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O NIEPOROZUMIENIACH I BRAKU POROZUMIENIA NA TEMAT 
BADAN CZYTELNICTWA

Od dłuższego czasu daje się zaobserwować w naszym życiu bibliote
karskim wzrastające zainteresowanie badaniami czytelnictwa. W chwi
li obecnej można już mówić nie tylko o zainteresowaniu, ale i o nie
których faktach, co skłania z kolei do zastanowienia się nad węzłowy
mi problemami tego zagadnienia.

Jakie to są fakty, i o które problemy chodzi mi tutaj, bo jest ich 
przecież wiele, a w krótkim artykule nie sposób mówić o wszystkich.

Do ważniejszych z nich należy zaliczyć powstanie szeregu instytucji 
i ośrodków, które podjęły prace badawcze.

Węzłowym pro'blemem — nie jedynym zresztą — ale najpilniejszym, 
jest zagadnienie wypracowania na nowo konkretnych założeń i metod 
postępowania badawczego dla badań z interesującej nas dziedziny.

Potrzeba taka wynika z warunków, w których badający zaczynają 
swoją pracę. Chodzi mi o specyficzną rolę wydawnictw, bibliotek, 
szkolnictwa w czasach dzisiejszych. Wielkie różnice, jakie istnieją w 
pracy tych instytucji, ich zasięgu oddziaływania w porównaniu do cza
sów dawniejszych, zmuszają nas do rewizji wielu założeń teoretycz
nych odziedziczonych po tzw. ,/szkole Radlińskiej”, a z obcych po Ruba- 
kinie czy Hofmannie.

Badania nad czytelnictwem prowadzą w tej chwili: Instytut Książki 
i Czytelnictwa Biblioteki Narodiowej, Ośrodek Badań Czytelnictwa przy 
Zarządzie Głównym Zw. Zaw. Nauczycielstwa Polskiego, niektóre dzia
ły kontaktu z czytelnikami w wydawnictwach (np. Wiedza Powszech
na, Iskry), zespół przy Studium Pedagogicznym Uniwersytetu W ar
szawskiego, wreszcie z poczynań indywidualnych należy podkreślić 
prace kol. E. Józefowicza w Bibliotece UMK (jest to jedyny ośrodek 
wśród bibliotek szkół wyższych prowadzący badania w sposób syste
matyczny i ciągły) oraz kol. kol. Wielopolskiej i Walentynowicz.

Wszystkim wymienionym ośrodkom, poza Instytutem Książki i Czy
telnictwa, o którym niżej, brak jest ścisłego ustalenia kierunku badań, 
sprecyzowania metod badawczych.

O zamieszaniu w tej dziedzinie świadczy m. in. przebieg Konferencji 
Naukowej bibliotek MSW w maju br., na której kol. Czerni pr:^edsta- 
wił projekt organizacji badań czytelnictwa w szkolnictwie wyższym.
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Proponowana przez referenta, a obejmująca wszystkie niemal bibliote
ki szkół wyższych sieć placówek badawczych o bliżej niesprecyzowa- 
nym przeznaczeniu, bardziej przypominała aparat statystyczno-kontrol- 
ny, aniżeli placówki naukowo-badawcze.

Na brak ustalonej koncepcji badań i ich metod narzekali uczestnicy 
narady zespołu prof. Suchodolskiego w lipcu br. w Warszawie.

Akcja, jaką przeprowadził w całej Polsce CZB, zlecając bibliotekom 
dokonanie analizy zaopatrzenia bibliotek pod kątem przystosowania 
go do potrzeb środowiska świadczą dobitnie, że istnieje powszechny 
brak jasności w widzeniu spraw związanych z badaniami czytelnictwa.

Myślę, że istniejący stan rzeczy wynika w dużej mierze z niesprecy- 
zowania celu badań. Stąd wynika brak ogólnych założeń teoretycznych, 
które wpływałyby na dobrą organizację badań i związane z tym zasto
sowanie odpowiednich metod dla osiągnięcia konkretnych i przekonu
jących wyników.

Jak rozumiem tę wzajemną zależność celu, założeń i metodyki badań 
— spróbuję wykazać na przykładzie praktyki prac Instytutu Książki 
i Czytelnictwa.

Jakie cele stoją przed ośrodkami bibliotecznymi podejmującymi ba-  ̂
dania nad czytelnictwem?

Z jednej strony zetkną się one z problematyką organizacji biblioteki: 
jakości księgozbioru, zaopatrywania go w potrzebną literaturę, stosunku 
liczby posiadanych książek do ilości obsługiwanych osób itp. Badania 
takie mają pomóc w rozwiązywaniu zagadnień rozmieszczenia bibliotek 
i ich zaopatrzenia ilościowego i jakościowego, stanu personelu w posz
czególnych sieciach, albo w pojedyńczych placówkach bibliotecznych. 
Są to wszystko problemy natury bibliotekoznawczej.

W  przytoczonych wypadkach najdogodniejszą metodą badawczą 
jest, umiejętne oczywiście, operowanie statystyką. Nie mniej statysty
ka i w tym i w innych typach badań nie da pełnej odpowiedzi na wszy
stkie pytania, a w szczególności na pytania jakościowe. Może ona syg
nalizować problemy, które należy następnie pogłębić poprzez stosowa
nie innych technik badawczych.

Trzeba przy tym od razu tutaj się zastrzec. Przedmiotem badania w 
zakresie wyliczonych problemów nie jest głównie czytelnik ale biblio
teka, gdyby więc upierać się przy ścisłych sformułowaniach, mamy tu
taj do czynienia nie z badaniami czytelnictwa ale bibliotekoznawczy- 
mi, z analizą warunków, w których to czytelnictwo ma powstawać. Z 
drugiej strony istnieje inna sfera zagadnień objętych zainteresowania
mi badającego czytelnictwo. Mam na myśli takie problemy jak: poczyt- 
ność poszczególnych książek lub typów literatury, wpływ kierowanego 
czytelnictwa na rozwój kulturalny odbiorcy książek, sama osoba czy
telnika, jego środowisko, uwarunkowanie socjalne, ekonomiczne, wpół- 
zależność czytelnictwa od innych form życia kulturalnego ludzi itp. 
Metody stosowane w trakcie prowadzenia takich badań czerpiemy w 
przeważającej ilości wypadków z nauk społecznych, z socjologii. Może 
to być także statystyka, ale na pierwszy plan wysuwają się raczej 
arkusze obserwacyjne, wywiady, ankiety, relacje samych czytelników 
itd. W  wypadku prowadzenia badań tego typu mamy do czynienia z ba
daniami czytelnictwa sensu stricto. Ich głównym przedmiotem jest
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książka i czytelnik oraz ich wzajemny stosunek, a biblioteka, jej orga
nizacja, wchodzi do badań jako drugoplanowy zakres obserwacji, n ie
zbędny dla ustalenia warunków, w jakich przebiega proces czytania. 
Zresztą możemy badać czytelnictwo pozabiblioteczne. W każdym z 
tych wypadków rozszerzymy zasięg naszych poszukiwań poza jednost
kowy fakt kontaktu czytelnika z książką. Książka stanowi pewną obiek
tywną wartość społeczną, jej treść przesycona jest wyobrażeniami, po
jęciami światopoglądowymi nie tylko autora ale i jego środowiska, 
określonego pewnym miejscem i czasem. Podobnie czytelnik zaznaja
miając się z treścią książki przyjmuje ją w sposób uwarunkowany tak
że jego środowiskiem, pochodzeniem, wychowaniem itp. W szystkie te 
elementy trzeba brać w badaniach pod uwagę.

Dochodzimy tutaj do sedna sprawy. W ydaje mi się, że żadne badania 
nie mogą być rzeczywiście użytecznymi dla całokształtu prac w tym 
zakresie, jeżeli nie będą one przeprowadzane kompleksowo, jeżeli nie 
weźmiemy pod uwagę w każdym wypadku przeprowadzania tych ba
dań całokształtu zagadnień związanych z problemem, którym się zaj
mujemy. Dalszą cechą prawidłowej pracy badawczej jest jej ciągłość. 
Wszelkie pochopnie przeprowadzane ankiety, •łArywiady, wyrywkowe 
zestawienia lub niesystematycznie prowadzone i nie udokumentowane 
obserwacje przysparzają wiele trudu i złudnej satysfakcji zajmującym 
się tymi akcjami, ale mało rzetelnego naświetlenia problemów. Jest 
rzeczą oczywistą, że tak pomyślane i zorganizowane badania nie mogą 
być prowadzone przez każdego. W ymagają one i zamiłowania do tego 
rodzaju pracy i podstawowych wiadomości z zakresu techniki badań 
społecznych, m. in. statystyki.

Z wymienionych tutaj przyczyn jestem osobiście przeciwnikiem ta 
kich badań lub ich organizacji jakie z jednej strony proponował kol. 
Czerni na wspomnianej konferencji bibliotek MSW w Sopocie, względ
nie akcji przeprowadzanej przez CZB w br. Nie spełniają one żadnego 
warunku poprawnego postępowania badawczego i nie opierają się na 
jakichkolwiek założeniach teoretycznych.

Idea obydwu koncepcji wyrosła wydaje mi się z potrzeb ministerstw, 
które kierując poszczególnymi sieciami bibliotek tnie dysponują danymi 
dotyczącymi zaopatrzenia księgozbiorów, ruchu bibliotecznego, praw
dziwości norm stosowanych przy ustalaniu liczby personelu, budżetów 
(MSW) itp. Na uzyskanie tych wiadomości nie potrzeba badań, a jedy
nie przemyślanej statystyki i sprawozdawczości.

Instytut Książki i Czytelnictwa, jego Zakłady Organizacji i Propagan
dy Czytelnictwa oraz Instrukcyjno-metodyczny i w chwili obecnej, 
i w planach na następny rok, rozwija prace badawcze opierając się na. 
założeniach teoretycznych przedstawionych tutaj.

Za podstawę naszej działalności liznajemy sieć bibliotek doświad
czalnych w terenie, która rozszerzać się powinna z roku na rok, a ha
mują pracę śmiesznie skromne środki finansowe i personalne, jakimi 
dysponujemy.

Biblioteki doświadczalne, których w roku przyszłym ma być 20 (10
bibliotek gromadzkich, 5 małomiasteczkowych i 5 wielkomiejskich), to 
istniejące już placówki, w których wprowadza się specjalną analitycz
ną dokumentację książek i czytelników. Na wydrukowanycłi przez nas 
kartach poza normalnymi adnotacjami manipulacyjnymi notowane bę-

25i



dą przy wypożyczeniu za pomocą symboli dane dotyczące osób czyta
jących poszczególne książki. Dane określające wiek, płeć, zawód i w y
kształcenie czytelnika oraz ocenę przeczytanej przez niego książki. Na 
kartach czytelnika odnotowywane będą pełne informacje o książce (wy
razami: autor, tytuł) i także ocena książki. Poza wymienionymi druka
mi wprowadza się do tych bibliotek specjalne zeszyty obserwacji, de
zyderatów, dzienniczki czytelników itp. Biblioteki i środowiska, w k tó 
rych one działają, zostaną poddane szerszym badaniom uzupełniającym. 
Dotyczyć one będą z jednej strony oddziaływania samej biblioteki, 
z drugiej strony czytelników, całokształtu ich życia kulturalnego, w 
pewnej mierze zawodowego, warunków bytowych itp. Celem bibliotek 
doświadczalnych jest po pierwsze zapewnienie ciągłej, systematycznej 
i udokumentowanej pracy badawczej nad czytelnictwem, po drugie po
wiązanie prac Instytutu z terenowymi ogniwami sieci bibliotek pow
szechnych. Udział bibliotekarzy z tych ośrodków w naszych pracach 
jest sprawą oczywistą.

Poza bibliotekami planujemy, już uprzednio próbnie prowadzone, 
badania środowiskowe nad pewnymi zagadnieniami specjalnie ważny
mi dla rozwiązania niektórych problemów pracy oświatowej bibliotek. 
Chodzi o czytelnictwo młodzieży pozaszkolnej, robotników różnych 
gałęzi przemysłu, kobiet, autochtonów itp. W wybranych miejscowo
ściach zostaną zebrane materiały oświetlające całokształt zagadnień ży
cia kulturalnego, spraw bytowych, zagadnień socjalnych osób należą
cych do poszczególnych środowisk. Oczywiście i w tych wypadkach 
na pierwszy plan wysuną się zagadnienia biblioteczne, analiza pracy 
i dokumentacji tych placówek upowszechniających książkę, które dzia
łają albo powinny oddziaływać na dane środowisko. Osobny dział prac 
Instytutu, to planowe badania masowe poczytności książek, zaopatrze
nia bibliotek itp.

Pokaże praktyka, o ile założenia działalności IKiCz są słuszne. W arto 
byłoby jednak już dzisiaj zastanowić się szerzej nad problematyką 
i metodyką badań nad czytelnictwem, co przydałoby się wszystkim, któ
rzy są nimi zainteresowani.

Marek Skwarnicki

Izabela N agórska, W itold  W ieczorek 
' Łódź

CZYTELNICY MAJĄ GŁOS

Wśród projektów różnych form obchodu Dni Oświaty, Książki i Prasy 
ha terenie bibliotek miejskich w Łodzi uwzględniono także myśl prze
prowadzenia w filiach dla dorosłych n a r a d  c z y t e l n i c z y c h .  
Projekt ten powstał z inicjatywy Sekcji czytelnictwa i badań nauko
wych Okręgu SBP w Łodzi, która też opracowała koncepcję i przygoto
wała materiały pomocnicze do ich przeprowadzenia.

Program każdej z narad obejmował pogadankę kierownika biblioteki 
o czytelnictwie pogłębionym oraz wypowiedzi uczestników na tematy 
ulubionych książek i pisarzy, braków księgozbioru bibliotecznego oraz 
indywidualnych potrzeb czytelniczych. Cel narad był dwojaki. Chodzi
ło z jednej strony o swobodne wypowiedzi czytelników, które stano
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wiłyby dopełnienie badań przeprowadzonycłi w związku z referatem o 
czytelnictwie robotniczym w Łodzi opracowanym na Zjazd^); celem dru
gim, jaki przyświecał organizatorom, była próba wprowadzenia do za
jęć bibliotecznych tematyki czytelnictwa pogłębionego, rozumianego 
jako wdrażanie do indywidualnego czytania planowego, uwzględniają
cego zasady techniki pracy umysłowej.

Kierowniczki każdej z wybranych ośmiu rejonowych wypożyczalni 
książek dla dorosłych otrzymały z Sekcji SBP przykładowy tekst poga
danki wprowadzającej, wytyczne do przeprowadzenia dyskusji w for
mie pytań, oraz po 50 formularzy zaproszeń indywidualnych, w których 
podany był program narady. W 3-stronicowym tekście pogadanki wska
zano cel, ogólne założenia i główne zagadnienia czytelnictwa pogłębio
nego, a dalej przykładowe plany czytania z zakresu literatury pięknej 
dla czytelników z. niepełnym wykształceniem podstawowym i niepeł
nym wykształceniem średnim oraz wskazówki z techniki pracy umy
słowej. W celu zapewnienia frekwencji zaproszenia sugerowały potrak
towanie uczestnictwa w naradzie jako wyróżnienia i jako obowiązku 
społecznego wobec biblioteki. Poza tym zdecydowano rozprowadzić za
proszenia wśród czytelników najbardziej związanych z biblioteką, pro
sząc ich o pokwitowanie odbioru. Mimo tych przygotowań w 4 biblio
tekach frekwencja wahała się od 15 do 18 osób, w 6 i 8 RWK wynosiła 
po 28 osób, w 2 RWK 50 osób i w 7 RWK osób 60. Łącznie 8 narad zgro
madziło 230 czytelników bibliotek miejskich, z których większość repre
zentowała środowiska robotnicze, gospodyń domowych oraz pracowni
ków umysłowych, w dużej mierze urzędników z awansu społecznego; 
przedstawicieli młodzieży szkolnej było niewielu, ze względu na koniec 
roku szkolnego. Atmosfera narad pozwalała na szczere i niewymuszo
ne wypowiedzi. Nie brakło więc wśród nich ani uwag rzeczowych, ani 
prymitywnych żądań dotąd często zaspakajanych przez książki ze źró
deł pozabibliotecznych. Przytoczenie zarówno jednych jak i drugich 
wydaje się o tyle celowe, że ukazują one w przekroju różne warstwy 
poziomu kulturalnego czytelników (nawet te najniższe, o których mało 
dotąd pisano) i przypominają, iż nawet biblioteki z długim stażem od
działywania na czytelników i notujące niewątpliwe na tym polu osiąg
nięcia mają przed sobą wiele jeszcze żmudnych wysiłków, które po la
tach dopiero wydać mogą owoce.

Analiza wyników narad wskazuje, iż poza trzema głosami dyskusje 
nie nawiązywały do pogadanki, a toczyły się wokół spraw wysuniętych 
w zaproszeniach. Wypowiedzi tyczące się ulubionych pisarzy i książek 
nie przyniosły żadnych niespodzianek: klasycy polscy, Kraszewski, po
wieść historyczna w szerokim zakresie, Dąbrowska, Nałkowska, Meissner, 
Bunsch, Dumas, London, Balzac. W związku z tym — żądanie zwielo
krotnienia egzemplarzy i nabycia nowych tytułów utworów ulubień
ców. Najwięcej głosów padło w sprawie Kraszewskiego i powieści 
h i s t o r y c z n e j .  Nawet taka biblioteka, która rozporządza 130 
egzemplarzami dzieł Kraszewskiego, nie zadawala w pełni wymagań 
swoich czytelników. Powracała więc stale kwestia dużych nakładów

1) N agórska I., W ieczorek W., Lewicka K. „C zytelnictw o robotnicze w Łodzi" ref. 
w ygłoszony na Ogólnop. Zjeżdzie B ibliotekarzy w lutym  1956.
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dzieł tego pisarza. Liczne wypowiedzi potwierdziły także znane obser
wacje bibliotekarzy o bardzio dużych kręgacłi wielbicieli powieści hi
storycznej. Mówiono np. że ...„powieści historyczne były i będą zaw
sze najmilszą i, najlepszą lekturą, bo zapoznają nas z historią naszej 
ojczyzny lub obcą i jednocześnie przenoszą nas w dawne inne czasy", 
że ...,,dostarczają rozrywki i jednocześnie kształcą", że ...,powieść hi
storyczna podnosi na duchu, ponieważ mówi, iż mieliśmy przodków nie 
byle jakich”. Argumentowano nawet prymitywnie w ten sposób, że do
piero z tych książek nasze dzieci dowiedzą się, jaka była Polska, bo 
obecnie tej prawdy nie ma w podręcznikach szkolnych. Większość kru
szących kopie w obronie powieści historycznej, to czytelnicy o skrom
nym wykształceniu, środowisko robotnicze lub pracownicy umysłowi 
o niższych kwalifikacjach. Robotnik Tomczak prosi o powieści lub ła
twe utwory popularno-naukowe z pogranicza powieści, o dożach wenec
kich i o królach francuskich, „takie, jakie były przed wojną". Domaga
no się więcej W alter Scotta, a z czasów ostatniej wojny wznowień: 
,,Kamieni na szaniec”, ,,Droga wiodła przez Narwik”, „Dywizjonu 303”. 
W e wszystkich niemal bibliotekach za dotkliwe niedostatki księgozbio
ru uznano brak lub małą ilość książek Gołubiewa, Makuszyńskiego, Do
braczyńskiego, Malewskiej, Rodziewiczówny, Dołęgi-Mostowicza. Pow
szechnie też żądano powrotu na półki biblioteczne dzieł Koseak- 
Szczuckiej, a także ,,Przeminęło z wiatrem”, „Rodziny W hiteoaków”, a 
niekiedy powieści F. Barclay, i Juliusza Kaden-Bandrowskiego. 
Pod adresem wydawnictw kierowano zarzuty, że nie pojawiają się 
mniej znane utw ory Józefa Korzeniowskiego, Gąsiorowskiego (jak np. 
„Pani W alewska’’, ,,Czarny generał") i K. Tetmajera, że czytelnicy ocze
kują na Zapolską, Conrada, Struga, Weyssenhoffa (zwłaszcza „Pusz
cza”, „Soból i panna”). Czytelnicy zaawansowani uskarżali się na brak 
literatury skandynawskiej i współczesnej zachodniej, brak książek Re- 
marque'a oraz całokształtu twórczości Tomasza Manna (w przeważają
cej większości bibliotek nie ma nawet szybko wyczerpanej „Czarodziej
skiej góry”). Wysuwano także konieczność stałego zakupywania wy
dawnictw „Paxu"; postulowano jak najszybsze dostarczanie nowości.

Na każdej niemal naradzie została silnie zaakcentowana sprawa po
wieści s e n s a c y j n e j .  Czytelnicy wypowiadają się przeważnie 
jednogłośnie za wprowadzeniem do księgozbiorów sensacji. Jedni po
dają bezkrytycznie nazwiska utworów przedwojennych, jak Marczyń
ski, Brand, Wallace, Nasielski, inni żądają poza Conan-Doylem i Tyr
mandem — n o w y c h  opracowań ,,sensacji z morałem" .Uważają, że 
np. z takiego Marczyńskiego nic się już chyba nie da wybrać godnego 
wznowień.

Kilkakrotnie poruszano także czytelnictwo p o e z j i, stwierdza
jąc przeważnie, iż ,,trzeba być do niej przygotowanym”, lub że „jest 
niezrozumiała i trudna, zwłaszcza współczesna, w przeciwstawieniu do 
,,Pana Tadeusza”, którego można czytać zawsze". W  dwóch wypadkach 
czytelniczki prosiły o nabycie całości Kasprowicza i Konopnickiej.

Literatura schematyczna i nadmiar powieści ,,traktorowo-kołchozo- 
wych” — jak je określają — spotkał się z krytyką zebranych.

W  zakresie literatury p o p u l a r n  o-n a u к  o w e j większość 
zapotrzebowań odnosiła się do działu geografii i historii. W  6 RWK inż. 
Felda prosił o książki historyczne dotyczące tak kraju ojczystego jak
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i państw ościennych, które uzupełniałyby wiadomości szkolne. Robotnik 
M ądry prosił o popularne zarysy z łiistorii Czechosłowacji, W ęgier i Ju 
gosławii, a księgowy Pluszkowski — z historii narodów basenu śród
ziemnomorskiego. W  15 RWK zwracano się o książkę ,,życiorysową‘’, 
w 7 RWK domagano się niemal powszechnie jakiejś serii atrakcyjnych 
i pięknie napisanych życiorysów sławnych ludzi, jak książki Ewy Curie, 
Kruiffa i in. Czytelniczka Niewinowska (gospodyni domowa) przyniosła 
publikację w języku niemieckim pięknie ilustrowaną, pt. „Życiorysy 
sławnych kobiet" jako przykład ciekawego i wartościowego wydawni
ctwa. Proszono także o ciekawe pamiętniki w rodzaju Celliniego. Robot
nik w 6 RWK życzy sobie wydania książki geograficznej traktującej o 
narodach całego świata, a portier Malinowski (7 RWK), który niedaw
na posiadł sztukę czytania — prosi o publikację geograficzną w rodzaju 
przedwojennej „Obce ludy — obce k raje”. Kilkakrotnie na naradach 
stwierdzano brak opracowań krytycznych o autorach dawnych i współ
czesnych, informatorów z biografiami pisarzy, łatwych książek psycho
logicznych, encyklopedii i słowników językowych obcych, a także ksią
żek z zakresu budownictwa europejskiego. Ob. Mucha, magazynier, 
k tóry pracując zawodowo zdobywa wykształcenie średnie — zapytuje, 
czy wydawnictwa pomyślały o publikacjach z zakresu fizyki, chemii 
i matematyki specjalnie przystosowanych dla samouków? Matki trosz
czą się o odpowiednie książki z dziedziny wychowania. Padło także kil
ka głosów za wprowadzeniem do księgozbiorów, jak tylko ukażą się 
na rynku wydawniczym, publikacji z zakresu seksuologii oraz o świa
domym macierzyństwie i regulacji urodzeń. Stwierdzano także, że mło
dzież odczuwa brak dobrych książek o miłości i życiu erotycznym. W  
■wypowiedziach nie została także pominięta książka fachowa i technicz
na. M ajster Sokolnicki prosi o książki z pasmanterii ,których do tej po
ry nie było na rynku księgarskim. W  7 RWK wyrażono potrzebę zaku
pienia do księgozbioru książek o robotach zbrojarskich, najnowszych 
wydawnictw z konstrukcji silników spalinowych, z materiałoznawstwa, 
budownictwa, rysunku technicznego; w 16 RWK z budowy aparatów 
radiowych. W  8 RWK ob. Pietras ofiarował się pomagać przy zakupie 
książek technicznych. Urzędnik Stawicki w imieniu amatorów w ędkar
stwa zwracał uwagę na brak pozycji omawiającej tereny Polski pod ką
tem możliwości uprawiania tego sportu.

Osobną grupę luźno związaną z dyskusją zasadniczą stanowią wypo- 
-wiedzi o imprezach bibliotecznych (podkreślano np. wartość spotkań 
z autorami w odróżnieniu od odczytów), o niszczeniu książek i czaso
pism przez niesolidnych czytelników, konieczność kar pieniężnych za 
przetrzymywanie książek, a wreszcie o problemie selekcji książek. W y
cofywanie pewnych książek z zasobów bibliotecznych nie uszło uwagi 
czytelników niemal w żadnej bibliotece. Domagano się zmiany w tym 
zakresie; padło nawet twierdzenie; iż ...„żadna książka nie jest zła dla 
czytelnika wyrobionego; możemy czytać wszystko i wyjaśniać sobie to, 
co obecnie jest już niepotrzebne i niewłaściwe”. Ogólniejszej natury 
było także wysunięte przez czytelników 7 RWK żądanie lepszego roz
dzielnika książek (gdyż np. warszawskim księgarzom przypada więcej 
atrakcyjnych nowości) oraz powstania w y d a w n i c t w a ' w  Łodzi.
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Wypowiedzi czytelników potwierdziły na ogół obserwacje biblioteka
rzy przytoczone w referacie zjazdowym na temat upodobań czytelni
czych i braków rynku wydawniczego, a niekiedy rozszerzyły te spo
strzeżenia w innych kierunkach. Natomiast próby stosowania w tej for
mie „tematyki czytelnictwa pogłębionego” nie można uznać za udaną. 
Ujemnie zaważył tu w pewnej mierze i ten fakt, że tekst pogadanki 
traktowany przez projektodawców jako przykładowy w nielicznych tyl
ko wypadkach został przetworzony i urozmaicony. Tak np. w 16 RWK 
kierowniczka zaprezentowała zebranym 3 dzienniczki lektury sporzą
dzone na podstawie kart czytelniczych trzech uczestników narady; zy
skały one uznanie zebranych. W  7 RWK kierowniczka dla ilustracji 
pogadanki omówiła planowe czytelnictwo robotnika Ob. Mądrego 
(obecnego na naradzie), który metodycznie realizuje opracowany przez 
siebie plan czytania, obejmujący dwa cykle: polską powieść historycz
ną oraz książkę fachową związaną z jego zawodem i zagadnieniami po
krewnymi. Według opinii koleżanek pogadanki takie powinnyby się 
przekształcić w swobodne gawędy, zawierające ciekawe przykłady. Do
świadczenia rozlicznych prób, zarówno tu wspomnianych, jak i szeregu 
innych, pozwalają na wysnucie dalszych, lepszych zapewne projektów 
form rozwoju prawdziwego, rzetelnego czytelnictwa pogłębionego. For
mami tymi, jakimi bibliotekarze łódzcy zamierzają zająć się w niedale
kiej przyszłości, choćby na razie w formie eksperymentu — będą k l u 
b y  c z y t e l n i c z e ,  oparte na zasadzie wąskokierunkowego, lecz 
dogłębnego samokształcenia w niewielkim zespole, łączącym planową 
lekturę z dyskusjami oraz wycieczkami do teatrów, kin, muzeów, czy 
nawet fabryk (zależnie od zainteresowań), bądź z innymi elementami 
stanowiącymi połączenie uzupełniania lektury z momentem atrakcyjno- 
rozrywkowym.

Izabela Nagórska, Witold W ieczorek

Józef Kosińsk/i 
W rocław

KILKA UWAG O BADANIU STANU I WYKORZYSTANIA 
KSIĘGOZBIORÓW

Świadomość potrzeby badań czytelnictwa i problemów z nimi zwią
zanych powszechna jest wśród bibliotekarzy i działaczy kulturalnych. 
Świadczą o tym artykuły w czasopismach bibliotekarskich i tygodni
kach kulturalnych oraz głosy padające na konferencjach, spotkaniach 
i naradach bibliotekarzy, postulujące przeprowadzenie szerokich badań 
tych problemów.

Postulatom tym wyszedł na przeciw Centralny Zarząd Bibliotek zleca
jąc Bibliotekom Wojewódzkim w styczniu br. przeprowadzenie wycin
kowych badań stanu i wykorzystania księgozbiorów w wybranych bi
bliotekach. Badania dzięki identycznym formularzom, ankietom i wska
zówkom ujednolicone zostały dla wszystkich bibliotek danego typu 
(wielkomiejskich, małomiejskich i gromadzkich). Zadaniem badań było 
bliższe zorientowanie bibliotekarzy w zagadnieniach związanych z ich.
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pracą zawodową (poznanie własnego księgozbioru, środowiska i jego 
potrzeb), nadto miały dać pewien materiał dotyczący poczytności ksią
żek pomagający w ustalaniu planów wydawniczycłi.

Chciałbym podzielić się swymi uwagami na temat samycłi badań 
i przedstawić niektóre zagadnienia i wnioski na podstawie przeprowa
dzonej analizy w dziewięciu bibliotekach, gromadzkich na terenie woj. 
stalinogrodzkiego, zielonogórskiego i wrocławskiego.

Zacznę od stwierdzenia, że przy organizowaniu i przeprowadzaniu 
badań podjętych na tak szeroką skalę w całym kraju nie uniknięto 
wielu błędów.

Przede wszystkim budzi sprzeciw sama metoda przeprowadzania ba
dań, oparta na zbieraniu danych statystycznych, W wielu wypadkach 
daje ona uproszczony obraz badanego zjawiska i nie wyjaśnia jego 
przyczyn. Statystyczne badanie nie poparte i nie pogłębione innymi 
metodami badawczymi zacieśniły obraz do liczbowego ujęcia analizo
wanych problemów.

Stosunkowo krótki okres na przeprowadzenie badań oraz duży nakład 
pracy, jakiego wymagały, nie tylko nadały im charakter akcyjności, 
lecz również zakłóciły normalny tok pracy wielu bibliotek.

Uważam, że również dużym błędem była nie uświadomiona może w 
założeniach tendencja do ,,upolowania” za jednym zamachem zbyt du
żej ilości problemów. Sam tytuł referatów, przedstawiających wyniki 
badań:. ,,Stan i wykorzystanie księgozbiorów danego typu bibliotek pod 
kątem potrzeb środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
wychowawczych (pojętych szeroko, z uwzględnieniem również zagad
nień wychowania dorosłych, spraw światopoglądowych, nowej moral
ności itd.) — sugeruje jakiś ,,wszystkoizm”, pchanie do jednego worka 
wielu zagadnień, na które zresztą przeprowadzone badania, ich zasięg 
i metoda nie mogły dać odpowiedzi. Osobiście sądzę, że większy byłby 
pożytek, gdyby ograniczono się tylko do dogłębnego zbadania struk
tury księgozbiorów zarówno ilościowej, jak i pod kątem jakości. Nie
stety, przeprowadzona analiza nie dała prawie żadnych podstaw do oce
niania badanych księgozbiorów od strony ich jakości. A szkoda!

I jeszcze kilka drobniejszych zarzutów. Opracowując formularze CZB 
nie przemyślał do końca pewnych spraw, co spowodowało dużo niedo
patrzeń i błędów. Niektóre materiały przygotowane z dużym nakładem 
pracy nie przyniosły konkretnych wniosków. Idzie mi głównie o niea
dekwatny podział literatury polskiej i obcej na współczesną i klasycz
ną, na co zresztą zwracano już uwagę w dyskusjach w czasie konfe
rencji. Podobnych błędów było więcej; niesposób omówić wszystkie 
w krótkim artykule. Trzeba tylko wspomnieć, że przyczyną jednego z 
nich byli niektórzy bibliotekarze nie rozróżniający tak podstawowych 
w bibliotekarstwie pojęć, jak tom i egzemplarz.

Te krytyczne uwagi nie mają bynajmniej deprecjonować samej idei 
badań, wprost przeciwnie: przez zwrócenie uwagi na błędy i niedopa
trzenia drobniejszej i ogólniejszej natury chciałbym przyczynić się do 
zapobieżenia im w przyszłych, dokładniej przemyślanych badaniach.

Jeśli idzie o wyniki samych badań, to z bogatego zasobu materiałów 
i wniosków narady wrocławskiej wybieram tylko sprawę struktury 
księgozbiorów i ich wykorzystania w bibliotekach gromadzkich' które
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były przedmiotem obserwacji (Świdnica, Szczaniec, Dąbrówka w woj. 
zielonogórskim, Poraj, Boruszowice, Straconka w woj. stalinogrodzkim,. 
Słotwina, Solniki, Miłkowice w woj. wrocławskim).

Tabelka ilustrująca strukturę księgozbiorów badanych bibliotek w 
ujęciu procentowym da nam pierwszą przesłankę do późniejszego wy
ciągnięcia wniosków.

Struktura (księgozbiorów badanych bibliotek gromadzkich w odsetkach
lit. p iękna lit. p iękna lit. popul.- lit. społ.- lit. tech. • „ я • > - 
dla dorosł. dla młodz. naukow a polit. i roln. ®

Świdnica 51 15 32,4 11 7 14,4
Szczaniec 40 15 45 12 14 19
Dąbrówka 45 11 44 10 12 22
Słotwina 39 11 49,9 11,5 19,8 17,6
Solniki 33,5 . 11,3 54,9 17,2 17,9 19,8
Miłkowice 39,8 10,6 49,4 7,5 13,7 28,2
Poraj 43,5 12,7 43,6 10,1 8,1 25,4
Boruszowice 40,3 12 46,8 10,3 6 30,5
Straconka 60,4 21,7 17,7 3,7 3,1 10,9

Zestawmy te  dane z tabelką przedstawiającą procent czytelników wg 
grup wieku (stan na 31 XII 1955 r.)

Biblioteka do lat 14 od lat 14 powyżej
Świdnica 30 26 44
Szczaniec 30 23 47
Dąbrówka b r a k  d a n у с h
Słotwina 27 35 38
Solniki 21 40 39
Miłkowice b r a k  d a n у с h
Poraj 21 21 58
Boruszowico 44 22 34
Straconka 35 16 49

Jak wynika z tej tabeli, dzieci od lat 14 stanowią przeciętnie ok. 1/3̂  
wszystkich czytelników.

Cóż mają biblioteki do zaofiarowania tym młodym czytelnikom? W 
najlepszym wypadku 12 — 16"/o swego księgozbioru, w liczbach bez
względnych 300 do 400 tomów.

Dysproporcja między potrzebami a możliwością ich zaspokojenia ude
rzająca. Oczywiście część tych potrzeb zaspokoją biblioteki szkolne 
istniejące na terenie badanych gromad, niemniej problem zbyt małego 
księgozbioru dla dzieci woła o rozwiązanie.

Nawet Straconka, przy której można postawić wykrzyknik przedsta
wiając procent literatury dla dzieci, boryka się z trudnościami, ponie
waż jest to księgozbiór niewielki, więc i procent niczego tu nie ratuje, 
bo dla 103 czytelników do lat 14 biblioteka ma 321 tomów. Dodajmy
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jeszcze, że czytelnicy do lat 14 stanowią najbardziej aktywną grupę 
czytelniczą. Przeciętna ilość wypożyczeń na jednego czytelnika tej gru
py przewyższa na ogół ilość wypożyczeń na jednego czytelnika doro
słego.

Grupa czytelników dorosłych procentowo przewyższa grupę czytel
ników do lat 14; pod względem ilości wypożyczeń jej ustępuje.

Grupa młodzieży od lat 14 do 18 jest pod względem wielkości po
średnia między pozostałymi dwoma i notuje najmniej wypożyczeń.

Jako trzecią przesłanką posłużę się tabelą wypożyczeń z poszczegól- 
nycłi działów księgozbioru w rozbiciu procentowym.

®/o®/o wypożyczenia z poszczególnycłi działów księgozbiorów

lit. p iękna lit. p iękna lit. popul.- lit. społ.- lit. tech. . , . ,
dla dorosł. dla młodz. naukow a polit. i rołn. aziaty

Świdnica b r a k  d a n y c ł i
Szczaniec 52,5 40,6 6,9 0,9 1,8 4,2
Dąbrówka 57,1 36,8 6,3 0,03 1,5 4,5
Słotwina 45,7 35 18,5 4,6 6,1 7,8
Solniki 38,8 39,3 21,9 4,6 10,2 7,1
Miłkowice b r a k  d a n y c ł i
Poraj 70,4 20 9,6 2 1,2 6,4
Boruszowice 36,9 46,6 16,5 1,8 3,5 11,2
Straconka b r a k d a n y c ł i

Najwięcej wypożyczeń ma oczywiście literatura piękna dla doro
słych., z wyjątkiem Boruszowic, gdzie wypożyczenia literatury młodzie
żowej nawet przewyższają o 10°/o wypożyczenia z literatury dla doro
słych. Potem idą wypożyczenia literatury młodzieżowej. Stanowią one, 
z grubsza biorąc, od 35 do 46Vo ogółu wypożyczeń, a więc o wiele wię
cej niż 1/3 ogólnej ich ilości.

Biorąc pod uwagę przesłankę pierwszą; dysproporcje między ilością 
literatury młodzieżowej w stosunku do całości księgozbioru, przesłan
kę drugą: duży procent czytelników do lat 14, aktywnością czytelniczą 
przewyższający pozostałe grupy, oraz przesłankę trzecią; duży procent 
wypożyczeń literatury młodzieżowej, dochodzimy do wniosku, znanego 
bibliotekarzom od dawna, ale w tym wypadku udokumentowanego 
przeprowadzonymi - badaniami, że księgozbiór młodzieżowy we wszy
stkich omawianych bibliotekach jest za mały dla -zaspokojenia istnieją
cych potrzeb i 'nie zapewnia prawidłowej polityki czytelniczej. Stałe 
i uporczywe wołanie o większą ilość literatury dziecięcej jest w pełni 
uzasadnione.

Wypożyczenia z literatury społeczno-politycznej, technicznej, rolni
czej i innych działów wiedzy łącznie stanowią od 6 do 22°/o wypoży
czeń.

Należy dodać, że z literatury popularno-naukowej stosunkowo nai- 
większą ilość wypożyczeń osiągają książki z zakresu medycyny i hi
gieny, geografii i podróży, historii, sportu i życiorysy. Wypożyczenia 
książek z tego działu wahają się w badanych bibliotekach od 6 do^ll®/o.

259



Może pewne światło na tak małą poczytność literatury popularno-nau
kowej rzuci fakt, że 80Vo tej literatury stanowią pozycje wydane do 
r. 1952, przeważnie są to więc zapewne tzw. „cegły”, nieodpowiadające 
ani potrzebom chwili, ani najlepszym osiągnięciom i wynikom nauki. 
Gdyby literatura z tych działów była nowsza, lepiej i żywiej napisana 
i wreszcie lepiej propagowana przez bibliotekarza, na pewno znaleźliby 
się jej amatorzy, o czym zresztą świadczą postulaty czytelników zebra
ne w trakcie przeprowadzania badań.

Jeśli idzie o literaturę piękną dla dorosłych i młodzieży, to badania 
nie dały prawie żadnego materiału do oceny tych działów od strony 
ich jakości. Nie wiadomo np. jakich autorów i tytułów jest za dużo, któ
rych brak, które tytuły są zupełnie nieprzydatne itd. Można tylko przy
puszczać, że w badanych bibliotekach występują znane nam wszystkim 
skądinąd zjawiska: za dużo pozycji z niesławnego okresu schematyzmu, 
za mało klasyków, zbyt mała ilość egzemplarzy poszukiwanych pozycji, 
za mało nowości itd. Z przedstawionego stanu rzeczy wynika, że struk
tura księgozbiorów badanych bibliotek jest niewłaściwa, wręcz zła i nie 
może zaspokoić potrzeb czytelników.

Sądzę, że przeprowadzana obecnie akcja usuwania druków zbędnych 
z bibliotek oczyści księgozbiór z ,,cegieł” i poprawi strukturę całego 
księgozbioru w wielu bibliotekach. Drugi warunek poprawy tego stanu 
widzę w energicznych i stanowczych krokach, które powinien poczy
nić Centralny Zarząd Bibliotek w celu uzyskania podniesienia fundu
szy na zakup książek. Przeciętna cena 8 zł. na książkę przyjęta w pla
nowaniu na rok 1956 jest stanowczo za niska.

Józef Kosiński

J. K ukulska 
Łódź

O NIEPOPULARNOŚCI LITERATURY POPULARNONAUKOWEJ

W słowniku wyrazów obcych wydanym przez P.I.W. znajdują się 
2 definicje pojęcia ,,popularny”.

1 — Powszechnie dostępny, przedstawiony w sposób dla wszystkich 
zrozumiały.

2 — Szeroko znany, mający rozgłos wśród szerokich mas.
Te definicje przeniesione w dziedzinę książki naukowej przyjmują 

postać następującą:
1 — Książka naukowa powszechnie dostępna, przedstawiająca jakieś 

zagadnienie w sposób dla wszystkich zrozumiały, czyli tzw. wydaw
nictwo popularnonaukowe.

Taka definicja wyraża pogląd na książkę naukową od strony uję
cia treści i przydziela ją do pewnej kategordi piśmienniczej. Poza tym 
dzieło takie może spokojnie porastać kurzem na półkach księgarskich 
lub biblioteczinych nie przestając nadal być ,,wydawnictwem popu
larnym.”
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Druga definicja ma charakter całkiem odmienny.
2 — Książka naukowa znana, mająca rozgłos wśród szerokicli mas, 

czyli poczytna, co dla bibliotekarza oznacza książkę często wypoży
czaną. Rzecz jasna, że do tej grupy nie można zaliczyć lektury nau
kowej obowiązującej w naszych szkołach i uczelniach wyższych lub 
stanowiącej materiał do wszelkiego rodzaju szkolenia. Naprawdę 
popularnymi możemy nazAvać tylko dzieła poczytne bez żadnego przy
musu.

Książka popularna w pierwszym znaczendu tego słowa nie zawsze 
staje się popularną w znaczeniu drugim, czasami widzimy zjawisko 
odwrotne. Dzieło naukowe napisane i wydane bez celu stworzenia 
czegoś łatwego i dostępnego staje się znane i poczytne. Weźmy dla 
przykładu prace profesorów: Tatarkiewicza ,,0  szczęściu", Kotarbiń
skiego ,,Traktat o dobrej robocie’', Krokiewicza ,,Nauka Epikura" oraz 
Smirnowa ,,Psychologia zapamiętywania". Zapewne pisano je bez za
miaru stworzenia dzieł powszechnie dostępnych, tymczasem jak wyka
zuje analiza poczytności — należą do literatury popularnej, przynajmniej 
w niektórych środowiskach.

Problem adekwatności tych 2 grup książek jest niezmiernie ważny, 
właściwie stanowi on centralne zagadnienie polityki wydawniczej, gdyż 
nasza literatura upowszechniająca naukę i kulturę musi uzyskać ma
ksimum popularności. Nie osiągniemy tego celu kierując się wyłącznie 
rozważaniami teoretycznymi, potrzebna jest do tego skrupulatna ana
liza konsumpcji literackiej. Zanim jednak przeprowadzimy dokładne 
badania czytelnictwa, które wymagają wiele pracy i przemyśleń trzeba 
zwrócić uwagę na przykre zjawisko nadprodukcji wydawnictw z za
kresu niektórych dziedzin i problemów, a zaniedbywanie innych.

Na ostatniej konferencji w Łodzi bibliotekarze skarżyli się, że do
stają książki popularnonaukowe niemal wyłącznie z dziedziny nauk 
matematyczno-przyrodniczych. Powszechne też są narzekania na brak 
książek podróżniczych, psychologicznych oraz z dziedziny językoznaw
stwa (samouczki języków obcych). M.in. cenne wskazówki znajdu
jemy w artykule prof. J. Chałasińskiego p.t. ,,Inteligencja ludowa. — 
Naukowy pogląd na świat. — Upowszechnianie wiedzy i kultury''. 
(Nauka Pol. 1954/4).

Oto szereg wyjątków z tej pracy: ,,Czy dla poglądu na świat każde
go indywidualnego człowieka najważniejszą sprawą nie jest pytanie, 
jak przeżyć własne życie w sposób godny człowieka?... Problem jest 
bardzo poważny, gdy bowiem filozofia zamienia się całkowicie w po
litykę, gdy zaniedbuje zagadnienie humanizmu, to dziedzinę tę albo 
pozostawia tradycyjnej sferze religii, albo gdy chodzi o jednostki bar
dziej samodzielne — prywatnej inicjatywie indywidualnych docie
kań filozoficznych. Upowszechnianie wiedzy mającej na celu krze
wienie naukowego poglądu na świat nie może być oderwane od upo
wszechniania kultury, która pomaga jednostce w pogłębianiu jej filo
zofii życia."

Tyle prof. J. Chałasiński... A czego uczy nas praktyka analizy czytel
nictwa? Oto nr 1/56 czasopisma „Bibliotekarz". Znajdujemy tam arty
kuł J. Leszczyńskiego, który stwierdza, że w prowadzonej przez niego 
bibliotece najpoczytniejszą książką popularnonaukową przez szereg 
lat było dzieło prof. W. Tatarkiewicza ,,0 szczęściu". Zapoczątkowane
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niedawno badania w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi również po
twierdzają wnioski prof. Chałasińskiego. Do liczby najpoczytniejszych 
książek popularnonaukowych zostały tam m.in. zaliczone:

Baley „Drogi samopozaiania”, Dimnet „Sztuka m yślenia”, Hojnacka 
„Współżycie z ludźmi", Kalina „Mnemonika”, Kotarbiński. ,,Traktat 
o dobrej robocie”, Rudniański ,,Technologia pracy umysłowej'’, Wit- 
wicki „Stosunki osobiste między ludźmii”, Pieter „W alka ze strachem”, 
Tatarkiewicz „Skupienie i marzenie”.

Trzeba przyznać, że bardzo znacząca jest ta zgodność pomiędzy arty
kułem w Nauce Polskiej a wynikami analizy czvtelnictwa. Teoria d prak
tyka są tu w całkowitej zgodzie. Czy nie należałoby wobec tego 
przyjść do wniosku, że obecnie potrzebne są nam książki poświęcone 
filozofii i kulturze życia codziermego, etyce, higienie T^^ychicznej oraz 
psychologii rozumianej jako nauka o zachowaniu się człowieka.

Poczytność literatury popularnonaukowej jest wielka, daleko więk
sza niż to sobie wyobrażai niektórzy miłośnir-- beletrystyka, a wśród 
zagadnień, które naszych czytelników najbardziej -ociągają, widzimy 
nvtanie: Jak  przeżyć własne żvcie? Ale niestety, w naszei produkcji 
wydawniczej brak tego rodzaju książek.

J. Kukulska

.1. Leśniczak
Poznań

ADNOTOWANE KARTY KATALOGOWE KSIĄŻEK DLA DZIECI

W ydawane przez Bibliotekę Narodową adnotowane karty  katalogowe 
■nie były dotąd przedmiotem analizy w naszej prasie fachowej. Podej
muję tu próbę analizy kart katalogowych książek dla dzieci.

I. A d n o t a c j e

Założenia wstępne: adnotowane karty katalogowe pisane są przede 
wszystkim dla czytelnika, a dopiero w następnej kolejności dla biblio
tekarza. Dotyczy to również kart katalogowych książek dla dzieci. Po
twierdzają ten fakt zwroty używane w adnotacji, np.:

Bobińska H. ,,Liptniaicy'' W arszaw a 1955
„Lipniiacy" to w a si młodEi koile'dzy, k tórzy jpodczas lebniich w ak acji .sami zbudow ali 

sobde gród..* pod lipaini"... lub
Taje J. „Jarzęb inka" W arszaw a 1955
„Jarzębm ka" — to  dmię dziewczyiakri... J a k  zw ierzęta ipomogły babci odnaleźć Ja- 

'rzębinkę, dow iecie s ię  z kisiiążeczki..."
Założenie to nie jest jednak konsekwentnie realizowane. W ydaje 

się, że pisząc te karty dla młodego czytelnika chciano jednocześnie 
pomóc bibliotekarce. Chyba niesłusznie. Nie można pogodzić tych 
dwóch odbiorców bez szkody dla jednego z nich, w tym wypadku 
stroną pokrzywdzoną będzie czytelnik dziecięcy. Bibliotekarka ma 
przecież „Nowe Książki”. Jak pogodzić te dwa aspekty, tj. jak pomóc 
bibliotekarce nie krzywdząc jednocześnie dziecka — oto pytanie, 
nad którym chciałabym się zastanowić.
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Niektóre karty pisane są zupełraie mie dla dzieci, np.:
Krasze-wskd J. I. „Bajki i -bajeczkii" War.szajwa 1955
iKlasyifikalcja na kaircie katalogow^eij 884—93, a adTiotacja .zawiera ibalkie pojęcia: 

.m otyw y ludow e", ,,g łęboki sens moralmy", „'silne akcen ty  społeczne”.
M ichalska M, ,,Na zielonych grohilach" "Warszawa 1955
„...w w alce z sabotażem  w zrasta świiadomość polityczma chłopów ".

Inne karty posiadają zwroty równocześnie dla obu -użytkowników, 
np.:
•Żukrowski W . ,,Poi-wanie w  TiiutiuriUstaniie" W arszaw a 1955

,,K rólew na W iolinka córka króila B iablacji została porw ana!..." itd.
A polem ,,Pełna fanta;styc7inych pTzygód baśń o a k c e n i r a c h  w y c h o 
w a w c z y c h .  Dla dzieci od lat 7".

Sposób zredagowania adnotacji nie zostawia najmniejszej furtki 
dla wyobraźni. Czy rzeczywiście adnotacja musi powiedzieć wszystko 
o książcie? Np.:

Hen J . „Bitwa o Kozd Dwór" W arszaw a 1955.
„Dzieje się ito przed w ojną  na ulicy Ż ytniej w  W arszaw ie. G rom ada dzdecd — 

chłopców  a, dziew cząt — baw i isię na podw órku i ma ulicy. M arzeniem  wszystkdich 
jes;t praw dziw a p iłk a  nożna. „.Drużyna" posiada ty lko  ,,ezmaciankę", dotkddwue od
czuw a równdeż b ra k  p lacu  do gieir d zabaw. O „Kozi Dwór" i&tacza zacięte  boje 
z dziećm i z innej ulicy. Wireszcie usitaje w ojna. Dziecd za oszczędzone дгоете Ikupują 
stairą p iłkę  d organdzują w spólną drużynę (pdlkarską, k tó ra  sta je  do .irozgrywek z „pa- 
niczykam i".

Czy należy ujawniać przed dziećmi dydaktyczny sens książki? 
Zwroty takie, jak ,,zwierzątka leśne pilnie słuchają rad i wskazówek 
swych rodziców" (Czarnuszyn E. „Dzieci leśne” \Varszawa 1955), lub 
„wytężoną pracą i uczciwością zdobył zaufanie ludzkie..." (Sieroszew
ski W. ,,Dary W iatru Północnego'' V\/arszawa 1955), lub ,,pełna fanta
stycznych przygód baśń o akcentach wychowawczych" i inne ani nie 
zachęcą, ani nie nauczą niczego młodocianego czytelnika.

Podawanie w adnotacji wieku, dla którego książka jest przezna
czona (dla dzieci od lat 5) wydaje mi się również „konsekwencją tam
tej niekonsekwencja". Zwłaszcza, że nie zawsze się ten wiek podaje, 
a często podaje się błędnie. W ystarczyłoby dodanie poziomu do zna
ku klasyfikacji (u dołu karty), dzieci nie lubią pieczątki ,,dla dzieci".

Poza tym wydaje mi się, że sposób zredagowania adnotacji mie za
chęca do przeczytania książki, a czasem wręcz jest nudny, np.:

Ożogowska H. ,.W M arcellkowej Iklasie" W arszaw a 1955
.rPo w akacjach  M arcelek  przeszedł ido d rug ie j k lasy . M a now ych koilegów d ko- 

łeżanlki. W  szkole uczą sdę p iln ie  d codzień dow iadują isię czegoś now ego i  cieka
wego..."

Odnosi się to do przeważającej większości adnotacji. Zupełnie w y
jątkowo znajdujemy takie jak: ,,a z trzeciej (bajeczki) dowiecie się, 
dlaczego sowa nigdy w dzień nie opuszcza swej dziupli' (Porazińska J. 
Trzy gadułki, Warszawa 1955)

Jak należałoby redagować adnotacje?
Po pierwsze — zastanówmy się jakie elementy treściowe powinna za

wierać adnotacja karty katalogowej?
a) Informację o autorze? Jeśli tak, to czy tylko dla starszych czy 

również dla młodszych, zwłaszcza o ulubionym autorze,
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b) Informację o ilustracjach? Czy informacja taka ma się znajdo
wać tylko dla książek dla młodszych dzieci (używając może terminu 
..obrazek" zamiast „ilustracja”), w każdym razie powinna się zna
leźć w adnotacji do książek popularno-naukowych.

c) Informację o formie literackiej książki? (np. że wierszyki, że baś
nie...). Jak piszę w innym miejscu — trzeba tę informację przesunąć do 
hasła katalogu przedmiotowego?

d) Streszczenie, czy tylko wprowadzenie w treść? Jestem stanow
czo za tym ostatnim w odniesieniu do beletrystyki.

e) Inne formy poinformowania o treści książki? Może najciekaw
szy cytat? (przy utworach wierszowanych, zwłaszcza przy rymowa
nych baśniach). Może sylwetka bohatera? Może zawęzić informację
0 treści do jednego tematu?

Po drugie — Jak adnotacja powinna być napisana? Nie ulega wątpli
wości, że frapująco. Np.:

Ż ukrow ski W. Poirwaniei w T iutiu rlistan ie; „K róiew na W iolinka, có.rka króla Bla- 
blacii została porw ana!" Tak się zaczyna tek s t adnotacji. I dalej: ,,Biedna W iolinka! 
O dnaleźć ją  za w szelka cenę, ale gdzie?"

Niestety po tym obiecującym początku następuje obszerne wytłu
maczenie, gdzie, kto i w jakich okolicznościach królewnę Wiolinkę 
odnalazł.

W związku z tym, co napisałam o sposobie ujmowania adnotacji, na
suwa się wątpliwość, czy możemy pisać zachęcająco o książce nudnej
1 nieciekawej. Jeśli książka mimo to jest pożyteczna, to czy zwracając 
dzieciom uwagę na te pożyteczne momenty nie uchylić się jednak od 
zachęcających uwag? Nie umiem na to odpowiedzieć.

II. P o z o s t a ł e  e l e m e n t y  k a r t y
1. Przede wszystkim hasła katalogu przedmiotowego. Z przykrością 

muszę stwierdzić, że głównym błędem, który tu znajduję, jest znowu 
brak konsekwencji.

a) Hasła ,,literatura dziecięca" — ,,literatura młodzieżowa”. W  przy
dzielaniu tych nagłówków obserwuję zamieszanie. Oto kilka przykładów:

Bobiińisika H. ,,Lipn'iaicy" — określeinie w  adnotacji (zreisztą deż niew łaściw e, ale  
to w .tej cliw ili pomdjam), ,,dla dzieci do .lait 7", liasło kata logu  (pirzeidmiotoweigo ,,li
te ra  tura m łodzieżow a".

Paaitieiejew  L. ,,Lońk:a" Warsziawa 1956 — ma hasło ,,dla m łodzieży od la t 12". 
Taje J. ,,Tania i skarb" Wairszawa 1956 — określen ie  w adnotacji „dla dzieci do 

la t 9", hasło — .li te ra tu ra  młodzieżow a rosyjsika".

Więc ,,literatura młodzieżowa” jest raz już od lat 7, innym razem 
tylko do lat 9, a w iimych podobnych wypadkach książki dla tego wie
ku są określone jako ,,literatura dziecięca”.

W ydaje mi się, że trzeba by sprecyzować pojęcie „literatura mło
dzieżowa” i określić granice wieku młodzieżowego.

b) Hasła ,,baśń” i ,,literatura dziecięca” wymieniają się bez widocz
nej potrzeby. Oto przykłady:

Stieroszewsiki W. ,,Dary W iatru  Północnego" W arszaw a 1955 — hasło ,,L iteratura 
dziecięca polska",

Janujszewska H. ,,Złota jabłoń" — hasło ,,Baśń polska",
Leśmian B. „Przygody Sindbada żeglarza" W arszaw a 1955 — hasło ,,Baśń arabska", 
Jerszow  P. ,,Konik garbusek" W arszaw a 1956 — hasło „L iteratura dziecięca rosy jska" .
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We wszystkich wypadkach mamy do czynienia z baśnią. '
2. Symbole k l a s y f i k a c j i  d z i e s i ę t n e j /  Natknęłam 

się tu na następujące przypadki:
Stefański L. E. „Alchemicy” Warszawa 1955: 884—93 + 784 Hasło 

katalogu przedmiotowego brzmi: 1. Chemia, 2. Literatura młodzie
żowa.

Nieporozumieniem wydaje się sklasyfikowanie A. Mickiewicza „Pa
ni Twardowskiej ' jako literatury dziecięcej 884—93 i W. Scotta ,,Wa- 
verley” jako literatury młodzieżowej.

W związku z tą częścią karty katalogowej wysunęłabym nieśmiało 
następujące propozycje:

A. Czy nie można by dodać do hasła przedmiotowego określenia 
gatunku książki (rodzaj literacki): np. hasło do M. Konopnickiej „Na 
jagody" — literatura dziecięca — baśń; Bunsch K. „Psie Pole" — lite
ratura młodzieżowa — powieść historyczna.

Podobne rozbicie, choć bardzo ogólne spotkałam już na jednej z kart:
Grodzieńska W. ,,Pieśń o towarzyszacłi ' ma hasło — ,,PZPR — be

letrystyka", a więc hasło odsyła do tematu ,,Poezja polska — XX w.' 
i (wprawdzie bardzo ogólnie) do rodzaju.

Dzieci czytają również książki przeznaczone zasadniczo dla dorosłych. 
Czy wtedy nie dawać obok jednego hasła przedmiotowego, drugiego^ 
że to jest również książka dla dzieci? np.:

Oppman A. ,,Wiersze o Starym Mieście” Warszawa 1955, wydane 
przez ,,Naszą Księgarnię”, a adnotacja i hasło — dla dorosłych.

B. Do symbolu klasyfikacji dziesiętnej dodać poniżej symbol kla
syfikacji używanej w bibliotekach dziiecięcych, mianowicie według 
klasyfikacji uwzględniającej poziomy (I — II — III — IV) lub działy 
P.H. - Prz. itd.).

W ydaje mi się, że wprowadzenie tych dodatków do karty katalo
gowej przysłużyłoby się bibliotekarce nie rozbijając adnotacji sporzą
dzanej dla dzieci.

J. Leśniczak

Kazimierz Guzik *
Polanica-Zdrój

PRACA BIBLIOTEKARZA W UZDROWISKU

Charakterystycznym zjawiskiem w pracy bibliotek uzdrowiskowych 
jest częsta zmiana czytelników. Bibliotekarz co cztery, trzy lub dwa 
tygodnie spotyka się z nowymi ludźmi. Musi ich wciągnąć do czytania, 
zaspokoić ich dążenia, wpływać na kształtowanie upodobań czytelni
czych.

Mimo dużej przelotowości czytelników bibliotekarz w uzdrowisku 
tak jak nigdzie ma okazję do stosowania różnych form pracy z książ
ką.

Kuracjusz czy wczasowicz ma stosunkowo dużo czasu, przez uzdro
wisko przewija się wielu ludzi, zatem oddz-iaływanie na społeczeństwo 
jest szersze. W zasadzie bibliotekarz uzdrowiskowy jest pozbawiony
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aktyw u czytelniczego (trudno go wychować w ciągu dwóch, trzech 
tygodni) i dlatego musi być bardziej samodzielny, a formy jego pracy 
muszą być bardziej atrakcyjne.

Oto przykłady dwóch form pracy z książką w naszym uzdrowisku 
Polanicy-Zdroju. Imprezy te mają na celu: już w pierwszych dniach 
pobytu kuracjusza w uzdrowisku zbliżyć do niego książką, uczynić 
zeń czytelnika biblioteki uzdrowiskowej.

Nie wieczorze powitalnym każdego turnusu przeprowadzamy zagadki 
literackie. W ygląda to mndej więcej tak: z demonstrowanych na scenie 
rekwizytów (przedmiotów, osób, sytuacji), które są jak gdyby wzroko
wym ujęciem tytułu, autora lub treści książki, obecni odgadują o ja
ką książkę chodzi. Bibliotekarz odbiera i komentuje odpowiedzi. Gdy 
robi to ciekawie, cała widownia bierze udział w tych ,,rozmowach” bi
bliotekarza z odpowiadającymi. Po omówieniu 12—15 książek, zapo
wiadamy, że jutro lub pojutrze spotkamy się znowu na wieczorze pod 
hasłem ,,Nowe książki w Bibliotece Zdrojowej”.

Na spotkaniu wieczornym bibliotekarz kieruje uwagę kuracjuszów 
na książki wartościowe — nowości wydawnicze, wznowienia albo daw
niejsze godne uwagi pozycje. W czasie dyskusji czytelnicy uzupeł
niają wypowiedzi, pytają się o sprawy związaine z pracą biblioteki 
(godziny wypożyczania, zasób księgozbioru itp.). Na widocznym miej
scu wywieszamy wykazy nabytków ubiegłego miesiąca.

W ten sposób początek jest zrobiony. Czytelnik przekonuje się, 
że bibliotekarz zna się na książkach, i chętnie słucha jego rad przy 
wyborze lektury.

Teraz jest kolej na wieczory pięknego czytania, konkursy czytel
nicze, audycje lokalnego radiowęzła, czy też wieczory poświęcone 
poszczególnym autorom lub zagadnieniom (Wieczór Mickiewiczowski, 
Tuwimowski, Wieczór Ziemi Śląskiej, Boya-Żeleńskiego, Żeromskie
go itp.).

Recytatorów i lektorów na te imprezy znajdujemy wśród kuracju
szy i wczasowiczów, w Polanicy istnieje również miejscowy zespół 
recytatorski. W uzdrowisku jest poza tym muzyk i plastyk, którzy 
w razie potrzeby pomagają w pracy bibliotekarzowi. Rzadziej udaje 
nam się namówić na wieczór autorski któregoś z członków Związku 
Literatów Polskich, przebywających w Uzdrowisku. Czasem sami ku
racjusze występują z własnymi koncepcjami, które bibliotekarz w mia
rę ich przydatności uwzględnia w swojej pracy.

Sprawa właściwego udostępnienia zbiorów ważna jest wszędzie, 
ale w uzdrowisku posiada specjalną wagę. Tylko dobrze wyrobiony 
i cierpliwy czytelnik będzie szukał książki w katalogu skrzynkowym 
czy klamrowym i układał sobie listę lektury na czas pobytu w uzdro
wisku. Większości trzeba pomóc przez różnego rodzaju katalogi cząst
kowe, adnotowane, wywieszki, spisy, zestawienia książek bibliogra
ficznych, podróżniczych, humorystycznych, satyrycznych, literatury 
współczesnej itd. Przy tym katalog ogólny musi być starannie przy
gotowany. Stosuję w nim podział następujący: beletrystyka, a w jej 
obrębie podział wg gatunków literackich; powieść, poezja, dramat. 
W  dziale literatury naukowej (tej jest o wiele mniej) stosuję podział 
wg gałęzi wiedzy.
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Moja praktyka w Uzdrowisku dowodzi, że najwięcej ludzi domaga 
się książek lekkich, których czytanie nie byłoby połączone z większym 
wysiłkiem umysłowym. Takie wymagania są zrozumiałe u tych, którzy 
-się leczą. Tym bardziej w Polanicy, gdzie ogół czytelników to ludzie, 
chorzy na serce, leczący choroby układu krążenia i nerwy.

Ostatnio wychodzi dużo ciekawych książek (w stosunku' do zapo
trzebowania jeszcze nie za dużo) i z ich pomocą bibliotekarz ma często 
okazję prostować spaczone poglądy czytelników, których upodobania 
kształtowały książki Mniszkówny, Courts-Mahler i inne tandetne wy
dawnictwa.

Uwzględniając różne typy uzdrowisk należy moim zdaniem układać 
księgozbiór częściowo wg grup środowiskowych, zawodowych kura
cjuszy. W uzdrowiskach leczących choroby reumatyczne będzie więcej 
pracowników fizycznych, choroby układu krążenia są raczej ,,przywile
jem ” pracowników umysłowych. Oczywiście nie można tego zbytnio 
generalizować.

W  Polanicy-Zdrojn czynione są próby połączenia dwóch istniejących 
bibliotek: Fnnduszu Wczasów Pracowniczych i Komisji Zdrojowej. 
Myślę, że to by było z korzyścią dla obu stron, a przede wszystkim dla 
czytelników. Przy jednolitym kierownictwie można skoordynować pra
ce czytelnicze w uzdrowisku. W większej bibliotece można zaspokoić 
najbardziej wielostronne wymagania czytelnicze. Zyskuje na tym rów
nież personel biblioteki, ponieważ można podzielić pracę kierując się 
umiejętnościami poszczególnych pracowników. Instytucje, których 
księgozbiory wchodzą do wspólnej biblioteki, zachowują prawo włas
ności oraz obowiązek uzupełniania i konserwacji zbiorów, administra
cja zaś i wypożyczanie jest scentralizowane.

Oczywiście sprawa łączenia bibliotek w uzdrowiskach musi być roz
patrywana i realizowana w zależności od warunków terenowych: loka
lu, rozmieszczenia domów wczasowych, pawilonów sanatoryjnych 
itp.

Podaję tych kilka uwag wziętych z codziennej pracy bibliotekarza 
w uzdrowisku z myślą, że koledzy z innych bibliotek tego typu uzu
pełnią je i przedyskutują. Wraz z rozwojem ośrodków wczasowych 
i kuracyjnych stacji klimatycznych wzrasta także odpowiedzialność 
bibliotekarzy w ogólnym zespole pracowników służby zdrowia i pra
cowników kultury.

Kazimierz Guzik

Tadeusz N ożyński 
P om ań

BENIAMIN FRANKLIN

PIONIER CZYTELNICTWA I BIBLIOTEKARSTWA W  AMERYCE

Wśród kilku wybitnych postaci, których pamięć czcimy w bieżącym 
roku na wniosek Światowej Rady Pokoju, znajduje się również jeden 
z czołowych przedstawicieli społeczeństwa amerykańskiego w XVIII 
wieku — Beniamin Franklin.
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Urodził się oh 17 stycznia 1706 r. w. Bostonie jako jedenasty syn emi
granta angielskiego Jozjasza, właściciela małej wytwórni mydła i świec 
oraz Abiah z domu Folger, córki nauczyciela i poety. Zarobki ojca nie 
wystarczały na wszystkie potrzeby licznej rodziny, więc i Beniamin 
musiał, wzorem starszych braci, dość wcześnie zacząć naukę praktycz
nego zawodu. Po rocznym pobycie w tzw. szkole łacińskiej i'po dwu la-' 
tach zwykłej szkoły ludowej, został w 12 roku życia uczniem drukar
skim u swego przyrodniego brata Jakuba. Jako składacz zetknął się z 
książkami, czasopismami, zagadnieniami publicystycznymi, których nie 
mógł opanować i zrozumieć. To go skłoniło do czytania i samodzielnej 
nauki. Z początku czytał bez wyboru, nim zaczął samokształcenie coraz 
bardziej systematyzować i porządkować. W krótce doprowadził do tego, 
że przemycał bezimiennie drobne rozprawki do wydawanej przez brata 
gazety New England Courant. W 1723 г., mając 17 lat, poróżnił się z 
Jakubem i uciekł z domu do Filadelfii, głównego miasta kolonii Pen
sylwanii a zarazem jednego z ważnych ośrodków angielskich w Ame
ryce. W  Filadelfii spędził z małymi przerwami całe dalsze życie. W stą
piwszy jako czeladnik do drukarni Samuela Keimera w dalszym ciągu 
pracował nad swym wykształceniem, co dało mu z czasem rozległą w ie
dzę filozoficzną i przyrodniczą. Opanował samodzielnie język francu
ski, niemiecki i hiszpański oraz uzupełnił wiadomości z łaciny. Przez 
mozolne ćwiczenia wyrobił sobie dobry i jasny styl, zaczął pisywać 
artykuły do gazet i broszury na różne tematy. Około 1730 r. założył w ła
sną drukarnię i po kilku/latach powodzenia dorobił się na tyle, iż mógł, 
powierzywszy przedsiębiorstwo zaufanemu wspólnikowi, poświęcić się 
w większej mierze życiu społecznemu i publicznemu. Doskonały obser
wator życia i ludzi, wysoce humanitarny, umiał Franklin chwytać naj
bardziej palące problemy i trafnie je roz^wiązywać. Stale dążył do po-
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prawy warunków życia współobywateli, w czym pomagał mu wrodzony 
zmysł wynalazczy. W Filadelfii zorganizował straż pożarną, założył 
szpital, zaprojektował udoskonalone oświetlenie ulic i icłi zabrukowa
nie, ulepszył pocztę. Wynalazł m. in. piorunocłiron, dwuogniskowe oku
lary, oszczędny piec pokojowy opalany drzewem (tzw. piec franklinow- 
ski), przyrząd do zdejmowania książek z wysokicłi półek itp. Prowadził 
też samodzielne badania nad elektrycznością przy pomocy skonstruo- 
wanycłi własnoręcznie przyrządów .To rozsławiło jego imię i przynio
sło mu łionorowy stopień magistra sztuk oraz dwa honorowe doktoraty 
uniwersytetów w Oxfordzie i Edynburgu. Te godności naukowe cenił 
bardzo wysoko, a gdy po latacłi znalazł się w Paryżu jako ambasador 
wojującej z Anglikami Ameryki, na zapytanie, jak należy go tytułować, 
odpowiedział, że najmilszym tytułem jest dla niego — doktor. W r. 1752 
został powołany na członka Królewskiego Towarzystwa Naukowego w 
Londynie (Royal Society), które w rok później uczciło go specjalnym 
złotym medalem z napisem ,,eripuit coelo fulmen" (wydarł niebu pio
run) .

Szczery republikanin i demokrata, walczył przez długie lata z nie
sprawiedliwością władz angielskicłi w koloniacłi. Kilkakrotnie posło
wał jako delegat swego miasta i całej kolonii Pensylwanii do Londy
nu, a jako członek Stanowego Zgromadzenia Generalnego, bronił ko
lonistów przed krzywdzącymi i niesłusznymi podatkami oraz ustawami 
celnymi. Na 20 lat przed rewolucją, w 1754 r. przedłożył kongresowi 
kolonii w mieście Albany projekt założenia tzw. Unii Amerykańskiej 
dla obrony przed Francuzami i sprzymierzonymi z nimi Indianami. 
Wskutek rozbieżności zdań projektu tego wówczas nie ucłiwalono.

Nazwisko Franklina znane było we wszystkich koloniach angielskich 
w Ameryce Północnej; gdy wybuchła rewolucja ,znalazł się oczywiście 
wśród jej przywódców. Należał do grona autorów Deklaracji Niepodle
głości z dnia 4 lipca 1776 r. A po wojnie był jednym z redaktorów tek
stu Konstytucji Stanów Zjednoczonych A. P. ogłoszonej w r. 1789. W 
czasie wojny 1776—1783 bawił w Paryżu jako ambasador wojujących 
kolonii. Zawarty za jego sprawą sojusz francusko-amerykański oraz 
związana z tym wojskowa pomoc Francji przyczyniły się w dużym 
stopniu do zwycięstwa Amerykanów.

Po powrocie do ojczyzny w 1785 r. pełnił stary już Franklin obowiąz
ki prezydenta Rady Wykonawczej stanu Pensylwanii i został deputo
wanym do Kongresu. W ostatnim roku przed śmiercią przedstawił Kon
gresowi memoriał o zniesieniu niewolnictwa. Umarł 17 kwietnia 
1790 r. Spoczywa w Filadelfii.

Już w starszym wieku w 1771 r. zaczął spisywać przeznaczone dla 
swego syna Williama wspomnienia pt. ,,Autobiografia", które dopro
wadził, niestety, tylko do r. 1757 r. Mówi tam o swej rodzinie, dzieciń
stwie, nauce, pracy, o ludziach których znał, oraz o wydarzeniach, w 
których brał udział.

Nieco więcej uwagi pragnę poświęcić z kolei działalności Franklina 
na polu czytelnictwa i bibliotekarstwa, opierając się na wspomnianej 
wyżej jego ,,Autobiografii".

W jakiś czas po przybyciu do Filadelfii, w okresie intensywnego do
kształcania się (w r. 1727), założył wraz z 12 młodymi przyjaciółmi ze
spół czytelniczo-dyskusyjny pod nazwą Junto-Club. Klub ten przetrwał 
około 40 lat i przekształcił się później pod dalszym przewodnictwem
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Franklina w Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne, które od r. 1743 
istnieje nieprzerwanie do dzisiaj.

Członkowie klubu zbierali się raz w tygodniu na dyskusje na wskaza
ny temat, a raz na kwartał opracowywali pisemnie dowolnie obrane 
zagadnienie z etyki, filozofii, nauk przyrodniczycłi lub polityki. Ćwiczo
no się także w opracowywaniu tematów literackich i pisaniu wierszy. 
Od czasu do czasu urozmaicano zebrania wycieczkami i sportem.

Franklin pisze w „Autobiografii', że owe zebrania przynosiły duże 
korzyści uczestnikom, między którymi byli ludzie różnego zawodu i po- 
cłiodzenia. W  klubie zrodził się też projekt utworzenia publicznej bi
blioteki.

Członkowie Junto posługiwali się własnymi nielicznymi książkami^ 
które sobie nawzajem pożyczali. Było to jednak uciążliwe, więc w 
1730 r. zaproponował Franklin, aby poszczególne prywatne członkow
skie zbiory połączyć we wspólny księgozbiór .Zebrano kilkadziesiąt 
dzieł i broszur w ciasnym pokoiku, siedzibie klubu. Po roku jednak mu
sieli je właściciele odebrać, gdyż z braku pomieszczenia i należytej 
opieki niszczyły się. Nieudana próba posłużyła jednak za punkt wyjścia 
dla organizacji publicznych bibliotek w Ameryce.

Widząc, że własne siły klubu nie pozwolą na zorganizowanie biblio
teki, zaprojektował Franklin urządzenie abonamentowej wypożyczalni 
książek. Przy pomocy znanego filadelfijskiego prawnika Brockdena 
opracowano komunikat i regulamin korzystania z biblioteki, któremu 
nadano prawną formę umowy z czytelnikiem.

Statut i regulamin miały obowiązywać przez 50 lat. W brew obawom 
Brockdena, instytucja utrzymała się i okazała pożyteczną, o czym po 
wielu latach wspomina Franklin z wielkim zadowoleniem. Początki 
były jednak trudne. W „Autobiografii” czytamy: ,,Tak mało było wów
czas w Filadelfii czytelników i byliśmy tak biedni, że mimo usilnych 
starań, nie mogłem znaleźć więcej niż 50 osób, przeważnie młodzieży 
kupieckiej, skłonnych zapłacić przewidziane statutem 40 szylingów 
wpisowego i 10 szylingów rocznej składki. Rozpoczęliśmy z tym skrom
nym funduszem. Już wkrótce przekonano się jednak o użyteczności 
tej instytucji, inne miasta i prowincje poszły w nasze ślady. Czytanie 
stało się modą, a nasi ludzie nie mając publicznych rozrywek, które by 
ich odrywały od nauki, więcej interesowali się książkami. Po kilku 
latach zauważyli cudzoziemcy, że nasza ludność jest bardziej wykształ
cona i inteligentniejsza niż te same warstwy społeczne w innych kra
jach."

W innym miejscu mówi tak; ,,Była to macierz wszystkich, teraz tak 
licznych północno-amerykańskich bibliotek publicznych. Stała się sama 
poważną placówką i stale się rozwijała. Biblioteki te podniosły ogólną 
oświatę Amerykanów, dały przeciętnym kupcom i farmerom taki po
ziom wiedzy, jaki był udziałem szlachty w innych krajach i może przy
czyniły się w pewnym stopniu do stanowiska, jakie zajęły kolonie 
w obronie swych swobód.”

W 1742 r. otrzymała biblioteka przywilej rządowy. W  kilkadziesiąt 
lat późniei (1789) położono kamień węgielny pod wspaniały gmach Bi
blioteki Filadelfijskie!. W racając do działalności Franklina z młodych 
lat należy jeszcze dodać, że w celu zaopatrywania filadelfiiczyków 
w lekturę, którą w przeważnej części, poza podręcznikami szkolnymi
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i kalendarzami, trzeba było sprowadzać z Anglii, założył obok swej 
dm kam i i sklepu z artykułami papierowymi także księgarnię i przed
siębiorstwo wydawnicze. W latacłi 1729 — 1766 wydawał Franklin 
z dużym powodzeniem ,,Gazetę Pensylwańską”, którą urozmaicał cie
kawymi informacjami i artykułami własnego pióra. Gazeta rozchodziła 
się po całej Pensylwanii za pomocą konnej poczty i miała wielu od
biorców. Niezwykłą popularnością cieszył się też jego ,.Kalendarz 
Ubogiego Ryszarda" (Poor Richards Almanack), który ukazywał się̂  
corocznie przez 25 lat (1733 — 1758).

Franklin był też dobrym publicystą i popularyzatorem wiedzy. Oto 
niektóre z jego prac: .^RozDrawa o wolności, konieczności, radości 
i bólu" (1725), „Rozmowy Filoklesa z Horacjem” (1730), ,,Jak krze
wić pożyteczną wiedzę" (1743), ,,Rozważania nad teraźniejszym stanem' 
miasta Filadelfii" (1747), ,,Projekt dotyczący wychowania młodzieży

Pensylwanii’’ (1747), ,,Doświadczenia i badania nad elektrycznością” 
(1751—54), ,(Historia ustroju i rządu Pensylwanii" (1759), nie licząc 
minóstwa przemówień, drobnych artykułów dziennikarskich, memo
riałów, Mstów etc., o których w „Autobiografii" tylko pobieżnie wspo
mina. Tak pracowite i ruchliwe było życie Franklina, poświęcone zasa
dzie; ,,czyń drugim dobrze”.

Z perspektywy dwóch przeszło wieków łatwiej jest dziś ocenić jego- 
osobowość, lecz i jego współcześni widzieli w nim niezwykłego czło
wieka. Był pierwszym Amerykaninem, który dał się poznać w Euro
pie. Uważano go nietylko za poważnego uczonego i polityka ale i za 
pewnego rodzaju symbol walki o wolność. Gdy w 1781 r. francuski 
rzeźbiarz Houdon wykonał w Paryżu popiersie Franklina, minister 
Turgot i uczony d'Alembert zaproponowali, aby na nim umieścić na
pis: ,,eripuit coelo fulmen et sceptrum tyrannis”. (wyrwał niebu piorun 
i berło tyranom). .

Franklin marzył o tym, aby kiedyś na całym świecie zapanowała 
zgoda i pokój oparty o poszanowanie praw człowieka, co w jednym 
z ostatnich swych listów wyraził w słowach: ,.Oby Bóg sprawił, by n ie  
tylko umiłowanie wolności, lecz także zrozumienie praw człowieka za
panowało wśród wszystkich narodów świata."

Bezpośrednio po zgonie Franklina ogłosiły Stany Zjednoczone cało- 
miesięczną, a Francja trzydniową publiczną żałobę. Wzniesiono mu 
wiele pomników, w ojczyźnie i za granicą. Jego postać i osobowość 
doczekały się, zwłaszcza w Am.eryce i Anglii, licznych opracowań i mo
nografii. Jednym z pierwszych jego biografów był Amerykanin John 
Bigelow (1817—1911), wydawca ,,Autobiografii" (1868) i Zbiorowych 
Dzieł Franklina (1887—88, 10 tomów).

Nie posiadamy dotychczas polskiej pracy o Franklinie ani wydania 
jego dzieł. Nawet w bieżącym, rocznicowym roku nie zainteresowano 
się gruntowniej jego. życiem. Ciekawych możemy odesłać iedynie do 
dwu niewielkich artykułów w miesięczniku ,,Problemy”; Zofii “Kali- 
nowskiei; ,,Beniamin Franklin. W 250 rocznicę urodzin''^) i prof. Marii 
Ossowskie!; Beniamin Franklin jako moralista”, gdzie autorka oma
wia poglądy Franklina na moralność indywidualną i społeczną.^ Jest

1) N r 4''56. s. 236 — 239.
2) Nx 5/56., s. 313 — 320.
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to fragment z przygotowywanej i mającej ukazać się w najbliższym 
czasie książki p.t. „Moralność mieszczańska'. Oba artykuły zawierają 
ciekawe ilustracje.

Tadeusz Nożyński

BIBLIOTEKI W  IZRAELU

Państw o Izraeil liczące ponad pó łto ra  m iliona m ieszitańców ' posiaida obecnie 758 
b ib lio tek  publicznych o łącznych zasobach ponad 2 800 000 ■woluminów. Po, odlicze
niu unieruchom ionego półm ilionow ego księgozibioru uniw ersy teck iego  na Górze 
Soopus, zaisoby b iblioteczne Iizraela w ynoszą ok. 2 300 000 wolum inów, co daje 'realiza
c ję  ok. 1,5 książki n a  jednego miesz,kańca (podczas gdy np. w L ibanie przypada 
1 książka na 4 m ieszkańców ).

N ajpow ażniejszą b ib lio teką je s t Żydow ska Nai'odowa i U niw ersytecka Biblio
teka  w Jerozolim ie. Pow stała ona w 1892 r., a jej szybki rozwój rozpoczął się 
w 1926 r., gdy przejął ją  U niw ersy tet H ebrajski; w okresie od 1926 do 194в r. 
biblioteka ta w zrosła z 70 tys. do 500 tys. w oluminów.

Gdy po podziale Jerozolim y Góra Scopus przypad ła  w udziale Jordanii, te  
półm ilionow e zbioiy  książek zostały  odcięte od Izraela. Rozpoczęto w ówczas ponow 
nie grom adzenie księgozbioru, k tó ry  ipo upływ ie p ięciu  la t stał się najw iększym  w 
k ra ju : zbiory obejm ują około 800 ООО wolum inów, w .tym 3 600 rękopisów , ko lekcje  
map, nut, autografów  i portretów .

Biblioteka o trzym uje rocznie ok. 6 ООО ty tu łów  czasopism  i w ydaw nictw  ciągłych. 
Roczny przyby tek  w ynosi p rzeciętn ie  ok. 40 ООО woL, lecz znaczna jego część po
chodzi z darów , n ie  zaw sze w artościow ych.

B iblioteka ta  znajdu je  się w  bardzo trudnych  w arunkach  lokalow ych, m ieści się 
w sześciu budynkach położonych w różnych dzieilnicach Jerozolim y.

Zasoby szeregu b ib lio tek  prow adzonych przy un iw ersy te tach  i innych urzędach 
państw ow ych można ocenić ogółeim na  ok. 55 000 wo'l.

Z bib lio tek  insty tu tów  i tow arzystw  naukow o-badaw czych w ym ienić należy Bi
b lio tekę Insty tu tu  Technologicznego w Haiilfie. ,(ok. 40 000 woi.) i B ibliotekę Naii- 
kowego Insty tu tu  imi. W eizm ana w Rohovot. iPoważne księgozbiory  z dziedziny 
ro ln ictw a posiada: In sty tu t Studiów  Rolniczych i iNauk Przyi-odniczych im. A. D. 
G ordona w D egania oraz S tacja Badań Rolniczych w R ohovat { ponad  4 ООО książek 
oraz ok. 35 000 broszur pow ielanych).

W śród b ib lio tek  m edycznych na czoło w ysuw a się B iblioteka Lekarska im. Ju liu 
sza Ja rche  p rzy  Żydow skiej N arodow ej i U niwersyteckietj B ibliotece w Jerozolim ie; 
posiada ona 21 filii na prow incji. W iększość szpitali prow adzi b ib lio tek i z funduszów 
w łasnych i  z tzw. Funduszu Poimiocy Charym .

Biblioteka In s ty tu tu  Badań Ekonom icznych A gencji Żydow skiej dla Palestyny jes t 
najw iększą p laców ką teigo typu na  Bliskim W schodzie; jeat ona w cielona — z za
chow aniem  autonom ii — do Żydow skiej N arodow ej i U niw ersy teck iej Biblioteki.

N ajw iększe zbiory druków  i rękopisów  dotyczących zagadnień ruchu robotn icze
go zaw iera A rchiw um  Pracy w Tel A vivie. W  ostatn ich  la tach  założono now ą 
bib lio tekę o podobnej problemaityce w Kfar Saba; zaw iera ona ok. 29 000 wol. 
■głównie z dziedziny nauk  społecznych.

W  ostatn ich  la tach  rozw inęły się  znacznie b iblioteki związków zaw odow ych oraz 
■Stowarzyszenia Producentów .
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C entralne A rchiw um  Sjonistyczne w Jerozolim ie posiada ponad 30 000 książeik: 
i b roszur z dziedziny h is to rii sjlonizmu i odrodzenia Palesityny o'raz ok. 160 000 teczek 
dokum entów .

N ajw iększą z bib,lio.tek o charak terze religijnym  jes t B iblioteka w Rambam 
w  Tel-A vivie oraz Biblioteka Rabiiniczna założona przed dwoma la ty  w Jerozolimie- 
przez M inisterstw o W yznań Religijnych.

N ajpow ażniejszą b ib lio teką pośw ięconą zagadnieniom  sztuki je s t Bibliot^ćaT 
Sztuki M uzeum  Narodowego, w Jerozolim ie licząca ok. 20 000' wol. i ponad  100 000‘ 
fotografii i reprodukcji.

Za,Tząd M iejski w T el-A vivie łącznie z M inisterstw em  O św iaty założył osiatnio ' 
B ibliotekę M uzyczną. P laców ka ta służy studentom  i uczniom konserw atorium  i szikół 
m uzycznych, a dział M uzyczny Żydowskiej N arodow ej i Uniwersyteickiej Biblioteki 
dąży do. zaspokojenia potrzeb  muzykologów  i m uzyków  zaw odowych.

Spośród b ib lio tek  p ryw atnych  zasługuje przede w szystkim  na  uwaigę księgozbiór 
SaLmana Schockena, znanego w ydaw cy i m iłośnika książki, liczący ponad 50 ООО 
tom ów z dziedziny średniow iecznej poezji żydow skiej, liturgii żydow skiej oraz. 
lite ra tu ry  niem ieckiej, udositępniony studiującym .

W śród b ib lio tek  pow szechnych najbogatsza w  książki jes t M iejska Biblioteka 
w  Tel-A viv licząca ponad  100 ООО tomów. Ponadto w  m iastach i na w siach funkcjo
n u ją  liczne b ib lio teki pow szechne; do najw iększych należą; Biblioteka w Haiifie (po
nad 40 000 wol.), w Petach T ikvah >(17 000 wol.), w Kfar G iladi (ponad f8 ООО wol.).

Biblioitekairstwo. w Izraelu jeist w  stadium  organizacji. Podabnie jak  i inne grupy  
fachow ców  w  Izraelu, b ib lio tekarze nie tw orzą jednolite j kadry, pochodzą oni bowiem  
z różnych krajów , gdzie przeszli przeszkolenie fachow e w edług zasad przy ję tych  
w danym  państw ie.

N ie ma tu jeszcze szkoły b ib lio tekarskiej, organizow ane są tylko k ró tk ie  kursy  
szkoleniow e. U niw ersytet H ebrajsk i p lanuje  założenie studium  biblioteikarskiego.

System  katalogow ania w Izraelu  niei jest dotychczas jednolity . W iększość b ib lio
tek  naukow ych p rzy jęła  k lasyfikację  dziesiętną Deweya, do k tórej w prow adzono 
szereg uzupełnień ze w zględu na specyficzne w arunki w  Izraelu. Inne b iblioteki 
stosu ją  różne sposoby kałalogoiwania i k lasyfikacji. N ajw iększe b iblioteki naukow e 
p racu ją  w g przepisów  przy ję tych  przez Stow arzyszenie Bibliotek A m erykańskich,- 
przep isy  te  jodnak są zm odyfikow ane dla potrzeb  lokalnych.

Żydow ska N arodow a i U niw ersytecka Biblioiteka w ydaje  kw arta ln ik  „K iryat 
Sefer", k tó ry  irejestruje publikacje zarów no ukazujące się w Izraelu, jak  i judaica 
oraz hebraica publikow ane za granicą, podaje spis ukazujących się w czasopi
sm ach naukow ych artykułów  dotyczących spraw  żydow skich, publiku je  studia- 
i no tatk i z zakresu  bibliografii.

W ydział B iblioteczny N aczelnego Związku Zawodow ego Żydowskiego (Histadrut) 
w ydaje  czasopismo bib lio tekarsk ie  „,Yad-la-iKorś".

Założone przed czterom a la ty  Żydowskie Stow arzyszenie B ibliotekarzy zam ierza 
p rzystąpić do pow ażniejszych prac z zakresu bibliografii.

Pod w zględem ruchu w ydaw niczego Izrael zajm uje przodujące m iejsce. W edług 
danych opublikow anych przez ONZ jedna książka w Izraelu przypada na 1 587 m iesz
kańców , podczas gdy np. w Anglii — na 2 611 m ieszkańców . W iele je s t jeszcze 
jed nak  niedociągnięć w dziedzinie zaopatrzenia w ksią-żikę. B iblioteki n ie  są zdolne 
zaspokoić całkow icie potrzeb czytelniczych, zwłaszcza m łodzieży studiującej.

Jednakże porów nanie  stanu  obecnegio w tej dziedzinie ze stanem, jak i był o jedno- 
pokolenie w stecz, w ykazuje  duży postęp.

Na podstaw ie artykułu  Edmunda Siilbernera pt. ,,Libraries in Israel" — 
Middile Eastern A ffairs r. 1955 nr 3 s, 78—83, oprać, M aria Skurato-wicz.
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H alina  K iepurska 
W arszaw a

TROCHĘ WRAŻEŃ Z PRAGiI CZESKIEJ

G dy w ybizeżem  M asairyka nad  W ełtaw ą dojdzie się do  m osłu K arola, by  
obejrzeć ten najipiękniejszy chyba m ost św iata, s ięga jący  w iekiem  XIV stu lecia 
dochodzim y do K lem entinum , w ielk ich  zabytkow ych  budow li po jezuickich . T utaj 
m ieszczą się cz te ry  głów ne bib lio tek i Pragi: U niw ersytecka, k tó ra  do n iedaw na p ra 
cow ała razem  z Narod,ową, N arodow a — spe łn ia jąca  ak tu a ln ie  ro lę  naszego In s ty tu 
tu  Bibliograficznego, S łow iańska, o bardzo in te resu jących  zb iorach ' oraz C entralna 
B iblioteka Techniczna.

pom ieszczeniach bibliotecznych, mimo narzekań  naszych  gospodarzy  na c ia
sno tę  je s t dużo m iejsca. Liczne i p rzestronne czyte ln ie oraz sale o ch arak te rze  m u
zealnym , jak  sa la  z zegaram i, stara  sala b iblioteczna z glo'busami i inne czymią w ra
żen ie  zupełnego ,,,dosytu" przestrzennego,

W  dziale opracow ania zbioru  Biblioteki U niw ersyteckiej naszą c ichą zazdrość 
budzi ogrom na ilość w ydaw nictw  zagranicznych( w pływ  bieżący). Pytam y o trudności 
w  prow adzeniu  w ym iany bibliotecznej. O trzym ujem y odpow iedź, że przew idziane, na 
te n  ce l finanse są w ystarczająco  duże. W ym iana z Zachodem  rozw ija się pom yślnie, 
gorzej z n iek tórym i kra jam i dem okracji ludaw ej. Do grupy  państw  z k tórym i w ym ia
na je s t n a jtru d n ie jsza  należy  i Polska. (Uśmiecłiamy się z zażenow aniem  i m ilcząco 
p rzy jm ujem y te za.rzuty). Z resztą  w  każdej ze zw iedzanych b ib lio tek  jesteśm y często
w ani, w ypow iadanym  z m iłym  uśm iechem , życzeniem : ,,Bardzo byśm y pragnęli, by  
w ym iana książek  z Polską rozw ijała  się lepiej"). Pom yślnie zato u k łada ją  się  ko n 
ta k ty  IZ NRD. O becnie B iblioteka U niw ersy tecka w Pradze w ym ienia m iesięcznie 
z NIRD okoio 100 książek. (Dla porów nania — w  ciągu ostatn iego roku  B iblioteka 
N arodow a w  W arszaw ie drogą w ym iany  uzyskała  z NiRD 122 książk i i 64 czaso
pisma).

Inform acji o now ych zagranicznych naibytkach b ib lio tek  naukow ych dostarcza 
czyteln ikow i czeskiem u m iesięcznik Biblioteki U niw ersy teck iej „N ovinky sta tn ich  
a  vededkych kn ihoven  CSR". Tego typu  cen tra ln a  ew 'idencja w ydaje  się na js łu szn ie j
szym sposobem  re je s trac ji now ych  nabytków  biblio tecznych i je s t do tąd  n iezreali- 
zowaaiyan prajgnieniem b ib lio tekarstw a  polskiego.

Oparacowanie książek  tak  w  B ibliotece U niw ersyteckiej, ja k  i w  innych p rzepro 
w adzane je s t bardzo spraw nie i oszczędza w ielu  zibędnych m anipulacji. N a uw agę 
■zasługuje kon tro la  czasu ,,drogi książki". K ażde w ydaw nictw o w pływ ające do bib lio
tek i o trzym uje k a rtę  kon tro lną, k tó re j jedna  część .zostaje w  karto tece , d ruga w ęd ru 
je  z książką do momemtu, gdy ta zostanie oddana do m agazynu — w tedy  w raca  do 
karto tek i w pływ ów . W  ten  sposób unika się g^inięcia książek i  p rzetrzym yw ania ich 
:zbyt długo w  poszczególnych oddziałach.

'Przy obsłudze czytelników  w ykorzystane są środki m echaniczne (poczta pneum a
tyczna), a bezpieczeństw o zbiorów  zapew niają  aiuitomatyczne dzw onki alarm ow e. 
(Biblioteka Techniczna).

BLblioiteka N arodow a, k tó ra  jak  już wspomniamo je s t odpow iednikiem  naszego 
In s ty tu tu  Bibliograficznego, prow adzi centrailne p race  b ibliograficzne — w ydaje  b ie 
żącą  b ib liografię narodow ą oiaz p rzygotow uje narodow ą b ib liografię retrospek tyw ną. 
B ibliografia ta  będzie jednocześnie spełn iała rolę kataloigu,, gdyż każda z pozycji 
zostan ie  zaopatrzona w sygnatu rę biblioteczną. M yśl bardzo słuszna i сешш zw a
żyw szy  trudnośc i trafien ia  do w ielu  daw nych w ydaw nictw .
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N ajciekaw sze ze zibiorów biblio tek  m ieszczących sie w  K lem entinum  są dla 
>czytelnika polskiego zibiory B iblioteki S łow iańskiej. Pow stała ona w  roku  1924 
•z B iblioteki M inisterstw a Spraw  Zagraniczmycih, a w  chw ili obecnej liczy około pół 
m iliona w.oluminów. W  tej liczbie m ieści się na jw iększy  poza Związkiem  Radzieckim, 
p o  Bibliotece K ongresu w W aszyngtonie^zbiór rossiców . Szczególnie ceiune są kom 
p le ty  dziewiętnasitowiecznych. czasopism  rosyjskicti ja k  „.Kołokoł", „Sow rem iennik" 
i inne. Polonica tej b ib lio tek i sięgają  50 000 egz.

W  Bibliotece T echnicznej dłużej zaitrzymuje nas dział iredakcji centralnego kaita- 
3oku czasopism . O pracow anie centralnych  katalogów  zbiorów  należy  do szczególnie 
-ważnych, zbyt często jed n ak  niedocenianych, zadań  b ib lio tekarskich . Problem  ten 
~w k ra jach , przez k tó re  p rzeszła zaw ierucha w ojenna, a zbiory  w  znacznej części 
3osta ly  zniszczone, gdzie kom plet jednego czasopism a trzeba zbierać w  k ilku  albo 
kilkunasitu b ibliotekach, je s t szczególnie palący. Przeszkodą w  jego rozw iązaniu  są 
n ajczęśc ie j trudności finansow e. W  Piradze un iknięto  tego rodzaju kłopotów . O pisy  
kata logow e nadsy łane  są do Biblioteki Technicznej bezpłatnie. (O czywiście m ożliwe 
to je s t p rzy  w ystarczającej ilości personelu). W  1955 r. został w ydany  I tom  katalo- 

■gu pt. ,,Soupis cizozem skych period ik  tecłin ickych a p fibuznych v  knihovnach 
C eskoslovenske republiky. Z akładni soupis z bet 1928— 1953". O bejm uje on 5762 ty 
tu ły  czasopism  (do lite ry  „L"),, przechow yw anych w k ilkuset b ib lio tekach  k raju . 
II tom tego w ydaw nictw a je s t ak tualn ie  redągoiwany i ma być w  najbliższym  czasie 
o d d an y  do druku.

Jad ąc  w  k ierunku  Strachow a na drugiej .stron ie  W ełtaw y, m ijam y n ie ładny  żółty  
budynek , -wyglądający n ad  w yraz niepoziornie. Dziwi nas w iadom ość, że tu ta j m ie
ściło się M inisterstw o K ultury  obecnie połączone z M inisterstw em  O św iaty. Stanow i 
to  zbyt silmy kontras-t z oglądaną uprzednio B iblioteką M iejską, dużym, now oczes
nym  gmachem. Sama w ypożyczalnia zajm uje w  niej w ięcej m iejsca, niż n iejedna 
•czytelnia naszych bibliotek. Dzięki te j przestrzen i w  w ypożyczalni może być u sta 
w iony  20 tysięczny  księgozbiór podręczny. Każdy z czyteln ików  ma tu  w olny dostęp 
do  półetk, z k tó rych  wybiera, sobie in teresu jące  go książki. Poza tym  ma do dyspo- 
■zycji półm ilionow y księgozbiór przechow yw any w  m agazynie. U m ieszczony tuż 
p rzy  drzw iach punk t in form acyjny  służy pom ocą w  poszukiw aniach. Obok w y
pożyczalni czy^ellшe: ogólna, dla studentów , m uzyczna i tea tra lna  (której 120 ty 
sięczny księgozbiór je s t jednym  z najw iększych tego typu w Europie), dziecięca 
film owo-iteatralna i sala młodzieżowa. Im ponujące!

Pam atnik n a rodn iha  p isem nictv i (Muzeum lite ra tu ry  narodow ej) na S trahovie, 
m ieści się w odnow ionym  w okresie baroku  daw nym  klasztorze p rem onstrantów  
z XII w ieku. U rządzone je s t ono ze szczególną a tenc ją  dla traidycji narodow ej.

Sama B iblioteka S trahow ska m ieści się w zabytkow ych pom ieszczeniacli. Sala 
teologiczna i filozoficzna m ają  osiem nastow ieczne freski. W  tej o sta tn ie j, ściany 
n-d poziom ie dwóch kondygnacji, w ypełn iają  książki.

By posm akow ać trochę starej Pragi trzeba  jeszcze przebiec przez H radczany, 
obejrzeć Loreto na Zamku, zajrzeć na Złotą Uliczkę, gdzie k ilkanaście  domków 
zam ieszkują  la ik i w yobrażające daw nych ludzi i  koniecznie z w ieży Ratusza pod
patrzeć 12 apostołów , gdy ukażą się w okienkach w porze w yb ijan ia  przez zegar 
godziny.

W yjeżdżam y oczarow ani p ięknem  Pragi i m ile ujęci nadzw yczaj serdecznym  przy
jęciem .

H. K iepursl.a
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W  dii.ach od 2 do 4 w rześnia br. odbyła się w M onachium  ko le jn a  doroczna, 
sesja  Rady Federacji (Conseil de la Federation  In ternationale  des A ssociations de 
Bibliolhecaire®, angielski skrót: IFLA).

W  sesji w zięło mdlział ponad  60 delegatów  oiaz przeszło 30 obserw atorów  (gości)
z dw udziestu k ilku  krajów . W śród obserw atorów  przew ażali N iem cy z Monachium, 
i innych m iast zachodnich N iemiec, ale była rów nież ko leżanka z D rezna (NRD),
kolega z Rangoonu (Hurma) i iinni.

Pierwsze n ieoficjalne zapoznanie uczestn ików  nastąp iło  na w ystaw ie inkunaibulów 
i rękopisów  zorganizowamej przez B ayerische Staatsbiibliothek. Tegoż dnia uczestn icy  
zgrom adzili się  w M iędzynarodow ej Bibliotece dla Dzieci i M łodzieży.

iNa zebranru  p lenarnym  3.1Х., po przem ów ieniu  pow italnym  przedstaw iciela w ładz
baw arskich  zagaił na rady  Prezes Federacji p. P ierre Bourgois, D yrektor B iblioteki 
N arodow ej w Bernie, po czym nastąpiło  prezen tow anie się uczestników . Se
k re tarz  G eneralny  Federacji T. P. Sevensm a, em ery tow any dy rek to r Biblioteki U ni
w ersy teck iej w Leyidzie, p rzedstaw ił k ró tk ie  spraw ozdanie z działalności. Dłuższe: 
przem ów ienie w ygłosił E. J. C artej, szef w ydziału biblMotek UNESCO, k tóra  to 
in sty tucja  żywo w spółpracu je  z IFLA, zw racając się doń o opinie w spraw ach fa
chow ych, finansując pew ne prace, pośrednicząc w pew nym  sensie pom iędzy IFLA 
a PID (M iędzynarodow a Federacja  D okum entacji) itd.

Po południu  rozpoczęły prace  nasitępujące kom isje r sekcje: b ib lio tek  narodo
w ych i uniw ersy teck ich , bib lio tek  szpitalnych, b ib lio tek  parlam en tarnych  i adm ini
stracyjnych, statystyczna, b ib lio tek  w yższych szkól technicznych.

N a drugi dzień ipodjęły prace  sekcje: ibibliotek pow szechnych, przepisów  kata logo
wych, w ym iany w ydaw nictw , a następnie: konserw acji starych  druków  i dokum en
tów, katalogów  centralnych, do spraw  czasopism  i w ydaw nictw  sery jnych  oraz n ie 
przew idziana w program ie i od k ilku  la t n ieczynna — spraw  zaw odu bibliotekarskieigo.

Kom isje i sekcje  po dyskusji sform ułowały swe w nioski, k tóre  odczytano na p le
num  i p rzy ję te  przez Radę IFLA na posiedzeniu plenarnym . Ponadto p. Brummel 
(Holender), dyrek to r K rólew skiej Biblioteki w H adze odczytał k ra tk i referat do ty
czący w ypożyczeń m iędzybibliotecznych w skali m iędzynarodow ej. Rada^ przyjęła 
zaproponow any przez p. Sevensm a tem at najbliższiej p racy  konkursow ej dla ub iega
jących  się o sta łą  nagrodę jego imienia. K olejna nagroda ma być przyznana w roku' 
1958. Tem atem  tym  jest: ,,Służba inform acyjno-ibibliograficzna w biblioitece". Zebrani 
przyjęli rów nież propozycję aby Biuro W ykonaw cze Rady pow ołało jeszcze jednego 
w iceprezesa i aby był to przedstaw iciel narodów  Azji. O becnie w iceprezesam i sąr: 
Francuz J. Cain, dy rek to r Biblioteki N arodow ej w Paryżu, A nglik L. R. Mac Colvin, 
dyrek to r Biblioteki Publicznej dzielnicy W estm inster w Londynie, A m erykanin  D. W.. 
Bryant, Cambridge, (M assachussets) oraz N iem iec G. Hofmann, dy rek to r Bayerische- 
S taatsb ib lio thek  w M onachium . H onorow ym  w iceprezesem  je s t prof. A. B irkenm ajer.

N astępnym  punktem  program u było złożenie spraw ozdań stow arzyszeń należących  
do federac ji (na piśmie).

D elegacja polska sk ładająca się z koi. Ireny  Morszityinkiewiczowej i kol. Czesława 
K ozieła złożyła spraw ozdanie obejmująoei k ilka  la t  (od x. 1949). N a następną ses ję  
w  r. 1957 delegacja polska zaprosiła Radę IFLA do W arszaw y. Jed n ak że  wobec tego,, 
że juiż przedtym  zostało zgłoszone zaproszenie Francji, poparte  gorącym  przem ów ie
niem  dyr. Cain, k tó ry  stw ierdził, że F rancja  od 20 la t nie może doczekać się za

SESJA MIĘDZYNARODOW EJ FEDERACJI ZW IĄZKÓW  B'IlBLIDTEKARZY

276



szczytu goszczenia u siebie członków Rady — uzgodniono, że W arszaw a będzie m iej
scem  spotkania IFLA w późniejszych latach, ew entualnie łącznie z przew idzianą 
w  W airszawie sesją FID.

Irena M orsztynikiewiczowa

Prace poszczególnych Komisji i Sekcji prow adzone były spraw nie, z dużą um iejąt- 
nością  k ie row an ia  dyskusją  i dochodzenia do w niosków . Wairto by było zastosow ać 
te um iejętność na naszych wielogodzininych, rozgadanych o w szystkim  zebraniach 
: naradach . N atom iast cechą ujem ną prac w iększości kom isji i sekcji było, że 
członkow ie IFŁA nie 0'trzymali wcześiniej m ateriałów  w noszonych pod obrady , że 
w sku tek  tego n ie można było w cześniej przygotow ać się do obrad, uzgodnić n iek tó 
rych spraw  we właisnym stow arzyszeniu, aby móc reprezentow ać ńie tylko indyw i
dualny  pogląd delegata. S tow arzyszenie B ibliotekarzy -Polskich otrzym ało przed w y
słaniem  delegatów  do M onachium  m ateria ły  tylko z dwu Sekcji: b ib lio tek  pow 
szechnych i w ym iany w ydaw nictw . A nie m ożna przypuszczać, że 'było ono jakim ś 
w yjątkiem .

Ze szczegółową tem atyką i w ynikam i sesji będzie można zapoznać się bliżej do
p iero  po opublikowaniiu je j dokum entacji. O becnie podajem y przykładow o n iek tó re  
W ażniejsze problem y poruszane w  obradach, opierając się na raportach  i w nioskach 
kom isji i sekc ji zgłoszonych na końcow ym  posiedzeniu  p lenarnym  oTaz na osobi'- 
stych no ta tkach  z obrad, w których  'braliśmy u d z ia ł

Sekcja Biblio-tek Nairodowych i N aukow ych na przykład  w ysunęła  następu jące  
■główne zagadnienia: Czy należy zachow ać przew ażającą hum anistyczną bazę starych  
b ib lio tek  uniw ersalnych, a zbiory z zakresu nauk przyrodniczych i techniki umieścić 
w  innych, specjalnych  bib lio tekach — i czy w takim  razie 'rozdzielić między dwie 
lub w ięcej in sty tucji bibliotecznych odpow iedzialność za grom adzenie egzem plarza 
obow iązkow ego i prow adzenie oficjalnej wyimiany m iędzynarodow ej? Czy is tn ie ją— 
i jak ie— zasadnicze różnice w rodzaju usług św iadczonych przez w ielką biibliotekę 
un iw ersalną i b ib lio tekę specjalną? Czy bibliio.teki naukow e będą irozwijać now o
czesne technik i (np. m echaniczne sortow anie inform acji) i jak  dostosują je  do 
daw niej stosow anych  m etod?

Szereg spraw  poruszanych w dyskusji dotyczy kw estii, k tóre i u nas są palące 
bardzo — ja k  koordynacja  zakupu książek zagranicznych, potrzeba w ychow ania 
użytkow ników  biblioteki, spirawa oszczędności m iejsca w m agazynach i katalogach. 
Sekcja postanow iła przygotow ać spraw ozdania d.otyczące zagadnienia stosunków  

bib lio tek  w ydziałow ych do bib licteki głównej, zadań bib lio tek i narodow ej, norm ali
zacji k a rt katalogow ych.

O to  dalsze p rzykłady  w niosków  w ysuniętych w poszczególnych Kom isjach 
i Sekcjach:

UNESCO pow inno zwrócić uw agę rządom należących do niego państw  na potrzebę 
zatrudnian ia  w b ib lio tekach urzędow ych personelu  w ykw alifikow anego w bibliote- 
karsitwie i bibliografii.

N ależy w ydać u lo tkę  p ropagującą ideę b ib lio tek  szpitalnych.
N ależy przeprow adzić ankietę dotyczącą zagadnień m iędzynarodow ej w ym iany 

w ydaw nictw , ustalić, k tó re  w ydaw nictw a należy  trak tow ać jako urzędow e (oficjalne) 
i k tóre  z nich m ają być przedm iotem  w ym iany.

Poszczególne stow arzyszenia należące do Federacji pow inny  w ydać spisy m anu
skryptów  i druków  reprodukow anych  całkow icie jako  mikirofilimy lub facsimilia, 
a  taikże ogłosić w yniki przeprow adzonych pirzez siebie badań  w zakresie w arunków  
i środków  konserw acji zabytkow ych dokum entów. j
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N ależy opublikow ać dla u łatw ien ia  p racy  biblio-tekarzy i badaczy narodow e sp isy  
zaw ierające w ybór bieżących periodyków  oraz w ydaw ać spisy  dubletów  czasopisirt 
dla celów  w ym iany  m iędzynarodow ej.

N ależy  zw ołać dw udniow ą konferencję  pośw ięconą . zagadnieniu  katalogów  cen
tralnych.

Pożądane je s t przeprow adzenie przez UiNESCO ank ie ty  dotyczącej zasad k lasyfiko
w ania podręczników  szkolnych w  s ta ty styce  w ydaw nictw  (jako odrębnej g ru p y  
czy w edług zaw artości rzeczow ej). K w estii te j nie zdołano uzgodnić w  Kom isji S ta
tystycznej.

Bogate m ateria ły  prizyniosły obrady Sekcji B ibliotek Pow szechnych n ad  p rzygoto
w anym  przez dy rek to ra  Biblioteki M iejskiej w  W estm inster (Londyn) p. L. R., 
McColvifn pro jek tem  norm  działalności b ib lio tek i, pow szechnej (Standards of Public: 
L ibrary  Service). P ro jek t ten  zaw iera ogólne zasady  i szczegółowe przyk łady  obli
czania ilości tom ów w  poszczególnych działach księgozbio iu  i  w  różnych typach, 
placów ek, zasady  p lanow ania kosztów  uzupełniania księgozbiorów , rozm ieszczenia, 
p laców ek, liczby godzin o tw arcia, liczebności i kw alifikacji personelu  itd. Nowa. 
w ersja  p ro jek tu , z uw zględnieniem  pop raw ek  w ysuniętych  n a  sesji w Monachium,, 
ma być w kró tce n adesłana  do członków  Federacji. O publikujem y ją  w  obszernynt 
w yciągu, ab y  skonfrontow ać staw iane ta ta  w ym agania z naszym i w arim kam i i pod
dać je  pod dyskusję.

S tow arzyszenie B ibliotekarzy Polskich poczyni zapew ne odpow iednie kroki, aby- 
b ib lio tekarze po lscy  w łączyli się bardziej czynnie niż dotychczas w  prace  IFLA i za
znaczyli na następnej sesji pow ażny w kład  polskiej m yśli bib lio tekoznaw czej. Stać- 
nas na to.

C zesław  K ozio ł

RECENZJE

Kazimierz W ojciechow ski: SZTUKA CZYTANIA. O brazki z życia i wskazówka 
w raz ze słow nikiem  w yrazów  obcych. W arszaw a 1956 W yd. Zw iązkow e CRZZ,. 
8» s. 302, 1 nlb.

W  czasie O gólnopolskiego Z jazdu B ibliotekarzy ukazała się po raz pierwszy
w  sprzedaży ,,Sztuka czytania" K. W ojciechow skiego. K siążka w zbudziła duże za
in teresow anie zarów no w śród starych  ośw iatow ców , k tó rzy  znając doświadczonego,
ośw iatow ca chcieli poznać jego obecne pog lądy  i w skazów ki, jak  i w śród  młodych, 
b ib lio tekarzy  szukających  pom ocy w rozw iązyw aniu trudnych  problem ów  sw o je j 
codziennej p racy  z czytelnikiiem.

„Sztuka czytania", to książka pi-zeznaczona dla czyte ln ika początku jącego , napi
sana  przystępnie , z zachow aniem  popraw ności naukow ych sform ułowań.

O w ielk iej przejrzystości i jasności uk ładu  p rzekonu je  spis rzeczy i wstęp»
w skazujący  kto i ja k  może z książki korzystać, a także i sam sposób przedstaw ia
n ia treści.

A utor postaw ił sobie (i konsekw entn ie  przeprow adził) bardzo trudne zadanie —  
dać kró tk i przew odnik  czyteln ikow i, k tó ry  z książki ko rzysta  bardzo rzadko lub 
w cale. Przew odnik ten  ma w skazać odbiorcy korzyści m ateria lne i duchow e płynące 
z lek tury , ma dać obraz — przynajm niej w  zarysie  — osiągnięć sam ouków, zachęcić 
do korzystan ia  z piśm iennictw a, ma nauczyć, jak  poruszać się w  tym ogrom nym  
bogactw ie w iedzy i kultu ry , jak  w ykorzystać pom oce przygotow ane przez b ib lio te
karzy, księgarzy, naukow ców .
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W szechstronność ta jesit tym  trudniejsza do zrealizow ania, że obejm uje szeroki: 
w achlarz problem ów  naszego życia w spółczesnego, posługując się  bogatym  wyboirem 
w ydaw nictw , z k tó rych  czy te ln ik  może korzystać.

A utor zaczyna od gaw ędy m iędzy bibliotekarlcą, gospodynią w ie jską  i rolnikiem . 
M a ona zapoznać czyte ln ika z m iłośnikam i książek, w ielkim i naukow cam i, pisarzam i
0 św iatow ej sławie, a  także z ludżma, k tó rzy  w iedzę i iksiążki grom adzili w  mnie/j- 
szym zakresie  — z robotnikam i i chłopam i-działaczam i społecznymi., i ośw iatowym i, 
k tó rzy  dzięki sam odzielnie zdobytej w książkach w iedzy osiągali w  życiu w qpaniałe 
reizulltaty. Ja k  w  zw ykłej gaw ędzie autor zaczyna od ludzi znajom ych, następn ie  
p rzedstaw ia czytelnikom  tak ich  działaczy ośw iatow ych jak  K ajka, W aatu ła , p rze
chodzi do tw órczości M ickiew icza, Darwina, M arksa, 'wybitnych p isarzy  w spół
czesnych, by  m ówić następn ie  o zastosow aniu  w iedzy zdoibytej z książek w  życiu 
politycznym . W ojciechow ski nie staw ia sobie p rzy  tym  za ceł jak iegoś system atycz
nego w ykładu  o p isarzach czy uczonych, ale gaw ędząc stara  się zbliżać czyte ln ika 
do w ybitn iejszych  tw órców  nauk i i sztuki.

W  części drugiej au to r przykładow o pokazuje , w  jak i sposób nalleży zab ierać 
się do czytania książek z poszczególnych dziedzin praktycznych, nauk i i liiteratp ry  
p ięknej, posługując się p rzy  tym  szeroko przykładam i bramymi z życia w spółczesne
go. W iele m iejsca pośw ięca czytelnictw u prasy, podaje  adnotow any  w ybór naszych 
czasopism, szereg  p rak tycznych  w skazów ek, jak  korzystać z periodyków , oraz 
om aw ia cele i zadania korespondentów  prasow ych.

D ałej p rzedstaw ia drogi i sposoby w yszukania odpow iedniej książki w  b ib lio te
kach  i księgarn iach , sposoby obchodzenia się z katalogam i i innym i pomocam i, 
poda je  inform acje o głów nych b ib lio tekach w  kra ju .

R ozdziały następne pośw ięcone są m etodycznym  • w skazówkom , jak  pracow ać 
bezpośrednio z książką, jak  robić p lan  czytania, konspekt, streszczenie, notatki,, 
jak ie  są sposoby zapam iętyw ania .treści, ja k  w drażać do czytania dzieci itp.

Rozdział końcow y je s t p róbą podsum ow ania i w yciągnięcia p raktycznych, ogól
n iejszych  w niosków  roboczych z rozw ażań zaw artych  na  praw ie 300 stronicach 
druku. Bardzo użyteczny  słow niczek w yrazów  oraz term inów  obcych i trudnych  
zam yka tę  cenną publikację .

W  p racy  K. W ojciechow skiego uderza przede w szystkim  św ietna znajomość: 
om aw ianej problem atyki i to nie w iadom ości w yczytanych w  innych publikacjach, 
ale znajom ość faktów  życiow ych, sw obodne operow anie nim i oraz p rak ty czn e
1 sensow ne w skazyw anie jak  można napo tykane trudności rozw iązać. Bogaty m a
te ria ł ilu stracy jny  czyni tw ierdzenia au tora bardziej przekonyw ującym i. Spisy* 
zalecające lite ra tu ry  'technicznej, rolniczej, p ięknej p rasy  — to cenny mateiriał 
pomocniczy. Spisy te jednak, jak  zresztą każdy  w ybór, m ogą nasuw ać pew ne za- 
Sitrzieżenia. Dlaczego np. w ym ienia się i om awia „.przegląd K ultu ra lny”, a n ie  m a 
w zm ianki o „Nowej K ulturze", dlaczego je s t „Sportow iec", a b rak  „Przeglądu 
Sportow ego" popularniejszego przecież i w  m ieście i na  w si. D laczego z p isa rzy  
radzieckich w yróżnia się obok Szołochowa i G orkiego, specjaln ie i to dwa razy  
(s. 33 i 77)., A żajew a, k tó ry  przecież nie je s t na jw ybitn iejszym  pisarzem  radziec
kim. Dlaczego w ym ieniając serie w ydaw nicze pom inięto ,,Z łotą B iblioteką", „ Ja 
skółkę", „Książkę N owego C zytelnika", serie przeznaczone przede w szystkim  dla 
tych sam ych odbiorców  co i „Sz.tuka czytania". Są to moim zdaniem  py tan ia  
do dyskusji.

Pow iedzieliśm y na początku, że p raca nap isana je s t przystępnie , ma w szelkie 
za le ty  p racy  popularno-naukow ej, postaw iliśm y też tezę, że au tor p ragnął dać 
p rzew odn ik  po słowie p isanym  czytelnikow i, k tó ry  dotąd z książki korzystał bardzo
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rzadko lub w caie. Zachodzi jednak  pyitame, czy ten  wlaiśnie czy te ln ik  sięgnie do 
'książki K. W ojciechow skiego, jako do p ie m sz e j lub jedmej z p ierw szych  książek 
w  swoim życiu pozaszkolnym  i będzie ją  czytał od ,początku  do końca. S y tuacji 
tak iej nie należy  w ykluczać, ale n ie  będzie ona raczej typow a. Częściej spotykane 
będą natom iast fak ty  sięgania po książkę W crjciechowskiego w  celu zdobycia o k re
ślonych inform acji i ito zarów no z zakresu  techniki p racy  z książką ja k  i w iado
mości, gdzie i jak ie  książki m ożna znaleźć. Zachodzi jednak  py tan ie  — po co 
zatem  w  ,,Sztuce czytania" próba beletryzow ania, p róba fabuły, k tó ra  n ie je s t p rze 
cież tak  pasjonująca, aiby porw ała początku jącego  (i jakiegokolw iek) czytelnika.

Problem  ten w yw ołu je  w okół książki W ojciechow skiego najw ięcej sporów  i n a j
bardziej sk ra jnych  ocen. Zw olennicy tego sposobu p isania tw ierdzą, ż& diaJogi 
i w prow adzone postacie  ożyw iają tok w yw odu, zbliżają do czytelnika zaw artą  
w  książce treść. R rzeciwnicy uw ażają  to za n iepo trzebny  balast, k tó ry  prak tycznie  
mic now ego n ie wnosi, a zam ieszczony je s t kosztem  użytecznych inform acji. W y 
daje  mi się, że ci ostatn i m ają  w ięcej racji. „Sztuka czytania" n ie  zdobędzie sobi-e
popularności jako książka ,,do czytania", ale jako podręczn ik  po trzebny  zarów no
w bibliiotece, jak  i dla sam ouka, >a jak o  taka  m ogłaby obyć się 'bez pseudofabuły.

Pow ażniejsze zastrzeżen ia  budzi także sam sposób podchodzenia do p rob le 
mów ośw iaty, sposobu ,,prz€m aw iania" do ludzi, k tó rzy  z książką i piórem  spo ty 
k a ją  się rzadko. U W ojcieichowskiego obserw ujem y doprow adzoną do precyzji 
łatw ość m ów ienia o rzeczach trudnych  językiem  prostym  i zroz,umiałym; je s t to 
niezaprzeczalne osiągnięcie autora. O bok tego jednak  daje się zauw ażyć w książce 
niebezpieczna, niezam ierzona na pew no m aniera  nazyw ana w języku  pobocznym 
„,poklepyw aniem  po ram ieniu" swego rozm ówcy, w  tym  w ypadku  odbiorcy książki. 
P rzejaw ia się to chociażiby w tak ich  stw ierdzeniach au to ra  (s. 106): ,,Nikt więc 
n ie  może pow iedzieć, że już wi© w szystko". Co mądrzeijszy (podkreślenie S. S.) 
zaw sze sw ą w iedzę uzupełnia"; s. 218: „A któż tego poczciwca ku kulturze przy
wiódł? (podkreślenie S. S.) Z apyta k to ś  z podziwiem"; s. 262: „S taraliśm y się p rzed 
stawić, jak  to zacni ludzie (podkreślenie S. S.) p racu ją  nad sobą czy ta ją  i pom agają 
innym  w  kształtow aniu".

A kcen ty  tego typu rozrzucone są w  całej książce i m nie osobiście bardzo 
przeszkadzają w percepcji cennych w skazów ek, stw arzając pozór, że k toś z bardzo 
w ysoka przem aw ia do ,,poczciw ego ludu".

M ożna polem izow ać poza tym z kilkom a sform ułow aniam i w słowniku, np. 
definicja pozytyw izm u n ie  zgadza się w  pełn i n aw et 2 adno tac ją  zam ieszczoną 

pazy ,,Lalce;" Prusa. Na pew no nie,pełne są definicje: fikcja (brak fikcji literackiej), 
proza, apel, ew oluow ać, nie jasne  jes t rozróżnienie kolegium  i ko lektyw u. M ożna 
■dyskutować, czy n ie  należałoby  rozszerzyć słow niczka jeszcze lo k ilkanaście  term i
nów., czy w yrazów  pokrew nych tym, k tó re  zostały  zam ieszczone. B łędna jes t 
inform acja, że ,,W ola Ludu" je s t organem  NKW  ZSL (s. 126), gdyż pism o to nie 
w ychodzi od 19S3 roku. Przy w ym ienianiu b ib lio tek  kra jow ych  au tor pom ija Bi
b lio tekę  N arodow ą.

W  pracy  tego typu  co ,,Sztuka czytania" niedopatrzeinia i luki są p rak tycznie  
nie do 'uniknięcia i n ie odbierają  w artości cennej publikacji. N ie ulega w ątpliw ości, 
że książka ta w inna znaleźć się w e w szystk ich  b ibliotekach, w  każdym  zespole 
czytelniczym  i sam okształceniow ym .

U zbrojony w zaw arte  w książce iiiform acje czytelnik ła tw iej i  szybciej dotrze 
do potrzebnej m u książki, ła tw ie j i skuteczniej w ykorzysta  je j treść. Praca zasłu
guje na najszersze rozpowszechniienie.

Stanisław  Siekierski
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w  listopadzie br. ukaże się w sprzedaży w księgarn iach  

„Domu Książki" w całym  k ra ju

„Informator Bibliotekarza na rok 1957"

w ydaw nictw o niezbędne dla każdego bibliotekarza, przydatne dla 
nauczycielstw a, pracow nikow  kulturalno-ośw iatow ych, m łodzieży 
szkolnej i w szystkich miłośników  książki.

O bejm uje — oprócz kalendarium  i najw ażniejszych rocznic k u ltu ra l
nych — adresy  bibliotek, ośrodków dokum entacyjnych, muzeów i in s ty 
tucji kulturalnych, inform acje o przedsiębiorstw ach w ydaw niczych i księ
garskich, o w ybitnych pisarzach polskich i obcych (dawnych i w spół
czesnych), życiorysy bib lio tekarzy i bibliografów, h istorię podręczników  
b iblio tekarskich , morfologię książki, w iadomości o podstaw ow ych biblio
grafiach polskich, aktualne przepisy praw ne dotyczące bibliotek, polskie 
norm y biblioteczne i bibliograficzne, inform acje o katalogach b ib lio tecz
nych i kartach  adnotow anych, zarys działalności Insty tu tu  B ibliogra
ficznego oraz Insty tu tu  Książki i Czytelnictw a Biblioiteki N arodow ej — 
i w iele innych w iadomości fachowych.

O prócz tego ciekaw e w iadom ości ogólne, m. dn.:

Polska i św iat (inform acje geograficzne). Człowiek (anatomia i h ig ie
na). Laureaci Nobla. Jak  czytać obce nazw iska? Tecłinika pracy um y
słowej.

A negdoty i c iekaw ostki o książce.

224 strony

Oprawa w płótno Cena około 12 zł

Zam ów ienia zbioTCwe przyjm uje 
A dm inistracja W ydaw nictw  Stow arzyszenia B ibliotekarzy Polskich, 

W arszawa., ul. Koszyikowia 26



Ważne dla prenumeratorów 

„Poradnika Bibliotekarza"

W związku ze znacznym powiększeniem objętości „Pora
dnika Bibliotekarza” i polepszeniem szaty graficznej pisma 
wzrósł koszt własny wykonania każdego numeru miesięczni
ka. Wydawnictwo jest wobec tego zmuszone do zmiany w a
runków prenumeraty „Poradnika Bibliotekarza".

Prenumerata roczna „Poradnika" na rok 1957 wynosić bę
dzie zL 22. — Cena pojedyńczego numeru zł 1,90
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