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B I B L I O T E K A R Z
CZASOPISMO WYDAWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY 
POLSKICH ORAZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY

NR 4-5 W A R S Z A W A  1956 ROK XXXIII

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD BIBLIOTEKARZY
Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy odbył się w Warszawie w dniach 

od 16 do 18 lutego br. w  salach gmachu Związku Zawodowego Nauczy
cielstwa Polskiego przy ul. Spasowskiego, z udziałem ok. 1000 delegatów 
i zaproszonych gości, wśród których przybyli również przedstawi
ciele Komitetu Centralnego PZPR d Rządu PRL oraz delegacje biblio
tekarzy zagrainicznych; ze Związku Radzieckiego, Czechosłowacji i Nie
mieckiej Republiki DemokratycZ’nej.

Zjazd został zainicjowany i przeprowadzony przez Stowarzyszenie Bi
bliotekarzy Polskich przy pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki. Dele- 
gacf^reprezentowali nie tylko bibliotekarzy stowarzyszonych — w  ich 
doborze miano kierować się zasadą wysuwania najbardziej aktywnych 
pracowników bibliotek wszystkich typów — powszechnych, związkowych, 
naukowych, fachowych i szkolnych.

Wygłoszone na Zjeździe refera ty  oraz uchwały i wnioski p rzyję te przez plenum  
Zjazdu — Zarząd Główny SBP powielił w 1000 egzem plarzy i rozesłał do oddzia
łów SBP oraz w ładz i insty tucji zjiinteresowanych spraw am i bibliotekarstw a i czy
telnictw a, do realizow ania zleceń Zjazdu. Przygotow uje się do druku księgę p a
m iątkow ą Zjazdu, obrazującą pełną treść i przebieg obrad. Przygotow anie jej po
trw a  jednak zapewne szereg miesięcy. Aby wcześniej zaznajomić ogół kolegów 
z przebiegiem  Zjazdu, podajem y w podwójnym  num erze naszego pism a w ybór m a
teriałów  zjazdowych. B rak m iejsca zmusza nas niestety do bardzo pobieżnego, skróto
wego potrak tow ania referatów  zjazdowych, bo choć zaw ierają one, jak  się w yda
je, m a te ria ł bardziej interesujący i bardziej wartościowy, niż głosy dyskusji (sku
tek  gruntow niejszego przygotow ania się referentów  niż dyskutantów ), można 
łatw iej zrezygnować z dokładnego podaw ania ich treści, gdyż zostały już rozesła
ne w znacznej liczbie egzemplarzy.

Wybór głosów w dyskusji dokonany został pod kątem  ukazania ważniejszych 
spraw  poruszonych w  obradach i zarysowujących się w  niektórych kw estiach 
sprzecznych poglądów. Podkreślam y, że w wielu przypadkach z długiego i dobrze 
skonstruow anego przem ówienia podano tylko krótkie fragm enty  (oznaczając skróty 
trzem a kropkami...), co nie oznacza, że tylko te cytowane fragm enty uważam y za 
godne uwagi w całym  przemówieniu. Pew ne partie  stenogram u obrad są niestety 
bardzo niedokładne, co mogło odbić się ujem nie na wierności niektórych cytat 
z przemówień.
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POSIEDZENIE PLENARNE W DNIU 16.11.

Otwiera Zjazd prezes Zarządu Głównego SBP kol. prof. A n d r z e j  
G r o d e k .  Wita przybyłych na Zjazd; Sekretarza КС PZPR Włady
sława Matwina, Ministra Kultury i Sztuki Włodzimierza Sokorskiego, 
gości zagranicznych: Naczelnika Zarządu Instytucji Kulturalno-Oświato
wych w  Min. Kultury ZSRR Andrieja Kozłowa, Naczelnika Zarządu Bi
bliotek w  Min. Kultury RSFRR Aleksandrę Chrienkową, Zast. Dyrektora 
Centralnego Instytutu Bibliotekarstwa w  Berlinie Ericha Sieka, Kie
rownika Wydz. Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki Wojewódzkiej 
w Potsdamie Ilsę Schumann, Wiceministra Szkolnictwa Wyższego Eu
genię Krassowską, Kierownika Wydziału Nauki КС PZPR Stefana Żół
kiewskiego, Wiceministra Kultury i Sztuki Stanisława Piotrowskiego — 
oraz przedstawicieli organizacji i delegatów.

Po powołaniu prezydium Zjazdu i wyborze przewodniczących w  oso
bach kol. kol. dyr. Jana Augustyniaka, dyr. Jana Baumgarta d dyr. Wła
dysława Jagusztyna — przemówił Minister Kultury i Sztuki W ł o 
d z i m i e r z  S o k o r s k i ,  witając zjazd w  imieniu rządu PRL.

Fragmenty przemówienia Min. Sokorskiego

...Budowa socjalizmu wychowuje, kształtuje nowego człowieka. Nie 
kształtuje go jedkak samoczynnie. Proces powstawania nowego człowieka 
jest trudny i złożony, /przebiega on w  ostrej walce nowego ze starym 
w  samym człowieku, jego umysłowości, jego świadomości, jego nawy
kach moralnych, etycznych i estetycznych...

...Założenia pedagogiczne wymagają dziś skomplikowanej pracy z czło
wiekiem i w kierunku przekonywania go i budzenia poczucia wyobraźni 
i odprężenia po pracy i po prostu budzenia poczucia piękna, dobra, szla
chetności. Praca z książką w  tych warunkach wymaga zindywidualizo
wanej i bardzo osobistej pracy bibliotekarza z konkretnym czytelnikiem.. 
Łamanie oporu w  stosunku do książki, zwiaszcza w  człowieku dorosłym,, 
to trudny i złożony proces psychologiczny. Książka powinna budzić cie
kawość i przyjemność, zanim stanie się cpdzie^niną potrzebą. Czytelnika 
często trzeba szukać, kołatać cierpliwie do jego duszy i pracować z książ
ką jak z czułym instrumentem, sygnalizującym pracę uczucia i mózgu. 
Łopatologia i wulgaryzacja zadań politycznych jest wrogiem czytelnictwa 
i polityki. Można śmiało powiedzieć — uważajcie z książką. Może ona 
zdobyć czytelnika, a może go zniechęcić na zawsze. Czytelnictwo, jak 
każda fuinkcja społeczna, wymaga cierpliwości, polityki długofalowej' 
i właściwej reakcji na właściwe bodźce. Konkursy czytelnicze są w  tych 
warunkach zjawiskiem pożytecznym, budzą ciekawość, ambicję, ujaw- 

. niają ludzi. Konkursy sprowadzane jednak do akcyjności i statystyki 
zabijają samą ideę, męczą bibliotekarzy i śmieszą czytelników.

Należy jednak zwracać baczną uwagę na właściwe przygotowanie 
tego rodzaju doniosłych akcji, na formy pracy, które ujawniają rzeczy
wiste osiągnięcia i rzeczywiste braki, a zwalczają blagierstwo.

Praca z książką, to intymny stosunek autora, bibliotekarza i czytel
nika. To swoista forma przyjaźni człowieka, .często nawet w postaci 
osobistych zwierzeń. Spowiedź autora lub jego wiedza musi odnależtir
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odpowiedź w reakcji czytelnika. Jeżeli tej odpowiedzi nie znajd.uje — 
to praca nasza mija sią z celem, a wysiłek i autora i bibliotekarza jest 
często zmarnowany.

Bibliotekarz to nie tylko wychowawca, to często lekarz, to mądry 
i czuły polityk, to budowniczy myśli^ i poglądów, budujący cegiełkami 
z książek. W tej pracy można pomóc konkursem czytelniczym, nie wol
no jednak zastępować pracy z czytelnikiem cyframi i statystyką.

Nie jestem przeciwnikiem konkursów, uważam je za pożyteczne i ce- 
loYN̂ ê, jestem natomiast przeciwnikiem akcyjności konkursowej.

M e potrafiliśmy natomiast, jak dotąd, w dostateczny sposób popula
ryzować wychodzących książek, nie potrafiliśmy również w rozumny 
sposób ukazywać pracujących rzetelnie bibliotekarzy. Nowa książka 
w Polsce ciągle jest jeszcze przeważnie bezimienna, jest produktem, 
który trafia często do rąk czytelnika przypadkowo i jest odkrywana jako 
ziemia nieznana. Rzucamy ją w  teren nic prawie o niej nie mówiąc. 
Stawiamy wobec niej bezradnego i bibliotekarza i czytelnika. Nie cho
dzi o płytką reklamę, chodzi o stałą rozumną informację, chociażby 
o informację dla bibliotekarzy.

To samo z pracą bibliotekarza. To ciągle beżimienny bohater, nie 
pokazujemy go, nie mówimy o jego doświadczeniach, o jego pracy 
z książką i czytelnikiem. Zbyt mało jest jeszcze artykułów o problemach 
czytelnictwa i o bibliotekarstw‘ie. Zbyt mało wyróżnień, zbyt mało ogól- 
nopaństwowej troski.

Należy sądzić, że Wasz Zjazd postawi w nowych wymiarach problem 
książki, czytelnictwa, bibliotek, lecz również problem bibliotekarza, jako 
zawodu, jako wychowawcy, jako działacza kulturalnego, jako polityka...

Po przem ów ieniach pow italnych przewodniczącego delegacji radzieckiej A. Ko
złowa i niem ieckiej E. Sieka, zabrał głos przewodniczący Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich kol. prof. A n d r z e j  G r o d e k .

Z referatu prof. A. Gródka

Podajem y fragm enty  charakteryzujące centralne zagadnienie obrad zjazdu:
...Musimy zdawać sobie sprawę, że podnoszenie kultury nie jest możli

we bez podniesienia stopy życiowej ludności, podniesienie zaś stopy ży
ciowej wymaga rozbudowy naszej produkcji, a więc uprzemysłowienia 
kraju i rozwoju rolnictwa. Rozwój przemysłu z kolei wymaga podniesie
nia kwalifikacji zawodowych pracowników. Rozwój rolnictwa nie jest 
możliwy bez kolektywizacji, kolektywizacja zaś naszej wsi, to w  pierw
szym rzędzie problem świadomości politycznej mas chłopskich. Tak za
tem problemy kulturalne związane są nierozerwalnie z problemami go
spodarczymi i politycznymi. Z tego wynika,; że akcja podnoszenia kul
tury wiąże się nierozerwalnie z akcją polity&nego uświadomienia oraz 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie może więc bibliotekarz być 
obojętny na wielkie problemy polityczne i gospodarcze, którymi Polska 
żyje...

O ile przeto bibliotekarz chce wykonać swoją misję kulturalną, musi 
być jednocześnie działaczem politycznym i oświatowym. Są to zakresy 
nierozłącznie ze sobą związane. ^
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świadomość roli politycznej i kulturalnej bibliotekarza, choć być 
może nie w pełni jeszcze dotarła do wszystkich, jest jednak tym do
robkiem, z którym bibliotekarstwo polskie przychodzi na obecny zjazd. 
Ale samo uświadomienie celów, do których dążymy, nie wystarcza, aby 
cele te zrealizować. Konieczna jest jeszcze z jednej strony znajomość 
dróg, które do realizacji celów prowadzą, z drugiej strony niezbędne są 
materialne warunki do tej pracy. Te materialne warunki dała Polska 
Ludowa, tworząc sieć bibliotek i zaopatrując je w książki. Natomiast 
naszym zadaniem jest wynalezienie jak najbardziej właściwych dróg sze
rzenia czytelnictwa i najlepszych metod pracy z czytelnikiem. Właśnie 
na obecnym zjeździe zamierzamy ocenić nie tylko warunki pracy biblio
tek, ale i naszą działalność na polu szerzenia czytelnictwa, nasze me
tody pracy, ich skuteczność i właściwość. Należy stwierdzić, że w naszej 
pracy szerzenia czytelnictwa nie zawsze byliśmy dostatecznie aktywmi, 
nie zawsze też wybieraliśmy właściwe i skuteczne metody. Niejedno
krotnie były to metody fałszywe, które zamiast zachęcać czytelnika do 
książki i wychowywać go, wywierały wręcz odwrotny wpływ. W naszej 
polityce czytelniczej niedostatecznie wykorzystywaliśmy zainteresowa- 
nia poszczególnych ośrodków czytelniczych. Zbyt małą mieliśmy znajo
mość ludzi, do których z Książką wychodziliśmy. Nie interesowaliśmy się 
dostatecznie kulturą czytelnika, jego potrzebami i upodobaniami i za
miast je wykorzystywać i kierować nimi, chcieliśmy narzucać mu książ
ki, których nie rozumiał, które go nie bawiły, które nie były dla niego 
atrakcyjne. Tymczasem, tak jak w produkcji wykorzystujemy osobiste 
zainteresowania pracowników, aby zwiększyć wydajność pracy, podobnie 
i czytelnictwo rozwijać możemy tylko drogą wykorzystania osobistych 
zainteresowań czytelników.

Omówienie i przedyskutowanie błędów i braków naszej pracy na tle 
dotychczasowych doświadczeń, pokazanie dróg, które prowadzą do 
większych sukcesów na polu szerzenia czytelnictwa — oto zasadnicze 
cele, które stoją przed naszym zjazdem. Zabiorą na nim głos najbardziej 
uprawnieni do wypowiedzenia się w tej sprawie, mianowicie sami biblio
tekarze. Trzeba bowiem wyznać, że, jak dotychczas, głosów biblioteka
rzy w sprawach polityki czytelniczej prawie wcale nie było słychać. 
Bibliotekarze zabierali głos najwyżej w sprawach swoich warsztatów 
pracy, lokali bibliotecznych, w  sprawach zawodowych, zaopatrzenia bi
bliotek. W sprawach najistotniejszych — krytyki dotychczasowych me
tod pracy — głosu prawie nie zabierali. Liczymy, że obecny zjazd sta
nie się przełomem w tym zakresie i roznieci wśród bibliotekarzy dyskusję 
nad tym właśnie zagadnieniem. Niewątpliwie spowoduje to z kolei, że 
i sprawy bibliotekarskie w  większym aniżeli dotychczas stopniu staną 
się popularne w naszym społeczeństwie, że zwrócona na nie będzie więk
sza aniżeli dotychczas uwaga, że tym samym nastąpi zrozumienie dla 
roli i zadań bibliotekarza, który dotychczas traktowany był niejedno
krotnie jako pracownik administracyjny, a nie jako pracownik kultury 
czy nauki. Za ten stan rzeczy w  dużej mierze winę ponoszą sami biblio
tekarze, ich to bowiem małej aktywności należy przypisać, że czytel
nictwo i biblioteki tak małe budziły zainteresowanie w naszej prasie 
i publicystyce. Dużo w tym winy i naszego Stowarzyszenia, którego ca
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ły wysiłek szedł ostatnimi czasy w kierunku zorganizowania rozproszo- 
nycłi bibliotekarzy, a nie dość energicznie popularyzowano i broniono 
spraw bibliotecznych.

Można przytoczyć wiele przykładów braku zrozumienia i zaintere
sowania tymi sprawami. Wystarczy przejrzeć naszą prasę, aby przekonać 
się o tym. Jeśli chodzi np. o najistotniejszy problem, problem czytel
nictwa, można wymienić zaledwie parę pozycji omawiających krytycznie 
tę problematykę...

...Również w niedostatecznym stopniu sprawy czytelnicze znajdowały 
omówienie na łamach prasy naszego Stowarzyszenia. Artykuły, które 
znalazły się na łamach naszych czasopism, miały przeważnie charakter 
nie krytyczny i dyskusyjny, ale raczej instrukcyjny i pouczający.

Trzeba również stwierdzić, że w  przemówieniach i wypowiedziach 
kierownika resortu, do którego sprawy biblioteczne należą, mianowicie 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, nie znajdowały one miejsca.

Toteż zadaniem obecnego zjazdu jest właśnie zwrócenie uwagi i za
gajenie dyskusji nad tym najistotniejszym dla bibliotekarza i z punktu 
widzenia ogólnego zagadnieniem, jakim jest czytelnictwo. W odróżnieniu 
też od poprzednich zjazdów obecny zjazd postawił sobie tylko właśnie 
to zagadnienie, jako zagadnienie centralne...

SEKCJA ORGANIZACJI BIBLIOTEK
Przewodniczący kol. dyr. Józef Podgóreczny

R eferat kol. prof. dra J a n a  B a u m g a r t a ,  dyrektora Biblioteki Jagielloń
skiej, pt. „Zagadnienia organizacyjne bibliotek” wychodzi od oceny naszych osiąg
nięć.

...,,W Polsce Ludowej biblioteki stanęły do swych rozszerzonych zadań. 
Rosła ich sieć. Powstały sieci bibliotek powszechnych, szkolnych i peda
gogicznych, naukowych, społecznych, fachowych, technicznych. Nastąpił 
niebywały rozwój czytelnictwa. Posiadamy 7 milionów zarejestrowa
nych czytelników. Mamy osiągnięcia ilościowe i jakościowe. Biblioteki 
tworzą dziś warsztaty pracy oświatowej i naukowej, wychowania spo
łecznego i politycznego. Biblioteki są narzędziami walki o socjalizm..."

R eferat charak teryzuje rozwój bibliotek i adm inistracji bibliotecznej oraz u s ta 
wodawstwa bibliotecznego do roku 1944, przedstaw ia stan i osiągnięcia poszcze
gólnych sieci bibliotek, powiązanie pracy bibliotek z realizacją planów gospodar
czych, działalność K om itetu Upowszechnienia Książki, znaczenie konferencji 
krynickiej dla działalności bibliotek. N astępnie przedstaw ia wykazane na podsta
wie głosów z terenu  błędy, b rak i i przeszkody ham ujące działalność bibliotek, za
stanaw iając się na zasadzie twórczej krytyki nad sposobami przezwyciężenia tych 
braków  i trudności. Na czoło wysuwa zagadnienie centralnej koordynacji:

,,Dla osiągnięcia ostatecznego celu działalności bibliotek potrzeba nam 
nie tylko dobrej organizacji biblioteki, dobrej organizacji sieci biblio- 
tęk, ale w dużym stopniu także i koordynacji, odpowiedniego ośrodka 
koordynującego prace różnych sieci bibliotecznych. Brak centralnego 
ośrodka koordynującego prace róż-nych sieci bibliotecznych zdecydowa
nie zaciążył na osiągnięciach bibliotekarstwa kraju i spowodował -wie- 
lotorowość poczynań...
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stwierdzić należy, że nie mieliśmy i nie mamy centralnego organu 
kierującego polityką biblioteczną... Na podstawie artykułu 3 Dekretu 
z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio
tecznymi naczelny nadzór i opieka nad bibliotekami należała do Ministra 
Oświaty ,,z uwzględnieniem ogólnych przepisów o nadzorze nad związ
kami samorządowymi''... Władza Ministra Oświaty mogła w  pełni dzia
łać tylko wobec bibliotek b‘ezpośrednio podległych temuż resortowi...

Ustawa z dnia 31 października 1951 r. nadzór nad bibliotekami zleca 
Ministrowi Kultury i Sztuki. Minister nadzór ten sprawuje poprzez Cen
tralny Zarząd Bibliotek, który w końcu 1951 r. przejął kompetencje 
dawnej Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, zlikwidowanego organu Minister
stwa Oświaty.

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki określiło następujący zakres 
działania Centralnego Zarządu Bibliotek:

1) Kierownictwo i nadzór nad organizacją i działalnością publicznych 
bibliotek powszechnych oraz rozwojem czytelnictwa, 2) nadzór i kierow
nictwo w  stosunku do bibliotek naukowych podległych Centralnemu 
Zarządowi Bibliotek, 3) inicjowanie i opiniowanie spraw dotyczących 
organizacji techniki i metod pracy bibliotek oraz szkolenia biblioteka
rzy w odniesieniu do resortów i organizacji posiadających biblioteki. 
Z założenia wynika inicjatywa i opiniowanie spraw bibliotecznych w  od
niesieniu do resortów posiadających biblioteki, a więc rodzaj działalno
ści koordynującej prace wszystkich bibliotek. W praktyce wiemy jed
nak, że kompetencje te nie działają należycie. Biblioteki szkolne pozosta
ły przy Ministerstwie Oświaty, biblioteki szkół wyższych przeszły do 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, biblioteki akademii medycznych 
do Ministerstwa Zdrowia. Powstała odrębna sieć bibliotek naukowych 
PAN, powstały sieci biblioteczne poszczególnych resortów gospodarczych, 
powstały biblioteki fachowe przyzakładowe, jpowstały biblioteki Związ
ków Zawodowych. W tym stanie rzeczy Centralny Zarząd Bibliotek stał 
się w resorcie kultury i sztuki zarządem bibliotek powszechnych, a więc 
odpowiednikiem komórek administracji bibliotecznej czynnych w  innych 
resortach, w  minimalnym zaś stopniu czynnikiem koordynującym dla 
innych resortów.

Kto naprawdę koordynuje działalność bibliotek? Kto kieruje polityką 
' biblioteczną całego kraju? Decentralizacja administracji bibliotecznej 

ma swe uzasadnienie. Wiąże ona biblioteki ze środowiskiem, z którym  
wypada współpracować, załatwia sprawy budżetowe i personalne. Ale 
istnieją sprawy wspólne wszystkim bibliotekom. W Polsce Ludowej mu
si istnieć jedna ogólna polityka biblioteczna państwa. Sżkolenie biblio
tekarzy, koordynacja planów prac bibliotecznych i prac bibliograficz
nych, koordynacja prac nad. rozwojem i pogłębieniem czytelnictwa, jed
nolita gospodarka zasobami bibliotecznymi, koordynacja prac bibliotek 
jednego typu a podległych różnym resortom, zagadnienie budownictwa 
bibliotecznego — oto wspólne sprawy i zagadnienia, dotyczące wszy
stkich bibliotek, bez względu na przynależność do resortu, które w y
magają jednego centralnego organu koordynującego politykę bibliotecz
ną kraju...
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w  dalszym ciągu re fe ra t omawia spraw y następujące: nieustalenie kw alifika
c ji zawodowych bibliotekarzy, b rak i w  zakresie w spółpracy między poszczegól- 
aiymi sieciami bibliotek i znikoma w tym  względzie rola Rad Czytelnictwa i Książ
ki, słaba opieka nad bibliotekam i ze strony terenow ych rad  narodowych, odryw a
n ie  bibliotekarzy od właściwej pracy, niedom agania bibliotek związków zawodo
w ych i sieci bibliotek fachowych.-^

N astępnie uzasadnia konieczność nowelizacji przepisów ustaw owych o egzempla
rz u  obowiązkowym w skazuje b rak i w dziedzinie uzupełniania zbiorów, konieczność 
zorganizowania księgarń-kolektorów  zapew niających bibliotekom  p rio ry te t w  kup
nie książek, zorganizowania w ym iany w ydaw nictw  z bibliotekam i zagranicznymi, 
zracjonalizow ania gospodarki dubletam i, podjęcia akcji scalania czasopism szczątko
wych, zapew nienia bibliotekarzom  w p ł j^ u  na politykę wydawniczą.

W zakresie ' opracowania zbiorów wysuw a zagadnienie starannego opracowania 
katalogów, uspraw nienia dostawy drukow anych k a r t katalogowych, przyspiesze
nie prac nad centralnym  katalogiem  czasopism, tw orzenia centralnych katalogów  
lite ra tu ry  obcojęzycznej, ulepszenia dokum entacji zbiorów specjalnych, ulepsze
n ia  konserw acji zbiorów.

W zakresie czytelnictw a i pracy z czytelnikam i re fera t w skazuje na b rak  n a 
leżycie zorganizowanych czytelń, potrzebę uspraw nień w wypożyczaniu między
bibliotecznym, rozbudowy i wzajem nego pov/iązania ośrodków inform acyjno-biblio- 
.graficznych.

Dalej zwraca uwagę na  potrzeby w  zakresie lokali bibliotecznych, sprzętów, 
urządzeń i mebli, pomocy naukowych, drtików bibliotecznych, na zaniedbanie 

sp raw  budow nictw a bibliotecznego (ze szczególnym podkreśleniem  tragicznej wręcz 
sy tuacji B iblioteki Narodowej), nie uwzględnianie potrzeb bibliotecznych w  nowo
budow anych osiedlach.

W następnym  rozdziale autor form ułuje potrzeby i wytyczne zm ierzające do 
popraw ienia sy tuacji (wymieniono je w  tezach p r zedz jazdo wy ch oraz w  uchw ałach 
i  wnioskach Zjazdu).

Kończy re fe ra t określeniem  podstawowych zadań Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w zakresie planu 5-letniego.

F r a g m e n t y  d y s k u s j i

Kol. TYMECKI .(Gdynia)
...Biblioteki rozwinęły się niesłychanie, jednak  sieć bibliotek powszecłmych 

n ie  może nawiązać kon tak tu  z siecią bibliotek związkowych czy szkolnych. Sieć 
bibliotek naukow ych zupełnie nie m a kontak tu  z bibliotekam i powszechnymi 
i uchw ała krynicka o upowszechnieniu bibliotek naukowych jest w łaściwie uchw a
łą, k tó rą  można by zgłosić na nowo.

W spółpracy z bibliotekam i związkowymi praw ie że nie ma. Z najdują się one 
w  bardzo trudnej sy tuacji ze względu na ich stan organizacji i  obsady...

...Należałoby stworzyć albo wojewódzkie zarządy bibUoteczne, albo też podobne 
ciała przy WRN, k tó re  m iałyby praw o kontroli, nadzoru i opieki nad biblioteka
m i wszystkich typów. Je s t to  zagadnienie palące...

...Biblioteki są zaopatryw ane w  książki centraln ie lub w  drodze w łasnych zaku
pów. Oba sposoby są niewłaściwe. W roku bieżącym w  W arszawie pow stała ko
m órka, k tóra ma centraln ie zaopatryw ać w szystkie biblioteki. Byłem w komisji,
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k tóra dokonywała p lanu  zakupu. Po p rostu  z planów  perspektyw icznych w ydaw 
nictw  w ybierano na pam ięć nie znając autora. W ten sposób robiło się plan za
kupu dla bibliotek miejskich, powiatowych i gromadzkich, nie wiedząc czy te  
książki będą odpowiadały czytelnikowi.

Należy powołać wojewódzkie księgarnie-kolektory, które będą m iały charak te r 
nie tylko ogólny ale środowiskowy, będą połączone z w ystaw am i książek. Mogą 
one spełnić jeszcze inne zadania...

...Teren stale potrzebiaje druków  bibliotecznych i m usi istnieć składnica wo
jewódzka, gdzie będzie można zakupywać drobniejsze ilości druków. Nie mamy 
dzienników bibliotecznych, k a r t  bibliotecznych, k a r t książek. Sytuacja jest t r a 
giczna...

...Książki w opraw ach księgarskich nie nadają  się w większości do użytku m a
sowego, w bardzo krótkim  czasie rozla tu ją się całkowicie, chociaż m ają estetyczne 
i przyjem ne opraw y. Ta spraw a m usi być potrak tow ana w  ten sposób, że albo 
książki muszą być mocno oprawione, albo należy stworzyć wojewódzką introliga- 
tornię, k tóra po trafi te  książki dla masowego czytelnika oprawiać. Taka księgar- 
n ia-kolektor wojewódzki mogłaby i tę spraw ę rozwiązać. W niektórych bibliote
kach istn ieją  in tro ligatornie prowadzone przez biblioteki. Tam  opraw a jest mocna, 
W arunki m aterialne bibliotek w ym agają takich intro ligatorni, bo koszty są o SO''/» 
niższe niż w prowadzonych przez Związek Inwalidów  itd. Są trudności w zaopatry
w aniu w m ateriały  reglam entow ane: papier, płótno, klej. Również spraw a innych 
pomocy mogłaby być rozw iązana przez taką introligatornię. Zakres działalności 
byłby bardzo duży....

...Sprawa budow nictwa bibliotecznego musi wejść do państwowego planu  inw e
stycyjnego. B iblioteka M iejska w Gdyni posiada dokum entację n iem al w  połowie 
zakończoną. Nie mogła wejść do planu 5-letniego, chociaż władze m iejskie o to  
się dobijały...

Kol. TURCZYNSKI (Stalinogród)
...Chcę podkreślić, jak  ważną rolą Zjazdu i czynników po Zjeździe m usi być 

przyjście z pomocą bibliotekom  zakładowym , k tóre w okresie realizacji P lanu 
5-letniego mogą odegrać specjalną rolę. Nie ma w łaściwie sieci bibliotek resorto
wych za w yjątkiem  Min. H utnictw a i Górnictw a. Należy przyjść z pomocą, żeby 
te sieci jak  najprędzej powstały.

P raca fachowej biblioteki zakładowej znacznie się różni od pracy biblioteki 
powszechnej. K siążka musi być natychmiasit przekazana użytkownikowi — p ra 
cownikowi albo działowi, k tóry  się tym  zagadnieniem  interesuje. Należy uprościć 
prace związane z zapisem książek itd., ażeby było jak  najw ięcej czasu na szerze
nie czytelnictwa. Pow staje ważne zagadnienie uproszczenia czynności m anipula
cyjnych...

...Prelegent nie mówił o pracy Komisji Bibliotecznych. P rzykład — w Biblio
tece NOT-u zastosowałem system, że oprócz przewodniczącego, sekretarza, po
wołałem  konsultantów  do doboru księgozbiorów. Okazało się, że insty tucja ta 
bardzo korzystnie sprzyja rozwojowi bibliotek, Poza tym  insty tucja v/iąże ściśle 
członków kom isji z biblioteką. Ci ludzie codziennie są obowiązani zaglądać, in te 
resować się księgozbiorami, staw iać konkretne wnioski o uzupełnienie. W ten  spo
sób zdobyliśmy aktyw  biblioteczny...
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Kol. BRUSZEWSKI (W arszawa, Min. Kolei)
...Mimo że uchw ała Prezydium  Rządu powzięta została przeszło 2 i pół roku 

temu, spraw a bibliotek fachowych zakładowych stoi na m artw ym  punkcie. Wiele 
zakładów nie posiada bibliotek zakładowych. Przyczyną jest b rak  przede wszystkim 
instytucji, k tóra by czuwała nad całokształtem  pracy bibliotek zakładowych. Drugą 
przyczyną słabego rozwoju jest to, że biblioteki nie są w  całości powiązane 
w pew ne człony struk tu ralne. B rak pewnych aktów  norm atywnych, przew idzia
nych przez uchwałą, przez co resorty w strzym ują się z w ydaniem  zarządzeń w y
konawczych...
Kol. SZEPTYCKA (Poznań, Politechnika)

...Na tym  Zjeździe są przedstaw iciele niedużych bibliotek związkowych czy 
powszechnych, a nie ma, jak  i na innych zjazdach, przedstaw icieli bibliotek k a 
ted r szkół wyższych. Są to poważne biblioteki na poziomie instytutów  naukowych, 
poważniejsze niż niejedna związkowa i powszechna. W niektórych uczelniach 
takie biblioteki funkcjonują lepiej, a w innych źle. Je s t to pozostawione przypad
kowi, stanov/isku kierow nika, czy dyrektora biblioteki i indywidualności p rofe
sora czy asystenta. B ibliotekarzem  byw a n ieraz sam profesor, k tóry  podchodzi 
do tego z dobrą wolą, ale brakiem  umiejętności, lub też studenci, którzy po egza
minie przestają  być bibliotekarzam i...

...Giną bardzo cenne książki, b rak  odpowiedniej statystyki czytelniczej, są 
niedociągnięcia w katalogow aniu centralnym . P ro jek t M inisterstw a sprzed dwóch 
la t tej spraw y nie rozstrzygnął. P ro jek t upadł, bo był za bardzo centralizujący 
i szkoły zaprotestowały...
Kol. BIERNACKI (Szczecin,- PKP)

...Trzeba dać ludziom do ręki książki fachowe. Nieprawda, że oni nie chcą 
czytać. W D yrekcji Kolejowej Szczecin mamy 25 punktów  w terenie, to jest mało, 
przyjeżdżają delegacje kolejarzy o zwiększenie tej liczby. Musieliśmy założyć- 
punkt Szczecin-Dąbie (500 kolejarzy, m ają ponad 75 czytelników w  ciągu stycz
nia), były delegacje z innych punktów . Uchwała Rządu stała się tylko form alnym  
papierkiem . PK PG  m iała czuwać nad w ykonaniem  uchwały, kierow nicy resortów  
nie zatroszczyli się o to. Chodzi o etaty. Niech się nam yślą kierow nicy kadr, czy 
oszczędność jednego e ta tu  w  bibliotece fachowej nie jest szkodnictwem gosipodar- 
czym, bo w yniki pracy milionów robotników zależą od ich kw alifikacji, rac jo 
nalizatorstw a. Nasza biblioteka fachowa pracu je dobrze, m a trzy osoby na 
25 punktów  bibliotecznych. B iblioteka Okręgowa m a 15 tys. wol., w  terenie około 
30 tys.

Był kurs szkolenia fachowego bibliotekarzy, korespondencyjny. Byłem w ośrod
ku konsultacyjnym . To przecież kosztowało, dano skrypty, ludzie nad tym  p ra 
cowali. Były takie kw iatki, że insty tucje nie zwalniały na egzamin. Zjednoczenie 
Ja jczarsko-D robiarskie w Szczecinie wytypowało Jan inę Pielach. M usiała odbyć 
prak tykę w  D yrekcji Kolei. Nie było kadrowca. Wrócił z u rlopu i powiedział, że 
nie może dać wolnego, tylko zaliczyć na konto urlopu wypoczynkowego. K obieta 
ze łzami przychodńła do Ośrodka. Nie wiem, jak  się to wszystko skończyło. 
Insty tuc ja po trafiła  postawić radcę prawnego, k tóry  w yszukał plik  zarządzeń, że 
^ej się to wolne nie należy...
Kol. MALEWSKI (Białystok)

...Ludzie złej woli i nieuczciwi okradają bibliotekę. G iną książki, k tóre zostały 
wyczerpane, są rzadkością — co jest niezastąpioną s tra tą  dla biblioteki. Spraw ę
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tę należy unorm ować na drodze publiczno-praw nej stosując odpowiedni p a ra g ra f  
kodeksu karno-cywilnego, lub karę poprzez Kolegium O rzekające P rezydium  
Rady Narodowej...

Kol. OLSZEWSKA (Mława)
...„Wielkie nieszczęścia h a rtu ją  człowieka na stal, drobne codzienne przeciw no

ści szczerbią go i zjadają, jak  rdza.”
Gdy przeżywaliśm y w ojnę i okupację, gdy zniszczono nam  zdobycze k u ltu 

ralne — to były nieszczęścia. Po nich jednak, zahartow ani skupiliśmy siły, odbu
dowaliśmy nasze uczelnie i biblioteki, uporządkowaliśm y księgozbiory, zaczęliśmy 
pracować z całym zaiparciem. Dużo od tego czasu zrobiliśmy: mamy 15, 18 i 30°/o 
czytelników, rozbudowaliśm y na w si sieć bibliotek grom adzkich i powiatow^ych, 
wykształciliśmy zastępy nowych pracowników  książki.

Ja  jednak  nie o tej pierwszej części mego cytatu  inam  mówić, chcę zatrzym ać 
się nad drugą częścią, nad drobnymi, codziennymi przeciwnościam i. Jasną je st 
rzeczą, że takie problem y jak  czytelnictwo, jak  badania naukowe, czy przekształ
cenie św iatopoglądu naszych czytelników, to zagadnienie pierw szorzędnej wagi, 
ale ciasny w ilgotny lokal, b rak  papieru  do okładania książek, b rak  druków, czy 
dzienników sprawozdawczych lub ustawiczne trudności w  realizow aniu najm nie j
szych nieraz sum w  budżetach gromadzkich, to drobne przeciwności, ta k  je p rzy
najm niej na większości naszych obrad zwykliśmy nazywać, ażeby nie demobilizo- 
wać siebie i innych. Nie m am  najm niejszej in tencji m ówienia o tych spraw ach 
w celach tak  zwanego biadolenia. Chciałabym  jednak na tak  szerokim forum  
poruszyć sprawy, k tóre są więcej czy m niej drobne, ale u trudn ia ją  pracę, obniżają 
jej wyniki, bezproduktyw nie absorbują czas i siły — słowem — niepotrzebnie 
szczerbią nas i zjadają jak  rdza...

...Trudności budżetowe polegają nie tylko na dość niskich budżetach naszych 
bibliotek, ile na jeszcze niższym ich w ykorzystaniu spowodowanym niezbyt szczę
śliwą sytuacją, k tóra się w ytw orzyła w roku ubiegłym w związku z podziałem 
budżetu bibliotek powszechnych. Niskie w ykonanie naszych budżetów, to  d la 
wielu bibliotek spraw a bardzo ważna. Mam tu  na myśli budżety bibliotek w iej
skich i m iejskich, k tó re  przy nowym podziale adm inistracyjnym  przeszły do no
wych grom adzkich rad  narodowych.

Rozumiemy i doceniamy rolę grom adzkich rad  narodowych, ale na podstaw ie 
doświadczenia z 1955 roku  widzimy, że całkowite przekazanie sum  na u trzym a
nie bibliotek do GRN zaham owało pracę i utrudniło  w ydatkow anie kredytów .

Do pracy potrzebny jest pap ier do okładania .książek, druki, m ateria ły  de
koracyjne, k tórych nabycie przedstaw ia ogrom ne trudności. CEZAS całymi k w ar
tałam i nie realizował zamówień na druki i te  codzienne przeciwności sk ładają  
się na niedociągnięcia; nie realizujem y naszych budżetów  i biblioteki nasze nie 
opracowują księgozbiorów.

Sumy przewidziane w paragrafie  4 na nagrody dla kierow ników  punktów  b i
bliotecznych szeregu grom adzkich rad  narodow ych nie zostały w ykorzystane w  ca
łości ze względu na częściowe zaniedbania nie zawsze stojących na poziomie 
bibliotekarzy gromadzkich, ale w poważnej większości ze względu na b rak  możli
wości GRN i ogólny niezbyt przychylny kulturze k lim at w naszych radach n a 
rodowych...

...Sprawca jednoosobowej obsady bibliotek grom adzkich i ścisłego ograniczenia 
kredytów  w paragrafie  1 spraw ia również wiele kłopotóv/ i trudnych sytuacji^
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szczególnie dlatego, że pracu je w bibliotekarstw ie około 90®/o kobiet, przeważnie 
od 18 do 25 lat, co pow oduje konieczność i potrzebę udzielania urlopów m acierzyń
skich i trudności obsadzenia biblioteki gromadzkiej...
Kol. NANKAJTES (Żagań)

...Ustosunkowanie się n iektórych Prezydiów  Rad Narodowych do pracy biblio
tekarzy jest tego rodzaju, jak  gdyby biblioteki były podreferatam i wydziałów ku l
tury, k tórym i można komenderować. Poza tym  ludzie z nieprawdziwego zdarzenia 
w oddziale ku ltu ry  utożsam iają powiatowy kom itet k u ltu ry  fizycznej z biblio
teką i żądają w bibliotece ping-pongu, adapteru  itp. W związku z tym  w ysunął
bym w'niosek, ażeby w'ymagać odpowiedniego przeszkolenia od ludzi na stano
w isku kierow ników  oddziałów ku ltu ry  i instruktorów . (Oklaski). Teraz jest tak , 
że każdy uczy i wskazuje, co ma być robione, ale gdyby zapytać, co on czytał, 
to wyszłyby ładne kwiatki....

...Powiatowa P^ada Czytelnictwa i Książki, to do dnia dzisiejszego tow arzystw a 
wzajem nej adoracji, nic się nie robi, a jest to  jeszcze jeden bacik, k tóry  dusi 
b ibliotekarzy i przeszkadza w norm alnej pracy.

Spraw a dobierania kadr — charakterystyczny przykład; dostałem  pracow nika, 
ale nie po to, aby pracował, tylko po to, aby był zatrudniony, bo to jest żona 
przewodniczącego rady zakładowej w Prezydium .
Kol. CZERNI (Gliwice)

Spraw a pragm atyki opracowanej przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. 
Dotychczas ta  spraw a leży, chciałbym  wiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. 
Nie możemy się zgodzić na  dyskusję i rozbijanie spraw y uposażeń od spraw y 
pragm atyki. B ibliotekarstw o się nie rozwinie, jeżeli nie będziemy widzieli rozwo
ju młodej kadry  bibliotekarskiej naszego przyszłego zawodu. (Oklaski).

Zagadnienie etatów. Wszędzie się mówi o oszczędnościach, ale gdybyśmy zsu
m owali w ydatki na różne imprezy i etaty  adm inistracyjne zupełnie niepotrzebne, 
to zyskalibyśmy olbrzym ią arm ię etatów, którym i można by obsadzić stanow iska 
bibliotekarzy. W bibliotekarstw ie staw ia się zagadnienie norm  etatów, o czym 
to świadczy? Świadczy o tym, że nie wiemj'-, ile potrzeba ludzi, bo decydują o tym  
ci, którzy się na biblio tekarstw ie nie znają...
Kol. CZAPLICKA (Stalinogród, Wyższa Szkoła Ekonomiczna)

...Nasi profesorow ie muszą mieć dostęp do lite ra tu ry  zagranicznej, z tym  wiąże 
się praca naukow o-badaw cza naszych szkół i opracowanie prac kandydackich.

Prosim y o większy przydział dewiz na zakup w ydaw nictw  inform acyjnych. 
C harakterystyczny przykład: tysiąc studentów, ponad stu  pracowników  naukowych 
— przedwczoraj przyznano im lim it 700 rubli, czyli na zakup 15 książek. W ydaje 
się, że ta cyfra ilustru je  w 'yrażnie stan, jaki jest w tej chwili.
Kol. M IKOŁAJSKI (Gliwiqe)

. ...Trzeba w yjaśnić od góry niektórym  kierow nikom  przedsiębiorstw  i zakładów, 
że spraw a czytelnictwa nie je s t spraw ą pryw atną, a społeczną, i że obo\viązkiem 
kierow nika jest tę robotę społeczną wykonać.

Byłoby pożądane, ażeby Zjazd uchw alił w niosek o opracow anie program u 
szkolenia na poziomie średnim , licealnym  i uniwerąyteckim , prócz kursów  zaocz
nych dla bibliotekarzy bibliotek fachowych i zakładowych. Trochę m nie zaniepo
koiła myśl stworzenia nowej kom órki koordynacyjnej. Jeżeli chodzi o czytelnictwo, 
wszyscy chcą robić, a rezu lta t jest zerowy. Czas pomyśleć o specjalizacji. JesJ; ko
nieczny podział według zadań na szkolne, ogólnotechniczne i ekonortiiczne. Wielo-
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kro tn ie spotykam y się z pomieszaniem pojęć, aby biblioteki o charak terze nauko
wym  m iały konieczny obowiązek propagow ania czytelnictw a w śród robotników, 

Czas rozpocząć naukow e metody badania czytelnictw a (metodą rachunku sta
tystycznego). To naśvrfietliłoby v/yraźnie niektóre stosunki u nas panujące.

Zjazd powinien się wypowiedzieć, aby w  bibliotekach byli za trudn ian i tylko 
•członkowie Stowarzyszenia. A Stowarzyszenie nie p rzyjm uje ludzi nie przygoto
w anych do zawodu. ( N a  s a l i  p o r u s z e n i e  i z a p r z e c z e n i a ) .

S praw a zaopatrzenia w  lite ra tu rę  zagraniczną radziecką i zachodnią. O r a 
dzieckiej mniej się tu  mówi. Ale i z radziecką lite ra tu rą  m am y niesłychane k ło
poty. Powinniśm y się domagać przy stw orzeniu księgarni-kolektora zapewnienia 
realnych .priorytetów dla zaopatrzenia bibliotek w  nadchodzące publikacje. Czy 
nie można by przy zaw ieraniu umów handlow ych zagw arantow ać pew ien p ro 
cent dla dostaw  książek i lite ra tu ry  naukowej?

Zaopatrzenie w pomoce bibliotek powinno dotyczyć wyposażenia nowoczesnego 
i postępowego (hollerithy, czytniki, apara ty  reprodukcyjne)...
PRZEWODNICZĄCY

W niosku o przym usie należenia do Stow arzyszenia przyjąć nie możemy.'
Kol. BOCHEŃSKI (G|d/ańsk)

Uważam za bardzo ważne stw orzenie kom órki ponadresortow ej. Je s t szereg 
bibliotek podległych poszczególnym resortom , k tóre pozbawione są opieki. W p ierw 
szym rzędzie można wymienić biblioteki wyższej szkoły pedagogicznej, k tóre są 
w  sieci bibliotek M inisterstw a Oświaty w  teorii. W rzeczywistości — zupełnie 
bez opieki. Ta sam a sytuacja jest z bibliotekam i medycznymi. Nie m ają schem atu 
organizacyjnego. S tw orzenie takiej kom órki nadrzędnej uw ażam  za konieczne. 
Niezależnie od tego w  każdym  resorcie pow inna istnieć kom órka biblioteczna dla 
spraw  swoistych. Nie można wszystkiego podciągnąć pod w spólny mianownik...

...Chodzi o pew ne rów nom ierne rozmieszczenie szkół średnich bibliotecznych, 
liceów. K onkretny wniosek, by na terenie tró jm iasta  stworzyć liceum.

. O trzym anie nowych sił bibliotecznych z innej strony jes t niemożliwe, nie po
zwala na to b rak  mieszkań. Musimy dążyć do zaopatrzenia bibliotek w  elem ent 
miejscowy.
Kol. SZYMAŃSKA (Lublin)

Są trudności w  zaklasyfikow aniu poszczególnych książek. Posiadam y różne k a 
talogi, katalogi są często źle prowadzone. Przyczyną — przede w szystkim  nieodpo
w iedni personel bibliotekarski, nieum iejętność klasyfikow ania. Nim książka dobrnie 
do biblioteki, pow inna być w poszczególnym w ydaw nictw ie zaklasyfikowana. M i
nisterstw o Kolei wprowadziło klasyfikację. Uważam, że w  naszych w ydaw nictw ach 
należy na kartach  tytułow ych umieszczać znak klasyfikacji dziesiętnej. W tedy 
te  książki będą umieszczone w odpowiednich działach, szybciej będzie można znaleźć 
książkę i udostępnić ją...
Kol. KOTARSKI (Warszawa)

...Wyobrażam sobie, że w  koncepcyjnych pracach nad planowym  rozmieszcze
niem  bibliotek w  skali ogólnokrajowej mogłyby pomóc cen tralne biblioteki spe
cjalne, gdyby one istniały, a te  nieliczne już istniejące, gdyby były napraw dę cen
tralnym i. Ale z taką np. C entralną B iblioteką L ekarską spraw a w ygląda podobnie 
ja k  z C entralnym  Zarządem  Bibliotek. Ani jedno, ani drugie nie centralizuje. 
C entralna B iblioteka Lekarska jest jedynie nieco większym księgozbiorem  z dzie
dziny medycyny, ale nie u jaw nia żadnej działalności instrukcyjnej czy koordynu
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jącej w  stosunku do terenow ych bibliotek Akadem ii Medycznych, a sama nie po
siada nad  sobą w  resorcie M inisterstw a Zdrow ia żadnego zespołu kierowniczego.

Ale C entralna Biblioteka L ekarska może poszczycić się jedną olbrzym ią ха- 
sługą — że w ogóle istnieje. Tymczasem w kraju , k tóry  przekształca się z ro ln i
czego na rolniczo-przem ysłowy nie istnieje żadna C entralna B iblioteka Technicz
na. Nie istn ieją głó\vne księgozbiory specjalne, skąd wypożyczać możnaby spe
cjalne zw arte i ciągłe druki naukov/e, ale przede w szystkim  nie istn ieją ich ga
binety metodyczne, pom agające w  pracy z czytelnikiem, ani ośrodki inform acyjno- 
bibliograficzne, specjalizujące się w danej dziedzinie wiedzy, ani ośrodki . im portu 
zagranicznego...

...Jeśli BUW w roku 1955 zamówiła 600 książek zagranicznych, a otrzym ała 11, 
jeśli na 7 uniw ersytetów  polskich z ich wszystkimi instytutam i, zakładam i i ze- 
społaini kated r cała pula na rok bieżący wynosić m,a aż 1 ООО tomów, czyli mniej 
więcej po 2 książki zagraniczne rocznie na zakład, to taki stan  rzeczy trzeba 
nazwać po im ieniu jako co najm niej skandaliczny.

I nic dziwnego, że nasi inżynierowie robią w ynalazki dawno gdzie indziej 
wynalezione, że odkrywaniy komety, dawno gdzie indziej odkryte, jak  to miało 
miejsce w  roku zeszłym z tzw. kom etą Wróblewskiego. W imię dobra naszego 
narodu, w imię dobrze pojętego postępu nauki musimy wielkim  głosem krzyczeć 
pod adresem  wszystkich kom isji dewizowych, kom isji im portu, Domu Książki, 
Ruchu i M inisterstw : „Nauce polskiej dzieje się krzywda, s'prowadzajcie mniej 
wina, a więcej książek, mniej szminek, a więcej książek”. (Oklaski).

Trzeba sygnalizować b rak  jakiejkolw iek ogólnokrajowej polityki w dziedzi
nie w ym iany dubletów  i scalania czasopism. Nieliczne, bardzo nieliczne biblioteki 
rozporządzają katalogam i swoich dubletów, a jakże częstym zjaw iskiem  są w ędrów 
ki zespołów książek odstępowanych sobie wzajem nie, te paki, a naw et samochody 
ciężarowe druków, przekazyw ane z rąk  do rąk, k tóre jak  rew ers oki’ężny, nie- 
rzadlco w racają  do punk tu  wyjściowego. Ileż czasu, energii i pieniędzy m arnuje 
się w ten sposób. Egoizm i lokalny patjiotyzm  bibliotek kom plikuje badania 
naukow e na m ateriałach, zaczerpniętych z czasopism, .skoro ciąg Wydawniczy 
jednego ty tu łu  jest często posiekany między parę różnych bibliotek w różnych 
m iastach i w różnych sieciach. Czy nie można by zrzucić pychy z serca i w  dro
dze dobrowolnej umowy doproY/adzić do tego, że całe wydawnictwo, od początku 
do końca, znajdzie się w jednym  zbiorze? Jeśli jednak  nie da się tego zrobić 
polubownie — niechaj podstaw ę postępow ania ureguluje jakieś m iędzyresortowe 
rozporządzenie wykonawcze.

Podobnego rozstrzygnięcia w skali ogólnokrajowej lub co najm niej resortow ej 
domaga się spraw a opraw  i konserw acji zbiorów.

...Przecież wiem y wszyscy bez w yjątku, że zakaz wypożyczania książek nie- 
opraw ionych jest fikcją, n ik t tego przepisu honorować nie może, bo 90 parę p ro 
cent księgozbiorów zostałoby w ten  sposób unieruchom ione. A tym czasem  liczba 
książek w zrasta. Egzemplarz obowiązkowy, k tóry  w intencji ustaw odaw cy ma 
stanowić nietknięty  żelazny kapitał biblioteki, nigdy nie dotrze do rąk  przy
szłych badaczy, bo już dzisiaj jest w  stanie daleko posuniętego zniszczenia.

P rzeciętna biblioteka naukow a jest w  stanie oprawić we w łasnej in troligatorni 
i w in tro ligatorniach spółdzielczych na mieście zaledv/ie 6®/o swoich rocznych 
pi'zybytków. Oczywiście, że do pewnego stopnia rozwiązałoby spraw ę zwiększenie 
ilości w ydaw nictw  wypuszczonych na rynek w tw ardej opraw ie i to również jako
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dezyderat naszego Zjazdu pod adresem  insty tucji wydawniczych w ysunąć należy, 
ale jeszcze bardziej ułatw iłaby usunięcie zaległości cen trala  opraw  i konserw acji 
książek, k tó ra  dokonyw ałaby zwykłych opraw, jak  również i konsei-wacji 
egzem plarzy zabytkowych, aby uniknąć czcigodnej i wielce zasłużonej placówki 
konserw acji prof. Lenarta, k tóry  nad jednym  egzem plarzem pracu je dwa lata 
i każe sobie płacić po 5 do 10 tysięcy rfotych z 18'*/o-wym narzutem , 20'’/o-wym 
dodatkiem  i 30“/o-wymi kosztam i m anipulacyjnym i...

...Szkoda, że n ik t dotąd w CZB nie pom yślał o tak  kapitalnym  środku pracy 
z czytelnikiem  i propagandy książki, jakim  jest bibliobus... W roku 1956 chyba 
możemy wołać w ielkim  głosem, aby do najbardziej zapadłej wsi dotrzeć z książ
kam i przy pomocy pojazdu mechanicznego.

...Były próby w staw ienia do budżetu bibliotek wojewódzkich pewnych sum na 
kupno samochodu, na taki jednak luksus i na taką rozrzutność nie pozwoliły czyn
niki nadrzędne...

...Zresztą co tu  mówić o samochodach — pomówmy raczej o skrom niejszych 
środkach lokomocji — o konieczności zaopatrzenia bibliotek wojewódzkich, po
wiatowych w  m otocykle i row ery, — nie trzeba chyba argum entow ać w  tym  
gronie, gdzie tak  w ielu zebrało się pracowników  terenow ych, jakie to ma zna
czenie... (Długotrwałe oklaski)

Kol. GRABOWSKA (Olsztyn)^
...Biblioteki naukow e w sposób lekceważący odnoszą się do naszych próśb, 

kiedy kierujem y na piśm ie zapotrzebowanie naszych czytelników odnośnie w y
pożyczania pew nych pozycji. W niosek mój szedłby w tym  kierunku, ażeby tę 
spraw ę odgórnie, może w  form ie nie zarządzenia, ale zalecenia uwzględnić, tym 
bardziej, że na naszych terenach znajduje się dużo ludzi z nakazem  pracy, m ło
dych inżynierów  czy lekarzy, którzy tych książek poszukują i jeżeli nie potrafim y 
ich dostarczyć, nie będziemy mogli tych najbardziej potrzebnych ludzi utrzym ać 
na swoim terenie. (Oklaski)
Kol. BAUMGART

R eferat swój oparłem  przede w szystkim  na w szechstronnie przygotow anych 
tezach, jakie w zespołach szeregu osób zosrtały w ostatnim  m iesiącu przygotowane, 
i brałem  pod uw agę m ateriały  dotarczone mi z konferencji wojewódzkich... Do
dałem  pew ne nowe rzeczy, nie uwzględnione w tezach, biorąc pod uw agę ich 
znaczenie...

...Wszystkie spraw y staw iane przeze m nie w moim referacie rozszerzymy je 
szcze o wnioski uczestników dzisiejszej dyskusji...

SEKCJA SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY 
Przewodniczący kol. prof. d r H elena Więckowska

R eferat kol. m gr H e n r y k a  D u b o w i k a  z liceum Bibliotekarskiego 
w  Bydgoszczy przedstaw ił aktualne problem y szkolenia bibliotekarzy w Polsce, 
podbudow ując je inform acjam i o sytuacji zagranicą, w ZSRR, Czechosłowacji, 
Anglii i NRD.

A utor następująco określa w ym agania staw iane zawodowi bibliotekarskiem u; 
,..,,Od bibliotekarza wymagamy przede wszystkim dość wysokiego po

ziomu wykształcenia ogólnego. Z jednej strony chodzi nam więc 
o specjalizację zawodową z drugiej zaś — o konieczne dla kierowania
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•czytelnictwem ogarnięcie dużego zasobu wiedzy ogólnej. Zupełnie świa
domie i zgodnie z potrzebami biblioteki żądamy od bibliotekarza z wy
kształceniem średnim, aby był encyklopedystą orientującym się we 
wszystkich dziedzinach, rozumiejąc, że bez tego nie potrafi on dobierać 
księgozbioru, nie potrafi zaspakajać potrzeb środowiska czytelniczego ani 
„przewodniczyć w świecie słowa drukowanego*'. Z tego samego powodu 
od absolwenta szkoły wyższej powinniśmy wymagać prócz znajomości 
bibliotekarstwa także bardziej szczegółowo opanowania jednej innej 
dyscypliny...

...Nieraz już porównywano bibliotekarza z nauczycielem. Faktycznie 
jest on w  wielu wypadkach wychowawcą czytelników, oddziaływa na 
nich pośrednio przy pomocy dostarczanej lektury. Z faktem tym prócz 
koniecznej znajomości psychologii i pedagogiki oraz techniki pracy 
umysłowej związane są dwie rzeczy: po pierwsze — konieczność jak 
najszerszego oczytania, znajomości literatury, oraz po drugie — uświa
domienie ideologiczne ,,znajomość drogi, którą idzie naród, i trudności, 
które ma jeszcze na tej drodze do pokonania. Daje to bibliotekarzowi 
głębsze zrozumienie własnych zadań, zaostrza sąd krytyczny wobec 
piśmiennictwa, które ma udostępnić, wskazuje kryteria oceny słuszności 
potrzeb czytelniczych i ich hierarchii... da oddziaływaniu wychowawcze
mu podłoże jednolite i zgodne z potrzebami narodu budującego socja
lizm."

Jeżeli dodamy do tego jeszcze wiedzę bibliotekarską, właściwy stosu
nek do książki, uświadomienie jej wartości kształcących i' wychowaw
czych, otrzymamy pożądany ideał bibliotekarza.

Musimy jednak skonfrontować go z rzeczywistością, aby wiedzieć, 
w jakim kierunku skierować nasze dążenia. Przede wszystkim trudno 
jest znaleźć człowieka, który godzi w sobie z jednej strony aktywność 
i rzutkość, konieczne w pracy z czytelnikiem, z drugiej zaś zamiłowanie 
do mrówczych prac technicznych i bibliograficznych. Zazwyczaj bo
wiem energiczni i pomysłowi organizatorzy imprez czytelniczych lekce
ważą technikę — natomiast ci, którzy ją lubią, są często zbyt cisi i nie
śmiali. Należy więc dążyć do tego, by bibliotekarz nie zacieśniał się 
do wąskiej, zgodnej z zamiłowaniem dziedziny, lecz by wyrabiał w so
bie i systematyczność i zdolności organizacyjne, ponieważ obie cechy są 
bardzo potrzebne, obie przyczyniają się do zaspakajania potrzeb i roz
wijania horyzontów czytelników.

Praca bibliotekarza jest więc trudna, żąda prawdziwego poświęcenia 
i zamiłowania — tym bardziej, że ciągle wzrastają stawiane bibliote
karzowi wymagania...

...Ponieważ praca bibliotekarza posiada olbrzymie znaczenie w kształ
towaniu poglądów społeczeństwa, również na zagadnienie uśv/iadomie- 
nia, upolitycznienia bibliotekarzy musimy położyć większy nacisk...

Przechodząc do stanu  faktycznego referen t charak teryzuje zjawisko „prze
pływ u k ad r” i jego przyczyny, stan  przygotow ania kadr, b rak  jednolitego nad 
zoru nad szkoleniem bibliotekarzy, niejednolitość program ów  i w ym agań egzami
nacyjnych, b rak  podręczników i pomocy naukowych.
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N astępnie omawia poszczególne drogi i form y szkolenia stosowane u nas obec
nie: K ursy I  i II  stopnia oraz 6-miesięczny Państw ow y K urs B ibliotekarski 
w Jarocin ie  o którym  mówi m. in.;

...Ponieważ na półroczny PKB w Jarocinie udawali się ludzie ze świa
dectwem dojrzałości, którzy zdawali sobie dobrze sprawę ze swych za
interesowań, stwierdzić należy, że mimo krótkiego okresu szkolenia opa
nowali materiał programowy i na ogół dobrze dają sobie radę w tere
nie, pracują z zapałem. Jest to argument przemawiający za organizacją 
studiów czy kursów po ukończeniu szkoły średniej...

Inform uje o planow anych kursach specjalnych w POKB — dla instruktorów , 
bibliografów  itd.

Omawia szkolenie korespondencyjne, daw ne kursy  TURiL-u i ZBiAP oraz dzia
łalność Państwowego Ośrodka K ształcenia Bibliotekarzy (obecnie kurs dla b i
bliotek fachowych), porusza pro jek ty  zorganizowania liceum korespondencyjnego 
i krótkich kursów  praktycznych dla nowo w stępujących do pracy bibliotekarzy.

Omawiając stan  i potrzeby istniejących obecnie sześciu czteroletnich liceów 
bibliotekarskich (które od w rześnia br. m ają być przekształcone na licea 5-letnie), 
w skazuje niejednolitość nadzoru (dwa C entralne Zarządy z M inisterstw a K ul
tury), potrzeby w zakresie program ów, podręczników, kadr nauczycielskich, in te r
natów  dla młodzieży, m etod rekru tacji, dużego „odsiewu” uczniów.

...,,Przyczyną odpływu młodzieży z liceów bibliotekarskich były naj
częściej złe warunki materialne w  domu, a do niedawna nie mogliśmy 
zachęcać znośnymi uposażeniami po ukończeniu szkoły. Drugim powo
dem opuszczania liceum jest fakt, że niektórzy uczniowie, którzy mają 
właśnie zamiłowanie do pracy z książką — muszą odejść, ponieważ nie 
dają sobie rady z przedmiotami ogólnokształcącymi, nie wytrzymują 
przeciążenia nauką.

Tu właśnie dochodzimy do jednej z podstawowych przyczyn prze
kształcania liceów bibliotekarskich na szkoły pięcioletnie. Od absolwen
ta wymaga się bowiem takiej samej .znajomości przedmiotów ogólno
kształcących jak od ucznia liceum ogólnokształcącego, prócz tego musi 
on opanować 4 podstawowe przedmioty zawodowe; bibliotekarstwo, bi
bliografię, naukę o książce oraz metodykę pracy z czytelnikiem i 2 bar
dziej ogólne: pedagogikę i rysunek zawodowy.

Nic dziwnego, że podobnie przeciążeni uczniowie nieraz nie mogli dać 
rady. Prawie wszyscy natomiast nie spełnili zasadniczego postulatu: nie 
są oczytani, z trudem mogą podołać obszernej lekturze obowiązkowej. 
Wprowadzenie systemu 5-letniego pozwoli na zorganizowanie w  oparciu 
o wzory radzieckie systematycznego czytania pewnego kanonu litera
tury uzupełniającej (w tym dziecięcej i młodzieżowej), pozwoli rozwinąć 
zainteresowania i rozszerzyć horyzonty młodzieży...

W szkolnictwie wyższym mamy obecnie czteroletnie studium  bibliotekarstw a 
na Uniw ersytecie W arszawskim, przekształcane na studium  5-letnie.

...Celem studium uniwersyteckiego jest przygotowywanie kierowni
ków mniejszych bibliotek naukowych oraz kierowników działów w  ллаек- 
szych bibliotekach naukowych i miejskich, pracowników działów biblio
graficznych w rozmaitych instytucjach oraz wykładowców dla liceów  
bibliotekarskich. Projekt programu przewiduje poza przedmiotami
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wspólnymi dla wszystkich kierunków na Wydziale Filologicznym (mark
sizm, ekonomia, materializm) trzy piony zagadnień;
1. nauko- i kulturoznawczy (historia nauk i piśmiennictwa, historia 
książki i bibliotek), 2. bibliotekoznawczy, 3. bibliograficzny.

Bardzo ważne i słuszne jest umieszczenie w programie elementów  
pedagogiki oraz pedagogiki bibliotecznej i wprowadzenie nauki trzech 
języków: rosyjskiego i 2 zachodnio-europejskich (ew. jednego i łaciny).

Dotychczas nie było na bibliotekoznawstwie możliwości prowadzenia 
studiów pobocznych, które by umożliwiły absolwentom zajęcie kierow
niczych stanowisk w naukowych bibliotekach specjalnych. Dobrze się 
więc stało, że nowa organizacja studiów będzie przewidywała koniecz
ność obrania drugiego przedmiotu. Podobnie więc jak na obecnym Wy
dziale Pedagogicznym studenci bibliotekoznawstwa będą mogli studio
wać pobocznie biologię, historię, polonistykę, a może i inne kierunki...

R eferat porusza projekty  utw orzenia odrębnej Wyższej Szkoły B ibliotekar
skiej, w ysuw ając przeciw nim  zasitrzeżenia, domaga się w prow adzenia studiów 
zaocznych przy uniw ersytecie (studia m agisterskie i asp iran tu ry  zaoczne) oraz 
specjalizacji b ibliotekarskiej na różnych wydziałach i k ierunkach studiów. Wysuwa 
postulaty ulepszenia w arunków  pracy  na Studium  Bibliotekoznawczym UW, w y
syłania na studia zagraniczne, bliższego kontaktu  z zagranicznym i szkołami b i
b liotekarskim i.

O statni rozdział re fera tu  porusza spraw y dokształcania bibliotekarzy przez se
m inaria, praktyki, samokształcenie, postulując między innym i opracowanie przez 
SEP konkretnego program u system atycznego sam okształcenia, (z wykazem lek
tury), organizowania system atycznych kursów doszkalających na wyższym pozio
mie, dla specjalistów  różnych gałęzi bibliotekarstw a, bibliografii oraz dokum en
tacji, grom adzących bibliotekarzy z różnych resortów. Wreszcie porusza spraw ę 
nauki korzystania z bibliotek — dla studentów, nauczycieli, czytelników. Refe
ra t kończy konkluzja:

...Od jakości szkolenia bibliotekarzy zależy czytelnictwo, poziom inte
lektualny, ideowy i kulturalny społeczeństwa, dlatego właśnie doma- 
gam.y się jednolitej opieki nad szkoleniem, jednolitego planu szkolenia 
o charakterze ogólnym, dlatego musimy zorganizować formy doszkalania 
specjalistów już pracujących w  bibliotekach. Sami bibliotekarze niech 
się obecnie wypowiedzą co do przydatności takich czy innych form szko
lenia, niech krytycznie .ocenią pracę absolwentów kursów, liceów, niech 
ustosunkują się do licealnych programów, niech wyraźnie określą potrze
by terenu. Wyniki takiej dyskusji będą trwałym osiągnięciem Ogólno
polskiego Zjazdu Bibliotekarzy.“

F r a g m e n t y  d y s k u s j i  
Kol, OLEWIŃSKA (Siedlce)

...W naszym powiecie pracuje 24 bibliotekarzy i z w yjątkiem  3 nauczycieli nie 
posiadają oni średniego w ykształcenia. Trzydniow a p rak tyka nie daje pożądanego 
rezultatu. K andydaci w ym agają gruntowniejszego przygotowania ideologicznego, 
przygotow ania do pracy z czytelnikiem itp. Obecnie sem inaria w pewnej mierze 
wypełniają te zadania. Należy jak  najszybciej rozpocząć dwutygodniowe szkole
nia kursow e I i II stopnia szczeblu wojewódzkim, jak  to było 2 la ta  temu. 
Należy udostępnić w Jarocinie szkolenia dla bibliotekarzy nie posiadających od
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powiedniego wykształcenia, należy mobilizować do zdobywania wykształcenia ogól
nego drogą korespondencyjną i samokształceniową. To samo zagadnienie dotyczy 
i instruk torów  w  bibliotekacłi powiatowych. K ursy nie dają pełnego przygoto
w ania metodycznego. Instruk torzy  po kursie w Jarocinie stają często bezradni. - 

Konieczne je s t dalsze dokształcanie i p lanow a praktyka...
Kol. NOWAKOW SKI (Puławy)

...Jestem  przedstaw icielem  biblioteki rolniczej. In teresu je nas spraw a szkole
nia bibliotekarzy, którzy by m ieli specjalne wiadomości w dziedzinie rolnictwa. 
W referacie było powiedziane, że istn ieją takie możliwości, że bibliotekarz może 
wybrać sobie inny dodatkowy przedm iot specjalny oprócz studióv/ bibliotekarskich. 
Mnie się wydaje, że w tym  w ypadku nie będzie to racjonalne i nie da wyników. 
Mam wrażenie, że należy pomyśleć o ściąganiu do naszych bibliotek specjalistów - 
rolników, którzy by poświęcili się pracy bibliotekarskiej.

Kol. ZANCZAKOWA (Stalinogród)
...W im ieniu Stow arzyszenia B ibliotekarzy na Śląsku sygnalizuję konieczność 

i potrzebę stw orzenia liceum  bibliotekarskiego na Śląsku. Tam  mamy specjalne 
potrzeby terenowe, nie pow tarzające się w  innych rejonach Polski. B rak ośrodka 
szkolenia bibliotekarskiego odczuwa się silnie. Nasz Zjazd powinien w płynąć ny 
to, żeby takie Исеглп mogło powstać...

Kol. OLSZAŃSKA (Grodzisk)
Byłam dw ukrotnie na kursie w Jarocinie. Wiadomości zdobyte na kursie w y

korzystałam  w swej pracy zawodowej. Na kursie I stopnia byłam  po rocznej p ra 
cy i zaobserwowałam  dużą zm ianę na lepsze szczególnie z zakresu opracow ania 
i klasyfikacji zbiorów. W iadomości z tego zakresu były w ykorzystane w p ierw 
szym rzędzie. W drugim  rzędzie zastosowałam  wiadomości z zakresu masowej 
pracy z czytelnikiem. Znajomość ta  pozwoliły na przygotowanie pewnych imprez. 
Jednakże ćwiczenia na kursie, gdzie byłam  uczestniczką, różniły się znacznie od 
imprez przeprow adzanych z czytelnikami.

...Odczuwam brak  wiadomości z dziedziny adm inistracji bibliotecznej. Trzeba 
podkreślić, że możemy zajmować różne stanow iska i powinniśm y mieć poważne 
wiadomości z adm inistracji. Mówi się, że w prezydiach rad  narodowych p row a
dzą nasze spraw y gospodarcze, ale  nie zawsze tak  jest. Musimy nad tymi spraw a
mi czuwać i posiadać orientację.

Co uważam  za najcenniejszą rzecz, jaką wyniosłam z kursu? Nie wiadomości 
z takiej, czy z innej dziedziny naszej pracy, ale tak ie ujęcie zawodu bibliotekarza 
i problem atyki bibliotekarstw a,’ które rozbudza i wzmaga zamiłowanie do zawodu, 
a to jest nie mniej ważne, niż opanowane wiadomości.

Kol. KUNA (Łódź)
Spraw a kształcenia bibliotekarzy jest szczególną troską naszych obrad. Uważam, 

że bibliotekarzov/i potrzeba przede wszystkim  dobrej metody i szerokiego w y
kształcenia. Zarówno przeszłość, jak  i teraźniejszość pokazują, że żaden dobry 
bibliotekarz nie wyszedł tylko z bibliotekarstw a, ale wyszedł z dziedzin naukowych. 
W związku z tym kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim  i wyższym nie 
odpowiada współczesnym zapotrzebowaniom. Nie będę mówił o tym, co robić, żeby
dokształcać tych, którzy nie m ają szkoły podstawowej. Tego nie wiem i mam
wrażenie, że i inni nie wiedzą. N atom iast podam  pokrótce metody kształcenia
bibliotekarzy na poziomie średnim  i wyższym.
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Zagadnienie w ykształcenia bibliotekarskiego wiąże się nierozerw alnie z wy
kształceniem  ogólnym. W związku z tym w ysuw ają się dwie sprawy: I-m o 
zlikwidowaliśmy specjalizację b ibliotekarską na uniw ersytetach i zastąpili ekspe
rym entalną katedrą przeznaczoną nie wiadomo dla kogo; 2-do stworzyliśm y licea 
bibliotekarskie d doczepiliśmy do nich 4 przedm ioty zawodowe. W ten  sposób nie 
otrzym aliśm y ani w ykształcenia ogólnego, ani nie mogliśmy dostatecznie roz
wiązać problem ów zawodowych. Kol. Dubowik powiedział, że licea biblio
tekarskie będą pięcioletnie w edług nowych programów. Staw iam  wniosek, aby 
pięcioletnie licea objęły nie tylko klasy pierwsze w przyszłym roku, ale klasę I 
i II  bieżącego roku.

Z tym  zagadnieniem  wiąże się oparcie program ów nie o przedm ioty zawodowe, 
ale ogólne, takie jak  historia lite ra tu ry  polskiej itp. Nie m ając elem entarnych 
wiadomości ogólnych i z zakresu polskiej literatuiry i historii, czy można mieć 
odpowiednie wiadomości zaczerpnięte z podręczników literatu ry? Program  przy
szłych liceów pow inien być oparty na przedm iotach ogólnokształcących, a do tego 
powinna być opracowana technika pracy z czytelnikiem.

Zagadnienie studiów wyższych wym aga krytycznego spojrzenia. Na U niw er
sytecie W arszawskim  istnieje katedra eksperym entalna bibliotekoznawstw a. Czy 
w tym momencie istn ieje  zapotrzebowanie na takich ludzi? To jest tylko próba 
podtrzym ania tradycji katedry  w Łodzi. P róba nie dość przem yślana. Je s t czas, 
żeby w najbliższym  roku akadem ickim  na terenie niektórych uniwersytetów’ po
w stały odpowiednie specjalizacje bibliotekarskie przy różnych kierunkach studiów. 
Kol. SZYMICZEK (B-ka Śląska, S talinogród),

...skrypty kursów  koresponedncyjnych nie wszystkim odpowiadają, dla wielu 
są zbyt łatwe, czasem naiwne, a dla niektórych są za trudne. Do nas przyszli 
ludzie z produkcji, z magazynów, maszynistki, k tóre nie miały pojęcia o biblio
tekarstw ie. Trzeba przeprowadzić dyskusję nad tym i skryptam i i odpowiednio 
je zmienić... Byłby potrzebny kurs bibliotekarski dla osób ze średnim  w ykształ
ceniem ogólnym, korespondencyjny kurs dw uletni, składający się z 2 części: p ierw 
sza ogólno-bibliotekarska, druga — techniczna i hum anistyczna, specjalistyczna. 
Jeden rek  studiów, to za mało. Prow adzenie tych kursów  korespondencyjnych 
uważam  za zagadnienie pierwszoplanowe. Ludzie chcą się uczyć, my im m usi
my pomóc.
Kol. MAJ (Warszawa, POKKB)

Bibliotekarze zakładowi mimo regulam inu studiów i oceny prac nie chcą przy
stępować d^ egzam inu kursu  korespondencyjnego. O baw iają się, że m ając św ia
dectwo będą trak tow ani jako bibliotekarze i obniżą im  uposażenie. Jest takie 
wyjście, żeby praw nie i m aterialnie usytuować pracowników bibliotek w zakła
dach pracy odpowiednim rozporządzeniem. Powinni oni być potraktow ani jako 
technicy czy inżynierow ie w produkcji...
Kol. SZABUNIEWICZ (Warszawa, Liceum Bibl.)

...Jestem pod w rażeniem  wywiadówki z rodzicami, którzy nie wiedzą, co to 
jest zawód bibliotekarski i nie przyw iązują dużej wagi do zawodu bibliotekarza. 
Ta spraw a pow inna być szerzej propagowana. Szkolnictwo bibliotekarskie pow in
no być przedstaw ione społeczeństwu. Musi to być odgórnie rozwiązane.

Następna spraw a, to  b rak  oczytania nie tylko u naszych licealistów, ale n ie
jednokrotnie u naszych bibliotekarzy. U nas mówi się wiele o wszystkim, ale nie 
mówi się, że ibibliotekarz powinien czytać i przeżywać książkę... Język polski

107



powinien być w szkolnictwie bibliotekarskim  przedm iotem  zasadniczym, a nauczać 
go powinni nauczyciele na najwyższym poziomie. P rak tyka wskazuje, że czasem 
trak tu je  się zawód bibliotekarza jako rzemiosło...

Bardzo nam  u trudnia szkolenie b rak  ujednolicenia zasad techniki bibliotecznej. 
Nie wiemy, jak  mamy uczyć. Mamy przepisy Grycza i wiadomości w skryptach
0 ogromnej gamie, każdy z nas uczących rozmaicie je kom binuje. Pi’zepisy po
w inny być ujednolicone.
Kol. PRZYBYLSKA (Poznań)

...Padły zdania, że skrypty  kursów  korespondencyjnych są trudne do opano
wania... Ludzie o w ykształceniu podstawowym  nie m ają um iejętności pracy sa
modzielnej nad dokształceniem  się. Tym ludziom trzeba dać możliwość kształcenia 
pod kierunkiem , natom iast ludziom, którzy m ają praktykę, umożliwić szkolenie 
zaoczne. W związku z tym  jest pytanie; P ro jek t zaocznych studiów  m agisterskich
1 aspiranckich  bardzo nas ucieszył, jest dość dużo studentów  po studiach I stop
nia, którzy pracują i chcą uzupełnić swe S)tudia. M ając podstawowy zakres wiedzy,
0 którym  była mowa, można na tej podstaw ie doprowadzić do specjalizacji b i
bliotekarza. Ci ludzie czekają na takie studium .

. PRZEWODNICZĄCA
Żeby nie było nieporozumień, od razu odpowiem. S tudium  zaoczne, będzie 

to studium  m agisterskie zwyczajne, dla czynnych bibliotekarzy, którzy zdobyli
1 stopień w  daw nym  Il-stopniow ym  system ie studiów, a którzy przez zmianę 
program u n ie  m ieli możliwości ukończenia swego w ykształcenia.

Kol. BADAJ (Szczecin)
Mamy 80®/n bibliotekarzy na wsi, którzy nie posiadają w ykształcenia śred 

niego i nie mogą ukończyć szkolenia zawodowego. Czy dotychczasowy pro jek t 
kursów  zagadnienie to rozwiąże? Ośrodek jarociński nie po trafi ich doszkolić, 
dlatego stoję na stanow isku, żeby pomóc w tej spraw ie przez zorganizowanie se
m inariów  wojewódzkich i objąć nimi tych ludzi, dla k tórych brak  miejsca 
w aśrodku jarocińskim .

Były głosy o ak tualnym  rozwiązaniu sem inariów  wojewódzkich bibliotekarzy 
i połączeniu ich ze szkoleniem świetlicowym, przez co wypadły spraw y techniki 
bibliotecznej i inform acji bibliograficznej. Gdzie bibliotekarz ma się nauczyć tych 
rzeczy? Należy stworzyć na przestrzeni 2—3 la t szkolenie, które by objęło techni
kę, formy pracy z czytelnikam i, historię lite ra tu ry  oraz czytanie literatury , za
gadnienia inform acji bibliograficznych i szkolenia ideologicznego. •

Kol. WIECZOREK (Łódź)
...Jeżeli chodzi o postu lat sipecjalizacji na wyższych uczelniach, to m ają one 

dwie cechy ujem ne: Teoretyczny program  szkolenia i oderw anie od w arsztatu  
pracy, od biblioteki. Osobiście uważam, że najlepszą form ą byłaby specjalna wyż
sza szkoła bibliotekarska, w iążąca program  teoretyczny z praktyką, np. przy Bi
bliotece Narodowej, i m ająca upraw nienia do przyznaw ania stopnia naukowego. 
Chodzi o wyzwolenie się spod suprem acji wyższych uczelni, jak  zrobili to le
karze, aktorzy itp.
Kol. KOSSONOGOWA (Warszawa)

Tworzenie specjalnej szkoły bibliotekarskiej typu wyższego jes t w tej chwili 
trudne. K atedra warszawslca i łódzka, dobrze wyposażone, w ystarczyłyby na szcze
blu najwyższym.
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Dotychczas jednak studenci z III roku rozdzielani według rozdzielnika z góry 
nie dostaw ali się na  studium , a z innych działów dostaw ali się ci, co nie chcieli. 
R ekru tacja pow inna być wnikliwsza, do naszego zawodu szły często ,,odpadki” 
z powodu słabego zdrowia nie nadające się do nauczycielstwa. Podkreślam  też, że 
biblioteki insty tutów  n ie m ają bibliotekarzy niehum anistów , także biblioteki 
uniw ersyteckie m ają kł(9poty z katalogam i rzeczowymi...
PRZEWODNICZĄCA

Wyszliśmy już z pierwszego dziesięciolecia, kiedy trzeba było gromadzić książki 
i tworzyć sieć bibliotek i  robić wszystko zrywami, może chaotycznie. Może w ła
śnie dlatego do bibliotek weszło sporo ludzi bez kw alifikacji.

W tej chwili stoimy przed zagadnieniem, jak  skrystalizować zawód biblio te
karza, jakich kw alifikacji on wymaga, jak  wygląda sylwetka, ideał bibliotekarza 
i jak  do tego m a się dostosować spraw ę szkolenia. Może podsum ow anie będzie 
miało szereg luk, bo trudno  objąć wszystkie interesujące głosy, ale widzimy, że 
obraz szkolenia jest ciemny. Widzimy pewne chaotyczne próby w różnych sieciach, 
na różnych poziomach, bardzo chaotyczne, nie prowadzące do jednolitości. Tutaj 
nasuw a się wniosek, widać go praw ie w każdym przemówieniu, że należy szkole
nie ująć w karby bardziej jednolitej organizacji, że musi być ośrodek koordynu
jący pracę. Oczywiście nie możemy mówić tu  o ośrodku adm inistracyjnym , który 
powiększyłby robotę papierkow ą i statystykę, ale - o czynnik fachowcy, który by 
uregulow ał spraw y szkolenia. To dążenie do jednolitości zarysowało się bardzo 
mocno.

D ruga spraw a: dajem y w ykształcenie i żądamy podniesienia kw alifikacji, m u
simy to powiązać z perspektyw am i awansu, bo inaczej budzą się zastrzeżenia 
ze strony bibliotekarzy czynnych, zniechęcających się do sam okształcenia, które 
im nic m aterialn ie nie daje. Otóż musimy powiedzieć, że drugim  postulatem , który 
w ynika ze.w szystkich przem ówień — to jest pcrf:ączenie tych dwóch spraw  — pod
niesienia kw alifikacji i polepszenia spraw  bytowych...

...Trzecia spraw a, k tó ra  się przew ijała w głosach praw ie wszystkich mówców, 
to je s t spraw a, czym nasycim y program y bibliotekoznawstwa, tzn. co jest potrzeb
ne do wiadomości z zakresu bibliotekoznaw stw a dla bibliotekarzy gromadzkich, 
czy wojewódzkich. Niesposób pobieżnie tej sprawy poruszać, ale mam  wrażenie, 
że to jest jednym  z punktów  ciężkości naszych zadań.- Dużo mówiono o przed
miotach ogólnych i specjalnych w program ach bibliotekoznawstwa. Czy rzeczywi
ście trzeba w nich tak  wiele miejsca poświęcać technice bibliotecznej? Czy wobec 
dzisiejszej m echanizacji pracy bibliotecznej nie lepiej skierować uwagę biblio
tekarzy na pracę z czytelnikiem, na inform ację bibliograficzną itd? Słowem w pro 
gram ach szkoleniowych można by mniejszy nacisk kłaść na sam ą technikę k a 
talogowania, inw entaryzow ania itd., za to większy na opanowanie literatury , 
metody pracy umysłowej, pedagogikę...

SEKCJA CZYTELNICTWA WIEJSKIEGO
R eferat doc. d r K r y s t y n y  R e m e r o  w e j ,  .dyrektora Insty tu tu  

Książki i Czytelnictwa, pt. „Czytelnictwo w iejskie” wychodząc od dziesięciolecia 
, dekretu  o bibliotekach wskazał następnie na różne fazy rozwoju zainteresow ania 
spraw am i czytelnictw a, prow^adzące od ujęć liczbowych do coraz głębszego w ni
kania w proceśy oddziaływania książki na społeczeństwo. O pierając się na wy- 
rywkow'ych badaniach przeprow adzonych przez Insty tu t Książki i Cz'-telnictw^
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i inne instytucje, prelegentka omawia liczebność i rozmieszczenie Icsięgozbiorów 
obsługujących czytelnika wiejskiego oraz zaw artość księgozbiorów i poczytność 
poszczególnych działów piśm iennictwa. Oto fragm ent uwag o czytelnictw ie lite 
ra tu ry  rolniczej:

...W tej chwili wykorzystanie literatury rolniczej w naszych biblio
tekach wynosi około 9®/o całego obrotu książkami, pozornie więc pokry
wa się ono z procentem zaopatrzenia obliczanym również na 9®/o księ
gozbioru, faktycznie jednak, jak to powyżej wyjaśniono, w ruchu znaj
duje się zaledwie 1/3 zgromadzonego w bibliotekach piśmiennictwa rol
niczego, a zatem na tym odcinku pracuje tylko około 3“/o księgozbioru. 
Z tych zestawień można wysnuć wniosek, że dobra literatura rolnicza 
może liczyć na odbiorców i że ten dział w  księgozbiorach gromadzkich 
pracuje dobrze, jest natomiast źle, tj. niewłaściwie zaopatrzony. W dużej- 
mierze przyczyną są braki na rynku wydawniczym pozycji potrzebnych 
faktycznie rolnikowi.

Wiadomo, że wśród rolników najgorliwszymi czytelnikami literatury 
rolniczej są gospodarze indywidualni, — choć dotrzymuje im kroku 
także inteligencja wiejska — słabiej jako czytelnicy literatury rolni
czej przedstawiają się pracownicy PGR-ów (prawdopodobnie zaspaka
jający swe potrzeby czytelnicze w zakresie literatury fachowej w  bi
bliotekach klubów), a najsłabiej członkowie spółdzielni produkcyjnych, 
pośród których najaktywniejszymi czytelnikami są przeważnie członko
wie zarządu iiiteresujący się raczej poważniejszą literaturą fachową. 
Młodzież rolnicza po okresie szkolnym nie przejawia szczególniejszych 
zainteresowań dla piśmiennictwa rolniczego, natomiast u byłych anal
fabetów można zauważyć duży procent wypożyczeń z literatury rolniczej.

Przy szczegółowym analizowaniu kart czytelniczych rolników uderza 
powtarzałące się zjawisko narastania w ciągu lat zainteresowania i wzro
stu możliwości recepcyjnych.

W zakresie lite ra tu ry  pięknej re fe ra t omawia bardziej szczegółowo spraw ę po- 
czytności klasyków  i jej znaczenie w  rozw oju ku ltu ra lnym  cz3rtelników. Omawia 
aktywność czytelniczą i jakość czytelnictwa dzieci i młodzieży. W związku z w y
pożyczaniem m iędzybibliotecznym porusza doniosłą kw estię czytelnictw a młodej 
inteligencji zawodowej pracującej poza ośrodkam i wielkom iejskim i. Porusza sp ra
wę centralnych katalogów  powiatowych (w związku z decentralizacją zakupów), 
spraw ę etatowych i ryczałtow ych pracow ników  bibliotek w iejskich oraz ich 
kw alifikacje, spraw ę k ad r instruktorskich , ich szkolenia i działalności. Dalej 
przechodzi do spraw  w zajem nych związków między czytelnictwem, a różnymi 
dziedzinami działalności ku ltu ra lnej i społecznej. Oto fragm ent tych rozważań:

...W tym zespole czynników kulturalnych działa na wsi biblioteka, 
ale jakże często kroczy ona samotną drogą nie dostrzegając więzi łączą
cej książkę z życiem. Musimy sobie powiedzieć, że czas już byśmy 
nauczyli wszystkich bibliotekarzy wydobywać z książek, którymi w swej 
bibliotece dysponują, to co jest potrzebne życiu gromady, i nieść lu
dziom, aby mogli oni w oparciu o książkę, o wiedzę w niej zawartą,
0 doświadczenie gdzieś już przez kogoś przeżyte — rosnąć oraz bogacić
1 ugruntowywać swą świadomość, swoje przekonania, zasoby wiadomo
ści o świecie i życiu. Bo przecież w tym właśnie wyraża się sens tego
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со nazywamy uspołecznieniem pracy bibliotekarza, co czyni bibliote
karza działaczem kulturalnym, świadczy o jego przydatności społecznej. 
Umiejętność wżycia się w środowisko, przejęcia się jego żywą proble
matyką jest warunkiem skutecznej pracy bibliotekarza...

Zagadnienia „pracy m asow ej” bibliotek wiejskich, w spółpracy ze świetlicami, 
organizacji w arsztatu  pracy bibliotecznej, to dalsze spośród w ażniejszych spraw  
poruszonych w obszernym referacie. A oto fragm ent końcowych wjrwodów:

...Racjonalna polityka biblioteczna powinna odciążyć bibliotekarzy 
jak najbardziej od prac, które się dadzą wykonać centralnie, postawić 
bibliotekarzowi wysokie wymagania w zakresie wiedzy o książkach 
i życiu, skierować jego wysiłki na drogę bezpośredniej pracy z czytel
nikiem, aby poczuł się przewodnikiem czytelnictwa w swoim środo
wisku.

Ale wówczas trzeba bibliotekarzowi zapewnić warunki tak pojętej 
pracy. Przewidzieć czas na jego zapoznawanie się z księgozbiorem, szcze
gólnie z napływającymi nowościami, dać mu podręczny księgozbiór na
wet w najmniejszej bibliotece, aby pomagał mu w orientacji w zagad
nieniach różnych dziedzin, zapewnić mu właśnie w zakresie tych trud
ności pomoc wyszkolonego personelu instruktorskiego bibliotetó powia
towej, dostarczać mu na czas potrzebnych pomocy jak bibliografie, prze
glądy piśmiennictwa itp., ale zarazem nauczyć go, jak ma z nich ko
rzystać dla własnego przede wszystkim doszkalania się.

Jeśli tak się zorganizuje pracę bibliotekarzy, będą oni mogli istotnie 
rozwijać się w  pracy i zdobywając zasoby potrzebnej im wiedzy zyskiwać 
także autorytet w swoim środowisku. I wówczas nie będzie kłopotu 
z niewłaściwym wykorzystywaniem ich w terenie...

F r a g m e n t y  d y s k u s j i
Kol. TELEGA (Szczecin)

...Bądę mówił o spraw ie drażliwej. Chcę celowo siprawę tę wysunąć naprzód.
O co chodzi. D yrektor Biblioteki Narodowej Bieńkowski w  noworocznym num erze
,,Nowej K u ltu ry” mówił o tym, że w ubiegłym roku starły  się bardzo ostro dwie 
koncepcję czytelnictwa. Jedno z nich nazwał koncepcją „propagandystów ”. Nie 
mówił dokładnie o tym, jak  pow inna wyglądać ta koncejjcja w  czytelnictw ie nie- 
propagandystów , ale my dobrze ją  rozumiemy. W swojej konkluzji Bieńkowski 
powiedział, że przeciw ników  tej koncepcji propagandyści zaliczyli do obozu wrogów 
socjalizmu. Jasno rozumiemy o co tu  chodzi. Chodzi tu  o propagandystów , którzy 
propagują konkursy czytelnicze...

...Mieliśmy ostatnio wiele prób zwalczania schematyzmu. Je s t jeszcze jeden 
nieprzezwyciężony schematj^zm, k tóry  nazywa się ZSChematyzm. Chodzi o to, że 
wciąż robi się konkursy czytelnicze, k tóre oprócz kam panijności, żywiołowości, 
atrakcyjności, zjazdowości itp. nic nie wnoszą nowego. Istn ie je  wciąż jeszcze 
fałszywa koncepcja co do samego czytelnictwa. Przypom inam  sobie różne kon
kursy, zbieranie tych ank ie t i wypowiedzi, których nie zdążyliśmy zbadać, w resz
cie odkrywam y rzecz zasadniczą ,mianowicie: p lan czytelniczy gromady. Tu jest 
zdrowa myśl, ale odkrywam y to dopiero po sześciu latach. Możliwe, że niedługo
odkryjem y wszystkie zasadnicze sprawy. ^
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Rzeczą niebezjpieczną jest coroczna kam panijność wypaczająca zasadniczą isto
tę  konkursów . Prow adzi ona do zatracenia elem entu emocji, konkurs przestaje 
być konkursem , sta je  się częścią jakiejś planowej akcji „skupu żywca czytel
niczego”...
Kol. M AJEW SKI (Białystok)

...Obecna organizacja zakupu książek uderza w interesy biblioteki powszechnej, 
ponieważ nie można sią kierować potrzebam i poszczególnych bibliotek, a trzeba 
trak tow ać zamówienia szablonowo. Np. jeżeli chcemy zaopatrzyć z 50 bibliotek 
10 bibliotek grom adzkich w pozycję ,^Chata za w sią” Kraszewskiego, to stosując 
sztywny rozdzielnik, m usim y zakupić ją  dla w szystkich bibliotek, tzn. dla 50 bi
bliotek. Tak to w  p lan ie wyszło i dlatego biblioteki w  oparciu  o zgłoszony plan 
będą bardzo ubogo zaopatrzone w  ciekawe i pożyteczne tytuły. Jak i stąd w nio
sek? Pozostawić kredyty  na indyw idualny zakup książek dla bibliotek terenowych, 
a resztą M inisterstw o K ultu ry  samo zadysponuje...
Kol. BIELAJ (Konin woj. poznańskie)

...Chciałbym mówić na tem at k ad r bibliotekarzy, tych najniższych, którzy są 
podstaw ą naszej pracy. W łaśnie dopiero w  grom adzkiej bibliotece zaczyna się 
cz3Ttelnictwo, a od góry aż do biblioteki powiatowej jest na  razie gadanina...

...Co to jest bibliotekarz w  grom adzie? Wiemy, że bibliotekarz grom adzki byлva 
gońcem do dostarczania nakazów do poszczególnych wsi, sekretarzem  kom isji 
do szczepienia psów, przewodniczącym  kom isji do w alki ze stonką ziemniaczaną, 
sekretarzem  w grom adzkiej Komisji K onkursowej i jedynyrri w ykonaw cą założeń 
kom isji konkursow ej (długotrwałe oklaski).

Dlaczego tak  się dzieje? Czy rzeczywiście ludzie w bibliotekach nie potrafią 
robić pracy związanej z czytelnictwem , czy my kierow nicy i instruk torzy  nie po
trafim y ustaw iać tych ludzi? Czasem jesteśm y na takim  poziomie, że potrafim y, 
ale ja  jako kierow nik biblioteki powiatowej jedną trzecią część swojego czasu 
urzędow ania — a mój czas nie jest określony, bo się jeździ, a  raczej chodzi za 
przeproszeniem  (oklaski) — poświęcam  na mobilizację przewodniczących i sek re
tarzy  grom adzkich rad  narodowych, naw et nie do pozytywnego ustosunkowania 
się do czytelnictwa, a tylko, żeby n ie odrywali bibliotekarzy od pracy...

...Przeprowadziłem badania czytelnictw a wśród pracowników  rad  narodowych, 
to znaczy przynależności do bibliotek przewodniczących i sekretarzy  i wypadło 
mi 30 /̂o. Gdy potem  wysłałem  pism a do nie należących, to wiele osób zaraz przy
szło do biblioteki. Nam ciągle się mówi o m obilizowaniu rad  narodow ych zarówno 
powiatowych jak  gromadzkich. J a  powiem, jak  zmobilizowałem rady narodowe. 
Pewnego dnia przysyłają mi pismo za pośrednictw em  Oddziału K ultury , że jako 
aktyw nem u pracow nikow i rady narodow ej pow ierza mi się opiekę nad grom adz
ką radą narodow ą. Zadanie polega na term inow ym  i odpowiednim  przesyłaniu 
spraw ozdań z akcji skupu zboża, skupu m leka itd. Idę do sekretarza Prezydium  
i mówię: nie odmawiam, ale chciałbym  zobaczyć, żeby w  tych zadaniach były 
spraw y życia kulturalnego danej gromady. Na to sekretarz odpowiedział: istotnie 
m acie rację, ale na razie tak  jes t nam  ciężko z tym  skupem  zboża i z tym m le
kiem, że n ie można było czego innego umieścić...
Kol. PAW LAK (Poznań)

...A te raz  spraw a sieci grom adzkich bibliotek. Były biblioteki w gminach
i liczba ich na ogół pozostała nie zmieniona. Ilość grom ad wzrosła w stosunku
do ilości gm in — mamy białe plamy. Sytuacja jaka się w ytw arza w tej chwili 
na odcinku sieci bibliotek gromadzkich, wym aga szybkiej decyzji. Mamy trudno
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ści przy podziale księgozbiorów w związku z nowymi zarządzeniam i. Wiąże się 
z tym  zagadnienie punktów  bibliotecznych.

System prowadzonych punktów  gromadzkich z „symbolicznymi” premiami, 
trzeba bezwzględnie zachować. Życie pokazuje, że gromadzkie biblioteki mieszczą
ce się w wiosce centralnej nie obsłużą pozostałych wiosek i czytelnictwo bardzo 
mocno się zmniejsza, ludzie nie pójdą po książkę, trzeba im ją  dać na miejscu. 
Uważam, że punkty  biblioteczne powinny znaleźć właściwą opiekę, a spraw a 
ryczałtów  pow inna być jeszcze raz przedyskutowana...

...W spółpraca z Tow arzystwem  Wiedzy Powszechnej nie zdała egzaminu. P re 
legent, k tóry  przyjeżdża, jest płatny. A bibliotekarz musi być przed wykładem, 
musi książkę wydać i musi być potem, żeby książkę zabrać. Książki te niekiedy 
giną, bo nie wszystkie zostają zebrane. K to wtedy przyjm uje odpowiedzialność? 
Tow arzystwo Wiedzy Powszechnej, czy biblioteka? Zagadnienie to powinno być 
rozwiązane w dalszym kontakcie z Towarzystwem  Wiedzy Powszechnej. O ile 
wymagamy pewnych czynności ód naszych pracowników poza godzinami pracy, 
to musimy ich zachęcić, że tak  powiem gospodarczo. Może w form ie jakiejś p re 
mii czy nagrody...

Kol. MASZTALERZ (Kielce)
...Na wsi coraz więcej jest książek, w każdej chałupie chłopi siedzą i czytają 

książki. Skoro mamy przebudować naszą wieś, skoro mamy iść po linii P artii, 
k tóra nam  w skazała drogi na ostatnim  Plenum, to zastanówm y się, czy otoczyliśmy 
wieś należytą opieką. Mało o tym  mówione było w  referacie. Ja  myślę tu  kon
kretn ie o punktach bibliotecznych. Okazuje się, że więcej niż 50'Vo czytelników 
jest w punktach bibliotecznych. Jeżeli chodzi o nas, to muszę stwierdzić, że kon
kurs nam  pomógł trochę na tym  odcinku. Znalazło się sporo ludzi dobrej woli, 
którzy zaczęli chodzić od chałupy do chałupy i m ają wiele pozytywnych osiągnięć.

Księgozbiór jest w naszych punktach bibliotecznych przypadkowy — często 
rok, dwa la ta  nie wym ieniany. Kiedy pytam  kierow nika biblioteki gromadzkiej, 
dlaczego nie w ym ieniany — słyszę odpowiedź; bo nie przyszedł kierow nik punk tu  
i książek nie wymienił. Pytam  się — kto  do kogo ma iść. To wy od tego działacza, 
który zarabia 25 złotych, wymagacie, żeby on przyszedł do was. Przecież ten 
kierow nik punktu  pracu je praw ie bezpłatnie. Należało by pomyśleć o tym, aby 
przynajm niej raz na kw arta ł te książki jakoś rozwieźć.

Chcemy punkty  zostawić. Drobne kwoty, które w skali państwowej tw orzą 
ogromne sumy, opłaca się dawać, bo przez to w ychowujem y naszych aktywistów...

...Popieram wniosek, ażeby otoczyć opieką aktyw, który już u nas pracuje, 
a który nie ma wykształcenia. Są to bowiem ludzie, którzy pokochali książkę 
i w arto się o nich troszczyć...

...Chcielibyśmy wreszcie usłyszeć, kto ma być instruktorem , a kto ma być 
k ierow nikiem  działu. Mamy ludzi nie wyszkolonych, mamy w  bibliotekach po
wiatowych nie przeszkolonych kierowników. Cieszymy się, że będą kursy  w J a 
rocinie °dla instruktorów . O ile in struk to r nie będzie przygotowany, p raca nasza 
będzie ślepa.

Kol. SAWICKA (woj. wrocławskie, Bibl. Gromadzka)
...Powiat w ałbrzyski ma dużo wsi, ma swoje punkty  oddalone o 17 kilom etrów. 

J a k  wygląda praca b ibliotekarska w terenie? W ostatnich w yborach wybraliśm y 
do Grom adzkiej Rady Narodowej ludzi zaufanych, ale niejednokrotnie ludzi p ro
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stych, z w ykształceniem  2—3 klas szkoły podstawowej, którzy nie o rien tu ją  się 
w  spraw acti kultury . Nic więc dziwnego, że Grom adzka Rada Narodowa potrze
bu je bibliotekarza do akcji skupu czy do innych prac. U nas w ygląda to jednak 
trochę inaczej. Owszem. W łączamy się do pracy w Grom adzkiej Radzie N aro
dowej, włączamy się do różnych akcji, idziemy jednak z książką, z p lakatem  czy 
z błyskawicą. Od nas wym aga się ak tualnych haseł, w ym aga się obecności na 
zebraniu  Grom adzkiej Rady Narodowej. Właśnie w  ten  sposób może być pow ią
zana praca bibliotekarza z akcjam i ogólnopaństwowymi.

Zespół Grom adzkiej Rady Narodowej cisną z góry różne instancje o planowy 
skup, a o ku ltu rę  nie. Ci prości ludzie, odpowiedzialni za gospodarcze sprawy, 
nie m ają czasu dla kultury . Dlatego musimy sw oją obecnością w tych codzien
nych zagadnieniach pomóc im w ciężkich zadaniach. Spraw a spółdzielczości pro
dukcyjnej na naszym  terenie nie w ygląda tak  różowo. Musimy po V Plenum  
K om itetu naszej P artii w yjaśniać ludziom najprostsze form y kooperacji, a biblio
tekarz musi być w  tym  wszystkim  doskonale zorientowany.

...Chciałem zwrócić uwagę, że Komisje Przyjaciół K siążki powołane u nas zda
ją napraw dę egzamin. B ibliotekarz nie szarpie się wówczas sam...

...Bibliotekarz ma godzinę czasu w  swojej pracy  na czytanie aktualnej prasy 
i to je s t jeszcze bardzo dobre. Muszę tu  jednak  powiedzieć, że bardzo ciężko jest 
pracow ać w naszych wsiach.. B rak podstaw owych rzeczy u trudn ia  nam  pracę. 
Powiem  tu ta j choćby o drukach bibliotecznych. — Dlaczego nie mamy dzienników 
w porę? Dlaczego nie można w ydrukow ać odpowiedniej ilości form ularzy? P rze
cież bez druków  pracow ać nie możemy...

Kol. STANISZ (Rzeszów)
...Sprawę rad  narodow ych trzeba postawić nieco inaczej. Łatwo bowiem mówić, 

że rady narodow e nie in te resu ją  się zwłaszcza grom adzkim i bibliotekam i i tak 
trochę demagogicznie narzekać. Chciałbym  zwrócić uwagę, że m amy pewien in 
strum ent, a  mianowicie, że istn ieją  ośrodki szkoleniowe przy wojewódzkich ra 
dach narodowych. Tam  znajdzie się niew ielka ilość godzin dla spraw  ku ltu ry  na 
kursach  dla przewodniczących i sekretarzy  grom adzkich rad  narodowych...

...Rozmowy ze słuchaczam i kursu  podnoszą ich am bicje i zainteresow ania 
spraw am i kulturalno-ośw iatow ym i. W ydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć, 
że zainteresow anie prezj'-diów GRN coraz bardziej w zrasta. S tw ierdzam  z całym 
przekonaniem , że zainteresow anie to w  porów naniu do daw nych gm innych rad 
jest większe, gdyż trudności obejm ują m niejszy zakres terytorialny...

...Kiedy układaliśm y p lan  roczny na rok 1956, to później okazało się, że nie
jednokrotnie biblioteki, k tóre miały być w pewnych wsiach, nie mogły być zorga
nizowane i niektóre grom ady m usiały zrezygnować z nich na razie. Wówczas 
rady tam tejsze dopomogły, żeby biblioteki te  były założone z funduszów  poza
budżetowych. Są takie wзфadki, że w  obrębie jednej grom ady toczy się w alka
0 założenie biblioteki, bo każda wieś chce mieć w łasną bibliotekę...

...Poruszę tu  zagadnienie nauczycielstw a i jego współpracy w czytelnictw ie na 
wsi. P racu ję  w tej dziedzinie od 10 la t i nierafe myślę o tym, że nauczycielstwo 
częściowo oddaliło się od zagadnień czytelnictw a w związku z tym, że reso rt 
bibliotek przeszedł do M inisterstw a K ultury...

...Trudno, żeby m iał au to ry te t tak i pracow nik biblioteki, k tóry  nie potrafi w y
głosić re fera tu  ani żadnego odczytu. A utory tet taki posiada w te ren ie nauczyciel
1 tam, gdzie nauczyciele prowadzili biblioteki, biblioteki były prowadzone dobrze.
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Jeżeli chodzi o spraw ę ir«^odego pokolenia, to ważną jest kwes'tia zastosowania 
środków  wychowawczych. Ci nauczyciele, którzy przyszli do pracy po roku 1951, 
nie weszli w te zagadnienia i uważają, że spraw a czytelnictwa dorosłych, to ' nie 
jest najbardziej isto tna sprawa...
Kol. MORAWSKA (Mokre, pow. Grudziądlz, Bibl. Gromadzka)

...Bibliotekarz grom adzki to jest omnibus, on m usi się znać i na spraw ach 
hodowli, koniecznie na spraw ach w.ychowawczych, na higienie, na pszczelarstwie 
i na w ielu innych spraw ach. Te biblioteki gromadzkie, które potworzyły 
sobie konsultantów , zrobiły dobrze. W woj. bydgoskim atm osferę pracy mamy 
bardjzo przychylną. K onsultanci uzupełniają naszą wiedzę i pom agają nam  
w pracy...
Kol. CHONKOWICZ (Bochnia)

Chciałabym dotknąć spraw y wsipółpracy nauczyciela i bibliotekarza, współ
pracy z ośw iatą dorosłych na wsi. Ten problem należałoby rozpatrzyć bardziej 
szczegółowo. Musimy sobie zdawać spraw ę z tego, że indyw idualny czytelnik musi 
ustąpić miejsca zespołowi czytelników, bo łatw iej zespół przygotować do pracy 
społecznej...

...Programy opracowane przed kilku laty przez M inisterstwo Oświaty dla po
czątkującego czytelnika są do dzisiejszego dnia te same, nie dostosowane do bie
żących potrzeb. W trosce o poziom naszego czytelnictw a powinniśm y przede wszy
stkim  stosować nowe form y pracy, m ianowicie zespoły, i dbałość o ich program  
pow inna być większa; niż dotychczas. Szczególnie chodziło by mi o zagadnienie 
lek tury  dla wsi. Nie dopracowaliśm y się jednolitego kierunku, w jakim  ma pójść 
p raca bibliotekarza na tym  najtrudniejszym  odcinku — na wsi, k tóra w planie 
5-letnim ma się stać wsią spółdzielczą. Trzeba znać czytelnika. Grom ady są 
często takim i wsiami, k tóre m ają czytelników z niepełną szkołą. Dla tych po
czątkujących czytelników musi być dobrana literatu ra , żeby mogli się dokształcać 
poprzez książki...

...Nie ustosunkowaliśm y się jeszcze do nowej form y czytelnictwa, k tórą roz
począł Stalinogród, mówię o tzw. „czytelnictwie indyw idualnym  kierow anym ’". 
Jeżeli będziemy wiedzieli, że m am y sojuszników do zdobywania starszego po
kolenia, to będziemy mogli zapewnić sobie i czytelnictwo młodzieży. Możemy 
to uczynić w ten  sposób, ażeby poruczać szkołom opiekę nad czytelnictwem  na 
najniższym  poziomie. Do tych osób powinien trafić księgozbiór nowego czytelnika. 
Pow inna istnieć odpowiednia polityka w posługiwaniu się tymi m ateriałam i. 
W tym  roku 83 szkoły w powiecie przystą'piły do tego rodzaju czytelnictwa, 
objęliśmy nim  2,5 tysiąca ludzi. Zespoły, formy konkursowe, których nie należy 
ośmieszać, i wreszcie form a czytelnictwa kierowanego — takie widzę zasadnicze 
form y w pracy bibliotekarzy...
Kol. JAKUBOW SKI (Skierniewice)

...Tworzenie zespołów czytelniczych, a od nich przejście do czytelnika indyw i
dualnego — to dał w konsekwencjach konkurs. Mamy poważne zastrzeżenia, jeżeli 
chodzi o konkurs — niem niej należy podkreślić, że dał on pozytywne rezultaty...

...Jesteśmy w tym  szczęśliwym położeniu, że Przewodniczący Powiatow ej R a
dy Narodowej nie tylko jeździ sam w teren, ale i w iceprzewodniczących wysyła 
do kontroli bibliotek i konkursów. Staw ia w  ten sposób zagadnienie, że nie może 
być w  gromadzie obowiązkowych dostaw  w ykonanych w  100®/o, jeżeli tam  nie 
istnieje czytelnictwo...
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Kol. BLACHOWIAK (Toruń)
...Proponuję, by jak  najprędzej powołać do życia we wszystkich grom adach 

biblioteki grom adzkie (oklaski). Gdyby to było od strony finansow ej niemożliwe, 
proponuję, ażeby zrezygnować w grom adach z etatów  na rzecz ryczałtów.

Zle przedstaw ia się spraw a księgozbioru. D ecentralizacja została źle zrozum ia
na. Moim zdaniem  dobór książek do bibliotek grom adzkich powinien się odby
wać na szczeblu powiatowym .

Chciałem jes^zcze podkreślić że „za wygodny” jest Dom Książki. Proponuję, 
aby utworzyć wojewódzkie oddziały zaopatrzenia bibliotek...

Kol. WYSOCKI (Rudki pow. Augustów)
...W naszej wsi konkurs miał dom inujące znaczenie. U nas je s t w stadium  orga

nizacji tw orzenie różnych zespołów, jak  łąkarskich  itp. Czytelnictwo w łaściwie 
się rozwija. Pod strzecham i chłopskimi, gdzie niegdyś były kluby karciarskie, 
przy um iejętnym  pokierow aniu tymi ludźmi powstały zespoły czytelnicze. W jednej 
z chałup w iejskich przez okres zimowy przepracow ano 12 książek...

...Do rozw ijania życia kulturalnego na naszej wsi bardzo się w łącza nauczy
cielstwo.
Kol. KASPRZAK (Bydgoszcz, ZZ)

O związkowych bibliotekach n ik t dotychczas nie mówił. J a  reprezen tu ję związ
kowe biblioteki, a m ianowicie ZZ Prac. Przem ysłu Drzewnego i Terenowego 
w Bydgoszczy. Nasze czytelnictwo związkowe dociera dość daleko do wiejskiego 
czytelnika, ale  chcielibyśmy zacieśnić w spółpracę z bibliotekam i gromadzkimi. N a
sze zakłady są po wsiach, np. ta rtak i, cegielnie. Chciałabym, żeby ci bibliotekarze 
z bibliotek grom adzkich w spółpracowali z punkciarzam i po wsiach, bo nie zawsze 
jest możliwość ściągnięcia ich do m iasta wojewódzkiego czy powiatowego...

Kol. ALUCHNA (W arszawa, CZ K sięgarstwa)
W yniki dyskusji moim zdaniem  nie dały obrazu tego naczelnego hasła, jakie 

powinno przyświecać Zjazdowi, mianowicie problem u czytelnictwa. Nie było 
wypowiedzi na tem at form  czytelnictwa, w yników  czytelnictwa, projektów  no
wych form, pew nej kry tyk i lite ra tu ry  współczesnej, nie padło żadne nazwisko 
pisarza. Insty tucja, k tó rą  reprezentuję, a mianowicie „Dom K siążki” jest prze
kazicielem potrzeb czytelniczych, potrzeb odbiorców książki w stosunku do wy
dawnictw . Nie było słów krytycznych w stosunku do lite ra tu ry  polskiej w spół
czesnej, przekładów, do pew nych serii wydawniczych. Nie słyszeliśmy głosów, 
jakich książek wieś żąda, jak ie książki zalegają półki i nie są czytane.

Nie było mowy o tym, dlaczego tak  mało w ykorzystana jest seria „Książek 
Nowego Czytelnika” w stosunku do w ysiłku wydawniczego. Zachodzi wobec tego 
pytanie co do celowości w ydaw nictw a tej serii. Przecież w ykorzystanie w  40"/o 
przez młodzież — to nie je s t tak  ważne, bo ta  seria je s t pom yślana dla byłych 
analfabetów . Jeżeli jest ona nie w ykorzystana, to czy przyczyna leży w formie 
edytorskiej czy w obojętnym  stosunku bibliotekarzy i niepropagow aniu jej wśród 
czytelników? Chodzi mi też o m ateriały  świetlicowe w ydaw ane przez „Czytel
n ika”. Nie słyszeliśmy wcale tego, czy zespoły świetlicowe w ykorzystują je, czy 
rozszerzają i czy my mamy w ystępować o w ydaw anie tych m ateriałów .

Chciałbym wobec tego prosić Koleżanki i Kolegów, ażeby w om aw ianiu p la
nów wydawniczych wzięli aktyw ny udział i przekazali do dyskusji potrzeby 
czytelnicze...
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Kol. PŁONKA (Dąbrówka Wielka, woj. stalinogrodzkie, Bibl. Gromadzka)
Dąbrów ka W ielka jes t to wieś rozczytana nie od czasu, kiedy my pracujem y, 

ale i daw niej ta  w ieś czytała. Nasze m atki starały  się przem ycać książki z różnycli 
zjazdów z poznańskiego do zaboru pruskiego i myśmy to jako spadkobiercy odzie
dziczyli. Zbierając różne odpadki, żelaziwo i kości, potrafiliśm y za te fundusze 
wykupyw ać książki polskie i dostarczać kolegom.

W pracę b ibliotekarza trzeba włożyć dużo serca do książek i do całej ludności 
danego ośrodka. Trzeba o ile możliwe kadry  i ap a ra t obsługi w bibliotekach 
rekrutow ać z m iejscowych obywateli, którzy z tym  terenem  się zrośli, którzy 
go znają...

...Jeżeli idzie o uwagi dla wydawnictw , to krótko powiem, że te  przypisy ob ja
śniające trudne słowa lepiej — żeby się znajdowały na każdej stronde, bo szuka
nie tych znaczeń przy końcu książki przeryw a w ątek myśli. W masowych książkach 
nic nie szkodzi, żeby pow tarzać 'życiorysy ich autorów. Słusznie było pow ie
dziane, że jest lichy papier. Zakupiliśm y nakład Mickiewicza i nakład  ten już 
nam  się rozleciał...

...Kochani Rodacy z w ydaw nictw  pam iętajcie, że są ziemie wyzwolone, że tam 
trzeba innych książek, że tam  trzeba dobrze pomyśleć nad tymi książkami. Po
rozumcie się z W ojewódzką B iblioteką w Opolu...
Kol. PEPŁOW SKA (Olsztyn)

...Postanowiliśmy pojechać na Zjazd z dorobkiem i w związku z tym  podjęliśmy 
współzawodnictwo w całym województwie...

...W w arsztacie naszej pracy dostrzegaliśmy właściwe kierunki p ra c y 'w  biblio
tece. Dostrzegaliśmy, że księgozbiory nasze zaledwie w 30“/o były opracowane. 
Postanowiliśm y na dzisiejszy Zjazd przyjechać przede wszystkim  z dorobkiem 
uporządkowanego naszego w arsztatu. W tej chwili mamy już SŜ /u opracowanego 
księgozbioru...

...Cała kadra bibliotek powiatowych w liczbie 4—5 stała się instruk toram i 
w zaprowadzeniu porządku w bibliotekach gromadzkich.

Od konkursu  czytelniczego na wsi odrzuciliśmy wszelką pracę adm inistra
cyjną, zw racając przede w szystkim  uwagę na narady  czytelnicze i w w yniku 
tego osiągnęliśmy 288 narad  czytelniczych w naszym  województwie z 343 zespoła
mi czytelniczymi. Uważam to za duże osiągnięcie, z tym, że nie możemy poszczy
cić się większymi rezultatam i, jeżeli chodzi o wykonanie zadań podjętych przez 
ZSCh, ZMP, wydziały rolnictw a i leśnictw a oraz Związki Zawodowe. Stw ierdzi- 
liśniy w dużym stopniu nieprzydatność księgozbioru w bibliotekach gromadzkich, 
jeśli chodzi o podział terytorialny. Wiąże się to z w adliwą dystrybucją książek na 
naszym  terenie. Je s t tu ta j jakiś ślepy zaułek i jakaś działalność spoza biurka... 
Kol. CZERNIAWSKA (Golenice, pow. Myślibórz, woj. szczecińskie, Bibl. Gro
madzka) , ^

Na moim terenie b rak  jest książek dram atycznych. Te sztuki, k tóre są, są za 
trudne do w ystaw iania na skrom nej scenie w iejskiej, chociażby ze względu na 
samą dekorację.,.
Kol. ZIEMSKA (Guzów, pow. Grodzisk Mazowiecki, Bibl. Gromadzka)

...W tym  roku dla podniesienia poziomu czytelnictwa, zadałam  sobie trud, 
ażeby obliczyć biblioteczki domowe, by jednocześnie wzbudzić szacunek dla 
książek. N iektórzy czytelnicy naw et zobowiązali się nie tylko przeliczyć swoje 
biblioteczki, ale również je skatalogować...

117



Kol. REMEROWA
R eferat mój m iał tylko charak ter zagajenia. Dobrze się stało, że cały szereg 

wypowiedzi rozszerzyło tem atykę w ysuniętą w referacie. Będziemy się starali 
głosy dyskusyjne, które tu ta j padły, uwidocznić we wnioskacłi...

SEKCJA CZYTELNICTWA MIEJSKIEGO 
Przew odniczący kol. doc. dr Józef K orpała

R eferat kol. I z a b e l i  N a g ó r s k i e j  pt. „Czytelnictwo robotnicze 
Łodzi” stanow i irezultat zespołowej pracy opartej na badaniach przeprow adzonych 
w bibliotekach m iejskich i związkowych w  dw u typowo robotniczych dzielnicach 
Łodzi (Chojny i Widzew) oraz w  najw iększych zakładach ' przem ysłowych i Do
mach Młodego Robotnika w całym  mieście.

R eferat zaw iera bogaty m ateria ł faktów  i spostrzezeń — przedstaw ia rozm ie
szczenie, zasobność i obsadę personalną badanych bibliotek oraz poparte  licznym i 
konkretnym i przykładam i spostrzeżenia na tem aty najbliżej związane z założe
niami program u Zjazdu; kto czyta, co czyta, jak  czyta, w jak i sposób i z jakim  
skutkiem  usiłowali bibliotekarze ^лфływać na k ierunek rozwoju upodobań czytel
niczych.

Ta konkretność m ateriału, operow anie przykładam i, stanow iąca w ielką zaletę 
referatu , staw ia pod znakiem  zapytania celowość zwięzłego z konieczności s tre 
szczenia tej pracy — odsyłamy więc zainteresow anych do pełnego tekstu  — 
jeszcze przed ukazaniem  się Księgi Pam iątkow ej Z jazdu można się z nim  zapoznać 
z powielanych egzem plarzy rozesłanych do oddziałów SBP.

Oto fragmenty spostrzeżeń i uwag kolegów z Łodzi:
...Wymiana wzajemna doświadczeń na konferencjach i analiza kart 

książkowych z różnych działów pozwalają na ustalenie rodzaju książek 
popularno-naukowych, mających najczęstsze kontakty z czytelnikami, 
oraz najpowszechniejszych zainteresowań i istniejących potrzeb. W 
związku z tym ustaliliśmy następujące kierunki naszego uderzenia pro
pagandowego w stosunku tak do mężczyzn jak i kobiet środowiska robot
niczego: geografia, krajoznawstwo, lecznictwo i medycyna popularna, 
biografie i szkice historyczne, książki o zwierzętach, wychowanie. W sto
sunku tylko do kobiet: krawiecczyzna, roboty ręczne, higiena ciąży i roz
wój fizyczny dziecka, gospodarstwo domowe. W stosunku do mężczyzn: 
reportaże polityczne, książki społeczno-gospodarcze, ' prace zawodowe 
i technika, ze specjalnym uwzględnieniem radia, telewizji, telegrafu, 
elektrotechniki, budowy i obsługi samochodów oraz motocykli, następ
nie: lotnictwo, szybownictwo, sport, podróże międzyplanetarne, sadow
nictwo i ogrodnictwo dla działkowców, hodowla królików, pszczół itp.

Doświadczenia łódzkie wykazują, iż robotnika najłatwiej pozyskać dla 
literatury popularno-naukowej książką geograficzną, krajoznawczą 
i. leczniczą. Poczytność działu geograficznego jest wszędzie bardzo w y
soka. Wszędzie także spotykamy bibliotekarzy metodycznie łączących 
lekturę beletrystyki z lekturą książek geograficzno-krajoznawczych. Dzia
ły te w niektórych bibliotekach są już w tym stopniu spopularyzowane, 
że wymagają stałego dopływu świeżych pozycji. O ile daje się już za
uważyć pewne nasycenie publikacjami o tematyce północno-podbiegu- 
nowej, o tyle istnieje wyraźne zamówienie na książki o krajach tropi-
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kakiych: Marokka, Tunisu, Egiptu, Sudanu, na książki o Australii, o wy
prawach wysokogórskich (np. Mount Everest) i słynnych lotach trans
atlantyckich.' Oczekuje się także na życiorysy polskich odkrywców 
i podróżników...

...Stwierdzamy, że specjalnie się przysłużyły upowszechnianiu książek 
popularno-naukowych w łódzkim środowisku robotniczym trzy wydaw
nictwa; przedwojenna — „Biblioteka Wiedzy“ Trzaski, Ewerta i Mi
chalskiego, Biblioteka ,,Dbaj o zdrowie" Łódzkiej Kolumny i obecna 
Wiedza Powszechna”. Wydawnictwa te należą do najbardziej żywych 

i wykorzystywanych w  dobrze prowadzonych filiach miejskich, niektó
re z nich osiągnęły poczytność równoznaczną beletrystycznej: 12— 15 
wypożyczeń rocznie...

...Najczęstsze zapotrzebowanie na literaturę fachowo-techniczną no- 
_tuje się u elektryków, metalowców i pracowników rerhontowo-monta- 
żowych; najrzadsze — u włokienników (tkaczy, prządek, brakarzy). Fakt 
ten należy tłumaczyć zapewne wyższym poziomem i wyższymi wyma
ganiami stawianymi pierwszej grupie zawodowej, może też przewagą 
w gruT)ie drugiej kobiet, zdobywających w większości zawód drogą prak
tyki. W miejskich wypożyczalniach, gdzie bibliotekarze zastosowali sze
reg form propagandowych', roczny obrót większości książek technicznych 
waha się w  granicach od 5 do 7. Do najpoczytniejszych należą np. ,,Gal- 
wanotechnika“ Lipińskiego, „Technologia Metali“ Bogusławskiego, „Czę
ści maszyn i konstrukcje stalowe" Czerwińskiego, „Podstawy frezowa
nia metali" Jeżewskiego... „Zarys radiotechniki" Cetnera, ,,Zasady ob
sługi samochodów" Modzelewskiego — mają 10, 11 wypożyczeń rocznie.

Takie książki, które dają ujecie naprawdę przystępne zawiłych kwe
stii technicznych, trafiły do jeszcze szerszych kręgów robotniczego śro
dowiska. Hallowsa „Radar", Wejfkowa „Opowiadania o twórcach tele
grafu", Lasa „Wieści płyną w świat", Rheina „Cuda fal", czy Danilew- 
skiego „Z historii wynalazków" konkurują z beletrystyką, osiągając 
rocznie średnią 11— 13 wj^ożyczeń...

R eferat kol. m gr S. K o z a k a  ze S t a l i n o g r o d u p t .  „Czy
telnictw o robotnicze w  bibliotekach fachowych” omawia rozwój bibliotek technicz
nych na Śląsku, zaham owania realizacji uchw ały Prezydium  Rządu z dnia 
24.IV.1953 r. w spraw ie bibliotek zakładowych, podaje konkretne przykłady źle 
i dobrze pracujących bibliotek zakładowych, wysuwa wnioski dotyczące sipraw 
organizacyjnych, wJфosażenia i obsady personalnej bibliotek zakładowych (za
kres rozważań Sekcji O rganizacji Bibliotek).

Cytujem y niektóre fragm enty  dotyczące spraw  czytelnictwa;

...Biblioteka Huty ,,Jedność" zebrała ciekawy materiał dotyczący czy
telnictwa wśród robotników. Z materiału tego wynika, że robotnicy 
zatrudnieni w Hucie „Jedność" zaczęli interesować się literaturą tech
niczną na skutek:

a) napotykanych trudności w pracy; b) szkolenia wewnątrzzakłado
wego; c) uczęszczania do wieczorowych szkół technicznych.

Na zasadzie tych badań stwierdzono, że robotnik kwalifikowany czy
tając książkę wybiera z niej to, co jest dla niego w tym momencie naj
istotniejsze. pomijając poboczne zagadnienia. Nie czyta więc dokładnie
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całej książki, lecz wybiera rozdziały, robi z nich notatki, często prosi 
o inną jeszcze książkę o tej samej tetnatyce, robi porównania, wykorzy
stuje tablice i rysunki.

Robotników niewykwalifikowanych cechuje dokładność przy czytaniu, 
ten książki nie przerzuca, ale czyla ją od deski do deski bez względu 
na to, czy jego umysł jest w stanie wchłonąć w siebie nabywane wiado
mości w ograniczonym czasie, tj. w terminie objętym regulaminem bi
blioteki. Dlatego należy im wypożyczać książki na znacznie dłuższe 
terminy, by stopniowo przyswajali sobie ich treść. Trudno namówić ich 
do korzystania ze słowników i encyklopedii, a potrzebują ich bardziej 
od innych...

...Wielu robotników kwalifikowanych kupuje na własność książki 
z tematyką swojego zawodu. Pobudką do tego jest najczęściej konieczność 
stałego posługiwania się daną książką, rzadziej chęć kompletowania lub 
zamiłowanie...

...Gdy biblioteka Huty „Jedność" zakupiła pracę zbiorową pt. ,,Kon
trola jakości produkcji w hutnictwie żelaza“, książka ta okazała się bar
dzo pomocna pracownikom Działu Kontroli Technicznej i po przeczyta
niu jej wielu robotników z tego działu zakupiło t^ pozycję na własność.

Robotnicy nie bywają w księgarniach. Wolą raczej korzystać ze stoisk 
na zakładzie i z usług kolporterów.

...Młody niewykwalifikowany robotnik często lekceważy czytelnictwo. 
Nie zdaje on sobie sprawy z braków, jakie posiada, i z trudności, na 
jakie prędzej czy później napotka w pracy. Stąd wynika konieczność 
zaopiekowania się młodym robotnikiem.

Z rozmów z robotnikami i z obserwacji wynika, że rzadko natrafiają 
na książki, których język całkowicie by im odpowiadał. Chcieliby, żeby 
książki były pisane językiem łatwym, treść ujmowana w sposób prosty, 
a nie w formie opowiadania. O niektórych książkach mówią: ,,Dużo 
pisania, a mało treści — dużo czytania, a mało korzyści*'. Robotnicy 
kwalifikowani chcieliby, żeby autor omówił zagadnienie wszechstron
nie w jednej książce, tak by nie musieli doszukiwać się reszty materiału 
w innych książkach...

F r a g m e n t y  d y s k u s j i
Kol. M. TRZCIŃSKA (Łódź, Bka Uniw.)

Od czytelnictwa studenckiego zależy w dużej m ierze jakość naszych kadr in te 
ligencji socjalistycznej. Okres minionego dziesięciolecia charakteryzow ał się du
żym wzrostem  czytelnictw a studenckiego... Istn ie ją duże dysproporcje między sto
sunkiem  w ykorzystania bibliotek przez studentów  poszczególnych kierunków  stu 
diów. D ysproporcje te  są uw arunkow ane charak terem  studiów. W rozw oju czytel
nictw a na p lan  pierwszy w ysuw ają się biblioteki szkół ekonomicznych. Najsłabiej 
przedstaw ia się czytelnictwo bibliotek rolniczych i technicznych...

...Za ilościowym wzrostem  czytelnictw a nie idzie w parze jego jakość. P rak tyka 
wykazuje, że w masie swojej czytelnictwo studenckie ogranicza się praw ie w y
łącznie do lek tu ry  obowiązkowych podręczników. Analiza istniejących w arunków  
m aterialnych wykazuje, że zarówno księgozbiór, jak  i zaopatrzenie w bieżącą lite
ra tu rę  zagraniczną i spraw y kadrow e dalekie są od zaspokojenia potrzeb...
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...W arunki lokalowe są na ogół złe. Na jedno miejsce w czytelni przypada 
28 studentów .

Nie m a odpowiednich w arunków  dla rozw oju czytelnictwa, bo nie ma bodź
ców, które pobudzają jego rozwój. Należy opracować metody dydaktyczne, które 
w ykształcają w młodzieży potrzebę czytania, stw orzą podłoże, na k tórym  książka 
stanie się rzeczywistą potrzebą, a czytelnictwo nieodzownym w arunkiem  zdoby
cia wiedzy. Szkoła wyższa, w której młodzież będzie studiowała, będzie także 
szkołą, w której młodzież będzie czytała...

...Jednym ze środków w yrobienia ku ltu ry  czytelniczej pow inna być w spółpraca 
bibliotek naukowych z siecią bibliotek powszechnych przede wszystkim w dzie
dzinie inform acyjno-bibliograficznej. Konieczne jest również wciągnięcie wszy
stkich bibliotek w k ra ju  do szerokiej akc ji wypożyczania międzybibliotecznego... 
Terenem  w spółdziałania powinny się również stać domy studenckie. Je s t to 
teren  bardzo wdzięcznej współpracy.

Kol. S. W IELOPOLSKA (Szczecin, Bka Politechniki)
Czytelnictwo w bibliotekach naukow ych szkół technicznych kształtu je się od

m iennie aniżeli w innych bibliotekach. Przyczyną tego jest fakt, że nie książka, 
ale laboratoria są podstaw ą pracy studenta. Czytelnik na ogół poszukuje jednego 
konkretnego podręcznika lub książek na ściśle określony tem at, związany z pracą 
naukow ą czy praktycznym  rozwiązaniem  problem u. Dlatego też praca biblioteka
rza jest bez porów nania trudniejsza, ponieważ mimo w ykształcenia przeważnie 
typu hum anistycznego musi ' orientować się, z grubsza przynajm niej, w danej 
dziedzinie wiedzy, często bardzo specjalnej.

Czytelnik-student, zaabsorbow any projektam i lub pracą w laboratorium  często 
nie jest zupełnie poinform owany o najnowszych publikacjach z interesującego go 
tem atu  i zadaniem  bibliotekarza jest um iejętność w skazania ich.

Stąd w.ysuwają się dwa istotne momenty;
Ze strony biblioteki — postaw ienia na należytym  poziomie służby bibliogra

ficznej, opracowania i udostępnienia dokum entacji naukow o-technicznej CINDT... 
oraz — wciągnięcia do współpracy pracowników nauki. W spółpraca taka może 
się opierać na utw orzeniu na każdym  wydziale grupy konsultantów  spośród p ra 
cowników nauki, k tórych obowiązkiem byłoby zapoznanie się ze służbą bibliogra
ficzną oraz nabytkam i biblioteki i przekazyw anie uzyskanych wiadomości s tu 
dentom  — w zależności od potrzeb — oraz na dostarczeniu przez bibliotekę takiej 
analizy pracy w bibliotece, k tóra by pozwoliła wydziałom na ocenę dobrych czy 
złych wyników czytelnictwa i stanowiła podstaw ę do zastanow ienia się nad tym  
zagadnieniem.

Sporządzamy wiele sprawozdań, ale nie zawsze bylibyśmy w stanie odpowie
dzieć na takie pytanie, k tóre by mogło bibliotece postawić kierownictwo uczelni; 
Ja k  kształtu je  się czytelnictwo danego wydziałft, jaki rok najw ięcej czyta, czy 
czytelnicy ograniczają się do litera tu ry  podręcznikowej, niezbędnej do zdania 
egzam inu czy też pogłębiają znajomość przedm iotu? Czy istnieje jakaś proporcja 
między ilością odwiedzin, udostępnionych woluminów, a  w ynikam i uzyskanym i 
przez danego czytelnika w czasie sesji egzam inacyjnej? Czy można zaryzykować 
tezę, że przodujący, aktyw ny czytelnik jest równocześnie przodownikiem  nauki? 
Czy ‘czytelnicy korzystają z najnowszych prac w językach obcych i jakie m ają 
indyw idualne zainteresow ania, nie wiążące się bezpośrednio z program em  .studiów?
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W ydaje mi się, że możliwość udzielenia w yczerpującej odpowiedzi i zrefero
w ania zagadnienia czytelnictwa studentów  pod kątem  widzenia zainteresow ań 
szkoły i pow iązania z pracą naukow ą i dydaktyczną uczelni oraz w ysunięcie tezy, 
że współpraca bibliotekarzy na tym  polu daje konkretne rezultaty , zmieniłaby 
W' wielu w ypadkach stosunek śzkoły do biblioteki d zagadnienia czytelnictwa...

Obecnie B iblioteka Politechniki Szczecińskiej w ysyła ' co miesiąc kom unikaty, 
zaw ierające najw ażniejsze i najbardziej typow e inform acje dotyczące czytelnictwa 
studentów  wydziału w  ubiegłym miesiącu. K om unikaty spotkały się z dużym zain
teresow aniem  dziekanów... (Następnie referen tka przedstaw iła m etody analizy czy
telnictw a stosowane na wydziałach ekonom icznych i — nieco odm iennie — na 
wydziałach technicznych).

Kol. GŁUSZEK (W arszawa)
...Pierwszą masową akcję propagandy czytelnictw a w resorcie kolei podjęliśm y 

w Dni Oświaty, Książki i P rasy  w 1954 r., co dało bardzo dobre wyniki. Ogłosi
liśmy. wspólnie ze Stowarzyszeniem  Naukowo-Technicznym  Inżynierów  i Techni
ków Kom unikacji, W ydaw nictwam i K om unikacyjnym i i Pań-stwowymi W ydaw 
nictwam i Technicznym i konkurs o ty tu ł najlepszej biblioteki reso rtu  kolei celem 
upowszechnienia książki fachowej, jak  również podniesienia poziomu pracy b i
blioteki.

Nie zadaw alam y się tym, że mamy 241 bibliotek, bo to jest za mało w stosunku 
do rzeszy kolejarzy...

Kol. SKWARNICKI (W arszawa)
Insty tu t Książki i Czytelnictwa przeprow adził szereg wycinkowych badań 

nad stanem  czytelnictw a w bibliotekach stałych i punktach  w hotelach robotni
czych, wreszcie przeprow adził z samymi m ieszkańcam i hoteli w arszaw skich w y
wiady dotyczące stopnia zbliżenia ich z książką, jak  również całokształtu  ich 
życia kulturalnego. Pozwolę sobie podać wnioski, jakie w ypływ ają z tych badań...

...Istnieje niew ątpliw ie duże zapotrzebow anie na książkę, szczególnie wśród 
młodzieży robotniczej. Świadczy o tym  intensyw ne wypożyczanie pozabiblioteczne. 
W hotelach ma miejsce wypożyczanie szmiry, ale istnieje także pozabiblioteczne 
wypożyczanie książek, k tóre pow inny być zakupyw ane do bibliotek czy CKR-ów, 
ale ich tam  nie ma, np. powieści Sienkiewicza...

Czytelnictwo łączy się z zainteresow aniam i kulturalnym i, k tóre przejaw iają 
się w chodzeniu do teatrów  (50®/n badanych), p raw ie lOÔ /n uczęszcza do kin, p ra 
wie 100”/o badanych czyta czasopisma ilustrowane...

...Trzeba wychować kadrę, k tóra będzie się znać na pracy  z młodzieżą robotni
czą i v/ypracować metody, k tóre będą w te j pracy użyteczne. Praco\vnik biblio
teki uniw ersyteckiej czy innej naukow ej niewiele będzie mógł tam  dokonać...

...Pracę wychowawczą w hotelach muszą przeprow adzić ci ludzie i te instytucje, 
które m ają obowiązek to robić. P ro jek t kol. Nagórskiej pow stał z niew iary w możli
wości sieci bibliotek związkowych. Dużo jest w  tym  racji, ale po to się zebraliśm y, 
aby coś w tym zmienić. P ro jek t wyposażenia Woj. Domu K ultury  we władzę wy
konawczą i adm inistracyjną wobec bibliotek jest słuszny. Za tym musi iść zwięk
szenie obsady instruk torsk ie j d bibliotekarskiej.

W bibliotekach stałych w hotelach coraz częściej spotyikamy dobre książki 
i dobrych bibliotekarzy. Weźmy jednak pod uwagę, że bardzo dużo hoteli obsłu
gują punkty biblioteczne przeważnie z C entral Kompletów Ruchomych. CKR-y
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związkowe waszą w pustce, w ydają i przyjm ują komplety, a styl ich pracy  dykto
wany jest przeważnie przez zm ieniających się bardzo często pracowników...

...Nie sposób wywnioskować zbyt wiele z sam ej sta tystyk i bibliotecznej, z ilo
ściowego wzrostu czytelników. Uważam, że zbyi; długo form ą i celem naszej pracy 
były liczby, ujm ujące rzeczywistość czytelniczą w  dwóch w ym iarach: wysokości 
i szerokości. Potrzebny nam  jest trzeci w ym iar — spojrzenie w  głąb. Na odcinku 
czytelnictw a w hotelach robotniczych jest tym  trzecim  w ym iarem  gruntow na 
zm iana na lepsze stru k tu ry  jakościowej księgozbiorów, wzmocnienie sieci związ
kowej, szczególnie WDK i CKR-ów, oddanie pracy wychowawczej, a więc i pracy 
z czytelnikami, tym, którzy z zawodu i przygotowania zajm ą się tą  sprawą.
Kol. A. TOMASZEWSKI (Opole, NOT)

...Jako przedstaw iciel NOT oprę się w  swojej wypowiedzi na lekturze lite ra tu ry  
technicznej w K lubach Techniki i Racjonalizacji i w szkołach zawodowych oraz 
w domach robotniczych. N ajw ażniejszy iproblem, to popularyzacja książki tech 
nicznej w zakładzie pracy. Z tym  nie jest dobrze. Aby przyciągnąć młodzież 
techniczną do czytania, pierw sze spotkania z nią sprowadzam y do przym usu. 
W Zakładach Azotowych Kędzierzyn w celu popularyzacji książki technicznej 
opracowano k ró tk ie  prelekcje na tem at w ybranych artykułów  z czasopism tech
nicznych i te  prelekcje powierzono młodym inżynierom i technikom . Dyskusje 
są przeprow adzane pod opieką starszych kolegów. W Hucie im. gen. S m erczew - 
skiego zorganizowano wieczory dyskusyjne przy w spółpracy Politechniki Śląskiej. 
Chodziło o to, aby młodzieży powiedzieć, jak  w ygląda postęp techniczny w  Pol
sce w  porów naniu z innym i krajam i...

N astępna kw estia: Domy Młodego Robotnika. W Hucie M ała P anew  otworzono 
hotel robotniczy, stworzono KTiR i przeniesiono do klubu cały zapas książek. 
Na pierw szym  zebraniu naw et było dużo młodzieży, a dziś n ik t nie przychodzi. 
Jeżeli młodzież sięga po książki techniczne, to tylko z zakresu m otoryzacji. Wy
kładowcy w  technikach przeznaczają jedną godzinę tygodniowo na popularyzację 
wiedzy technicznej...'

...Mało spotykam y książek przystosowanych do poziomu robotnika. Są one p rze
ważnie obliczone na poziom inżyniera i technika. Są takie dziedziny bran.towe, 
jak  skóra, gdzie książek technicznych zupełnie brak. W niektórych książkach 
technicznych spotykam y nie tylko błędy m erytoryczne, ale i obliczeniowe. Książki 
te mimo obiecującego tytu łu  w treści zaw ierają wodę. Mało jest książek dla 
b iur projektowych...
Kol. K. WOJCIECHOWSKI (Warszawa)

...Nie należy mierzyć czytelnictwa tylko liczbą książek bibliotecznych, bo mamy 
jeszcze gazety i tygodniki, a to jest duży współczynnik czytelnictw a masowego. 
Treść naszych gazet uległa bardzo poważnym zmianom, np. w  „Expressie Wie
czornym ” mamy wiele artykułów  o dużej sile m oralno-wychowawczej, ale mamy 
także gazety, które przesadzają w kwestii popularności, do takich  należy „Zy
cie W arszawy”, k tóre tak  naturalistycznie opisuje ciotkę, zam ordow aną przez 
siostrzeńca, że zaczyna to być niepokojące. Należy widzieć w gazetach in s tru 
ment pom agający w czytelnictw ie książki. Gazety jednak piszą za mało o książ
kach i m iesięcznikach. Potrzebna jest tu  ścisła wspóljpraca bibliotekarzy z dzien
nikarzam i, żeby zdobyć trochę miejsca na recenzje książek. Stowarzyszenie pow in
no zainicjować tego rodzaju konferencje. Dotyczy to także gazet prow incjonal
nych i wojewódzkich... ^
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...Na jednej z narad  w W arszawie podkreślono, że w  bibliotekach za mało 
widzi sią młodzieży w  w^ieku la t 15—17 i absolw entów  szkół podstawowych. Szko
ły zbył często ograniczają naukę do samej szkoły i podręczników  szkolnych. Mło
dzież w  szkołach trzeba wiązać nie z bibliotekam i szkolnymi, ale z bibliotekam i 
powszechnymi, bo to je s t biblioteka przyszłości młodego człowieka. Trzeba pomóc 
nauczycielom w tym  przysposobieniu czytelniczym. Trzeba nauczyć młodzież ko
rzystania z bibliotek pozaszkolnych. Uczeń nie może wyjść ze szkoły bez naw yku 
czytania...

Kol. MICEWICZOWA (Stalinogród, Bka CZPM Nieżelaznych)
Min. H utnictw a wydało kiedyś zarządzenia w spraw ie bibliotek zakładowych, 

które zaw ierały wiele luk. Nowe zarządzenie N r 286 z 30.KH-1955 r. te luki w y
pełnia, określa dokładnie kw alifikacje i zakres działania bibliotekarzy i ich za- 
szeregę^wania. Do przeprow adzenia tego zarządzenia przyczyniła się bardzo kol. 
Polaków na z komórki bibliotek w Min. H utnictw a, za co jej serdecznie dziękuję 
w im ieniu wszystkich bibliotekarzy.

To zarządzenie było punktem  zwrotnym . W przem yśle m etali nieżelaznych nie 
ma zakładu pracy, gdzie nie byłoby biblioteki. B ibliotekarze są w  pionie głównego 
technologa. Większość bibliotekarzy to siły techniczne, w niektórych w ypadkach 
magistrzy. Zarządzenie wym aga dość dużych kw alifikacji od bibliotekarzy i znajo
mości języków obcych...

...Koledzy poruszali b rak  popularnej lite ra tu ry  i słabe czytelnictwo wśród in 
żynierów i załogi. W przem yśle m etali nieżelaznych opracowaliśm y szereg te 
matów, w ydaw anych w postaci popularnych książeczek, k tóre są rozchwytywane, 
bo są pisane bardzo przystępnie. Robotnik, zaczynający czytać najbardziej po
pularne książki, przy um iejętnym  kierow nictw ie sięga coraz dalej.

Bardzo w ażnym  czynnikiem  jest w ydaw anie zakładowych gazet. Jeden  z n a 
szych zakładów w ydaje taką gazetę, k tóra je s t rozchwytywana. Na pierwszym  
m iejscu powinien być arty k u ł napisany przez inżyniera, poruszający bolączki 
danego zakładu w sposób bardzo popularny. Na drugim  m iejscu pow inny być p y ta 
nia robotników  i odpowiedzi daw ane przez personel wyższy. Trzeci dział, doty
czący czytelnictwa, pow inien być bardzo szeroko i dokładnie opracowany. Robot
nik dowie się z tego działu o nowych w ydaniach, o tym  co trzeba czytać. N ale
żałoby ruszyć z m iejsca ten typ książki popularnej, k tóra nie m usi być popularna 
w sensie łatwego podania, ale musi być atrakcyjna, na wzór np. rosyjskiej książ
ki pt. „Siła tr ien ia” (Siła tarcia)...

Kol. M. ŁASKA (W arszawa, Bka Publiczna)
W referacie poruszono spraw ę b. absolw entów  kursów  dla analfabetów . Rzeczy

wiście nie przychodzą oni do bibliotek publicznych, ponieważ ci ludzie byli za 
prędko wypuszczeni spod opieki w ydziału oświaty przy DRN. Myśmy przepro
wadzali akcję zaopiekowania się nimi, pomimo to nie przychodzą oni do nas.

Z obecnego Zjazdu powinny wyjść wnioski, aby ta spraw a została zrewido
w ana i przeanalizow ana przez W ydział Oświaty.

Analfabeci za słabo opanowali naukę czytania i dzisiaj część ich stoi na po
graniczu analfabetyzm u.

Zdajem y sobie spraw ę z tego, że czytelnictw o wśród robotników  stoi na bardzo 
niskim poziomie. Spowodowany jest ten słaby rozwój czytelnictw a tym, że do p ra 
cy w bibliotekach, tak  trudnej i odpowiedzialnej, powołuje się bardzo często
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czynniki społeczne, am atorskie, które prow adzą pracę w sposób dorywczy, bez 
znajomości pedagogiki bibliotecznej i środowiska robotniczego...

...Książki są drukow ane nieodpowiednim drukiem  — petitem . Nasi czytelnicy 
m ają słaby wzrok i dlatego tak ie książki odkładają...

Kol. ŻEMIS (W arszawa, Polski Związek Niewidomych)
...W Polsce jest 20 ООО niewidomych, którzy też m ają swoje potrzeby kulturalne, 

którzy chcą 'też czytać i my, Polski Związek Niewidomych, chcielibyśmy do ku l
tury, do nauki jak  najbardziej ich zbliżyć. W tym celu Polski Związek Niewido
mych prowadzi akcję w ydawniczą i biblioteczną...

...Chcę prosić was, koleżanki i koledzy, abyście nas widzieli, abyście zain
teresow ali się naszym czytelnictwem. Pracujem y w w arunkach trudnych, p rze
w ażnie siłami społecznymi. N iektóre biblioteki są prowadzone przez sam ych n ie
widomych i tam  wasza pomoc instrukcyjna jest bardzo pożądana i bardzo o nią 
prosimy.

W naszej Centralnej Bibliotece prowadzimy dział specjalny, w którym  mamy 
wszystkie pozycje dotyczące ślepoty, dotyczące niewidomych. Chcemy stworzyć 
tu ta j cen tralny  pu n k t tych prac trak tu jących  o niewidomych. Chcemy, ażebyście 
widzieli, że taki zbiór książek u nas istnieje. Podaję adres tym, którzy się tą  
spraw ą zain teresują; W arszawa, ul. Foksal 15. Bardzo prosimy, o ile spotkacie 
książki trak tu jące  o niewidomych, abyście zechcieli nam je wskazać, bardzo chę t
nie nabędziem y książki tego rodzaju i włączymy do naszego księgozbioru.
Kol. Wł. ROMANOWSKI (Wrocław)

...Referat mówił o czytelnikach-,pasożytach i o książkach działających jak 
narlcotyk. Staw iam y sobie jako pierwsze zadanie pogłębienie świadomości, ale czy 
można negatyw nie lub obojętnie podchodzić do czytelników szukających książek 
trak tu jących  o miłości, przygodach, książek sensacyjnych. Czy nie należałoby 
raczej wychodzić od tego, aby przygotować czytelnika do poważnej książki, do
rozm iłowania się w książce w łaśnie przy pomocy tego narkotyku.

Trzeba zastarfowić się, dlaczego nasze społeczeństwo mało czyta. Musimy czy
teln ika naszego nauczyć czytać. Tej nauki nie będziemy rozpoczynali od książek
ideologicznych, a przeciw nie trzeba dać im te książki lżejsze.

Dlaczego ludzie mało czytają? Mówiło się o studentach. Jeden ze studentów  
powiedział mi, że stać ich tylko na czytanie książki najlepszej, bo nie m ają czasu 
na inne książki. Robotnik, inteligent, chłop nie m ają czasu, poza swą pracą, na 
czytanie książek. To też jest zagadnienie...

...Biblioteki nie mogą zakupywać nowości zaraz po ich ukazaniu się, ponie
waż muszą mieć na to zatw ierdzony budżet. Więc chciałem  zaproponować zorga
nizowanie przy bibliotekach kół przyjaciół bibliotek. Opłaty członkowskie przy
czyniłyby się do um ożliwienia zakupyw ania nowości. W W ałbrzychu mamy dosko
nałe osiągnięcia, gdyż koła przyjaciół bibliotek dały nam  dodatkowo 50 ООО zł na 
zakup książek. Uważam, że należy opracować wytyczne dla zorganizowania sieci 
kół przyjaciół dla wszystkich bibliotek na teren ie całego kraju...

Kol. M. BALICKA (W arszawa, Bka Publiczna)
...Praca b ib liotekarza nie zamyka się w 7-miu godzinach, bo bibliotekarz musi 

znać literatu rę . Poznać literatu rę , to jest bardzo duże zadanie. W tezach było 
wspomniane, że w ram ach godzin pracy bibliotekarz powinien znaleźć czas, 
aby mógł czytać książki. Trzeba ustalić ile ,godzin tygodniowo, bo 10 m inut dzien
nie nie rozwiązuje sprawy. P roponuję kilka godzin tygodniowo...
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...Jeżeli sią mówi o pracach innycii zawodów, to wiadomo, co należy do zakresu 
ich obowiązków. Jeżeli chodzi o bibliotekarza, to nie tylko m usi on znać' lite ra 
tu rę, podać w um iejętny sposób czytelnikowi książkę, ale m usi poza tym  robić 
cały szereg prac, do k tórych  nie m a zdolności i k tóre nie zawsze są potrzebne. 
Mam na myśli takie prace, ,jak dekoracje bibliotek, urządzanie w ystaw  itp. Jeżeli 
w sklepach MHD w ystaw  nie robią kierow nicy sklepów, ale plastycy, to dlacze
go u nas muszą to robić bibliotekarze? Uważam, że byłoby słuszne przy jąć w nio
sek, żeby przy ośrodkach m etodycznych byli artyści-plastycy, którzy mieliby za 
zadanie pomagać przy dekoracjach i wystawach.
Kol. WOJEWÓDZKA (Kraków, ZZ)

W naszym  zakładzie pracy przew ażają pracow nicy fizyczni i to dojeżdżający 
do zakładu, którzy nie m ają czasu na to, żeby czytać książki. Możemy się po
szczycić jednak osiągnięciami. W pierw szym  roku  zdołaliśmy zwerbować do b i
blioteki 1 500 czytelników» a  w tym  350 uczestników konkursu. W ub. roku zor
ganizowaliśmy 28 im prez literackich, jak  dyskusje i wieczory autorskie. W ielką 
pomocą był Dom K ultury  w K rakow ie, który przysłał prelegentów  i dostarczał 
książek do dyskusji. Oprócz aktyw u Rady Czytelnictwa zorganizowaliśm y 12 
księgonoszy, którzy dostarczają książkę do poszczególnych oddziałów pracy. Zw er
bowaliśmy do biblioteki 70“/o załogi... Prow adzim y także bibliotekę dziecięcą, k tó 
ra  liczy około 100 czytelników, dla k tórych  także organizujem y konkursy...
Kol. GRUŻEWSKA (W arszawa, Bka Publiczna).

...Chcę m-ówić o pracy  z radam i książki i czytelnictwa przy radach narodo
wych. Na naszych zebraniach z reguły nie widzimy nigdy przedstaw iciela ZMP. 
Podam  wniosek, aby przyjrzeć się działalności Rady Czytelnictwa, zbadać do
tychczasowe rezultaty , zastanowić się, czy nie należałoby skierow ać wysiłków 
bibliotekarzy do K om isji K ultury , k tó re  lepiej czują teren  i mogą więcej zrobić. 
Nie m a potrzeby stw arzania fikcji roboty, k tó ra  się ciągle rozłazi. O statnio 
przechodzimy na coraz silniejsze pow iązanie z Radam i Narodowymi, co 
bibliotekarzy przejm uje lękiem, bo nie m a żadnego zainteresow ania nam i, poza 
tymi wypadkam i, kiedy jesteśm y potrzebni dla złożenia spraw ozdania lub do 
wzięcia udziału w jakichś akcjach.

W skali ogólno-warszawskiej gospodarz terenu, rada narodow a, jest odpowie
dzialna za w arunki pracy bibliotek. W ciągu 10-lecia pr?;eznaczono tylko jeden 
budynek na bibliotekę. Są placówki mieszczące się w sklepach albo w suitery- 
nach. Inspektor pracy polecił zamknąć n iektóre placów ki biblioteczne...

...Jeden prom ienny w yjątek  stanow i Praga-Sródm ieście, k tóra m a trzy śliczne 
lokale. Wszyscy znamy hasło: „Cały naród buduje swoją stolicę”. Należałoby 
zakończyć m oje przem ówienie hasłem : „Stolico, buduj nareszcie swoje biblio
tek i” (oklaski).
Kol. J. POREMBNA (Prudnik, Zakł. Przem ysłu Bawełnianego)

...Chciałam powiedzieć parę słów o współpracy z sam orządem  domów młodego 
robotnika, k tóre nie są norm alnym i dom am i m ieszkalnym i i gdzie dużo m iejsca 
poświęca się pracy  kultu ra lnej. N iestety plany pracy k u ltu ra lnej nie są realizo
w ane. Je s t tam  wspólne czytanie książek, ale nie m a kto podsunąć im  tych k sią
żek i to się zaniedbuje. Trzeba poznać przewodniczącego sam orządu młodzieży, 
pomóc w znalezieniu książek, pomóc napisać im artyku ł do gazety. Młodzież ma 
dużo zajęć społecznych, mało czasu pozostaje jej na pracę ku ltu ra lną. Bardzo pole
cam naw iązanie kon tak tu  z sam orządam i DMR.
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Kol. KOZŁOWSKA (Kraków, ZZ).
Wojewódzkie biblioteki związkowe m ają duże osiągnięcia, ale i niedociągnięcia, 

k tóre w ynikają z nieodpowiedniej kadry  i księgozbiorów. Prosim y CRZZ o w yda
nie zalecenia w spraw ie przyjm ow ania do pracy bibliotekarzy tylko z przygoto
waniem  fachowym , względnie o skierow anie na kursy  ludzi wysuniętych z aw ansu.

Konieczna jest selekcja księgozbiorów — 40"/o książek je s t nie przydatnych.
Bibliotekarz pov/inien znać p lan  finansow y biblioteki. Te p lany  są ukryte 

w zarządach głównych, co powoduje, że w I kw arta le  książek zakuipyw^-ać nie 
można, robi się to dopiero w f i kw artale, a naw et po upływie półrocza. P ro 
simy CRZZ o w ydanie zarządzenia zmierzającego w k ierunku uruchom ienia -w I 
kw arta le  20“/p funduszów. ,

Na spraw ę propagandy książk i kładziemy wielki nacisk. Ale um iejętność n a 
sza w tym  k ierunku  jest bardzo mała. S tosuje się slogany i frazeologię, ponieważ 
bibliotekarz nie docenia innej w artości książki. Z tym  się wiąże wybór niew ła
ściwych książek do dyskusji. Zagadnienia litera tu ry  popularnonaukow ej związa
nej z produkcją są mało propagow ane przez nasze biblioteki. N iektóre książki 
są niechętnie przyjm ow ane z uwagi na n ieatrakcyjne tytuły...
Kol. K. JAKIMYSZYN (W arszawa, Bka Publiczna).

...Uzupełnieniem dla sieci stałych bibliotek na terenie W arszawy są punkty bi
blioteczne prowadzone przez wypożyczalnię kompletów ruchomycfi:. Trudność tej 
pracy polega na bralcu transportu , aby przewieźć książki na tereny odległe, tereny 
przyłączone do W arszawy. № e wiemy, jak  tam  wygląda czytelnictwo, bo nie m a
my możliwości tam  dotrzeć. Bibliobusy rozwiążą ten problem  zbliżenia biblioteki 
do czytelnika...

...Instruktorzy zarządów głównych czy okręgowych w działach K.O. Avyjeżdża- 
jący w teren  m ają przed sobą zagadnienia ekonomiczne, a może najw yżej raz
na rok zajm ują się zagadnieniam i bibliotek...
PRZEWODNICZĄCY

D yskusja nasza zawiodła oczekiwania. Zaledwie kilku mówców potrafiło  po
traktow ać spraw ę problemowo. Większość mówców trak tow ała ją  ze stanow iska 
swego podwórka, takich czy innych drobnych bolączek. Musimy myśleć cało
ściowo. M usimy ustosunkować się do m ateriału, który był zaw arty w tezach 
zjazdowych.

K rótkie ram y naszej dyskusji nie pozwoliły na to, aby wszyscy mogli się w y
powiedzieć, zwłaszcza, że niektóre przem ówienia były kryptoreferatam i, re fe ra 
tam i przemyconymi...

SEKCJA CZYTELNICTWA DZIECIĘCEGO

Przebieg obrad według sprawozdania przewodniczącego kol. J u l i i  M i 11 e- 
r o w e j wygłoszonego na P lenum  w dniu 18.11.1956 r.

R eferaty, jak  również dyskusja, nie były poświęcone zagadnieniu upodobań 
czytelniczych, gdyż wycinkowe spostrzeżenia, k tóre m ają w swoim dorobku bi
bliotekarze, nie są w ystarczającym  m ateriałem  do wyciągnięcia wniosków o zain
teresow aniach czytelniczych.

Oba refera ty  ograniczały się do zagadnień czytelnictw a dzieci w wieku szkoły 
podstawowej, natom iast młodzież dorastająca i licealna nie jest objęta specjalny
mi bibliotekam i młodzieżowymi. Młodzież ta korzysta z bibliotek dla dorosłych

127



i mało co o niej wiemy. Dlatego też tem ^t ten  nie dojrzał jeszcze do naszej 
dyskusji. To jest spraw a do podjęcia. Myślę, że doipiero na przyszłym  Zjeździe 
będziem y mogli o tym  mówić...

...R e f e r a t  k o l .  G u t r y  pt.  „ C z y t e l n i c t w o  d z i e c i ę c e ” 
zwrócił uwagę na niedostateczną ilość wznowień, w ykazał dotkliw e b rak i w l i i  
te ra tu rze  dziecięcej do la t 10. Wypowiedzi referen tk i były ilustrow ane ciekawym i 
w ykresam i i uzupełnione procentow ym  wykazem  książek wg tem atów. W ynikło 
stąd, że najliczniej reprezentow ana jest książka przyrodnicza, gorzej książka 
krajoznawcza. B rak jest książek popularno-naukow ych. P lan  wydawniczy 1956 ro 
ku przynosi niewielką popraw ę w zakresie książki geograficznej. N ajbardziej 
pożądane książki dla dzieci nie tra fia ją  do bibliotek i tylko 75®/o zamówień Cen
tralnego Zarządu Bibliotek zrealizowano. Rozwój czytelnictw a jest uzależniony 
od zarządzeń wykonawczych. P araliżu je  rozwój sieci b rak  re fera tu  czytelnictw a 
dziecięcego na szczeblu centralnym  i instruk torów  w  bibliotekach wojewódzkich. 
N iepokojącym objawem  jest zlikwidowanie działów czytelnictw a dziecięcego 
w  m iejskich bibliotekach publicznych.

W całej sieci bibliotecznej przygotow anie bibliotekarzy do pracy z dziećmi 
jest niew ystarczające. W program ie szkolenia należy wprowadzić wykłady z za
kresu  lite ra tu ry  dziecięcej.

R e f e r a t  k o l .  B i a ł k o w s k i e j  pt.  „ C z y t e l n i c t w o  
w b i b l i o t e k a c h  s z k o l n y c  h ”, mówił o w yrobieniu naw yków  do 
czytania dobrej książki u dzieci w w ieku la t 7—14. Ze względu na powierzchowność 
szkolenia podstawowego posiada to fundam entalne znaczenie nie tylko w naszej 
polityce ku ltu ra lnej, ale i znaczenie ogólnogospodarcze. W w ypełnieniu tego za
dania są zainteresow ane wszystkie sieci biblioteczne.

Czterokrotny w zrost zbiorów w porów naniu do przedw ojennych jest odzwier
ciedleniem  założeń naszej polityki oświatowej. Polityka cen tralna było konsekw en
cją sytuacji na rynku  wydawniczym, była odbiciem udziału bibliotek szkolnych 
w realizacji zadań szkoły. C entralny zakup dopomoże w zaopatrzeniu bibliotek, 
następnie w zaopatrzeniu rynku  wydawniczego w obowiązującą, tanio w ydaw aną 
lekturę.

Rozległe zadania bibliotek w ym agają zapew nienia w szkołach z dużą liczbą 
dzieci pełnej liczby etatów  pedagogicznych.

Czytelnictwo w Polsce na przestrzeni ostatn ich  10 la t w ykazuje rozwój za
równo liczbowy jak  i jakościowy. W chwili obecnej biblioteki szkolne obejm ują 
swym oddziaływaniem  praw ie w szystkich uczniów. Poprzez planowe czytelnictwo 
i masowe form y p racy  z książką coraz więcej szkół włącza książkę do w alki
0 w yniki nauczania 1 wychowania. O statni konkurs upowszechnienia czytelnictw a 
w śród uczniów obejm ując 1 330 tysięcy czytelników zainteresow ał tym  zagadnie
niem ogół nauczycieli i rodziców, u jaw nił duże słabości, mobilizując do ich 
usuw ania.

O bserw uje się jednak  niew ystarczające osiągnięcia w zakresie przygotowania 
przez szkołę młodzieży d o . korzystania ze zbiorów bibliotecznych. N iedostatecz
nie są wyzyskane książki popularno-naukowe. Czytelnictwo szkół w iejskich nie 
nadąża za czytelnictwem  szkół miejskich. P rzełam anie istniejących trudności
1 braków  wym aga wspólnej ofensywy bibliotekarzy i innych osób zainteresow a
nych czytelnictw em  dzieci, w ym aga upowszechnienia przodujących doświadczeń 
w  zakresie czytelnictw a dziecięcego.
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w  obradach znalazły w yraz we wnioskach b rak i rynku wydawniczego; o k tó
rych była rńowa w referatach. Odczuwa się dotkliw ie b rak  atrakcyjnej literatury . 
Jedna z . dyskutantek  mówiła o chłopie, który skarżył się, że jest wiele książek 
nieciekawych, bo jak  się zaczyna książkę czytać, to się wie, jak  się ona skończy.

B ibliotekarki skarżą się na b rak  instrukcji i zarządzeń co -do koordynacji 
pracy, na brak i pomocy naukow ych w dziedzinie metod pracy z młodocianym 
czytelnikiem. Z głosów w dyskusji wynika, że nie zawsze dobrze układa się praca 
bibliotekarki szkolnej w Polsce, nie jest ona doceniana przez nauczycieli, którzy 
nie zawsze rozum ieją konieczność oparcia swej pracy pedagogicznej o książkę. 
Przytaczano jednak również liczne przykłady harm onijnej współpracy biblioteki 
i nauczycielstwa.

P raw ie wszyscy dyskutanci podkreślali konieczność współpracy bibliotek szkol
nych z bibliotekam i powszechnymi. W ielkim osiągnięciem jest to, że o ile daw 
niej, w okresie początkowym, można było zauważyć ryw alizację pomiędzy biblio
tekam i, to po przyjęciu bibliotek powszechnych przez M inisterstw o K ultury z ja
wisko to znikło. Dziś w wielu bibliotekach szkolnych i powszechnych biblioteka
rze sobie w zajem nie pomagają.

D odatnim  zjawiskiem  jest założenie sekcji bibliotek dziecięcych SEP w So
snowcu. Są tam  dyskutow ane wspiólne tem aty i jest organizowana w zajem na 
pomoc.

Mówiono również o różnych form ach pracy. Nasze bibliotefkarki bai'dzo lubią 
mówić o tym, jakie stosują nowe fonny  pracy i każda chce się pochwalić jakim ś 
swym wyczynem. Mówiono bardzo dużo o konkursach.

Podsum owując głosy dyskutantów  trzeba powiedzieć, że konkursy czytelnicze 
przyniosły pew ne osiągnięcia, lecz nie zawsze ukazyw ały dostatecznie piękno 
książki i pisanego słowa. Rodzice byli zainteresow ani konkursem  i b rali żywy 
udział w konkursie wspólnie z dziećmi. Je s t to dodatni m om ent pew nej w spół
pracy rodziców z dziećmi i ze S2ikołą, ale nie zawsze można było sprawdzić, kto 
w łaściw ie rozwiązał konkurs. Wielu dyskutantów  zwracało uwagę, ^ e  form a kon
kursu  się przeżyła, że wym aga innych rozwiązań. Tutaj chodzi przede wszystkim 
o to, ażeby efekty tej pracy działały nie tylko ilościowo, ale i jakościowo. Mó
wiła o ,tym większość dyskutantów .

POSIEDZENIE PLENARNE W DNIU 18.11.

Przewodniczący prof. dr J a n  B a u m g a r t  wita delegację cze
chosłowacką; Naczelnika Wydziału Bibliotek w Min. Kultury Jarosława 
Lipowskiego i Naczelnika Oddziału Bibliotek w Słowacji Józefa Haj- 
duczka. Kol. Jarosław Lipowski wygłasza przemówienie powitalne. 
Przewodniczący poszczególnych sekcji składają kolejno sprawozdania 
z przebiegu i wyników obrad sekcyjnych, podkreślając najważniejsze 
zagadnienia, charakteryzując materiał przekazany komisji wnioskowej

Ogółem wystąpiło w dyskusjach podczas obrad sekcji ok. 120 osób; 
nie wszystkie sekcje zdołały wyczerpać listę mówców.

F r a g m e n t y  d y s k u s j i  po sprawozdaniach sekcji;
TOW. O R Ł O W S K I  (CRZZ, Warszawa).

Mówiono na Zjeżdzie, że stan czytelnictwa klasy robotniczej j^st niezadowa
lający. Spraw ę tę należałoby rozpatryw ać w całokształcie pracy k u ltu ra ’.no-oświa-
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towej i wychowawczej wśród robotników. Wiadomo, że działalność k.o. jako całość 
osiągnęła pow ażne rezultaty, natom iast praca oświatowo-czytelnicza, jako pozba
wiona doraźnych efektów, w ym agająca kulturalnego i społecznego w yrobienia 
kadry  bibliotekarzy, prelegentów , instruk torów  oświatowych, jako bardziej tru d 
na, bardziej skom plikowana — w yraźnie nie nadąża za potrzebam i w  tej 
dziedzinie.

Wiele uwagi tem u zagadnieniu poświęciło październikow e VI P lenum  CRZZ. 
Poważna część klasy robotniczej nie czyta książek, nie uczęszcza na odczyty, k tó 
rych niemało się organizuje, nie podnosi swego poziomu ogólnego, nie nadąża 
więc za positępem technicznym  i stąd nie jest w stanie aktyw niej włączyć się do 
budow nictwa socjalistycznego.

Jacy  robotnicy nie czytają? Pow ażna część robotników  dojeżdżających do 
pracy z dalekich odległości, robotnicy, którzy nie po trafią  czytać, bądź którym  
przeczytanie książki spraw ia w iele trudności, i w reszcie robotnicy, do których nie 
dotarliśm y z książką, a je s t ich sporo: setki tysięcy robotników , którzy um ieją 
czytać, a nie są Czytelnikami książek... Być może czytają oni p rasę  i czasopisma, 
być może uczęszczają na im prezy artystyczne i sportowe. W te j g rup ie je s t n ie
mało młodzieży pracującej, najczęściej bez ukończonej szkoły podstaw ow ej, bez 
jakiegokolwiek naw yku do czytania.

Rola bibliotek związkowych w  upow szechnianiu czytelnictwa wśród klasy 
robotniczej jest niem ała, wyniki zaś bardzo niezadaw alające. Nie chcemy tego 
ukrywać. Ale czy te  w yniki są dlatego niedostateczne, że to są biblioteki p row a
dzone przez związki zaw^odowe? W ydaje nam  się, że n ie dlatego. Ze w alka o no
wego czytelnika, że praca  z początkującym  czytelnikiem  — a taka jest główna 
rola tych bibliotek — jest znacznie trudniejszym  zadaniem, niż praca w  w ięk
szych bibliotekach powszechnych, a  naw et związkowych, k tó re  czekają na ak tyw 
nego czytelnika z dobrym  księgozbiorem, niekiedy z najlepszą k ad rą  bibliotekarzy.

S truk tu ra  bibliotek związkowych je s t skom plikow ana z powodu w ielobranżo- 
wości. Nasza ogólna sieć bibliotek składa się z k ilkunastu  sieci o zasięgu ogólno
krajowym , niekiedy krzyżującym  się i n ierów nom iernie ustalonym . Zdajem y so
bie spraw ę z tego faktu, stopniowo likw idujem y tzw, biblioteki małe, karłow ate, 
przekształcając je w  punkty  biblioteczne.

Biblioteki związkowe nie pre tendu ją  do całkowitego, samodzielnego rozw ią
zania problem u czytelnictw a wśród klasy robotniczej. Zadanie jest poważne 
i p rzerasta możliwości tych bibliotek (oklaski).

Spraw a oświaty i czytelnictw a wśród klasy robotniczej jest spraw ą ogólno- 
państwową, tylko w spólna korekta sieci wszystkich bibliotek związkowych i po
wszechnych, lepsza niż dotychczas koordynacja pracy obu sieci, zwiększenie 
etatów  i staranniejszy  dobór kadry  bibliotecznej, selekcja księgozbiorów w n a
szych bibliotekach związkowych — wszystko to może w  sumie przyczynić się do 
daleko lepszych rezultatów .

Jeżeli chodzi o pozyskanie nowego czytelnika, to dopóki on nie przyjdzie do 
biblioteki, musimy iść do niego, do oddziału fabrycznego, do osiedla robotniczego. 
Tu obok roli bibliotekarza związkowego coraz poważniejsza sta je  się rola biblio
tekarza sieci bibliotek powszechnych i aktyw u czytelniczego tych bibliotek.

Spraw a absolwentów  początkowego nauczania istotnie p rzerasta  możliwości 
bibliotekarzy. Dlatego S ek retaria t CRZZ w ystąpił z projektem  uchw ały P re 
zydium Rządu w spraw ie uzupełnienia braków  w zakresie w ykształcenia pod

130



stawowego klasy robotniczej, poruszając między innym i tak  istotny problem 
spraw y absolw entów  początkowego nauczania. Zważmy, że rozwiązanie tego 
problem u jest możliwe tylko poprzez resorty oświaty. W przypadku podniesienia 
nauczycielom w ynagrodzenia za pracę w zespołach dokształcających, w tej licz
bie czytelniczych, do wysokości 10—12 zł za godzinę, znajdzie się wielotysięczna 
kadra nauczycieli, k tóra pomoże rozwiązać to zagadnienie. Sami bibliotekarze 
nie będą mogli tem u sprostać...

K onkurs czytelniczy, zorganizowany przez wojewódzkie rady Związków Za
wodowych i Związek Młodzieży Polskiej nie jest scentralizow any i posiada w so
bie na ogół mało elem entów biurokratycznych. Je s t to raczej akcja, k tórej za
daniem  było upowszechnienie czytelnictwa, współczesnej lite ra tu ry  pięknej, po
pularnonaukow ej i dzieł A dam a Mickiewicza. Akcja ta  przyniosła nam  znacznie 
więcej pożytku niż szkody. Dziesiątki najlepszych książek współczesnych za
wędrowało na półki biblioteczne, zaktywizowała się poważna liczba bibliotek 
i w wielu zakładach pracy powstał aktyw  czytelniczy, bez którego nie sposób 
pracować. Pojedynczy bibliotekarz nie może sam upowszechnić czytelnictw a 
w wielotysięcznej załodze...

...Na tym Zjeżdzie spraw y czytelnictwa wśród klasy robotniczej miały stać 
się czołowym problem em  Sekcji Czytelnictwa Miejskiego. Je s t to zjaw iskiem  
pocieszającym. Szkoda, że stało  się nieco inaczej. Poza referatem  kol. N agór
skiej z ośrodka łódz'kiego — tej spraw ie najważniejszej, spraw ie n a jtru d n ie j
szej, poświęcono najm niejszą uwagę.

Złe się stało, że nie wyodrębniono w Sekcji Czytelnictwa — oddziału czy
telnictw a w  szkołach i na uczelniach, a po prostu  czterem a refera tam i o czytel
nictw ie wśród środowisk studenckich zablokowano k ró tk i czas, k tóry  sekcja 
m iała dla omówienia szeregu zagadnień. W tej sytuacji faktycznie dyskusja 
trw ała niewiele ponad 4 godziny i muszę powiedzieć, a są to głosy kuluarow e 
bibliotekarzy, którzy byli na obradach Sekcji Czytelnictwa Miejskiego — ta 
dyskusja i sposób" jej prow adzenia nie zawsze przebiegały w  atmosferze, za
chęcającej przedstaw icieli terenu  do szczerego w ypow iadania się (oklaski).

M nie się wydaje, że w arto, aby SBP, które ma ogrom ne zasługi w  zorganizo
w aniu tego Zjazdu, zwróciło uwagę na istniejący nieprzezwyciężony do końca 
brak jakiegoś cem entu wśród bibliotekarzy wszystkich sieci. (Oklaski)

Nie sądzę, żeby nas różnił poziom w ykształcenia, żeby to było głównym m o
tywem dysonsan'su. Raczej jest to objaw  nie przezwyciężonego — moim zdaniem  — 
konserwatyzm u, rzemieślniczej podwórkowości, zam iast szerokiego spojrzenia na 
całokształt zagadnień oświaty i czytelnictwa w Polsce Ludowej, na najbardziej 
trudnych jego odcinkach...
KOL. WŁADYSŁAW BIEŃKOWSKI, dyrektor Biblioteki Narodowej;

...Jaki ogólny ton uderzał na tym  naszym Ogólnopolskim Zjeżdzie?
W ydaje się, że bardzo poważnie różnił się on od tego, co słyszeliśmy dotych

czas przy rozm aitych okazjach zjazdów czytelniczych organizowanych między 
innym i przez M inisterstw o K ultury  i Sztuki.. Jego zasadniczą odrębnością było 
przejście do znacznie konkretniejszej tem atyki i to jest zjaw iskiem  niew ątpliw ie 
dodatnim. Świadczy ono, że myśmy w naszej ogólnokrajowej pracy nad podnie
sieniem ku ltu ry  mas pracujących weszli w nowy etap, że chcemy zakończyć 
okres deklaracji i improwizacji, że chcemy przystąpić do pracy zorganizowanej, 
chcpmy uchwycić zagadnienia czytelnictwa, zagadnienia książki tam, gdzif' można
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je będzie przeprowadzić już nie na węch, na żywioł, a w ciągu system atycznej 
pracy...

...Mnie się wydaje, że w ogólnym podsum ow aniu trzeba będzie stwierdzić, 
że nasz Zjazd jest znam ieniem  nowego okresu pracy nad upowszechnieniem  książ
ki i czytelnictwa, ergo nad upowszechnieniem  ku ltu ry  w Polsce Ludowej.

Co byio tym znam ieniem  dla dyskusji nad problem atyką terenu  miejskiego? 
Po raz pierwszy może, a napew no w takiej mierze, stanęła spraw a czytelnictwa 
wśród klasy robotniczej. Teren m iejski jest znacznie mniej p rzejrzysty  od w iej
skiego. W tej dżungli w ielkom iejskiej jest niesłychanie trudno  się zorientować. 
My, bibliotekarze, dopiero w toku ostatniego półrocza, może roku, zaczęliśmy 
się przyglądać tem u zjaw isku i stw ierdziliśm y, że jest tam  za dużo spraw  nie
skoordynowanych. Ogólny ton i wnioski naszego Zjazdu na tym  odcinku zmie
rzają do generalnego w niosku — siprawa czytelnictw a na te ren ie m iasta, wśród
klasy robotniczej w szczególności, w ym aga przem yślenia organizacyjnego, koordy
nacji tych wszystkich ośrodków dyspozycyjnych, k tó re  m ają jako jedno ze 
swoich zadań pracę kulituralną w mieście, wśród klasy robotniczej.

Ja k  w ygląda ten problem  na teren ie w iejskim ? Oprócz wszystkich braków 
i potrzeb, jakie istn ieją  i na terenie miejskim, zdaje się, że naczelnym  proble
mem na teren ie w iejskim  jest spraw a .stworzenia należytej atm osfery dookoła 
stanow iska biblioteikarza, zain teresow ania nim  przede w szystkim  rad  narodo
wych. To zagadnienie przew ijało się przez w szystkie przem ów ienia i zdaje się, 
że ono jest istotne. B ibliotekarz na teren ie grom ady, na wyższym czy niższym 
poziomie stojący, lepiej czy gorzej przygotow any do pracy — będzie bezsilny, 
bezradny, jeżeli nie zdobędzie sobie au tory tetu , jeżeli czynniki społeczne, czyn
nik p arty jny  nie pomogą m u tego au to ry te tu  umocnić i jeżeli nie pomogą w rea li
zowaniu jego codziennej pracy. Są narzekania, że b ibliotekarzy odryw a się do 
wszystkiego, że używani są do wszystkiego prócz pracy bibliotekarskiej.

Słuszne narzekania. Czy to znaczy, że my chcemy bibliotekarza zamknąć 
w bibliotece na klucz, żeby przez okienko w idyw ał się ze sw oją klientelą, m aso
wym czytelnikiem  wiejskim? Oczywiście, że nie. Zdaje mi się, że tu ta j jest pew 
ne nieporozum ienie. Idzie o to, że bibliotekarz pow inien być wszędzie i w każ
dej akcji, naw et przy zwalczaniu stonki, przy skupie również, ale powinien tam
być jako bibliotekarz. (Oklaski)

Każda tego rodzaju akcja społeczna pow inna być okazją do szerzenia książki, 
do pokazania jej, do w skazania problem atyki — ty zwalczasz stonkę, patrz, jaka 
jest książka na ten  tem at, zajrzyj, przeczytaj, ła tw iej odkryjesz szkodnika na 
krzaku.

Musimy mieć jasny obraz tej sprawy. Nie chodzi o zam ykanie bibliotekarza. 
Idzie o to, by jego funkcje w ykorzystać wszędzie w sposób właściwy i to jest 
spraw a Rady Narodowej.

Owszem, jeden z przem aw iających na sekcji szkolenia wiejskiego przytoczył 
głos przewodniczącego rady grom adzkiej, kfory powiedział mniej więc^ej tak  — 
nie może być zrealizowany skup w 100°/o tam, gdzie stoi żle czytelnictwo. Zaiste, 
m ądry to głos i wcale nie przesadny, boć co to znaczy poziom czytelnictw a? To 
znaczy poziom społecznego uświadom ienia, wyrobienia. Ten poziom wpływa na 
pracę na wsi, na jej wywiązywanie się ze społecznych, grom adzkich obowiązków. 
Jest to ponad wszelką wątpliwość pewne.
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Ale takich  przewodniczących mamy jeszcze mało. Musimy walczyć w szystki
mi sposobami, aby takich przewodniczących, tak  rozum iejących rolę i zagadnie
nia książki i bibliotek, było więcej...

...Niedługo będzie rocznica dyskusji nad konkursam i. Pozwólcie, że po trak tu ję 
ten  ustęp przem ów ienia rocznicowo.

Mniej więcej półtora roku tem u roz.poczęła się nam iętna debata nad tym, 
czy konkursy  są dobre czy złe? Ta dyskusja trw a. Słyszeliśmy ją na naszym 
zjeździe. Dobrze byłoby, aby był on zjazdem kończącym tę  dyskusję. O co idzie? 
Przypuszczalnie są na sali tacy, którzy niżej podpisanego uw ażają za chorążego 
obozu antykonkursow ego. Muszę ich rozczarować. Jestem  nam iętnym  w ielbicie
lem konkursu  (Oklaski). Pierw szy bym  kam ieniem  rzucił w tego, kto by stw ier
dził, że konkursy są złe i że należy je jako m etodę naszej pracy usunąć, zlikw i
dować. Nie, nie wolno. K onkursy czytelnicze są jedną z form  pracy nad do ta r
ciem z książką do czytelnika, jedną z form, z k tórej absolutnie rezygnować nie 
można. I wreszcie, ponieważ w tej spraw ie w ypow iadałem  się na piśm ie kilka 
razy, proszę sprawdzić, czy kiedykolw iek zajmowałem inne niż w  tej chwili s ta
nowisko. Tylko było ono inaczej zrozumiane. Dla zwolenników konkursu  każdy, 
kto w ysunie kilka zastrzeżeń, że konkurs tak  u ję ty  jest zły — to: „aha, to ty  
taki jesteś”.

Nie. K onkurs m usi być jednak pom yślany nie od góry, od b iurka, od stolika, 
ale od strony potrzeb tego odbiorcy, do którego ma dotrzeć. (Oklaski).

Trzeba szukać ta k  atrakcyjnych  form  konkursów, żeby wypełniały one swoją 
właściwą rolę. Nie jest zadaniem  konkursu  uzyskać takie czy inne cyfry, nie 
możemy pojm ować konkursu  jako coś dla uspokojenia sum ienia organizatorów , 
siedzących gdzieś na wysokich stolcach w stolicy. Musimy konkursy  rozpatryw ać 
od strony ich funkcji oddolnych, jak  spełniają rolę, do której są powołane. W ie
my dobrze, że w każdej grom adzie biblioteka jest trochę inaczej zorganizowana, 
inaczej aniżeli biblioteką o 10 km  od niej oddalona, która może pracować w zu
pełnie innych w arunkach...

...I w^reszcie ostatn ia kw estia, nad k tórą chciałem się na chwilę zati'zymać. 
Książka z k tórą b ibliotekarz dociera do czytelnika, zaw iera w  sobie ładunek 
o niezwykłej zawartości. To jest wiedza, to są fragm enty wielkiego dorobku 
ludzkości. Ale jest to przede wszystkim  oręż ideologiczny. O tym  bibliotekarz 
zapomnieć nie może. Przypom ina mi się jeden z mówców, k tóry  stw ierdził, że 
z bibliotekarzy za bardzo chce się robić propagandystów . Chyba, że ten  kolega 
m iał na myśli, że chcemy zrobić z nich złych propagandystów  — w takim  razie 
m iał rację, bo będziemy zwalczali złą propagandę, propagandę niesłuszną, nie 
trafia jącą  do odbiorcy. Ale będziemy uważali, że każda praca ku ltu ra lna , każda 
form a pracy nad w ychow aniem  człowieka, nad wciągnięciem w  orbitę oddziały
w ania ku ltu ry  — taka praca  jes t propagandową pracą na wskroś scaloną z ele
m entam i politycznym i i bibliotekarze muszą mieć świadomość tego. Jesteśm y na 
froncie ideologicznym bojow nikam i ku ltu ry  socjalistycznej. W tych wszystkich 
naszych troskach, kłopotach o półki, o książki, o należyte trak tow an ie  pracow 
ników przez rady  narodow e — nie wolno nam  zapomnieć, że podstawowym  n a 
szym orężem jest broń ideologiczna. Jesteśm y żołnierzam i na froncie walki 
ideologicznej i naszym celem jest w ychowanie nowego człowieka, człowieka 
socjalistycznego, człowieka, k tóry  będzie jak  najaktyw niej, jak  najpełniej bu 
dował naszą socjalistyczną ojczyznę, który będzie widział dalekie i piękne per



spektyw y w rozwoju komunizmu. O tym musimy pam iętać zawsze, bo inaczej 
b ibliotekarz zawalony i przytłoczony drobnym i, fragm entarycznym i spraw am i 
n iejednokrotnie o istotnych spraw ach będzie zapominał...

POSIEDZENIE KOŃCOWE

Przewodniczy kol. W ł a d y s ł a w  J a g u s z t y n ,  dyrektor 
Centralnego Zarządu Bibliotek.

F r a g m e n t y  d y s k u s j i

Sekretarz КС PZPR W ł a d y s ł a w  M a t w i n  podkreśla trud
ności rozA\7oju czytelnictwa spov/odowane niską stopą życiową sporej 
części mas pracujących, zjawiskami „niedowładu demokracji'' w  naszym 
życiu publicznym i przeżytkami starych poglądów. Wskazuje, że jedynie 
słuszną i prowadzącą do ulepszenia życia drogą jest droga śmiałej my
śli, walka o prawdę. Tej prawdzie służy też praca bibliotekarza, zasłu
gująca nia wyższą ocenę w organach państwowych, radach narodowych 
i komitetach partyjnych.

Przedstawicielka Ligi Kobiet ob. J u z o n i o w a  porusza sprawę 
wzrostu zainteresowania sprawami wychowawczymi, organizowanie po
radni pedagogicznych dla rodziców, prelekcji na tematy wychowawcze, 
„uniwersytetów dla rodziców".

...Cała ta  w ielka praca ofensyw na nie poparta  zorganizowanym  sam okształce
niem, nie poparta  czytaniem  książek pedagogicznych, nie ugruntow ana czytaniem 
i pracą m atki lub ojca nad sobą — będzie p racą w większości chybioną.

Dlatego też w im ieniu organizacji Ligi K obiet składam  tak i wniosek: Insty 
tu t Bibliograficzny pow inien na bieżąco opracowywać zestawy książek o w ycho
w aniu rodziny. Zestawy te powinny zaw ierać również pozycje z beletrystyki. 
Biblioteki pow inny być zaopatryw ane w m ateriały  dla rodziców o w ychowaniu, 
o w spółpracy domu i szkoły. B ibliotekarze pow inni wszelkim i form am i p ropa
gandy zalecać rodzicom, zwłaszcza matkom , książki trak tu jące  o wychowaniu 
w rodzinie, budzące poczucie odpowiedzialności rodziców za dzieci. W ydawnictwa 
powinny podjąć staran ia o zwiększenie możliwości w ydaw ania takich książek... •

OB. WILCZYŃSKI (Min. Żeglugi).
...Za mało na  Zjeździe było mowy o tym, że walczymy o w ykonanie planu 

5-letniego. Tow. M atw in wspomniał, że w zakładach pracy dyskutuje się teraz 
o w ykonaniu przez załogi planu 5-letniego. W tym  m iejscu należy s.ię zastanowić, 
jaką pomoc będą nieśli bibliotekarze tym  robotnikom, tym  pracow nikom  tech
nicznym i produkcji, k tórzy ten plan m ają wykonać... Zbyt mało było mowy 
o bibliotekach fachowych przy zakładach pracy, o zagadnieniach organizacyjnych, 
o niedociągnięciach.... Te spraw y n a  tak im  Zjeździe, jak  dzisiejszy, nie mogą być 
w pełni rozstrzygnięte... Dlatego też staw iam  pod adresem  Prezydium  Zjazdu 
wniosek o zwołanie możliwie szybko narady  pracow ników  bibliotek fachowych 
przy zakładach pracy, aby  przedyskutow ać spraw y tych bibliotek, ich pracę, 
wpływ na rozwój postępu technicznego, na lepszą jakość p rodukcji i na obni
żenie kosztów w łasnych. W szystkie te bowiem elem enty ściśle się łączą z naszą 
pracą...
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W ykorzystywanie lite ra tu ry  technicznej przez zakłady produkcyjne obniży kosz
ty własne naszej produkcji, popraw i jej jakość, a tym sam ym  odbije się korzystnie 
na stopie życiowej mas pracującycti...

Kol. J ó z e f o w i c z  (Toruń) proponuje wystosowanie do społe
czeństwa, do władz partyjnych i państwowych apelu o poparcie wyko
nania uchwał zjazdu.

P r z e w o d n i c z ą c y  proponuje, by koledzy zapisani do dysku
sji zgłosili swe wnioski na piśmie, gdyż dyskusja merytoryczna została 
już przeprowadzona w poszczególnych sekcjach. Prezydium proponuje 
przejść do podjęcia uchwał Zjazdu.

Kol. C z e r n i  (Gliwice) uważa, że problematyka bibliotek nauko
wych była „niezupełnie dostatecznie poruszona*' na Zjeździe i zgłasza 
dwa wnioski w uzupełnieniu do podsumowania obrad sekcyjnych: 1. do
tyczący konieczności zorganizowania systematycznego badania czytel
nictwa i wypracowania nowych metod badania; 2. w sprawie opraco
wania pragmatyki służbowej bibliotekarzy, określającej zadania zawo
du i kwalifikacje, z czym łączy się właściwe uposażenie.

P r z e w o d n i c z ą c y  informuje, że do Prezydium wpłynęło 
120 wniosków w większości pokrywających się z tezami przędzjazdowy- 
mi, lub naświetlających i uzupełniających te tezy. W imieniu Komisji 
Wnioskowej i Prezydioim Zjazdu odczytuje projekt uchwafy. (Zob. tekst 
uchwały str. 136— 147).

Na sali nastrój podniecenia. Kilka osób równocześnie zgłasza się do 
dyskusji, głosy z sali domagają się uwzględnienia w uchwałach Zjazdu 
sprawy odpowiedzialności za wykonanie jego uchwał, pragmatyki 'bi- 
blioteikarzy, bibliotek fachowych, odpowiedzialności za niezwrócone 
książki. Przewodniczący argumentuje, że sprawy te są uwzględnione 
w tezach i w uzupełniających wnioskach przyjętych przez Komisję 
wnioskową, a odczytanie wszystkich tych wniosków nie jest celowe. 
W rezultacie tej wymiany zdań Przewodniczący stwierdza;

Do uchwał, które zaproponowało prezydium , został włączony wniosek w sp ra
wie bibliotek technicznych i wniosek, ażeby Zarząd Główny Stowarzyszenia 
B ibliotekarzy uczynić odpowiedzialnym za realizację uchwał.

P rzystępujem y do głosowania uchwal...
Proponowane uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie na wniosek kol. dr R e m e r a przyjęto postulat do 

Centralnego Urzędu Wydawnictw o przywrócenie pozycji skreślonych 
z planu wydawniczego SBP na rok 1956. Na głosy z sali domagające 
się przyspieszenia budowy gmachu Biblioteki Narodowej kol. dyr. Bień
kowski wyjaśnia:
...Perspektywy w tej chwili ustalone wyglądają następująco:

Poniew aż budowa własnego gmachu Biblioteki Narodowej, wielkiego gmachu 
obliczonego na 10 milionów łomów, z olbrzymimi pracow niam i, zarówno na cen
tra ln ą  bibliotekę, jak  i połączone z nią insty tu ty  — jest spraw ą długą i zda
niem arch itek tów  nie mogłaby być przeprow adzona prędzej, niż w ciągu 10 la t 
(na sali szmer), gdyż sam a dokum entacja takiego kom pleksu budynków m usiałaby 
trw ać 5 lat. Chcę zapewnić, że naweit w skali światowej nie ma przykładu nowo
czesnego budynku wielkiej biblioteki. Te wielkie gmachy, które istnieją, -■są bu_
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dynkam i starym i, m odernizowanym i, adaptow anym i i nie ma przykładu  rozw iąza
nia funkcjonalnego. N atom iast już się przygotow uje dokum entacja i w drugiej 
połowie roku będzie zakończona — na prowizoryczny gmacłi B iblioteki N arodo
wej, k tóry  ma stanąć w ciągu 2 lat. Będzie to rozbudow any gmach Biblioteki 
K rasińskich, tam  od strony ul. K opernika staną w ielkie budynki magazynów, 
obliczone na około 3 miliony tomów. Spraw a ta pow inna być załatw iona w  cią
gu 1957 r. i 1958 r...

...Pożądanym byłoby, aby spraw a gm achu Biblioteki Narodowej znalazła tak ie 
rozwiązanie, jak ie  się planuje, to znaczy przyspieszenie spraw y lokalizacji, k tóra 
jeszcze nie jest ustalona, a która m usi być załatw iona w róku bieżącym, aby 
koniec p lanu 5_letniego zastał nas z gotową dokum entacją, um ożliw iającą p rzy
stąpienie do roboty. Zdaje mi się; że persi>ektywy, jakie w tej chwili istnieją, 
są jedynym i praktycznie do przyjęcia perspektyw am i. Wznieśmy a|p'el do n a 
szych władz, by perspektyw a ta została spraw nie i szybko zrealizow ana (oklasiki).

W gorącym nastroju, po kilku dalszych głosach z sali, przyjęto po
stulat przyspieszenia lokalizacji głównego gmachu Biblioteki Narodo
wej i przyspieszenia budowy gmachu zastępczego.

Obrady zakończyło przemówienie przewodniczącego kol. dyr. J a g u- 
s z t у n a, który podkreślił znaczenie sipotkania się bibliotekarzy wszy
stkich sieci bibliotecznych, ważność uchwał Zjazdu dla dalszej pracy bi
bliotek, dla podniesienia jej jakości, łączności z problemeima życia, z bu
downictwem socjalistycznym. Sprawą najistotniejszą jest żarliwość bi
bliotekarza w zwalczaniu wszystkiego, co hamuje postęp, oraz umie
jętność działania za pomocą książek. Słowa gorącej przyjaźni dla bi
bliotekarzy radzieckich, czeskich 1 niemieckich reprezentowanych przez 
delegacje przybyłe na Zjazd oraz podziękowania dla wszystkich orga
nizatorów i uczestników Zjazdu — zakończyły obrady.

UCHWAŁY I WNIOSKI 
OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU BIBLIOTEKARZY

Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy, obradujący w dniach od 16 do 18 lu
tego 1956 r., odbywa się w doniosłym okresie.

Jesteśmy u progu planu 5-letniego — planu dalszego uprzemysło
wienia kraju, postępu w  rolnictwie, rozwoju socjalistycznej kultury. 
Zadania te osiągać będziemy poprzez coraz bardziej twórczy udział mas 
pracujących w  kształtowaniu naszego życia.

W procesie dokonywujących się przemian życia kulturalnego, społecz
nego i gospodarczego naszego narodu bibliotekom przypada czynna rola 
w dalszym rozwoju nauki i oświaty przy szczególnym uwzględnieniu 
założeń i zadań planu 5-letniego.

W podjętej przez bibliotekarzy walce o nowy styl pracy Bibliotecz
nej, o ścisły związek czytelnictwa z problemami życia, kształtuje się 
typ bibliotekarza — działacza i wychowawcy, umiejącego walczyć o no
wą rolę biblioteki w naszym społeczeństwie, o poszerzenie kręgu czy
telników i poziom czytelnictwa.

Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy dokonał oceny naszych osiągnięć, 
wskazał na braki i trudności w pracy bibliotek, ustalił kierunek i w y
tyczne dla bibliotekarstwa polskiego na najbliższy okres.

136



Komitet Organizacyjny Zjazdu opracował tezy zjazdowe, obejmujące 
trzy podstawowe .zagadnienia: czytelnictwo, organizację bibliote^karstwa 
i szkolenie bibliotekarzy.

Stały się one przedmiotem ożywionych dyskusji w licznych środo
wiskach bibliotekarzy. Do Komitetu Organizacyjnego wpłynęło w iele  
wniosków uzupełniających omawiane w tezach zagadnienia. Były one 
również podstawą referatów i dyskusji w sekcjach i na plenum Zjazdu.

Zjazd przyjmuje tezy ęrzedzjazdowe jako wytyczne do pracy biblio
tekarstwa na najbliższe lata, uzupełniając je  wnioskami uchwalon.ymi 
w czasie obrad.

Zjazd zwraca się do Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz do właści
wych resortów, instytucji i organizacji o rozpatrzenie i realizację "лпп1о- 
sków i postulatów oraz wytycznych zawartych w  uchwałach i terach, 
co ułatwi bibliotekarzom sprawniejsze wykonywanie ich trudnej, ale 
zaszczytnej pracy w  dziedzinie upowszechnienia kultury, a w społeczeń
stwie pogłębi zrozumienie roli bibliotekarza.

Zjazd zobowiązuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsikich do upo
wszechnienia tez i uchwał Zjazdu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród 
bibliotekarzy i działaczy kulturalno-oświatowych, oraz do przeprowa
dzenia szerokiej dyskusji w pismach bibliotekarskich i innych na temat 
zagadnień omawianych w  tezach.

Wykonanie uchwał Zjazd zleca Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.
II.

1. Zjazd stwierdza konieczność powołania 'Centralnej ponadresorto- 
wej komórki koordynującej, która by sprawowała nadzór i opiekę 
nad całością spraw bibliotecznych.

2. Zjazd apeluje do Rad Narodowych Wojewódzkich, Powiatowych 
Miejskich i Gromadzkich — by większą niż dotąd opieńką otoczyły bi
blioteki oraz inne placówki pracy kulturalno-oświatowej, mając na uwa
dze, iż spełniają one doniosłą rolę w  wychowaniu nowego człowieka 
i w walce o wykonanie zadań, stojących przed naszym ludowym pań
stwem.

3. Zjazd zwraca się do właściwych resortów o podjęcie energicznych 
kroków zmierzających do przyspieszenia realizacji Uchwały Prezydium  
Rządu z dnia 24.IX.1953 r. o bibliotekach fachowych jako spraAvy nie
zmiernie ważnej ,dla postępu technicznego.

4. Zjazd domaga się ustalenia lokalizacji Biblioteki Narodowej i przy
znania funduszów w planie 5-letnim na opracowanie pełnej dokumen
tacji budowy nowego gmachu oraz pełnej odbudowy Biblioteki Kra
sińskich i Załuskich jako tymczasowych pomieszczeń dla zbiorów i za
kładów Biblioteki Narodowej.

5. Zjazd zwraca uwagę instytucji wydawniczych na konieczność ilo
ściowego i jakościowego przystosowania ■^.iydawnictw dó potrzeb czy
telnictwa masowego. W szczególności konieczne jest zwiększenie ilości 
i poprawa jakości książek popularno-naukow^^^ch oraz młodzieżowych.

6. Zjazd uważa za konieczne zapewnienie bibliotekarzom wpływu na 
plany wydawnicze.
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7. Zjazd wskazuje na koniecznośc rozszerzenia badań nad czytel
nictwem oraz przyspieszenia prac nad rozwinięciem i wzbogaceniem me
tod upowszechnienia czytelnictwa. Konieczne jest, aby nowe metody 
pracy, przodujące doświadczenia bibliotekarzy polskich i bratnich kra
jów były szeroko popularyzowane.

8. Zjazd wzywa bibliotekarzy wszystkich sieci do zjednoczenia się 
w szeregach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i do czynnego udzia
łu w pracy kół terenowych. Tylko masowe stowarzyszenie będzie mogło 
wypełnić zadania rzeczywistej reprezentacji całego polskiego bibliote
karstwa i  wzmóc aktywność szerokich rzesz pracowników książki.

9. Zjazd zobowiązuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich do jak 
najszybszego opracowania w  porozumieniu z właściwymi resortami i in- 
stytulejami pragmatyki służbowej zawodu bibliotekarskiego.

Stawiając sobie jako naczelne zadanie dokładne i szczegółowe roz
patrzenie środków prowadzących do wzmożenia wpływu książki i czy- 
tehńctwa na szerokie masy robotników, chłopów, inteligencji pracują
cej, młodzieży szkolnej i dzieci Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy obra
dował w pięciu sekcjach poświęconych zagadnieniom: czytelnictwa na 
wsi, czytelnictwa w  mieście, czytelnictwa dzieci i młodzieży, spraw 
organizacyjnych bibliotekarstwa i spraw szkolenia bibliotekarzy.

W toku obrad sekcji wysunięto wnioski, stanowiące ’ rozwinięcie lub 
uzupełnienie tez zjazdowych, a powołana na posiedzeniu plenarnym  
Komisja Wnioskowa opracowała i uporządkowała te wnioski .w kolejno
ści następujących grup zagadnień:

I. W dziedzinie pracy z czytelnikiem:
1. Bibliotekarz powinien swą pracę z czytelnikiem jak najbardziej 

związać ъ codziennymi potrzebami życia, służyć postępowi gospodarcze
mu, politycznemu i naukowemu, systematycznie podwyższać poziom kul
turalny, wykazując przy tym  inicjatywę i aktywną postawę.

Szczególnie ważna stała się rola biblioteki w środowisku jako pla
cówki oświatowej. Przez wskazywanie czytelnikowi wartościowych ksią
żek, dyskusje nad książką, spotkania z autorami, odczyty, kółka zain
teresowań, kółka samokształcenia, przez organizowanie czytelnictwa tak
że poza biblioteką, w świetlicach i punktach bibliotecznych, biblioteki 
przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju społeczeństwa.

2. Zjazd uważa za konieczne podjęcie wizmożonej pracy w celu szer
szego upowszechnienia czytelnictwa zwłaszcza wśród młodzieży w wie
ku od 14 do 17 lat, młodzieży praicującej, robotników, chłopów i mło
dzieży akademickiej.

3. Instancje i organizacje .partyjne. Rady Narodowe i organizacje 
społeczne powinny zapewnić bibliotekom troskliwą opiekę. Bibliote
karze powinni tak organizować pracę, by budzić zainteresowanie bi- 
blioiteką.

Zjazd uważa za komeczne organi^zowanie przy bibliotekach aktywu 
czytelniczego i kół Przyjaciół Biblioteki. Szczególnie należy pociągać 
do współpracy z biblioteką przodowników czytelnictwa z konkursów 
czytelniczyich młodzieżowych, wiejskich i związkowych oraz inteli
gencję zawodową.
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4. Poważną rolę w rozwoju czytelnictwa, zwłaszcza na wsi, spełniają 
punkty biblioteczne. Zjazd jwzywa zarówno' biblioteki prowadzące 
punkty biblioteczne, jak również .wojewódzkie i miejskie oraz powia
towe i miejskie biblioteki publicfene До Ziapewnienia skuteczniejszej niż 
dotychczas opieki p-unkifom bibliiote^cznym na wsi i w mieście, a zwłasz
cza w spółdzielniach produkcyjnych, PGR-ach, POM-ch, Hotelach Ro
botniczych, Domach Młodego Robotnika.

5. Należy szerzej stosować propagandę prasową, radiową i film ową  
książki i bibliotek umieszczając informacje, artykuły i reportaże w  pra
sie centralnej i m iejscowej, odpow iednie zdjęcia w  kronice film owej, 
tworząc krótkometrażówki dokumentarne, przeprowadzając w  ramach 
audycji radiowych rozmowy o książkaich.

6. Należy zacieśnić w ięź stałej w^Sipółpracy bibliotek wszystkich  
sieci oraz w spółdziałanie bibliotek z instytucjam i kulturalno-ośWiiato- 
wym i, organizacjami masowym i, oddziałami ośw iaty do'ro'słych, św ie
tlicami, domami kultury.

7. Dla podniesienia czytelnictwa niezbędne jest propagowanie metod 
zespołowego czytelnictwia i s.amokształcenia.

8. a) Biblioteki powinny OTganiizoWać konferencje czytelnicze po
święcone omawianiu pracy bibliotek i dyskusjom nad książkami z jak 
najszerszym i najaktywniejszym udziaiem czytelników.

b) W oddziałach SBP należy organizować dyskusje na temat czytel
nictwa w różnych typach bibliotek i dyskusje poświęcone ocenie 
książek.

9. Należy ,przez przenoszenie doświadczeń bibliotek najlepiej pra
cujących wzbogacić różnorodne formy masowego upowszechniania czy
telnictwa i  pogłębić metody pracy z czytelnikiem indywidualnym.

10. Należy rozwijać inicjatywę bibliotekarzy w  stosowaniu różnych 
form propagandy czytelnictwa zależnie od środowiska. Organizowanie 
konkursów czytelniczych należy pozostawić inicjatywie bibliotekarzy 
i aktywu kulturalno-oświatowego.

11. Należy zobowiązać bibliotekarzy do' zapożnawania się z piśmien
nictwem w znacznie szeirszym zakresie niż dotychczas. Należy także 
umożliwić im zaznajamianie się w ramach godzin służbowych z recen
zjami i adnotacjami, zwłaszdza dotyczącymi nowości wydawniczych.

12. Należy zwrócić się do Ministerstwa Oświaty, Miinisterstwa Kul
tury i Siztuki, Ministerstwa Obrony Narodowej i CRZZ O' opracowanie 
planu dalszej skutecznej walki z analfabetyzmem powrotnym. Zagad
nieniem tym należy zainteresować organizacje masowe, zakłady pracy, 
związki branżowe, przy współpracy oddziałów oświaty dorosłych.

13. W bibliotekach .wszystkich typów i na wszystkich • szczeblach 
kiształcenia ogólnego' i zawodowego należy podjąć szeroką akcję w za
kresie przysposobienia czytelnictwa i przeprowadzić pełną jego reali
zację w programach zajęć wszystkich szkół podstawowych, zawodo
wych i wyższych. Instytut Książki i Oz3’'telnictwa Biblioteki Narodo
wej winien objąć kierownictwo metodyczne tej akcji.

14. Dla ułatwienia bibliotekar^zom pracy z czytelnikiem powinno się 
opracować i wydać;
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a) katalogi wzorcowe dla bibliotek różnych typów oraz katalog ad- 
notow any książek dla d'zieci i m łodzieży; ,

b) przykładowe plany czytania г zakresu literatury pięknej, popularno
naukowej i światopoglądowej;

c) informatory o laureatach nagród literackich, laureatach Świato
wej Rady Pokoju oraz o rocznicach kulturalnych krajowych 
i światowych;

d) publikacje instrukcyjno-metodyczne dla bibliotekarza i czytelni
ka o .czytaniu książek z różnych dziedfei^n;

e) wzory plakatów, planów, zakładek, albumów, gazetek ściennych  
itp.

15. W pracy instiTukitorskiej sieci public2;nych bibliotek powszech
nych należy położyć nacisk na um iejętność szerszego wykorzystywania  
pomocy m etodycznych, instrukcyjnych i bibliograficanych w szelkiego  
typxi, ze szczególnym  uwteględnieniem m ateriału przydatnego dla na
leżytego uzupełnienia zbiorów ii skuteidznej pomocy dla czytelnika  
w doborze lektury.

16. Należy ustalić formę współpracy działów instrukcyjno-metodycz
nych OTaz informacyjno-bibliograficznych wszystkich sieci.

17. Katalogi biblioteczne (zwłas>zdza rzeczowe) powinny stać na na
leżytym poziomie i być pirizystcsowane do potrzeb czytelnuców danej 
biblioteki.

18. Należy zwrócić uwagę Ministerstwa Kultury i Szituki ora'z or
ganizacji i instytucji prowadzących pracę kulturalno-oświatową na po
trzebę szczególnego zainteresowania się życiem kulturalnym ludności 
rodzimej Ziem Zachodnich i na potrzebę wyposażenia tamtejsizych bi
bliotek w lekturę atrakcyjną i regionalną. ,

19. Należy dążyć do zorganizowania cfeytelni we w szystkich biblio
tekach specjalnie uwzględniając Czytelnictwo czasopism i gazet.

20. Księgozbiory biblioteczne należy dostosować do Czytelniczych 
potrzeb konkretnych środowisk, a to przez planowe uzupełnianie księ
gozbiorów i planowe usuwanie druków zbędnych.

21. Funkcje księgozbiorów bibliotek wojewódzkich i powiatowych 
powinny zostać sprecyzowane. Umożliwi to nadanie właściwego kie
runku ich uzupełniania w dążeniu dO' stworzenia z nich podstawy wy- 
pożj^czania międzybibliotecznego na danym terenie.

22. Powiatowym bibliotekom publicznym trzeba zapewnić, możli
wość decydowania w sprawie zakupu nowych v/ydawnictw dla poszcze
gólnych bibliotek sieci powiatowej prizy wykorzystaniu do' 80'’/o kwot 
budżetowych, z pozostawieniem 20'Vo w dyspozycji CZB na zakup de
biutów i pomocy metodycznych opracowywanych i wydawanych cen
tralnie. Należy wziąć przy tym pod uwagę kompletowanie księgozbio
rów podręcznych w bibliotekach gromadzkich i zaopatrywać je w słow
niki, informatory, mapy i podręczniki fachowe.

23. W zakresie badań nad czytelniatw em  szczególnie pilnym  zada
niem jest podjęcie studiów nad recepcją literatury społeczno-politycz
nej i światopoglądowej, co pozwoli określić typ lektury przystępnej 
dla czytelnika masowego.
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24. Konieczne jest, aby współpraca CZB (lub powołanej przez CZB 
i'nstytucji) z CUW-em w zakresie planów wydawniczych zapewniła 
realizację postulatów uwzględniających pilne potrzeby bibliotek po
wszechnych.

25. W dziedzinie czytelnicitwa dorosłych pożądane jest podjęcie 
w  szerszej miearze .wydawnictw literatury popularno-naL^owej dosto
sowanej do elementarnego przysposobienia czytelniczego (7 klas szkoły 
podstawowej) oraz podjęcie opracowań na poważniejszym poziomie 
naukowym w formie atrakcyjnej i artystycznej.

26. W dziedizinie czyteMictwa dzieci i młodzieży pożądane jest:
a) wydanie encyklopedii dla dzieci i młodzdeży;
b) zapewnienie odpowiednio wysokich nakładów lektury obowiązu

jącej w  szkołach;
c) zwiększenie liczby tytułów książek dla dzieci w wieku 9—10 lat;
d) szersze uwzględnienie w  literaturze pięknej dla młodzieży tema

tyki krajoznawczej, historii ojczystej z podkreśleniem czynników  
bohaterstwa i odwagi, obrałzów z życia dzieci w rodzinie, szkole 
i organizacji, uzu(pełnienie braków w zakresie książek wesołych, 
powieści dla dziewcząt, powieści podróżniczej, przygodowej itp.;

e) uwzględnienie w  literaturze populairno-naukowej przeznaczonej 
dla dzieci w  wieku 7— 14 lat materiału naukowego objętego pro
gramem szkolnym oraz poszczególnych zainteresowań młodocia
nych czytelników z dziedziny geografii, sztuki, historii, biografii 
oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.

II. W dziedzinie szkolenia bibliotekarzy:
A. Sprawy ogólne

27. Konieozne jest:
a) scentralizowanie prac .związanych z organizowaniem szkolenia 

i dokształcania bibliotekarzy na wszystkich ppziomach nauczania 
i dla wszystkich typów bibliotek w  jednej instytucji odpowie
dzialnej za całość akcji;

b) przyśpieszenie uruchomienia w  Instytucie Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej Zakładu Szkolenia Kadr.

28. Należy zapewnić szkolnictwu bibliotekarskiemu na stopniu 
średnim i wyższym odpowiednią bazę materialną jak; pomieszczenia, 
internaty, pomoce naukowe itp.

29. Dla powiązania programów nauczania z realnymi potrzebami 
bibliotek wszystkich typów należy zorganizować dyskusję nad dotych- 
czaso^i/ymi programami udostępniając je przez opublikowanie w  pra
sie zawodowej . szerokiemu ogółowi bibliotekarzy, w wyniku dyskusji 
należy opracować przy szerokim uwzględnieniu doświadczeń zagranicz
nych programy szkolenia i dokształcania bibliotekarzy oparte na jed
nolitej zasadzie.

30. Do tak uzgodnionych planów szkolenia należy dostosować opra
cowanie podręczników i pomocy naukowych dla średniego i ■'vyższego 
szkolnictwa bibliotekarskiego oraz dla potrzeb dokształcania-i samo
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kształcenia bibliotekarzy, mając na uwadze także pracowników biblio
tek dziecięcych.

31. V/yróżniającym się absolwentom średnich i wyższych szkół bi
bliotekarskich należy umożliwić dalsze studia za granicą.

32. Należy pogłębić podstawowe zasady pedagogiki bibliotecznej 
popularyzować doświadczenia w tej diziedzinie i otoczyć opieką prace 
z tego zakresu.

B. Sprawy kształcenia szkolnego

33. Należy równomiernie rozmieścić w  całym kraju licea bibliote
karskie lub szkoły o analogicznych zadaniach.

34. W obecnie istniejącycych liceach bibliotekarskich należy przedłu
żyć okres trwania nauki z czterech do pięciu lat,

35. Dla bibliotekairzy nie posiadających średniego wykształcenia 
ogólnego potrzebne jest uruchomienie korespondencyjnych liceów bi
bliotekarskich.

36 Nauczyciele przedmiotów zawodowych w liceach bibliotekarskich 
powinni zdawać odipowiednie egzaminy kwalifikacyjne przy katedrze 
bibliotekoznawfstwa.

37, Dla absolwentów szkół średnich ogólnokształcących należy roz
szerzyć dotychczasowe sposoby szkolenia, na przykład poprzez ekspe
rymentalną szkołę bibliotekarską, która mogłaby być powiązana z kon
kretną placówką biblioteczną.

b) W ramach Studium Bibliotekoznawczego Uniwersytetu Warszaw
skiego należy uruchomić oprócz prowadzonych wykładów z za
kresu historii literatury powszechnej także odpowiednie konwer
satoria w  celu dokładniejszego zaznajomienia studentów z tymi 
podstawowymi dla bibliotekarzy dyscyplinami.

38, Na różnych kierunkach studiów wyższych, z uwzględnieniem  
także studiów tecłmicznych i przyrodniczych, należy 'zorganizować 
specjalizacje bibliotekarskie kształcące bibliotekarzy dla różnych typów  
bibliotek oraz nauczycieli średnich szkół bibliotekarskich.

39, Przy katedrze bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawtekiego 
należy zorganizować w najbliższym c>zasie pełne studium zaoczne oraz 
studia eksternistyczne dla absolwentów pierwszego stopnia posiadają
cych specjalizację bibliotekarską,

C. Sprawy dokształcania i samokształcenia bibliotekarzy pracującycli

40, Dla praco’\\7ników bibliotek naukowych ogólnych i specjalnych 
oraz bibliotek fachowych przy zakładach pracy należy zorganizować 
wymienne praktyki międzybibliotecfelne krajoŵ ê i zagraniczne oraz 
międzyresortowe kursy specjalizacyjne na wyższym poziomie z róż
nych gałęzi bibliotekarstwa i bibliografii,

41, Dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach specjalnych lub 
fachowych, którzy nie są fachowcami w  danej dziedzinie wiedzy czy 
gospodarki narodowej, należy na terenie tych bibliotek organitzować 
kursy dokształcające w zakresie dam ej dziedziny, a dla fachowców
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poszczególnych zawodów pracujących w bibliotekach fachowych należy 
organizować dokształcające kursy bibliotekarlskie.

42. Dla pracowników bibliotek powszechnych należy:
a) przeprowadzić intensywne szkolenie powiatowych i wojewód'zkich 

instruktorów publicznych bibliotek powszechnych;
b) zorganizować systematyczne szkolenie i praktyki terenowe dla 

bibliotekarzy gromadzkich;
c) objąć systematycznym szkoleniem bibliotekarzy niepełnozatrud- 

nionych w bibliotekach związkowych;
d) programy seminariów wojewódzkich przystosować do zadań 

i funkcji bibliotekarza, poświęcić w nich więcej uwagi proble
mom pracy wychowawczej w zeąpolaoh oraz metodom pracy 
z czytelnikiem indywidualnym.

43. Do programów średnich i wyżlszych zakładów kształcenia nau
czycieli należy wprowadzić zagadnienie czytelnictwa z uwzględnieniem  
specyfiki różnych środowisk a zwłaszcza czj^telnictwa wśród dzieci 
i młodzieży.

44. Należy opracować plany samokształcenia (plany lektury, spraw
dzanie wyników) dla bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek.

III. W sprawach organizacji bibliotekarstwa

Zjazd domaga się:

A. W zakresie zagadnień ogó^n^ych
45. nowelizacji dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach 

i opiece nad zbiorami bibliotecznymi odpowiadającej zmienionym wa
runkom oraz możliwie szybkiego opracowania i wydania potrzebnych 
i wynikających z niego zarządzeń wykonawczych, określających m. in. 
kompetencje i odpowiedzialność jednostek resortowych za utnzymanie, 
pracę i rozwój poszczególnych bibliotek;

46. włączania do ogólnokrajowego planu budowy i rozbudowy miast 
spraw budownictwa bibliotecznego i zapewnienia na ten cel fundu
szów; powołania krajowej komisji składającej się z biblioteikarzy i ar
chitektów do prowadzenia studiów perspektywistycznych w  zakresie 
budownictwa bibliotecznego, do opiniowania projektó\^, lokaliizacji 
i dokumentacji;

47. powołania przedstawicieli bibliotek do zespołów powiatowych 
i miejskich Komisji Planowania Gospodarczego ustalających s,prawy 
budownictwa, wyposażenia i przydziału lokali;

48. nowelizacji usitawy o egzemplarzu obowiązkowym;
49. uregulowania w  sposób skuteczny finansowej odpowiedlzialności 

czytelnika za książki niezwrócone bibliotece;
50. uregulowania sprawy odpowiedzialności pracowników biblio- 

tedznych za księgozbiory;
51. zorganizowania sprawnego zaopatrywania bibliotek w  niezbęd

ne pomoce, sprzęt i druki biblioteczne;
52. konsultowania projektów zarząd\zeń i innych aktów prawnych 

dotyczących bibliotek z Zarządem Głównym SBP.
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53. .znacznego zwiększenia i usprawnienia importu zagranicznego 
Av zakresie literatury naukowej. Ograniczenie środków na. te cele spo
wodowało duże szkody w  postępie wiedzy i techniki, przyniosło gospo
darce narodowej istraty niewspółmiernie wielkie w stosunku do osiąg
niętych oszczędności dewizowych.

B. W zakresie poszczególnych sieci:

54. dalszej, intensywnej rozbudowy isieci bibliotek powszechnych 
z myślą o możliwości pełrbej obsługi wszystkich środowisik. W szczegól
ności należy;

a) n a t e r e n i e w s i  przyśpieszyć dostoisowanie sieci biblio
tek powszechnych do nowego podziału administracyjnego wpro
wadzonego Ustawą z dnia 25.IX.1954 r. iprzez utworzenie 'biblio
tek powszechnych we wszystkich gromadach i dalszą rozbudowę 
punktów biblioteciznych w  miejscowościach oddalonych od sie
dziby bibliotek gromadzkich;

b) rozważyć sprawę przejęcia bibliotek w PGR i POM przez sieć bi
bliotek powszechnych;

c) ustalić zasady rozwoju i rozmieszczenia sieci bibliotek w  m i a 
s t a c h  z myślą o równomiernej obsłudlze potrzeb czytelniczych 
różnych grup mieszkańców. Ustalić rozbudowę placówek prze
znaczonych dla obsługi środowisk specjalnych (domy studenckie, 
hotele robotnicze itp.). *

55. Zjazd domaga się ustalenia kierunku rozwoju publicznych bi
bliotek dla dzieci z uwzględnieniem konieczności zajęcia się czytelnic
twem młodzieży w wieku 14— 17 lat, a w  szczególności:

a) zorgamzowania w CZB Samodzielnego Referatu Czytelnictwa 
Dziecięcego, który powinien ściśle wspć^racować z Sam_odziel- 
nym Wydziałem Bibliotek Szkolnych w Ministerstwie Oświaty;

b) zorganizowania w  dużych miastach (liczących ponad 100 tysięcy 
mieszkańców) odrębnej sieci bibliotek dziecięcych;

c) powołania instruktorów czytelnictwa dziecięcego w  wojewódz
kich bibl^Dtekach powszechnych;

d) zorganizowania odrębnych filii, a co najmniej kącików obsługi 
czytelnictwa dziecięcego w  miejscowościach nie posiadających sieci 
bibliotek dziecięcych;

e) ustalenia zasad wstpółpracy bibliotek dziecięcych ze szkołą i bi
blioteką szkolną;

f) powołania dio życia w  Instytucie Książld. i Czytelnictwa zakładu 
badawczo-instrukcyjnego w  zakresie czytelnictwa dzieci i mło
dzieży, zaś bibliotecznych placówek wzorcowych przy bibliotekach 
wojewódzkich;

56. powołania do życia w  CUSZ samodzielnej komórki kierującej 
bibliotekami podległymi temu resortowi;

57. a) zwiększenia pomocj?- dla bibliotek Związków Zawodowych przez 
CZB, Instytut Książki i Czytelnictwa oraz sieć bibliotek publicz
nych;
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b) rozszerzenia uprawnień bibliotek WRZZ i WDK w stosunku do 
całej sieci bibliotek związkowych na danym terenie;

c) zapewnienia bibliotekom Związków Zawodowych większej opera
tywności (przez zwięktslzenie liczby instruktorów o odpowiednim  
przygotowaniu fachowym;

d) poprawienia jakości księgozbiorów bibliotek związkowych;
e) powołania przy CRZZ fachowego kolegium doradczego do spraw  

czytelnictwa;
58. usprawnienia organizacji i skoordynowania działalności bibliotek 

naukowych różnych sieci, ściślejszego powiązania ich planów usługowo- 
naukowych z potrzebami nauki polskiej, oraz rozwinięcia współpracy 
bibliotek naukowych z innymi typami bibliotek.

59. Zjazd zwraca się do Prezydium Rządu, Przewodniczącego PKPG 
oraz Ministra Kultury i Sztuki o wydanie rozporządzeń wykonawczych 
do Uchwały Prezydium Rządu Nr 697 ;z dnia 24.IX.1953 r. w ssprawie 
sieci bibliotek fachowych. W związku z tym koniecz'ne jest:

a) utworzenie w PKPG komórki nadzoru nad działalnością bibliotek 
fachowych koordynującej pracę sieci tych bibliotek zgodnie z re- 
iSortowymi planami postępu technicznego;

b) utworzenie w  departamentach techniki resortów gospodarczych 
komórek organizacyjnych czuwających nad właściwym rozwojem  
sieci bibliotek fachowych, nad zapewnieniem im kadr, lokali, urzą- 
d*zeń itp.;

c) zapewnienie przez PKPG odpowiedniej liczby etatów i obsady 
bibliotek fachowych przez kwalifikowanych bibliotekarzy zali
czonych do personelu technicznego;

d) powołanie do życia głównych bibliotek branżowych oraz utworze
nie p r z y  nich komisji bibliotecznych i komórek instrukcyjnych;

e) przyśpieszenie organizacji Centralnej Biblioteki Technicznej i jej 
oddziałów w  większych ośrodkach przemysłowych, oraz powiąza
nie tej Biblioteki z instytutami naukowo-badawczymi PAN 
i NOT.

60. Należy zorganizować i koordynować w  obrębie wszystkich sieci 
bibliotek pracę ośrodków instrukcyjno-metodycznych i ośrodków po
radnictwa bibliotecznego ze szczególnym uwzględnieniem w tych za
kresach roli bibliotek naukowych specjalnych i głównych bibliotek 
branżowych.

61. Należy rozbudować w  bibliotekach wyżej zorganizowanych 
ośrodki informacyjno-bibliograficzne, które powinny współpracować 
z Instytutem Bibliograficznym, z Zakładem Informacji Naookowej 
w Bibliotece Narodowej, oraz z ośrodkami instrukcyjno-metodycznymi.

62. Instytut Książki i Czytelnictwa powinien skuteczniej koordyno
wać prace instrukcyjno-metodyczne bibliotek wojewódzkich.

63. Konieczne jest usprawnienie wypożyczania międzybibliotecznego 
w obrębie różnych sieci, między innymi przez szersze i przyśpieszone 
opracowywanie katalogów centralnych.
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с . w  sprawach organizacji warsztatu pracy bibliotekarskiej

64. W dziedzinie zaopatrzenia bibliotek konieczne jest:
a) utworzenie wojewódzkich kolektorów bibliotecznych, zapewniają

cych bibliotekom możność zakupu potrzebnych książek;
b) rozszerzenie akcji wymiany wydawnictw z bibliotekami zagra

nicznymi;
c) opracowanie zasad scalania czasopism cząstkowych;
d) opracowanie w  skali ogólno-państwowej zasad gospodarki duble

tami oraz drukami zbędnymi;
e) zapewnienie bibliotekarzom faktycznego wpływu na politykę wy

dawniczą;
f) zlikwidowanie rażących dysproporcji liczebności księgozbiorów 

w  stosunku do liczby obsługiwanych przez nie mieszkańców.
65. W zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych konieczne jest:
a) usprawnienie druku kart katalogowych i dostarczanie ich biblio

tekom wraz z książką;
b) przyśpieszenie opracowania centralnego katalogu czasopism pol

skich i obcych oraz ewidencjonowanie na bieżąco literatury obco
języcznej gromadzonej w bibliotekach;

c) przyśpieszenie opracowania zbiorów specjalnych.
66. Sprawą palącą jesit zorganizowanie należytej konserwacji 

zbiorów.
67. Konieczne jest przestrzeganie przez prezydia GRN przepisów 

protokólarnego przekazywania księgozbiorów i przeprowadzania skon- 
trum książek przy zmianie personalnej obsady biblioteki.

D. W sprawach kadrowych

68. Konieczne jest stopniowe i konsekwentne realizowanie zasady 
zatrudniania we wszystkich sieciach bibliotecznych pracowników z od
powiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym.

69. Bibliotekarzom prowadzącym większe biblioteki zakładowe 
w  szkołach wyższych oraz większe biblioteki w jedenastoletnich szko
łach średnich i w zasadniczych szkołach zawodowych należy przyznać 
etaty bibliotekarskie.

70. Konieczne jest zapewnienie wystarczających kredytów na opła
canie godzin pracy bibliotecznej nauczycieli prowadzących biblioteki 
w  szkołach podległych różnym resortom.

71. Wynagrodzenia za prace zlecone bibliotekarskie wszelkiego typu 
powinny być unormowane.

72. Uchwała Prezydium Rządu Nr 317 z dnia 18.V.1954 r. (Monitor 
Polski A-58, poz. 780) powinna ulec nowelizacji w  tym sensie, aby 
umożliwiła bibliotekarzom otrzymywanie odzieży ochronnej, a zwłasz
cza fartuchów.

E. W sprawie roli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pjolsikich
73. Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy wzywa Stowarzyszenie Biblio

tekarzy Polskich do:
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a) nasilenia akcji w  celu skupienia w  Stowarzyszeniu bibliotekarzy 
wszystkich sieci oraz pracowników, którzy trudnią się bibliote
karstwem obok innej pracy zawodowej;

b) inicjowania i organizowania samokształcenia i do'kształcanie bi
bliotekarzy w zakresie dobranych zagadnień w  porozumieniu 
z powołanymi do tego instytucjami;

c) organizowania wymiany doświadczeń przodujących bibliotekarzy 
zarówno polskich jak i zagranicznych;

d) kontynuowania akcji wydawniczej czasopism fachowych, kalen
darza i innych wydawnictw;

e) organizowania wyjazdów (praktyk) przodujących bibliotekarzy 
i aktywistów SBP za granicę;

f) zorganizowania *w Warszawie Klubu Bibliotekarza przy Stowarzy- 
iszeniu Bibliotekarzy Polskich;

g) prowadzenia szerokiej akcji uświadamiającej o roli zawodu biblio
tekarza — pracownika kultury i nauki,

M aria Lenartowicz 
W arszawa

OGOLNOPOLSKA NARADA BIBLIOGRAFÓW 
19.11.1956 г.

Na I Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w 1928 r. uchwalono zorganizo
wanie Polskiego Towarzystwa Bibliograficznego. W rok później został 
przedstawiony projekt zwoływania odrębnych zjazdów bibliografów 
uzasadniający ich potrzebę tym, że „zagadnienia bibliograficzne, aczkol
wiek stoją w ścisłej łączności z codziennymi zajęciami bibliotekarza, dla 
wielu"̂  bibliotekarzy nie są bezpośrednim terenem pracy..., interesują nie 
tylko bibliotekarzy... — z drugiej zaś strony wymagają, gdy chodzi
0 ich celowe rozwiązanie, większego przygotowania teoretycznego i prak
tycznego, niż to, jakiego słusznie trzeba żądać od ,,normalnego” aczkol
wiek w swoim zawodzie biegłego bibliotekarza". Na realizację tych pro
jektów przyszło jednak długo czekać. Dopiero 19 lutego 1956 r. w związ
ku z Ogólnopolskim Zjazdem Bibliotekarzy została zorganizowana sta
raniem Sekcji BibHograficznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
pierwsza Ogólnopolska Narada Bibliografów. Argumenty wysiuwane 
wiele lat temu wystąpiły z całą jaskrawością; konferencja zgromadziła 
ponad 300 osób: bibliografów i dokumentalistów różnych dziedzin nauki
1 praktyki, wydawców, księgarzy i bibliotekarzy dla których bibliogra
fia jest przedmiotem ich pracy lub koniecznym w niej narzędziem.

Nie wszystkie postulaty sekcji bibliograficznych czterech przedwojen
nych zjazdów bibliotekarskich doczekały się już realizacji. Wprawdzie 
zadania, które były wówczas najbardziej dyskutowane; zorganizowanie 
rejestracji bieżącej produkcji wydawniczej, jej statystyka, ogłaszanie 
bibliografii zawartości czasopism — są dziś realizowane, lecz równie 
wiele wysuwanych wówczas wniosków odnajdujemy dziś w  tezach i re
feracie obecnej narady. Dość chociażby wspomnieć czekającą dotąd 
pracę nad bibliografią tytułów czasopism polskich lub bibliogiafią re
trospektywną ich zawartości, konieczność wydania ostatnich tomów
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Bibliografii Polskiej Estreicherów czy powtórnego opracowania biblio
grafii wieku XIX. Jednocześnie jednak wystąpiły zagadnienia nowe, 
nieznane przedwojeinnym obradom a wymagające obecnie możliwie 
szybkiego uregulowania. Do taikich należy: koordynacja prac bibliogra
ficznych i stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju bibliografii 
zalecającej. Tym sprawom przede wszystkim był poświęcony referat 
zjazdowy opracowany zespołowo przez pracowników Instytutu Biblio
graficznego.

Sprawa koordynacji działalności licznych ośrodków bibliografii i do
kumentacji była najgoręcej dyskutowana. Wobec niezwykłego rozwoju 
bibliografii w  ostatnich latach i podejmowania prac bibliograficznych 
przez różne instytucje i osoby zachodzi konieczność uporządkowania 
tych przedsięwzięć. Jakkolwiek referat wyraźnie określał, że przez 
koordynację rozumie współdziałanie ośrodków bibliograficznych lub jed
nostek wytwarzających bibliografię, to jednak sam ten termin był róż
nie pojmowany a nawet budził niepokój i zastrzeżenia, by nie rozumieć 
pod nim centralnego kierowania pracami bibliograficznymi. Dyskusja 
ustaliła, że koordynacja powinna być przeprowadzona na dwóch pozio
mach. Planowanie tematyki prac bibliograficznych w zależności od po
trzeb danej nauki czy praktyki, organizowanie bibliografii bieżącej i re
trospektywnej specjalnej, ocena prac pod względem merytorycznym — 
muszą być dokonywane w obrębie tych nauk czy dziedzin życia prak
tycznego. Koordynacją ogólnokrajową tematyki prac bibliograficznych 
powinna zająć się Polska Akademia Nauk. Natomiast ewidencja wszyst
kich podejmowanych prac, ustalanie metodyki bibliograficznej — to 
zadania, które wymagają ciągłego współdziałania wszystkich ośrodków 
i jako niezwykle ważne muszą być uregulowane drogą specjalnych za
rządzeń. W ostatecznych wnioskach uchwalono na naradzie, że zarówno 
centralna rejestracja prac bibliograficznych jak i opracowanie zagadnień 
ogólnej metodyki powinny należeć do Instytutu Bibliograficznego.

O bibliografii zalecającej ciągle się jeszcze za mało mówi, prac tego 
rodzaju mamy bardzo niewiele. A przecież braki w rozwoju czytelnic
twa masowego w Polsce wymagają większego zwrócenia uwagi na bi
bliografię zalecającą jako na ważną pomoc w upowszechnianiu książki, 
w podnoszeniu poziomu wiedzy czytelnika i jego kwalifikacji zawodo
wych. Praca nad bibliografią zalecającą jest trudna; potrzebna jest zna
jomość dziedziny, której książka dotyczy, umiejętność właściwego jej 
ocenienia pod względem naukowym, ideologicznym i metodologicznym, 
a następnie zawarcia tej oceny w adnotacji atrakcyjnie sformułowanej. 
Dalszy rozwój bibliografii zalecającej zakłada spełnienie wielu warun
ków. Należy przede wszystkim uzupełnię dotkliwie odczuwany brak do
brej literatury popi^arno-naukowej. Dużą pomocą w pracy bibliografa 
są recenzje nowych wydawnictw, w  naszych czasopismach jest ich bar
dzo niewiele, a i te ukazują się z dużym opóźnieniem. Dotąd nad biblio
grafiami zalecającymi .pracowały obok Zakładu Bibliografii Zalecającej 
Inst3>1;utu Bibliograficznego instytucje wydawnicze, ośrodki bibliografii 
księgarskiej, biblioteki powszechne; należy obecnie uzgodnić wysiłki 
w tym zakresie. Konieczne jest także podjęcie tego rodzaju prac przez
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instytuty i placówki naukowo-badawcze specjalne. Wszystkie te po
stulaty znalazły miejsce we wnioskach obecnej konferencji.

Dużo uwagi na konferencji poświęcono sprawie realizacji wydawni
czej prac bibliograficznych. Podnoszono konieczność powołania odrębnej 
instytucji wydawniczej, która by . była wyłąciznie nastawiona na wyda
wanie prac z zakresu bibliografii. Przeszkolenie redaktorów i zazna
jomienie ich z tokiem pracy nad bibliograficznym spisem przyczyniłoby 
się do lepszego i troskliwszego' jego opracowania.

Nie spełnią ^wego zadania nawet najlepiej opracowane i wydane 
pomoce bibliograficzne, jeżeli ci, dla których są one przeznaczone, nie 
będą o ich istnieniu wiedzieli lub nie będą się umieli nimi posługiwać. 
Sprawa szkolenia w  zakresie bibliografii i upowszechniania jej była 
poruszana na konferencji z .głęboką troską. Zwracano uwagę, że prze
szkolenie tego rodzaju powinni w pierwszym rzędzie przejść bibliote
karze, zwłaszcza zatrudnieni w ośrodkach informacyjnych. Przysposo
bieniem do korzystania z bibliografii należy objąć uczniów szkół śred
nich, studentów wszystkich wyższych uczelni i pracowników nauko
wych. Jednocześnie wszyscy pracownicy książki: publicyści, księgarze, 
bibliotekarze powinni uczyć posługiwania się bibliografią. Do upo
wszechnienia bibliografii mogłoby się także przyczynić udostępnienie 
wydawnictw bibliograficznych na rynku księgarskim.

Nie sposób omówić w krótkim sprawozdaniu wszystkich spraw poru
szonych na naradzie. Dużo uwagi poświęcono także zagadnieniom za
wodowym. Zrzeszenie się bibliografów i dokumentalistów w  Sekcji 
Bibliograficznej SBP, ustalenie odrębnej pragmatyki służbowej, prawna 
ochrona tytułu bibliografa, uregulowanie honorariów za prace biblio
graficzne — oto najważniejsze z wysuwanych postulatów.

Ilość i doniosłość problemów poruszonych na naradzie pokazały jak 
konieczne było zjwołanie tej konferencji. Jak konieczną rzeczą jest zor
ganizowanie w najbliższym czasie sesji naukowej bibliografów, która 
wytyczy dalsze zadania bibliografii polskiej. Narada wskazała tylko na 
rozległe perspektywy rozwoju bibliografii.

Maria Lenartowicz 

O ZJEŹDZIE BIBLIOTEKARZY ROZMOWA PRAWIE AUTENTYCZNA

— Cześć, co słychać? Jakże się czujesz po historycznym zjeździe bi
bliotekarskim? Czy zdążyłeś już odczuć ten szumnie tam zapowiedziany 
,,przełom w bibliotekarstwie?

— Masz brzydki zwyczaj — kpić z poważnych rzeczy. Pewnie, że 
nasz zjazd i nasz „przełom" zmalał mi jakoś, zniknął w cieniu innego 
zjazdu i innego przełomu. Tego, co opustoszył kioski z gazet i zebrania 
uwolnił od nudy, wstrząsnął pomnikami wodzów, fotelami ministrów, 
a nawet pewnością siebie u lokalnych kacykÓ4v. Wiesz, chyba ten nasz 
zjazd, tyle razy odraczany, odbył się jednak jeszcze o jakiś miesiąc za 
Avcześnie.

— Acha, czekanie na nowy etap, pozycja wcale wygodna, czyli ostroż
ność nie zawadzi. Ale nie wykręcaj się od oceny zjazdu, na który tak
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wiele liczyłeś. Wielkie porządki w całym mieście nie zwalniają od 
sprzątania we własnym mieszkaniu,

— Nie mam powodu do wykręcania się. Proszę bardzo, porozma
wiajmy. Odgaduję z góry tAvoje zarzuty, mój zgryżliwoze. Że ,sala była 
za ciasna na ilość zaproszonych. Że w  szatni tłok, w hotelach zimno, 
że .niesmaczny obiad w  .]3odziemiach PKPG zaciemnionych dekoracja
mi po ,,śledziówce‘' kazał narzekać na tę instytucję także przy piosiłku, 
choć dość nawyr-zekano już na obradach. A może nie zaprosili cię na 
przyjęcie do Ministra i stąd ten ir'oniczny ton?

— Zniosę tę złośliwość bez obrazy, bo ma cechy dowcipu. Jeżeli to 
już wszystko, co masz do zarzucenia zjazdowi, to...

— Nie, jeszcze nie wszystko. Niesłusznie chyba rozdzielono obrady 
aż na 5 sekcji. . Sprawy szkolenia i sprawy organizacyjne interesują 
wszystkich, te referaty powinny być wygłoszone i przedyskutowane 
na plenum, uniknęłoby się omawiania tych samych spraw we wszyst
kich sekcjach, tych samych ^małych i wielkich niedoli życia bibliote
karskiego; kwalifikacji, etatów, lokali, budżetów, druków... I nie do
szłoby do burzliwego nastroju na końcowym posiedzeniu, kiedy prze- 
wюdniczący „walczył z salą“. JColedzy chcieli wysuwać te wszystkie 
swoje bolączki, nie słysząc o nich na plenum, a on odsyłał ich do nie
odczytanych 120 wniosków z obrad sekcji, żeby nie powtarzać jeszcze
raz odbytych już dyskusji.

— Czyżbyś nie podzielał opinii, że było to tłumienie dyskusji, czyli
uciskanie mas biblioteikarskich przez dyrektora CZB? I czy nieodczy- 
tanie wszystkich wniosków na plenum nie było jakimś zlekceważeniem  
ogółu przez Prezydium?

— Pozostawmy to jako zagadnienie sporne z dziedziny techniki 
obradowania. Podejrzewam zreszitą, że to Komisja wnioskowa nie zdą
żyła sprecyzować i scalić tego mnóstwa zgłoszonych wniosków. 
A zreisztą w tym starciu zwyciężyły ,,masy“, bo uzupełniotio uchwałę 
trzema dodatkowymi wnioskami. Przyznasz chyba, że te usterki natury 
organizacyjnej nie zdołają przyćmić znaczenia zjazdu, szerokich dy
skusji przędzjazdowych, które poruszyły ^większJość, jeżeli nie ogół bi
bliotekarzy, nie umniejszają bogactwa spostrzeżeń i wniosków poru
szonych na zjeździe?

— Zgadzam się, że to prawda. Ale nie cała prawda o tym, czy 
zjazd spełnił swe zadania. Pamiętasz chyba, jak określił je wistępny 
referat prof. Gródka: że dotychczas bibliotekarze mówili o sprawach 
lokali, zaopatrzenia bibliotek, o sprawach swego warsztatu pracy, a nie 
o sprawach potrzeb i upodobań czytelników, nie o polityce czytelnic
twa, o jego metodach. Traktowano ich też niejednokrotnie jako pra
cowników administracyjnych, a nie pracowników kultury czy nauki. 
Ten zjazd miał to zmielnić, postawił sobie jako' zagadnienie centralne 
problem czytelnictwa. Powiedz otwarcie i szczerze; czy dyskusje na 
zjeździe były dyskusjami nad problemem czytelnictwa, czy też obracały 
się nadal w  sferze zagadnień administracji, organizacji, zaopatrzenia?

— Właściwie....
— Otóż to. Nie przesądizajmy przyczyn tego stanu rzeczy. Może te  

wszystkie braki organizacyjne i materialne tak bardzo nas przytłaczają»
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że nie jesteśmy w  etanie zająć się zagadmieniami istatnymi, treścią 
i metodami czytelnictwa. Może w  okresie zjazdu oddziaływały jeszcze 
i imne, .głębsze przyczyny, nieprzezwyciężony nacisk dogmatyfemu, za
straszenia. Fakt jest faktem; na .zjeździe poświęconym czytelnictwu 
nie dyskutowaliśmy o czytelnictwie, choć niektóre z referatów wysu
nęły do dyskusji obfity materiał, który należało uzupełniać i naświe
tlać doświadczeniami dyskutantów. ProiSto a dobitnie scharakteryzował 
to przedstawiciel Domu Elsiążki, mówiąc o tym, że w  dyskusji o czy- 
telniotwie nie padło na tej sekcji ani jedno nazwisko autora, ani jeden 
tytuł książki. I cóż to za dyskusja o czytelnictwie.

— Na to Zgoda. Ale bądźmy sprawiedliwi. Przyznajmy, że zjazd był 
kr’okiem naprzód. ,Że umieliśmy wykazywać i ocenić faktyczne osiąg
nięcia w rozwoju bibliotek, ale nie poprzestaliśmy na pochwałach 
i lukrowaniu, jak to bywało, że wytykaliśmy błędy i braki.

— I na to zgoda. Ale powiem ci, że słuchając ostatnio .transmisji ra
diowych na przyikład ze zjazdu budownictwa, z zażenowaniem porów
nywałem te wystąpienia z naszą dyskusją. Tacy to niby jesteśmy w y
kształceni, mamy uczyć innych — i co z tego? W naszych przemó
wieniach mniej było zape^vne błędów składniowych i  fleksyjnych. Ale 
jakaż w tych wystąpieniach robociarzy i techników żywość myśli, 
śmiałość krytyki, siła argumentacji, obrazowość stylu. Nie ma porów
nania z papierkowością, urzędniczym stylem, nikłością treści wielu 
naszych wystąpień.

— Tylko nie popadaj w jakieś poczucie małowartościowości biblio
tekarskiej. W tym porów!na(niu obu zjazdów weź.pod uwagę różne oko
liczności. Że tranismisja radiowa jest wyborem — i tam były pew
no nieudane, marne, sztuczne wystąpienia. Że dv/a miesiące, jakie dzie
liły ten zjazd od naszego, mogą teraz więcej znacizyć, niż przeszłó' trzy 
lata odstępu między naszymi ,dwoma zjazdami bibliotekarzy. Że łatwiej 
o śmiałą, trafną krj^tykę w  sprawie budownictwa, w  sprawie bazy, niż 
w naszych piekielnie trudnych sprawach nadbudowy ideologicznej. 
A może nie bez znaiczenia byłoby też porównanie wysokości' zarobków 
tych ,,prostych robotników'' i naszych wysoce uczo'nych bibliotekarzy?

— Pocieszyłeś m'nie trochę, mój optymisto. Ale zgodzisz się ze mną, 
że mówieni© oi jakimś ,,przełomie w bibliotekanstwie“ dokonanym przez 
nasz zja'zd byłoby szko^iwym  tromtadractwem? Że dyskusje na zjeź- 
dizie powierzchow‘nie tylko dotykały problemów treści i metod Czy
telnictwa?

— Zgoda. A ty przyznasz mi, że zjazd był jednak pożyteczny, że 
wysunął wiele słusznych postulatów, że zaalarmował (oby skutecznie) 
o palących brakach i niedostatkach bibliotek, że wreszcie dla wielu 
kolegów z dalekich placówek był cennym, rzadkim spotkaniem z naszą 
Warszawą, a dla nas wszylstkich okazją do wymiany poglądów i spo
strzeżeń, do .zacieśnienia więzów koleżeńfetwia i przyjaźni.

— Chętnie i z (przekonaniem to przyfenaję. I do zobaczenia na na
stępnym zjeździe, już naprawdę poświęconym problemom czytelnictwa.

— Do zobaczenia!
, Rozmowę zapifeał

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

Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy na  łainach prasj'-

Stosunkowo sporo m iejsca poświęciła p rasa  codzienna przygotow aniom  do 
Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy, w szczególności dzienniki ośrodków w oje
wódzkich (np. Głos O lsztyński n r 36 z 11/12.11.1956 r.; n r 39 z 15.11.1956 r. itip.).

Hasła „Głosu Olsztyńskiego” : Każda biblioteka — ogniskiem  k u ltu ry ” ma 
w terenie realny  oddźwięk. Świadczą o tym  osiągnięcia bibliotek grom adzkich 
w woj. olsztyńskim, np. w Dąbrów nie („Praedzjazdowa niedziela” — art. J a n a  
W r ó b l e w s k i e g o ,  G ł o s  O l s z t y ń s k i  n r  36 z 11/12.11.56 r.), 
lub też zespołów czytelniczych, np. w  B urkacie („Wieczór w  zespole” — tamże).

W kręgu problem ów Zjazdu B ibliotekarzy znajduje się artyku ł Z b i g n i e 
w a  W a s i l e w s k i e g o  pt .  „Duch urzędniczy i posttęp czytelnictwa” — 
( N o w a  K u l t u r a  n r  8 z dn. 19.11.1956 r.) poświęcony litera tu rze  popu
larnonaukow ej, (której b rak  odczuwa się na „wszelkich stopniach trudności”), jak  
również niedociągnięciom pracy kulturalno-ośw iatow ej w  teren ie ze względu na 
nie zawsze właściwe podejście do niej „urzędników  wszystkich szczebli". A utor 
a rtyku łu  w ystępuje również przeciw  doraźnym  „akcjom ” czytelniczym, uw ażając 
także za w ytw ór „ducha urzędniczego” w kulturze, lubującego się w  „akcjach”, 
ank ietach i spraw ozdaniach. Opowiada się za gruntow ną, d ługotrw ałą p ra 
cą, opartą  na naukach podstaw owych i rzetelnej kom petencji zawodowej. Wszelki 
„postęp czytelniczy” uzależnia w łaśnie od takich  form  pracy. Problem  badań 
czytelnictwie, k tórem u przede wszystkim  ma patronow ać Zjazd, je s t zdaniem 
au to ra  podstaw ą do zapew nienia postępu czytelnictwa.

Głosy prasy codziennej po Zjeździe są bardzo różnorodne, od nota tek  in fo r
m acyjnych, aż do ostrych głosów krytyki, które uw ażają dyskusję za n ieudaną — 
ślizgającą się po powierzchni zagadnień ginącą w sprawozdawczości i uogólnie
niach ( E x p r e s s  W i e ,  c z o r n y  n r  48 z dn. 18/19.11.1956 r. — „Na 
Zjeździe Bibliotekarzy — kilka uwag o nieudanej dyskusji” (i.o — gr).

Roli k ad r bibliotecznych poświęca artyku ł I r e n a  O с h n i o pt. „Za 
dużo martwoty w  bibliotekach. Same milionowe w ydania nie zrealizują ofen- 
zywy k u ltu ra ln e j” ( E x p r e s s  W i e c z o r n y  z d n .  16.11.1956 r.). 
„B ibliotekarz nie tylko m usi znać książki, m usi znać ludzi. Zdobyć człowieka dla 
książki, to znaczy ślepego nauczyć patrzeć," nauczyć żyć”. A utorka widzi, jak 
duże w ym agania należy postaw ić bibliotekarzowi, by „ofensywa ku ltu ra lna  była 
zwycięska”. W skazuje dysproporcje i błędy w polityce zatrudnienia bibliotekarzy.

K róciuteńkie notatk i o charak terze inform acyjnym  np. „Jak rozwijać czytel
nictwo i usprawnić pracę bibliotek — 1000 bibliotekarzy z całego k ra ju  na Zjeździe 
w  W arszawie” ( T r y b u n a  L u d u  n r 47 z dn. 17.11.), „Drugi dzień obrad 
Zjazdu Bibliotekarzy” ( T r y b u n a  L u d u  n r  48 z dn. 18.11.), Ogólno
polski Zjazd Bibliotekarzy ( T r y b u n a  M a z o w i e c k a  n r 4 1 z d n .  
17.11.56 itp.) ograniczyły się raczej do spraw  organizacyjnych Zjazdu. „ G ł o s  
P r a c y ” swoją notatkę „II dzień Zjazdu Bibliotekarzy" (nr 42 z dn. 18/19.11. 
56 r.) poświęcił głównie bibliotekom  fachowym. Ze względu jednak na jej obję
tość wspom ina tylko o niektórych spraw ach (nie zawsze pierwszoplanowych).

Cenniejsze m ateriały  przynoszą oczywiście tygodniki.
A rtyku ł Z b i g n i e w a  W a s i l e w s k i e g o  pt. „Morały i wnio

ski” (Po sejm ie bibliotekarzy) — N o w a  K u l t u r a  n r l l z  dn. 11.III.56 r.
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można uw ażać za podsum ow anie Z jazdu w  prasie. Tej ostatniej poświęca cierpką 
(ale praw dziwą) uwagę, że niezbyt okazale była reprezentow ana na Zjeździe, 
odstraszona pew nie „gadulstwem  i pom patyczną nudą poprzednich narad  czy
telniczych”. S łuszna również w ydaje się w zm ianka, że ^ ja z d  poświęcony czytel
n ictw u pow inien zainteresow ać wydawców CUW i pisarzy, którzy z doświadczeń 
bibliotekarzy i ich obserw acji w  pracy z czytelnikiem  mogliby w iele wynieść. 
A utor w sposób krytyczny om awia pracę Zjazdu. W yciąga wnioski, usiłu je je 
hierarchizować. A rtykuł ciekawy i cenny dla każdego bibliotekarza.

K om entarzem  natom iast do w ybranych postulatów  (wypada tu  dodać zresztą
0 mocno nierów nym  ciężarze gatunkowym ), w ysuniętych przez Zjazd, jest a r ty 
ku ł I g i e r d a  T e r l e c k i e g o  („Komentarz do sześciu postulatów  
Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy”, Z y c i e  L i t e r a c k i e  n r 10 
z 4.Ш.1956 r.). Apel Zjazdu do rad  narodow ych o .w iększą opiekę nad  bib lio teka
mi poprzedza au to r stw ierdzeniem  — cytatem  z przem ów ienia w  dyskusji sekre
ta rza  КС PZPR W ładysława M atw ina: „Idea nasza, iż życie można urządzić 
zgodnie z wymogam i słuszności, rozum u i sumienia, nab iera coraz większego za
sięgu. Nie ulega przy tym  w ątpliwości, że najw iększym  soujsznikiem  tej idei jest 
p raw da o życiu,» a b ib lio tekarz udostępnia ludziom tę  praw dę. P racę b ib lio teka
rzy należy więc cenić wysoko”. J a k  najsłuszniej J)isze następnie: „To zdanie 
złożone w ielką czcionką na  w ielkiej karcie pap ieru  i opraw ione w  trw ałe  ramki^ 
powinno wisieć w  izbie, zajmowjihej przez przewodniczącego grom adzkiej, m iej
skiej, powiatowej, a n ie rzadko i wojewódzkiej rady  "liarodowej’'. Z arów no . om ó-' 
wienie tego postulatu, jak  i następnych o w ielkiej wadze (konieczność badań nad 
czytelnictwem  i w ypróbow anie nowych metod pracy w  propagow aniu czytelnictwa, 
w pływ  bibliotekarzy na politykę wydawniczą, koordynacja w  działalności biblio
tek, konieczność uregulow ania i społecznego podniesienia stanow iska biblioteka
rza) są w  gruncie rzeczy tylko jeszcze jednym  zwróceniem uwagi na stan  faktyczny
1 konieczność zm ian w  tym  zakresie. (Problemy te  były szeroko omówione i „udo
kum entow ane” już przed Zjazdem, szczególnie w  artyku le  W ładysława B ieńkow 
skiego pt.' „Rozmyślania przed Zjazdem  Bibliotekarzy”, „Przegląd K ulturalny" n r 
6 z 9—15.11.1956 r. A rtykuł ten  szerzej omówiliśmy w  poprzednim  numerze.

Pew ne trudności ham ujące pracę bibliotekarza, k tórych olbrzym ią ilość u jaw n i
ła dyskusja na  Zjeździe, stały się żerem  niepoważnego felietonisty  w  poważnym  
czasopiśmie. Dowcipniś m ontujący „Małą Kronikę" w  „ Ż y c i u  L i t e 
r a c k i  m ” (nr 9 z 26.11.1956 r.) w  notatce „Bibliotekarskie zma^twiemie” tylko 
ty le  zdołał zauważyć na  Zjeździe. „Jeden z mówców usiłował zaagitować zebra
nych do przeciw działania przyrostow i naturalnem u wśród bibliotekarek, gdyż, jak  
powiadał, urlopy m acierzyńskie bardzo w ykolejają p racę”. Takim  „hum orem ” 
skw itow any został ujaw niony rzeczywiście palący problem , dezorganizujący p ra 
cę biblio tekarską: b rak  etatów , zastępstw  w  czasie urlopów, m. in. w łaśnie m a
cierzyńskich.

„ D e r  B l b l i o t h e k a  r ”, organ Centralnego In sty tu tu  B ibliotekarstw a 
w NRD zamieścił w  n r  2 z 1956 adres powitalny do Zjazdu Bibliotekarzy Polskich 
z życzeniam i pom yślnych i owocnych obrad. Adres podkreśla znaczenie Zjazdu 
dla dalszego rozw oju jDibliotekarstwa polskiego oraz w skazuje na solidarność 
bibliotekarzy NRD i Polski w  walce o w spólne cele — o socjalizm, pokój i rozwój 
najlepszych, postępowych, dem okratycznych tradycji ludzkości. •

J. Ćwiekowa



Administracja W ydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ma jeszcze 

do dyspozycji niewielką ilość następujących ksipżek:

KALENDARZ BIBLIOTEKARZA 
na Г. 1956

Kalendarz' - informator zawiera —. oprócz terminarza — wiele ważnych i nie
zbędnych dla każdego bibliotekarza informacji z zakresu organizacji i meto
dyki pracy, wskazówki bibliograficzne, mały słownik bibliotekarza, wiadomo
ści o rocznicach kulturalnych, nagrodach literackich, instytucjach wydawni
czych, przepisy pra^wne dotyczące bibliotek ogólnych, uniwersyteckich, 
miejskich i wojewódzkich w kraju.
Oprawa płócienna zł 12,50

Bieńkowski Władysław. O PSEUDO-NAUCE BIBLIOLOGII I O NAJPILNIEJ
SZYCH ZADANIACH b ib l io g r a f ii: W-wa 1955, s. 50, Cena zł 5,50 

Błasinek Roman. ORGANIZACJA KSIĘGOZBIORU. UDOSTĘPNIANIE KSIĘ
GOZBIORU. W-wa 1955, s. 68. Cena zł 5.—

Grycz Józef i Kurdybacha Emilia. BIBLIOGRAFIA W  TEORII I PRAKTYCE 
ORAZ WYKAZ WAŻNIEJSZYCH BIBLIOGRAFII I DZIEŁ POMOCNI
CZYCH. W-wa 1953, s. 216. Cena zł 20,40

Kozioł Czesław. WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKARZA ZAKŁADU PRODUKCYJNE
GO Z CZYTELNIKIEM. W-wa 1955, s. 79.‘ Cena zł 6.—

Millerowa Julia. KRÓTKI PODRĘCZNIK BIBLIOTEKARSKI. Wyd. 3 uzupeł
nione i poprawione. W-wa 1954, s. 115. Cena zł 6.—

Pawlikowska Ewa. BIBLIOTEKI W  ZWIĄZKU RADZIECKIM. Zarys informa
cyjny. W-wa 1955, s. 86. Cena zł 7.—

Przelaskowski Ryszard. BIBLIOTEKI TECHNICZNE W POLSCE. W-wa 1956, 
s. 72. Cena zł 4,50

RegiUski W alenty: NOWE DROGI KSIĄŻKI NA WSI. W-wa 1956 s. 120
Cena zł 6.—

W szystkie te książki można nabyć 
w Administracji Wydawnictw SBP, Warszawa, ul. Koszykowa 26 

Konto PKO 1-9-120056
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