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

ROK XXVNR 4 WARSZAWA 1958

w  związku z 50-ledem działalności Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Rada 
Państwa odznaczyła 25 zasłużonych, wieloletnich pracowników Biblioteki (zoh. 
notatkę na str. 128). Dekoracji dokonał w. dniu 27. III. 1958 r. Przewodniczący Pre
zydium Stołecznej Rady Narodowej mgr Zygrnunt Dworakowski, który przyjął 
odznaczonych i zaproszonych gości w sali Konferencyjnej Prezydium tradycyjną 
lampką wina. '

Na zdjęciu: Zygmunt Dworakowski składa powinszowanie kol. Stefanii Gervais, 
b. kierowniczce Działu Udostępnień.
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J. FILIPKOW SKA-SZEM PLINSKA  
Warszawa

PLANOWANIE I ROZMIESZCZENIE SIECI FILII BIBLIOTECZNYCH:
W MIASTACH

Na wsitępdie iniależiałoby olkireślić, do siię tnoizaimie ip'oid! nazwą biMioite^ki 
fildalnej czy fiilii toiiblioiteiczinjej. Pojęciiie ito w  teioaii i  pmaktycie bibliote- 
karsitwa aiiasiziegio Icnaju oiie .jest jesaczie jiasinio sipinecyBoWamie.. P'oidręiczny 
słownik bibldiOitiebarizia ipod hasłem filia 'bibliioiteczinia (ibnainich iMibrairy, bi- 
blioitłieąue succiursaile, bibTiotheąue filialie, Zweigtbiblioitlhelk, Eiliallbibiio- 
thek, filiał 'bdJbliotieka) zarriieSzicżia iniasitęipujące 'ofcreśleinie: ,,Bibiliiolteka 
staimowiąca wyidzieloną lokalowio część bilblioitóki centratLniej najczęściiej 
miej's!kiej i (diziałająca z jej namiendia".

Ofcreśleinie to buidizi pewne wąitpliwioiści. Sipoisitosć więzi ‘ zachbidiząciej 
poirndędizy biibliiotefeą Cientnalną a jej fiiliią jiest biowiiem ró'żna, p'oicząwsizy 
■Oid całkowitegio slkiupietnia w  centniaili wsEelkich icizyniności ibiiiblioitecznych 
ma rziecz filii, z pozioisitawieniiem jej jedyniie oidiositąpniainiia książek, aż do 
sytuacji, kiedy ibibliotelka oeintaialina oidziela filiom biblioteicznym piomo- 
cy ins'tnjiktiO!rsikiej i spirawoije funlkcje naidzoircze, naitomiiaBt filia jesit 
placówiką posiadającą pewną samoidziielnoiść w  sieinsie wytkonywianiia zam- 
!km,ęte@o cyklu, pirac z książką, Dlaltego też, nie wchoidząc w  siziozeigóły 
różnych form organizacyjnych tego Todziaju, dogodniej i barrfdziej zro
zumiale jesit oikajeśliić filię biiblioiteczną j'alko część składową miejislkiej 
sieci bibliotecznej, niie ziaś biblioteki cientnailnej.

Miejska siieć biblioteiczna może się składać z placówek różnego stop
nia organizacyjnego, celowa roizmielszczonych zależnie od potrzeb. Ich 
liczebność oraiz ioddalenie oid Ibibliiatefci centralnej rzutować będą na 
sitopień skuipiiania pewnych prac w  tej czy innej jeidnostce bibliotecznej 
sieci.

iSprawa wyioidrębnienia lokalowego ma często charakter przypadkowy. 
Jeśli na przy^ald bibliolteka posiadająca zbylt szczupły lokal własny nie 
może u siebie zorganizować oddziiału dla 'dzieci ido lat 14-ltu i oizyskuje 
dla tego celu oidrębny lokal, czy nazwanie placó'wlki tej filią byłoby słusz
ne? Inne znów pyit&inie możnia oidnieść do Czytelni Komunalnej Biblio
teki Publicznej m. isit. Warszawy, która mieści się w  odrębnym lokalu, 
lecz traiktowana jest na równi z ;innymi oddziałami specjalnymi miesz
czącymi się w. 'gmachu głównym biblioteki.

Częsito też m^amy wątphwości imiego rodzaju. Np. wypiożyczalnia, któ
rej zadaniem jei t̂ 0'bsMga jedynie rejonu miasta, kitóra posiada księgo
zbiór zaspokajiający typowe potrzieby czytelnictwa mieszkańców tego 
rejonu, mieści się w  gmachu biblioteki głównej. Czy wyp'OŻyczailniia ta 
ie'Sit filią biblioiteiczną nr 1 w  sieici bibliotecznej miasta, iczy też oddziałem 
organizacyjnie z>wiązanym bezpośreidnio z biblioteką główną (’oentra'lną)?

Wydaje się słusizne i praktycznile poż;v^eczne przyjąć za podsitiawę 
określenia, co jesit filią biblioteczną ;a co lOiddziałem biblioteki okoliczność, 
czy wydzielenie lokaloiwe j e s t  n i  e z b ę 'd n e dla pełnienia zadań da
nej placówiki czy też nie.

Zatem 'biiMiioteka dziecięca, np. w Kazimierzu niad Wisłą, obsługująca 
dzieci w 'całym mieście ma zasięg d'ziałaln'OŚQi iten siam co i biblioteika
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główna, natomiasit 'bibilioibeka dizielcięca lOibsiługująca idzieci j'edinie'gio rejo- 
nu m a iniiie 'zadainie i  wyoidirąibinieiniie lolkalowe jest w  'tym loelii meEbędirije. 
W pierwszym ipirizypiaidk-u mamy idio icizyiniieiniia z oiddJziiiałem 'biblioiteki, 
w  dirugim z fiilią bdibliioltieicizaaą in^ îeżącą d;o sieci. .

■ Czytelnia Komunalina, maijąca zia ziadanie sipiecjalLsityczną obsługę 
mieszkańców całegio miasta, italk ',tak i imiie 'Oiddziały bibliotteki, jest więc
o,ddiziałem. Również €.ddiziałem będzie wyipożycKialniia mieszcząica się 
w gmachu biblioiteM, któinej księgozbiór ibędzie wykraczał pozia krąg 
typowych potrzeb mieszkańców jednego rejoinu (np. szierziej skompleto
wany iksięgozbiór mauko'wy, iksiążki oibcojęzyczme). Natomiasit wypoży- 
czalniia iksiążek mieszcząca się w  igmachu głównym, które»j zadaniem 
będzie jedynie obsługa cizytelników jeidnego rejonu •miiasita, taka sama 
jak w innych placówkach itego noidzajiu w  mieście, będzie sitianoiwić filię 
biblioiteczną nir 1 sieci biblioltecznej w  mieście.

Widzimy zaitem, iż sprawa z a d a n i a ,  które ma ido wypełnienia 
placó'wfca bibUoteczna, jesit w  dtefinicji filii biblioiteczinej sprawą isitoitną.

Wracając do diefinicji Podręcznego Słownika Bibliioltiekairiza —  jeśli 
„wydzielona lokalowo część bibliotókl centralnej" m o ż e  d̂ła wypeł
nienia swyich zadań mieścić się wspólnie z biblioteką icentnakią — nie 
jest ona filią lecz oiddziałem biblioitelki, natoaniast „wydzielona lokalowo 
część biblioteki centralnej", która dla spełnienia siwych zadań m u s i  
być ulokowania w  innym omiiejscu niż centrala — j'esit filią bibKoteczną.

Przyjmując tę zasadzę, w  której zasięg 'działania jest czynnikiem decy
dującym w określaniu formy organiizaicyjnej, zaliczamy dio filii biblio
tecznych wszystkie te biblioteiki, które oteługują olkreślony rejon miasta. 
Pełnią one 'innie zadania niż bibliotefca centralna, a mianowicie zaspo
kajają typowe potrzeby czyte'lnictwa irejonu, posiadają sitosunkowo nie- 
wie'lkie księgozbioiry uzupełniane w  miarę potrzeby z centrali.

Foirmą pracy biblioteki filialnej może t>yć wypożyczianie książeik do 
domu lub udostępnianie książeik i czasop'ism na miejscu. Filia może sto
sować również lobie tle formy dziiałalnośai jednoczeiśnie. Nie byłoby 
słusznie uważać za osobną placówkę „czytehiię“ lub „wypożyczailnię", 
jeśli znajdują się pod jednym dachem i służą iczytelnifcom jednego 're
jonu.

Dostęp do 'biblioteki filialnej mają w  zasadzie wszyscy mieszkańcy bez 
różnicy wieku lub też dostęp jest ogranicziony i zróżnicowany według 
wieku czytelników. Faktyczniie mamy do czynienia z tirziema rodzajami 
filii bibliotecznych; 1) .dla dorosłych, młodzieży i  dzieci, 2) idla dzieci do 
lat 14-ltu, 3) dla doros'łych i młoidzieży od lat 14-ttu. W dużych miastach 
występują niejeidnokrotnie wszystkie trzy rodzaje filii jednocześnie.

Powstaje pytanie, kiedy i w  jiakich warunkach wskazane jest wyo^dręb- 
'nienie filii według wieku czytelników, kiedy zaiś nie jest to konieczne. 
Czy mają to być zawsze osoibne filie lokaliziowane w  'innym miejscu niż 
'biblioteka filialna dla 'doros ł̂ych i młodzieży, czy też zawsize łącznie, by 
twoirzyć mtegralną całość 'oirganizacyjną w jednym lokalu, lecz w  od
dzielnej izbie. Wydaje się stezne rozwiązanie pośrednie, to zn'aczy iż 
sieć biblioteczna może się składać równiociześnie z osoibnych filii dla dzieci 
do lat 14-tu jialk również z mniej lub więcej wyodrębnionych organiza
cyjnie oddziałów dziecięcych przy filiach biblioteciznych ii bibliioitekach 
dla dorosłych i młO'dzieży.
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Wysoiwa się jediniaik itiruidoość itermdiniologicizraa, gdyż ziairówmo filia bi
blioteczna idla dzieci j'aik i wyioidręihniiioiny iocrgainizacy,i'niie odidiział dla dzieci 
rw biblioitece lub fUm jesit właściwie taiką samą „biblioitlelką dzdiecięcią“ , bo- 
y/iiem zasób książek dla tego 'wŁeiku inie p;ozwala na itakiie zróżnicowainie 
€0 do liczby książelk, dicłi ipoziomu i ziasięgu działainiia, jiak to może mieć 
miejsce z izasiobami książek idla 'dioirosłych i młoidzieży.

Wydaje się jiedinak, iż nie można będzie przyjąć teij ĵ d̂nioilitej termi- 
Ti:olo,gii dla placówek dziecięcych, gdyż oddział jiesit jiedinositką oiriganiza- 
cyjną imiego roidzaju i nie może być 'osiobno ujmowany.

Sieć biblioitecizna w miastacłi powsitawała i naldal rozwija się b. nie
równomiernie. Brtak jest lOgólnie przyjętych ziasad, które lokTeślałyby 
w sposób gienetralny potrzeby imiast o różnej wielkości według pewnych 
kryteriów oraz brak ró‘wniież indywidualnych opraciowań piersp>ektywicz- 
iiych piotrzeb posziczególnych miast. Braki te wipływają ujieminlie na roz
wój sieci filii, utrudniając starania w  radach naroidoiwych lo odpiowied- 
nie lokale, Ikredyty i etalty. DotychcKiasi filie bibliioteczne powstawały na 
ogół w miarę lotrzynlywianych na ten icel-'kredytów, a rozmieszczienie ich 
określało przeważnie przypaidkowe iotrz.ymaniie lolkalu w  tym lub innym 
miejscu.

Trudno jiest ustalić, przy zasitosowaniu proponowanego na wstępie 
kryterium, ile obecnie posiadamy filii bibliotecznych w miastaich. Dane 
statysityczne roku 1956 'okireślają ich liczbę na 680, w  itym 171 dziecię
cych. D'ane 1957 rokiu —  716 filii, w tym 185 dziecięcych. Nie jesteśmy 
w stanie P'Owiedzieć — oigokiiie biorąc —  czy jiest to mało czy idużo, 
jednaikże uderzaj ącie są dysproporcje w  r*ozwo:ju sieci filii w  różnych 
miiastaich. Na przykład miiasto Katowice (200 tys. mieszlkańców,, po
wierzchnia 65 km ĵ posiadało 14 filii, podczas gdy Toruń z liczbą iudnjo- 
ści o połowę mniejszą lecz większą powierzchinią miał 19 filii. Miasto 
Brzieg (19 tys. mieszk,, 12 km )̂ ma 5 filii, la Prziemyśl (42 tys,. mieszk.,
23 'km̂ ) także 5. *)

Uderzająca jest nierównomiemlość w  rozwoju filii bibliotecznych dla 
dzieci. Miasta iwojiewódzkie: Kraików, Wrocław d Lublin rozpoczynają 
tworzeni'e sieci filii dziecięcych. Wlarsziawa, Łódź, iPoznań, Szczecin, 
Gdańsk, Gdynia i Toruń mają już prace w  tym Ikieirunlku dość zaawan
sowane, natomiast szereg innych miâ st wojiewódzIMch nie posiada wcale 
filii bibliotecznych dla Kmieci.

Sieć biblioteczna w  miastach rozwijia się choć nierównomiernie, lecz 
stoipniowo, bez wi'ększych zrywów, jiak to miało miejsce przy organizacji 
sieci bibliotek powiatowych lub gromadzkich.

Nieco inne kryteria rozwojowe stosuje się w miastach lub dziielnicach 
nowo^budujących się, które piosiadają ptzed wybudowaniem dokładne 
.rozplanowanie wszelkich usiług i fuinkcji życiowych lobywaiteli i  skut
kiem tego planowanie sieci biblioteicznej włączionie jes:t do całości pla
nowania urbanisitycznego i  budowlanego, tak iż truidno je osiobno 
rozpatrywać.

*) Dane z 1956 roku,
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w  miasteich nioirmalnie irozwijającyicłi się sieć ibdibldioteczm twoirzy się 
stoipniowo w mijairę zwięksiziamiia Biią licizby czyftetoików w  iisltini!e'ją'cych 
iplaicówifcach' oiraz w miiairę Tozirioisitiu miaslta i zrwięikszainjisa się liczby 
mieszbańców.

Wslfcazainie jiest,, aby sieć ibiblioteczma rolawijała się fl̂ ościowio. tyliko 
wówczas, iffdy uzyskujie a:iia oowie iplacówki a i owe  siły i śinodki fimiain- 
sowe. Jeśli wydaitfci i sitain ẑ aitmidliiiema biiblioteki niie wyikaziują prze- 
i''ositów, szikodliwie bęfdizie iroztpLrasziainie piosiadanych sił i  śroidków przez 
zmniejiszeniie śroidików finuaimsowych, liczby etaitów i idop'ływu książek 
ip r̂zypadiających ina jieidną placówkę.

ZagadTLiienie wie'likości filii bibliolteczinych. roziwiązywamio dotychczas 
w spiosób .różoionioidiny. Nieiktóne biblioteki miiejslkie oiważały, iż lepiej jest 
mieć mniejsizą liczbę placówek pełniowaritośicioiwyicłi, dobrze zaopaitrzo- 
nych i doibrzie p.rowadZiOinyiC'li (Łóidź), imoe zaś sądiziły, że ważnie jesit stwo
rzenie jak największiej liczby ruawieit małych placówek z niewielkim 
piyninym księgozbioriem, częsito bez własnego ,̂ odpowiedniego iokalśu, 
z niepełnozatru'dnionym pnacoiwhikiem '(Opole:, Gliwice).

Należałoby określić opitymaikią wielkość biblioteik filialnych, gdyż 
małe bilblioiteki nie zaspokajają dobrze poitraeb czytelników ze względu 
ha szczupła?- (księgozbiór, niewielką liczlbę godzin otwarcia i ciasn̂  ̂ loikal. 
Natomiast zbyt duże placówki mają ultruidnioną obsługę ■ c2:yte'lników 
w godziinach największiego [ruchu, trudlności w  poznaniu iczyitelnika i  jego 
upod'obań oraiz dosltairczeniu oidpowiedniej licziby egzempłairizy poiczytoej 
książki.

Można przyjąć 700 €zyte'lników i 14 000 wypożyczeń TOCznie jako 
najniższą granicę dla fiMi piełnoetatowej w mieście loiraz 2 300 czytielni- 
ków i 46 000 wypożyczeń rocznie jako gónną granicę przy otwieraniu 
filii na dwie zmiany. Licząc 5 tomów na 1 czytelnika księgozbiór naj
mniejszej filii pełnoeitatowej liczyłby co naijmniej 3500 ‘tomów, najwyżej 
zaś 11 500 itomów księgozbioru sitałego.

Tworzenie placówek mniejszych lub też większych 'niż określone po
wyżej jiest celowe w wyjątkowych pirzypialdkach i to ma okres przej
ściowy.

Od wielkości placówek zależy do pewnego stopnia lokreślenie ich 
liczby w  idanym mieście.

Określenie potrzebnej liczby filii wiąże się ściśle z ich rozmieszcze
niem. Jeśli mówimy, ile filii potrzeba w  mieście — powinniśmy od razu 
określić ich lokalizację, gdyż bez tego teoretyczne ustalenie potrzebnej 
liczby placówek nie ma praktycznego znaczenia.

Przypomnę trafne sformułowanie dr R. Przelaskowskiego: „Sieć 
każdego więksiziegio ośrodka, jeżeli jest związana ściśle ze swym środo.- 
wiskiem i jego dziejami, musi być odrębną n i e p o w t a r z a l n ą  
całością. Stąd sieć biblioteczna każdego wielkiego miasta ma niewątpli
wie — i słusznie — indywidualne formy, rozwiązuje zależnie od warun
ków terenowych, ludnościowych i innych w sposób specyficzny swe za
łożenia organizacyjne^.

R. Przelaskowski: Miejska sieć biblioteczna Warszawy. Jej sftam i potrzeby. 
,Bibliotekarz” R. XVI nr &—6/1M9 s. 72—7<6.
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Planowanie sieci bibliotecznej za pomocą wykresów i obliczeń mate
matycznych nie wydaje się właściwe i celowe, choć rozważania na ten 
temat są bardzo cenne.

Memoriał Faustyna Czerwijowskiego złożony w 1929 roku ówczesne
mu Prezydentowi miasta stoł. Warszawy daje po raz pierwszy w Polsce 
wskaźnik dla m.st. Warszawy — 1 bibliotekę na 20 000 mieszkańców. 
Wskaźnik ten w innych miastach nie był w ogóle brany pod uwagę 
w tym okresie, a dzisiaj jeszcze często nie jest stosowany.

Liczba mieszkańców nie może Ibyć jeidynym miieirnikiem ipoitrzeb v/ za
kresie liczby bibliotek filialnych w mieście.

Przy oipraoowaniu planu crozwoju sieci ibiblioitecznei w  mieście na
leży brać pod uwagę kilka czynników rzutujących na określenie potrzeb 
Vv' zakresie rejonów obsługiwanych przez biblioteki filialne.

1. Układ przestrzenny miasta (osiedla mieszkaniowe, rejony fa
bryczne, willowe, ogrodniczo-działkowe) z uwzględnieniem perspektywy 
ich rozwoju. Miasto zajmujące większą przestrzeń, rozległe tereny, po
siadające specjalne ukształtowanie utrudniające korzystanie z biblioteki, 
np. położone po obu stronach rzeki, toru kolejowego, nie zabudowanych 
terenów, wymaga takiego podziału na rejony biblioteczne, aby miesz
kańcy nie mieli zbyt dużej odległości od swojego miejsca zamieszkania 
do siedziby placówłd obsługującej dany rejon miasta. Wydaje się słuszne, 
aby mieszkańcy miast mieli nie więcej niż 1,5 km drogi od swego miejsca 
zamieszkania, do placówki bibliotecznej obsługującej rejon. Wynikałaby 
stąd potrzeba 1 placówki na każde 7 km  ̂ terenu zbliżonego do kształtu 
koła. Należy, jednak pamiętać, że problem ten w niektórych rejonach 
może być rozwiązany przez umieszczenie biblioteki przy drodze do cen
trum handlowego i kulturalnego. Pewną rolę przy planowaniu rozmiesz
czenia może odegrać również miejsce pracy mieszkańców. Utworzenie 
rejonu bibliotecznego obejmującego zgrupowane blisko siebie większe za
kłady pracy też może być dogodnym rozwiązaniem przy planowaniu sieci 
bibliotecznej.

2. Liczba mieszkańców miasta, która stanowi podstawę do obliczania 
liczby obsługiwanych czytelników. W zasadzie duża liczba mieszkańców 
skupiona w mieście o zwartej zabudowie nie wymaga większej liczby 
placówek, lecz stosunkowo większej placówki w rejonie o większym 
lokalu, księgozbiorze i liczbie zatrudnionych bibliotekarzy. Wydaje się 
słuszne przyjęcie aktualnego do dziś w tym zakresie wskaźnika F. Czer
wi jowskiego: jedna filia biblioteczna na 20 000 mieszkańców (dla doro
słych, młodzieży i dzieci razem lub osobno). Jeśli jednak mamy w  rejo
nie duży procent czytelników w stosunku do mieszkańców i liczba ich 
dochodzi np. do 2 300, a liczba wypożyczeń do 46 000, wynika potrzeba 
założenia nowej placówki bibliotecznej o mniejszym rejonie działania.

Przyjmując przeciętną 5— 10®/o czytelników w stosunku do liczby 
mieszkańców dużych miast, otrzymamy 1000—2000 czytelników w jednej 
placówce obejmującej rejon działania zamieszkały przez 20 000 mieszkań
ców. Gdybyśmy zatem wzięli jedynie ten czynnik pod uwagę, wynika
łoby, iż miasto do 20 000 mieszkańców może obsłużyć swych czytelników

J. Kowalski: Planowanie sieci bibliotek powszechnych. Artykuł dyskusyjny. 
„Bibliotekarz” R. XVII ntr 9— 10/1950 s. 131— 139.
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z jednego punktu położonego w centrum i nie ma potrzeby zakładania 
filii bibliotecznycłi.

Poza potrzebami mieszkańców samego miasta należy brać pod uwagę 
również potrzeby ludzi dojeżdżających do pracy z miejscowości podmiej
skich, jeżeli zjawisko to występuje w skali masowej. Np. do zakładów 
pracy w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Zabrzu, Chorzowie, Sosnowcu 
dojeżdża do pracy około /̂s pracowników z innych miejscowości. W ta
kich miastach należałoby brać pod uwagę również obsługę ludności do
jeżdżającej i usytuować placówkę biblioteczną w pobliżu dworca kolejo
wego lub trasy rowerowej.

3. Połączenia komunikacyjne odgrywają dużą rolę przy określaniu 
potrzeb w zakresie placówek bibliotecznych. Jeśli istnieje dogodne doj
ście ciągiem pieszym lub dobry dojazd miejskimi środkami komunikacyj
nymi -— to odległość od miejsca zamieszkania do placówki bibliotecznej 
może być większa niż przeciętna 1,5 km. Natomiast jeżeli czytelnika od
dziela od biblioteki choćby tylko 1 km drogi, lecz prowadzi ona przez 
część miasta zrujnowaną i nie oświetloną, nie będzie miała znaczenia 
nieduża odległość od placówki lecz odpowiednie połączenie środkami loko- 
TOocji miejskiej.

Wymienione trzy czynniki są głównymi, aczkolwiek nie jedynymi 
czynnikami rzutującymi na projektowanie sieci bibliotecznej w mieście. 
Błędem byłoby brać pod uwagę jedynie jeden z nich nie rozważając 
pozostałych przy ustalaniu planu perspektywicznego rozwoju sieci.

Pogłębieniem zagadnień planowania sieci bibliotecznej byłoby prze
studiowanie wpływu więzi społecznej mieszkańców, funkcji i charakteru 
miasta, rozmieszczenia i rozwoju ośrodków nauki, oświaty i kultury, za
kładów przemysłowych i handlowych itp. Ważnym czynnikiem jest rów
nież liczba i rozmieszczenie bibliotek naukowych w mieście oraz biblio
tek społecznych, związkowych przy zakładach pracy itp.

Opieranie się zatem jedynie na wskaźnikach liczbowych nie jest słusz
ne, gdyż żaden wskaźnik nie będzie w stanie określić, czy potrzeba więcej 
bibliotek filialnyich w  Bydgosiziczy i(202 Itys. mieiszk. 108 fcm̂ ) czy w Toru
niu (93 tys. mieszk. 92 km )̂. Miożnia jeidniak przyjąć z góry, 'iż Pruszków 
(34 tys. mieszk. 17 ikm̂ ) mioże lofbsługiwać mieszkańców z 'jieldnieigo puinktu 
centralnie położonego jeszcze przez kilka lat, natomiast potrzeby Ino- 
TATTOcławia (43 tys. mieszk. 37 km )̂ w zakresie tworzenia filii są pil
niejsze.

Zależnie od gęstości zaludnienia zmieniają się potrzeby w zakresie 
liczby placówek bibliotecznych. Dla przykładu weźmiemy m. Żyrardów, 
Leszno i Piłę, które mają mniej więcej tę samą liczbę ludności — 27—
29 tysięcy — przy czym Żyrardów zajmuje przestrzeń 7 km ,̂ Leszno 
19 km ,̂ a Piła 88 km .̂ Żyrardowa nie musimy dzielić na rejony biblio
teczne, gdyż wystarczy utworzenie oddziału dla dzieci przy bibliotece, 
m. Piła wymaga na pewno podziału na rejony, natomiast w Lesznie decy
duje o tym głównie ukształtowanie miasta, rozczytanie mieszkańców itp.

Przykłady te potwierdzają konieczność opracowywania indywidual
nych planów irozw:oju siec!i bibliioitecznych w  iróżnych 'miastach według 
najogólniejszych, wspólnie przez biblotekarzy ustalonych zasad.

Należałoby jeszcze osobno ująć sprawę organizowania przez biblioteki 
miejskie oddzielnej obsługi dzieci do lat 14-tu. Wyodrębnianie obsługi
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czytelnictwa dziecięcego w ramach biblioteki filialnej dla dorosłych i mło
dzieży dotyczy czasami jedynie godzin otwarcia w tym samym lokalu. 
Dalsze wyodrębnienie, jeśli warunki na to pozwalają, obejmuje osobną 
izbę, personel o specjalnych kwalifikacjach, osobny księgozbiór oraz 
katalogi.

Z pierwnyich względów m’ożie się okaziać leipszym TiOEwiąiziainiiem zioirga- 
inizoiwanie osioibnej filid 'dla idizieici iz nejoimem diziałainia tym samym cO' filia 
dla doTosłych d młoidizieży, Iktória wówczas nie olbsłuigujie już idiziiecd. W wy- 
ipadkach, ikiiedy filiia dla idzieci ma inny irejioin 'działamlia niż filia dla 
do;riosłych i młodzieży, będziemy mieli jiednioiczieśniiie d'o iczynieinia w je
dnej sieci z filiami o milesziainym sikładizie czytelników według wieku 
jaik i iZ filiami z wyodrębnioną iobsłluigą.

Przy u&italaniu nej'on:ów należy luwlzględniać 'te siame tcizynm̂ iki, o któ
rych była mowa pirzy planowaniiu rozmiesizczienia placówek oibsiługują- 
cych 'doTOsłych, młodzież i dzieci łącizini'e, la wiięc aiksizitałtowainiie miasltâ  
•iiczlbę miesEkańców oiraz p'ołącizienia (komunlikaicyjnie. Należy prtzy tym 
'brać piod uwagę iró'wnież i te ^czynniki nie odgrywające (roli przy iroz- 
mieisizczianiu placóweik idla doinosłych, któire są 'isitoitine dla dzieici, np. 
ruchliwie airterie Ikomuinifeacyjnie, (których dzieioi mie powinny p'rziecho- 
d.zić w  droidze ido ibibliotefci. Liczba idzieci na teirenie poisizczegółnych 
rejonów miasta może pinziedstlawiać się doiść iróżnie, nalieży więc tworzyć 
placówiki dJzielcięoe w  tych [rejionach, w (których licz(ba dzieci jest większa.

Wsikaźnikiem p'oitrzieb w  łatach planai peirspektywiczinego. będzie prze
widywanie pnoicenltowego sikładu grupy idzieci 7— 14 lat iw stosunku do 
ogółu mieszkańców po 'oidjęciiu grupy dzieci do lait 6. Rocznik Statystycz- 
ny 1957 podaje, iż grupia dzieci 7— 14 lat ibędzie się zmniejszać sitano- 
wiąc w 1960 roku — 18,4«/o, 1965 — 17,lo/o, 1970 — 17,3»/o, 1975 — 
16,l°/o mdieszkańców. Gdybyśmy ziatem mieli lobecniie dostateczną liczbę 
placówek dla dzieci, nie muisielibyśmy Tozwijiać ich liczniej njiż placówki 
dla doinosłych i młodzieży w  latach 1960— 1975. Ponieważ jednak tak nie 
jest, długo jeszicze trzielba będzie oidrabiać załegłości w zakresie ongani- 
zowania placówek dla dziieci.

Zakładając placów f̂ei dla idzieci musiimy też :oirietatować się, jak za
spokajają czytelnictwo idzieci inine ośrodki, czyte!lnictwa dziecięcego 
i dostosować do tego Iiczlbę i lokalizację 'bibliotidk dziecięcych, W pyśl 
przyjętej poprzednio stopniowości oirganizowamia sieici bibliotecznej 
można przyjąć, żie nie powinno być w  miasitaoh ta(kich bibliotek, gdzieiby 
obsługa powyżej 300 czytelników w 'wiieku 7— 14 lat nie była wyoidręib- 
miona w osobniej izbie, z osobnym wykwalifikowanym personelem i od
rębnym księgozibiorem. Trudnio jeisit określić, jakie rozwiązanie orgaoiiza- 
cyjne jest majsłuBziniejsze (wspólny lokal czy oiddziielny, ten isam rejon 
czy ininy rejion działamia),, w każdy razie względy wychowawcze prze- 
mawiają dość wyraźnie Z'a zupełnie osoibną lokalowo placó^wlką dla idzieci. 
Przyjęcie zaś taikiego lufb inniego rozwiązamia oiriganizacyjnego zależy od 
warunków rozwojiu i potrzeb mieszkańców posziczególmeigo miasta.

Omawianie zagadnienia plamowania i rozmieszczieinia ibilbliotek filiai- 
nych w  miastach jest częścią 'sizersziego Ziagadnieniia sieci 'bibliotecznej 
w miastach. Obejmuje loino jeszcze, w  niajwiększych omastach, zagadnie
nie bibliotek dzielnicowych jako Oigniwa pośredniego pomięidzy biblio
teką główną a bibiMotê ką filialną.
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Osoib(n©gio_ omóiwiienia wymaga (rówiniież iSipmwa punktów biblioitecz- 
nych w miiasitaieh, fatóre uzupiełniają dziiałaliruoiść stałych [placówek tóblio- 
t'ec'Z<nych i wiobec tego majią piośirelcłni wpływ na ich iplanowaimie i lokali
zacją.

Spinawy ite Ibyły lu nas idotychoziais zbylt miało idyskutowasne i wymagaj ą 
wi'elu badań jieidinoKitIkoiwych oraiz w  iziespołach miaisit sąsdiadujących ze sobą 
np. Trójmiasto (Gdańęk, Gdynia, Sopot) lulb Śląisk, gdzie mdiasta są talk 
blisko isdebie położone, iż nie mogą planować lokalizacji swej sieci biblio
tecznej bez 'Wzajemnego pioirozumietniia.

Jadwiga Filipkówska-Szemplińska

E. MOSKO 
Sżopiemce

UWAGI O CZYTELNICTWIE KSIĄŻKI NAllKOWEJ 
I POPULARNONAUKOWEJ W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

PUBLICZNEJ

Czytelnicitwo iksiążki naukowej w Miejt^kiej Bibliotece Publicznej 
w Szopiieniciach lanalizuję na poids'tawie idolkumentacji 'wypiożyczeń i spio- 
strzeżeń biblioitelkarza z placówki icontralnej!, wykorzystując częściowo 
również spoisitlrzeżenia jeidriiego z ikieroiwlników filii biblioitecznej. Biblio- 
te>ka cientralna dysponujie oprócz wypożyczalni czytelnią naukową 
z 'księgozbioirem liczącym ok. 2 000 tomów. Oprócz tego w  magazynie 
głównym znajdujie isię ok., 3 500 pozycji niebeletrystycznych, nie licząc 
dość iznaczniej ilości broszur propaiganido'wych, Większie ilości litiera,tury 
populamonaulkofwej mają itylko 2 filie, w linnych placówkach filialnych 
ilość tej literatury ĵ est znikoma. Ogółem literatura naiukowa, popularno
naukowa i społeczno-poilityczna sitanowi ok. 3 5 “/o całeigo księgozbioru 
{liczącego 23 477 Itomów).

W czytelni najliczniej rezprezientoiwany jeist d̂ział nauk sitosowanych 
(teichnika, przemysł, rizemiiosło, medycyna itd.), następnie nauki społecz
ne: polityka, prawo, ekonomia. Inne działy: humanisitykai, nauki ścisłe, 
geografia wymagają uzupełnień. Mamy itu do czymenia z ziakłóceniem 
równoiwagi między częścią księgozbioiru obejmującą (dyscypliny prak- 
t)7czne a diziiałami dotyczącymi wiedzy ogólnej. Poidobna 'dysproporcja 
ziachoidzi między ilością litlera'tuiry marksiistowskiej a brakiem wielu idzieł 
reprezentatywnych dla rozmaitych kierunków myśli ludzkiiej.

W czytelnii istnieje katalog idziiesiętny. Dla całego .księgozbioiru opra
cowano (niekoimpletny jeszczie) katalog alfabetyczny oraz katalogi: 
prziedjniotowy i itytułiO'wy,, które powsitały :z irozbicia pierwotnie projek
towanego katalogu krzyżowego nai jiego części 'slkładowie, sikupiające po
szczególne opisy o hasłach autorskich, przeidmiotowych i tytułowych 
V/ oddzielnych skrzynkach i szuflaidach. Dla zilustroiwania różnoroidnych 
zainteriesowań -czyltelniicizych posłużię siię piaroma przykładami.

Czytelnicizka, studentka Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Katowicach, przegląda katalogi i prosi, lalby jej udostępnić na miejscu 
następujące pozycje:

1) z. Sołtys, J. 'Kępiński: Chemia techTiicznia nleorgaoiczina.
2) Kalendarz chemiczny, t. 1 i t. 2 cz. 1.
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3) A. Biasiński: Chemia nieorganiczna i ogólna, t. 2.
4) M. Paszkowsiki, S. Rautensłrauch; Chemia organiczna.
5) B. Kordiemski; Rozrywki maitemartyczne.
6) B. Kordiemski, N. Rusalew; Dziwy kwadraitu.
7) S. Jeleński: Lilavati.
8) D. Kiriuszkiin: Metodyka 'nauczania chemii w szkole średniej.
9) S. Jeleński: Slaidami Pitagorasa.

10) W. Krasiński; Jak mierzymy pola.
11) W. Krysdcki: Odkrycie liczb niewymiiernych.
12) W. Krysicki: Zagadnienia prowadzące do równań II stopnia.
13) T. Czechowski: Przypadek a liczba.

Czytelniczlka przeibywa w  ibiblioiteoe oik. dwu goidlziin, w  ciągiu których 
przegląda przyniesiomie .iei przeiz bibliioteikairzia iksiążikii. Następniie wycho
dząc prosi o wypożycaeirLie jej poza obręb ibiblioiteki Jeleńsikiego „Lila- 
vati“ . Oczywiście, nie .każdy iczytelmiik idomaga się, iaby mu dostairczyć 
tak wielu książeik ma raz, w  tym 'wypadiku należytą i szybką oibsiługę 
czytelnika ułatwiły wymienione już ikaitaloigi (zwłaszcza przedmiotowy).

Czytelniczka, o której mowa, hyła w  oihiegłym roku uczennicą liceum 
ogólnokształcącego. Na karcie jej wypiożyczeń znajdujemy niastępujące 
tytuły książek wypożyczonych w  olkreisiie od 28 lutego 1956 do 30 grudłiia 
1957 r.

1) W. Mańkowski: Ichtiologia dla rybaków morskich.
2) B. Dyakowski: Sąd nad żabami.
3) K. Simm: Zoologia.
4) J. Sokołowski: W  gniazdku jaskółki.
5) J. Sokołowski: Obrazki z życia ptaków w  zimie.
6) J. Sokołowski: Wróbel.
7) M. Gromadzka: Ptaki pożyteczne i ich ochrona.
8) M. Łazowska, K. Tarwid: Zwierzęta sprzymierzeńcy rolnika.
9) Historia ZSRR.

10) Z dziejów filozofii rosyjskiej.
11) A. Hercen: Rzeczy minione i rozmyślania.
12) A. Jefimow: Historia lat 1814— 1849.
13) W. D. Koroluk: Polska i Rosja a Wojna Północrua.
14) A. S. Nifontow: Rosja w  1848 roku.
15) Słownik francusko-polski.
16) W. Komarow: Lineusz.
17) I. Mikulska: Grzegorz Mendel i jego dzieło.
18) Z. Cbmiński: Botanika leśna.
19) M. Kreutz: Podstawy psychologii.
20) M. Halaunbrenner: Ćwiczenia praiktyczne z fizyki.
21) M. Jeżewski: Fizyka.
22) J. Perelman: Zajmująca fizyka.

.Analizia tych ziesitawień pozwala 'chronologiczniie wydaelić poszcze
gólne fazy rozwoju zainteresowań czytekuczlki. Nie są one jeidnoikiemn- 
kowe, jakikolwiek przeważają piozycje iz idzieidziny nauk przyrodniczych.. 
W 0'br^bi)e tych ostatnich linia rozwojowa '(w okresie niecałych 'dwu lat)
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zwróciła się !naj'wyrai3mej w stiroinę onaaiik mateimia:tyciz.nio-fizycznych. 
Widoczny iesit związeik leiktuTy z fpinzdbijegiiem stuidiów, ze zdawanymi 
•egzamiinami, iprzyigotowywainyimi inetEenataimi eitc.

Amplituda wahań poziomu Idktury jiest iStosunlkowo iduża, od piopu- 
lamych wydawinicitw „Naszej Księgainnli" (Sofcołowsiki) 'aż po p'0'drręczinik 
akademicki („Zooloigia'* Sitnoma). I w  jeidnym i w  drugim wyiP'adku mamy 
do iczynieniia z wyjściem poiza pnoigmamową lekturę uczłiiia liceum,

A loto ininie pirzyikłady ^wylkoTizystania książki naiulkowej w  bibliiotece 
publicznej.

Student Uniwensytetu Jagielłońslkiiego wypożycza w ibiblioitece miej- 
f-ikiej „Maiteflniały do dziejów Wdelkicłi Katowic" Ludwika Musioła i ma
szynopis zawierający 'historię idziisiej'szych Szopienic.

Radca pinâ wny wypożycza „Kioidelks postępowania lkamego“ I. Andre- 
jewa, „Prawo kiamie“ i  inne dzieła prawnicze.

iSędzia sądu powiatotwego  ̂ interesuje się litera.turą prawniczą, ale 
oprócz tego pytla o idzieła z dziedziny geoigrafii gospoldiarcziej i ekonomii.

Emeirybowany profesor gimniazjalny, niegdyś nauczyciel łaciny 
i greki, czyta Ikiasyków filozofii.

Lekarz oprócz dzieł medycznych prosi o literaturę podróżniczą.
Dziennikarz poszukuje materiałów z historii przemysłu śląskiego, 

koraysta ze słowników, szuka rozwiąziań konkreltnych problemów po
prawności językowej.

Artysta-muzyk z Pańsitwowej Filharmonii Śląskiej — wypożycza tom 
rozpraw i -artylkułów z zalkresu muzykologii pt. ,,Księga piamiątkowa ku 
czci prof. Adolfa Chybińskiego“ .

Emerytowany urzędnik pocztowy itruidni się projektowaniem wyna
lazków, jialk np. urządzenie do wykorzystywainiia gazów i pyłów hutni
czych jako źródła surowców dla proiduikcji i przemysłu., wylkorzystanie 
v/ielkich piiećów jako źródła energii icieplniej do logrziewania mieszkań 
itp. W związku z itymii projektami zapoznaje się w  bibliotecie z budową 
i konstrukcją wielkich pieców.

Inny czytetoik, spawacz z huty „Ferirum“, 'studiuje na miejscu 
w czytelni F. Czestnowa „Raldio idniia 'dzisiejsziego“ , M. Szczurka „Porad
nik radioamiatora“ , K. Lewińskiego „Warsztat radioiamatora". Wypoży- 
bza do domu Cz. Klimczeiwskiego „ABC radioamatora” .

Dwudziestodwuletni górnik ż kopalni „Wieczordk" wypożycza „Za
rys gramatyki włosikiej“ W. Meiselsa i Stefanii Sikwarczyńsikiej .„Studia 
i szkice literackie". Prosi o numet ,,Twórczości" z opowiadaniem Marka 
Kłaiski i fragment prozy Kafki.

Nauczycielka szkoły specjialnej, biorąc udział w  studiach zaocznych 
w ramach Studium Nauczycielskiego w Raciborzu, korzysta z Biblio
teki Miejskiej w Sziopienicach, a oprócz tego zagląda ró'wnież do Biblio- 
te!ki Śląskiej i Biblioiteki Pedagogicznej w  Katowicach. Poitrzeibne jej 
podręczniki biologii otrzymała w  Bibliotece Miejskiej,. Lekturę i pod
ręczniki do geoigrafii wypożyczyła częściowo w  Bibliotece Miejsikiej,, czę
ściowo zaś w  Bibliotece Peidagogiczaiej.

W ijaki spiosób znajduje potrzleibną litieratluirę? Przede wszystkim ko
rzysta z zesitawów 'lektury obowiązkowej i nadobowiązkowej, korzysta 
także z informacji katalogowej i rad bibliotekarza.
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Wśród wypożyczonych praez tę cizytelnicizlkę iksiążelk sipiotykamy m.djn. 
E. Paissemdoirfeina „Z wędrówieik; geo'loiga“ , K. Timiriazewa „Karol Dar
win i jego niauka“ , K. Darwina ,„0 ipoich'oidzieinini gaitiun!ków“, Boibrinislkiie- 
go i dn. „Zoioliogię“ , Machoiw^ki i in. „Biologię logólną", F. Piątikowskiiego 
„Kartografię", Fiersmana „Przedziwny świat minierałów", łącznie ok. 40 
tytułów z dziedziiny biologii, geografii, geologii, teosmoigr'afi4, ikilika po- 
czycji z zakresni psychologii i dydaktyki, jeidiua z lanatomii i  fizjologii, 
idalej rocznik statystyczny, ełkonomia polityczna itp. Przeważają zidecy- 
'dowaniie naiiki przyroidniicze, ale tylko przez pierwszy oikres sezonu czy
telniczego, w  drugim natomiasit przewaga ta zidecydowanie maleje, co 
świadczy o zmianie przieidmiotów egziaminacyjnych.

Podotony obraz uzyskujiemy ^analizując kantę innej uaziestoiczki Zaoicz- 
oego Sfcu'dium Naiuiczycielskiego, ialbsolwentki seminarium nauczycielskie
go w  Niowej Wisi oraz powojennego WKN. Wypożycza Iksiążki o różnej 
tematyce. Zoologia, botanika, biologia w  r. 1955/56 — peidagogika., psy- 
cholo'giia i 'ekonomia polityczna w  r. 1956/57. Czytelniczka 'dobiera po
trzebną jiej literaturę na podstawie spisów lektury obowiązkowej i nad- 
o*bowiązlkowej, a ponadito korzysta z rad bibliotekarza.

O idużej laiktywności czytekLika świadczy krytyczna ocienia lektury. 
Wśród posziczególnych ocen trafiają się nidkiedy bairdzio słuszne spo- 
sitrzeżenia i uwagi. Taik np. 'jedna z czytelniczek — nauczycielek -określa 
,,Zoioloigię“ Abrilkosowa j'alko naeumiejętniie jej zidaniem zredagowany 
podręcznik, w 'którym chiarakterystyczne cechy 'typów i igromad powta^ 
rzają siię przy op-isiach każdego gatunku, zamiasit isicharaikteryziować gro
madę czy rodzaj, la poitem 'wymieniać już tylko cechy isizcaeigólne gatun
ków etc.

Lektura dwu uczemiic Liceum Pedagogicznego oibejmuje m. in. pod
stawowe teksty literatury polskiej (Potocki, Klonowicz, Pasek, Mickie- 
v/icz, Słowacki, Krasiński, Norwid itd.). Dochodzą powieści ibiograficzne, 
jak np. „Adam“ Swidersikiej. Wreszcie monioigrafie popularno-naukowe 
lub naukowe jak 3-tomowe dzieło Juliusza Kleinera o Mickiewiczu, Wa
cława Kubackiego ,,A'rcydramat Mickiewicza" i tegoż autora „Żieglarz 

, i pielgrzym". Następnie Stefana Żóldiewskiego .„Spór ©i Mickiewiicza", 
Juliana Przybosia ,,Czytając Miokiiewiiczia" i Tadeusza Boya-Żeleńskieigo 
.,0 Mickiewiczu". Poza tym jeszczie Sawrymowiiczia „Adam Mickiewicz", 
Jacka Koraszewskiego ,,Czym był Micikiewicz dla Śląska" i Szypera 
„Adam Micikiewicz".

O Słowackim: w  zestawieniu znajdujiemy Hertza .„Portret Słowackie
go" i Wyki „Matejko i Słowacki". O Matejce — monografie Boguckiego 
d Witkiewicza.

Wśród innych pozycji wykazu zwr.aca uwagę m. in. ,,Historia góir- 
nictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku" Piemikarczyka, oraz Tobiasiza 
„Pionierzy odroidzenia narodowego na Sląslku".

Wreszcie spotykamy także monografi-ę Kurldybachy o ideoloigiii An
drzeja Fryczia-Moidrzewskiego i „Literaturę międzywojienną" Matuszew
skiego.

Niekiedy trafiają się wśród wypożyczonych lksi'ążek loryginalne teksty 
literatury irosyj'slkiej, a równocześnie ich potekie tłumaczenia, ;a więc np. 
Gonkiego „Powiesiti, rasislkazy, stichi" oraz ró'Wnoczieśniie wypożyczione 
tegoż autora „Opoiwi'adania i bajki".
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z  pioidiręozmiików ipedlaigiogiczinyich znajidiujiemy w  ziesitawiiiemu „Ptroces 
n'aiuczainia“ - Ofeoniia.

Osioibino mależy wymienić diość liicznie wypożycEanie ipcnziewiodtniiki. i opi
sy faraj'Oizinarwicz,e onaiz poidręcziniki fizylki i chemii Jeżeiwsikiiê Oi i Basiń- 
skieffo.

Obie aoiializiowaine ikairty iczytelnicze dawoidz-ą, że 'tóktura dwu uczm- 
nic Licieum Piedagioigiczmiego wykracza pozia schemat iektucry przewidzia- 
inej piTOigramem sziko'linym.

Książkami p-opulamomiaajlkowymi dinJteresaiją się czyteikmicy-samioiucy. 
Oto op. sitaraszielknemeryt z iilkoóczoną si:̂ kołą piodsitawową — czyta po- 
pulame wyidawmictwa mieidyicznie, (książiki z 'dziedziiiny iogiroidniictwa i ho
dowli zwieirząt gospodiairskich, toiroisziuiry poilityczin!OHpriop'agiainldowe, przy
stępne 'opracowania ptroiblemów ibiologii, Ibotaniki, zioiologii itd. Ta wielo- 
kie!nu'nikowość ziainiteiresiowiań wymdlka z' chęci pozniania i 'ogarnięcia cało- 
(kształtu spraw świata i życia.

W niejednym wypadku lindywidua l̂ne zainiteiriesiowaniia czytelnik-a nie 
wiążą się z problemem wylkonywaniegio ziawodu. Do takich iczytelnilków 
należy pracownik lumysłowy Z^ładów Hutniiczych '(księgowy kontroler), 
liczący 53 lata, sltały miieszkaniec Sziopienic, uiroidziony w  sąsie'dzkich 
Siemianowicach. Interesują igo przeide wszystkim dzieła medyczne. 
W zestawieniu jego wypiożycz'e'ń zniajidiujemy m.in. pozycje takie jak 
,,Zarys chorób wiev7nęitnznych“ Orłowskiego, „Fizjopatoloigię i anatIomię“ 
Prot'asjenii i Malrajiewa, W. Dłużyńskiego „Orzecznictwo lekarskie wy
padkowe", .„Choroiby nierwowie i psychiczne" W. Michejewa i A. Nej
mana, ,,Kardiologię" H. Minca, ,,,Postępy kargiologii", L. Paszkowskiego 
„Anatomię patologiczną" i in. .Opró'cz wypiOŻyczeń koimpletuje on własną 
bibliotekę lekariską. Książki doibiera soibie S:am wpirosit z półki ;bib'lio- 
tecznej lub z pomocą kaitalogu. Lektura tych 'dzieł niie ma żaidnych celów 
praktycznych. Ziainteresiowania medyczne irozbuidziiły się w  nim po'd 
wpływem przebytej choroby.

Dużo częstsze są wypadki właściwego samokształcenia, przykłady gdy 
czytelnik dobiera lekturę z myślą lo konkretnych ce'lach życiowych. 
Warto opisać tiu wypadek idość 'interesujący. Pewien artysta baletu 
z Państwowej Opery Śląskiej, absiolwenit szfco'ły baletowej, lat 23, po 
służbie W;oj,sikowej, w  toku 'Obywania Iktórej należał do Zespiołu Pieśni 
i Tańca Marynarki Wojennej w Gdańsku, zap îsuje się 'do biblioteikj. 
z zamiarem dokształcania się w  zakresie wieidzy ogó'lnej. Pragnie on 
pogłębić swoją znajiomość szitufci, prze'de wszystkim muzyki i baletu, 
następnie ró'wnież malarstwa,, rzieźby, 'architeiktuiry. Interesuje się teorią 
sztuki, literaturą, czyta popularnonaukowe monografie muzyczne, wy
pożycza itomiki p'oiezji, uzupiełniia oczytanie i zniajiomość literatury 
światowej.

Opisane fakty nie dają pełnego obrazu, pozwalają jednak wskazać 
na piewne charalkteirysityczne cechy czytelnictwa książek naukowych i po- 
pularnonauko!vi’ych w bibliotece miejskiej.

Czytelnikami iksiążek naukowych i populam'onaufcowych w biblio
tece miejskiej są repirezentanici rozmaitych igrup społecznych. Jedną
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z najważniejsizyich .dla bdbliiotelki jaslt ginuipa nauczy,oiefeitwa. Użytkow- 
aiikami książiki naukoiwej lub populaimoffiaiukorwej są uczmowiie i  uczen- 
mcie sizkół loigólmotksiztałoących. i ziawoidowyicłi oriaiz studenci wyższych 
uczelni, przedstawiciele wolnych ziawodów, Tioiboitnicy. Biblioteka mieij- 
iska jesit biblioteką otwartą, księgoEbióir jej musi służyć rozmaitym umy
słom: „ludowego filoziofa" — samouka, stniidenta, 'człowieka wykształco
nego, laika, znawcy. ’

Uwidacznia to cnoię toibhoteiki publicznej w mieście jialko instytucji 
wspierającej swoją 'działaknością pracę szikół różnego typu i stano'wią- 
cej niejako przedłużenie szkoły i uczelni-.

Czynniki, które .sikłaniają czytelnika do poiszukiwania oikreślonej 
lektury, mogą być rozmaite. W większości odgrywają rolę względy 
utylitarne. Faikt uczestnictwa w  nauczianiu programowym, chęć społecz
nego awansu, praktyczne względy zawoidowe i doi^aźne poitrzeby życiowe 
(jak np. poznania sposobów wywabiania płam z ubrania itp.) — mają 
charakter społeczny. Względom utylitarnym można przeciwstawić bodźce 
psychiczne, indywidualne, wynikające bezpośrednio :z zaiinteresowań. 
Fakty te jednak występują najiczęściej we waajiemnym powiązaniu.

Eugeniusz Mośko

J. BURAKOWSKI 
Olsztyn

CZYTELNICTWO KSIĄŻEK W JĘZYKU NIEMIECKIM 
W BIBLIOTEKACH POWSZECHNYCH 

NA PRZYKŁADZIE WOJ. OLSZTYŃSKIEGO

W ciągu 1956 r. kilka bibhotek mieszczących się w  miejscowościach 
zamiesizkałych przez ludność p'ochoidz:endia miejscowego toitrzymało pewną 
ilość książek w  języku niemieckim. Skiierowanie książdk niemieckich do 
bibliotelk miało charakter eksperymentu, którego celem było zoriento
wać czynniki kulturalne wojewóidztwa w  zakresie zapotrzebowania na 
książkę niemiecką w  śroidowisku iaiutochtonicanym.

Książki otrzymały bilblioteiki w  następujących miejscowościach: 
Bredynki, Węgój, Jeziorany (pow. reszelski), Rozogi, Kobułty (pow. 
Bzczycieński), Soirikwity (piow. mrągowski) oraz Lamkowo '(pow. 'Olsztyń
ski). Miejscowości powyższe wyitypowano w  ten isposób,, by przy nie
wielkiej ich liiczbie w  spiosób 'możliwie pe'łny zobiraziować rozmaite śro- 
'dO'Aviska czytelnicze Warmii i Mazur.

Książki skierowan'0 'do itych toiblioitelk jiedyooie w  formie wypożycze- 
ni:a, nie przekazując ich na własność. Poichoidzą one z zalkupu w  „Domu 
Książki" >oraz z zasobów własnych W. i M.B.P. w ' Olsztynie (z tego 
źródła pochodzi klasyka niemiiecka i obca). Ogółem wy;słano 150 'egzem
plarzy, w  tym prziekłady z jęz.yka polsikiego stanowią 7“/o, przekłady 
z innych języków — 41”/o, klasyka niemiecka — 10®/o, 'niemiecka litera
tura współczesna — 42°/o.

Procenty te nie są wynikiem przemyślanego założenia, lecz wypły
wają z aktuialnej dostępności talkiej a niie innej 'książki niemieckiej na 
półikach księg'ars)kich. Wśród tych 150 pozycji znąjidziiemy książki bar-
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dz'0 różne ipod ■wzigl̂ deim tematyciznym i treściowym — lod dostępoiycih 
dla najminiej, nawet wyr^obioiLego icaytelnika do bardzio tmidnych.

Przewa,gę mają powieści obyczajowe i hisitiorycznie, lecE znajidzaemy 
tu także powieści poidróżniczie i pirizygoidowe, ,,rom)ainsie“, poezje, hujno- 
resiki.

W przekładlach dominuje liteiratuEra anglosaslka {Dickens, London, 
Twain, Galswoonthy), literaturę polską creprezientują Mickiewicz, Dąbrow
ską, Fie^dler i Roileczek.

Ogólne 'Wnioski, jakie nasuwają się po roku wypiożyicziania tyich' 'ksią
żek, można ująć w następujące punkty:

1° — Panujące w  peiwnych kołaich przekonanie o masowym zapo- 
trziebowaniu na 'książkę niemiecką w  śrO'dowisku autoichtonicznym nie 
znajduje w pełni potwierdzenia,

2° — Książki niemieckie czyta wyłącznie pokolenie stairsze, nato^ 
miast młodzież do lalt 25, a więc ci, którzy poidlegali już wpływom 
szkoły i książki polslkiej, poza nielicznymi wyjątkami, czytają tylko po 
polsku.

3° — Obiecność na półlkaich biblioteciznych książek w języku nie
mieckim nie wpływa hamująco na >czytelnictwo książek po'lsikich, cza
sem wiręcz przeciwnie.

I l o ś ć  c z y t e l n i k ó w  książek niemieckich jest uzależniona 
w poszczególnych 'bibliotekaich o'd wielu czynników. Wlażną rolę odgry
wa tu ilość książek 'oraz odpowiednia ich popularyzacja w  'danym śro- 
dO’Wisku.

Największe efektty liczboiwe osiągn^^a biblioteka w  Sorfkwitach, dzia
łająca w  śroidowisku w 80°/o lautochtonicznym, prowadzona przez biblio
tekarkę pioichodzenia miejscowego (wykonującą swe obowiązki bardzo 
sumiennie) oraz posiadająca stosunkowo duży księgozbiór niemiecki. Do 
końca czerwiCa 1957 r. {książki niiemiecikie dostarczono w maju i wrześ
niu 1956 r,) książki niemieckie osiągnęły (tu ogółem 365 wypożyczeń, 
korzystało izaś z onich ogółem 41 iczytejników. W Rozogach {̂ ok. 30°/o lud
ności miejscowego pochodzenia, książek znajduje się tu 38), zanotowano 
do końca września 1957 r. (od lipca 1956 r.) ogółem 97 wypożyczeń 
12 czytelnikom. W Bredynikach (90°/o ludności pio'chbdzenia (miejscowego)
24 iksiążki nieanieckie były wypożyozone do końca września 1957 r. (od 
listopada 1956 r.) 74 razy 15 czytelnikom. {Dane z Jezioran, Kobułt, 
Węgoja i Lamlkowa nie mogą z różnych powodów dać materiału do 
analizy: w Jezioranach książki niemiecOde są wypożyczane tylko w  do
mu 'starców, bibliotelki zaś w  Lamkowie, Kobułtach i Węgoju posiadają 
bardzo małą ilość tych książek, 5—7 egzemplarzy).

Analiza wieku czytelników potwierdza, że Iksiążki niemieckie czytają 
niemal wyłącznie ludzie* dorośli, przeważnie mający już ukończone
30 lat. Na ogólną liczbę 68 czytelników książek niemieckich w  wymiie- 
:ńionych 3 bibliotekach tyliko 9 ma pioniżej 30 lat (biblioteka w  Sorikwi- 
tach), a aż 42 po-wyżej 40 lalt. Młoidzież autochtoniczna umie przeważnie 
mówić nieźle po niemiecku, czyta 'jedn.a!k wyłącznie po> polsku. Rzadko 
można się spojJ:kać z wyp'adkami, że roidzice uczą dzieci czytać i pisać po 
niemiecku, a nawet jeśli to robią — nauka ogranicza się do abecadła. 
Przeważająca większość czytiających 'książki niemieckie czyta tylko po 
niemiecku, książek polsikich nie wypożycza {48 osób' na ogólną liczbę 68).
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Zdiairziaiją się jieidnaik coraiz częstsEe -wypiadlki, że czytekiiicy wyipożyiczający 
pioiczątkowo jiedyiiiLe kisiążiki oniemieckie sięgają (pio pewnym cizasiie i po 
polskie. Tak np. w Rozogach czytelnik Willi Klik po przeczytaniu „Nocy 
i dni“ Dąbrowskiej w języku niemieckim poprosił bibliotekarkę o inne 
książM tej siamej iamtorki zmajdującie się w  ibibliioteicie, :a następnie „dal 
się prze!konać“ także do Pirusa i Orizesizkowej.

Poidobnie w  Sorkwitach czytelnik ,po pirzieczytaniu. jiedmej z powieści 
W. Huigo po niemiecku przecz-ytiał cniasitępinie także linme powieści tego 
pisarza, choć były to p'rzekł;aidy polskie (poprzeidnio tłumaczył się, że 
nie umie w  ogóle czytać po polsiku).

Czyte'lniicy książiek niemiecikich w  wymienionych bibliotelkach sitaino- 
'wią w pioró'wn:aniu z ogólną liczbą czytelników Ikoirzysitających' z biblio
teki w Sorkwitach 24®/o (10)., w  Rozogach 14% (8), w Bredynlkach 10®/o (6). 
W nawiiasaich podaję piroceooit 'czytelników iczytająćych wyłącznie 'książki 
nieimiieckie. Procent czytelników książek niemieckich w  porównaniu 
z ogókiią liczbą dorosłej luidności pochoidziendia 'miejsicowego danych wsi 
wynosi 5 do 8®/o.,

I l o ś ć  wypożycZL- eń książek niemiieckich jest w  porówn'aniu 
z wypożyczeniaimi książek polsikich kilkaikrotnie wyższa. N.aileży je'dnak 
wziąć poid uwagę, że iksiążelk niemieckich j.es!t mało w  stosunku do ilości 
korzystających z nich czytelnilków (pirzeciętnie dwie na 1 czyte'lnikia), 
książek po'lskich jiest pirzeiciętnie piętnaście na 1 czytelnika) i że są to 
z -reguły poizycje litenatuiry dobrej, czytelnej, me ma tu prawie wcale 
„cegieł bibliotecznych'' stanowiących spiorą część księgozbiorów pol
skich. Książki nieoniecikie to prawie w  ciałości beletrystyika, nie ma tu 
literatury popularnonaukowej i po l̂ityicznej, o wiele onniiej czy taniej od 
beletrystyki . Biorąc pod uwagę te trzy okoliczności można stwierdzić, 
że ogólnie poczytność książek niemieckich jeist niższa niż się spodzie
wano. Jakie 'książki czytiano najchętniej?^ Wyniki nie były dla bibliote
karzy r^elacyjne. Wykazują one cechy charakterystyczne również dla 
czytelników Iksiążiek polskich. Największą ilość 'wypożyczeń (ok. 15 
w ciągu pół roku) osiągnęły książki rozrywkowe, „romanse” , i podróż- 
nicze, jak np.; ,,Mathilde“ Franka, „SegeKahrt mit Mariannę" Butia, 
„Rio de Oro“ Fiedlera a obok nich klasyczna „piOidpora“ statysityk biblio
tecznych: Dickens, London, Twain (10— 15 wypożyczeń). Z autorów pol
skich idużą poczytność zdobyli sobie M. Dąbrowska ,,NOiCe i dnie“ (Ro
zogi —'11 'wypożyczeń, Bredyinlki — 5) oraz A. Fieidler „Rio de Oro“ 
(Sorkwity —  12 wypożyczeń, Bnedynki — 6). Pewnym ziaskoczeniem 
jest bardzo wysdka poczytność M. A. Nexo, oraz A. Seghers (Sorkwity 
12 d 10 wypożyczeń) oraz autorów iradzieckich, :znesztą reprezentowanych 
bardzo nielicznie (Polewoj, Fadiejiew, Granin). Z literatury romantycznej 
obronną ręką -wyszli tylko; Puszkin ,,Qpowiadaihia“ (Sorlkwity — 10 wy
pożyczeń), Gogol ,,Taras Bulba“ i(Bredynlki — 4) oraz Mickiewicz ,,Wy
bór poezji‘ ‘ (Rozogi — 6). Mickiewicz jest wyjątkiem także pod innynf 
względem; tylko jiego poezje były w  ogóle iczytane. Nie wypożyczono ani 
razu poezji Goethego, Schillera, Heinego i Uhlanda., ten sam los spotkał 
idramaty Szekspira, Ibsena, Hauptmana i Sudeirmanna. Postulaty czy
telników (książek niemiecikich (rozmo-wy indywidualne ora& 'wyniiitó spe
cjalnej lankiety) są także bairdzio podobne do żądań czytelników książek 
polskich; więcej książek o miłości, przygodowych i historycznych. Spo
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tkałem się italkże ikiilkiailsroitnie cz ipirośbą o idiositaircziende ‘Idteiraituiry irolm- 
czej i facłiiowej w  języ^ku TLiemiiecikim. Roizmó'Wicy mioi diowodlzili:, że 
w czasach rządów niemieckich korzystaH systematycznie z książek fa
chowych, a K piolslkich tootrzystać im tmidino, gdyż mają itrudlniości zie z,ro- 
ziumiemiiem iterminów iteichmicznych i (naufeowych.

.Starałem isiię izidoibyć możliwie idużo maiteiriiału oidniosiz-ąceigo siię do 
czytedinictwa iksiiążiek w  językiu ffiiiemi0dk'im pioichodzących talkże spoza, 
b i b 1’ i lo t e k p u b  1 i  ic z ca y  c h. Źródła te są niastępującie:
1. Dom Książki oiraz Iksięgamiia Klubu Międzynairoidoiwej Książki i Prasy
2. Antykwariat
3. Prziesyłlki z NRD i NRF
4. Biblioteczki diomô we obeijmującie 'książki sprzdd 1945 r,.

Przyjrzyjmy się bliżej zaforesoiwi oddziaływiania tych źróideł.
„Dom Książiki^ i ,,.Klub“ prowadzą sprzieidaż kisiążek niemieckich

wyłącznie w  księgarniach w  Olszitynie, Iksięgarnie terenowe ,,,Domu 
Książki“ isprzedaży nie prowadizą. Z ipo'wodu braku osobnych statystyk 
dla książeik miemieickich, nie można tu opierować liozbami. Weidłuig słów 
ekspediientek obrót tymi iksiążkami znacznie przewyższa obrót książkami 
we wszystkich innych obcych języlkach (rosyjsiki, dkraiński, francuslki 
i angielski). Zaipotrzebowanie nia książiki w  języku niemieckim jest na 
ogół duże, lecz nie masowe. Księgarnie otrzymują te książki bardzo 
nieregularnie i w rozmaitych ilościach. Naj-więlksze ziapoitnzebowianie jiest 
na litera turę fachową {kupują specjaliści) i beletrystykę oraiz na doskio- 
nałe reproduikcjie dzieł malarskiich, znikome na idzieła klasyków filozofii. 
BieletryiSitykę w  języku iniemieicfcim, poza ludnością piochoidzenia miej
scowego, kupuje młodzież studencka i uczniowie liceów uczący się ję
zyka niemiecifcieigo. Księgairnie sprzedają przy dobry'Ch idostawach do 
kilkuset egzemplarzy miesięcznie.

Antykwariat skupuje książki na terenie c;ałegio wojewó^dztwa. Więk
szość Iksiążiek niemiecikich (ok. 35”/o oibrotu) skupuje antykwariat oid 
ludmośoi napływoweij, która stała sdę właścicielem tych książek mniej 
lub więciej przypaidkowo, a takżie iod rodzin wyjeżdżających dô  Niemiec. 
Zainteresowanie beletryistyką niemiecką jest na ogół duże, powieści leżą 
na półkach antykwariatu z reiguły tylko kilka idini,

Bralk książek w  języku niemieckim w bibliotekach oraz ograniczenie 
możliwośici ich zakupu w  księgiarniaich ^poza Olsztynem) rozszerza logrom- 
nie sferę oddziaływania kisiążek 'wyidanych prz'ed 1945 r. oraz przysyła
my oh z Niemiec. Szicziegółną troską powinny nas napawać książki z pierw
szego źródła. Wprawdzie po wojnie książiki o tendencjach nacjonali- 
styczno-rasisitowskich zostały pirzeważnie zniszczone, nieimniej jeidnak 
pewna ich ilość jest jeszicze w  obiegu. W mniejszym nieco stopniu buidzi 
również zastrizieżenia i idrugie źiródło.

Ograniczenie miożliwoścd zakupu książek niemieckich i zupe'łny brak 
ich w bibliotekach rozszerza możliwości oddziaływania dla nie kontrolo
wanych dróg krążenia książek, ziapiewnia im monopolistyczną pozycję 
w , śroidowiisku lautoichtonicznym. Co jest słuszniiejisze — wypożyczanie 
lub 'siprzeidaż .naprawdę wartościowej literatu'ry, czy pozostawienie tej 
sprawy własnemu łosiowi — oto problem, nad którym należałoby się 
poważnie Ziastano'wić.

Jan Burakowski
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J. ANKUDOWICZ, J. GRUSZECKA  
Warszawa

Z cyklu: Wrażenia z bibliotek czechosłowackich 

GABINETY METODYCZNE

W iczasie pobytu w Czechiosłowaicji ziapozinaliśmy się z idlziałainiością 
instruikcyjno-metoidyicizną lozterech' bibliotetk, pTowadzioiną przez Gaibinetjż 
Metodyczne. Poinieważ każdy z tych Gabinetów ma (nieco oidmienną oirga- 
Tifizac.ię i chacr^kter iz'adań —  omówimy je kolejno.

Centralny Gab'inet Naiukowo-Metodyozny Bibliotekarstwa B-łki Uni- 
wersyteokiiej w  Pradze jeisit placówtką kierowniiczą w  zalkresie pi^owadze- 
nia instruktażu i metodyki pracy bibliotekarskiej dla Czech. Dla Sło
wacji riolę tę 'spiełni;a Gabinet Naukiowo-Metodyczny Maticy Slovein!skej 
w Martinie. Obie te placówki ściśle ze sobą wispóŁpiracują.

Gabinet piraski jiesit jeidnym z pięciu idziałów B-lki Uniwersyteckiej 
i sam obejmuje 'trzy idziały: naukowy, metodyczno^jps,tirukicyjny, szko
leniowy.

Dział naulkowy., zaitruidniający 6 osób, zajmuje się przeide wsizysitkim 
grom'adzeni:8m (księgozbioiru bibliołogiczne:go zawierającego publikacji^ 
krajowe i zagraniczne, izairówno zwarte jialk i czasopiismai, pirzy czym pehiy 
zbiór czasopism biblioitelkarsikich polskich, bułgaftislkich i węgiersikich gro
madzi Gabiniet Maticy Slovensikej — inne zaś (150 tytułów) — Gabinel. 
praski. Z księgozbioru 'tego wyłączona jest biblioteka poidr'QCzna, z iktórej 
jcorzystać można na miejscu, w czytelni Gabinetu.

Gaibinet prowadzi kartotekę bibliograficzną zawierającą tytuły ksią
żek i .artykułów z cziasopism. Oid 1958 r,. przewidziane jest opracowywa
nie i wydawanie przeglądu piśmiennictwa bibliograficznego. Do stałych 
zadań Działu należy sprawowanie opieki nad pracownikami gabiinetów 
metoidycznych biblioltelk wojewódzikich (krajsikich),, umożliwianie im wy
miany doświiadczeń poprzez organizowanie zebrań dyskusyjnych.

Dział metodyczno-insitrukcyjny zatrudniający 8 oisób, ma za ziaidande 
przede wszystkim koordynację prac metodyczno-instrukcyjnych w biblio
tekach wojewódzkich (krajskich), powiatowych (okresnich) i miej
skich oraz opracowuje i wydaje różne pomoce metodyczno-instruk- 
cyjne do pracy z czytelnilkiem. Na poidkreślenie zasługuje współpraca 
kolegów z innych działów B-ki Uniwersyteclkiej w  formie zbierania 
materiałów badawczych i udzielania instiruktaiżu bibldoitekom terenowym. 
Każdym wojiewódzitwem opiekuje isię bądź pracownik Gabinetu, bąidź 
innego (działu B-ki Uniwersyteckiej.

Dział szkoleniowy, zatnidniający 3 osoby, zajmuje się kształceniem 
bibliotekarzy terenowych posiadających niepełne kwalifikacjie organizu
jąc korespondencyjne fcursy ogólne i specjalne, trwające oid 4 miesięcy 
do 2 lat. Absolwenci kursu po złożeniu egzaminu końcowego oitrzymują 
zaświadczenie stwierdzające uzyskanie kwalifikacji biblioitekarskich. 
Dział szikoleniowy współpracuje z trzema średnimi sizkołami bibMot'efcar- 
skimi (Praga, Bimo, Bratysława), do któirych przyjmowani są uczniowie 
po 8 latach naulki w sizkołach poidsitawowych. Nauka w  szkole bibliote
karskiej trwa 4 lata. Absolwenci tych szkół znajidują za.trudniiendie prze
ważnie w bibliotekach powiatowych.
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Gabiinet praiski nie ipcnowadzi oisotoych ibadjań nad o:ieoeipiCją litecnatury 
wśród iczyteiindikaw. D'ame z tej idziedz.iiny są abierane niejako ,,P'rizy 
Oikaizji" inaiycih pirac,, cniie sitanowią centralnej po^oblematyki Gabinetu. 
Pewne ipróby foieroiwania czytelnictwem poidejmuje Dział insitanilkcyjno- 
meitodyczny i to głównie w oparciu o pracę wychowawczą sizikół, świe
tlic i internatów (niesitety konlkretnych linformacji nie luidało się nam 
luzysikać).

W B-ce Woj'ewód‘zlkiiej w Brnie Dział Metodyczny (3 piracowiników) 
obejmuje nadto tzw. służT̂ ę ibiibliograficzną (1 pracownik). Dział ten 
chairaikterem swym jiesit najbardziej zbliżony do naszych, idziałów m- 
strukcyjno-meltoidycznych w  WiMBP. Zasadnicza 'działalność jego jest 
naistawiona na pracę w  terenie, zwłaszcza na opieikę nad biiblioitekami 
powiatowymi i miejisfeimi; kontroluje ich pracę, pomaga w  sprawach orga- 
nizaicyjnych, instroiuje w  zakrelsie techniJki bibliotecznej, dotoioiru księgo
zbioru, pracy z czytelnikiem. Tu również są opracowywane i zestawiane 
sprawozdawcze dane statystyczne dostarczane przez biblioteki powiatowe.

Dział Metodyczny uirządza u siebie kąciki metodyczne — jakoi wzór 
dla poidoibnych kącików w  'bibliotekach powiatowych. Poza tym przygo
towuje różnego r-oidziaju pomoce instrulkcyjnonmetoidyczne, organizuje 
szkolenie dla piracowników B-!ki Wojewódzikiej oraiz kursy bibliotekar
skie dla bibliotekarzy terenowych o różnym poziomie wykształcenia
i różnych kwalifikacjiaich fachowych. Wiele uwagi pioświęcają pracow
nicy Działu sprawom czyitelnictwa młodzieży dorastającej, sizczególnie 
troskliwie zestawiając dla niej księgozbiory, organizując dla tej grupy 
zajęcia.

Dział kierujie współzawoidnictwem pracy Ibitoliotek powiatotwych, kon- 
tiroluje i ô cenia 'wyniki tej akcji.

Interesującym pomysłem jest wciągnięcie do pracy z bibliiotekami 
powszechnymi B-tki Uniweirsytecikie ĵ w Brnie: zorganizowano tam bryga
dę pracowników, któira pomaga w pracy bibliotelkom w dwu powiatach.

Gabinet Metoidyczny B-Jki Miejskiej w Moirawskiej Ostnawie zatrud
nia trzech praco^wników.

Gabinet organizuje roboicze Eebrania bibliotekarzy teirenowyich, któ
re najczęściej odbywają się w  bibliotekach terenowych, co ma tę niewąt
pliwą zaletę, że umożliwia naoczne poznanie różnych :bibliotek, porów
nanie ich mieltoid i wyników pnący.

Najważniejszą pracą Gabine t̂u jest wydawanie pomocy metodycznych 
dotyczących ważniejszych pisarzy, po'htylków,, naukowców, problemów 
z różnych dziedzin wiedzy itp. Autorami tekstów są najczięściej fachowcy 
spoza B-Jki Miejskiej, co w  znacznej mierze decydujie o należytym po
ziomie tych wydawnictw. Pomoice te powiela się na miejscu i rozsyła 
do ibibliotek całego województwa.

Prace iszkoleniowe Gabinetu są raczej skromne: są to 4-idniowe kur- 
sy wojiewódzkie, na których omawia się spirawy oirgandzacyjne, technikę 
bibliOite:czną oiraiz piroblemy liteiracikie. {Rozleglejsizy charakter posiada 
szkolenie organizowane przez Państwową B4cę Naukową w Ositr̂ awie:

w  Czecbosłowaicji p'Oiwisz. b-kli publ. w  mLastach wojewódzikilch noszą nazwę 
bądź B-k Wiojewódzlkiich, któire pełniią rolę Mliiejęiklich (np. Brno), bądź Miejskich 
pełdiiącyich arolę Wiojewódzkiich (np. Ostrawa); połączienie nazw, jak lio jesit u nas 
(WiMBP), niie jest taim stosowane.
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są .to mianowiiciie kursy idla unatuirzyistów -P'0 roicznej (praMycie w biblio
tece, trwające iprzeiz cały rok ipo ipięć giOidz.in tygoidmiiowo —  zawsze 
w soboty. Po złożeniu egz;aimirLU iabsiolwenit lOitnzymuje zaświadczenie rów
ne ukończeniu liceum bibliotekairskieigo).

Gabinet Naukowoi-Metoidyczny w  Martinie — centrailny bibliotekar
ski ośrode^k meitoidyczny Słowacji —  jest jednym z idziałów Maiticy Sło
weńskiej. Składa się lon iz dwu oddziałów: badawczo-metodycznego i re- 
dakcyjneigo, zatruidniających łącznie 8 losób.

Oddział badawczio-metodyczny bada i upowszechnia najskuteczniej- 
;sze metody pracy z książką i czytelnikiem w kraju i zagranicą. W 1957 r. 
(Tozpocząto badanie recepcji literatlurry w bibliotekach, posługując się 
spisem pozycji znajdujących się w  księgozbioirach bibliotek wiejskich 
(spis ma układ rzieczowy, indeks). Do badań nad czytelnictwem w 30 
wsiach zostali wciągnięci studenci Uniwersytetu w  Bratysławie. Wyniki 
tych prac znajdują -się w  stadium opracowywania. Badania czytelnictwa 
będą̂  przeprowadzane w  26 bibliiotiefeach doświiadczalnych, które obecnie 
przygotowują się do ziamierzonych z;aidań.

D’0 zakresu działalności Oddziału Badawczo-Meitodycznego należy 
również organizacja szlkolenia pracowników bibliotek publicznych. 
Ostatnio szczególną uwagę poświęcono znajomości literatury (specjalne 
kursy 14-dniowe)„

Nadto Oddział tein lopiekuje się 'działami metO'dycznymi bibliotek wo
jewódzkich w Słowacji i koordynuje ich prace,, utrzymuje kontakty 
z działami m'etoidycznymi innych bibliotek, opracowuje i wydaje mate
riały szkoleniowe -dla pracowników biblioitek publicznych, zwłaszcza wo
jewódzkich.

Oddział redakcyjny opracowuje podręczniki bibliotekarskie (np. poid- 
stawy techniki biblioteicznej), materiały do pracy z iczytielnikiem,, współ
pracuje z rediaJkcjami słowackich czasopism bibliotekarskich, a w przy- 
Sizłości ma objąć redakcję wszystkich wydawnictw Maticy. Każidy z pra
cowników Gabine t̂u ma pod swoją, pieczą jednd wojewóidztwo, ponadto 
każdy speicjalizuje się w  wybranym zagadnieniu; w pracy z indywidual
nym czytelnikiem, miasowym czyteilnikiem, technice bibliotecznej, plano
waniu, szkoleniu, itp.

Dzięki uprzejmości Kolegów czesikich pracownicy IKiCz. mieli moż
ność zwiedzenia 3 bibliotek terenowych: powiatowej w Dobfiśu, oraz
2 małomiejskich — w  Mniśku p/Brdy i w  Nowym iKninie. Niestety brak 
czasu nie pozwolił gruntpiwoiej zapoznać się z ich pracą. A  oto kilka 
obserwaicji. O ile w bibliotekach piowiatowych są praco'wnicy etatowi,
o tyle w bibliotiekach niżej zorganizowanych pracownicy zatrudnieni 
sa na ryczałtach (roczne pobory 400— 6̂00 koron),. Biblioteki w mia
steczkach i wsiach otwarte są 3 razy w tygoidniu. Dość pokaźny procent 
księgozbiorów sitaoowią pozycje wydane w końcu X IX  i nia pocz.. XX  w. 
Techniczne opracoiwywanie iksięgozbioru wykonywane jest przy wydatnej 
pomocy aktywu czytelniczego, Biblioiteki prowadzą inwentarz oraz bardzo 
uproszczone katalogi: są to zeszyty lub luźne karty w  formacie A-4 
wykazujące w  układzie alfabetycznym izasób posiaidanych książek. Dość
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TOzwiinięte jiest wypożyczainiie międzybilblioiteczme. Piraoa z czytelinikiem 
jesit na ogół żywa: urządza siią iróżinegó irodzaju irnipirezy czytelnicze cie
szące się znacznym ipoiwodzieniem — przeważnie wieczoiry recytatorskie, 
afutprsikie, bogato maxzycmiie ilustrowainie.

B-ka Powiatowa w Dobfiśu prowadzi centralny katalog książek znaj- 
<3ującyc'h się w  Ibibliotekach (publicznych całego powiaitu, a ponadto ka
talog lalfabetyczny i rizecziowy własnego księgozbioiru. Wielkie opóźnie
nia (do 2 mieś.) w  nadsyłaniu drukowanyclh ikart katalogowych sprawia
ją, że nie są one 'wyikorzystywane.

Biblioteka ma osobny kącik metodyczny, gdzie zgrupowane są ma- 
iteriały instrulkcyjne i szkoleniowe dla podległych bibliotek.

Według uzyskanych informacji każda biblioteka w  terenie ma radio, 
maszynę do pisiania, a często i powielaicz. Lokale biblioteczne składają 
się z 2—3 izb, zawsze 'jiest miejsce na kilka sitolików, przy których czy
telnicy mogą korzystać z wyłożonych czasopism czeskich, iradzieckich. 
W publicznych bibliotekach powszeichnych w izasadzie istnieje od,płat- 
ność za wyp'OŻyczianie Iksiążek, wysokość sumy różnie się kształtuje: przy 
otrzymaniu legitymacji czytelniczej 'dziecko płaci 1 kor., doroś‘li 2 kor,, 
za każdą wypożyczoną książkę płaci się 10 halerzy. Wp'ływy te są prze
znaczone na zakup i .oprawę książek. Interesującym iszczegółem zauwa
żonym w Mniś,ku jesit sposób propagowania nowych wydawnictw: w  ga
blocie eksponowane są otrzymane w komis z księgaimii nowości, które 
czytelnik może nabyć. Warto jeszcze ziaznaczyć, że bibliote'ki na ogół 
zawiadamiają pisemnie swych czytelników o nadejściu książki, która 
mogłaby dch interesować.

Janusz Ankudowicz 
Janina Gruszecka

1. LEPAŁCZYK  
Łódź

KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY W BELGII

Poif?lądy na temat •kształcęoiia bilblioteikarzy są w Belgii poidzielone. 
Weidłuig jednych kształcenie to piowinno się odbywać w  szkołach pracy 
■społecznej, gdyż ibibliotekarstwo jest jieidnym z po'dstawowych terenów 
działania służby społecznej i stanowi tę ĵ ej część, której treścią są 
zadania wychowawcze. Inni natomiast uważają, iż bibliotekarstwo po- 
•siadające odirębną metodę i śroidki 'działania, wymaga oidrębnego typu 
.kształcenia i spiecjatoie w  tym celu stworzonego laparatu szkoleniowego. 
W zależnośici iod potrzeb kształcienie prowadzone jest nie tylko na róż
nym poziomie, lecz również w  różnego typu ośrodkach szkoleniowych- 

W bibliotekach podlegających Miinisterstwu Oświaty zatru'dnione są 
dwie kategorie bitoliiotekarzy. Jedna, do której należą pracownicy Bi
blioteki Królewskiej (Biblioitheąue Royale) i biblioit^ państwowych 
uniwersytetów w  Gand i Liege, posiada dyplom bibliotekarza - biblio
grafa (gradue en siciences ibibliotheconotmiąues et ibibliographiąues). Dru
ga kategoria — to praco^wniicy ibibliotek powsziechnych (publiciznych) 
posiadający świaidect^^o uprawniające ido pracy w tych bibliotekach 
■(ce r̂tificat d‘apltlitude aux foncitioins de ibiiblioithecalire).
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Już pod feoiniec ubiegłego wieiku {1897 ir.) zositały loikneślone ustawą 
wymagania idia kiandyda,tów do izaiwcdu ibibliioteikiarsikiiego. Ustalono 
wtedy, że bilblioteikairze zatmidnimi w Bibliotece Nairodowei (Królew
skiej), a Oid 1900 T,. również w bibliotekach uniwersytetów państwo^yych 
(Liege i Ganid) iobowiązani są idio posiadania dyplomu bibliotekatrza-bi-

■ bliogiraf a.
Dyplom ten otrzymać mogą jedytnie absolwenci wyższych uczelni, 

którzy odbyli 8-miesięcizną praiktylkę w Bibliotece Królewskiej i po 
dwa miesiące praiktyki w  bibliotekach uniwersyteckich Liege i Gand.. 
W Bibliotece Królewslkiej kandydaci na bibliotekanzy przechodzą syste
matyczną praktykę we Wszystkiich działach: katalogowanie, bibliografia, 
numizmatyka, grafika., książki rzadkie itd. W niektórych działach poza 
zajęciami praktycznyoTLi odbywają się, wy^kłady prowadzione przez kie- 
ro'wników 'działów.

Wydziały filozO'fii i literatury oibu wymienlionych uniwersytetów 
organizują krótkołterminowe 'kursy bibliotekarstwa i bibliografii prze
znaczone dla kandydatów do zawodu bibliot-ekarskiiego oraz dla wszyst
kich studentów pragnących się zapoznać ze źródłami bibliograficznymi.

Roczna praktyka przygotowująca do dyplomu bibliotekarza-biblio- 
grafa zakończona jest piśmiennym i ustnym egzaminem przieprowadza- 
nym przez Biblioteikę Królewską. Na egzamin piśmienny składa się 'dłuż
sza pracia z ogólnych zagadnień ;bibliotekarskich, skatalogowaaiie 10 iksią- 
żek, wśród któirych znajidują się inikunaibuły, idzieła w  języku 'greckim, 
łacińskim i dwu współczesnych językach obcych, oraz skatalogowanie dwu 
rękopisów, jednej pozycji z grafiki, medala, monety.

Egzaimin usitny obejmuje: bibliografię, bibliotekarstwo, paleogr^afię, 
dyplomatykę, historię sztulki, grafiki, 'historię moneit i medali, hisitorię 
druku, klasyfikację naulk !oraz znajomość dwóch języków.

Pomocnicy bibliotekarscy w Bibliotece Królewskiej i obu uniwersy
teckich relo-utują się bądź z jednej ze szkół bibliotekarskich, bądź też po 
czterech latach praktyki mają prawo złożyć egzamin pańsitwowy przed 
komisją Ministerstwa Oświaty. Wszyscy bowiem kandydaci 'do zawodu 
bibliotekarskiego poza pracownikaimi naukowymi wymienionych biblio
tek i absolwentami Państwowego Instytutu Studiów Społecznych zobo
wiązani są 'do składania P'rzed ikomisją powołaną przez to Ministerstwo 
egzaminu celem uzyskania świadectwa lUiprawniającego do pracy w bi
bliotekach publicznych.

Dopuszczenie d'0 egzaminu następuje również po ukończeniu kursu 
organizowanego przez Ministerstwo. Do warunków przyjęcia należy poza 
cenzusem wykształcenia ukończenie co najmniej 19 lat oraz posiadanie 
obywatelstwa b'elgijskiego )̂. Program kursu obejmuje histoirię książki, 
historię bibliotek, organizację i typy biblioitek, podstawowe wiadomości 
z zakresu bibliotekarstwa (lokal, urządzienie, katalogi, klasyfiJkacja, syste'm 
wyp'OŻyczania itp.), zasadnicze wiadomości z organizacji i administracii 
bibliotecznej i podstawy prawne bibliotek powszechnych. Poważne miej- 
,sce w  programie kursu zajmują zagadnienia iczytelniotwa i wychowawcza 
rola bibliotekarza. Poz'a t̂ nn szereg wykładów 'dotyczy Miteratu,ry narodo
wej i obcej. Nacisk kładzie się raczej na umiejętności praktyczne niż 
wiedzę teoretyczną.
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z  materiałów oidnosKącyoh się do lat 1948— 1953 wynika, że w tym 
dkresie zioirgainizowano 61 feunsów (37 w  języku francuskim, 24 — we 
flamandzkim). Z ogółu 2 567 kandydatów zaipisiainych' ido eięzaminu oitirzy- 
niało idyplom 1969. Prawie 600 oisób oidjpadło na slkutek „niedofeitaitecznej 
kultury ogólnej “ kandydata.

Organizowane przez Ministerstwoi kursy i egiẑ anmny nie pokrywają 
jednak zapotrzebowama na kierowników, pr.acawników i organizatorów 
'bibliotek dla całego kraju. Wobec tego od lat dwuidJziesitych bieżącego 
wieku we wszystikich prowincjach Belgii twoirzone są szkoły bibliote
karskie. Otwarte są szkoły w Antwerpii, Liege i Brukseli. W projekcie 
jest utworzenie innycli.

Wszystkie te szkoły kształcą czynnych bilbliotiekairzy, kandydatów na 
pracowników bibliotek powszechnych, siły pomocnicze dla bibliotek nau
kowych, pracowników ' wydawnictw, księgairń, ośroidków dokumentacji 
dla różnoroidnego typu pirzedsiębioirsitw przemysłowych, handlowych, ban
kowych itp. Do szkół przyjmowani są absolwenci szkół średnich wyższe- 
Igo stopnia, posiadacze dyplomów nauczycielskich 'itp. Wiek minimal
ny —  19 lat. Warunlkiem pirzyjęcia jeSt zdanie egzaiminu z ziakresu 
wykształcenia ogó‘lnego )̂.

Nauka trwa 3 lata. Wykłaidy odlbywają się dwa razy tygodniowo pio 
dwie godziny. Program pierwszego roiku przygotowuje do całości ziadań 
pracownika biblioteki powtsaechnej. Teoria uzupełniona jest ćwiczeniami, 
praktyką w  bibliotece i zwiedzianiami.

Wykłady idrugiego roku mają za zadanie przygotowanie bibliotekarzy 
dla bibliotek powszechnych itaw. drugiego sitopnia (okręg'0'wych, proiwin- 
cjonalnych). Wykłady tego rolku pogłębiają wiadomości (teoretyczne 
i umiejętności nabyte w ro'ku pierwszym. Noszą charakter encyMope- 
dyczny. Dotyczą w<szys'tkich gałęzi wiedzy i działalności ludzkiej. Są 
wyrazem d.ążenia tsizkoły do oizupełnienia wykształcenia ogólnego swych 
słuchaczy.

Poidczas roku trzeciego odbywają się wyłączoiie Z'ajęcia praktyczne 
pod 'kierunkiem ,,dyrektora prac“ {chef des travaux). Słuchacze wyko
nują swe prace indywiduialnie: lektura, badania, praktyki:, przedstawiają 
przynajmniej 50-!stronicową pracę pisiemną.

W proigramie tych sizkół bibliotekarsikich uderza mała ilość godzin 
przeznaczonych na psychologię czytełnika i pedagogikę biblioteczną 
(2 goidziny w pierwszym roku — na całość godzin wytkładowych: rok I — 
161 godz., rok II — 168 goidz.). Poidstawowymi przedmiotami naucza
nymi w  szkole w  pieirwszym roku są: wiedza o (książce, technika kata
logowania, organizacja feibliotleki, bibliografia. W drugim roku — orga
nizacja ośrodków dokumentacji, organizacja bibliotek idrugiego stopnia 
i liczne wykłady encyklopedyczne.

Szkoły bibliotekarsikie poidlegają biezpośrednio Ministerstwu Oświaty: 
do roiku 1954 sizikoły te przygotowały 324 pracowników „drugiego 
stopnia".

Bliższa ânaliza szkół bibliotekarskich potwierdza zrozumiałe żądanie 
licznych praco'wników społecznych, by fcsiztałcić bibliotekarzy w szkołach 
pracy społecznej, gdzie oprócz wylkształcenia technicznego przygoitoiwuje 
się słuchacza do 'działalności wychowawczej. Odpowiednio ułożony pro- 
igram i duch panując'^ w  szkole sitwarzają w tym cielu właściwe warunki. 
Zdaniem pracowników oświatowych w Belgii bibliotekairsitwo mieści się
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w  dzieidiziindie służby sipołecizinej, tzw. ,,,'budiujące.f‘, czyli ipnaiginąicej z po
mocą iksiąż!ki iriazwinąć inteleiktualinie i moirakLie sipołeczność i jedinostkę.

Bdbliioitekar-z w ikażdej bibliotece: dziecięcej, ipowszechnej, oświatowej, 
iszpitalnej,, samatoryjnej;, fabrycznej itp. ma być (pirzedie wszysitkim wy
chowawcą. Książka jest w jego ręku przeidmiotem ułatwiającym stycz- 
iność z ludźmi. Musi on aniać nie tyliko techinikę bibliotekarską, lecz 
również psychikę czytelników. Każdy roidzaj czytelników grupuje in
nych Ifudzi, posiadających właściwe sobie po-trzieby. Inne iksiążki będą 
rozpowszechniane na terenie fabryki, inne w  sanatorium, ziawsize jednak 
w  dostosowaniu do czytelników i zawsze przyświecającym celem będzie 
wychoiwanie i 'kształcenie przez teiążkę. Książka biówiem, jak cał,a praica 
oświatowa, uczy ludzi życia.

Wj pełni, jako specj^izacja, prowadzone je^t kształcenie biblioteka
rzy w jednej tylko ze szkół pracy społecznej, *) w Państwowym Insty
tucie Studiów Społecznych (Institut d’£tudes Sociales de 1’Etat), daw
niej Centralnej Szkole Pracy Społecznej w  Brukseli. Pozostałe szkoły 
pracy społecznej nie posiadaj ące specj alizacji bibHotefcarsIkiej unaożliwia- 
ją swym albsolwentom zie situidiów o kierunku społecznym i ekonomicz
nym złożenie egzaminu piaństwowegio w  Ministerstwie Oświaty )̂.

W trzyletnim programie studiów rok pierwszy jest wspólny dla 
ws,zystlkich specjalizacji. Obejmuje on wykłady z biologii, poidstaw filo
zofii, filozofii morailnej, socjologii, historii piolitycznej, ekonomicznej 
i społecznej, geo:grafii gospodarczej, po'dstawowych zasad prawa cywil
nego, państwowego, admin'isitracyjnego,, leikonomii piolitycznerj, statystyki
i demografii. Wyfkłady te uzupełnione są przez technikę biiurową, ra
chunkowość i adrninisitrację.

W proigramie roku drugiego 'na pierwszym miejscu znajduje się 
ustawodawstwo dotyczące bibliotek. Duży nacisk kładzie się na zagad
nienia psychologiczne i pedagogiczne (105 godzin). Psychologia czytelnika 
stanowi przedmiiot odręibnego wykładu (10 godz.). Szczególnie niezbędna 
dla bibliotekarza jiest wiedza o placówikach oświatowych i przyszfcokLych, 
z którymi musi niejeidnokrotnie współpracować. Poza ‘tym w  prograimie 
umieszczone są specjalne wykłady zawodowe z zakresu 'bib^liotekoznaw- 
stwa, bibliogr^ii, katalogowainia i klaisyfikacji. Wykształcenie 'uzupeł
niają wykłady o bibliotekach w Belgii i za granicą oraz o bibliotekach 
dla dzieci i młodzieży i o Ibibliotekach' specjalnych.

Rok trzeci obejmuje wykłady z literatury; znajomość literatury
i umiejętna pomoic w  wyborze Iksiążki warunkuje bowiem wpływ biblio
tekarza na czytelnika. Nauka języków oibcych i seminaria są uzup'ełnde- 
niem zajęć roku itrzeciego.

Praca dyplomiowa jest rezultatem 14-mi'esięcznej praktyki, która od
bywa się w różnego typu bibliotekach w  kraju i za granicą. W zależności 
od tematu i możliwości s;tud‘enta praktyki i prace mają różny charakter. 
Dla przykłaidu parę tematów prac dyplomowych w 1948 roku;
— Protjekt centralizacji bibliotek falDrycznych 
—• Biblioteka ruichoma
— Badania czytelniotwa meitoidą M. Rubakina w  dwóch bibliotekach

dziecięcych w Brukseli.
W 1956 roku została wylkonana praca na temat: Organizacja bibMio-

*) Szkoły te są zaliczanie do wyzjszyoh szikół nieaikademiokich.
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teki dla umysłowo chorych. ‘Bralktyika prawie zawiscze wiąże się z przyszłą 
pracą zaiwodową.

Bibliotekarze — aibsioiwenci szkół ipracy społecziniej, mimo że nie- 
H'czttii na terenie Belgii, sitanowią pewneigo roidzaju ,,idiro'żdże“ w pracy 
zawodowej. Obejmują nowe, nie uprawiane dotychczas tereny, 'wypró- 
bowują nieznane, pionierskie fo^rmy pracy.

W śroidowisiku belgijskiej służby spiołecznej piopularyzują metody pra
cy 'Z książką. Talk np. 'dziełem absolwentów Instytutu Studiów Społeicz- 
nych jest sieć bibliotek szpitalnych i sanatoryjnych, po'krywająca całą 
Belgię, a zorganizowana w ramach Belgijiskiego Cizeirwonego Krzyża. 
Biblioteki przysizpiitalne stanowią niewątpliwie wielkie osiągnięcie bi
bliotekarstwa foeiglijskiego. Trzeba tu dodać, że dla siwyich pracowni
ków — piomocnilków bibliotekarslkich — Czerwony Krzyż prowadzi kur
sy dokształcające. Organizacjia bibliotek więziennych została również 
zainicjowana przez bibliotekarzy — albsiolwentów szkół społecznych. 
Ws.zystkie foirmy oświaty poizaszlkoikiiej powiązane są z kisiążką w  dużym 
stopniu dzidki 'absolwentom ityich sz!kół. W socjalistycznym Ośrodku 
Oświaty Piozaszikolnej w  Bruksieli ludostępniane są członkom tej organi
zacji i członkom całego ruchu robotnicziego kotmplety książek wraz z bi- 
bliotecz'ką (meblem) po cenach przystępnych i  na raty.

Na docemanie. wartości pracy itych szikół w zakresiie przygotowania 
bibliotekarzy wskazuje też fakt, że jest ono kontyaiiuowane nieprzerwa
nie mimo pozoimegio marnotrawstwa 'wysiłków i śroidlków materialnych 
zużywanych dla nielicznej tylko 'garstlki słuchaczy tej specjalniości. Licz
ba ich bowiem jeist minimalna. W Szkole Centralnej nie przekroczyła 
nigdy sześciu rocznie. Tyle o szkołach.

Jednym z zadań Stowarzyszania Bibliotekarzy belgij'slkich jest do
skonalenie zawodowe swych człooiików. Wydawanie czasiopisma, organi
zowanie dni i tygodni studiów, konferencji i zjazdów, ułatwianie biblio
tekarzom pogłębiania znaj'0m'0Ści języków obcych — oto formy reali- 
Z'aoji tych zadań.

Poza tym bibliotekarize belgijscy luczeistniczą w międzynaroidowej 
wymianie bibliotecznej. Żywe stosunki ze światem kulturalnym Francji
i wspólnO'ta językowa ze wszystkimi krajami języlka francuskiego pozwala 
na Diopularyzację najlepszej literatury fachowej, wprowadzenie nowych 
form idziałalności oświatowej.. Jalko przykład moiżna podać koirzystanie 
z do;świadczeń ośroidika Peaiple '6t Cultlure, stosując nowatiorskie mietody 
pracy w  oświacie idorosłych. Udział w (konferencjach i kursach organi
zowanych pirzez UNESCO i IFLA jest również j'eidnym ze sposobów 
kształcenia i 'dolkształcania bibliotekarzy belgijskich.

Krótkość artykułu zmusza do pominięcia wielu ważnych zagaidnień, 
zmulsza również do sikrótów myślo'wych. Dla ogólnego obrazu konieczne 
jest jednak wydobycie P'ewnych cech charalkterystycznych dla kształ
cenia i działalności bibliotekarzy w Belgii.

Kształcenie bibliotekarzy prowadzone jest przez wiele ośroidków 
o różnym nastawieniu ideologicznym i różnych ceilach; np. 'szlkoła biblio
tekarska w Antwerpii prowadzona przez ep îskopat belgijski przygotlo- 
wuje praicownilków idla bibliotek parafialnych. Wyższa SzlkO'ła Robo'tnicza 
w Brukseli kszitałci pracowników oświatowych dla orgianizacji i ruchu 
socjalistycznego. Oczywiście wsizysitkie ośrodki muszą sipełniać w  zaikresie 
pro'gramu i P'Oidistawowych ■wy'm!agań warunki stawiane przez piaństwo.
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Wszysilkie sizkoły kładią inacisk ma p r a k ‘t y k  d tz3 â w  lO d oi w  e, które 
mają miejsce pioid koniec naucizama:. 1'nstytu'cjiom nie wolnio zatrai'diniać 
słuchaczy (płatnie. Praktyki mają wipiroiwadzać słuchacza w  sposób bez- 
poiśredni v/ zagadinienia zawoidu i wykonawstwo wybraniej dziedziny 
ipracy. Często praktyka przesądza ô terenie późniejszej pracy zawodo
wej. Instytucjom, w  których praktyka się adbywa, pozwala na pioznanie 
nowych’ kandydatów do zawodu.

Bibliotekarza belgijskiego cechują wysotóe k w a l i f i k a c j e  z a- 
Avodowe.  Wiążą się one ze specjalizacjami uzyskanymi na wyższej 
uczelni. Tak np. zatruidnieni w  dziale rękopisów Biblioiteki Królewskiej 
w Brukseli muszą imieć ukończoną filologię klasyczną lub historię kul
tury, czasem mają jedne i -drugie istudid. Kierownik Działu Ka:rtografii 
w tejże Bibliotece polsiiada dwa dyplomy uniwersyteckie: z historii i geo
grafii. iPracownicy działu grafiki mają uikończone studia w  zakresie hi
storii sztuki, idziału numizmatyki —  w  zakresie paleolo'gii i nauk pomoc
niczych historii. Odczuwa się brak bibliotekarzy ze studiami z zakresu 
historii literatury i nauk przyroidniczych.

Bib'lioitekarz —  absiolwent Państwowego Instytuitu Studiów Społecz
nych, prowadzący bibliotekę w zakładzie prziemysło'wym poza umiejęt
nościami ściśle bilbliotekarskimi posiada ^znajomość zagadnień przemysło
wych i ekoniomicznych oraz problemów społecznych z nimi związ.anych. 
Odpowiednio zbudowany prO'gram ułatwiia bibliotekairzowi w  za'kładzde 
dla nerwo'wo choirych poznanie społecznych i psychologicznych zagadnień 
neuropatologii.

Wysoka fachowość i ipewn'a indywidualizacja w  kształceniu biblio
tekarza belgijskiego pioewala mu na 'e k s p e r y m e n t O' w  a n i e. Dzię
ki dążności do eksperymentowania, usilnej i wytrwałej pracy, w Belgii 
piowstały i rozwijają się w  sposób 'goidny naśladowania wspiomniane już 
biblioteki przyszpitalne i sanatoryjne. W ostatnim okresie biblioteka
rze — pracownicy społeczni z książką w  ręku idą pomagać w  zwalcza
niu chorób psychicznych i nerwowych.

Szeroko rozwinięta współpraca z ośroidkami życia kulturalnego, or
ganizacja różnoroidnych pioczynań w  zakresie oświaty idorosłych, sipożyt- 
kowanie w tych pracach płyt, radia, filmu, telewizji i najnowszych urzą
dzeń technicznych, ułatwiających koirizystanie z Iksiążlki i doprowadza
jących czytelnika do bibMoteiki —  wskazują na kierunki pracy bibliotek 
belgijskich.

Bliższe przyjrzenie się ikształceniu bibliotekarzy w  'szkołach pracy 
społecznej w  Belgii nasuwa szereg poróiwnań z metodami i programem 
kształcenia biblioitekarzy na Studium Pracy Spiołeczno-Oświatowej Wol
nej Wsizechnicy Polslkiej i pozwala na wydobycie szieregu podiobieństw. 
Omawianie ich przeikroczyłoby jednak granice zakreślone tematem.

Irena Lepalczyk

1) Diisposiitooins oreglmienitadres irelatives ;aux couns ©t exia2nieins pomiar biblio- 
thecaiiires. Wyd^awniiiot-wo Ministeratwa Oświiarty, Bruksela 'b.cr.w., s. 15.

2) Praca dyplomowa w  1956 roku studentki Jacąueline Diimairtinelli pt. Etude 
sur la foirmiation dies Wrbliiothecaires. Institut d’£:tudes 'Saaiales de i ’Etat, s. 89.

2) Prospekt Ecol© de Bdbllioitheciaiires de Bruxelleis, s. nlb. 13.
■*) J.acqueliin,e Diimjaritijnelliii .op. c.

Institut d’£tudes Sociiales de 1’fitat. Pnograim 1'957/1958. Bruksela, s. 16 onaz 
programy szczegółowe dla poszezegółnycłi praedimrótów.
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PRZEGLĄD PIŚMIENNICTW A

SPRAW Y BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W  iPRASIE

Przyczyny małej poczytności współczesnej literatury polskiej. — O kulturze 
czytania. —  Czytelnictwo i nieznajomość literatury. —  Jakiej książki szuka wieś.—  
Los bibliotek gromadzkich zależy od rad narodowych. — Czytelnictwo w Nowej 
Hucie i gdzie indziej. —  Dla kogo jest biblioteka w Pałacu Kultury?

Zastatnawiiając siię nad iprzycizynami małej poczytniośoi liteiratury polsikiiej 
A. S i andi auer  twderdzli {Życie Warszawy, imr 72), ż© niajważiniejiszą jest toaik 
dobrej literatury rozrywtkowej. „Brak utworów średnich wynika —  jego zda
niem — z preteansjooalniości naszej literatury. Każde dzieło cłice się od razu dźwig
nąć na najwyższy poziom, rozsitrzygnąć aagadnieniia narodu, jeśli niie ludzkości.” 
Istotniie brak literatury roizirywkowej jest uderzającą cechą nasizej literatury 
współczesnej. Nic dziwnego, że tak g-orące przyjęcie znalaizły książki Zam- 
brzyckieigo.

Trudne i ważnie zagadnienie kultiary czyitania omawia H. B e r  © z .a (Orka, 
■nr 12) biorąc za punkt wyjścia swych rozważań czasopiiśmienjnictwio illiterackie, które 
„prawie nigdzie nie ma tak mas'CKwego charakterri jaik w  Poilscie”. Słuszna jest jego 
teza, iż czytelnictwa nie można brać w  oderwaniu od poziomu ogólnej humani
stycznej kultury społeczeństwa, gdyż „samo w  sobie iczytelnictwo niczego jiesacze 
nie oiznaciza. Może być 'całkowicie beztiżyteczne, może zaspoikajiać poitrzeby wcale 
ni© świadczące o kulturze, w  s'krajnym ujęciu może 'być świadectwem jej. braku. 
Wydaje mi się — pisze Bereaa —  że w  naszej sytoiacji wszyistkie ite niebiezpieczeń- 
stwa są realne. Dosyć iwdele objawów świiadczy o tym poanad wszelką wątpMwiOŚć. 
Wszystko zależy ibowiem od tego, po CiO się czyta S co się przez czytanie osiąga”. 
Autor wypowiada zaprawiiiony sceptycyzmem pogląd, ż© niie wydaje mu się, żeby 
„masowe czytelnictwo w  Polsce odznacaaiło się wyisoiką kulturą czytania”. Przy
czynę upatruje we wszelkiego rodzaju ianaityzmach, pr^^yzwyczajeniu do wyklina
nia zamiast do trudnej :setu!ki dyskutowania, którą można posiąść tylko wtedy, 
gdy się potrafi myśleć.

Niezwykle interesującym poikaizem mechamizmu krytycznego myślenia jest 
wykład prof. T a d e u s z a  K o t a r b i ń s k i e g o  (Polityka nr 8) pt. „Jak za
cząłem filozofować, jak filozofuję i j:ak linnym radzę to czynić”. Pofwiedziai w  nim 
m.in. i ,to: „Gdyby mnie ktoś zapytał: jieżeli chcesz wyrobić sobie rozumny pogląd 
na świat, o co się zaczepić, co studiować jako baziową literaturę, odpowiedział
bym — słowami Kotarbińskiego —  ż© w  dzdisiejszej' chwili dziejowej ii w obecnym 
miejscu na śwtiecie, w  jakim znajduje się Polska, 'kiedy urządzenia Sipołeczne są 
tak bardzo 'związane z Ideologią marksistowską, najwłaściwszym jest studiować 
ten prąd jiako główną podistawę, byleby tylko situdiioiwać go onie dogmatycznie, 
lecz z całkowitą samoidziielnością myślenia, z całkow*itym wyzbyciem się elemen
tów kultowych, rozumiejąc, że z linnycłi prądów, 'które są dzils'iaj na świecie, każdy 
ma do powiedzenia wiele rzeczy isłusznych...”

Kotarbińsiki zaleca więc krytycyzm i zdrowy rozsądek jako zasadni'Cizą pod
stawę dla tych, którzy chcą się d.orobić umiejętności filozofowania 'Czyli popraw
nego myślenia. Taka umiejętność p'Oitrzebna jest każdemu bibliiotekarzowi. Ale na 
pewno jeszcze poitrzebniej'Sza j’est mu... znajomość piśmiemnicitwa., a zwłaszcza lite
ratury współcziesnej. Pisze o tym J. S c ł i o l l  (Glos Pracy, nr 69) upaitrując przy
czynę małej poczytności literatury współczesnej w  tym, że bibliotekarze „nie^zna
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jąc i czytając pozycji współczesnych — nie p'Oitrafią ich spopiilaTyzować...” „Na
zwiska autorów i wiadomości o ksdążkaich zapamiętane jes^zcze z czasów szkol
nych — są im najbliższe, najlepiej znane. W  ciągu piriacy zawodiowej najiCzęściej 
nie odświeżają swej wiedzy, podsuwając czytekuikom tytuły najpopularniejsze”. 
Z tego wyprowadza autorka słuszny wnliosek, aiby na kursach i seminariach po
łożyć duży nacisk na znajomość literatiuy współczesnej..

Bodaj najgorzej jest pod tym względem na wsi. Wskazuje na to i ten fakt, 
że wieś kupiła w  r. 1957 zaledyyiie 6®/o ogółu sprzedanych książek. Zainterieisiowania 
książką na wsi jest nadal słabe. S t. Z i e m a k  (Dziennik Ludowy, nr 70) twier
dzi jednak, że wieś sięga przede wszysitkim po 'książkę rozwijającą umj^ł, kształ
cącą charakter, uszlachetniającą człowiieka, vikazującą mu bohaterów walczących
0 wieilkie ideały...” ' Podobno w  celu rozbudzenia zainteresowań wsi książką myśli 
się o wydawaniu czasopisma mającego służyć temu celowi. Ozy to prawda, skoro 
„Orka” ledwo dyszy?

Rozwój czytelnictwa na »wsi nliewątpliwi© zależy od dobrej pracy biblioitek 
grom^adzkich i punktów biblioitecznych. Cóż, kiedy „bibliotekarze i bibliloteki są 
w dalszym ciągu przysłowiową kością w  gardle dla poniektórych GRN-ów.” Tak 
pisze R. K a r a ś  (Kultura i Zycie, nr 11). Jego zdaniem „trzeba dopilnować prze
strzegania aktów prawnych, które ziobiowiązują prezydia niższych szczeJbli do uzy
skiwania zgody na izmianę lokali zajmowanych przez biblioteki, trzeba także prze
ciwstawić się zatrudnianiu (wbrew prawu) biiibliotekarzy jiako poborców podatko
wych czy pomocników kancelaryjnych”. Główny jednak ciężar popularyzacji czy- 
telniictwa na wsi spada na kierowników pimktów biibliiotecznyoh. Dane statystyczne 
wykazTiją — pisze F r e d  {Gazeta Pomorska, nr 609) — że np. wiejskie punkty 
bibliioteczne, obsługują około 50®/o ogółu czytelników województwa bydgosikiego.

Na przeciążenie bibliotekarzy małych biblliiotek lawiną przepisów, zarządzeń
1 druków w  związku z oczyszczaniem księgozbiorów ze zbędnych li zdeaktualizo- 
wanych wydawnictw —  narzeka Z. L e n a r t o w i c z  (Orka, nr 10). Zbyt ważna to 
i odpowiedzialna akcjia, aby można ją było przeprowadzić bez uzaisadnienia. Dla
tego nie można gO'dzić się z jego poglądem, jakoby to była „istnia makabra”. 
Książki —  to majątek; trzeba się z niego rozliczyć.

Jak kOiZa na pochyłe drzewo — tak publicyści wpadają do Nowej Huty po 
jakieś sensacje. Byle coś „złapać”. Podobnie zrobił to J. W a l a w s k i  (Życie 
Liter, 'nr 12). Odkrył, że biblioteka w  Nowej Hucie mieści się w  jednym budynku 
z knajpą. Istotnie w  Nowej Hucie zdarza'ją się taki'e mariiaże, nie tyle z planu, co 
z przypaidku. W  'budynku, w  którym zaplanowano pomieszczenie na bibliotekę 
osiedlową — zaprojektowano również lokal na stołówkę. Niestety zamieniono go 
później na restaurację. Reportera n!ie 0'b0wiązuje lojalność, więc nie dodaje, że 
wejścia do tych lokali są z dwóch przeciwległych ulic. Oczywiście zajmuje się on 
również upodobaniami czytelników, po'dnosząc iż wśród robotników najbardziej 
popularni są Krasze'wski i Sienkiewii-cz. Inteligenicjia czyta powiieści Cronina, 
Dickensa, Conrada. Początkujący czytelnicy poszukują „krjaninałów” i powieści 
młodzieżowych.

Pochwałą P'racy bibliotekarki na przedmieścilu Lublina jest artykuł R. K a r a -  
s i a (Kultura i Życie, nr 10) który uprzytomnił WBzyS'tkim, ile to można zrobić dla 
kultury, jeśli się nie popirzestaje na formalnym wyp'ełni'eniu 0'bowiązków zawO'do- 
wych. Kto ciekawy może się z niego dowiedzieć, którzy pisarze cieszą się naj
większą popularnością. Mio<dn,a Saganka niie jest —  według tej relacji —  przed
miotem zainteresowania czytelników.
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Sipirawa bibliiOiteki młodizieżowej w  Pałacu Kultury ma pewimo nie jest ziagad- 
nieniem jednej tyliko (placówki, zwłaszcza że iiniała to być biblioteka wzorcowa, 
ogóliiie doistęp̂ nja, metoidycmia li rozwojiowa. Dlatego słuszaie diopomiinia sdę B. S. 
(Stolica, (nr 2:2) o poziostaiwieniie jej na iswoiim miejscu i powiierzeiniie jej funkcji 
biblioteki międzyszkoilnej miasta Wiarszawy. W  każdym razie parcelowanie księgo
zbioru nie wydaje się słusane.

Nia izakończienie jeszcze ikrótka iiniormacja. W  Warsaaiwde przy ul. Świerczew- 
sikieigio 'ottwarto Księgamiię im. Stefaoa Żeromskiego. Hasło ,.,Wszystko dla kliienta” 
nie jest tutaj czczym frazesem: każdy może obejrzeć siobie sp>is wszyis t̂kich pozy- 
cj:i, które ukażą siię w  oajbliższjnm czasie li na podstawie odpoiwdedniego katalogu 
zamówić 00 ciiekaw’sze 'tytuły. Po>za tym w  giablocie „zaptowiiedzd” można sprawdzić 
tytuły, które będą dostarczone księgami w  ciągu niajbliższego miesiąca. To się na
zywa o r g a n i z a c j a !  Piisze o tym Stolica <nr 22).

Józef Korpała

NAJSŁAWNIEJSZE POWIEŚCI SW IATA

Przed dwoma laty, na jubileusz swego dziesięciolecia, Piańsitwowy Instytut Wy
dawniczy zainicjował specjiakią serię: Bibliotekę Arcydzieł. Ma om  objąć czter
dzieści utworów stanowiących największe osiągnięcia literatury powieściowej do 
końca X IX  wieku. Utwory te zostały wybrane na podstawie ankiety przeprowadzo
nej wśród najwybitniejszych po<lskich pisarzy, krytyków i historyków literatury. 
Dwanaście tomów, które czytelnicy kompletujący Bibliotekę mogą już ustawić na 
swojej półce, uprawnia dio próby oceny całego przed;sięwzięcia.

Z Biblioteką Arcydzieł jest trochę podobnie jak z wydanym swego czasu to
mem „Wiersze, które lubimy” (tzn. które lubią autorzy wyboru: Adam Ważyk 
i Jan Kott). Trudno zgodzić się z założeniem, że wybrane ze skarbca literatury 
czterdzieści tj^ułów w  sposób adekwatny wyczerpują listę najsławniejszych po
wieści świata. Kwestia wyboru pozostaje bowiem zawsze, mimo najusilniejszych 
nawet starań o obiektywizm oceny ze strony osób dokonujących sielekcji, sprawą 
indywidualną, sprawą w  dużej mierze osobistych gustów. Me' 'rozstrzygając zatem 

sposób definitywny, co jest, a co nie jest arcydziełem, wystarczy chyba przy
jąć, że Biblioteka PIW -u tworzy istotnie zestaw bardzo dobrych utworów, do któ
rych nieraz wypiadnie zajrzeć i które wobec tego dobrze posiadać w  swoim księ
gozbiorze.

W  chwili narodzin pomysłu (na przełomie r. 19i5i5/56) seria PlW-owska znajdo
wała się w  tej korzystnej sytuacji, że w  związku z jedniostronoiścią i szarzyzną pa
nującą jeszcze wówczas w  naszym życiu wydawniczym inie miała zbyt silnej kon
kurencji. Obecnie, w  stadium realizacji Biblioteki, sprawy o tyle się zmieniły, że 
rynek zarzucony został dużą ilością dobrych powieści współczesnych, które w nie
jednym wypadku są rewelacją i odkryciem dla polskiego cz3^1nlika. W  tej sytuacji 
trudno się dziwić, że niektóre pozycje Biblioteki Arcydzieł, w  zasadzie przecież nie 
Jjowości dla czytelnika, wydawaine przy tym już nieraz po wojnie i dublowane 
przez inne v/ydawnictwai, nie znikają lotem błyskawicy z witryn księgarskich. 
Samo wydawnictwo nie uniknęło przy >tym błędów, publikując w  wysokim nakła
dzie utwory stosunkowo niedawno wznawiane (np. „Don Kichota”; w  1055 r. 
25 000 nakładu, 1957 — znów 30 000), zamiast rozpocząć serię od powieści mniej 
znanych czy też dawno nie wydawanych. Dom Książki jednak nie ma powodu do 
zdenerwowania, posiadając na składzie pewną ilość Flauberta czy De Costera.
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Pozycje Biblidteki Arcydzieł to książki wiecznie żywe i aktualne w  tradycji czy- 
telnic2!ej, niezależnie od takiej czy innej przejściowej fluktuacja, wydane przy tym 
w naprawdę ładnej szacie i w  sposób budzący zaufanie do ich trwałości, tak że 
mogą spokojnie poleżeć sobie w  księgarniach, aż do wyczerpania'.

■Książki pod względem komentarza opracowane zostały niejednolicie, i to chyba 
dobrze. Zerwano całkowicie z niedobrą tradycją „ustawiania” autorów i ich twór
czości. Wprowadzeniem do książek tłimiaczonych przez Boya są eseje, którymi po
przedzał on swoje przekłady, w  dwóch wypadkach posłużono się współczesnymi 
cpracoWaniami (wstępy Jania Parandowskiego do „Piani Boiyary” i Seweryna Pollaka 
do „Ojców i dzieci”), w  większości naitomiast wypadków poiprzestano, i słusznie, 
na rzeczowych, zwięźle informujących o książce i autorze, notach redakcji.

Jedną z najpopularniejszych w  świecie jest na pewno książka, której pełny tytuł 
brzmi: „ P r z e m y ś l n y  s z l a c h c i c  D o n  K i e  ho te z M a n c z y ”, a któ
rej autor, Miguel de Cervantes Saavedra, „złożony został w  grobie nie tylko bez 
pomnika, ale i bez napisu, by nawet po śmierci pamięć Oi nim zaginęła, tak jak 
żył zajKDmniany i wzgardzony”. „Don Kichote” ujraał światło dzienne w  styczniu 
1605 r., i jeszcze w  tym samym roku ukazało się dalszych pięć wydań. Od tego 
czasu książka rozpoczęła triumfalny marsz po' świecie: do r. 1950 naliczono 1439 
wydań we wszystkich językach świiata, ż tego 438 hiszpańskich, 288 francuskich 
(53 rozmaitych tłumaczy), 247 angielskich, 118i niemieckich. Jeżeli chodzi o pol
szczyznę, to istnieją trzy przekłady polskie pełnego tekstu „Don Kichota” (z tym, 
że dwa pierwsze, z 1T81 i .l'&5© r., dokonane zostały... z francuskiego, i dopiero 
trzeci Edwarda Boye z 1935 r. —  z oryginału), jeden przekład wyboru, liczne opra
cowania dla młodzieży i dwa rękopisy przekładów z epoki romantyzmu, które 
zaginęły. Obecne tłumaczeme Anny Ludwiki Czerny i Zygmunta Czernego jest 
drugim z kolei z oryginału i ma być, zgodnie z ambicjami tłunmczy, pierwszym 
bezwzględnie integralnym polskim przekładem.

Niewątpliwie arcydziełem literatury francuskiej, przełożonym w  r. 1927 przez 
Boya, jest , , K s i ę ż n a  de  C l e v e s ” Marii de la Fayette (1634— 1692). Autorka 
powieści była w  swoim czasie jedną z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych 
figur, jediną z wyroczni Paryża; prowadząc sialon literacki, przyjmowała u siebie 
całą ówczesną elitę artystyczną, wśród nich La Fontaine’a, panią de Sevigne 
i słynnego autora „Maksym” księcia de la Rochefoucauld, z którym związała się 
ścisłą przyjaźnią dj który podobno był współautorem najgłośniejszej jej powieści. 
Jali przystało na wielką damę, ceniącą ponad wszystko dyskrecję, pani de la 
Fayette ogłaszała swoje nieliczne zresztą utwory bezimiennie albo pod obcym 
nazwiskiem. Bezimiennie też wyszła w  roku 1678 „Księżna de Cleves”, otwierając 
nową datę w dziejach powieści francuskiej przez to po prostu^ że skromna rozmia
rami (a przed nią powieści miały po dziesiątkii tomów), brała za temat nie żadne 
cudowności, ale potoczne życie zwyczajnych ludzi. „Z panią de la Fayette powieść, 
z bajki przeznaczonej dla zabawy czytelnika, z krainy fantazji, wkracza — jakże 
nieśmiało jeszcze — w  życie: staje się studium duszy ludzkiej, anjalizą codziennych 
dramatów. Zamiasit urojonych poirwań i korsarzy maluje walkę człowieka z włas
nym sercem, z niamiętruośoią” — napisał w  swoim wstępie Tadeusz Boy-Żeleński.

Pełny tekst — w przeciwieństwie do licznych przeróbek dla dzieci — „ P r z y 
p a d k ó w  R o b i n s o n a  K  r u z o e” prezentuje wydanie tej nieśmiertelnej książ
ki w  tłumaczeniu J. B'irkenmajera (część I) oraz w  dziewiętnastowiecznym przekła
dzie anonima opracowanym przez G. Sinkę (część II). Całość pod redakcją Jana 
Kotta. Biografia Daniela Defoe (1660 — 1731) to jakby kartka wyjęta z awantur
niczego romansu. Syn londyńsikiego rzeżnika, chwytał się w  swoim życiu naj
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przeróżniejszych zawodów (pończosznika, właściciela cegielni., kupca), raz po raz 
aorabiająć się i bankrutując. Niesłycharaie wojowniczy pamflecisita i polemista, 
zraził sobie kolejmo i tarysów, i wigów (choć służył po trosze i jednjTn, i drugim),, 
wędrując dwukrotnie do więzienia i pod pręgierz. Przebywając w  areszcie założył 
pierwszy regularniie pojawiający saę tygodnik angielski „The Review” (1704— 1712), 
Autografu ,.Przyipadików” nie chdiał z początku kutpić od 60-letniego autora, żaden 
wydawca. Kiedy jednak .wyszły w  171i9, zdobyły z miejsca olbrzymią popularność, 
tak że Defoe w  cztery miesiące wypuścił „Dalsze przypadki” swojego bohatera,, 
a następnie, oszołomiony sukcesem, zarzucił rynek istną lawiną powieści (dotąd 
stwierdzo'no autorstwo ok. 250 tytułów; wśród nich „Przygody słynnego pirata ka
pitana Singletona”, „Moll Flanders”, „Roksana”). Defoe, zajmujący w  literaturze 
angielskiej X V III w. wybitne miejsce, tuż obok Swifta, umarł w całkowitym za
pomnieniu, ukrywając się przed ścigającymi go zawzięcie przeciwnikami politycz- 
njTOi.

„Robinson Kruzoe” miał naśladownictw bez liku. Tylko do r. 1830, jak podają 
ówczesne „Rozmiaitości Warszawskie”, ukazały się następujące: Pierwszym był 
Robinson Szwedzki (1722), potem Perski, Duchowny, Francuski, Moralny, Dolno- 
saski. Amerykański, Szwajcarski, Medyczny, Turyngski, Polsko-prusiki (?!), Północ
ny, Hiszpański, Szwabski, Brandenburski, Uczony, Holenderski, Pfalzgrafski, West
falski, Duński, Islandzki, Lipsiki, Niemiecki, Żydowski, Biskajski, Niewidzialny... 
Pokazały się i Robinsonki (np. czeska). Popularne były w  swoiim czasie również 
polskie przeróbki „Robinsona”, jak „Robinson polski” Dygasińskiego (1891) i „Ro- 
bmson tatrzański” Gębarskiego (1896).

Przez ironię losu chyba najdorzalszy utwór Jonatana Swifta (1667 — 174.5), 
przeniknięty gorzką drwiną i nieuleczalnym pesymizmem, a zarazem arcydzieło 
piśmiennictwa angielskiego wieku Oświecenia, wciśnięty zrastał w  kanon literatury 
dziecięcej. W  ogłoszonych anonimowo, jak i wszystiMe utwory Swifta, w r. 1726 
„ P o d r ó ż a c h  G u l l i w e r a ” przedstawił autor w  sp^osób satyryczny ówczesne 
partie polityczne w Anglii (DUlipucjanie), dworzan (niezdanni olbrzymi), nieprak
tycznych uczonych (władcy wyspy powietrznej Laiputa) i ogół ludzi (małpie istoty 
w idealnym świecie' szlachetnych koni). Ten pełen sceptycyzmu stosunek „zgryźli
wego dziekana katedry w  Dublinie” do otaczającego świata i jego niewiara w  ro
dzaj ludzki miały swe źródło i w  niepowodzeniach osobistych (zawiedzione nadzieje 
na karierę polityczną), i w  rzeczywistości Avspółczesnej mu Anglii, budującej na 
gwałcie i nieprawościach podstawy młodego kapitalizmu. Koiniec życia spędził 
Swift w  osamotoieniu, zwłaszcza po stracie dwóch bliskich mu kobiet, a na kilka 
lat przed śmiercią utracił kolejno słuch i wzrok. W  obeonjmi wydaniu „Podróży 
■Gulliwera” przekład Anonima z r. 1784 porównał z oryginałem i uwspółcześnił 
Jan Kott.

Antoni Franciszek Prevost, zwany też Prevost d ’Exiles (1697— 1763), choć 
zostawił w swym dorobku pisarskim blisko sto tomów, pozostał dziś autorem jed
nej książki: „Historii Manon Lescaut i kawalera des Grieux” (przekład Boya-Że- 
Icńskiego). Prevost prowadził żywot awanturniczy, zupełnie w  stylu swoich romian- 
sów. Wychowanek Jezuitów, rzucił nagle kolegium, by wstąpić do wojska; później 
wstępuje do zakonu Benedyktynów w Paryżu, gdzie składa też śluby kapłańskie
i oddaje się w  pokorze ćwiczeniom religijnym. W  r. 1728 wybuchają nieporozu- 
niienia między mnichami a Prevo.stem, który opuszcza klasztor i chrond się najpierw 
do Anglii, a później do Holaindii.

W  r. 1734 łaska ks. Conti pozwoliła pisarzowi wrócić do ojczyzny, już jednak 
po 7 latach jakieś ciemne sprawki (podobno miał puszczać w  obieg fałszywe

127



weksle) znów wygnały go za granicę. Tuła sdę po Brukseli i Frankfuircie, wreszcie 
w  1742 wraca na dobre do kraju. Obdairzony godinością przeora, resztę życia spę
dza na wsi, w  ciszy i wygodzie. Dzieło życia PrevQs1:a, o niepospolitej sile obra
zowania własnych namiętności i przeżyć, zyskało natychmiastowy rozgłos, a postać 
Manon stała sdę jedną z najpiękniejszych figur literatury światowej. „Oto Manon 
Lescaut — pisze o niej Maupassant — najprawdziwsza kobieta, jaką kiedy stwo
rzono; inaiiwnie zepsuta, kochająca, odurzająca, sprytna, niebezpieczna i urocza. W  tę 
postać tak pełną pokusy i wrodzonej przewrotności pisairz wcielił, zda się, wszystko, 
co może być najbardziej wdzięcznego, pociągającego i haniebnego w  istocie nie
wieściej. Manom to cała kobieta, taka, jaką zawsze była, jest i będzie wiecznie”.

I. O.

ODZNACZENIA N A  JUBILEUSZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ m.st. W ARSZAW Y

W  związku z 50-leciem Biblioteki 'Publicznej m.st. Warszawy odznaczenia 
otrzymali;

Krzyż Kawalerski Order Odrodzenia Poilski

Maria Gorzechowska, b. Dyrektor Towarzystwa Bibliotek Powszechnych 
Barbara Groniowska, b. kierownik Działu Bibliotek Dziecięcych 
Helena Olesińsikai, b. kierownik filii (wypożycz.)
Janina Stankiewicz, kustosz
Zofia Rennert, b. kustosz, kierownik Działu Czasoplism

Złoty Krzyż Zasługi

mgr Maria Bzowska., kustosz —  kierownik Działu Infonmacyjno-Bibliograficznego
mgr Irena Gawinek, kustosz —  kierownik Działu Zasaidniczego
Stefania Gervais, b. kierownik Działu Udostępniania
Janina Golian, kierownik Biblioteki Dzielnicowej
Janina Englert, kierownik Biblioteki Dzielnicowej
Izabela Grużewsika., kierownik Biiblioteki Dzielnicowej
Jadwiga Małowieska, kierownik Biblioteki D'zielnicowej
doc. dr Ryszard Przelaskowisiki,, to. dyrektor Biblioteki Publicznej
Agnieszka Stepnowsika, kustosz-kierownik Oddziału Rezerw

Srebrny Krzyż Zasługi 

Franciszek Czerniewski, st. magazyniier
Walery Dąbrowski, kierownik Działu Finansowo-Budżetowego 
Franciszek Kacprzak, konserwator sieci ins!tal. sanit.-wodociągowej 
Helena Kaleta, kierownik Biblioteki Dzielnicowej 
Kazimiera Kaniewska, starszy magazynier 
Sława Łabanowska, kierownik filii (Czytelnia Dziecięca)
Maria Łaska, kierownik Biblioteki Dzielnicowej 
Wiesława Makowska, kierownik filii (Czytelnia Dziecięca)
Stanisław Nowicki, st. magazynier
Maria Tacikowska, kustosz — kierownik Działu Obsługi Sieci 
Wiesława Żukowska, st. bibliotekarz
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BIBLIOTEKARSTWO POWSZECHNE

PRACA ZBIOROWA  

pod red. naczelną

EWY PAWLIKOWSKIEJ

Tom I: Organizacja i urządzenie ibiblioteki
Treść: Biiblioteka i jej organizacja, Planowanie i sprawozdawczość biblio
teczna. Lokal i urządzenie biblioteki

s. 195. Cena zł 22,00

Tom II: Księgozbiór biblioteczny
Treść: Dobór księgozbioru. Gromadzenie księgozbioru. Ewidencja księgo
zbioru. Katalogi biblioteczne. Katalog alfabetyczny. Klasyfikacja i katalog 
rzeczowy. Rozmieszczenie, higiena i konserwacja zbiorów

s. 250. Cena ii 27,00

ŻĄDAJCIE WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH „DOMU I^ IĄ Ż K I»
LUB W  ADMINISTRACJI W YDAW NICTW  SBP, W ARSZAW A —  
KOSZYKOW A 26. ZAM ÓW IENIA LISTOWNE REALIZOWANE SĄ

ODWROTNIE

W maju br. ukaże się 
Tom III: Książka i jej funkcja społeczna

Treść: Zarys wiadomości o książce i innych zbiorach bibliotecznych. Biblio
grafia. Udostępnienie księgozbioru. Służba informacyjna w  bibliotece

Cena zł 27,00

W przygotowaniu:
Tom IV: Historia bibliotek i ich stan obecny w Polsce



Cena 3.50.

WARUNKI PRENUMERATY

PORADNIK BIBLIOTEKARZA — 36 zł rocznie, cena nni poje
dynczego 3 zł

BIBLIOTEKARZ — 42 zł rocznie, cena nru pojedynczego 3,50 zł

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY — 48 zł rocznie, cena niimeru 
pojedynczego 12 zł. '

i

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje Administracja Wydaw
nictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, Koszyko
wa 26, konto PKO — 1-9-120056 lub NBP-VII O/M 1531-9-1383.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, Koszykowa 28

Warśzawsike Drukaimia Natikowa. Zam. 1184 Pap. dnuk. sait. kil. V, 60 g. B-1. 
iNialkłald.6900 egz. Obj. 3,5 ark. droik. Druk ukończiono w  czerwou 1958 r. A-78.


