 
znajdować się będzie pomiędzy dziełami Adama Mickiewicza.

J a n  B r z e c h w a ,  zinany d wybitny autor książek dla dzieci, w  Bliżej! 
odbiorcy (P rzeg ląd  K u ltu ra ln y  1955 nr 27 s. 3) porusza b. ważne zagadniienie izwiąz- 
iku poczytności kS'iąŻ!ki z obowiązikami krytyka. Autor słusznie przypomina, iż kar
dynalnym obowiązkiem krytyka marksistowskiego jest poznanie opiniii mas czytel
niczych, m. in. poprzez kontakity z bibliotekarzami i pracownikami księgarskimi. 
Poczytność książki jest jednym z walorów  politycznych dzieła, gdyż z  poczytnością 
wiąże się jego siła agitacyjna. Autor podaje konkretne przykłady pisarzy współczes
nych o wielkiej poczytności, których czołowi krytycy marksistowscy omijają w  swych 
recenzjach. W  rezultacie książki tych pisarzy torują sobie same drogę do czytelni
ków. Przykładowo wskazani pisarze to; Michał Rusinek, którego powieść historycz
ną W iosna adm irała  ostatnio wydano w  nakładzie 50.000 egz.; Wiech, którego czy
tają miliony; Brzechwa, ulubiony pisarz dzieci, którego książki w  rb. ukazały się 
w  nakładzie 400 tys. egzemplarzy. Poczytność sama przez się nie stanowi jeszcze 
wartości książki, ale krytycy, dostrzegając oddtŁiaływanie książki na czytelników, 
muszą przyklasnąć mu, jeśli jest dobre, lub też potępi^, jeśli jest złe.

W  art. Książka —  la tem  (Ś w ietlica  1955 nr 7 s. 27-28) I. S. zwalcza zakorzemoue 
wśród aktywu kulturalno-oś^wiatowego przekonanie, jakoby okres lata nie sprzyjał 
praicy z książką i rozwijamu czjrtelnictwa. Pogląd ten może mieć swoje uzasadnie
nie jedynie w  odmiesieniu do środowiska wiejskiego. Natomiaist lato jest właśnie 
okresem szczególnie sprzyjającym nawiązaniu bliższego kontaktu w  środowisku 
robotniczym. Trzete latem ,,wyjść" z biblioteki. Książka powinna spotkać się ze 
swym czytelnikiem wszędzie, gdzie on odpoczywa po pracy: w  ogrodach, parkach 
kultury, miejscach wypoczynku świąteczinego itp.

W  -ąrt. Spraw h sieci b ib lio tek  uczelnianych (Zyc ie  Szkoły W yższej 1955 inr 6 
s. 64-66) proif. H e l e n a W i ę c k o w s k a  analizuje* aktualny stan. bibliotek 
uczelnianych, domagających się gruntownej refoirmy, oraz projekt zarządzenia mi
nisterialnego w  tym zakresie. Znane są od lat kilku głosy krytyki, ws^kazujące na 
konkretne niedociągnięcia tych bibliotek: wiele książek nie opracowanych, brak  
organizacyjnych powiązań z biblioteką główną, izolacja ■ poszczególnych księgozbio
rów, słabe lub nawet żadne ich wyzyskanie. Projekt zarządzenia Ministerstwa Szkol
nictwa Wyższego ma na celu zaktywizowanie księgozbiorów uczelnianych poprzez 
włączenie mniejszych bibliotek w  większe jednostki oraz podporządkowanie ich 
bibliotece głównej. Jakkolwiek projekt nie jest wolny od pewnych niejasności• oraz 
punktów spornych ii dlatego w  dyskusji kolektywów uczelnianych spotkał się na 
ogół z ostrą krytyką, inicjatywę Ministerstwa należy uznać za ogromny krok na
przód na drodze zorgandzowanda uczelnianej sieci bibliotecznej.
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w  a-rt. Biiblioteka Głów nego Urzędu Statystycznego i  je j działalność na odcinku  
służby in fo rm a cy jn o -b ib liog ra ficzn e j (Przegląd  B ib liogra ficzny  P iśm iennictw a E ko
nom icznego  1955 maj —  czeirwiec, zeszyt 3, s. 178-180) I r e n a  M o r s z t y n -  
k i e w  i c z o w  a szczegółowo informuje o działalności tej placówki, jednej z naj
większych w  Polsce bibliotek społeczno-ekonomicznych i centralnej biblioteki sta
tystycznej w  kraju.

E u g e n i i u s z  P a u k s z t a  w  art. N ie  jest dobrze z odbudową B ib lio tek i 
Edwarda Raczyńskiego (Express Poznański 1955 nr 180 dn. 30— 31.VII) daje wyraz  
uzaisadnionemu niepokojowi z powodu zupełnego ziaprzestania robót przy dalszej 
renowacji zniszczonego przez hitlerowców zabytkowego gmachu bibliotecznego 
w  Poznaniu. Według planu z końca ub. r. Biblioteka jeszcze przed T.argam;i miała 
być w  pełini oddana do użytku. Tymczasem Prezydium Miejskiej Raidy Narodowej 
nie zatroszczyło się w  porę o kredyty i w  smutnej konsekwencji musiano zupełnie 
przerwać rozpoczętą odbudowę. W  związku z nieporównanie większym niż przed 
wojną księgozbiorem Biblioteki konieczna jest budowa również „zaplecza" biblio
tecznego, w  którym znalazłyby pomieszczenie magazyny biblioteczne oraz uzyskało 
nareszcie „przytulisko" Liceum Bibliotekars^kie.

„P“ w  notatce E ksport książki (Życ ie  Warszawy 1955 nr 182 dn. 2.VIII) informuje, 
iż systematycznie zwiększa się eksport naszej książki. W  r. 1953 wysłaliśmy za. gra
nicę 170.000 egz. polskich książek, w  r. 1954 —  318.000 egz., a tylko w  pierwszym  
półroczu ibr. —  204.000 egz. Największym powodzeniem cieszą się za granicą nasze 
wielojęzyczne albumy z dziedziny sztuki, wydawane przez Państwowy Instytut 
Wydawniczy. „Chopin w  kraju“, wydany przez Państwowe Wydawnictwo Muzycz
ne, rozszedł się po świecie w  jęz. polskim, francuskim, angielskim i rosyjskim (uka
że się jeszcze w  języku niemieckim) i zdobył sobie wszędzie ogromne uznanie, po
dobnie zresztą jak „Dzieła Wszystkie" Chopina. Po raz pierwszy wysyłamy nasze 
książki do krajów, które nigdy ich dotąd nie kupowały. Jadą więc za granicę, poza 

, beletrystyką, podiręczniki nasze w  językach: polskim i obcych z dziedziny matema
tyki, oriientalistyki, językoznawstwa, historii Polski i historii literaitury polskiej. 
,.Polska książka —  czytamy w  zakończeniu notatki —  coraz pewniej zdobywa^ so
bie rynek światowy".

M. Poz.

O hiszpańskich księgozbiorach X V II I  wieku:
Przejrzyjcie jakąś tameczną bibliotekę: z jednej strony romanse, z dru

giej scholastyka; rzeklibyście, iż dzieła te i sporządził i zgromadził razem 
jakiś tajemny nieprzyjaciel rozumu ludzkiego. Jedyną dobrą pośród ich 

.książek jest ta, która ukazała śmieszność wszystkich innych.

Karol de Secondat Montesąuieu
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z  ŻYC/A BIBLIOTEK 1 BIBLIOTEKARZY W KRAJU 
Z PRAC PRZĘDZJAZDOWYCH ^

Pierwsizy etap prac (przygotowawczych do Zjiazdu BibKotekarzy PolskLoh zakoń- 
czyi się. W  okresie od miajia do końca liipca odlbyły się 2 rpotsiiedzierLiia poKKccrnsji czy
telnictwa, 4 —  podkomisji zagadnień organizacyjnych bibliotekarstwa, 5 —  pod
komisji szSkoieindai, ni-e liicząc poisied-zeń Komditetu Organizacyjmego.

Koiriisja prasowo-ipropagiaindowia zoirsamBoiwała okręgowe 'balblioteikar^fciie njainady 
pnzedzjazdiowe. W  Gdiańsku 27 miajta wzd!^ uicEział w  maradlzie przedstawicdiele Zarzą
du Okręgu i  Oddziałów Stawtairzysaeniia, BifMaoitiekdi P.A.N., redatocji „Głosu W y
brzeża" oraz Polskiej Agencji Prasowej. Po  referacie o celach i założeniach p ierw 
szego w  Polsce Ludbwej! Ogólnopolskiego Zjiazdu Bolbldotekairzy w  czasie dysikusji 
omówiono plan priacy na okres praedzjiazdiowy. Praisia Pomorza dotychczas szcze
gólną Tirwaigę poświęcała świetMcoim nie:sł)us!zniie pomiiijiajiąc bitoliioteki. Obecnie redak
cja „Głosu Wybrzeża" przyrzekła pomoc bibliotekarzom gdańskim w  okresie przed- 
zjuizdowym. Delegat P.A.P. zwróciaj się z apelem o idastarczanie m'aiterialów o 'biblio
tekach i o zjeździe. Rozgłośnia radiowa w  Gdiańskiu izobotwiązała się umieszczać 
wiadomości z życia biblaotekarskiego w  swoim tygodniowym przeglądzie wydarzeń, 
Pracownicy bibliotek Wybrzeża przygotują przed zjazdem okolicznościowe wystawy. 
Okręgowy Komitet Zjazdowy, który ukonstyituiował się podczas narady, opracuje te
mat przedzjazdowego qzynu bibliotekarskiego 1 wezwie do współzawodnictwa inne 
okręgi Stowarzyszenia.

N a  naradzie biilbliotekarzy okręgu ^staiiinotgrodzikiego {10 czerwicą) uczestnicy dysku
sji zwrócili szczególną uwagę na zagadnienia szkolenia bibliotekarzy, dużo miejsca 
poświęcono spraiwom bytowym. Uczesteicy nainady pod'jięli się opnacowania na zjiazd 
niektórych problemów związanych z miejscową specyfiką, jak np. zagadnienia b i
bliotek i czyteinictwia w  hotefeich rotooitniczycihi, czytelnictwa 'dtużych (robotniczych 
skupisk mieszkalnych, biibliotek sizkół zawoidowych. . Śląsk chce wziiąć uidział w  im - 
prezaich zjazdu m. dn. w  urządzaniu wystawy zjazdowej.

28 lipda odbyk) się posiedzenaie Rady Programowej'. Obecni byli —  poza członkami 
Komitetu Organiizacyjniego i Zairządtu Głównego S.BjP. —  delegaci Komitetu Cen
tralnego PZPR , Miiniisterstwa Kultury i iSztuki, Ministensitwa Oświaity, CRZZ, Z a - . 
rządu Głównego Zw. Nauiczyciielistwa Poilsfeiego, Zw. Zawodowego Pracowników  
Kultury itp. N a  poisii^dzeniiu .refei-owano tezy trzech podkomisji: kol. Korpa3ia —  
czytelniiotwa, kol. Remerowa —  szkoleniia, kol. Stef fenowa —  spraw organizacyj
nych. Tezy z zafaesu szkolenia i zagadnień organizacyjnych bibliotekarstwa po 
wprowadzeniu pewnych uzupełnień i popraiwek zostalły przez Radię Programową  
przyjęte. Tezy .podkomisjiii czytelnictwa zostaną przedyskutowane n̂ a następnym po- 
siedizeniu Rady 'Pragramowej.

★

Biblioteka Miejska w  Bydgoszczy urządziła wystawę pt. „Adam Miickiewiicz —  
Poeta i  cztowiiek czynu“. Wystawę tę zoirganizowano z ciekawych i rzadkich ekspo
natów z zasobów Biblioteki Miejskiej w  Toruniu i Bydgoszczy. Zwiedziło ją około 
10 tys. osób, co jest nie lada sukcesem w  Bydgoszczy.

Druga wystawa, zorganizowana przez Bilbiiiotekę Woj'ewódzką, obrazowała doro
bek pomorskich bibliotek publicznych. W  trzech pawilonach przedstawiono różne 
formy pracy i propagamdy książki. Wykresy i zestawienia były ilustrowane foto
grafiami o pracy bibliotek z całego województwa oraz; ciekawymi eksponatami,
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Warto podkreślić, że ostatoiie Semimrium wojewódzkie dla bibliio'tekairzy toyió 
tak zorganizowiane, że jego uczestnicy mieli możność zwiedzenia tych wystaw. Ta 
inicjatywa Woj. Bibl. Publ. spotkała się z aplauzem bibliotekarzy, gdyż. dała moż
ność poznania dionobku bibliotefcarzy woj. bydgoislkiego oraiz konkretny przykład, 
jak można tego rodzaju wystawy organizować.

Z ŻYC IA  STOW ARZYSZENIA

Dnia 25 czerwca 1955 r. odbył się w  lokalu Biblioteki Jagiellońskiej 7ijazd Okręgu 
Krakowskiego Stowarzyszenia BibMtotdcarzy Polskiioh.

W  zjeździe wizięli udz;iia(ł przedstawiciele w ładz terenowych, zwiiązlców zawodo
wych oraz 1'5 delegatów oddziałów z 10' powiatów wojiewództwa i licznie zgroma
dzeni pii'.acowmcy bibliotek krafcowskiich. Zarząd Główny SBP reprezentował^ kol. 
dcc. Bogdan Horodyski.

Porządek dzienny zjazdu obejmował ref. „Os.iągnięcia bibliotek w  Polsce Ludo
wej w  okresie 10-lecila“, siprawoizdanie z dotychczasowej dziiałalnoścd, sprawy orga
nizacyjnie i wybór w ładz Okręgu.

Referat o osiągnięciach wygłosił kol. Jan Baumgart. Kol. Józef Korpała przed
stawił zadania Stowarzyszenia na terenie woj. krakowskiego, a kol. Bogdan Ho
rodyski zapoznał uczestników Zjazdu z problematyką, organizacją i przebiegiem  
prac przygotowawczych Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy. W  czasie dyskusji 
poruszono wiele istotnych i ważnych spi'aw, m. in. zwrócono uwagę na koniecz
ność odpowiedniego ustawienia zawodu bibliotekarskiego, zespolenia bibliotekarzy 
wszystkich typów i sieci bibliotek w  jednym związku zawodowyna, unormowania 
systemu szkolenia i doszkalania kadr bibliotekarskich, brak ;zrozumienia roli i za
dań bibliotekarza —  pracownika kultury.

Ożywioną dyskusję wywołała sprawa konkursów czytelniczycl i, których dotych
czasowa organizacja i koncepcjia budziła w  dysikutantach poważne z:astrzeżenia.

Podkreślano mało istotne rezuiltaty, które dają konkursy w  stosunku do obcią
żeń bibliotekarzy.

Dyskusję podsumował kol. Bogdian Horodyski, informując jiednocześnie przy tej 
okazji o pracach i staraniach Prezydium Zarządu Głównego zmierzających do pod
niesienia autorytetu bibliiotekarzai i całego zawodiu.

W  drugiej części zebraniia wybrano nowy Zarząd Okręgu, Ictóry ukonstytuował 
się następująco: Przewodniczący koi'. Józef Korpała (Woj‘. i  Miejiska Biblioteka
Publiczna), Y-Przewodniczący —  Krystyna Brodówna (Woj. Bilblioteka Pedagogicz- 
nia), Sekretarz —  kol'. Jerzy Pieniążek (Woj. 4 Mileĵ slka Biblioteka Putolilczna), 
Skarbnik —  kol. Miariia Hud^zicka (Woj. i Miejska Biblioteka Publiczna), Gospodarz

—  kol. Janina Tyszkowska (Bibliotekia Jagiellońska), człcmkowie Zarządu kol. 
kol. Irena Sieniuc (Biblioteka Politechniki Krakowskiej) i Józefa Stolarzówna 
(Powiatowa Biblioteka Publiczna).

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Okręgu wybrany został kol. Marek W ierz
bicki i(Biblio.teka Muzeum- Narodowego), a przewodniczącym Sądti Koleżeńskiego 
Okręgu, kol. Stanisława Wisłocka (Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna).

Naidto do Zarządu Okręgu weszli następujący [koledzy, jako przedstawiciele od
działów powiatoiwych:

M. Bielawska <oddziiał Bochnia —  Brzesko), J. Mierzwa (Chrzanów —  Oświęcim), 
W'ł. Piasecki (Kraków - miasto i poiwiiat), M. N a jw er (Limanciwa), Z. Karg {Miechów  
— Proszowice), J. Dubowska (Myślenice), J. M ark iew icz. (Nowy Sącz), A. Lejowa
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(Nowy Taaig —  Zakoipane), St. Lipińska (Ollkusz), A. Hodbod (Tarnów —  Dąborowa 
Tarnowska), J. Andryszczak (Wadowice —  Kalwaria, Maków), J. Grządek (Żywiec 
— Sucha)'.

Zjazd Okręgu poprzedzany był wiecBOirem aaipoznawczyim, który od;był 'się -dn. 24.VI. 
w  klubie Akademii G6rniczo-Hvitniczej, a po żakończeiniu Zjazdu odbyło się zwie
dzanie Biblioteki Jaigiellońakiej.

K R O N IK A  ZA G R A N IC ZN A

Przy przemysłowej Szkole Graficznej w  Pradize utworzono wydział koin'S!ei’w acji 
książki. Program  nauczania przewiduje zapoznanie uczniów z klasycznym rzemio
słem introligatorskim oraz ze sposotoaimi konsierwiaicjii i restauTaicji druków i ręko
pisów .

W  artykule „O studdium biibliotefcarskiim. Kilka uwag i projektów" (Knilhovna 
1955, c. 3) Karol Dania domaga sią, aby "wyższe studia bibliotekarskie za-wieraly 
obok wykładów z bibliotekoznawstwa również i wykłady specjalistyczne z tej 
dziedziny, z którą student po skończeniu studiów będzie się- stykał. Chodzi tu prze
de wszystkim o wykształcenie politechniczne, bo absolwent studium bibliotekar
skiego potraktowanego jako specjalizacja studiów humanistycznych jest zupełnie 
nieprzygotowany d'o pracy w  bibliotekach technicznych, przyrodniczych itp.

W  całych Niemczech podjęto walkę przecirwko litenaturze bruikowiej i pornogra
ficznej. Skierowana onia zoistailia przeciw naipływowi amerykańskich „comiicsów“. 
szczególnie silne akcenty ma ona w  NRD. Na spećjalnym procesie zorganizowanym  
przez Kunatorifum do W alki Przeciw Demoralizacji Mlodizieży przytoczoino wiele do
wodów szkodliwego oddziały wiania literatury brukowej i filmów sensacyjnych na 
młode pokolenie. W  wyniku dziesięciogodzinnego posiedzenia wysunięta żądania 
skierowanie pod adresem wŁadz NRD i demokratycznego sektora Berlina, jak i do 
rządu bońskiego oraz wlladz Berlina Zachoidniego, by podjięły zdiecydiowane krtflci 
zmierzające do zaka'zn.i rozpowszechniiainia literatury i filmów brukowych.

W  Niemieckiej Bibliotece Państwowej (Deutsche Staatsibiibliothok) otwarta zosta
ła wystawa poświęcoma Fryderykowi Sdhiillerowi'. Wystawa zaipoanajie z życiem 
i twórczością poety, a także pozwala spojrzeć na czasy i społeczeństwo, w  którym 
żył i tworzył.

Z okazji tygodnia przyjaźni niemiecko-polskiej Biblioteka Okręgowa w  Poczda
mie (Bezirksbibliothek Potsdam) wydała krótką bibliografię pt. „Podajmy rękę“.
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w  dndach 12— 14 czerwca odbył się kongres niemieckich bibliotekarzy w  Kassel 
(NRF). w  którym wzięli udziiai również bibliotekairze z N'RD.

★
W  Westfalii, w  gónniiczej osadizie koto Recliinghaiusen otworzono dzidki Une&co nto- 

woczesną bibliotekę publiczną. Do roku 1951 osada posiadająca około 20 tysięcy 
mieszkańców miaiła tylko jedną instytucję kiułtuirailną —  Ikiino'. Wytouidlowana ostatnio 
bibliotefca mieści się w  nowoczesnym biudynlkiu w  oemtrum osady i ma pełnić funk- 
cjię głównej instytuicjii kultuiraiLnej'. Sala czytelni o powierzchni 180 m2 posiada 
alkowy z podwyższoną podłogą, co uiłlatwŁa wykorzystanie :ich jlako sceny w  'przy
padkach urządzania w  bibliioJtece przedstawień, wieczorów dyskusyjnych lub kon
certów. W  jednej z takich alków urządzono czytelnię dla dzieci. Biblioteka posiada 
również radio, ekran tóinowy,, mikrofony itp. Urządzenie tej . biblioteki nazwano 
w  Unesco wzorowym. N a  podkreślenie zasługuje nadający się do dyskusjii fakt ćbar- 
czenLa biblioteki rolą ośi’odka- ogólniokulturalnego i potraktowania czytelni j.aiko 
świetlicy.

★

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w  Oslo na posiedzeniu Stowarzyszenia B i 
bliotekarzy Noirweskich zwrócił uwagę na trudne warunki bibliotek naukowych 
w  Norwegii. Bibliotieika Akademii w  Trondihjem ma do sikataiogowana 12 tysięcy 
tomów, a w  podobnej sytuacji znajdują się i inne biblioteki.

Koreańska Republika Ijudowa opracowując trzyletni plan rozwoju i odbudowy 
gospodarstwa narodowego wzięła pod uwagę i bibliatekairstwo. Biblioteki nnają 
w tym okresie zabezpieczyć od zniszczenia tksiążki i dokuimenty narodowe roz
proszone w  czasie 1 wojny, a następnie oipiracować i wprowadzić w  życie nową orga
nizację bilbliotekarstwa koreańskiego-. Wiele bibliotek otrzymia w  tym okresie nowe 
gmacłiy, wśród których przede wszystkim mówi się o budowie biblioteki w  Phen- 
janiie mającej pomieścić 2 miliony dziel:.

W  Bengalu przy Bibliotece iPublicznej pcwstaio kolo kształcenia kadr bibliotekar
skich. Kolo, pierwsze z szeregu podobnych, iktóre maj^ą powstać na' terenie Indii, 
zajmie się badaniem warunków pracy miejscowych bibliotek.

KONKURS „NOW YCH KSIĄŻEK"

Redakcja dwutygod'niika ,.NOWE K S IĄ ŻK I" ogłoisiła konkurs pod hasłem „W Y 
D A W N IC T W A  B IB LIO G R AF IC ZN E  I IN FO RM ACYJNE  W  MOJEJ PR AC Y  Z A 
WODOWEJ".

Teimin nadsyłania odpowiedzi do !5.XI. 1955 r. Przewidziane są liczne nagrody, 
Konkutrs dostępny jiest dlia wszystkich, nie tyliko dla prenumierato'rów. Szczegóły 
konkursu zamiesKCZono w  nr 18, 19, 20 „NO W YCH  K SIĄŻEK ".

Sądzimy, że konkurs ten powinien w  pierwsaym rzędzie wzibuidzić zainteresowa
nie biblio teika-rży.
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J. Korpała: Ośrodki infarmacyjno-biibliograficzne w  bibliotekach wielkomiejskich
i wojewódzkich.

— CnpaBoiiHbie u,enTpbi b (3ii6;inoTeKax f)0.nbuiiix ropoAOB ii b BoeBoflci<iix 5 iió .iiioTeK ax

—  T h e  refe ren ce  serv ice  centres in city and voivodsh lp  lib raries

J. Krajewski: Monteskiusz
— /yloHTecKbe
—  M ontesąuieu

St. Kotarski: Ułatwimy sobde pracę!
—  06 jier 'iH M  ce6 e  p a S o ry !

— Do facilitate  our ow n  w o rk !

M. Skwarnicki: „Koło M^odydh" i problem kadir w  bibliiotekach naukowych
—  «Mo.noAe>KHbiH ceK Top » h npo6jieivia ica;ipoE b nay in b iK  6H6.TiiioreKax

—  „Y o u n g  peop le  c irc le " and the p rob lem  o f the Staff , in  learned lib raries  

J. Kołodziejska: Biuletyn Biblioteki Publicznej^ w  Gdańsku
—  Bio.'iJieTeiib r^aHCKOH n y fijiim H o ii B i i6jiiio to kii

—  B u lletin  o f G dańsk  P u b lic  L ib ra ry

I. Wejhertowa: O jednej biibliotece w  hotelu 'robotniczym
— -  C)ó oA H oii C iif i.n iiiT C K e  n pafioMCM o H m o K iiT ii i i

—  A bou t one lib ra ry  in w o rk e rs ’ hostel

P r z e g l ą d  p i ś m i e n n i c t w a :
—  o  6 3 o ]i ..-I II T e p a T y p bi

—  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

M. Poz.: Z  zagadmień książki i czytelnictwa w  prasie
- -  npcó.ncM bi KHiini II tiTeniiH b iieMarii 

• P rob lem s o f book and read ing  in the press

Z ż y c i a  b i b l i o t e k  i b i b 1 i o t e ik a r z y w  ik r  a j u
—  i i >ii u r, H II 6 H ó Ji II o t  c k ii 6  ii fi ,-i u o t  e >i ii i.i x p ;i fi o r ii ii k o  h r c t  p a ii n

— N e w s f r o m P o l i s h l i b r a r y l i f e  

Z ż y c i a S t O W a r  Z y s Z e n i a
I'! i >K u ’ ?, II II C o  lo ;ł a FI o .i i. c k ii x B ii Ci ii n t  o k a p c ii

—  N  e w  s f  r o m P  o 1 i s ' h L  i b  r a r i a n s ’ A  s s o c i a l i o n

Z prac przedzjazdowych
— i ’ a6 fn i.i lin iioArJTOBKe c ’ o.?;i,a

—  National Congress o f L ib raries . P repa ra to ry  w orks

K r o n i k a z a g r a n i c  z na .
— żiapyriC/KiKUi .\poniiKa V

— Foreign  Chronicie

TR E ŚĆ  —  c O ;j, H P X  A Ihi H H _  C O N T E N tS

SPRO STO W ANIE '
W  nr 8 „Bibliotekarza" pod ilustracją na str. 243 winien być napis: A n ton i K u ź - 

niarski z Latow icza  i pod ilustracją na stronie 244 winno być: Chata Anton iego  
K uźn iarsk iego w Latow iczu.
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