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K. REMEROWA 
Warszawa

OŚWIATOWE ZADANIA BIBLIOTEK
Obserwujemy u nas w  ostatnich czasach d'uż'e nasilenie' ruchu oświa

towego, próhy aktywizacji sił społecznych i  wprzejgnięcia ich w służbę 
oświaty dorosłych. Inicjatywa na pewno słuszna i cenn:a. Ruch oświ-atowy 
w Polsce ma tak piękne trądycjie,, że już to ŝ amo uzasadnia podjęcie wysił
ków, iaiby porwane jej nici powiązać na nowo, a przepoiwszy tę akcję no
woczesną, postępową treścią włączyć ją w  dzień dzisiejszy i jutrzejszy, 
tym więcej, że nasze jutro ro'dzi się pod znakiem nauki i techniki oraz 
szeroko pojętej demokratyzacji życia.

Kierunek zasadniczy tego ruchu jak najbardziej odpowiada właśnie 
nam, bibliotekarzom. Sprecyzowaine zadania oświatowe wiodą wprost do 
półek z książkami i czasopismami. Czujemy się w  tej aitmosferze jak naj
bardziej na miejiscu.

Tym bardziej uderza w  sposób zaskakujący staranne omijaniie wyrazu 
„biblioteka” w dyskusjach i w  planach podejmowanych teraz różnych 
akcji oświatowych. Prawdop'Oidobnie przyczyny tego milczenia znaleźli
byśmy tak po stronie działaczy oświatowych jak i bibliotekarzy, ale nie to 
jest ważne w  tej chwili: ważniejsze chybai jest skontrolowanie, czy wy
ciągnęliśmy z tej sytuacji wszystkie należyte wnioski dla pracy naszych 
placówek.

W myśl zasady „exempla docent" rzućmy okiem na osiągnięcia ob
cych bibliotek w tym za^kresie. Znając —  zda się —  na wylot bibliotekar
stwo radzieckie i czerpiąc stamtąd piełną garścią wzory pracy bibliotecz
nej, przeoczyliśmy jednak, że np. „obłastna" biblioteka moskiewska notuje 
rocznie kilkadziesiąt tysięcy wypożyczień międzybibliotecznych na indy
widualne zapoitrzebowanie, że w  małych miastach i osiedlach specjaliści 
wszelkich dziedzin oitrzymują pocztą informacje o mogących ich zaintere
sować nabytkach najbliższej biblioteki powszechnej, że dila uzgo-dnionych 
w porę tematów różnych kursów, wykładów i oidczytów biblioteki tere
nowe przyg0t0'Wują materiały książkowe i bibliograficzne, utrwalające 
i rozszerzające nabyte wiadomości. I właśnie ten typ pracy bibliotek ra
dzieckich uprawnia je w  pełni dO' mdiana instytucji kulturalno-oświatowych.
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DOiść 'dużoi wiemy o; historii 2i'aukowy€h bi'bliO'tek nifemieickich, ale mie 
zawsze uświiadlaimiiamy soibie irolę, jaką w  tym kraju odgrywały od! lat 
biblioteki, szkolne w  miastach i  miasteczkach. Bogato ziaopaitrzione w piś- 
mie;rmi'Ctwo naukowe i populamo-naukowe^ oraz w  trudiniejszą a warto
ściową beletrystykę, przerastały one znacznie potrzeby szkoły stając się 
zapleczem życila. naukowego prowincji. W małej i oszczędnej Dianii pracę 
bibliotek powszechnych wspiera całym swym zasobem książkowym biblio
teka uniwersytecka i miejska w Aarhus stanowiąc centralę wypożyczania 
międzylbiblioitecznego' dla całego kraju. I choć np. na międzypiaroidiowym 
seminarium Unesco w  Warszawie w- roku ubiegłym, w dlyskusj&ch i refe
ratach dotyczących oświiaty dorosłych milczeniem pokr^^o udział w niej 
bibliotek, ta jednak w  fachowej^ pralsiei np. amerykańskiej nie tylko moż
na czytać ciekawfe artykuły o wkładzie bibliotek w  al^cję samokształce
niową dorosłyich, lale nadto w  wi^elu wypowiedżiach z. ostatnich miesięcy 
głosi sfię tam pogląd, że bibliotekarstiwo wesizło' oibecnie w  trz'ecią fazę 
rozwojową i  po okresiach gromadlzienia i opracowywania wraz z udostęp- 
nianiiiem przeżywa okresi działalności oświatowej.

Wróćmy teraz d̂io naszych bibliotei^. Jest rzeiczą oczywistą, że' o> sku- 
teczniości ich pracy dla Oiświia'ty dorosłyich decydowiać będą; właściwe za
opatrzenie i rozmieszczenie księgozbiorów w kraju i dobra terenowa kadra 
bibliotekarska, przy czym ten drugi czynnik nabrał pierwszoplanowego 
znaczeniiia po deceotraliziacji zakupów, skoro: te kadry właśnie decydują
0 zakupach. Trzecim czynnikiem, który mioże niejeden brak naprawić, są 
możliwiości tkwiące w  samej organilzacji sieici bibliotecznej.

Z kadrami zaś, zwłaszicza jeżeli idzie oi placówki bezpośredniej obsłu
gi —  jak wiadomo — nie jest wcale doibrze. Dziesięcioletaiie wysiłki szko
leniowe nie dały — wobec płynności kadr zwłaszcza —  rezultatów współ
miernych z wkład*em pracy, a nie ma tież podstaw dO' oczekiwania na 
przyszłość szybkiej i radykalnej zmiany na lepsze,

A tymczasem skuteczna obsługa czytelnika polega na hacrmonizowaniu 
naturalnych zainteresiowań i  skłonności czytielniczych z określoną intencją 
wychowawczo-dydafctyczną i z możliwościami, jakie dają konkretne za
soby książkowe w ibibliotekach i  na rynku księgarskim. Od; biblioteikarza 
musi :się przieto wymagać: znajomości obsługiwanego środowiska (utajo
nych czy ujawnionych zainteresowań i potrzeb), dużiegO' zasobu wiedzy 
ogólnej nie mniej jak i dobrej orientacji w aktualnych zagadnieniach po
litycznych, spiołecznych, naukowych, literackich oraz diojrzałości po prostu 
życiowej, a dalej: znajomości piśmiennictwa różnych dziedzin oraz zna- 
jiomości księgozbiorów, z których ma czerp'ać lekturę dla czytelników. Tyl
ko że takich biibliotekarzy nie nazbyt wielu mamy w naszej aeci bifbliio- 
teczne j .

Sądzę jednak, że nie' wykorzystanym dotąd należycie czynnikiem mo
gącym przyjść tu z pomocą jest struktura naszej sieci. Jeżeli nawet mało; 
realną wydajie isię możliwość doiczekania się w  ciągui dłuigich jeszcze lat 
od'powie(toiej obsady kilku tysięcy placóweik bezpośredniej obsługi na wsi
1 w  miasteczkaich, to natomiast o wiele jaśniejsze są perspektywy właści
wego doboru kadr w  kilkuset miastach powiatowych. Atrakcyjniejsza lo- 
kaiizacjla, zespołowość pracy pozwialająoa na'wzajemną wymianę doświad
czeń i — coi bardzo ważne — mniiejszia globalna liczba potrzebnych osób, 
stwarzają tu lepsze warunki doboru i szybkiego rozwoju zawodowych bi-
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bliotekaiTzy (powiatowych. A równolegle’ z pockLoszendem silę poiaionm' kadr 
powiaitowydh może i powinna rosnąć ich oid(powied'zia'lność za organiziację 
i pracę sieci terenowej. Odipowieidbialność zaś ta wynika zie stroiiktury na
szej sieei biibliotieik powsaechnych. I właśnie w  ziależności odi poziomu obsa
dy poszczególnych ogniw sieci kształtować się powinien, w każdym przy
padku inny, naj racjonialniejszy poid'ział pracy między biblilotieką obsłu
gującą bezpośrednio czytelników i jej opiekunem, instruktorem nadrzęd
nego ogniwa sieci.

Przy 'dobrym biblioitefcarzuHpedagogu w  terfenie, zwłaszcza jeśM jest 
nim nauczyciel na ryczałcie dysponujący małą liczbą godzin, okaże się na 
pewnOi oelowe scentrializowanie opracow.ainia techniczmegO' książek w  po
wiecie, aby jak najwięcej czasu pozostawić miejscowemu bibliotekarzowi 
na pracę z czytelnikiem. Ale prawdopodobnie także wtedy, gdy bardzo 
słaby biiblioitekairz Z' trudtem pora się iz ową techniką biblioiteczną i  w  efek
cie uzyskuje złe katalogi, a przy tym ma w  tej pracy wymówkę w oidhie- 
sieniu do słabej znajomości księgozbioru czy niedociągnięć w za^kresie 
usług bezpośrednich na rzecz czj^elnika, —  centralne opracowanie ksią
żek w  powiecie okażie się raczej wskaziane.

Na pewno można diobremu bibliotekarzowi, dblb'rze zniającemu środo
wisko i  piśmietninictwO' zaraziem, okazać duży kredyt zaufainia, gdy iidzde
0 dezyderaty zgłaszane do zakupu, natomiast przy słabej obsadzie 
musi tę sprawę wziąć w  ręce instruktor, sam przieprowadziając analizę 
środowiska i jego poit;rzeb,, ĵ ak również idotychczasowych zasobów księ
gozbiorowych i ich wykorzystiania, aby móc planowo księgiozbiór ten dlalej 
uzupełntiiać.

Trzeci problem — to czytelnicy bardziej zaawansowani, chcący czytać 
systemaitycznie 'tru'dniejszą literaturę weidług określonych ziainrteresowań. 
Przy słabym biblioitekarzu szybkO' stracą zaufanie idoi biblioiteki, jeżeli niie 
piotrafii on ich potirzeb zaspokoić. Należałoby więc b'ardżo gorąco postulo
wać, aby kontakty instruktorów z bibliotekami —  szczególnie słabszy
mi —  odbywały się w godzinach, kiedy panuje ruch w  wypożyczaniu. 
Byłoby nawet dobrze zmierzać do tego, aby dla takich kontaktów istniały 
z góry ustalone i w  środowisku znane terminy przynajmniej raz w  mie
siącu. Kontakty czytelników z bibliotekarzem reprezentującym’ autorytet 
wiedzy i znajomości zagadnień pozwoli im korzystać z zaufaniem z kie
rownictwa w lekturze samokształceniowej, a zarazem wciągając w wypo
życzanie międzybiblioteczne otworzy im szerokie perspektywy rozwojowe. 
Instruktor także skorzysta przy tym, gromadząc doświadczenia pomaga
jące mu w ustalaniu kierunku zaopatrywania biblioteki powiatowej zgod
nie z faktycznymi potrzebami terenu.

Wiąże, się z tym czwarte zagadnienie tizw. pomocy bibliograficznych
1 metodycznych. Oddalając się od produkcji przypadkowych i bezadreso
wych mlaiteriałów pomoicniczyich bibliotekarz powiatowy będzie mógł 
w oparciu o znajomość istotnych potrzeb żywych ludizi przychodzić im 
z konkreitną i naprawdę potrzebną piooniocą.

Oczywiście przedmiotem obserwacji dla bibliiotekarza powiatowego 
w czasie pobytu w  bibliotece sieciowej muisi być prócz, czytelnika i książki 
także i S’am miejscowy bibliotekarz. Ocena jego ak'tualnej przydatności 
i jego perspektyw rozwojowych ułatwi racjonalne zaplanowanie: 1 ° 'roz
kładu systematycznych wizytacji ze szczególnym uwzględnaieniem biblio
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tek słabszych, 2° kierunku najpilniejszego szkolenia zgodnego z faktyczną 
potrzebą, 3° stopniowej wymiany kadr, jeżeli obecna obsada nie reprezen
tuje możliwości rozwojowych.

Nakreślony o'braz wspiółpracy bibliioiteki powiatowej z bibliotekami gro- 
madizkimi i małomiejskimi rde zawiera Tzeczy nowych, nowe jest może 
tylko rozłożenlie akcentów w  planie działalnoiści sieici, które wynika wpraw
dzie ziasadiniczo z jej struktury, ale wyrazistoścd nabiera pirzy zbiegu trzech 
faktów: decentralizacji zakupów, której celem było lepsze dostosowanie 
księgozbioirów dô  mdejsoowych potrz'eib, ogólniie sitwierdzanego niskiego 
stanu kadlr w biblioitekach terenowych, a sziczególnie gromadzkich, or̂ az 
wzmożenia ruchu loświatowego, dla któcrego bez względu na takiie czy inne 
słowne wyp'Owiedza naturalną i niezbędną bazą musi być biblioteka.

Postulat silffidiejsziego niż dotąd związania 'instruktorów z bibliotekami 
siê di ma zresztą swoją tradycję w  skutecznej praktyce dawniejszych spo
łecznych sieci bibliotecznych. Wiele z nich przee długie lata opierało- swą 
działalność na stałych wjj^jazdach młcidzieży akademickiej i robotniczej 
z kompletami ksi^ążek do bar̂ dzO: nieraz odległych wsi i miasteczek. Trzy
stopniowa sieć dżisiejsza piozwala zmniejszyć zasięg terenowy wyjazd'ów, 
a ziastąpienie bibliotekarzy-amatorów przez piełnokwaldfikowamych biblio
tekarzy zawodowych powinno- być gwarancją systematyczności kontaktów 
i rozszerzenia ich roli w  kierunku pedagogicznym i poznawczym. Pogłę
biona zaś znajomość śro^dowiska czytelniczego^, księgozbioru oraz zasięgu 
i ziakresu oiddziaływania poszczególnych bibliotek —  to droga db rozsąd
nej racjonalizacji pracy sieci-, do ostrożnych eksperymentów w stosowa
niu nowych form organizacyjnych, nowych metod prop-agamdy pożytecz
nej książki, a w ostatecznym wyniku: do faktycznego wzrostu oddziały
wania oświatowego i kulturalnego biblioiteki.

Krystyna Remerowa

E. JAKUBOWSKA
Warszawa

POLSKIE NORMY BIBLIOGRAFICZNE

Normalizacja nie jest nowoczesnym wynalazkiem, ale dopiero w na
szej epoce została oparta na podstawach naukowych. Wynikiem jej roz
woju było Międzynarodowe Stowarzyszenie Standaryzacyjne (ISA), zało
żone w 1928 r., które zajęło się ujednoliceniem formy w międzynarodo
wym opracowywaniu norm. Druga wojna światowa nie pozwoliła na kon
tynuowanie tych prac, ale już w 1946 roku na międzynarodowej konfe
rencji w Londynie utworzono identyczne stowarzyszenie, nadając mu 
nową nazwę: ,,International Standarization Organization” (ISO).

W Polsce w  1923 r. inż. Drzewiecki założył Komitet Techniczny, który 
zajmował się sprawami normalizacji i w 1924 r. zmienił nazwę na Polski 
Komitet Normalizacyjny. W tym ogólnym dążeniu do normalizacji biblio
tekarze nie pozostali w tyle. W 1929 r. A. Łysakowski referuje na II 
Zjeżdzie Bibliotekarzy sprawę norm organizacyjnych dla bibliotek nau
kowych. W 1938 r. powstaje przy Związku Bibliotekarzy Polskich Polska 
Komisja Normalizacyjna. W 1945 r. prace normalizacyjne podejmuje Zwią
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zek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, a w 1946 r. przejmuje je Pań
stwowy Instytut Książki. Utworzył on Bibliotekarską Komisję Normali
zacyjną, która opracowała szereg norm bibliotekarsldch i przygotowała 
projekty norm bibliograficznych. Komisja pracowała w porozumieniu 
z Polskim Komitetem Normalizacyjnym przy Prezydium Rady Ministrów. 
Prace jej trwały do 1949 r., gdyż w tym roku PIK został zlikwidowany. 
W latach 1950— 1952 sprawą normalizacji bibliograficznej zajmował się 
Polski Komitet Normalizacyjny, w którego ramach utworzono Komisję 
Bibliograficzno-Bibliotekarską, 4.III.1953 r. został wydany dekret, mocą 
którego projekty norm miały opracowywać poszczególne resorty, a PKN 
miał je tylko zatwierdzać. Z tą chwilą prace normalizacyjne w zakresie 
bibliotekarstwa przejął Centralny Zarząd Bibliotek w Ministerstwie Kul
tury i Sztuki. Od r. 1956 prace nad przygotowywaniem projektów norm 
bibliograficznych przejął Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej. 
Odtąd przedstawia on za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i SztuM 
projekty norm do zatwierdzenia Polskiemu Komitetowi Normalizacyj
nemu.

Normy opracowują jako pracę zleconą bibliografowie zatrudnieni w In
stytucie Bibliograficznym B. N. Tok postępowania przewiduje, że po dys
kusji nad pierwszą redakcją, w której biorą udział specjaliści tego zagad
nienia, projekt ulega zazwyczaj daleko  ̂ idącym przeróbkom, po czym tekst 
uzgodniony w ramach tego zespołu zostaje powielony i rozesłany do sze
rokiego grona specjalistów i użytkowników, którzy mają obowiązek 
zgłosić na piśmie, w z góry oznaczonym terminie, swoje uwagi. Referent 
normy zapoznaje się dokładnie ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami, roz
ważając ich trafność i słuszność, aby w myśl niektórych sugestii przerobić 
odnośne punkty swojej normy. Na odbywające się z kolei posiedzenie 
dyskusyjne zapraszani są przedstawiciele odmiennych poglądów, by z ni
mi przedyskutować sporne punkty i dojść do jednomyślności, tak pożą
danej w pracach normalizacyjnych. Jak wiadomo bowiem, normalizacja 
polega na wzajemnym przekonywaniu, gdyż tą drogą dochodzi się do je
dnolitego stanowiska, które staje się najwłaściwszym rozwiązaniem da
nego problemu. Ten tok postępowania tłumaczy długo nieraz trwające 
narodziny nowej normy, która jest aktem umowy społecznej wiążącej 
szeroki ogół.

Normy dzielą się na obowiązujące (niestosowanie się do nich jest ka
ralne) i zalecone (do nich właśnie należą normy bibliograficzne).

Normy nasze dostosowuje się w miarę możności do ogólnych wzorów 
norm zagranicznych, przyjętych przez ISO, żeby nie odbiegać zbytnio od 
form międzynarodowych.

Pierwsze normy bibliograficzne zostały zatwierdzone przez PKN 
w 1952 r., a w druku ukazały się w 1954 r. Są to ,,Przepisy bibliogra
ficzne” .

1. PN/N-01152. O p i s  z a s a d n i c z y  w b i b l i o g r a f i i  b i e ż ą 
c e j  d z i e d z i n  l u b  z a g a d n i e ń  wyjaśnia, co to jest opis bibliogra
ficzny zasadniczy, podaje definicje bibliografii bieżącej, jednostki biblio
graficznej (wydawnictwa, utworu i fragmentu), podaje, że podstawą opisu 
jest cała tytulatura dokumentu, a podstawą adnotacji jego tekst. Ustala 
technikę opisu bibliograficznego, podając rozmieszczenie elementów opisu: 
autor i współpracownicy, tytuł dokumentu, cechy wydawnicze, opis zew
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nętrzny i adnotacje, w ich ustalonej kolejności. Podaje odmiany opisu 
. w bibliografiach publikowanych, a mianowicie opis skrócony i opis w po
zycjach zbiorowych. Norma pozwala bibliotekarzowi zapoznać się z opi
sem bibliograficznym i w braku podręcznika bibliografii może go czę
ściowo zastąpić.

2. PN/N-01153. O p r a c o w a n i e  t y p o g r a f i c z n e  b i b l i o 
g r a f i i  b i e ż ą c e j  d z i e d z i n  l u b  z a g a d n i e ń  podaje podział 
bibliografii na jej części sikładowe, zrąb główny, indeksy, spisy czasopism 
itp., wyodrębnianie nagłówków schematu rzeczowego bibliografii, pod
kreślenie ich ważności większą czcionką, odstępy między pozycjami, Skład
niki każdej pozycji bibliograficznej, ich zróżnicowanie typograficzne —  
wszystko to są rzeczy ważne, o Mórych trzeba wiedzieć, choćby przy 
wydawaniu wykazu naibytków biblioteki. Norma ułatwia publikowanie 
bibliografii systematycznej, zarówno bieżącej jak retrospektywnej.

3. Norma PN/N-01150. S k r ó t y  t y t u ł ó w  c z a s o p i s m  podaje 
zasady skracania tytułów czasopism. Opiera się ona o wytyczne między
narodowe i dąży do tego, by skracać tytuły czasopism polskich w ten spo
sób jak zagranicznych, co ułatwia cudzoziemcom korzystanie z bibliogra
fii polskich, a użytkownikom polskim posługiwanie się bibliografiami ob
cymi, Irtóre w  przeważnej mierze skracają tytuły w myśl tych samych 
wytycznych. Norma podkreśla, że skróty powinny być przede wszystkim 
zrozumiałe i łatwe do rozwiązania bez pomocy wykazu skrótów, a kolej
ność członów skrótu musi być taka sama jak w pełnym tytule. Różne ty
tuły nie mogą mieć jednakowych skrótów, a identyczne należy dopełniać 
wyrazami odróżniającymi (np. miejscem wydania). Tytuły obcojęzyczne 
skraca się tak samo ja^ polskie. Podano tu szereg wskazówek co do róż
nego typu tytułów i wyrazów typowych występujących w nich. Norma 
zaleca również pisanie skrótów przymiotników małą literą, rzeczowni
ków — dużą, odróżniając w ten sposób identyczne skróty wyrazów po
chodnych, bliskich budową, a różniących się końcówką np. Historia =  
=  Hist., ale historyczny =  hist. Budzi to zastrzeżenia niektórych biblio
grafów, dopatrujących się w tym, niesłusznie zresztą, odstępstwa od pi
sowni polskiej, która zaleca stosowanie w tytułach czasopism dużych liter. 
Bibliografowie ci zapominają, że jest to zalecenie odnoszące się do tytułów 
w ich pełnym brzmieniu, ale nie jest wiążące dla skrótów. Rozróżniane 
w ten sposób skróty rzeczowników i przymiotników łatwiej jest odczytać 
bez sięgania do wykazu skrótów.

Licząc się z ewentualnymi trudnościami odczytania zastosowanych 
skrótów norma zaleca dołączanie do bibliografii wykazu skrótów i peł
nych tjrtułów czasopism. W tej samej intencji Instytut Bibliograficzny 
Biblioteki Narodowej wydał w Biuletynie I. B., T. 4, nr 1 ,,Skróty tytu
łów czasopism” polskich, przyczyniając się w ten sposób do upowszech
nienia jednolitej formy skrótów.

4. Według zaleceń normy PN/N-09004. W k ł a d k a  b i b l i o g r a 
f i c z n a  do każdego zeszytu czasopism i wydawnictw zbiorowych po
winna być dołączana wkładka bibliograficzna. Powinna ona zawierać opi
sy: artykułów, sprawozdań i recenzji, bibliografii samoistnych i ważniej
szych notatek z kroniki. Wkładka ma mieć postać, osobnej karty jedno
stronnie zadrukowanej, ewentualnie może być drul^owana na okładce ze
szytu. Papier, na którym jest drukowana, musi nadawać się do nakleje
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nia na kanton. Wkładka ma szczegółowo infonmować czytelników o zawar
tości wydawnictwa, a także, pocięta i wklejona, dostarczyć materiału do 
kartotek bibliograficznych, i katalogów biblioifceicznych.

Norma ta, wymagająca zarówno dodatkowej pracy ze strony redakcji 
jak i zużycia ,pewnej ilości papieru, niei została wcielona w życie, mimo 
że w latach 1949— 50 niektóre czasopisma próbowały ją „Przegląd Biblio- 
teczny“ {„Życie Nauki“ ) przed uchwaleniem stosować.

W maju 1956 r. wyszły z druku dalsze dwie normy pt. ,,Przepisy bi
bliograficzne” .

5. PN/N-01155. S k r ó c o n y  o p i s  b i b l i o g r a f i c z n y .  Norma 
ta jest szczególnie cenna dla bibliotekarzy, którzy Siporządzają wykazy 
nabytków swych bibliotek, prowadzą kartoteki zagadnieniowe lub pla
cówki informacyjne, gdzie stale muszą sporządzać zestawienia bibliogra
ficzne w odpowiedzi na kwerendy • czytelników. Ponadto postanowienia 
tej normy regulują cytowanie piśmiennictwa w książkach, co sprawia, że 
służy ona także potrzebom świata wydawniczego. Mianowicie stosuje się 
ją także w bibliografiach załącznikowych (tj. zestawieniu piśmiennictwa 
odnoszącego się do tematu pracy lub autora, zwykle podawanym w pra
cach naukowych i popularnonaukowych), w przypisach do prac publiko
wanych —  jako notki bibliograficzne (tj. skrócone opisy bibliograficzne 
zamieszczane w  przypisie, odnoiszące się do poszczególnego wyrazu, zda
nia czy ustępu w  tekście, a wreszcie w tekście publikcji).

6. Norma PN/N-01156. O p i s  z a s a d n i c z y  w b i b l i o g r a f i i  
r e t r o s p e k t y w n e j  d z i e d z i n  l u b  z a g a d n i e ń  zaleca sporzą
dzanie opisu z autopsji dokumentu. Jeżeli konieczne jest przejęcie opisu 
z innej bibliografii, wtedy trzeba go dostosować do obowiązujących prze
pisów. Licząc się ze zróżnicowanym materiałem, począwszy od druków 
starszych po materiał z dzienników, piśmiennictwo polskie i przekładowe, 
norma daje bardzo szczegółowe wskazówki, które rozwiązują trudności 
napotykane przy opisie materiałó^w w retrospektywnej biblioigrafii dzie
dziny. Oczywiście unifikacja metod opisu przyczyni się do ułatwienia za
równo sporządzania bibliografii jak do jej użytkowania,

7. W 1957 r. ukazała się norma PN-57/N-01157 dotycząca o z n a c z e 
n i a  w y d a w n i c z e g o '  c z a s o p i s m a .  Przez oznaczenie wydawni
cze rozumie się skrócony opis, wymieniający cechy czasopisma niezbędne 
do jego rozpoznania, a więc: skrócony tytuł, numer tomu, numer zeszytu, 
objętość, miejsce wydania, datę wydania. Oznaczenie wydawnicze po
winno być drukowane drukiem tekstowym (nie wersalikami) i umiesz
czone na dole pierwszej strony okładki, lub jeśli czasopismo nie po
siada okładki, na dole pierwszej strony teksitu. Norma ta ma na celu usta
lenie jednolitej formy cytowania czasopisma w bibliografiach i pracach 
naukowych, a nawet, co jest ważne dla bibliotefkarza, przy zamówieniach 
czasopism. Jeżeli będzie stosowana konsekwentnie przez wszystkie redak
cje, ułatwi bardzo pracę przy porządkowaniu czasopism w bibliotekach. 
Obecnie stosuje ją „Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce” oraz 
,,Normalizacja” .

W bieżącym roku wyszły z druku następujące normy:
8. PN-57/N-01158. S k r ó t y  w y r a ż e ń  t y p o w y c h  w o p i s i e  

b i b l i o g r a f i c z n y m  i k a t a l o g o w y m .  Przedmiotem normy są 
skróty wyrazów występujących w opisie dokumentów polskich i bbcoję-
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zycznych od X IX  w. począwszy. Skróty te stosuje się w dopowiedzeniach 
do hasła, dodatkach do tytułu, adresie wydawniczym, opisie zewnętrznym 
oraz uwagach bibliotecznych i bibliograficznych. Podając zasady skraca
nia norma wyjaśnia, że można skracać przez opuszczanie końcowej części 
wyrazu, przez ściągnięcie wyrazu (tj. przez opuszczenie poszczególnych 
hter w środku wyrazu), oraz przez równoczesne ściągnięcie i opuszczenie 
końcowej części wyrazu. Ten sam skrót jest dopuszczalny dla odmiennych 
form gramatycznych jednego wyrazu. W celu uniknięcia dwuznaczności, 
dla wyrazów różniących się tylko sufiksami, a posiadających ten sam 
rdzeń, tworzy się odrębne skróty. Norma zaleca zamieszczać w drukowa
nych bibliografiach i katalogach, które używają dalej idących skrótów, 
wykazy użytych skrótów. Norma dotyczy nie tylko skrótów stosowanych 
w bibliogr^iach i katalogach publikowanych, ale i w katalogach biblio
tecznych, może więc' służyć pomocą przy katalogowaniu. Bardzo cenny 
jest podany w  normie wykaz skrótów. Pomoże on katalogującemu zarów
no przy tworzeniu jak i przy rozwiązywaniu skrótów, wskazując reguły, 
według których można tworzyć skróty innych jeszcze wyrazów.

9. Norma PN-57/N-01159. I n d e k s y  w u k ł a d z i e  a b e c a d ł o -  
w y m  d o  b i b l i o g r a f i i  d z i e d z i n  l u b  z a g a d n i e ń ,  b i e 
ż ą c e j  l u b  r e t r o s p e k t y w n e j  omawia wszystkie typy indeksów 
abecadłowych. Podaje technikę sporządzania zapisów indeksowych, spo
sób redagowania pozycji i szeregowania zapisów. Podaje dokładnie tok 
postępowania przy sporządzaniu zapisów, omawia indeksy: alfabetyczny 
(tj. autorsko-tytułowy), nazw osobowych (zawierający nazwy autorów 
i osób, o których mowa w zarejestrowanym piśmiennictwie), nazw geo
graficznych, przedmiotowy i krzyżowy, a także ustala terminologię zwią
zaną z nimi. Podaje również liczne przykłady ilustrujące poszczególne 
typy indeksów.

W zatwierdzaniu przez PKN są projekty norm:
1. K o m p o z y c j a  w ^ y i d a w n i c z a  t y t u l a t u r y  k s i ą ż 

ki .  Ile kłopotów sprawia rozmieszczenie poszczególnych elementów 
tytulatury czasem w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach dzisiej
szej książki, wiedzą tylko bibliotekarze. Mająca ukazać się norma rozta
cza przed nimi nęcące perspektywy poprawnie komponowanej tytulatury, 
która pozwoli na bezbłędne robienie opisów katalogowych, a tym samym 
ułatwi obsługę czytelników.

Norma wskazuje więc, jak należy rozmieszczać tytulaturę książki i na
pisy uzupełniające na: karcie tytułowej, przedtytułowej, tytułowej we
wnętrznej, okładce wydawniczej i obwolucie, oraz na grzbiecie. Chodzi 
zarówno o przejrzystą kompozycję strony tytułowej, ułatwiającej czytel
nikowi zapamiętanie autora, tytułu itp., co mu pozwoli bezbłędnie od
szukać książkę w katalogu bibliotecznym, jak również o dobre rozmiesz
czenie wszystkich składników tytulatury, której nie może pominąć bi
bliotekarz przy katalogowaniu. Chodzi również o to, by wydawca lojalnie 
wskazywał, czy książka jest rzeczywiście wydaniem, pierwszym, czy też 
miała poprzednio szereg wydań, a teraz ukazuje się po raz pierwszy na
kładem tej instytucji wydawniczej.

2. Analogiczne przepisy w odniesieniu do czasopisma zawiera norma 
PN-57/N— 01160 k o m p o z y c j a  w y d a w n i c z a  c z a s o p i s m a .  
Przeznaczona jest dla redaktorów i wydawców czasopism, ale w równej
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a nawet większej mierze obchodzi odbiorców, gdyż ujednolicenie elemen-  ̂
tów kompozycji czasopism ułatwi korzystanie z nich nie tylko czytelnikom 
i bibliografom, ale bibliotekarzom, którzy nie będą zmuszeni bawić się 
w detektywów przy opisywaniu poszczególnych roczników i numerów. 
Projekt określa części składowe czasopisma tj. okładkę z grzbietem, stro
ny tytułowe zeszytów i rocznika, główny tekst, spisy rzeczy, indeksy, do
datki do czasopisma i wkładkę bibliograficzną.

Wietmy z doświadczeniLa bibliotekiairskiego, jak niiedokładne są sformu- 
łowiania tytułu w  ni-ektórych czaisiopdsmach, jaką przykrością jesit dila bi- 
bliotieikarzy zmiiaina .tytułu i foirmatu. czasiopisma. Noirma zaleca najwięks;zą 
ostrożniość w  tym względziie, staje się. więc spirzymierizeńcem bilbliotekarza 
i ułatwi mu pracę piod warunkiiem, że 'współdziałać będą także wj^dawcy 
i redaktorzy czasopism.

3. Projekt normy A d n o t a c j e  t r e ś c i o w e  zawiera ogólne wska
zówki mogące ziorientować w sporządzairiu adnotacji o treści dokumentów 
w bibliografiach n,a użytek naukowców, nliie zajmuje się jednak zup:ełnie 
adnotacjami zalecającymi. Może ona tylko ogólnie zorientować, gdyż 
wszystkich pirzypa'C^ów przewidzieć nie można. Ustala również termi- 
noiloigię w  zakresie adnotacji treściowych, które poza spisami bilbliiOigraficz- 
nymii występują ta'kż'e w e  wkładlkach bibliograficznych i opisach biblio
graficznych aidinotowanych, zami'eszczonych na luźnych kartach.

Norm;a rozróżnia adnotacje; W y j  a ś n i a j  ące ,  które dla zrozumie- 
ndia njiejiaisnego tytułu podaj ą temat, bez precyzoiwania jego ujęcia w  dioku- 
mencie. Z a w a r t o ś c i o w  e, które podają pełny albO' częściowy spis 
treści diokum'entu, zachowując kolejność przyjętą w  oryginale. A n a l i z y  
w s k a z u j ą c e ,  które podając temat lub główne tezy wskazują także, co 
jest nowego w  'dokumencie, oraz a‘ n a 1 i z y  o m a w i a j ą c  e, które 
zaznaja^mdiają szczegółowo z problematyką lub z wnioskaoni autora. Pro
jekt normy pozwala na łączenie różnych typów adlnotacji w jędlnym oj>isie, 
wyjaśniając licznymi przykładami sposób iich redagowania.

W pierwszym opracowaniu redakcyjnym znajdują się następujące nor-_ 
my: K o m p o z y c j a  w y d . a w n i c z a  a r t y k u ł ó w .  M e t r y k a  
r e p r o d u k c y j n a  m i k r o f i l m u .  S p i s  r z e c z y  c z a s o » p i s m a .  
T r a n s l i t e r a c j a  a l f a b e t ó w c y  r y  l i c k i c h .  U k ł a d  i n f o r 
m a t o r ó w .

E. Jakubowska

Normy można nabyć

w Polskim Komitecie Normalizacyjnym —  Warszawa, oil. Świętokrzyska 14 
w Centralnej Księgarni Norm — Warszawa, ul. Nowolipie 4b 
w Woj. Księgarni Technicznej —  Katowice, ul. Stanisława 4 
w Księgarniach „Domu Książki":

Gdańsk-Wrzeszcz, ui. Grunwaldzka 8,

Kraków, Rynek 06,

Łódź, ul. Piotrkowska 45,

Wrocław, Rynek 14.
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z. MICHEJDA 
Warszawa

MIKROFILMY 

I INNE FO[RMY MIKEDiElEPiROiDUKCJI

Idea fotograficznego pomniejszania wytworów piśmiennictwa jest 
mniej więcej tak samo stara, jak i fotografia; zrodziła się w  początkach, 
drugiej połowy X IX  w. Choć bowiem znane są nam dużo wcześniej „mi- 
krodrukowe“ wydania książek, to jednak wiemy równocześnie, że były 
one tylko popisami kunsztu drukarskiego poszczególnych drukarzy. Na
tomiast początkom mikrofotokopii towarzyszy myśl o możliwości celo
wego, praktycznego przechowywania w  skondensowanej formie dużej ilo
ści materiału piśmienniczego. Mikrofotokopie znajdują już od samego  ̂
początku swego istnienia zastosowanie do celów specjalnych: oblężeni 
w  czasie wojny francusko-niemieckiej paryżanie wykorzystują je do prze
noszenia pocztą gołębią listów i depesz (już wówczas mieszczą oni ok. 
300 tys. znaków na arkusiku 5X7 cm). Wskutek jednak skomplikowanego 
procesu oibróbki chemicznej ówczesnych materiałów fotograficznych, wy^ 
sokich kosztów tych materiałów oraz niedoskonałości aparatury pomocni
czej, mikrofotokopiowanie nie zdołało się rozwinąć szeroko do końca 
X IX  wieku.

Dopiero I wojna światowa wprowadza dość zasadniczy postęp w  tej 
dziedzinie. Równoczesny rozwój fotografii w  ogóle, kinematografii, foto
chemii, ukazanie się materiałów fotograficznych wysokokontrastowych, 
wysoko jakościowych obiektywów anastygma tycznych oraz precyzyjnej 
aparatury fotograficznej, spowodowane w  dużej mierze potrzebami woj
ny, dają mikrofotografii podstawy techniczne. W latach 30-tych wkracza 
mikrokopia już na teren bibliotek i ośrodków dokumentacyjnych, zdoby
wając coraz mocniejsze pozycje.

Dziś mikrofotokopie spełniają w  bibliotekarstwie skutecznie następu
jące zadania; 1. z a s t ę p o w a n i e  starych i rzadkich o r y g i n a ł ó w  
i chronienie ich w  ten sposób przed dalszym niszczeniem podczas użyt -̂ 
kowania; 2. z m n i e j s z e n i e  o b j ę t o ś c i  i ciężaru zbiorów; 3. p o- 
w i e l a n i e  i'  udostępnianie rzadkich oryginałów równocześnie w wielu 
bibliotekach, które oryginału nie posiadają; 4. u z u p e ł n i a n i e  braków 
w  zbiorach, w  szczególności braków w  kompletach czasopism; 5. oi m o ż- 
l i w i e n i e  użytkownikom u z y s k a n i a  (nabycia) t e k s t ó w  dzieł 
bądź ich fragmentów do prywatnej pracy naukowej poza terenem biblio
teki; 6. reprodukcja oryginału powstałego tylko’ w jednym egzemplarzu 
( r e p r o d u k c j a  w y d a w n i c z a ) .

Do pierwszego z tych zadań należy też w  pewnej mierze tworzenie 
riiikrodubletów całego zbioru i przechowywanie ich w  specjalnie strze
żonym i chronionym przed jakimikohviek działaniami zewnętrznymi 
skarbcu; wiąże się z tym nadzieję ocalenia cennych dokumentów i całego 
zibioru w  wypadku, gdyby zbiór oryginalny uległ zniszczeniu. W normal
nej zaś pracy biblioteki szczególnie korzystne jest zastąpienie roczników 
czasopism codziennych mikrokopiami (najczęściej mikrofilmami); ogrom
ne i ciężkie tomy kurczą się do rozmiarów poręcznych rolek filmu, prze
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wyższających zresztą trwałością znacznie niskogatimkowy papier ga
zetowy, a ponadto obecnie niepalnych (acetaty).

Objętość zbiorów maleje przy przejściu na mikrokopie, w  zależności 
od rodzaju i stopnia pomniejszania, ok. 90— 95®/o, a nawet 97%, Podobno 
w czasie minionej wojny został przez brytyjski Intelligence Service wy
kryty tajny list niemiecki, w którym jedna z kropek mieściła naniesio
nych fotograficznie 20 stron maszynopisu (!). Zazwyczaj stosuje się po
mniejszenia nie większe, niż 24-krotne liniowe czyli —  576-krotnie po
wierzchniowe. Ostatnio w  mikrofilmach płaskich stosować zaczęto pom
niejszenia ok. 30-krotne, co pozwala np. na zmieszczenie ok. 20 stron for
matu B5 (normalny książkowy) na kartce o rozmiarach 7,5 X 12,5 cm.

Oczywiście, możliwość korzystania z wszelkiego' rodzaju mikrokopii 
uwarunkowana jest posiadaniem odpowiednich powiększalników, zwa
nych c z y t n i k a m i .  Potrzebna jest oczywiście również aparatura 
służąca sporządzaniu tych mikrokopii. Fakt, że u nas jeszcze ta forma 
publikacji nie znalazła zbyt wielu chętnych czytelników tłumaczy się po 
prostu tym, że aparaty do odczytywania mikrokopii pochodzące z impor
tu są stosunkowo drogie, tak iż zasięg ich stosowania objął dotychczas 
zaledwie kilka bibliotek naukowych ogólnych i kilkanaście specjalnych 
(w instytutach naukowo-badawczych), gdzie często mikrokopia stanowi 
właśnie tę jedyną dostępną formę jakiegoś np. nieodzownego w pracy 
naukowej artykułu z czasopisma, którego biblioteka nie posiada.

Wydaje się jednak, że w niedługim już czasie wielkie biblioteki staną 
przed koniecznością przeniesienia zawartości swych zbiorów na emulsję 
fotograficzną i zadowolenia się wyłącznie takim „mikrozbiorem“ . Nie 
wpłynie to w  najmniejszym stopniu na treść dzieł, a ich forma przesta
nie być rzeczą, istotną; w  formie oryginalnej przechowywane będą tylko 
dzieła wybrane, szczególnie wartościowe z punktu widzenia reprezen
tacji okresu, epoki, formy wydawniczej. Weźmy np. pod uwagę, że Biblio
teka im. Lenina posiadać będzie za niecałe 100 lat ok. 150 000 000 wol., 
na których przechowanie potrzeba byłoby kilkunastu dużych budynków 
magazynowych. W postaci natomiast mil^okart zmieszczą się one w  kil
ku salach.

Wymagania i problemy przyszłych bibliotek niechybnie wywrą swoje 
piętno na ruchu wydawniczym w tym sensie, że zmuszą do przemyśle
nia najracjonalniejszej formy przyszłej książki i czasopisma. Już dzisiaj 
w  niektórych krajach ukazują się niektóre publikacje jedynie na mikro
filmach bądź mikrokartach; dotyczy to zwłaszcza materiałów, których 
mały nakład czyniłby wydanie drukiem nieopłacalnym, jak np. rozprawy 
doktorskie itp. Nowoczesna technika fotograficzna oraz dalsze postępy 
fotochemii istwarzają dla drukarstwa ogromną, aczkolwiek w  tej chwili 
jeszcze nie koniecznie miażdżącą konkurencję. Oryginał, niejako „matka", 
może być w każdej chwili użyta do> wznowienia nakładu jakiejś publi
kacji, rozmiary poszczególnych egzemplarzy gwarantują kolosalną 
oszczędność papieru, koszt 'książki można znacznie obniżyć. Przy okazji 
wyłania się niestety ogromny kompleks problemów prawnych, jako że 
zagwarantowanie i strzeżenie praw autorskich i wydawniiczych staje się 
w takiej sytuacji daleko trudniejsze.

W chwili obecnej mikrokopie, a właściwie poprawniej mówiąc — mi- 
kroteksty, istnieją w czterech bodajże zasadniczych formach:
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1. Mikrofilmy; 'błony filmowe trudnopalne w postaci taśmy o szero
kości 35 mm (najczęściej), ale również 16 mm, a nawet 8 mm, najbar
dziej rozpowszechnione, w każdym razie u nas. Są one stosunkowo łatwe 
do sporządzania, nawet przy pomocy zwyczajnego aparatu małoobrazko
wego. Niezbyt jednak operatywne w  czytaniu, utrudniają szybki dostęp 
w  dowolne miejsce taśmy, zmuszając do ciągłego przewijania taśmy. Za
pobiega się temu częściowo przez cięcie taśmy na proste paski zawiera
jące po 10 klatek (tzw. Filmstreifen bądź filmstrips). Istnieją już towa
rzystwa, dostarczające na zamówienie wiele czasopism i innych wydaw
nictw w formie mikrofilmów.

2. Błony płaskie (tzw. microfiche); formy różne, 7,5 X 12,5 cm i in
ne. Rozpowszechnione szczególnie we Francji, Holandii i Niemczech. 
Wygodne w czytaniu, dostęp do każdej klatki prawie że momentalny, 
szybka i łatwa wymiana błon na czytniku. Dzieła wszystkie Racine’a 
mieszczą się na 25 błonach form. 7,5X12,5 cm.

3. Mikrokarty; rozpowszechnione głównie w Ameryce, w formie 
7,5 X 12,5 cm. Jest to papier fotograficzny (nieprzeźroczysty) z wysoce 
drobnoziarnistą emulsją. Bardzo wygodne w czytaniu, trwałe, dzię^ki kon
trastowej emulsji nie wymagają silnego źródła światła przy czytaniu, 
i umożliwiające duże pomniejszenie. Istnieje też odmiana z obustronnie 
naniesioną emulsją fotograficzną, mieszczącą na każdej stronie karty 
200 (!) zdjęć (np. stron oryginału). W Stanach Zjednoczonych powstała 
specjalna fundacja zajmująca się rozpowszechnianiem tej formy piśmien
niczej i cały szereg poważnych czasopism nauko^i^ich jest do nabycia na 
mikrokartach po stosunkowo bardżo niskich cenach.

4. Mikrodruki, fotograficznie pomniejszany oryginał, drukowany me
todą offsetową, przy stosunkowo niewielkim pomniejszeniu. Tak np. na 
karcie o rozmiarach 15 X 23 cm mieści się najwyżej 100 stron oryginału. 
Tą metodą można uzyskać bodajże najtańsze odbitki, zwłaszcza, jeżeli 
ukazują się w  większych nakładach. Mikroteksty można dziś sporządzać 
na materiałach, których trwałość przewyższa trwałość papierów nawet 
wysokogatunkowych. Oczywiście konieczny jest do tego bardzo staranny 
proces obróbki chemicznej.

Ta właśnie trwałość, niewielki koszt i niewielka ilość zajmowanego 
miejsca, zapewnia błonie i papierowi fotograficznemu poczesne miejsce 
w świecie ,,materiałów piśmiennych".

Jeszcze jedno zastosowanie mikrofilmu i błony filmowej małoforma- 
towej, to selekcja dokumentacyjna, dokonywana przez maszyny.

Rozpowszechnienie technik mikrofotokopijnych (czasem mówi się po 
prostu — mikrofilmowych) w Polsce napotyka wciąż jeszcze na trudności 
natury technicznej. Duży ośrodek mikrofilmowy znajduje się przy Bi
bliotece Narodowej w  Warszawie. Zadaniem jego jest przede wszystkim 
planowe zabezpieczenie w formie mikrofilmowej (również kolorowej) 
rzadkich rękopisów, starych dokumentów, druków itp. ze zbiorów Bi
blioteki Narodowej oraz innych bibliotek. Wykonuje również prace usłu
gowe, przyjmując i wykonując zlecenia z zewnątrz. Drugi taki ośrodek 
pracuje przy Centralnym Instytucie Dokumentacji Naukowo-Technicz- 
nej, jest on nastawiony głównie na prace usługowe w zakresie literatury 
technicznej, najczęściej oczywiście obcej.
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Trzeci ośrodek o centralnym charakterze organizuje Polska Akademia 
Nauk, która nabyła aparaturę do sporządzania mikrofilmów płaskich.

Istnieją nadto pracownie- mikrofilmowe w  niektórych większych bi
bliotekach naukowych (np. w bibliotekach uniwersyteckich: Jagielloń
skiej, Wrocławskiej, Toruńskiej), które wykonują niezbędną obsługę mi
krofilmową w ramach własnych zbiorów.

Zbigniew Michejda

K. KBASNIEWSKA, B'. w i l s k a  
Wairiszia-wia

PRÓBA BADANIA RECEPCJI KSIĄŻKI U KOBIET ZE ŚRODOWISKA
ROBOTNICZEGO

Zagadinieniiu rieioepicji książki niewieilie! 'dlotychczas. piośwlięcionD miiejSiCa 
w liteiratucrze fachowej. Ta niewątpliwie 't!ru'dn,a, a niezwykle ważna 
z punktu widlzenia pedagogiki blblioitecznej sprawa leży 'gdizieś na pogria- 
niiczu zlainteresiowań psychologa i  siocjologa.

Doświadczienia, którymi chcemy się tu po^dlaielić, są wyinikiiem prób
nych btadlań w tym zakresie, pirowadlzoinych przez nas na Śląsku, w  Szo- 
pieniciaćh pod Katowicami, wśród kobiet ze środowiska robotnaczeigo. Prze
prowadzono tam szereg wywiadów z czytelniczkami biblioteki miej
skiej. Wybór ankietowanych osób dotyczył z reguły tych kobiet, których 
karty 'czytelnicze świiadczyły o stosunkowo dużfej allrtywmości na iym polu. 
Rozmowy prowadzono w domach zaintereisowanych, w  atmosferze możli
wie pełmej swobody. Wszysitkie rozmówczynie związane były bezpośrednio 
ze środowiskiem robotniczym, ponieważ albo pracowały jako robotnice, 
altoo jako tzw. gospiodiynie domowe prowaidziły gospodarstwo rodzin robot
niczych. Wywiady objęły 25 kobiet, przeanalizowano 75 kart czytelniczek.

Szopienice są niewielkim miastem (około 50 000 mieszkańców) położo
nym tuż pod Katowicami (pół godiziiny drogi tramwajem). B'aidani'a były 
prowadzione głównie ma terenie osiedla Wilhelmina zamieszkałego w  80®/o 
przez rodziny górników i  hutników.

Osiedle z zewnątrz robi wrażenie bieidnego. Jednakowe, diwupiętrowe 
domy iz z'apylon;ej, czerwoniej cegły pirzyporainają wygląd'em koszairy. Ulice 
są brudne, piełne węglowiego pyłu, który wisi w  powietrzu i osiada na 
wszystkim —  prod'ukt pracuj ąciej w pobliżu kopalni „Wiecziorek’ ’'. W tej 
właśniie kopalnli pracuje większość miesizkańców osieidla. Mieszkania są 
jediiak nia ogół zaskakująco porządne, czyste i widlnie. Skłaidlają si'ę z re
guły z pokoju i kuichmi (standartowe domy kopalniane). Wielkość miesz
kania nie jiest zależ'na odi liczebności rodziny: zdarza siię, że mieszkanie zaj
mują tylko dwie osoby, bywa też, że sześć, a nawet osiem.

YŹ̂ ięksiziość badanych kobiet z Szopienic nie pracowała zawodbwo. Pozo
staje to z'apiewne w związku z tym, że dwa wielkie ośrodki przemysłowe: 
kopalnia ,,Wieczorek“ i huta cyniku zaitrudlniają przeważnie mężczyzn: Być 
może, iż itradycje pracy 'kobiet w  środlowisku .górniczym nie są tak dawne
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j:ak cap. w  śroidiowisku łódiz'kiich włófcniiajrek. Poza tym zarobkiJ mężczyzn 
pracujących w  kopalni są na tyle wysokie, że niie' działa tu ekonomiczna 
konieczność zatrudniandiai kobiet. Spośród' badianych ziawodbwo pracuje 
tylko 40®/o, głównie ĵ ako; sprzątacziki. Ponadtoi ĵ est wśród niich goniec, kon
tystka, kucharka i  nauczycielka. Wszystkie tkwią mocno w  środowisku 
robotniczym, a ich mężowie, bracia, ojcowie pracują jako robotnicy, naj^ 
częściej dość wysoko wykwalifikowani'.

Wiek badanych wahał się w  ^granicach oid 16 doi 70 lat. Przieważały ko^ 
biety w  wieku 30— 50 lat, najczęściej obarczone roidzinami: Kobiety sa
motne staniowiiły tylko' 20°/o całości.

Większość kobiet, z którymi przeprowadzono wywiady, posiadała peł
ne wykształcenie podstawowe (88®/o). Wykształcenie podstawowe niepełne 
tylko 4®/o, pełne śreidnie —  tylko' jedna osoba, młoda nauczycielka, która 
ukończyła niedawno liceum pedagogiczne. Warto> zwrócić uwagę, że na 
Śląsku obowiązywała ośmio, a nie siedmioklasowa szkoła.

Ositatniâ  sprawa, szczególnie ważna ze względii na teren prowadzo
nych badań, to tradycje ścierającej się tu polskiej i niemieckiej kultury. 
Wyższy na ogół niż w  innych dzielnicach poziom oświiaty i  kultury, piow- 
szechne czytełnlictwo prasy (lOO /̂o badanych), wreszcie powszechne nau
czanie ośmioletnie, ô  którym była już mowa, wysokie cenienie sobie wy
kształcenia i oświaty, to szereg elementów charakterystycznych dla spo
łeczności tego śląsldego miiasteczka. O polskich tradycjach w  tym śro
dowisku świadczy niezwykle wzruszające opowiadanie sześćdziesięcio- 
pięcioletniej Ślązaczki, z którą przeprowadziłyśmy jeden z wywiadów. 
Z  polskim słowem drukowanym zetknęła się dość wcześnie, bo w ostat
nich latach XIX  wieku. Było to pisemko drukowane na bibule. „Ojco
wie —  opowiadała —  czytali głośno o krzyżakach, o  grobach sybirskich 
i hrabim Damianie. Jednoręki on był, na bogatych ino szoł, a biednych 
wspomagał". Do polskiej szkoły nigdy nie chodziła i do dziś źle pisze po 
polsku, czytała natomiast bardzo dużo i dzieci nauczyła ojczystego języka.

Druga Slązaczka, której ojciec był Niemcem, polską tradycję i kulturę 
przejęła od matki, uczestnicztó powstania śląskiego. Nie tylkoi czyta i czy
tała p'0 polsku, lecz tiMśe pisze wiersze, drukowane nawet w  pisemku 
kościelnym ,,Gość Niedzielny" (obecnie nie ukazuje sdę). Rozmówczyni ni
gdy nie interesowała się poezją współczesną, nie potrafi wymienić żadinego 
nazwiska współczesnego poety. Nie' słyszała nigdy o Staffie;  ̂ Tuwimie, czy
tała natomiast 'dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Heirijego.

We wszystkiich zaobserwowanych wypiadkach nosicielami tradycji pol
skości były kobiety, którym z pomlocą przychodziła polska książka.

Podstawę rozmów, jakie przeprowadziłyśmy o książkach i zagadnie
niach z nimi związianych, stanowił kwestionariusz wywiadfu. Został on 
skonstruowany z myślą o wydobyciu od osób ankietowanych wiadomości, 
na podstawie których można byłoby określić z dużym prawdopodobień
stwem ich poziom intelektualny i kulturalny. Główny nacisk położony 
został oczywiście na problemy związane z książką. A  więc w jakim stopniu 
czytelniczki są z nią obyte i jakie miejsce zajmuje ona w  ich życiu, co 
wynoszą z lektury i czy potrafią zająć wobec niej postawę krytyczną. 
Krytycyzm bodaj w zalążkowej formie świadczy o głębszym przeżyciu 
treści i konfrontacji doświadczeń pisarza z własnymi. Przy pomocy kwe
stionariusza próbowałyśmy wyodrębnić zainteresowania dotyczące pew
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nych szczególnych problemów oraz rodzajów literackich popularnych w tej 
grupie czytelniczek. Pytania-zagadnienia były tak sformułowane, by zmu
sić rozmówczynie do uświadomienia sobie (nierzadko po raz pierwszy) 
swego stosunku do książki. Sprawa nie była prosta, bowiem ten typ czy
telnika nie ma zwyczaju analizować swych przeżyć, a tym bardziej mó
wić o nich. Niemniej we wszystkich niemal wypadkach udało się nam na
wiązać bezpośredni kontakt, a co za tym idzie, uzyskać szczere i w miarę 
możliwości wyczerpujące odpowiedzi.

Kwestionariusz miiał w  zajsiadzie oidegrać pDmo'Gniiiczą nołę w  stosunku
d)o głównego zadania —  zbadania recepcji pewnych ty tułów. Tytuły pow
tarzały siię, ponieważ upodiobania kobiet badanego- śroidoWiska miają wspól
ny kierunek, a dostępna dla nich biblioteka dysponuje niezmiernie szczu
płym księgozbiorem (1000 wol., z tego 866 literratury pięknej). Na piod- 
stawcie opowiadań spodziewałyśmy się ustalić, jakie piiobliemy są najpow- 
szecłimiej odczytywane, jakie elementy treści zaichowują czytelniczki w pa
mięci ,co świadczyłoby o- silniejszym ich oddziiaływaniu. Bardzo interesu
jąca jest także sprawa intensywnoiści opinii ogólnych i szczegółowych 
do-tyczących konkretnych książek.

Wiele kłopoitów sprawiła aoiikietowainym próba wj -̂oidrębnienda z ogól- 
niego pojęcia książki tych momentów, które zadecydowały o jej wyborze, 
a mianowicie autora, tytułu, treści,, konstrukcji oraz. układ^u igraficznego. 
W większości wypadków biadanie kobiety odpowiadały ogólnikami, jak np. 
„żeby była initeresująca“ , ,,nie zia ciężka", „ciekawa” , żeby jej odpowia
dała. Okazało się, że 6®/o czytelniczek w Szopienicach kierujie się nazwiska
mi autora, ponieważ go zna i ceni, 5®/o zwraca uwagę na atrakcyjność ty
tułu, 10% kieruje się ilością dialogów (wolą, aby było ich więcej, a mniej 
opisów), ilością bohaterów ,,żeby było mało* osób i żeby były kobiety" oraz 
dobrym zakończeniem, 5”/o przykłada wagę do wyglądu graficznego książ
ki, ilustracji, Wielkości liter i grubości tomu. Od pozostałych nie zdołano 
wydobyć żadnych wiadomości na ten temat.

Wiadomo powszechnie, że istnieje pewien typ literatury najchętniej 
czytanej przez kobiety. Wiadomo' też z grubsza —  jaki. Przywykło się de- 
precjionować go, bo ckliwy, płytki psychologiciznie itd. I zaraz, wyobraża
my sobie stosy pseudoliteratury zeszytowej pochłanianej przez zagorzałe 
zwolenniczki romiansów z życia wyższych sfer. To rozpiowszechnione mnie
manie nie znajduje potwierdzenia w  naszych badaniach. Oto interesujące 
przykłady wybrane z kart czytelniczyich obejmujących przeciętnie okres 
trzech —  czterech miesięcy:

Zapiolska —  Sezonowa miłość 15 wypożyczeń
Orzeszkowa — Panna Antonina 11
Gojawiczyńska — Ziemia Elżbiety II
Pujmanowa — Igranie z ogniem 10
KorzeniowsiM — Kollokacja 9
Jirasek — Uroki świata 8
Dobraczyński — Kościół w  Chochołowie 8
Curwooid —  Dolina ludzii milczących 8
Tołstoj — Anna Karermna 8

Tematycznai zbieżność tytułów mówi tu sama zia siebie. Na tle naj
poczytniejszych pozycji w  bibliotece, wykaz książek, które —  jak wy
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nika z wywiadów —  zrobiły na czytelniczkach największe wrażenie, moż
na uważać za wskaźnik upodobań czytelniczych badanej grupy. Oto one:

Sienkiewicz —  Poitop 24®/o
„ — Ogaiiiem i- mieczem 20' /̂o
„ —  Pan Wołodyjowsiki 20‘’/o

— Krzyżacy 20®/o
Zapolska — Sezionowa miłość 20®/o
Orzeszkowa — Nad Niemnem 12®/o
Kraszewski — Staina baśń 12®/o
Prus —  Faraion 12®/o
Mitchel — Przieiminęło z wiatrem 8®/o
Stendhal —  PustelniLa Parmeńska 8®/a
Dum-ais — Hrabia Moinite Christoi 4“/o
'Tołstoj. — Droga przez, mękę 4®/o

Pozia tym kdlka razy powtairzjały się takie tytuły, jiak „Obc;a przy 
wspólnym ognisku", ,.Cudowny amulet", ,,Krwawa pani na Czachcicach“ , 
„Skazana przez życie“ itp.

Z przytoczonych tu przykładów wynika, że upodobania czytelnicze 
badanej grupy mają zdecydowany 'kiierulnek. Przlev̂ 7;aża wyraźnie tematy
ka w piewnym stopniu bliskia i zrozumiaia' w  świetle ich własnych do- 
śwtiaidiczeń życiowych, a zatem tematyka miłosna, uczucTOwa, Ziajmująca 
się Ibiedbitą, sierotami, proiblem ro'dziny' i  tO' bez względu niâ  okres, histo
ryczny, w  jiakim jestt Uimiieszczony. Jedna z czytelniczek oświadczyła' pod
czas wywiadu, iż lubi czytać książki historyczne. W związku z pianiem , 
czy interesują ją może wojny lub dzieje poszczególnych krajów czy lu
dów, okazało się, że obchodzi ją tylko — jak ludzie żyli i jakie były ich 
losy. Prawie zawsze momentem decydującym o przyznaniu wysokiej rangi 
powieści było' jej moralne oddziaływanie. ,,Lubię czytać o mądirych i do
brych ludziach" —  mówiły nasze rozmówczynie.

Charakterystyczne jest, że w  relacjach z przeczytianych książek mo
tyw współcizucia występuje szcziególniie często. Na potwierdzenie tego 
przytoiczymy fragment opowiadania dtwudzięstoiośmioietniej kobiety nie 
pracującej zawodowo-. Opiowiada o książce Korolenki pt. Niewidomy 
muzyk".

„On się urodził niewidomy. Naprzód mamusia nie zauważyła. Potem 
poszła do lekarzy i diowiedfeziała się. Potiem on się ożenił i też miał d'ziec- 
ko i bał się, czy omoi też nie będzie ślepe".

Inny wywisyd. O „Sezonoiwej miłości" Zapolskiej opowiada trzydzie- 
stotrzyleitniia. gospodyni domowa z, podlstawowym ^^kształceniem. Książ
kę przeczytała dlwa lata temu. Bardzo  ̂ jej się podobiała.

,,No przecie ona poi|eichała tam. Wyjechała z domu z córką. Potem 
zapoznała jednego artystę .Na początku, ona broniła córce, ai ona skakała 
z nim jak koza. A potem wpadła w  to sito. Żal mi było męża, bo ona 
zabierała wszystko i stroiła się, A  on był biedny. Nawet ten aktor to 
zauważył, jak szedł z nim w góry. Nie ma zakończenia. Wsadził ją do po
ciągu i powiedział im, że tak wam będzie dbbrze. I nie' wiadomo’ co dalej".

,,Ojca Goriot" Balzaka opowiadała trzydziestopięcioletnia kobieta, 
która nigdy nie pracowała. Ukończyła pięć klas szkoły podstaiwowej.
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„Aż się płakać obce nad tą książką. Te jego córki były .tafciie egoisitki 
wynx)icłn)e. I ten jego koniieic, j i^  wzywał tych córek i żaidlna nie przyszła. 
Nie wiem jak to tak można, bo jia jak dwa tygodnie, to już muszę jechać 
do matki do Sosnowca. Ale ładna książka, aż się płakać chce“ (powtarza).

Dla czytelniczek z badjanego. środbwiska niezwykle charakterystyczne 
jest statyczne traktowanie 'Charakteru występujący eh w  powiieści boha
terów. Jeślii biohaiter jest szlachetny, musi pozostać taki do' końca. Czy- 
telniiczka nie analizuje charakteru postaci, nie dostrzega 0‘dicieni psycho
logicznych. Wymaga, by autor określał wyraźnie i jasno to, co jest dobre, 
cennie, szlachetne i zdecydiowarde przeciwstawiał siię temu, co godne potę
pienia. Względy artystyczne nie są w  ogóle brane pod uwagę. Jednym 
tchem wymieniano na przykład l ŝiiążkę Vigano ,,Agnieszka idzie na 
śmiierć“ , „Jak hartowała się stal“ i  „Obca przy wspólnym oignisku“ (wy
danie zeszytowe).

Ładna powieść, to taka,, która wzruszia, ma wartką akcję, coś się 
w  niiiej dziieje, którą isię lekko czyta. O lartyzmie nie mja mo'wy. Negatyw
ną ocenę uzyskały na przykład’ „Węzły życia" Nałkowskiej (,,za dużio pio- 
lityki”), „Maria wyrusza w świat” Koowy’ego („za dużo gadaniny, a osta
tecznie nie wiadomo, o co chodzi” ), „Zbrodnia i kara” Dostojewskiego 
(ciężka, zbyt tragiczna), „Opowiadania” Poe’go („takie nieprawdziwe” ).

Problemy roidziny odczytywane są zarównoi w książkach historycz
nych, jak i przygodowo-podróżniczych. Przykładem może być relacja 
dwudziesitoj^ednoletniej dlziewczyny, z, zawodti pielęgniarki, nie pracują
cej obecnie zawoidowo, z „Doliny ludzi milczących" Curwooida: ,,Wszyst- 
ko' było interesujące. Była opisana ta dziewczyna, co tak broniła swojego 
brata. Brat chciał pomścić żonę, bo ją zabrali- Drugi brat przyjechał, żeby 
zapiobiec morderstwu. Chociaż wiedział, że ona umarła, pioszedł do tej 
doliny. Więcej- me pamiętam".

Poczucie autentyzmu w traktowaniu fabuły jest wśród czytelniczek tak 
wielkie, że wszelka fikcja literacka jest niê  do przyjęcia. Podlcaas wy
wiadów w Szopienicach spotykałyśmy się kilkakrotnie z takim np. stw*ier- 
■dzeniem: „książek o życiu gómiików 'nie 'Czytam, bo to: kłamsit^^. Tak 
samo ,,Pokład Joanny" to cygaństwo-. Tak wcale nie było. Ja i moi to 
pamiętamy".

Nic dziwnego, że nowoczesna literatura, posługująca się skrótami fa
bularnymi, często atematyczna, nie przemawiia do- tego- typu czytelnika. 
Natomliasit znajdują u niego uznaonie książki operujące triadycyjnymi środ
kami wyrazu w  ukazyw.aniu człowieka i  jegO' spraw.

Jak widać z zaprezentowanych tu materiałów prz-eprowadzione przez 
nas, na niewielką zresztą skalę i tylko- w jednym wybranym środowisku, 
badania mają charakter raczej przyczynkowy. Oczywiście nie roszczą też 
sobie pretensji do wyczerpania tego skomplikowanego zagadnienia. Ba
dania takie, jeżeli wyniki ich miałyby być uogólniane, trzeba by przepro
wadzić przede wszystkim na rzeczywiście reprezentatywnej dla całej ba
danej grupy, naukowo dobranej próbce.

Autorkom niniejszego artykułu chodziło ma razie jedynie o zasygnali*- 
zowanie tego interesującego, a z punktu widzenia praktyki bibliotecznej 
ważniegio zagadnienia.

Krystyna Kraśniewska 
Barbara Wilska
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L. GOiRZELSKA, Ki RAMŁAU  
Wiars'Z3arW'a

PRACE BIBiLIOGRAFICZNE W OSR

Podczas szkoleniowej wycieczki wymiiiennej do Czecłiosłowaicji (27.XI—
4.XII.1957 r.) zorganizowanej przez pracowników Biblioteki Narodowej 
prz3̂ aida: nam w udziale obowiązek bliższego zaznajomienia się z pracami 
bibliograficznymi. W kręgu maszrych zainteresowań znalazły siię przede 
wszystkim d\v:a ośrodki centralne; Narodnl Knihowna w  Pradze i Oddiział 
BibliOigraficzny Maticy słowackiej w  Martinie. Obie te placówki piełnią 
funkcję analoigiiiczną dO' zadiań Insitytuitu Bibliograficznego' w  Warszawie, 
Narodnl Kndihovna dla obszaru Czech, Moraw i Śląska, Oddiział Maticy 
Sloveniskej dla Słowacji. Na czele pierwszej z wymienionych placówek 
stoi dr Jaroslav Kunc, pracami biblioigraficznymi w drugiej Meruje dt Jan 
Stefanik. W Praidize zwiedziliśmy ponadto kiierowany przez dt Josefa Ble- 
lię — Oddziiał Bibliograficzny Universitni Knihovna (Biblioiteki Uniwersy
teckiej), który zajmuje się m. in. sporządzaniem bibliografii zalecających.

Prace bibliograficzne w  Czechach i Słowacji, choć prowadzone dwoma 
samodizietoymi nurtami, zorganizowane są analogiicznie, dlatego chcemy 
je  omówić łącznie, zaznacziając tylko  ̂wszystkie różnice.

Narioidnl Knihovna i  Oddział Bibliograficzny Maticy słowackiej opra
cowuj ą n a r  o d o w  ą b i b 1 i o; g r a f i ę r  e t r o s p e k t y  w n, ą Czech 
i Słowacji według osobnych planów uzależnionych od potrzeb kultury 
każdego z obu narodów.

W zakres obowiązików Narodni Knihovny wchodzą prace nad wypełnie
niem luk, jakie istnieją w chwili obecnej w czeskiej bibliografii retrospek
tywnej. Chodzi tu prziede wszystkim o: wydfanie bibliografii X IX  w. (1801— 
1900), która ma się ukaziać pt. ,,Soupis. ćeskych tisku“ . Prace nad tym 
okresem ŝ ą w  toku od 1950 r. (Lata 1500— 1800 zostały już dawniej opra
cowane i przygotowane doi wydania prziez, specjalną komisję. Ostatnim 
wydanym tomem tej bibliografii zatytułowanej ,,Knihopis: ćeskych a slo- 
venskych itósku z let 1501— 1800” j'est 'wydrukowany w 1956 r. tom sziósty 
obejmujący hasła na literę P). DrU'gi okres, czekający na uzup'e'łnienie —  
to> lata 1926 dO' 1950. Pierwsze ćwierćwiecze zostało opracowanei jeszcze 
przed wojną; praska Biblioteka Narodowa podejmuje obecnie kontynuo
wanie tej bibliografii. Wi planach jej znajduje się także opracowanie na
stępnego odcinka 1951— 1960.

W Martinie bibliografię retrospektywną przygotowuje jedna z komór'ek 
Oddziału Bitoli0'graficzneg0 Maticy. W 1955 r. opracowano tutaj perspekty
wiczny plan prac nad słowacką retrospektywną bibliografią narodową. 
Nie wdając się w  szcziegóły (znaleźć je' można w  referatach prizygotowa- 
nych przez Czechów i  Słowaków na Międizynarodową Konferencję Biblio
graficzną 19— 22.IX .1957 w  Warszawie), wspomnimy tylko, że przewi
duje on wydanie 50 tomów tego wydawnictwa w 3 głównych częściach: 
pulblik'acje książkowe, periodyki oraz artykuły z czasopism. Pracę podj'ęito 
wg planu, a niektóre odcinki bibliografii są już na ukończeniu, opracowa- 
-no np. spisy gazet i czasopism.

W Pradze wydaje się czeską a w Martinie' słowacką b i b l i o g r a f i ę  
b i e ż ą c ą  ogókią (rejestrującą drukii zwarte) i specjalną (rejestrującą 
zawartość czasopism oraz muzykalia). Przypiominamy tytuły tych znanych
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wielu poisikim biblliotekarziom wydiawnictw. A więc p.od wspólnym tytu
łem Biblioigiraficky Kataiog CSR wychodzą w Pradze: ,,Cesfee iknihy“ — 
tygoidlnik {oidlpowiiedindk aiiaszego. Przewoidlnika Bi:bMog,r;afiiicznegio<), „Clanky
V óeiskych ćasiopisech" —  miesięcz^nik (odpowiedinik Biibliografiii .Zaw^arto- 
ści Czasopism), „Ceske hudteibniny" — kwiartalnik. AralogLczme w Marti
nie: ,,Slovenske knihy” — miesięcznik, Clanky v sloyenskych ćasopi- 
sech“ — miesdęczniik, „Slovenske hu)debniny“ —^rocznik. Rejestrację pro- 
wadtzą oba ośrodki na podista^wie egzemplarza obowiązkowego, który Na- 
rodni Kniihowia gromadzi osobno we własnych zibiiiorach; Oddział Biblio
graficzny w  Mairtinie pracuje na podstawie egzemplarza obowiązkowego 
Miaticy. Pozycje w  ,,,Ceskych knii‘hach“ i „Słovenskych knihach’‘ s,ą adnoto- 
wane, zaopiatrzone w  symbol klasyfikacji dziesiętnej i hasło przedmiotowe. 
Nie adnotuje  ̂ się tylkoi pozycji, których jest brak w  handlu księgarskim. 
Warto tutaj wspomnieć, że „Ceske knihy” ogłaszają ok. 5 tys. pozycji 
rocznie, ,,Slovenske knihy” dkoło 2 tys., podczas kiedy „Przewodnik Bi
bliograficzny" rejestruje rocznie ok. 8 tys. pozycji. NariO'dni Knihoyna ma 
zamijar ogłaszać bieżąco bohemica zagraniczne z wyłącizieniiem pozycji o na- 
stawiendu wrogim wobec Czechosłowacji'.

Z wielu spostrzeżeń, jakie poczyniłyśmy zwiedzając redakcję ,,Clanky
V ćeskych ćasopisech” w Pradze oraz redakcję „Clanky v slovenskych 
ćasopisech" w  Martinie, polskich bibliografów i biibliiotekarzy zainteresują 
raczej uwagi ogólne. Otóż zasadniczy tok pracy obu, rediakcji przebiega 
podobnie, jak u nas w Instytucie BibHograficznym w redakcji „Biblio
grafia Zawartości Czasopism". Różnice* dotyczą tylko: np. doboru materiału 
(większa Mość uwzględniianych dzienników, selekcja: teikstów literackich) 
oraz techniki, p-racy. Na spiecjatoe podkreślenie zasługuje fakt, że w  re- 
dabcji ,,Clanky v ćeisikych ćasopisieah" przystąpiono' już (w myśl postano
wień Mięidzyn,arodowej Konferencji Bibliograficznej w Warszawie) do zbie
rania piolondków zawartych w czes'kim czasopiśmiennictwie. Zostaną one 
przesłane Instytutowi Bibliograficznemu w zamian za opracowane przez 
nas bo'hemica'dla Czechów. Na temat tej współpracy i sysitematycznej już, 
począwszy od 1958 r., wymiany materiałów były prowadzone w czasie wy
cieczki rozmowy ziarówno w  ośrodku czeskim jak i słowackim.

Pracom nad b i b l i o g r a f i ą  z a l e c a j ą c ą  miałyśmy możność 
przyjrzeć się we wsponanianym już Oddziale Bibliograficznym Universitni 
Knihovny (Bibliotece Uniwersyteckiej) w Pradze oraz w specjalnej komór
ce bibliografii zalecającej Oddziału Bibliograficznego Maticy słowackiej 
w Martinie. W oddziale prowadzonym przez dr Blehę w Pradze opraco
wuje się rocznie 10 (ostatnio 6) bibliografii zalecających osobowych lub 
zagadnieniowych, przeznaczonych dla bardzo różnego rodzaju odbiorców: 
bibliotekarzy, samouków, młodzieży itp. Od tego adresu czytelniczego za
leży stopień selekcji materiału i forma opracowania. Bibliografie są autor
skie, przygotowują je albo pracownicy oddziału przy pomocy konsultan
tów, albo są one zlecane specjalistom, a jedynie przeglądane i wydawane 
w oddziale. Bibliografiami zalecającymi posługuje się często w  Czecho
słowacji ośrodki bibliograficzno-informacyjne bibliotek.

W Oddziale Bibliograficznym Maticy słowackiej główną pracą z za
kresu bibliografii zalecającej jest przygotowanie wzorowego katalogu dla 
bibliotek powszechnych, który ma się ukazać w końcu 1958 r. Obejmie on 
ok. 2 400 pozycji adnotowanych, zestawionych w układzie dziesiętnym.
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Prace nad katalogiem związane są ściśle z badaniami sytuacji w  terenie, 
gdzie sprawdza się poczytność pozycji, częstość występowania jej w księ
gozbiorach itp. Prócz tego przygotowuje się tu małe bibliografie zaleca
jące tematyczne.

Przy omawianiu zagadnień bibliografii zalecającej należy wyjaśnić, 
jak rozwiązano w Czechosłowacji problem c e n t r a l n e g o  d r u k u  
k a r t  k a t a l o g o w y c h .  W Narodni Knihovna i w Oddziale Biblio
graficznym w Słowacji p o w i e l a  się na kartach opisy i adnotacje z Ce- 
skych lub Slovenskych knih i rozsyła w  formie kompletów do bibliotek. 
Powielanie, a nie druk, znacznie skraca cykl produkcji karty. W Pradze 
ponadto d r u k u j e  się karty na kartonie, którymi biblioteki mogą po 
pewnym czasie wymieniać w swoich katalogach prowizoryczne karty po
wielane. Możemy się pocieszyć, że wykorzystanie kart w bibliotekach te
renowych Czechosłowacji szwankuje podobnie jak u nas. Zdarzają się 
opóźnienia, braki itp.

Na zakończenie parę dodatkowych informacji. Narodni Knihovna m. in. 
k o o r d y n u j e  prace bibliograficzne na terenie kraju. Instytucje pod- 

, ległe Ministerstwu Szkolnictwa i Kultury mają obowiązek zgłaszać do niej 
swoje przedsięwzięcia bibliograficzne. Inne instytucje, np. podległe Aka
demii Nauk, czynią to dobrowolnie. W Martinie Matica słowacka planuje 
wydawanie zbioru prac swoich pracowników. Pierwszy tom ma być po
święcony pracom bibliograficznym.

Wszystkie nasze uwagi o ośrodkach prac bibliograficznych Czechosło
wacji mają charakter ogólny i są dość powierzchowne z dwóch przyczyn: 
ograniczonych rozmiarów tego artykułu i niezwykle krótkiego czasu, w ja
kim musiałyśmy zmieścić swoje wizyty w tych ośrodkach.

Chcemy podkreślić, że wszędzie spotykałyśmy się z ogromną życzli
wością i dużym zainteresowaniem pracami polskimi. Niestety, wspólne 
dla nas i dla czeskich oraz słowackich kolegów tematy nie dały się wyczer
pująco omówić w krótkich chwilach naszych spotkań.

Leokadia Gorzelska 
Krystyna Ramlau

H. PIETRUŁEWICZ 
Olsztyn

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA BIRMINGHAM

Miejska Biblioteka Publiczna w Birmingham, drugim co do wielkości 
mieście Wielkiej Brytanii, będzie za kilka lat obchodziła stulecie swego 
istnienia.

Biblioteka ta, jak każda większa biblioteka w Anglii, składa się z dwóch 
działów, a właściwie z dwóch odrębnych bibliotek: z biblioteki prezen- 
cyjnej (Reference Library) i wypożyczalni (Lending Library). Ogólnie 
biorąc podział zbiorów w  tych bibliotekach jest następujący: wszystkie 
dzieła naukowe znajdują się w  bibliotece prezencyjnej, literatura piękna 
dla dorosłych i młodzieży oraz popularniejsze wydawnictwa z innych 
działów — w wypożyczalniach.
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w  roku 1956 Biblioteki Publiczne miasta Birmingham liczyły prawie 
półtora miliona tomów. Z tego na bibliotekę prezencyjną przypadało pra
wie 665 tys. tomów, na wypożyczalnię ponad 832 tysiące.

Ogólna struktura księgozbiorów przedstawia się następująco:
®/o ogólnej liczby 

księgozbioru)

(sztuki piękne) 
(muzyka)
(nauka o literat.) 
(poezja)
(dramat)
(esseje)
(literat, w jęz, obc.) 
(beletr. dla dorosł.) 
(beletr. dla młodz.)

0 — 86.458 tomów — 5,9
1 — 10.627 -  0,7
2 — 52.015 j y —  3,5
3 — 127.421 5 J — 8,5
4 — 15.721 ?? — 1,0
5 — 37.426 —  2,5
6 — 222.149 J > — 14,8
7 — 60.078 91 — 4,0
7 — 38.406 ) ) — 2,5
8 — 27.752 > J —  1,8
8 — 78.103 J J —  5,2
8 — 20.282 J > — 1,4
8 — 6.076 >> — 0,4
8 — 7.062 — 0,5
8 — 203.126 >> — 13,6
8 — 93.908 — 6,3
9 — 410.516 — 27,4

R a z e m 1 497 126 tomów

Z zestawienia widać, że beletrystyka dla dorosłych i młodzieży, (to 
co Anglicy nazywają “ fiction” ) stanowi mniej więcej 20Vo księgozbiorów. 
Najliczniej reprezentowany jest dział 9, który stanowi ponad 27% księgo
zbiorów i jest bardzo szeroko wykorzystywany przez czytelników.

Liczba książek w  wypożyczalniach w roku sprawozdawczym zmniej
szyła się o ponad 26 tys. tomów, gdyż mimo włączenia nowych 81 tys. 
tomów —  wycofano z półek 107 tysięcy. Składają się na tę cyfrę książki 
zniszczone, przekazane innym bibliotekom, oddane na makulaturę jako 
bezwartościowe i odłożone do magazynów jako książki zupełnie nieczy- 
tane, a utrudniające czytelnikowi — przy wolnym dostępie do półek — 
wybór właściwej książki.

Filie biblioteczne (których jest w  mieście 31) posiadają dosyć duże 
księgozbiory. Najmniejszy liczy powyżej 13 tysięcy tomów, a największy 
dochodzi do 45 tysięcy. Średnio posiadają one od 25 do 33 tys. tomów. 
Księgozbiór centralnej wypożyczalni liczy ponadto 100 tys. tomów.

Na 1 czytelnika przypada w filiach średnio 3 i pół książki. 
Wypożyczalnie liczyły w 1956 roku 224 739 czytelników, tzn. 20% ogól

nej liczby mieszkańców miasta, z tego w centrali 25 tysięcy, a w filiach 
około 200 tys. czytelników. Liczba ich w poszczególnych filiach waha się 
od 1357 do 14 757 — przeciętnie ponad 6 i pół tysiąca czytelników. Śred
nia dzienna wypożyczeń dla filii wynosi około 620 tomów (średnia dzien
na dla miasta 20 737), średnia roczna wypożyczeń na jednego czytelnika— 
26,6 książiki.
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Nowozapisujący się czytelnik wypełnia jedno z trzech rodzajów zobo
wiązań: dla dzieci do lat 16 z podpisem opiekuna, dla młodzieży od lat
16 do 21 z podpisem osoby rekomendującej — wprowadzającej do biblio
teki, albo zwykłe zobowiązanie dla osób powyżej 21 lat. Każdy czytelnik 
może otrzymać 3 tzw. bilety, tj. ma prawo dô  wypożyczania trzech ksią
żek na raz (w tym jedna beletrystyczna). Bilety takie są ważne we wszyst
kich filiach na terenie miasta. Książki z beletrystyki są wyp>ożyczane na
2 tygodnie, z innych działów na miesiąc. Za przetrzymanie książki płaci 
się niewielkie kary, a mianowice za 1-szy tydzień jednego pensa, za każdy 
następny dwa pensy. Książki można sobie za niewielką opłatą rezerwować. 
Czytelnik otrzymuje wówczas zawiadomienie, że zarezerwowana dla niego 
książka jest odłożona do określonej daty. Jeżeli w  tym czasie jej nie od
bierze — książkę wypożycza się osobie następnej w kolejce albo wstawia 
na półkę.

Wypożyczenia (w w y p o ż y c z a l n i a c h )  w poszczególnych działach 
przedstawiają się następująco:

Dział ®/o ogólnej liczby 
wypożyczeń

(sztuki piękne) 
(muzyka)
(nauka o literat.) 
(poezja)
(dramat)
(esseje)
(literat, w  jęz. obc.) 
(beletr. dla dorosł.) 
(beletr. dla młodz.)

9 —
książki dla niewidomych —

—  50 583 wypożycz. —  0,8
—  35 865 ) > — 0,7
—  63 155 j ? — 1,0
—  201 801 M —  3,3
—  28 524 1 >> —  0,5
— 198 686 1 — 3,3
—  478 249 >> — 7,9
— 321 823 —  5,3
—  83 769 J ) —  1,4
—  88 682 ? J —  1,5
—  43 678 >> — 0,7
—  35 640 fJ — 0,7
—  5 234 9)

—  15 759 97 — 0,3
—  2 551 495 f f —  42,2
—  1 138 387 91 — 18,8
—  701 902 99 —  11,6
—  1 085

R a z e m 6 044 317 wypożyczeń

Polityka zaopatrzenia bibliotek a także i zainteresowania czytelników 
mają swoje odbicie w  charakterystyce wypożyczeń. Jak widać z powyż
szej tabeli wypożyczenia tzw, “ fiction” stanowią 6lVo ogólnej liczby wy
pożyczeń. Gdy do podanej wyżej liczby wypożyczeń doda się 199 510 w y
pożyczeń w bibliotece prezencyjnej, to procent wypożyczeń beletrystyki 
w bibliotekach publicznych w Birmingham spadnie do 59. Notuje się poza 
tym stałą tendencję wzrostu wypożyczeń książek z innych działów. (Po
dobny przykład miałam w bibliotekach publicznych hrabstwa Worcester- 
shire, gdzie wzrost wypożyczeń książek z tzw. innych działów wynosił 
około 15Vo w ciągu roku.
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Podano mi również przykład bibliotek publicznych w Toronto, gdzie 
w  ciągu ostatnich 10 lat nastąpił spadek wypożyczeń z beletrystyki, 
a wzroist o 23% wypożyczeń z innych działów. Gdy zapytywałam biblio
tekarzy angielskich o przyczyny tego stanu rzeczy — podawano mi dwie 
zasadnicze:
1) zalew pozycji beletrystycznych o bardzo małej wartości, które dezo

rientują czytelnika i zniechęcają go do czytania tego rodzaju literatury, 
przy jednoczesnym bardzO' wysokim poziomie, atrakcyjności i przy- 
stępności książek popularno-naukowych,

2) od wielu lat szczególna dbałość o  księgozbiory dziecięce i młodzieżo
we, co sprawiło, że wychowali się tam czytelnicy, dla których obco
wanie z dobrą książką zarówno dla odpoczynku jak i dla pogłębiania 
wiedzy stało się życiowym nawykiem.
Podstawą działalności naukowej i oświatowej jest biblioteka prezen- 

cyjna —  Reference Library, która liczyła w 1956 roku 664 690 tomów.
Założyciele tej biblioteki 95 lat temu postawili przed biblioteką zada

nie kompletowania książek w sposób następujący:
1. ,,Biblioteka powinna tak dalece jak to jest tylko możliwe reprezen

tować wszystkie dziedziny ludzkiej myśli i wszelką różnorodność opinii.
2. Książki o stałej wartości i dotyczące ogólnych zainteresowań powinny 

stanowić trzon księgozbioru; książki współczesne i popularne powinny 
być włączane od czasu do czasu w  miarę ich publikowania.

3. Biblioteka powinna posiadać te rzadkie i drogie książki, które są nie
dostępne indywidualnym studentom i zbieraczom i których nie można 
znaleźć w prowincjonalnych i prywatnych bibliotekach".
Biblioteka prezencyjna składa się z następujących działów: Sekcja

Służby Informacyjnej, Zbiory Lokalne Birmingham, Biblioteka Handlowa 
i Patentowa, Dział Ilustracji, Dział Mikrokart, Biblioteka Szekspirowska, 
Biblioteka Techniczna. Oprócz tego dział czasopism, manuskryptów, mu
zyczny itp.

Biblioteka posiada bardzo bogaty dział zbiorów lokalnych, dO' groma
dzenia których biblioteki zostały zobowiązane ustawą biblioteczną sprzed 
prawie stu lat.

Jest to dział opracowywany oddzielnie i znajdujący się pod opieką fa- 
cho wc a-historyka.

Oprócz książek i czasopism dział gromadzi wszystkie druki, prospekty, 
ulotki, portrety, sztychy, fotografie itp. materiały dotyczące miasta. Poza 
tym kolekcjonowane są fotokopie ważnych historycznie materiałów dla 
danego regionu, a znajdujących się w innych bibliotekach. Prowadzony 
jest też dziennik wszystkich ważniejszych wydarzeń dotyczących miasta. 
Dział gromadzi wycinki z gazet, które zagadnieniami są naklejane chro
nologicznie do oprawnych tomów. Na początku każdego tomii znajduje się 
indeks, który jest opracowywany po zapełnieniu tomu. Przykładowe te
maty (tytuły tomów —  hasła): Muzyka, Orkiestra Symfoniczna, Teatr, 
Wystawy Sztuki, Kino, Kościoły, Szpitale, Przemysł, Wojna itp.

Dział współpracuje z lokalnymi wydawcami, księgarniami, redakcja
mi gazet i czasopism, miejscowymi stowarzyszeniami. Organizuje wysta
wy dotyczące historii miasta i regionu z materiałów posiadanych przez 
siebie i wypożyczonych. Załatwia kwerendy czytelników (wpisywane są 
one od razu do specjalnego zeszytu i równocześnie opracowywany jest
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indeks kwerend). Publikuje katalogi dotyczące posiadanych materiałów, 
opracowuje indeksy dotyczące regionu do roczników lokalnych gazet. Po
siada indeks materiałów dotyczących miasta i regionu, a znajdujących się 
w innych bibliotekach,

W Bibliotece Handlowej Patentowej przeciętny rodzaj żądanych infor
macji —  to informacje diotyczące ruchu statków, sitopy procentowej i dy
skontowej, kosztów utrzymania w  poszczególnych krajach, statystyk do
tyczących produkcji, konsumcji, zatruid!ni'eirmia, wysokościii płac itp. Dane 
doftyczące firm krajo.wych i zagranicznych.

Osobliwsze kwerendy załatwione w roku ubiegłym, toi np. licziba uro
dzonych niemowląt, liczba samobójstw, wiek partnerów w  dirugim mał
żeństwie itp.

Często wykorzystywaine są dokimienty parlamentarne, zwłaszcza „Białe 
E ŝięgi '̂ i  raporty specjialne.

Najczęstszie informacjie dotyczą poszczególnych artykułów produkowa
nych już i opatentowanych znakiem fi^rmowym. Zapisy do kartoteki' zna
ków firmowych (tzw. trade marks) przepisywane są z; tygodnika „Trade 
Marks Journal^'. Biblioteka prowadzi kartotekę od roku 1934 i p o s i la  po
nad' 100 tysięcy zapisów.

Zbiory ilusitracji w  Bibliotece liczą 180 tys. pozycji. Na zbiór ten skła
dają się ilustracje gromadzone z wszelkich .dostępnych źródeł. Zbiór liczy 
m, in. 15 tys. repro'dukcji malarstwa, bogatą sekcję 'biograficzną. Ilustracje 
są naiklejane nia kartonaich jednego formatu i składane w  pudełkach'przedi- 
miotowo (na odwrocie karty zaznaczone jest pochodzenie ilustracji). W tej 
chwili jest już ponad 2 tys. pudełek. Nawiasem muszę zaznaczyć, że pu
dełko z napisem POLAND posiada .bardzo ubogą zawartość.

Dla 'działu opracowano katalog działowy uzupełniony przedmiotami nie 
wchodzącymi w skład działów,

Ilusitracje, tak jak książki, wypożyczane są dô  domu na okres 2 tygod
ni, W roku 1956 było około 310 tys. wypożyczeń (średnit) dziennie 1 022), 
a w  ciągu ostatnich 20 lat wypiożyczono ponad 4,5 miliona ilustracji. Wy
pożyczają najczęściej nauczyciele, artyści, projektanci, producenci itp.

BibMioteka Szekspirowska, najbogatsza w  Anglii, litzy około- 36 tysięcy 
tomów w  68 językach (w tym 118 w  języku polskim). Po'siada poza tym 
bogaty zbiór fotografii, afiszów, programów teatralnych itp.

Birmingham jest miastem posiadającym rozwinięty przemysł, leży 
w oikręgu gęsto zaludnionym i wysoce uprzemysłowionym. W związku 
z tym kładzie się d\iży nacisk na rozwój i zaopatrzenie biblioteki technicz
nej. Oprócz udostępmania zbiorów na miejscu prowadzi ona żywą wy- 
mia'nę międzybiblioteczną, prowadzi również dla całego, okręgu centralny 
katalog czasopism technicznych, 'który zawiera p^onad 1 500 pozycji.

Biblioteka posiada poważnie rozbudowany dział muzyczny, bardzo sze
roko wykorzystywany, rÓAvnież z wolnym diostępem dio p'ółek. Muszę za
znaczyć, że wszystkie większe biblioteki w Anglii posiadają działy mu
zyczne. W je'din.ej z.miejskich bibliotek (w miieście wielkości 01szt3nnia) 
specjalnie zainteresowałam się wykorzystaniem tego działu. Miałam w rę
ku kilkadziesiąt pozycji —  w  tym były tylko 2 czy 3 nie wypożyczone ani 
razu; większość m i^a po kilka lub kilkanaście wypożyczeń, m, in. zbiór 
Mazurków Szopena w ciągu niecałych 3 lat był wypożyczony 18 razy, 
a jego Walce 21, ,
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Biiblioteika pTezencyjina i centralna wypożycizalniia miesziczą się w  du
żym  5-piętrowym gm̂ adhu. w  centralnym punkcie: miasta. Oprócz, tego> bi
blioteka ma rozsianyclh po mieścde 31 film. i trochę punktów bibliotecznych 
w szkoładh. 24 filie są czyoinie icodziennie, la 7 filii — tymczasowych — tyl
ko trzy (razy w  tygoidkiiu. Dyrekcja biblioteki stwierdza, że sieć ta nie jest 
wystarczająca dla zaspiokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców, 'ale nie 
można jej na razie powiększyć z powoidu truidhości lokalowych. Biblioteka 
jest co prawda w  posiiadaniu kilku placów pod budowę bibliotek filialnych, 
ale ma bardzo oigiraniiczone kred^yty na rozbudowę.

Filie biblioteczne są oitwarte dla czytelników 55 godzin w. tygodtniu, 
centralna wypożyczalnda —  62 godziny. Biblioteka prezencyjna jest otwar
ta do późnych godzin wieczornych, czynna jest również w  nie'dziele (fakt 
goidny uwagi w  kraju, gdzie jeszcze teraz, wiele instytucji użyteczności pu
bliczne ĵ  jest nieczynnych w niedziele).

Księgozbiór filii opracowywany jiesit centralnie. W bibliotece głównej 
znajdiuje się katalog centralny wszystkich filii-. Centrala posiada furgonet
kę, która m>a sitałą marszrutę i coidziennie objeż.dża wszystkie filie dowożąc 
im książki, składając zapotrzebowania na książki (bardzo  ̂ żywa jest wy
miana 'książek między filiami koordynowana przez oentralę) i zabierając 
książki zamówione dhiia poprzeidniego.

Pracą Biblioteki kieruje Komitet Biblioteczny, Mórego członków po
wołuje Rad'a Miejiska. Komitet zatwiardlzia budżet biblioteki, plany, spra
wozdania, proponuje obsadę wyższych stanowisk. Posiada on następujące 
Podkomitety: Finansowy, Wypożyczalni Bibliotecznych, Biblioteki Pre- 
zencyjnej, dO‘ spraw Ogólnych i Administracyjnych.

Z okazji przejścia na emeryturę w roku 1956 dotychczasowego dyrekto
ra Biblioteki (który dyrektorem był w  ciągu ostatnich ośmiu lat, a w  bi- 
blioitece pracował od roku 1905) Komitet wyraził mu uroczyście swoją 
wdzięczność i nadał tytuł Emerytowanego Dyrektora B ibliot^i * w  Bir
mingham.

W Biblotece zatrudnionych jest około 300 pracowników. W wypoży
czalniach pracują osoby niewykwalifikowane, poaiieważ ich rola ogranicza 
-się praktycznie do włączania książek do księgozbioru i rejestrowania wy
pożyczeń. Pracoiwnicy kwalifikowani pracują w  bibliotece prezencyjnej. 
Najlepsi — w służbie informacyjnej i w bibliotekach dziecięcych i mło
dzież,owych.

Biblioteka jest utrzymywana z funduszów municypalnych. Po stronie 
dochodów budżet biblioteki wynos'ił 22 059 funtów szterlingów (z: tego
17 474 K opłat karnych). Po stronie rozchodów zamknął: się wydatkami 
w  wysiokoścd 266 681 funtów. Ponieważ cyfry bezwzględne budżetu są fu 
mniej ważne dla zorientowania się w  konstrukcji budżetu biblioteki, po
dłam procentiowy udział niektórych wydatków, a więc:

funduisz płac, uniformy 52«/o
utrzymanie czystości, remonty.

światło', woda, ogrzewanie 5,6Vo
zakup książek 15.5«/o
oprawa 6,7«/o
prenumerata czasopism 2,7%

* „Emeoritus" jest w Wielkiej Brytanii tytułem przyznawanym zasłużonym pra
cownikom dimisjonowanym (retired) —  np. emeritus professor. (Red.)
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Bilblijoteka oo Toku wydaje dlruifeiem sprawozdiamie ze swej działakuości, 
a (także puiMikuje wykaz ważniejszych dairów i ksaąże’k zakupionych 
w  .okresie sprawozdawczym.

Halina Pietrulewicz

W. GORISZOWSKI 
Ratawice

Z DZIAŁALNOŚCI SEKCJI BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
OKRĘGU KATOWICKIEGO SBP

Realizuj ąic wnios'ki ZjaizdU Stowarzyszenia Bibliotekarzy PO'lskd;oh 
z 29.IV. 1957 r. — Sekcja Bibliotek Szkolnych skoncentrowała swoją dzia
łalność w latach 1956— 1957 na następujących odcinkach pracy:

1. Podjęcie pirac pnopagandowyich w celiu przynależenia bibliotekarzy 
szko'lnych db Stowarzyszenia Biblioitekarzy Polskich.

2. Zacieśnienie współpracy bibliotekarzy szkolnych z bibliotekarzami 
innvch 'sieci, głównie z bibliotekarzami bibliotek powszechnych,

3. Przeszkolenie nauczycieli^opiekimów bibliotek szkolnych w  zakre
sie minimum przygotowania bibliotecznego,

4. Zreorganizowanie istniejących bibliotek wzorcowych i przekształ
canie ich w ośrodki instrukcyjno-kształcące,

5. Ustabilizowanie przeszkolonej kadry bibliotekarzy szkolnych,
6. Upowszechnianie cennych doświadczeń przodujących bibliotekarzy 

w prasie fachowej i wydawnictwach,
7. Podjęcie koniecznych prac eksperymentalno-biadJawczych w  zakresie 

zainteresowań czytelniczych młodzieży.
W sprawie przynależności bibliiotekarzy szkolnych do Stowarzyszenia. 

Bibliotekarzy Polskich pioiczątkowo natrafiano na duże truidności. Fakt ten 
jest zrozumiały, gdyż jeszcze w  roku szkolnym 1956/57 w  przyitłaczającej 
większości szkół pracowali nauczyciele piobierający ryczałt za prowadze
nie biblioteki, w wysokości od 3 do 6 godz., a zaledwie w  ok. 250 szko
łach ryczałt ten wynosiLł 8 gO'dzin. W tyich warunkach praca w  bibliotece 
szikolnej była uważana jako dodatkowe zajęcie. Rok rocznie przeważnie 
zmieniał się zespół osób prowadzący te biblioteki.

Z chwilą wprowadzema etatów bibliotekarskich do szkół od 1.X.1957 r. 
(jakkolwiek jeszcze w  niewystarczającej ilości), objęcia nauczyciela-opie
kunów bibliotek szkolnych ścisłą ewidencją oraz cyklicznym szkoleniem —  
ustabilizowała się kadi^a bibliotekarzy szkolnych, co. z kolei stworzyło 
realną poidisitawę 'do zapropagowania wśród nich Stowarzyszenia.

W kilku miastach prace na tym odcinku są bardzo- zaawansowane (np. 
Kaitowice, Częstochowa, Sosn'Owiec, Bytom). Bibliotekarze szkolni uczęsz
czają na zebrania Stowarzyszenia, opłacają składki, biorą udział w  orga
nizowanych pirzezi Stowarzyszenie imprezach.

Wsitępnym etapem było wstąpienie 'do Stowarzyszeniia Bibliotekarzy 
Polskich około 40 bibliotekarzy biblioitek przykładowych, któ.rzy w  pew
nym sensie są insitruktorami 'bilbliotekars.twa na swoim terenie.

Na każdym zebraniu, czy to. ibibliotekarzy bibHotek przykładowych czy 
też miejskich, na powiatowych 'konferencjach wszystkich bibliotekarzy
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szkolnych omawia się aktualną działalność Stowarzyszenia, informując
0 podiietych przez nie pracach czy też organizowanych imprezach.

Z uwagi na stale powiększającą się liczbę bibliotekarzy szkolnych — 
członków Sitowarzyszenia trudinO' byłoiby podiać dokładną cyfrę. Niemniej 
nie jest ona niższa miż 15”/o ogółu zatroidlndonyclh w  biblioitekach szkół 
wiszysitkich. typów oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

Aktyw sekcji 'bibliotek szkolnych i pedagoigicznych liczy 33 osoby i od
bywa !Co diwa miesiące nai^ady, na których omawianoi dbrtychczasi między 
innymi: wnioski zjazdu i ich realizację, wydawnictwa Stowarzyszenia, 
szkolenie bibliotekarzy szkolnych, organizację prac eksperymentalnych
1 badawczych, a lostatnio sprawę produkcji filmu oświatowego z przyspo
sobienia bibliotecznego młodzieży oraz formy współpracy bibliotekarzy 
sizikolnych z biblioteikarzami innych sieci'.

Ta ositaitnia sprawa jest 'dlia bibliotekairzy szkolnych bardizo; ważnia — 
65“/o młodzieży szkolnej, jak to wykazały wyrywkowe badania w kilku- 
niastu szkołach naszego  ̂województwa, korzysta nie tylko z: księgozbiorów 
s'zkolnych lale i księgozbiorów bibliotek powszechnych MDK, Domów Kul
tury Związków Zawoidowych, biblio;tek zaikładowych itp. Biblioteka’rze 
szkolni w  latach ubiegłych mieli słabe rozeznanie w  z^ resie  jakościowego' 
czytełndictwa młoidizieży ze źródeł pozaszkolnych. To' sitworzyłoi potrzebę 
wymi‘any doświadczeń. Na wszystkich zebraniach bibliotekarzy przyza
kładowych, mai icih oidtprawach z bibliotekarzami ,ponadto: w  prasie faicho- 
wej, na kursach i ositatnio w  zarządzerniach Wydziału Oświaty — Prezy
dium W. R. N.'zobowiązywano bibliotekairzy tszkoilnych do ścisłej współ
pracy z bib'liiotekarZ'ami innych sieci i itrzeba przyznać, że na ogół współ
praca ta układa się pomyślnie — choć nie zawsze przemyślane są jej formy. 

Dla prZijTkładu; wymienię !niektó,re z nich;
a) zalecanie młodzieży koraystania z książek w  innych bibliotekach,
b) wycieczki' do: biblioitek miejsikich,
c)_ lekcje z  wiedzy o. książce organizoiwane przy współpracy bibliotekarzy 

ibilbliĉ tekii miejskiej,
d) udział młoidzieży w  imprezach organizowanych przez, bibhiOteki pow

szechne i  zakładowe,
e) wsp'ólne narady, poświęcone czytelnictwu dzieci i młodteieży (głównie 

na szczeblu wojiewódzkim),
f) angażowanie specjalistów z bibliotek powszechnych na kursy woje

wódzkie i terenowe (na specjalne podkreślenie zasługuje w  tym Czę
stochowa').
Stosunkowo najmniej omawia się zainiteresowania czytelnicze młodzie

ży zaspokajane w szkole i w innych bibliotekach oraz przygotowanie mło
dzieży przez szkołę do siamodzieilnego  ̂ korzystania ze zbiorów innych bi
bliotek.

Słaibo też przedstawia się współpraca w zafeesie słiiżby ioiformacyjno- 
bibliograficznej dia młoidzieży szkolnej oraz pełne objęcie młoidzieży koń
czącej szkołę podstawową czy śreidnią i nie studiującej dalej przez sieć bi
bliotek powszechnych.

Sprawy oddiziaływania wychowawczegoi książki na dzieci i młodizież 
rzutują na przyszłość i wymagają pogłębienia współpracy bibliotek, aby' 
faktycznie przygotowany przetz, szkołę czytelnik korzystając z innych bi-
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blioitek widlział w 'książce mie tylko dloraźną ro'zrywkę, ale przedte' wszyst- 
kkłi źródło adlobywania i piOiszerzama wiiedzy: naby-tej w  okresie SEkolniym.

Baridizo diużo wysiłku ipoświęciono zapewmeaiiti opiekimom bibliiotek 
szkolinvch minimum pirzygotoiwania bibl'io'tecznego. W tym celoi opraco- 
wany został przez ^aktyw sekcji bilblioitek sizkolinyoh 3-etapowy plan pracy.

E'tap pierwszy: objęcie 'doraźnym 40-gOidzinnym przeszkoleniem wszyst
kich opiekunów bibMotek szkolnych i placówek wychowania piozaszkol- 
nego. Bibliotekarze bibliotek przykładowych organizują 4 razy w roku 
całoidniowe narady, na które składają się:

a) lekcja* z wieidizy o- 'książce,
b) ćwiczenia praktyczne w  opracowywaniu księgozbioru,,
c) omówienie wybranego zagadlnienią z, pedagogiki bibliotecznej.
Ponadto obowiązani są udzielać indywidualnych i zbiorowych 'kon

sultacji zgłaszającym się bibliotekarzom.
Etap drugi: prz'eszkoleni'e lokreślonej licziby biblioitekarzy na 80-godlzin- 

nych kursach I, II, II sitoipnia w  okresie wakacyjnym tak wojewódzMch 
jak i  centralnych (proigramy kursów przewidtują zagadnienia z zakresu 
opracowania księgozbiorów, pracy pedagogicznej z czytelnikiem, organi- 
zacji biblioteki i służby inform.-bilbliotecznej i inne).

W 1956 r. ukończyło:
62 bibliiotekarzy —  kurs I stopnia centralny lub w ojew ód^i
7   TT .
• 9} y y  5 5 55

8 ,, —  kurs dla biblio t̂ekairizy szkół licealnydh.
W 1957 r. ukończyło:

208 bibliotekiarzy —  kurs I stopnia centralny lub wojewódzki
J )  ) )  U  ))  55 55

4 ,, —  kurs dla bibliotekarzy szkół licealnych,
29 „ '— kurs III stopnia (pierwszy raz w Polsce).

W 1958 r. 37 (bibliotekarzy szkolnych uczęszcza na kurs I stopnia w  Biel
sku. Od 1956 r. ,77 bibliotekarzy studiuje na koresponidencyjnym kursie 
bibliote'karskim w  Warszawie. W perspektywie 3 lat planowane jest prze
szkolenie cai 770 bibliotekarzy szkolnych na kursach I, II i III stopnia.

Etap trzeci :przewiduje p'Omoc dla czynnych przeszkolonych i ustabi
lizowanych biblioitekarzy szkolnych w studiowaniu zaocznie biblioteko
znawstwa na uniwersytetach względnie filologii polskiej ze specjalnością 
bibliotekoznawstwa w  Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Ka
towicach.

Obok tak pomyślanego szkolenia bibliotekarze — członkowie Stowa
rzyszenia korzystajią ze szkoleń specjalnych organizowanych przez Stowa
rzyszenie. Oczywiście ma to miejsce w  środowiskach, w  których działają 
oddziały Stowarzyszenia.

Z dłużą pomocą przychodzą bibliotekarzom szkolnym czasopisma facho
we j.ak ,,Bibliotekarz", „Poradoiik Bibliotekarza“ . Wykorzystane są one 
w samokształceniu.

. Z inicjatywy 'aktywu Siekcji bibliiotek szkolnych prowadzone są rok- 
ro^cznie praktyki bibMioiteczne i wykłady z tegô  zakresu dla uczniów kl. IV 
i V liceów pedagogicznych.
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Przygoitiowanie ludizi dla pracy w  bibliotekach szkolnych wiąże siię ściśle 
z ii'S.tabilizowainiem ich w nowej specjalności. Jest toi najitruidiniejsze ziadfa- 
nie, ponieważ wśród nauczycielstwa istnieje nieufność db utworzonych 
etatów bibiIiiotekaT’ski€h, a ogół nauczycielstwa w szkołach przierzuciłby 
chętnie cały ogrom pracy związanej z organizaicją i kontrolą czytelnictwa 
uczniów na biibliotekiarzia, który nie jest w  stanie sprostać temu — zała
muje sdę i rezygnuje ze stanowiska bibliiotekarza.

Praca w  ibibliotece traktowana była iprzez tyle lat jakoi czynność do
datkowa w szkole, co powoduje, że opiekun tej biblioteki —  nawet etato
wy —  niejedbiokrotnie uważa swoją pracę w  bibliotece jiako zajęcie tym
czasowe, nie wiążąc się zawodowo.

W związku z tym na ziebraniu aktywu sekcji w  kwietniu ub. roku po
stanowiono,:

a) wykorzystać wszystkie zebrania bibliotekarzy szkolnych dla umoc- 
niieniia pozycji zawodu bibliotekarza,

b) niie tworzyć przy oddziałach Stowarzyszema Bibliotekarzy Polskich 
osobnych sekcji bibliotekarzy szkolnych i nie separować się, lecz wręcz 
odiwrotnie —  wspólnie z bibliotekarzaarLi innych sieoi włączyć się w  nurt 
'działalności Stowarzyszenia,

c) pełniej wykorzystywać cz^asopisma fiachowe „Bibliotekarz'' i ,,Po
radnik Bibliotekarza" — omawiagąc je nia zebraniach i kursiach.

0'd roku 1957 obserwuje się stałą poprawę na tym odcinku.
Poważny wpływ na piolepszenie pracy biblioitekarzy szkolnych ma 

upiowszechnianie doświadczeń. Dotychcz'as upowszechniano dloświadczenia 
na ziebnaniach i  kursach, w  mniejszym stopniu w pranie fachowej. Aktyw 
sekcji posiiada 'kilka odczyt'ów pedagogicznych, kilkanaście opracowań 
związianych tematycznie' z opracowaniem i- udostępnianiem księgozbioru 
oraz orgaim'zacją czytelnii:ctwa' w  szkołach. Ponadto uczestnicy kursu bdbl. 
III stopniia opracowali 42 konspekty dotyczące przeprowadizenia lekcji 
z wieidzy ô  książce.

Pomoc Stowarzyszenia w  wydaniu tak jednych jak i drugich materia
łów stałaby się bodźcem dla s.ekcji doi popularyzowania dobrych i celowych 
form pracy bibliotekarzy szkolnych, a tym samym przyczyniłaby się nie- 
jeidniokrotnie do usprawnienia pracy tych bibliotek.

Sekcja zamierza w  1958 r. wyprodukować film bibliotekarski oma
wiający jeidną z podśtawowy.ch form pracy bibliotekarza w  szkole —  infor
mację w  zakresie sp'orządaaoiia spisu bibliograficznego i wyszukiwiania 
potrzebnych dzieł przez: uczniów S2̂ koły średniej. Film ten nakręcony bę
dzie w  kilku SKkO'lnych bibliotekach.

Ostatnie zaigadndenie, jakie nurtuje 'aktyw sekcji bibliotek szkolnych 
od IV kwartału ub. roku, to konieczność podjęcia eksperymentalnych prac 
badawczych w zakresie zainteresowań czytelniczych młodzieży —  zbada
nie wpływu książki popularnonaukowej- na powstawanie a następnie roz
wój zainteresowań i związany z tym problem wykorzystania tych zaintere
sowań w działalniości pedagogiczno-dydaktycznej szkoły.

Poiwołany został podizespół do przeprowadzema badań częściowych, 
uzgodnionoi z ośrodkami naukowymi pomoc konsultantów oraz wytypo
wano zespoły młoidzieży, które zostaną poddane badaniom (kl. 'IX—X 
szkół licealnych).
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Piomoc Zarządu Stofwiarzyszenia dla sekcji 'byłaby bairdzO’ cenina. W cza
sie badian wysunie się szereg problemów wymagających ikonsultacji 
z (przedlsitawicielami sekicji pracowników bibliotek powszedhnych, siekcji 
pracowników biibHoitek naukoiwycih a ma piewno ii sekcji pracowników bi
bliotek tedhnicznych i fachowych, jako że z itych bibliotek też korzystają 
uczniowie szkół śi-ednich, zwłaszcza zawodowych.

Włodzimierz Goriszowski

J. TYMOWSKI 
Warsizawa

CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA W WARSZAWIE

Cenitr.alnia Biblioteka Rolnicza z siedziiibą w  Warszawie,, pO'Wołana 
do życia uchwałą Rady M,inistrów z idnia 12 lisitopadia 1955 roku, iira- 
dycjami swymi sięga dosyć lodległych iczaisów,, gdyż roku 1816. Wówczas 
bowiem w M;arymoncie pod Warszawą piowstała pierwsiza w  Polsce 
uczelnia rolnicza poid nazwą Insitytutu Agronomdcznego, poisiiada^ąca zia- 
czątek iksięgozbioru.

Ins‘tytut marymoncki, zamiknięty po powstaniu 1831 r.,, umchomiony 
został później na krótlki czteroletni okres od 1836 do 1840 roku. Księ
gozbiór tego Ingtyituitu przetrwał jeidniak i dał początek bilbMoteoe, po
czątkowo polskiego, szybko jednak zrusyfikowanego Instytutu — Uczelni 
Rolniczej, 2̂ łożonego w  skonfiskowanej przez rząd carski siedzibie 
ks. Czartoryskich —  Puławach nad Wisłą. Na uwagę zasługuje fakt, że 
wykładali tam między innymi Dokuczajew i Glinka.

W iroku 1914, z wyibuchem pierwszej wojny światowej, Instytut Pu- 
ławsiki został ewalkuiowany. Na iszczęście ocal^ia wię'ksKOŚć zbiorów bi
bliotecznych, które przieitrwawszy okres ówczeisnej okupacji niemieckiej, 
stały się poidiwaliną biblioteki Państwowego InistylJutu Nauko^wego Go- 
spoidarstwa Wiejsikiegio w  Puławach — placówki na^ukowo-^badawozej,' 
powołanej do życia w  1918 irdku.

Trudne lalta okupacji Mtlerowskiej odi 1939 do 1944 roku, Puławska 
Biblioteka Rolnicza dzięki lofiamości personelu przetrwała iszczęśliwie 
bez uszczerbku i, gdy w  1945 roku PINGW w  odrodzonej Polsce na nowo 
ro'zpoczął swą idziałakiość, była nieomal .jedynym źródłem pomocy nau
kowych dla świata po:lskiej nauki irołniczej.

W latach międzywoijiennych w  bydgoskim oiddziale PINGW, który 
objął w posiadanie istniejącą przedtem w tym mieście niemiecką rolni
czą placówkę naukowo-badawczą, powsitał również księgozbiór.

Obie te Biblioteki, obok gromiadzenia i udostępniania użytkownikom 
wydawnictw zwartych, prowadziły stale szeroko zakrojony abonament 
czasopism kraijiowych i zagranicznych z 'dziedziny rolniotwa i nauk po- 
Ikrewnych. Szereg kontaiktów z naukowymi placówkami zagranicznymi 
umożliwiał też Bibliotece Rolniczej w Puławach zdobywanie wielu pu
blikacji na drodze 'wymiiany. W związku z tym Biblioteka wzbogacona 
izo'stała w  dużej wartości wieloletnie ciągi mektórych wydawnictw.

Udziałem prac Biblioteki Puławskiej było poza itym wydawame nau
kowego rolniczego czasopisma poid naawą ,,Pamiętnik Pańsitwowego In
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stytutu Gospodarstwa Wiejskiego” oraz serii noszącej tytuł „Biblioteka 
Puiławislka“ .

W roku 1950 naistąpiła neiorigainiziacjia PINGW,. W jej wynikai piowstało 
najpieffiw 9 później 'zaś 10 Bpecjalislty.ciziny;cłi Insitytaiitów Roilmiczych. Do 
'koordynacji ich' pracy powołany zô sltał Gemtralny Inisitytuit Roilniczy 
z siedzibą w  Warsizawie.

Beajpośreidiniimi .agiendaimi GIR sitały się wówczas oibydwie isitniejące 
Biblioteki Rolnicze, a więc Puławska i Bydgoska. Niezależnie od tego 
zaaibonowaino ceintiralnie szereg cziasiopism i irozpocizętlo igromaidlzienie ;księ- 
gozbioru w Warszawie.

Do zalcresiu. zadań GIR należało również redaigowanie „Roczoików 
Nauik Rolniczych", czasiopisma poświęoooego poliskiej niauce ro'lmiczej, 
wydawanego w  kilku 'Sieriach itemiatycznycih. Z chwilą IdJkwidacji tej in
stytucji redakcja ,,Ro'czników“ przeszła do Polskiej Akademii Naiiik.

Taki sitan rzeczy przetrwał do 1956 roku, kiedy na sikutek da l̂szej 
reorganizacji Gienitrałmy Instytut Rolniczy przestał isitnieć, zaś jego Dział 
Dokumentacji i Wydawniotw, olbejmujący iswą idział^nością nowopow- 
isitałą warszawską bibliotekę oraz dwie dawne: puławską i bydgoską, 
przekształcił się w  siamoidzielną instytucję poid nazwą Gentra;lna Biblio
teka Rolnicza, mieszczącą się przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.

Statut Gentralnej Biblioteki Rolniczej obok prac ściśle bibliotecznych 
przewiduje między innyimi: prowadzenie wymiany wydawnictw nauko
wych z insitytuicjami zagranicznymi; współpracę z innymi bibHioitefcaimi 
w  Pofeice; udzielandie pomocy infoirmacyjno-^bibliograficzniej bibliotekom 
naukowym w resorcie rolnictwa, instytucjiom i  zaikładom naukowym 
'Oraz osoibom pracującym naufeowo i uziupełniającym swoje wykształce
nie ziawodowe; redaigowanie, opracowywanie i wydawanie publikacji 
perioidycznych i niepeirdioidycznych z zalkresu działalności Biblioteki; pro
wadzenie Gentralneigo Ośroidka Doikumenitacji N.-T. w  zakresie rolnictwa; 
redagowanie i opraćowywianie zestawień dokumentacyjnych na potrzeby 
insitytuitów nauko^wych,, ziakliadów wyższych ucaekii i innych insitytucji 
państwowych; koordynowanie prenumeraty czasopism zagranicznych rol- 
niczych insty^tutów niaukowo-lbadawczyich i ich idokumeinitowanie.

W związku z tym w. 'sikład GBR wesz:ły następujące komórki organi
zacyjne:

dział księgozbiorów i hiblioigrafii 
dział czasopism i wymiany 
dział dokumentacji i informacji 
dział finansiowo-igoispodlarczy 
Oddział w  Puławiach 
Oddział w  Bydg'osziazy.
Przy GBR idziała Radia Naufeowa.
Stale powięlkszający się księgozbióir Gentralnej Biblioteiki Rolniczej 

liczy już dziś ponad 150 tys. woluminów. Opracowano katalogi: :autorsiki 
i przedmiotowy.

Siporządzerdie w  ścisłej współpracy z Biblioteką Naroidową kataliagów 
centralnych pozwala na 'wymianę dubletów, specjalnie jeżeli chodzi
0 wydawnictwa (zagraniczne.

Prace 'bibliograficzne, zapoczątkowane jeszcze w  Dziale Wydawnictw _
1 Dokumentacji GIR, pioszły w dwóch 'kierunkach. Jeden z niich reprezen-
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■towany jest przez wydawnictwo zatytułowane „Bibliografia Polskiego 
Piśmiiennictwa Roilniczegio“ . Pierwszy tiom tego wydiawnicitwa, obejmu
jący pełny zestaw tytułów prac mależących ido poislkieigo piśmiemniotwa 
rro l̂niczego za lata 1945— 1953, znajduje iSdę na pólkach kisięgiaTsikiich. Tom 
droigi, w  któirym ujęta' zioisitała polska Bteratujra ;ro'lniczia za lata 1954
i 1955 przygoitowany już zositał do druku, zaś zbieiranie materiałów do 
•tomu trzeoiegio, oidnoszącego siię do irokoi 1956 — jesit na ukończeniiu. Na 
(przyszłość przewidziane jeist ukazywanie się co rok dalszych kolejnych 
tomów tego wydawnictwa. Każdy tom ,„Bibliografii Polskiego Piśmien
nictwa Rolniczego'' o układzie działowym zaopa'tirzony jesit w  szereg 
indeksów, ułatwiających wyszukiwanie pioitrzeibnej pozycji. Oprócz tego 
na dziesięciolecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wydany zositał tom 
materiałów polislkiego piśmiennictwa iroilniczego o chairaikterze .bibliografii 
wyborowej.

Drugi kierunek prac ibibliogiraficznych CBR dotyczy roibiiictwa świa
towego. Wydawane są miesięczne zeszyty zawartości czasopism, napły
wających na zasadzie prenumeraty i wymiany. W zieiszytach tych za
mieszczane są tytuły {iobcojęzyczne —  'bez tłumaczenia ma język polski) 
ważtniejszych publikacji, ukazujących się w  dostępnej dla CBR prasie 
rolniczej i 'biologicznej całegio świata. Każda P'Ozycja biibliograficzna 
opatrzona jesit wiskazówkami, ułatwiającymi 0'dszukani^ danej publi
kacji.

Dział czasopism i wymiiany zagranicznej, obok prac izwiązanych 
z abonamentem i ewidencjonowaniem około 950 czasiopiism prenumero
wanych, prowadzi szieroko rozwiniętą korespiondencjię z sizeregiem pla
cówek naukowych 'całego świaita. W jej wyniku CBR otrzymuje :książki 
oraz ponad 300 wydawnictw ciągłych, w zamian za przekazywane tym 
placówlkom wyidawnictwa polskie.

Wymiana zaigraniiczna zasięgiem 'swym obejmuje większość krajów 
wszystkich kontynentów.

Specjalny nacisk, piołożony przez CBR na udostępnienie po'ls;kiemu 
czytelnikowi jialk niajszeirsziego wachlarzia czasiopism tak naukowych, jak
i piopularnych całego świata z dziedziny rolnictwia i nauk pokrewnych, 
tłumaczy się charaikterysityicznym obj'aiwem lat ostatnich przestawienia 
się p’iśmiennictwa naukowego i fachowego raczej na form^ę publikacji 
w czasopismach, niż w  piOisitaci Iksiążek.

Osobną .dziedziną prac o charakterzie naukO'Wym Centralnej Biblio
teki Roilniczej jest dokumentacja naukowo-techniczna.

Prace doikumentacyjne obejmujące około połowy cz;aisiopism abono- 
wanych, podlegających dokumentacji, oraz wszystkich otrzymywanych 
na zasadzie wymiany, wylkonywane są wyłącznie przez Dział Dokumen
tacji i Infoirmacji CBR. Diruga część czasopism pireinumerowanych doku
mentowana jest przy współpracy specjalisitycznych Instytuitów Rolni
czych, posiadających swojie Ośrodki Działowe Dokumentacji naukowo- 
technicznej.

Formą przyjętą w  ipo l̂skiej dokumenitacji naukowio-tecshnicznej jest 
karta dokumentacyjna. Karta zawiera tytuł publikacji w  języku oirygi- 
nąłu i w  tłumaczeniu poilskim, 'jej opis bibliograficzny, oraz, w  prziewa- 
żającej ilości wyipiadków — stresizczenie. Przyjęte zostały dwie formy 
streszczeń czyli analiz. Jedna, zwana indyfeatywną czyli określającą,
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jest jakoiby spisem treści danej puiblikacji. Diruga — insitTuiktywna czyli, 
omawiająca, stanowi falktycznie Stresziczeiniie ipcracy. Karty dioikumeinitacyj- 
ne podlegają uwieloikrotnieniu. Każda z nich opatrzona jest w pewną 
ilość symboli klasyfikacji dziesiętnej, które umożliwiają właściwą segre
gację w kartotekach, a poza tym służą za podstawą do abonamentu 
działowego.

Dokumentacja naiukowo-itechniczna stosuje selekcję: na karty doku
mentacyjne trafiają jedynie te książki i (publikacje z czasopism posiada
nych przez CBR i Instytuty Rolnicze, których treść ma jakiekolwiek 
znaczenie dla polskiej nauki bądź praktyki rolniczej.

Szczególną troską CBR jest 'udositępnianie praktyce rolniczej wiaido- 
mości fachowych. Do tego celu służy głównie typ karty zawierającej 
analizę omawiającą. Zagadnieniem rozpowszechniania kart dokumenta
cyjnych zajmuje się specjalny pracownik Działu Dokumentacji i Infor
macji, pełniący funkcje inspektora p'untotów dokumentacyjnych '(karto
tek) założonych między innymi w placówkach teirenowej służby rol
niczej .

Siedmioletni okres pracy na odcinku dokumentacji naukowo-technicz
nej., obejmującej rolnictwo i nauki pokrewne, przyniósł już poważny 
dorobek. Objęto bowiem dokumentacją ponad 90 tysięcy publikacji ca
łego świata z dziedziny ekonomiki rolnej, biologii, polowej uprawy roli
i roślin, hodowli roślin, łąkarstwa, sadownictwa i warzywnictwa, ochrony 
roślin, zootechniki, rybactwa, pszczelarstwa, weterynarii, mechanizacji
i budownictwa oraz melioracji.

Czytelnicy oidwieidzający CBR otrzymują .możliwie wyczeripiujące' 
ustne infoirmiacje i wskazania; nadto w Dziale Dokumentacji i Informa
cji spiorządzane są tematyczne zestawienia dokumenitacyjne. Ziesifcawień 
takich,, oibejmujących 'niejiedniokroitnie oikoło 200 pozycji, Siporządziono już 
ponad 90 za niespełna półtoraroczny okres dzielący od uruchomienia od
nośnej komórki naukowej. Tę formę sieirwisu linformacyjnego przyjęto 
głównie w  odniesieniu do zamiejscowych zakładów naukowych lub pro
dukcyjnych, które nie mogą korzystać z pełnej kartoteki dokumentacyj
nej,, znajdującej się w  CBR, oraz z o.bicokrajo'wych iczasopism referato
wych.

W piewnych wypadikach Cen!tralna Biiblioteka Rolnicza wykonuje 
pełne tłumaczenia lub o'bsizerne polskie stresizczenia prac obcojęzycznych.

Na poidsitawie osobnego zlecenia Ministerstwa Rolnictwa — Centralna 
Biiblioteka Rolnicza koordynuje uzupiełnianie piodręcznych księgozibiorów 
instytutów rolniczych w  zagraniczne wydawnictwa zwarte oraz analizuje 
wnioski tych instytutów na prenumieratę czasopism z puli de'wizowej.

Zakres wykonywanych prac nadaje nowej placówce charaikter nau
kowy, ni'e tylko bezpośreldnio usługowy.

Jarosław Tymowski
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KONFERENCJA W  SPRAWIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ WYŻSZYCH

W  dniach 12— czerwca br. odbyła się w Bibliotece Uniwensytetu im. M. Ko
pernika w Toriiniu zorganizowana przez Ministerstwo Szkoilnictwa WyżSiZego kon
ferencja poświęcona sprawcie roili i zadań bibliotek szkół wyższych w zakresie kształ
cenia zawodowego kadr służby bibliotecznej.

Początkowy program konferencji przedstawiał się dość skromnie —  chciano 
tylko podsiumować pięcioletni okres organizowania praktyk międzybibliotecznych I 
i II stopnia. W  miarę jednak omawiania tematu wyłaniały się nowe problemy zwią
zane ze i&zkoleniem bibliotekarzy, w końou okazało się niezbędnym omówienie ca
łości stpraw związanych z przywarsztattowym kształceniem kadr pracujących już 
w zawcudzie. Świadomie i celowo pominięto zagadnienie przygotowania adeptów do 
zawodoi bibliotekarskiego, gdyż tego rodzaju narada powinna być podjęta w szer
szym gronie przedistawioieM wszystkich typów bibliotek. Na konferencji zostały 
wygłoszone trzy referaty: Mgr Anny Kochańskiej z Biblioteki Uniwersytetu War
szawskiego: „Stan i aktualne potrzeby bibliotek szkół wyższych w zakresie kwali
fikacji kadr“ ; mgr Hanny Zasadowej z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego: 
„Szkolenie wewnątrzbiblioteczne jako podstawowa forma podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracownikóv/ bibliotek. Problemy i positulaty"; mgr Barbary Mielca- 
Tzewicz z Biblioteki Politechniki Gdańskiej: „Międzybiblioteczne kształcenie pra
cowników służby bibliotecznej. Zadania i kierunki rozwoju", oraz dwa koreferaty: 
mgr Jadwigi Ćwiekowej z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego- do trzech po
przednich referatów oraz mgr Krystyny Pieńkowskiej z Biblioteki Uniwersytetu 
Łódzkiego do referatu Hanny Zasadowej.

Wymienione tezy referaty wyczerpały zagadnienie, iprzy czym referat kol. Ko
chańskiej stanowił wprowadzenie do dwóch następnych; dawał on opracowany na 
podstawie ankiet przesłanych wszystkim bibliotekarzoim resorto przegląd kwalifi
kacji pracowników aktualnie zatrudnionych w bibliotekach resortu i przeciwstawiał 
go potrzebom w tym zakresie.

W wyniku opracowania ankiet ujawniły się niesłychanie ciekawe acz nie zawsze 
korzystne dla bibliotek zjawiska. I tak okazało się, że 4)00/0 pracowników podsta
wowej działalności w naszych bibMotekach jest na stanowiskach st. bibliotekarza 
i wyższych, 65®/o pracowników bibliotek posiada wykształcenie wyższe (nie licząc 
osób, które otrzymały absollutoriuim lub dyplom zawodowy), z czego tylko 13®/o 
stanowią absolwenci studiów niehiumanistycznych. Na 87G pracowników działal
ności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych ukończone studia 
z biMiotekarstwa posiada 10 osób, specjalizację bibliotekarską po studiach filozo
ficznych i historycznych S8 osób, zdany egzamin państwowy 7il osób, praktyki bi
blioteczne I i II stopnia 104 osoby, praktyki tylko I stopnia 68̂  osób —  tak więc 
ogólne przeszk-olenie na poziomie bibliotek naukowych posiada łącznie 200' osób, 
co stanowi ili/3 całości personelu. Poza tym ponad HOO 'osóib posiada różnego rodzaju 
kursy sp'etcjalistyczne oraz znaczna ilość osiób ima iikończone różnego rodzarju kursy
o programie przeznaczonym dla pracowników bibliotek powszechnych i fachowych. 
Długość stażu pracy omawianej kadry bibliotekarskiej przedstawia się również za
skakująco: 42°/o posiada staż do 9 lat, 28“/o do HO lat, 30®/o ponad 10 lat.

Przedstawiony stan kadry bibliotek szkół wyższych powoduje zdaniem autorki 
konieczniość podjęcia następujących prac w zakresie dokształcania pracowników bi
bliotek szkół wyższych: ,1) uzupełnianie znajomości problematyka nauk rozwijanych 
przez uczelnię oraz toku studiów młodzieży; 2) rozszerzanie wiedzy o nowoczesnej

.162



organiz^acji bibliotek, o zmianach zachodzących w bibliotekarstwie światowym, roz- 
'Powszechniania osiągnięć bibliotek krajowych i zagranicznych; 3) wpajanie w pra
cowników lamiejętności organizowania własnego warsztatu pracy, znajomości apa
ratu pomooniczeigo i sprawności posługiwania się nim, 4) pomoc w zdolbywaniu 
wyższych kwalifiikacji z zakresu metody pracy naukowej idrogą zdobywania wyż
szych tytułów naukowych.

Referat kol. Zasadowej poświęcoiny był analizie dotychczasowych form szkolenia 
wewnątrzbibliotecznego oraz postulował na przyszłość szkolenie odpowiednie dla 
wyodrębnionych grup pracowników, (pracowników przewidzianych w przyszłości 
do pełnienia nieschematycznych funkcji, pracowników zatrudnionych przy zbiorach 
specjalnych, pracowników nowowstępujących do bibliotek, nie mających żadnego 
przygotowania zawodowego) oraz omawiał formy stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych pracowników bibliotek. Poza tym autorka omówiła szikalenie zawo
dowe pracowników bibliotek zakładowych oraz przeanalizowała proMemy organiza
cyjne szkolenią wewnątrzbibliotecznego i współpracy międzybibliotecznej w tym 
zakresie. Wnioski postawione przez autorkę zostały w większości uchwalone na 
konferencji i zostaną podane poniżej.

Referat kol. Mielcarzewicz o szkoleniu międzybibliotecznym poszedł po linii do
tychczas stosowanej metody, domagając się tylko pewnej modyfikacji. Referentka 
uznała praktyki międzybiblioteczne za skuteczny sposób doiszkolama kadry biblio
tecznej, proponowała tylko rewizję dotydhczasowych programów i wykazu lek
tury, oraz oparcie całości tego typu doszkalania o trzystopniowe, a nie jak dotych
czas o dwustopniowe praktyki: dla bibliotekarzy o wykształceniu średnim — prak
tyki środowiskowe w najlepiej postawionej bibliotece środowiska, dla bibliotekarzy 
posiadających wyższe wyks'ztałcenie —  praktyki międzybiblioteczne kwalifikacyjne, 
zorganizowane wyłącznie 'dlla bibliotekarzy wybijających się pod względem kwali
fikacji naukowych i organizacyjnych.

Koli. Ćwiekowa w swoim koreferacie nie ograniczyła się do krytyki referatów, 
lecz przedstawiła własną próbę rozwiązania zagadnień, dała własną charakterystykę 
zawodu bibliotekarza i potrzebnych do jego pełnienia kwalifikacji. Zagadnienie 
ujęła w skali międzynarodowej, wykazując przy tym wielką znajomość literatury 
obcej z tego zakresu, a następnie postawiła problem uwzględniając warunki i moż
liwości polsikie. Podstawowa iteza jej dowodizeń —  to konieczność opracowania per
spektywicznego planu szkolenia bibliotekarzy ibilbliotek naukowych, umożliwiającego 
tym pracownikom, prawidłowy rozwój i stabilizację w zawodzie.

Trzon średniej, a zwłaszcza najwyższej grupy pracowników bibliotek nauko
wych winien zdaniem referentki posiadać wykształcenie w zakresie określonych 
dyscyplin, a wiadomości z bibliotekoznawstwa nabywać drogą odpowiedniego szko
lenia w ramach bibliotek.

Dużo miejsca poświęca poza tym autorka ocenie praktyk międzybibliotecznych 
i dyskutuje z referentkami na temat przyczyn, które spowodowały obniżenie pro
gramu pr^aktyk. Proponowane rozwiązania problemu szkolenia wymagają general
nych rozwiązań i autorka widzi realne możliwości ich przeprowadzenia. Zdaniem 
jej system szkoilenia ma być centralny, musi zostać oparty w całej pełni o dosta
tecznie przygotowane biblioteki, o wykwalifikowanych ich pracowników, których 
współpracę zapewni się w pianach tych bibliotek.

Z kolei autorka omawia proponowany przez siebie system szkolenia: byłby on 
trzystopniowy —  pierwszy stopień niejako podstawowy, zbliżony do dzilsiejszych 
praktyk wzgflędnie dawnych egzaminów państwowych, zakończony egzaminem da
jącym prawa bibliotekarza dyiplomowanego, nas<tępny etap —  autorka nazywa go
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centralnym 'seminarium międzybibliotecznym —  trwałby 2 lata, oparty byłby o for
my seminaryjne (referaty, dyskusje itp.) mające za przedmiot teorię biblioteko
znawstwa, jakiej się wymaga przy przygołowanioi do egzaminu kandydackiego, oraz 
pogłębioną jedną ze specjalizacji bibliotekoznawczych. Na zakończenie tego typu 
szkolenia autorka przewiduje egzamin uiprawndający do zajmowania najwyższych 
stanowisk bibliotekarskicłi oraz do podjęcia studiów naukowycłi sensu stricto. 
Ostatnim etapem szkolenia byłoby „centralne seminarium sipecjalistyczne“ prowa
dzące bezpośrednio do napisania pracy doktorskiej i złożenia ostatecznego na ten 
stopień egzaminu.

Koreferat kol. Pieńkowskiej obejmował ściśle ramy wyznaczone mu referatem 
kol. Zasadowej, uzupełniając go względnie polemizując z nim.

Referaty wywołały ożywioną dyskusję, a prawdziwą sensacją konfeirencji stał 
się koreferat kol. Ćwiekowej powodując zarówno głosy entuzjazmu, jak i ostrej 
krytyki. W  wyniku dyskusji, która w całości swojej miała oecłiy rzeczowe i pozy
tywne, choć w wielu momentach toczyła się na marginesie referatów, zebrani na 
konferencji uchwalili następujące wnioski:

I. Powołanie przez Ministra iSzkolnictwa Wyższego stałej komisji złożonej ze spe
cjalistów, która będzie opracowywać formy i programy kształcenia i dosko
nalenia kadr bibliotecznych, zatrudnionych w bibliotekach resortu oraz czu
wać nad ich realizacją.

II. Reaktywowanie obowiązkowych, państwowych (na razie resortowych) egza
minów bibliotekarskich dwu kategoria dla kandydatów na stanowiska biblio
tekarzy.

III. Organizowanie praktyk międzybibliotecznych ze względu na ich wielką war
tość w zakresie wymiany doświadczeń i możliwości poznania rozwiązań orga
nizacyjnych w różnych bibliotekach. Do osiągnięcia tych celów należy dosto
sować programy praktyk, metody ich realizacji i rekrutację. Praktyki winny 
być formą zdobywania wyższych kwalifikacji zawodowych. Należy odstąpić 
od zaznaczających się w ostatnich czasach tendencji do przekształcenia prak
tyk w kursy.

IV. Organizowanie form szkolenia specjalistycznego zależnie ’ od rodzajów pracy 
i zbiorów (kursy, konferencje, praktyki) w oparciu o biblioteki, w których 
odpowiednie ^działy pracy i zasoby zbiorów są na wysokim poziomie.

V. Stworzenie bibliotekom warunków, umożliwiających najzdolniejszym pracow
nikom zdobywanie stopni naukowych w zakresie bibliotekoznawstwa oraz 
innych dyscyplin, leżących w zakresie potrzeb biblioteki. Pomoc biblioteki 
przejawiałaby się m. in. w udzielaniu urlopów naukowych, w zniżce godzin 
pracy i umożliwieniu wyjazdów naukowych.

VI. Organizowanie indywidualnych praktyk wymiennych pomiędzy bibliotekami. 
W  szczególności będzie tu chodziło o 'umożliwienie pracownikom mniejszych 
bibliotek zapoznania się z pracą większych ośrodków bez uszczerbku dla bi
blioteki macierzystej.

VII. Organizowanie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego —  w większej niż 
dotychczas mierze —  wyjazdów i praktyk zagranicznych dla pracowników bi
bliotek, po uprzednim opracowaniu tematycznego planu wyjazdów, celem 
utrzymania stałego kontaktu z rozwojem bibliotekarstwa światowego.

VIII. Wskazane jest, aby biblioteki ze swej strony opracowywały wnioski dla Ko
misji (pkt. 1) w sprawie szkolenia i doskonalenia kadr.

IX. Utworzenie w bibliotekach w miarę potrzeb i możliwości komórek, mających 
za zadanie rozwijanie szkolenia i dokształcania pracowników sieci biblio
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tecznej szkoły. Prace szkoleniowe winny być uwzględnione w planach dzia
łalności bibliotek.

X. Przeprowadzenie międzyresortowej koordynacji całokształtu spraw szkolenia 
bibliotecznego wszystkich pracowników bibliotek w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem bibliotek szkół wyższych.

XI. Opublikowanie przez redakcję „Życia Szkoły Wyżs/zej" materiałów Konfe
rencji w zeszycie specjalnym.

Konferencja według opinii zebranych była jedną z najbardziej interesujących. 
Spowo^dowały to referaty opracowane przez młodą, nie obciążoną tradycjami mię
dzywojennego okresu biblMotekarstwa kadrę bibliotekarzy-.absolwentów prowadzo
nego od (pięciu lat szlfcolenia międzybibliotecznego. Mimo pewmych tzastrzeżeń, jakie 
wywołały, podkreślano ogóLnie wysoką erudycję autorek oraz ich atoibitne, nie co
fające isię przed trudnościami plany. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, która 
dostarczyła trzy z pięciu opracowań, dała się poznać na konferencji jako doskonały 
warsztat przygotowujący nie tylko dobrą młodą kadrę, ale również s^pecjaliżujący 
się w rozwiązywaniu problemów związanych z szkoleniem bibliotekarzy. Ze względu 
na stołeczny charakter Biblioteki, jak i istnienie na Uniwersytecie^ Katedry Biblio
tekoznawstwa, fakt ten ma wielkie znaczenie dla kształtowania się poglądów na 
problemy szkolenia bibliotekarzy w zasięgu ogólnopolskim oraz specjalizowania się 
w tym zakresie ośrodka warszawskiego.

Konferencja w gościnnych progach Uniwersytetu M. KopeTnika, dzięki ofiar
nemu trudowi kolegów z Biblioteki Uniwersyteckiej wypadła pod względem orga
nizacyjnym wręcz doskonale.

St. Oraczko

NORWESKA. USTAWA O BIBLIO,TEK ACH POWSZECHNYCH I SZKOLNYCH
z 13 maja li&SS roasu *)

Rozdział I —  Biblioteki powszechne **)

1, 'W każidej jednoistce siamorządowej ***) ma 'zmajdować siię Wlblliloteikia powisaecih- 
na (z dodiatikawymii fiiliiamî  jeśli są oine potrzieibrfie), ktonâ  mia otrzymywać iregu- 
laffiny zjaisiłek iroczny od władz samoirządo’wy‘Ch na koszty kslilęg'oizlbioru i wyraaigro- 
dzemie biibllioteikairziai. Zasiłek po'W!iini'en wymosdić co. najminiej 50 0re ma miesakiańca.

2. Państwo oibowiązlane jest sitosorwniie do poatanJawień niiiniiejszej usltawy udzielać 
zasiłków dla bibliotek powszechnych, które działają w celach wychowawczych przez 
udoistępoiiianiie iksiążeiki.

*) Tnadycje opieki państwa mad biibliotekami siiięgają w Norwegii bardzo da
leko —  bo już od r. 1839, z przerwą w latach 1;864;— 75, państwo udzielało pomocy 
miajteriiailniej dla ibilbliiiotek. W r. l@Oil powołany ziostał Komitet Biblioiteczny, który 
zajął się moid/eimiizacją (biibldotekarstwa w opairciu o wzoiry ameryikiańsiklie i przygo- 
towaniiem projektu usitawy biblio tecznej. Główne zasługi położył w tym daiiele 
Haaikioin NySmuiŝ  dyrektor biiiblioteiki miiejsikiaj w Osllo (Krisitiamilii), zmarły w iri. 1(913. 
Już od r. 1903 posiada IN.orwegia urząd IbiMioteiczny, biuro „doraidcy” przy Minister
stwie ' Kościoła i Wychowania. Pierwszy katalog podstawowy bibliotek powszech- 
nyioh wydlaimo w 'Norweigii już w r. 1'903. Interesujące szczieigóły 0‘ pioczątikiaich i orga
nizacji bibliotekarstwa w Norwegii podaj© E. Ackerknecht w pracy Skandinavisches 
Buchiefreiwesien (1032), s. 95—130.

Przypominamy, że Norwegia jest królestwem konstytucyjnym, liczyła w r. 1955 
3 42!5 tys.. md(esizlkańców. Górzysty 'kraj oibejmjuje 324 tys'. 'km- (wiąc nieco więcej niż
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3. Bibldotekia powszechna nie jest uprawiniioinia d)o otrzoTraywainia aastiłków pań
stwowych w  myśl miTidejszej iisliawy, o ile niie ziostały spelTiiioine niastępujące wa
runki :

a) THytuł własniości bilMitoitetó musiii ibyć zattwiierdaoiny pirzez władze samorządiawe’.
b) Wszyscy mdiesizikiańcy dlanej jednostiki samorządiowej ■winni miieć prawo bez

płatnego fcoirzystania z bitoliioiteikii.
o) iBibilioteka musi- miieć opłacalnego biiblioitekiairzia., który iiikończył ziatwierdizony 

'fcurs 'bdlbłioteczny aibo pracioiwiai w  'ziatwtiierdizioinej ibiibiiotece.
d) Reguliamiiin biblitoteki muisi' być zatwiieindizony przez 'odpowiiednie iMinisiteoiisitwo.
e) Władize samorządowe muszą ziaipewnić oid^owiledni iokai. umiieisizczoiny w  P'Unk~ 

cde diogoidinym do obsługi danej miejsicowoścd.
f) B(iibli>oteka musi przestrzegać positanowiień iMindstenstŵ a dotyczących pomiesz- 

ozeniia, nadtzoiru, zaopatrzen^ia, Avynagrodizen‘ia biblibtetkatrza i sprawozdlaw- 
czościi.

4. W zwyMych oikoidiozniościach tylko jedna biibliotelia w mliejscowości {jedlnoetce 
samoirządiaweij) ma być upriawinionia do otrzjrmywianiiia zasiiłku. Jeżeilii w danej miej- 
sciowoścdi znajduje sdę 'kilka biibldoittefc poiwszeohnych spełniających wymaganila okre
ślone w  paragrafie 2 i 3, warunkiem pirzyzn'amia zaiaiłkit jesit współpraca tych bi
bliotek; według, pilanu 'zaitwd'erdizonego przez Miniiisiteristwioi.

5. Bilbliioteki powszechne onają oitrzymywać zasiłki wg następujących zasad:
a) JeżeM ibiiblioteka otrzymuje zaisdlłek (Lokalny mile przekraczaj ący 1 OiOO koron na 

zaikup ksd'ążek i wynagrodzeniie bibliotekairzai, iPaństwo powinno  ̂ prizydzielić poidoibny 
zasiłek.

'b) JeżeM zasiłek lokalny 'przekraicza 1 000 toaron, zasiłki państwowe powinny być- 
etopniowane według następującej stoaliil:

90®/o lokalnego zasiłku, jeżeli wynosi on oid 1001 do 2 000
eo«/o ,, » 2001 3 500
W /o „ „ 3 501 6 000
60«/o » ,, 6 001 „ 10 000
90«/o „ „ ponad 10 000 koron.

c) Najwyższy zasiłek Państwa ma wynosić 10 000 koron dla pojedynczej biblio- 
teiki i 20 000 'koironi dla biibilnlatek w jednej miiejscowosoL.

d) Jeżeli kwota przeznaczona przez Parlament i(Storting) jest wystarczająca. 
Ministerstwo może przyznać zasiłki wyższe od określonych tutaj.

6. aj) 'BibiMoteka powsizechna:, k>tórai działa jako biblibiteka centralna, może otrzy
mać dodatkowy zasiłek 15 000 koron plus 20”/o lokalnych wydatków na koszt księgo- 
2lbioxu li wynagrodzenite biblioteka!rz,a, jednakże pod; wairunkiem, że kwota nie p(rze-

Polska), z tego tylko ok. 4®/n stanoiwiią zieande uprawne, ok. 2S°/o lasy, gęstość za- 
ludni^enia naijmniejsiaa w Europie: 11 maiesztó. na 1 k̂m̂ . W  parlamencde noirweskim 
(StoTting) większość stanowią socjaliści (partia pracy).

Podany 'tu tekisit ustawy jest nowelizacją -ustawy z 16 maja 1S35, zmienionej usta
wą z 12 grudnia 1947 r. Przekładu dokonano z tekstu angieUskiego opublikowanego 
przez Urząd Stosunków Kulturalnych w Królewskim Ministerstwie Spraw Zagra
nicznych Norwegii (Oslo 1956).
, **) „Public liibrary“, tłumaczę »,bilbldoteka powszechna", według termiimoilogad 
przyjętej w naszym dekrecie o bibliotekach.

***) MunicipaiLity —  gmina, mdaisto, powiait, posiiladające samorząd, sitenowiące od
rębną jedintositkę samorządową.
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kroczy 25 00'0 koron, o ile Parlamient nie poweźimie specjalnej decyzji w  tej sprawie. 
Miinlisiterstwo imia określlić waruiruki', ma jialkicih Mibliotefca powszechina nnoże ibyć za- 
twieirdlzioinia jiaiko biWiotiaka cemitriaiŁna, i MttniisterstwiO' również może 'Ustałić tecreai' jej 
dziiałania.

b) Jeżelil biblioitekia cenrtaTatoa miałaiby onganiziować biibldoteki objazdbiwe w swym 
okręgu, Państwo ibędizie uczestmiczyć dto' '5iO'’/o w ko'sz:taic;h diziiiałailnośoi objazdowej, 
lecz niile wtięcej niiż 5* 000 'koiron r̂oczmiie ma lObjaizdy w  jedmym powiecie. Miniistenstwo 
dkreślii, oo malety zialdiczyć d'o kosiztów działalności objazdlowejL

c:) Powilait ma wpłaicić roicznlie biblMoitece cenitraimiej (kwotę, jiaką określi' Rada Po- 
wiiairowa.

d.) BiibUiiioteka po>wisizie>dłmâ  w miejS'Cowaści z mniej niż 1'0 000 mdesizikiańców, która 
poisiadia kisiięgoizlbdór po‘diręcz!ny i 'Ozytelnię, może otirzymywać do.daitik)owy ziasiłek mie 
pnzJekiraiczająicy V4 ziajsiiłkiu loikialnego, jedmaikże podi warunikiem, że dodlalikowy zas'ilelc 
nie piTzeikiroczy 1 OOO 'koron dlai jednej biibtlilotekd;'.

Rozdział 2 —  Biblioteki szkolne

7. W  fcażdej szikotle podlstawowej (elementarnej) znajdującej sdę na wsi aibo 
w mieścfe rmie pois ĵadiającym oddtaiału dlziiecdęc.eigo w siwej bdbldbtece, powilnnla iSitnieć' 
biiblioteika szkoilma dla dżiecii. Biblioteka szkiotoa ma, otrzymywać zasiłeik samOTzą- 
dJorwy oo niajminlilej 75 ikoTOtni roczniiie.

8. Państwo mia wedlłuig zasiad iiisitlałoinych niżej w  par. 9 i 10 udzaieiLać 'zaisiłków 
bibliioiteikom szkolnym, 'które istnieją ■celem-:

a.) dostairiczanda U)Czni>om odpowiiednilch 'książek 'db- czytania w A^ îlnym czasie,
b) sitaranie sdę o odpow:ied!niiią illitenaturę Tiżjnwaną ja-ko pombc naukowia stoso^\"~ 

nie do pTOigramoi nauczaniila w szikoie podistawowej
'9. Biibildiotiekla szikoHna. nie jesit luprawnioniai dio 'Otrzymywanda zJasliłków państwo- 

wyibh w myśl ininfejszej ustawy, o iH!e nie zoisitały spełndione niasitępujące warunki':
a) itytuł 'w2asn)0'ścd biblioteki musi być 'zatwierdzony przez władzę samiorządlową.
b) wszysrt'kie dzieci uczęszozaljące do szkoJy mają być uprawnione do toezpłat- 

neĝ io 'koirzysitianiiia z książek.,
’C) [Raida Szkolna i(Scłioiol Board!) miusii 3a.pewnać wybór Wisp-ólnej Rady (Jodnt 

Baardi) dlla w!s'zys.tkiicłi bibliotek s'zkoilnych w  danej jednositce siamoirządowej'.
d) Radia Sakotona musi ziapewnić umieblowanie i wyposażenie dila' biMliiotek szkol- 

nycih (szafy iiitd.)l Większie szkoły powininy mieć osoibną czytelndię.,
e) Rjadla iSzkolma musi zapewnić wykonywanie aarządzień aV[dndsterstwa dotyczą

cych nadzioiriU:, zaopatrzeniia, sprawoizdlawczości d wiszeilkicli imnycib warunków, jakie 
Miniisiterstwoi uzna za potrziebne.

10. Wezyistkie biibldtotekd' sakolne, które podlegają postanô Â ieniiiom painagrafów 7—9 
mają otrzymywać zasiłek pańsitwowy równy ziasiłkowd lokalnemu, tecz nie p-rzelora- 
czaijący 11510 koron rocznie.

11'. Jeżeli Parliamenit przezma'czy specjailne kwoty na ten cel. Mindisterstwo' mo*że —  
pod tymii slamymiii warunkami, j'akię podano .w pail. 9 i 1'0 ustawy —  udziefliić za
siłku następującym. bilbSLibitekom na ich prośbę:

•a) B iblibtekom szlkotojmn szkół ś'rednd‘ch, szkół dHa młodocianych, szkół uzupełnia-  
jących i szkół zawodbwych.

'b) Wspólnej bdtolioitece dla całego powiatu lub mdlasita, z której poszczjególne bi
blioteki szkolne mogą wypożyczać książki, jakich same nie posi^adają lub aakie są 
potrzebne 'dilla celóW’ szkoiLeniia.
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Rozdział 3 —  Odszkodowanie dla autorów

12. W każdym ibuidlżeoiie rocznyim mia być pirzeaniacziofnia. na sipecjiainy fundusiz dla 
norweskich laiutoirów kwota niiie przekriaczająca SP/o zlasiSku państwa na- zakup no
wych książek dla Mbliatek powszedhnyclh i sizikoilnyiclh'. Pairlamsint określiła, w każdym 
przypadku wysiokość tego pr<oc.entu’. Celem tego fundiusziu jest zjapewnić norweskim 
atutorottn odlszkodowanie za ich książki, które ibyły wypoży'CZ'ane. Fundusziem ziaraądlzia 
Ministerstwo Kościoła i Wychowania, które ma wydać szczegółowe postanowienia 
dotyiczącie funduszu.

Biiblliioteki wypożyczające ksiiążki aa opłatą aiboi aa skłaid.ki członkowskie' mają 
sktediać noiczinfe wpłaty na ten fundiusiz. Wysiokość wpłaty nie ma przekraczać 5'"'/o 
wairtości roiczniego zakupu ks'iążek S ma być okirealtona oorocznie ptrzez Pa>rlament. 
Rrzyrnuistowe ściągnięcie wpfety może być dokonafli© w dirodze zabezpiieczenila. M i- 
nistersifcwo wydia postanow'iieniia dotyczące szczegółów pobieram,ia i pcrzymiusowego 
ściąganiiia wpłaty.

. Rozdział 4 —  Różne postanowienia

13. Mimiisterstwo ma. prawoi wydawać >diailsae zarządzioma zapewniające wykona
nie oiistaiwy'.

M. Usitiawia 'wtejdzlie w  żydiie w czasde określonym, iprzez Koirtonę. W itym samym 
czasie traci moc obowiązującą ustawa z 16 maja 11930 o bibliotekach powszechnych 
i szkotlnych:

(Ustawa weszła' w ży.cie od 1 lipoa l'95i5 on.).
Opr. Cz. K.

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

SPRAWY BIBLIOTEK, KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA W  PRASIE

Dni Oświaty. —  LAteraci o literaturze współczesnej. —  Problem pornografii w lite
raturze. —  O powieści chłopskiej w dwudziestoleciu. —  Ilu mamy wybitnych pi
sarzy. —  Jak będzie z przekładami. —  Sprawy księgarskie i wydawnicze. —  Czy
telnictwo na cenzurowanym. —  O prasie. —  O bibliotekach i bibliofilach. —  Kilka

słów o sprawach książki.

Tegoroczne „Dni Oświaty, Książki i Prasy” miały nowy ton; na czołowe miejsce 
wysunęło się zagadnienie szkoły i nauczyciela. One też zapoczątkowały szeroką akcję 
rozwoju sizkolnictiwia i mobilizacji środków na rozbudowę szkół. Jakoi ważae zadla.nie 
postawiono także lewidencję obiektów, rewiinidykację dla ctelów kulturalnych tych 
lokali li (urządzeń, któire w oistatmch dwu illatac.h przejęte zo'sit)aly na linne' celeL Nie 
mamy ziłudizeń co do tego, że „miajowe świętO' kuiltuiry nie zapełni' wszysitkiich bra
ków, ńite roKwiąże wiileLu trudności" —  jak pisze Z. W a s  i i  e wis k ii {Trybuna Liter., 
nr 1&/26) —  lale wraz z aiiitorem tych uwag mniiiemamy, iż poistawi seiereg spraw waż
nych jak nip.. zagadinlienie rewizji upowszechimianych treści' kulturatoych (walka ze 
szmit^ i' isnobiTmem O' priawdiziwie humanistyczną sztukę współczesną')'..

Prawdziwą rewelacją dla czytelników Życia Warszawy (nr 1.08) była zapewne 
wiiadlomość zawairta w airt. M'. K o z a k i e w i c z a ,  iż „w roku 1056 roczny 'koszt 
ksztalceniiia 1 iu'czniia wynosił: w  szlkoŁe podstawowej 6'3i5 zł, w iliiceium ogólnokształ
cącym —  1 805' zł, w 'szkoile zawo<d‘owej —  6 150 zł i) w szkoille wyższej —  10 777 zł“ .
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w  tej sytuacji nie dziwimy isię wnioslcom autora, że „rozwój szkolnictwa zawodo
wego wyżsiziego łtpt. odlbył się tekże wyjnażme koBiztem upośledizemiiia (niajważniejsizego- 
diia poizioimiu 'kiuilituiTailiiego całego niairodo szikioiLniitctwia pods'taworwego“. Niiestiety smiutna 
to prawidlai,. że powszecbruosć nauiczjanaia jest 'prciblemem nir 1 (Trybuna Ludu, mr 12i5) 
i że „w eiklala ogódnoterajowiej poanadi 3iO”/o <M©cd w ogóiLe niie kończy p-ełnej sizlkioły 
podlstawowej. Na wisi odisettek .ten jies.t jeszicze wyższy. A  rezultat? PowTOtny lamalfa- 
betyzm. Toteż tnaifnie ipowiediziiaił imio. W;. Bieńkioiwsiki w iniaugUiTacyjnym przemó- 
wdieniiu radiiiowym, że „główinym wiairunikiiem postąpiu, podnoszeruita, dobrobytu i ogól
nego pomlomu życaia' jest sitâ ły rozwój oświaty d kultury szerokich miasi'". LN-iiemniej 
jedinak sfltuszme wydlają się „trzy propozycje oDa Dni Oświaty, Ksiiążkii i Prasy'- 
Kr. S t a m i e k  {Dz. Pol., nr 104): 1) [by ponownie pirzieprowiâ dzić wi^elką pracę oświa
tową nad rejiesfcrtaicją i przymusioiwym naucz)aniiem 0nia’lfabeitów, 2) by rady naro
dowe piOBWięoiły specjalne sesje sprarwiom iszkolniictwa, 3') by - zwołać woj'ewódzki:e 
nairady wszystkich organizacji dzialłającyeh na wisi ceiem ustailenaa konkretnego 
programiu pracy. ,

W  'zwią^kiu z  dążnościami do roizibudzenia życia kuiturainego wsi i mdiasteczek —  
wielkie nadżiieje wiąże sdę z nauczycdlellsitwem. Mesitety okiaziuje się, że przewagę- 
wśród naiuiczycieilsitwa miają j'uż w wieOju środOiwdskach nauczyoiteile młodzi!, zaipełnie , 
nie przygotowani do pracy społeczno-oświatowej',., Nie tak diawno jesiziczie „ceniono 
u nas uiozioinycih, nie ceniono szituiM czytania d pisianiiia", (Z. K w i a t k o w s k i ! ,  Życie 
Lit. nr 16) di dlatego doprowadzono do zderarecjonowanda zawodu na-tuczycielskiiego, 
a jesHOzie bardiziej biMiotekarsikiego. Cóż, kiedy nie biiterze się u nas pod uwagę tego 
faktu sygnialiizowanego przez socjologów i pedlagogów ■ (B. S u e ' h o  d o i  siki, Przegl. 
Kult, nr 18), że „positęp technatzny nJie jest automaitycanym, niezależnym odl !liudzfi 
procesiem, lecz jest w zniacznjTn stopniu dizdiełem odpowiednio przygotoiwianycih ludzi!. 
Oświata i wyohowaniie nie sią tylko owocem techn:iic3n'eg0' postępu społeozeństwia, są 
równiież jedn:ym z jego czynników". Suichoidlolski dowodzi, iż „nowoczesny rtozwój 
techniczny ukazuje nam zajp'ełhde inne perspektywy przyszłości ndż te, o któ r̂ych, 
myśleliśmy dotychczas. I w związku z tym już w dzisiejszej pracy wychowawczej,, 
która ma -przygotować ludzi do życia w przyszłości, ma być —  jego zdaniem —  
położony nacisk na te elementy intelektualnego i sipołecznego wykształcenia, na 
które dotychczas nie kładziono wystarczającego nacisku". Oczywiście poważne kon
sekwencje płyną stąd także dla bibliotek.

Bibliiioitekariz oddziaiływuje nia ci ĵrtelndka —  jeśli w ogóle oddizilaływuje —  przede 
wsizystkim poprzez rliteraturę piękną. Sądy o współczesnej literatuirize, jakie czyta 
się w prasie Idteraokiej, są niesłych,anie rozbieżne!.. Świadczy to 'O zasadnliczych zmia- 
naich w kldmiacde niaszęgo życia .literackiego', ale czytelnika staw îa wobec Wielu za
gadek!. W  nieanałym istopniu oddEiiaływujte tu tak trafnie dioistrzeżone przez L. K  r u c z- 
k o w s k i e g o  {Zycie Liter., nr M) zjawisko, że nia ogół „główne czasopisima' Mte- 
rackiie ewoluują odi pewnego czasu w kLenunku czegoś, co można by określić mianem 
„saloniu litecoaiciMego".

Pomdijam tutaj moilm zdaniiem przesadne w swym krytycyzmie sądy A. Sandauera. 
Zatrzymam slię na innych wypowiedziach. Według S. L di c h a ń s k i e g o (Współ
czesność, nr 14) „igłównia siła naszej prozy —  to pokolenie Andrzejewsikie-go, Stryj- 
kowskŁego, Rembeka, Piętaka, ‘Putramenta, Adolfa Rudnicikiegoi, Leopoldla. Buicakow- 
gkilegO', Truchanowskiego, Kaizimi'erza Brandysa oraiz pokolendia Filipowicza, Brosz- 
kiewicza, ZielinsMego, Jackiewicza’'. Przy tym wszystkim, jedlniak jako znamienną 
cechę wskazuje on na to, iż eą „ksdiążkii i pdisarze, ale nite ma literatuEry. Są utwory 
nieraz wręcz frapujące, ale nie m)a koindą^cji fdHozoficznych, estetycznych, moral
nych, które mobilizowałyby lcrytykai“... Natomiast „najmłodsze pokolenlie Iditemckie
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'(pisze J. B ł o ń s k i  —  Przegl. Kult., .nr 18) pTizedsbawiia -dziś paitetycmy i żenujący 
obraz wiecznego dziieciństwia między dwoma .konfoironiizmiaimiil Wychodiząc z bier
ności, o Ikitórej —  z irzladkiimi wyjątkianai' —  ndc mądlrego nic' ttmie powiedteiieć,. płynie 
pełnymii żaglamii w stronę tocinifoirmlizmiu Miatys^ków''. Przy tej oikiazjii ziamiotujemy 
nową iaiureatkię w 'Osobie Magdy Dejla (niagroda •'ks'ięgairzy) i- wyróżnd-enie autorów 
powiieścii nadiowej „Matysiaiko!wiije“ —  którymli są Jerzy Janictei (repioirtaże),
■ St. Staimipfl li Wił. Żesiławsiki. .„Matysiiiakowd©'* —  jiaikio przeiciwstawiileniiie isiię ..pnaduik- 
cyjniialkioim!“ —  talk! Aie to nie Titertatuma. To wiieŁki reportaż z życiia'. Na. ogół opity- 
mistyicanie o prziysztości polskiej 1'iteiratury wij^powiladają się A. iRudniicki, K. Bran
dys i A. Słoindimsikiii. R u d i n i c k i  siądzii, że nastąpi ożjrwiienie w ruicihiu wyda'winiiiczyim, 
jeśli swoboda twórczości będziie utrzymana. Utwory miodyoh pisarzy robią na nim 
„wraiżeniie przepisanych z pisarzy zlachodnlicih"'. Zmacznie dialej w swym optym'izmiie 
posuwa się A. S ł o n i m s k i  (Nowa Kultura, nr liS), gdy pisze, że „wbrew sarka- 
nitom i  nariZi'ekainiiom, obraz lOgótliny ostatnich lat jest bardzio pocieszający. Ukiaizlało 
się kiilikianaśaiie wyibitnych powieści, zlbiorów nowel, interesujących debiutów poetyc
kich, a: s-etki przekładów z literatury świilatoiwej mówią chiluibnie o naszych wydaw
nictwach państwoiwych“. Nilesitety prezesi Z w. Literatów nie podajie n:a poparcie 

. swych poglądów żadnych przykładów. A przecież trzeba powtórzyć za W. M i c h a l 
s k i m  {Tryb. Liter, nr IIS), iż „w w*iękŝ OBCii! tłumiaczonych obecnie dzieł zachodnich 
wyobrlaźniia iniadaje odczuciu świata sens skrajmie indyTwidtualliistyiCzny, 'ograinliczony 
takimi lub innymi fafezywimi konicepcjamii, niiiekiiedy nawet aigreisywniie nihilisitycz- 
ny“. M,, R u s z c z y c  (Współczesność, nir 16) pisze o> probliemie niedortozwoju, a wła- 
•ściwle izainiLkU' nurtu historyczinego powiieściopisarsitwa i  nowelisityki w rzece by
strej pioiezji czy prozy 'oibyczajowo-^gpołecznej najnfowszej Literatury u nas". Oczy
wiste jest, że powieści' hisitoryczae nie rO'dzą się na kamienilu,, powstają czasem la-- 
tami. Buinisch np. przy,zniaje się, iż ®/4 czasiu zajmują mu studia ido powieści, a 
pisanie książki.

JMie można tu pomiinąć dość licznych artykułów n). t. mieprzyzwoiitości czy wręcz 
■pornioignafili w iliteraturze. Ciągle jeszcze młóci się ów in:ie£ortuniny memoriał rze
szowski. Uczony wywód pt. „Pornografia —  trudny problem” przeprowadza P. H o- 
r o s z o w s i k i  (Prawo i Życie, nr 7), zalecając powołanie specjialnych komdisiji zło
żonych z wybitnych reprezentantów literatuiry, sztuki i  nauki, socjologów, psycho
logów, pedagogów i prawników —  znawców zagadnienia pornografii. Komisje takie 
powinny —  jego 'zdianiem —  dtecydować w  każdisrmi przo-padlkiu, gdy aaohodzi wą)t- 
pliwość czy utwór porruoigraficzny winien ibyć pubiliikowany..,. czy i w jakim sitopniiu 
rozpowszechnianie jakiegoś utworu „erotycznego” powinno ibyć ograniczone. S. Ł a- 
s t i k  (Nowa Kultura, nr 16) twierdzi, że zakaz czytainiai czy wydawanilai takiej liite- 
ratury nlie załatwiła spra^wy.. Jego zdaniem „najsłuszniejszym-, pedlagogiicznjnm roz
wiązaniem sprawy byłoby nie posługiwanie się zakazamii czytania, lecz uodipomie- 
nie młodz'ie:ży na' b-ri2;y-datę“, a właściwie UAArrażliwiianiie na pięikno  ̂ przedle wszysitkim 
przez upowsziechnieinie piiękma słowa artystycznego (recytacje). Bojowy reportaż 
przeciw autorom memoriału rzeszowisikńegio opublikowała najmłodsza laureatka lite
ratury —  Ma-gd-a L e j a  (Walka Młodych, nr 18). Jed,niaikże za ważniiejszy z na
szego puniktu wi-dzeniila uważam artykulł M. C z e r w i ń s k i e g o  -pt. „Fetysze" (Prze
gląd Kult., nr*. 16), w którym słusznie zapytuje „dlaczego poniechainio druko-wania (po 
v/yczerpaniu kilku nakła-dów podstawowych) tanjich edycji książek w byde jakiej 
okładce i na byle jakim papierze? Paradoks zaszedł tak daleko, że w zakresie wy
dawnictw luksusowych skutecznie konkurujemy z krajami bogatymi, natomiast mo
żemy się z powrotem uczyć od niejednego z tamtych narodów, jak nasycać rynek 
tanim towarem książkowym (Włosi)“ . Czasopism 'literackich u nas jak grzybów
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w zbyt sutym barszczu, natomiast ... brak pisma popularno-naukowego (poza „Pro
blemami").

Bilbliotekarzy tpowinna zainteresować raz,prawika A. K i r c h n e r  _ Ł a d y  ki  
(Wieś Współc;^. nr 4) n. t. „Powiieść icihłopsika w dwaidzitestodeciu*', w iktóirej autoirlka 
omawia (memiail wszystkie powieści o  wisi z lat T93i3i—(r&SS.

Kryityczne uwagi o ndtefortunnym, zestawieraiu wybitinycih pisarzy współczesnych 
w „Infonmiaitorze bibliatekarzia ma r>olk ir9'5S“ ziamieszicza S t, T e  i e g  a, (Odra, nir 11). 
Istotniie trzeiba przyznać, że ;zetS'tawiende to mja irażajce luki i nieu'zaisadnjioaie niofoiili- 
tacje. Zapewne można mieć wątpliwości, czy maflny aż 100 wybitnych (!) pisarzy. 
Tyimcizaisem jedtruak siyituację w  literafturze piękniej ra.tujemy... przekładiamiil Cóż, kiedy 
pojawiają się jiuż wątpliwo'śoi, jak będzaie z przekładiami wiobec tego, że zamiLeraamy 
uzailieiżnić wydanie kislążkii iłumaiczonej od! zgody zagraniicznego aoitooia lulb wydiawcj  ̂
ma wypłaitę homoriaTtiuim w  zltotówkiaoh w Poilsce“, (Odra, nr 13). iRoik ubiegły był w za
kresie p^rzekładów niemal przieł'Omiowy,. Mimo to jednaik, jiak oika'zuje się obecnlie 
(Praca Księg., nr 17) za.pasy wydawniiictw samiych kisiięgarń z produikcji j'edinego tyiLko 
roku il05!7 wy.noszą wiartośoiowo' 5'0®/o. Rautuje tô  na produkcję obecniego' roku, gdyż 
Min. KnjJltu/ry i Sztuiki zadecydbwało —  dillai zimniejszeniiai reonianentów —  oibciąć 
tegoraczne plany 'v\^diawnicze o 25̂ — 40 ®/gi. W rezultacie nitkt z bibliotekairzy nie wie, 
czeigo się j^eszcze noioże w tym roiku sipodziewać. Nie ułatwia to' 'praicy —  stawiła bi- 
blioiteki wobec wieiikiej niewiadiomejl Trzeba więc os t̂rzec bibliotekarzy, iż infor- 
m^ator wydlany przez Insitytut Bibliograiiczny „Książki ziapowiedziane na rok 11958“ —  
m!a zmaczerue historycznie, gdyż wiele z tych piozycjii nie uikaże się w tym rtoku.

Interesujące nas spriawy produkcji iiiteratury populłlarnomauikowej omaw*iia- T. P a r_ 
n o W IS  kdl (Nowa Szkoła, nr 3). Słuiszniie pisze oni, liż „na porozumienie międzywydlaw- 
nicze oczekuje różnio'ria'ka książka pomoicmiczia: lektura s'zikolna, liiteraturai uzupeinia- 
jącia, publikacje populamonaiukowe, wydiawniictwa w  charakterze maisiowym“. Nie
stety trzeba powiieidiziieć wiraz z autorem, iż w zakresie literatury popuitemoiniauikiawej, 
ohooilaż -wydaje ją aż 115 wydiawców, jiest do zt>adiaindia i poprawdenSia prawie wszystko: 
tematyka!, sposób lautoirskiego opracowania, wyposażenie edytoirskiie itd. Na razie 
bardzo dobrze się stato, że „Wiiedza Powsziachna“ wydała ma „Dni Olświaty, Książki 
i Pirasy“ obisziemy katalog opubdiiikowanych u nas książek popudarnoniaukowych pt. 
„Co  ̂ kiedy, jak i dlaczego?".

Nie tylko księgairzy iTecz także i' bitidiiioitakarzy zainteresuje tô  co pisze o ryniku 
czytetlniczym aniany księgarz-pubiicysita Q. K w i e c i e ń  (Życie Liter., nr 1,7). Nie 

' ukrywta ion tego, że —  jeśli w^yłączymy z obliczeń miasta powdaitowe —  to efektj' 
uopwszechniania książki na wsi i w małych imiasteczikach przedstawiały się wszę
dzie żle. Oczywiście „o rozwoju czytelnictwa nie decydują odświętnie wygłaszane 
frazesy na temat książki i kuatury. Najpoważniiejszym elementem są bardzo ma
terialne sprawy: lokale iksięgarskie i bilblioteczne, ich wyposażenie, suma środków 
i funduszów przeznaczona na informację i reklamę oraz jakość pracy ludzi zwią
zanych z książką, co znów wiąże się ściśle z zarobkami tych ludzi” .

O sprawach czytelniotwia pisze siLę dużo, fragmentarycznie i bezładlnie. J. K  ą- 
d z i e l s k i  (Odgłosy, nr 10) wespół z amerykańskim profesorem specjalistą z zakresu 
socjoilogii przemyisiłu, przeprowadził tedania' obejmujące 29 p/raicownlilków w jakimś 
zakła.dlziiie w Łodzi (!) i doszedł do: następujących wniosków: 1) że czytelnictwo opie
ra sdę przede wiszysitkim na pnasdie codziennej, 2) że spośród, badanych czyta ksiiążki 
tylko 1© osób 'C5i0”/o), a na.jpopuilaraiejsii pisarze to (już ‘wiecdel); Sienkiewicz, Kra- 
szewisikii, Prusi, Konopnicka, Orzeszkowa, Reymiont, a więc oi sami od kilku dziesięciu 
lat klasycy! Literatura współczesinai czytana' jest siłabo(.

Inaczej przedstawiają się te sprawy w takiej np. Bochni, gdzie wzorową pracę
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z czytelnikiem rozwija Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (Przekrój, nr 682),
o cziym entozijiaistycznie pdsize J. K a l k o w s k i  Tam mjwiększą popuiamioiścdą cie
szą się: „Tłumaczenia wispółczesnej literatury zagranicznej, szczególnie tej, która 
udiostępmiiiona zositała polskiiemiu- czyteliniikbiwi w  ositaitnich iliatiacti, j'alk Hemimigwiay cz,y 
PaiuillkneP. Literatura roizirywikowiai, senisacyjn.OHkr3̂ irniinalQia'. A  także książM o ostat
niej wojnie, wznowiemiia Kossak-Sziczucildej i Rodziewiiczówiny i ikliasyiklai oIbca“.

Gorzej jest z czytelniatwiem na wisii, mimo że w noku ubiegłym wypożs^czało' kistiąż- 
ki z ibóibliiiotek giromadzlkich i pumfctów tailblioteczaiyicih 1 729’ 00'0 czytelnifeów (Dziennik 
Ludowy, nur 106). Jest to przecież zaiedwiie ll',2'’/o ludności wsli, iNajilepiej rozwilmęte 
czytelnictwo jest w woj. bydgoskim (16,9%), najsłabiej w katowickim (7®/o).

Na .brak itradycjii kultury czytelniicziej, zWłaszoza u młodszego pokoleniia, la panziede 
WBizystkitm! :bnak przemyślanycłi i sikutecznycih, metod upowszechnieinda książki faicłio- 
wej idla wszystkólcłi kategoirtii zatrudinionych —  od iroiboitnifca dio główinego imżymlifera 
czy technologa —  wska2:uje Zycie Warszawy (nr 101), wytykając wielu resortom, że 
niie uporały sdę ze sprawą oirigiamizacji bibiliiotek ifaicłiO‘wychL „O kilku przyczymacłi 
zieigo stanu iczyteikiiiictwa czaisopiism technicanych" pisze w udiokumentowanym arty
kule A. Łd l g o c k i  (Przegl. Techn., nir 6).

Dla piolskieigo czyteln:ika miewątpiliiwttie ibardzo interesujące są informacje o pinae- 
mianach. zachodzących w prasie amerykańskiej (Dziennik Zach.., nr 104) oraz o prasie 
amgieilskilej {Tyg. Powsz., nir 17) —  te ostatnie niapiis'ane przez znanego  ̂ literata Zb. 
G r a b o w s k i e g o ,  przebywiająicego w Londyniie.. Oodlziemna prasa angielste spada, 
ilość diziemindków miaieje, tiibecnie jest ich około istuL Natomiast rymiek książkowy 
Ang'liii stoii 'dialej na; pierws^zym miiejscu w  świecile (20 000 ts t̂ułów!)..

Z  (Liteznych lartykułów o ibiibliotekaidh trzeba tutaj wspomnieć choćby o dwóch: 
A. Ł ą c z y ń s k . i e j  \(Tyg. Zach., nir 17) „O miejsMoh bibiliotekiach“ oraz Z. K w i e 
c i ń s k i e j  {Tryb. Ludu, nr laO') „O Bilbliotece Publicznej m. st. Wairiszawy“. Łą- 
czjyńiska itwiilerdlzi, że .trzeba „przywrócić bibliotekom normatoy clhiarakter: rozrywko- 
wo-oŚAV‘ilaitcra'y“ 1 wprowtadzić opłaty miesięczne od '5— 10 zł zależnie od' jakości bi
blioteki” . Wydaje mi się, że na to jest jeszcze za wcześnie. A cały artykuł ma cha
rakter raczej dysikuisyjiny. '

Godne uwagi są artykuły Z. W  as i i  e W s k i e g o (Odra, nr 17 i Tryb. Liter., 
nr 17) o Towarzystwie Przyjaciiół Ksiiążki, zawiąziamym w Warszawie. „Poliigrafika“ 
w kilku zesizytach porusza zagadalieni'e opraw ibiibdiiotecznych,

J. Koi'pala

POLSKA BIBLIOGRAFIA PEDAGOGICZNA 1944^1951. T. 1. Nauczanie przed
miotów ogólnokształcących. Oprać. Feliks Korniszewski. Wrocław 1955— 1957. Za
kład im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia 
Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. Z prac Instytutu Pedagogiki. Cz. 1: Naucza
nie przedmiotów humanistycznych 1955 ss. X X X I, 250; cz. 2: Nauczanie przedmio
tów matematyczno-przyrodniczych 1955 ss. X X X V I, 321; cz. 3: Przedmioty arty- 

styczno-techniczne — wychowanie fizyczne 1957 ss. X X IX , 195.

Piśmierundctwo związane z zagaidmieniami pediagogiki' stanowi poważną pozycję 
w polskim pO'Wojeininycih iruchu 'wydawmiczym. Nie zawsze jednak jest ono dosta
tecznie znaoe i wykorzystywane przez niauczycdieli i działaiczy loświatowych. Praca 
dydaktyczna i wychowawcza poohłamiia zoaczną część ich czasu, na poiznanie wy
ników (nowych prac teoretyczinych i oisiągaiięć praktycznych zostaj.e go niewiele.
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Tym ibardziej ceinina jest imiiicjaitywia isystematyicznego opracoiwywainiia powojennej 
hibliiogirafii pedagogicaniej podjęta przez 'lostytut PedagiOigiikl w Wanszaiwie. Jej 
realiizacjia zapiewnii niauczyciielom i oświatoiwoom ła t̂we i szybkie zoriientowanie się 
w pubJiiikacjach ma .iauteiresujący ich temat. Dtoitjychczas uikazał siię dirutóem 1-szy 
tom Polskiej bibliografii pedagogicznej obejmujący piśmienmiotwo za pierwsze lata 
powojeniTie: 1944— 51. Dalsze tomy za następne lata ukaiżą sdę jako kolejne roioznika.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że Polska bibliografia pedagogiczna za lata 
1944— 5̂1 wykazuje publikacje na temat teorii i praktyki nauczania przedmiotów 
ogólrupikształcących w przediszkoliach i szkołach wsizystkioh typów li stopni (z wy
jątkiem szkół wyższych), a także w szkołach i na kursach dla pracujących.

Dobór miateriału pod względem piiśmieainiiiczio-forma Înym przedstawia :się bogato. 
Znajdujemy w Bibliografii wiadiomości o pracach teoretyczny oh, kry tycznych, 
metodycznych, opisiowych i sprawozdawczych oiraz tekstach urzędowych (progra
mach oraz aiistrukcjiaich i fcomentarzach w sprawie ich realizowania), podręcznikach 
i materiałach pomoicniczych. Sprawa lektury szkolnej została potraktowana z za
łożenia niejednaliicie. Znajdziemy -w Biibliogiraifii opisy wszystkich publikacji stano
wiących ilekturę szkolną z przedmiotów matematyczno-^przyrodniczych. Podobnie 
opisano wszystkie pubhkacjie będące lekturą z języków obcych. W  zakresiie linnych 
przedmiotów humanisityicznyoh ograniczono się do zarejestooiwandia ogłoszonych 
spisów leMury^). Poza wskazówikami ułatwliającymi poszukiwanie tekstów lektury 
szkolnej znajdziemy także w Bibliografii informacje o publikacjach omawiających 
z dydaktyczniego punktu wlidzenia posizczególne pozycje le'ktviry. Polonistów zainte
resuje zapewne fakt, że znajdą tu także publikacje oiriiiawiające ogólniej zagadnie
nia literatury d czytelnicitwa ■ dzieci i młodizlieży.

Pod względem wydaiwniiczo-formalnym Bibliografia nie stosuje żadnyich ogra
niczeń; opisuje zarówno publiikacjie isiamoistnie (książki, broszury) jak i artykuły 
a nawet fragmenty książek lub lartykułów —> wszelkiego rodzaju jednositki biblio
graficzne, jakie ukazały się w Polsce w okresie objętym Bibliografią z wyjątkiem 
czasiopiism jako oaiłościi. Pominięcie czasopism pedagogicznych wytłumiaczyć można 
tym, że zawantość ich opisano jako poiszczegóLne artykuły. Jeśli by jednak ktoś 
poszukiwał wiadomości, jakie cziasiopisma p^edagogiczne wychodziły w tym okresie, 
może zebrać potrzebne mu informacje przeglądając jeden ze spisów pomocniczych 
Bibliografii —  wykaiz iczasopiism wykorizystanyich przy jej sporządzaniu. Warto 
wspomnieć, że znąidziiiemy tam w układzie alfaibetycznym tjrtuły czasopism nie 
tylko pedagogicznych, lale i innych, o odmiiennym charakterzie (np. Myśl Współ
czesna, OdrodzenJie, Mairyniarz Polski, Meander, lYSody Technik, Pediatria Polska, 
Śpiewak). Wykorzystanie tak rozległych tematycznie źródeł pozwoli pedagogom 
odkryć niejedną ciekawą publikację, której nie spodziewają się znaleźć w czaso
piśmie poizomie nlie mającym nic wspólnego z ziagadniieniami nauczania.

Zasięg chronologiczny Bibliografii obeijmulje oikres od 22 lipca 1944 do 3'1 grud
nia 1'951 roku. Zanotowano jedmak także nieliczne pozycje z lat późniejszych, jeśli 
są to dokończenia lartykułów drukowanych w odcinkach lub 'ogłoszone później 
recenzje publikacji z okresiu objętego Bibliografią.

Bibliografia wykazując pŁśmi'ennictwo z terenu Polski notuje oczywiście przede 
wisizystkim pracie 'oryginalne w języku polskim lub tłumaczeinlia na język polsiki. 
Kilka piozycji w języku lobcym aanptoiwanych w Bibliografii stanowią a^rtykuły

1) Z przedmów do cz. 1 i 2 pierwszego tomu Bibliografii można by mylnie^ 
sądzić, że w zakresie wszystkich przedmiotów humanistycznych zarejestrowano 
tylko opublikowane spisy lektury, a ' nie jej posziczególine ipozycje.
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metodycznie w języku rosyjsikim przedrukiOWiaine w polskim dwumiesięczniku Język 
Rosyjski oraz leiktura szdkolinia z języków obcych.

Polska bibliografia pedagogiczna wykazuje zgromadzoiny maiteiriiał w układzfie 
rzeczowym. Omawiany pierwszy tom składa się z trzecih części iotoejmujących 
kolejno: 1. nauczianŁe przedim:iiotów humaniisitycznych, 2. nauczan.iie przedmiotów^ 
matemaityczno-‘pxzyrodn!iiczych, 3. przedmioty lartysityczno-techniiczoe —  wychowa
nie fizyczne. Każda z tych części dzieli się dalej na rozdziały zawierające mate
riały na tem.at poszczegóilnyich przedmioitów. Tak więc w części 1-iszej miieści się 
materiał dotyczący nauceaniia języka ojczystego, języków obcych (rosyjskiego, 
airiigieliskiego, francius-kiego, niemieckiego i języków klasycznych), hisitioirii, niauki
o Polsice i świlecie współczesnym, logifcii. W  części drugiiej znajdziemy publikacje
0 nauczaniu maitema.tyki, fizyki i astroniomii, chemii, biolo.gii oraz geografii i  geo
logii. Na zawartość części trzeciej składają się rozdziały o nauczaniu rysunków, 
pracy ręcznej, śpiewu i' o wychowaniu fizyoznym. Ponadto kiażda z wy mienionych 
części swój końcowy rozdzliał poświęca na chronjologiczny wyikaz opublikowanych 
zarządzeń, instrukcji i urzędowych komunikatów w sprawie programów nauki, pod
ręczników i pomoicy miaukowych dots^zących ogólnie niauczainia grupy przedmiio- 
tów objętych tą częścią. (Zarządzenia, instrukcje d komentarze dotyczące wyłącznie 
jednego z przedmiotów wohodzą w skład rozdzliału przeznaczionegio na dany przed
miot). Dalszy podział materiału w ramą^ch kiażdego rozdziału kształtuje się według 
v;spólnego schematu, któregio poszczególne punkty wprowadzia się zależnie od ma
teriału 'istniejącego w zakresdie danego przedmiotu. Na pierwsze miiejsce wysuwa 
się grupa opracofwań ogólnych. Po niej następuje grupa tekstów oficjalnych i ko- 
men'tarzy do nich. W  trzech kolejnych podgrupach (programy nauki, instrukcje 
programowe, ich omówienia) ułożono tu materiał Â êdług typów i stopni szkół, 
których te teksty dotyczą. Dalsza grupa —  to opisy publikacji na temat organi
zacji, metody, formy i wyników nauczania daneigo przedmiotu. Poszukując mate
riałów na te tematy trzeba pamiętać, że syntetyczne opracowania metody nauczania
1 poidręczniki nauczania znajdują się w gaiupiie opracowań ogólnych, a publikacje 
metoidyczne o wykorzystywaniu podręczników danego przedmiotu i wszelkiego 
rodzaju pom:ocy nauko^wych wcho.dzą do trzech następnych grup: podręczniiki i ich 
stosowanie, pomoCie naukowe i ich sitosowanie, pracownie —  urządzenia —  sprzęt. 
Ostatnią grupę stanowią publikaicje na temat pracy piozalekcyjnej. W  większości 
grup zastosowano dalszy podział materiałów według typów szkół i poziomu naucza
nia, a jeśli materiał tego wymagał, —  dzielono go według pioszczególnych zagad
nień. Dokładne zorientowanie się w zawartości i układzie każdego rozdziału ułat
wia niezmiernie szczegółowy spis treści dodany do każdej- z trzech części Biblio
grafii.

, Aby umożliwić lUŻytkownikom szybkie odszukanie materiałów nie tylko w za
kresie ich specjalnioiśoi ale i szczegółowych ziaiinteresowań, autor Bibliografii uzu
pełnił każdą część indeksami: osobowym i przedmiotowym. Indeks osobowy obej
muje w układzie alfabetycznym autorów i zespoły autorskie oraz współpracow
ników biorących udział w  powstaniu pulblikacji opisanych w Bibliografii. Do 
indeksu osobowego włączono ponaidto nazwiska osób będących przedmiotem opra
cowań, mimo :iż Bibliografia posiada przecież taikże indeks przedmiotoi^wy. W rezul
tacie tego założenia poiz. 2>89 -), stanowiąca konspekt lekcji języka pols^kiego po
święconej omówiieniu „Kiordiiana” Słowackiego otrzymała w indekslie osobowym 
zapis pod hasłem: iSłowiacki J., a w indeksie przedmioto'wym poid tematiem: „Kor
dian’’ Słowackiego. Wąskie ramy recenzji informacyjnej niie pozwalają na szerszą

)̂ Wszystkie cytowane przykłady zaczerpnięto z części 1-szej Bibliografii.
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analizę li ocenę tej zasady. Nie wywoływaJiaiby oma zresztą wiięksizegio sprzeciwu,, 
gdyby nie 'to, że doistirzega sdię pewne mielconseikiwencje w  jej stosiowaniu, które- 
zasygnaliizuję przez podanlie itoiliku przykładów. Np. p-oz. 288, która jest 'omówie
niem metody opracowiamia ma lekcjach języka piolskiego .twórczości Orzeszkowej,. 
poza tym, że jiest zapisaoiia w  indeksie osofoowym pod hasłem: Orzeszkowa E., 
występuj'6 także w dndeteie prizedmiioitowym pod -tematem: Twórczość Orzeszkowej;, 
w tymże indeksie przedmiotowym znajdziemy lodsyłacz: Orzesz'kowia zob. Twór
czość Orzeszkowej. A  więc hasło osiobiowe weszło do .indeksu przedmiiiotowego choć- 
tylko w formie odsyłacza. Mniiej pomocy znajdzie w indieksaich użytkownik poszu
kujący publikacji na temat „Siłaczki“ Żeromskiego. Pozycja 171 nosząca tytuł: 
„Próba opracowania „Śiłaczki“ Żeromskiego nie została zanotowana w indeksie 
przedmiotowym pod tytułem utworu, którego dotyczy; trafić do niej można tylko 
przez poszukiwainia w indeksie osiobowym pod hasłem: Żeriomsikii. Zdarzają się 
nawet groźniejsze przeoczenia. Nie ma w indeksie osobowym hasła: Broniewski,, 
ani w  ;indek£iie przedmiotowym tematu „Elegia na śmierć W^aryńskiego” mimo że 
poz. 177 opisuje protokół z lekcji poświęconiej na omówienie tego utworu. W po
dobny sposób „umknęła” z indeksów .priacâ  opisana w poz. 178 o „Panu Tadeuszu”, 
a w poz. 176 o ,,Janku muzykancie”. Przypisać to nałeży przeoczeniu, bowiem 
autor Bibliografii miie wspioimlinia w przedmowie o jiakiejkolwiek selekcji przy 
wprowadzaniu zapisów do imdeksów. TrU'dności w korzystaniu z indeksów nasu
wają się nie tylko przy poszukiwaniu haseł osobowych lub tematów stanowią
cych tytuł jakieigoś utworu. W  lindekslie przedmiotowym dostrzega się niejedno- 
litość zasiad ustaiamia tematów. Krótki wstęp poprzedzający ten indeks informuje, 
że „...tematy ogólne, np.: metody nauczania, podręczniki, wzięte są ze spisu treści,, 
tematy zaś szczegółowe, np. akcent w  nauczaniu języka poilisikiego, cele naucza
nia —  z zawartości treściowej poszczególnych pozycji bibliiogriaficznych...'’ •'’) Tym- 
czasiem można znaleźć przykłady pominięcia w indeksie tematów szczegółowych 
(wyniikających nawet z tytułu pozycji). Np'. p:oz. 207 moituje pracę, która może dać 
nauczyicielowi wiskaizówki dotyczące opracowania ma lekcji polskiego okresu Od- 
rodzeniiia. Indeks przedmiotowy nlie posiada wcale tematu: Odrodzenie. Na próżno 
będziemy także poszukiwali w tym indeksie tematu: Poezja,^) mimo, że poz. 291 
podaje opis pracy prof. Z. Libery na temat omawiainia współczesnej poezji na 
lekcjach polskiego. Obie wymienione tu pozycje można znaleźć w indeksie przed
miotowym tylko pod tematem „Literatura piękna na lekcjach języka polsikiego” 
wśród szeregu innych numerów pozycji. Trzeba przejrzeć 25 opisów, żeby sitwier- 
dzić, czy któryś z mich nie dotyczy tematu Oświecenia czy poezji. A  przecież 
w tym samym indekslie znajdziemy tak szczegółowe tematy jak choćby mp.: 
Legendy, Partyjność nauki 'historii, Piosenka w nauczaniu języka rosyjskiego. Poli
technizacja — przykładowe -wytyczne dla niauczycieli jęz. polskiego.

Przytoczone tu przykłady świadczą o tym, że indeksy niedostatecznie spełniają 
tu swą rolę przypadającą im w każdej bibliografii.

Metoda opisu zastosowana w Bibliografii nie wymaga szerszego omówienia. 
Oparto ją na odpowiedniej inormie bibliograficznej. Na specjalne podkreślenie za
sługuje stosowanie w Bibliografii adnotacji uzupełniającej niedość jasne tytuły 
publikacji a nawet wyszczególniającej ich zawartość. Przypomnę jeszcze, że recen
zji i polemik należy szukać w Bibliografii przy opisach prac, których dotyczą.

Polska bibliografia pedagogiczna obejmuje z igórą 5 tys. pozycji. Przy tak 
licznym i różnorodnym treściowo i formalnie materiale pewne' usterki w opraco-

•■’) Cz. 1, s. 229.
Jest temat: Nowa poezja w sizkole; nie wymieniono jedinak przy nim poz. 29L
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M̂ amiu były meujniknione. Nie zmniejsza to jediiak wairtości podjętej inicjatywy 
udostępnienia inifoirmacji bibliograficznych pedagogom dążącym do doskonalenia 
swej ipracy dydaktycznej przez studiowanie literatury zawódowej. Pierwszy tom 
Bibliografii będzie im w tym służył dużą pomocą.

Janina Wilgat

ROCZNIK LilTERAiCKI H956. Warszawa 1957 PIW, 8° s. 677, cena zł 70.

Rocznik —  poza notami od Redakcji —  składa się z trzech głównych działów: Li- 
teirtatuirta polsika, Diteraitura oibca w przekiładiach polskich, Miiscelaaaeal. Nia końcu zia- 
miiieszczoinio: lindeks' niazwiisk.,

Działy giłówinie obejmują szereg nozidiziiiałów. I tak mp. Dzoiaił pt. „Liteiratuira poiliskia" 
zawiera. !Tozd'ziia'ły: Liryka, poemait; Powieść, opowiiadania, satyra.; Reportaż; Piamlęt- 
niki, wspomnieinia, listy; Esej; Publicystyka; Krytyka literacka; Teoria literatury; 
Hilstoria literaitury poilskiej wg epok; Hisitoria ILtenatury powszechmiej autorów' pol- 
skicih wg języków; Liteiraturiai 'dla dizieci; dnediiita, nowe opraicowanila, wznowienia'.

Dziiął „UilteratiHia obca w  ,przekłaidlaich“ zawdera 26 rozdziałów 'omiawiających wg 
kolejiruoiścii ailfabetu literaturę poszczegokiyclh narodiów, zbiorek „Smak winnic Twioiiich“ 
pod oBolbinisTii tytułem Variia oraz Hisitordę fliiteraitiury powszechniej autorów otoicych 
(3 p'0zy€je);.

„Dział „Misicelaniea“ zaw'iera rozd'zila^: iNaukai o książce, bibiilografia!, słowniki; 
hietorda sztuiM; hisitoria moizyiki; teatrialiia; Ihiistoria:; fLLozofiia; Poilsfcai: ksnaj, folMor, 
zabylMi; Idterajtura polska i o Polsic© m  granicą; diariusz wydarzeń literackicłi'.

Prawiie każdy rozidział w  k ażd j^  dziale sikiładla się z dwui częścd': zestawieniia bi
bliograficznego i syntetycznego omówienia krytycznego. Tylko bardzo małe zesta- 
wieniia ibilbliognaficzne nie są omiaiwiane np. literatura abisyńska. {1' pozycja), litera
tura australijska (1 pozycja), literatura cygańska (1 pozycja), literatura holenderska 
(2 poizyoje),.

Nile zmiailiaziy iteż specjailniego omówieinia pozycje saityryczne z ziakresiu publicystyki 
i felietony, co mjożnia luzlaisiadlniić tym, że o sprawach tych mówi się częściowo  ̂w innych 
rozdziałach'. W  przeciwieństwie dio Rocznika 1S55 bardzo .po macoszemu potraktowa
no literaturę dzi'ecię;cą di młodziieżową. Jest wprawdzjie zestaw bibliograficzny, który 
pomija tylko ksiiążeczki dla najmłodszych, alie brak jest łaytycznego omówienula: tego 
działu. Redaikcjai itak .uzasadnia swioje stanoWisiko: „omawianiie tej dizifedziny piśimien- 
nictwa niależy do pedlagogów, 'nie do krytyków". TtaudnO' w tym miiejsicu wdawać się 
w spór ico dio słuszności tego staniowiska —  dHa bibliotekarzy pomijanii.i6 tego działu 
jest niewąlpliwiie ibardzfo diużą sitratą.

Chiairaikter wydiawniictwa niarzuca wydiawcom pewne wiarunki, do których muszą 
•się oni diostosowaić. Głównym warunkitem. tej pracy j’est konieczność objęcia bardzo 
szeroiMiego imiateriiału oraz opracowanila. go w s,tosunkowo krótMm czasie przez czło- 
wiieka kompetentnego, mjożlliwiie wybitnego fiachowca śledizącego' w  diodiatku S'kirupu- 
latoie całą produkcję, iziarówinio po^zycje najwybitniejsze jak d miernoty. Aby całość 
zagadnień produkcji mogła objąć jedna osobanie może być mowy, dlatego też za- 
choidEi bezwzględna koniecaność skompletowania ciałego. zespołu fachowcowi, 'którzy 
przeanalizować i ocenić mogą przynajmniej główne dyscypliny i najbardziej repre
zentatywne utwory.

Trzelba tu od razu s^twierdzić, że niazwiisto ludizi opracowiujących główne dz,iiały 
mówią siamie za siLebie, weźmy Mika dla przykładu: (R. Matiiszewiski, M. R. Mayeniowa, 
J. Ziomek, H. Markiewicz, J. Krzyżanowski, G. Sinko, M'. Ramiicka:, S. PtoUak, Z. (My- 
cielski, A. Gieysztor, Większość niaawisk powtarza się z roku ubiegłego, oo gwaran
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tuje "właściwy poziom oiraz cdągiość ziasiadini,czyich myśli krytyc2nyc!h, ikonsekwienrtaie 
i syisiteorDaityczsne wykia^ywiaiiiie bnaków, zmiedoiciąiginiięć czy przeoczeń.

Optracoiwianiia litenatuiry z poszłczegóilnych dlziedzliini, roidaajów czy grup niarodiowo- 
ściiowycłi przez różnych b̂ adlaiczy czy krytyków ma niiewątipliwfiie swojie strony dodat
nie dhiociilażby w  tymi, że można dbibrać rzeczywdstycih facibowiców zniająicych bardzo 
ddbrze swój przedmiot, a; jediniocześniie osiągnąć bardzo róiżnotrodinje foirmy aniaiMzy 
oraz różne piunikty wiidlzienia ma sprawy iliiiteria'tuiry .i imauk haumianiisitycznych. Opraco
wania te mają jednak i swoje bardzo poważne strony ujemne. Podstawowa wada, to 
nierówmiomieime fcryiteiriia o'cieiny poszczeigó'lmych ginup litertriitury.

Szifcice zawiairte w iRoczndiku wyrażają poglądy poszczególnycih iautorów, są to 
subiektywnie oceiny oparte oczywiścdie 'ma prziesłiainikaoh naiUikiowych, aile potraktowane 
w kaitieigoiriiiaicih eseju, a nie Msitorycizmoliteiracikiej roaprawy oiaokiawej, CPrzy różnych 
założeniach ideowo artystycznych różne są 'kryteria kwalifikaijące poszczególne 
utwory liitieiracikiie. II taik np. dte BłońsMeigo najwyżs'zym autoirytetem w  aaikresie kry
tyki literackiej jest A. Sandauer i tym samym sądy przez niego głoszone. Dla 
WyM' ma,’ Błońsifci uzmlanii© tylko za jegOi 'dlziałalmość w pierwszych latacih po wojnie,
o innych niech mówią cytaty. „Kott głosił powrót do przelbrzmiałych form, tymczasem 
ewolucja giaituinków świadiczy o nlieodwrlacalnych przemiiamach świaidomości kultu
ralnej” ... „Konkretne propozycj€|Kotta padały więc w próżnię, popularność zapewniała 
mu raczej publicystyka obyczajowa” <s. H39). Te niewątpliwie jednostronne oceny 
różnią się w zasadniczy sposób ęd ocen Matuszewskiego, który stara się dać możliwie 
wiele informacji, usuwając w cień poglądy własne, a jeszcze bardziej od ocen Kijow- 
s-kiego, który zakładając własne koncepcje rozwoju prozy nie uznaje Ikryteriów sto
sowanych przez Błońskiegd, ani przez innych autorów. Ujawnianie czy nieujawnianie 
własnych często oryginalnych poglądów nie zawsze idzie w parze z rzetelnością nau
ko wo-iniformacyjną podawanych sądów oraz sposobami referowania tych sądów. 
Weźmy dla przykładu J. Krzyżanowskiego —  jego sądy częsrto nawet dowcipne i złoś
liwe są krótko ale rzeczowo umotywowane, poparte przykładami, natomiast sądy
H. Elzenberga są często zasadnicze i oryginalne, ale na tyle dostatecznie nie umo
tywowane, aiby mogły odbiorcę przekonać. Cytuję, aby nie być gołosłownym. Autor 
stwierdzając, że do raku 1956 wydawano tylko literaturę ze względu na jej wartości 
propagandiowe, tak pisze na str. 375 „Z Anatola France’a, który pisał i rzeczy piękne, 
wanoiwiioino jak na złość „Wyspę Pingwinów" —  isiatyrę w pierwsizych rozdziiałach, 
mioiże i inie ppzfoawionią fantazji, aKe w siumle równie oschłą jak ndedtowcipną —  oraz 
„Hiisitorię współczesną", idzieto o wartości iteż co naijmniej wątpiliiwej", a na str. 383 
tak pisze o Fr. Sagan „Witaj smutku", rzecz jest wybitna lU autorki tak młodej
o zdolnościach obserwacyjnych wprost nie dp wiary, jak też o fenomenalnej inteli
gencji —  'ChociLaż zakres tej initellgencjdl jesit niecO' wąski i ogramcza sdę do tak zwia
nych „spraw życdiowyc!h“, w tym mniej więcej zniaicziendu, w jakim zwrot ten pojmują 
kobiety". Przyjmując nawet, że cytaity diobnane są tendencyjnie, to w stwierdzeniach 
tych jest widocznie zachwiandie ogólnd'e przyjętych kryteriów loceny utworów łite- 
rackiich.

Możnia nie godzić siię z podziałem A. Kijowsikdego (s: 64, 65i, 66i, 67) nai ksią̂ żkd' hi- 
stoiryczne spełniające rolę popuilaryzatorską, i iksdążkij. które tej noli nie spełniają. ■

Nierównomierność kryteriów poszczególnych autorów powoduje zbyt ostrą ocenę 
jednej girupy liiiteratury, a pobłażliwość w stosunku, idb Jiitsraituiry słabszej, np. oicena 
literatuiry franciuskiej i bułgarskiej.

Poważną przesizikodą w użytkowaniiu Boicznika będą jeszcze nierównomierne spo
soby omiawdania utworów i tak np. H. Eaniicki pirzy literaturze nd'emite'ckiej omawia
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treść wybiitniiejszycli utworów, W. Zawiadaki sitreszicza naweit pamiiętndk A. Wjnsoc- 
kiego „Sprzed pół wieku", a G. Sinko omawiając literaturę amerykańską ogranicza 
się prawie wyłącznie do analizy poprawności czy niepoprawności tłumaczeń.

Podlane tu uwagi czy zaisitraeżeniila miają n)a celiu zwrócenie uwagi, aiby ocień' IRocz- 
nika Literackiiiego nie przyjmować ib-ezkiryty'cznie,, jako wyTioików nie podlegających 
dysikusji. Uwagi te nie przefkreślają ogromnej wairtości informacyjnej, jaką Rocznik 
posiada, gdyż obok sądów niewątpliwie isubiektywnydh jest wiele cennych infor- 
miacji, iktóre są tak potrzebne w pracy z czytelnikiem/, a których brak odcziuwia każdy 
biibliotekarz pracujący w większej wypożyczalni qzy czytelii;i.

Jâ kiie to będą materiały, a więc: wiadomości O' tym, co ukazało sdę w  roku omó
wionym w Roiczniku, sprawa pozorni© forimiailna, ale jakże często wymiaigająca. dłu'g!ich 
posiziukiiwań. Wediług aifabetycizniego indeksu znajdujemy poszukiwaną pozycję 
w przeiciągu paru minut. W  zakresie iliiteratuiry piięknej ukaże się co pirawda znany 
już bitoiliotekiairzom arocznik Insitytutu Bilblioigrafioznegoi pt. „Litoaituna Piięknia“. Pu
blikacja ta nie zawiera jednak działów pokrewnych, nie ma też syntotyiczniego pod- 
siumowaniiia doorobku.

Koirzystande z obydwu riOczniików jest t!ym wygodniiejsze, że oibydiwa tikłady są 
bardzo do siebie zbliżone i .ukazują się prawie w tym samym okresie. „Literatura 
Piękna“ wyprzedza itylko o jeden rok Rocznik Literacki.

(Najiistotruiejszymii inifo^rmacjama są niewątpliwie wiadomości o  poszczególnych pi- 
■sairizach obcych oraz P'0Średnie o- .tóerunkach iliteraicfcich przez nich reprezentowanych. 
Inrfoirmiacje te zebrane za ilat kilka dadzą przybliżoinjy obraz posiaczsgólnych iiteratiur 
współczesnych, których reprezentatywne dzieła będą znajdowały się w naszych bi- 
bliiiotekach. Nie bez znaczenia są bardzo sikrupulartne oiceny przeikładów. Informaicje 
te są szczegóilnie ważne w obecnym okresie, kiedy tłumaczy się bardzo dużo i zdarza 
siię, że wybitnta- pozycja, przetłumaczona' naiestarannie i ni© oddająca istotnego siensu 
il 'isitotayich walorów utworu wytwarza fałsaywy obraz o pisarzu, zniiiechęcając czy
telników do ciałej jego twórczości'.

NdezwyMe 'Cennym rozdziałem, jedjmym w  naszych dotychczaBowyich publdka- 
ejach, (jest zestawienie literatury polskiej i o Po-lsce za granicą. Nie jest ono co 

■prawda pełne, niie ma też poza opiistami blibldograficznymi żadnych informiacjiil co do 
wartości naukowych czy artystycznych i treści poszczególnych pozycji, niemniej jak 
na początek, informacje te dają nam orientacyjny obraz, co wydają pisarze emigra
cyjni, co z pisarzy polskich tłumaczono na języki obce, co o nas piszą poza gra
nicami kraju.

W  sumie tom przynoisd' biardlzo wiele nie'ziwyMe różnorodnych i cennych ihfonma- 
cji, zarówno bibliograficznych jak i teoretyczno-literackich i winien znaleźć się 
w każdej większej bibliotece podręcznejl Kompleit Roczniika Lditerackieigo to swego 
rodzaju encyklopediia literiacka niezbędna w  każdej bibliotecel

S. Siekierski

BIBLIOTEIKARSTWO POWSZECHNE. Praca zbiorowa pod red. E. Pawlikow
skiej [T. 1], Organizacja i urządzenie biblioteki. T. 2. Księgozbiór biblioteczny. War
szawa 1957— 1958 Stow. Bibliot. Polskich 8° s .195; s. 250.

Jak wskazuje podtytuł oraz przedmowa, „Bibldotekarstwo powszeichne” jest pracą 
zbiorową, 'omawiającą zagadnienia z dziedziny bibliotekarsitwa powszechnego na tle 
historycznego rozwoju. Oparta ona jest na uzupełnionym i rozszerzonym „materiale 
zawartym w  s'kryptach 'kuirisu .korespondencyjnego dla pracowndków bibliotek pow- 
szechnych“. Zbieżność ta jednak nie czyni z książki podręcznika w ścisłym tego
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słowa zmaczenki, bowiem bardzo często podaje cróżaue motaliwośca rK̂ zAwązywainiiia tycłi 
samiy clh epnaTM.

Pu)blł!kiacja ma składać się z cizt&recłi luźno ze soibą temaitycznjie zjwtiązainych części. 
Dwie pierwsze, omiarwiiane (tiu, diotyczą ocrgianizsacji i urządzenia biblioteM; dwie na
stępne poświęcone będą ziagadniiendom sltmuktuiry, pTOdiuikcjd i funkcji spiołecznej ksdąż- 
ki, a taikże proiblem'om służby info r̂mfacyjinio-ibiblioigraficziniej, ihistoirii iksdąiiki i biblio
tek, połityM bibliiiotecznej oraz oirgiainiziacji biblioitefcairstwa w Polsce.

Według założenia książka ma dać pomoc przy kształceniu bibliotekarzy bibliotek 
pows0ecilmycłi; ma lObjąć ciałość najważniejsizych problemów bibliotefcarstwa pow- 
szecłinego, isłużyć jako podstawowa lektura do systematycznego samokształcenia 
i dokształcania zawodowego i wreszcie ma być kompendium wiedzy bibliotekarskiej 
przynjoiszącym odpowied'z:i na doraźne wątpliwości wyiniikle w ' toku pracy bibliotek 
powiatowych i  giromadizMicłl'. Czy irzeczjrwiściie prac.a odpowiiiada tym ziałiożeniom? 
Ocenia jest 'trudte i to z w;ielu przyczyn, lecz prziedle wszystkim dlatego, że „Bibliio- 
tetersitwo ipowszec’hine“ isikupia airitykuły różnych osób, podichodzących indywidual
nie do omiawiiainych przez siebie odcinków pracy ibiblioitekarskiiej. Chcąc je skon
frontować z ziałożeniami pracy jiarko icaiłośicii należy rozpatrzyć kodiejno wszystkie 
rozdziały wchoidzące w sikiad obydwu tomówt,

Tom pierwszy zawiera rozdziały w następującej kolejności; R. Przelaskowskiego;
1. Biblioteka i jej organiiaacja; 2. P'lainlowia.nie i spriawozdiawczość biblioteczniai, oraz 
rozdział E. Kossutha i F. Sedlaczka; Lokal i urządzenie biblioteki.

W  rozdziale pierwszym autor daje definicję biblioteki oraz szereg uwag ogólnie 
chaiiaikteryzujących te plaicówkii. Znaczna ich część poświięcona jest przeprowaidzemiiu 
pO'diziialów bibliotek z uwziględnieniiem kilku różnych kryteiriów!. Niestety, są one 
przeprowadzone chaotycznie, przy niesprecyziowainych •tfî yriaźniie ziasadach, co pro
wadzi do inieikonisiekwencji w  &ch tolasytflikiacji. Zakresy bovi '̂em poszicziegóinych czło
nów p0'dz)iia'łu''krzyżują się.

Po ,uw!a:gach ogóikiych rozpatrywane sią zagadnienia organizaicji zbioirów, pomocy 
biblioiteczinych, udiostępniania, lokalu i personelu. Podsumiou^niiem tej dość sziczegó- 
łowej analM'zy jest omówienie stmiktury oangantoacyjnej biiblioteki z podamem jej 
przykładów. Rozidziiiał kończy się wywodami na temat orgaiTizacji i (noraniailizacji pra
cy oraz na temiat sieci i ich istriulatury. Zia'gaidinienie sieci, miimio jegio ważności, po- 
tratetowanoi zdawkowoL

Artykuł o organizacji moim zdianiem robi wrtażenie zawieszoniego w próżni, wsku
tek wadliwego rozmieszczeimia miaiteriiału w książcie. Dopiero po omówieniu prac 
tedhniicznych związanych z poszczególnymi działamii bibliotekarsitwa należało poświę
cić uwagę feierowruic t̂wu i administraicji biblftotekii, omawiając tu organizację, pla
nowanie i sprawozdawczość. Należałoby przy tym zwrócić uwagę tylko nk rzeczy 
zasadnicze. Po zapoznaniu się z techniką bibliateczlną, a wiięc z podstawowym i łat
wiejszym materiaiłem, czytelnik ła'twiej przyjąłby wiadomości origainizacyjne —  by
łyby one dla niego o wiele jaśniejsze. Pamiętać bowiem należy, że książka przezna
czona jest 'dla ludzii słabo wprowadzanych w  problematykę (bibliotekarską.. Sko'ro 
jednak podręcznik jest częściowo, wydrukowany i  nie można zmienić jfegO' ukła'du, 
należałoby chyba, dlo 'oistatniego tom'U dołączyć 'do'datek będący przewodnikiem po 
książce, który wistoazywałby kolejność iprzyswaijania maiteriiału.

W  ‘związiku z an'alizą treści zawartą w  tej pracy rodzii isię 'Szereg wątpliwości. 
Poidręczniifc jest przeznaczony dla pracowniteów biibl'iatel?: powsizechnych, powinien 
więc dokładnie i szczegółowo omawiać zagadnienia związane z tym typem bibliotek 
Natomiast w rozdziałach pierwszym i drugim biblioteiki powszechne po pirostu ginąr 
Omawi'a się tam bowiem zagadnienia dotyczące rodzajów bibliotek, zresztą dość
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chaotyczniie. Jako przykład może posłużyć ustęp pt. „Organiziacjia pinacy i jej nomi^a- 
liiziacja". Wyliicziano tu w  jednym szeregu zairówino pmce podsitawawe, fconieczne w bj- 
bliioitekjach tminiiejszych’, jafc ,1 prace btadiawcze, msitruikcyjiruo-meitodyczne dtpl Jest rzie- 
czą jasną, że tych ostatnich prac nie prowadzi się w małych bibliotekach. Dlaczego 
więc są iomie wyrndienionie w podlręczniku przeznaiczioinym przede wszysitkim dia Ibdbiio- 
tek małych równorzędinie z pracami podstawiowyanii, a nie jako przyikład, czy poirów- 
niainie? 'Chyba teni, dll'a togo przezniaiczony jest podręcznik, iniie bardzo będzie wiedział, 
■co z tej teanii' oidimosi' sdę dio jego biblioteiki'.

Następną ‘Częścią skŁadtową pieirwszego tomu jest rozdział pt. „Planowanie i sipra- 
wo'zdlawczość bibli)oteczna“. Omówione są tu wy^czierpująco wszystkie zlagadaiieniiai pda- 
nowania i statystyki. Układ materiału jest przemyślany i odpowiada logicznym za
sadom' wynikającym z konieczirności praktyczinyich. Jedynie ustęp o normiaiMzacji bi- 
bliiotecziniej powiniien raczej zniałeźć siię poi omówieniu siprtaw stiatysitycziniych, chociaż
by ze względu na to, że od statystyki 'zależy d nia niiej się opiera ustadanlie wsizeillkioh 
noirm jiaikościowyidh d îllioścdoiwych. Autor umieścił normownde p>o wskaźniltach z tej 
przyczyny, że jedmo i dirugie charakteiryzują zjawiska iloścdiow'el. Aile przecież w mia- 
teriale dotyczącym statystyki wspomina o tychże wskaźnikach, można więc było 
po odpowiedinlim; nawliązaniu wyjaśnić tu kwestię noirmowaniai.

Dodiatndą cechą artykułu jest wskaizywanie przy każdej oikiazji załeżnoścd, jaikie 
zachodzą między omawiianymd' zagadlndeniami oraz wykazywanie waiżniośdi tych związ
ków. Podkreślić poza tym należy rzetelnie przeprowadzoną, dokładną analizę po
szczególnych zjawiisik i etapów pracy z zaikresu pdanowania i sta.tysitykal Od, wywo
dów ona temiat wsikaźndków ujmujących liczibo%'-o cechy i zjawisikai w istotny sposób 
charakteryzujące Mbliótekę i  jej dziiiałalność oiraz ich jakbściiowej analizy i opdsu 
rzeczo'wego z podiaind'em pa^^ykładiów, przez, do^kładne omówienie' planowanda po
szczególnych czynności bibliotecznych, prz3'chodz:i autor dio syntetycznego' ujęcia 
złagadniiania przy rOizwa'żanliu bibliotecznych planów gospodiarczych. Podobnie ujęta 
jest dalsza część nozdlziału traktująca o statyisitĵ icei.

Niestety, pomieszano tu również sprawy odnoszące się do różnych typów biblio
tek. Pod adtresem tnediaikcjd wysuwam ziarziut ^ '̂adliwegO' umiies-^czenia w podręcznliku 
artykułu o planowaniiiu. Planowanie ii statystykę, jakio bardziej sikomptliktowane czyn- 
noścd biMiioteczmie, można poznawać dopiero' pO’ dokładnym zaznajomieniu się z czyn
nościami podistawowymd i w opa.rciu o nde. W  myśl powyższego ar:tykuł piowinilen zna
leźć się dopiero po omówieniu lokalu bibliotecznego, gromadzenia, opracowania 
i udostępniania zbiorów oraz zagadnień organizacyjnych.

Ostatnim rozdziałem omawianego tomu jest „Lokal i urządzenie biblioteki" E. Kos
sutha i F. Sedilaiczika.. Autorz,y .rozpoczynają od wstępnych wiadomościl wyliczając 
osiągnięcia w tej dziiedziiniie, o;mawda'jąc piracę Insitytutu Urbandstyki i Airchitektury 
nad budownictwem bibliotecznym, wskazując na rolę bibliotekarza w projektowa
niu oraz pod‘ając ziairządeendia odnoszące sdę dO' tej spra;̂ Â ,. Następnie przechodzą do 
spraw zwdąaanych z lokaillizaicją i wymogami techniczinymd biblioteki'. Problemy te 
omówdione są wystarczająco szeroko; wykład jest zwięzły, krótki, allie konikretny, 
uwzględniający wisizystiWie warunki techniczne, konieczne do dobrego fuinikcjonowainda 
biblioteki. Osobno zwrócono uwagę na pirzysposobiendie do użytku biiMiotecznego po- 
miesizczień ziasitępczyich. Wywód: m  temiat technicznych w j^agań budynku i  urzą
dzeń bibliotecznych traktuje o wiszystkich nawet najdrobniejszych kwestiach tego 
zagadnienia. Poiczyniając od wytrzymiałoścdi (nośności) s.tropów, rozp'lanowainaa po
mieszczeń i związanych z tym dróg :ksdążki, czyitelniika ti bilbliotekairzai, przechodzi 
przez sprawy wentyflacjii, ogrzewania i temipeiriatury, oświetlenia, zaopatrzenia w wo
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dę różniyich jpooniieszcaeń, ;aż do zatoezpaieczenia' przeciwpożiairowego i do estetycznego 
i sicMuidmieigiO' wsngilądiu ibdlblliofteiki.

Promiieszcżeiniiia i sprzęty bibMoiteczne oimówione zioatały w opanciiu o „Normiaitjrw’ 
techirDkizny projiekitowiania —  Maiłe biMiotieiki powszechne" "wydlamy w  r. 19’54 w serii 
stanidartów Insityitutu Uiribaniistyikii i ArcMitekrtiuiryl RozpllairiioWiairDie pomiesziczeń 
uwzględnia izlaisiadę niie ikirzyżująicyc'h siię diróg potrójnegio diositępiu dO' magazynu i oirga- 
nicznej rozbudowy biblioteki. W  oparciu o te zasady zreferowano wielkość, rozmiesz
czenie oraz urządzanie pomieszczeń dla zasadniczych prac bibliotecznych: groma
dzenia (magazyn), opracowania (pracownia) i udostępniania (wypożyczalnia i czy
telnia), uwzględniając warunki różnych bibliotek.

W  zakresie sprzętów słusznie pominięto te, które znajdują zastosowanie w biu- 
racłi), 'Ograniczając się ty lk iO ' dio wsikaizania 'typowych sprzętów  ̂ bdblloiteczinych. Omó- 
wdiooo liclh posaczegóilinie rodzaje w ;ziaileżniościi od przezmaiczeniiia li miatietriału, z jiakiiego 
są wykonywtaine, podiając wym'ia'ry, pojeminość, sposób konsitrukcji i używałniości.

Walbry ro‘dizii:aiu podnoszą iliuistiriacje, 'których jieslt diuzo i które są ściiśle powią
zane z teksitem. Uikład arlykiuiu jeist logicziny, jasny i przejrzysty.

Tom drugi omawiający księgozbiór biblioteczny, z wyjątkiem części o doborze 
nie usiiłuje wyjść poza ramy nomaiatywu postępowtania. Teoinetyczne podejście do 
omiawlianych za.gaidniień w  tym tomie giiruie. Nie sitaniowi oin Więc ścd'śle dialsizego- cią
gu podręczn/ilka., Jest ziuipełniie luźnym tomiem, inde związanym Oiriganicziniie z oałoścdą, 
traktującym omawdiane zaigiadniendia z zupehiie dnnego' punktu Wiidz3nia. Wymiika wiięc 
z powyższego, że praca nd,e silanowi jednej icaiości, że łączy ją tylko wspólny itytui 
i nunaeraicjia tomów.

Wspomniany tom omawia różne, ale współzależne od siebie tematy: dobór księ- 
goabiioiriu (S. Sd©kiiersiki' i K. Sdeikieryicz), jego gromiadaenie i ewidenicja (J. Czarnecka), 
opraoowainlite i(iZ. Ryteli i H. Sawondak), loraz Tiozmiesizczende, hiigiena i konisieirwacja 
zbiorów '('A\ Gawinowa i J. Milterowa)! Umiesizczone są one w  podręczndkiu w wy
mienionej powyżej kolejności, następowania po sobie poszczególnych prac nad wpro- 
wâ diziainią do zibdorów ksiiążką. W  diużej mdarze wpływa to ma jednoldtbśó biudlowy, 
przejirzysrtiość Ł pirzystępność idimgiiego tomuj.

Jak już wspomniano, pierwszy rozdizdlai tcmiu III teoretyzując raztirząsa zasiadj'' 
doibom iksdąiżek. Omawia caiłość zagadaień związanych z tą iczynnoścdą, a więc od 'kry
teriów li sposioibów ocieny pozycjd prz*ed wprowadzeniem do: bdlbldoteiki, .aż do >usu- 
wainiia (książek zbędlnyicłi. Jesit to inliiewątpilliwde jedlen z lepiszycih rozdzdiaiłów nde tyliko 
drugiego, ale obydwu tomów. Przyczyniło się do tego zarówno teoretyczne podejście 
do zagadnienia, jak i ograniczenie się tylko do rozpatrywania go wyłącznie od strony 
bibliotekarsitwa powszechnego, a także jego zupełnie nowe (orygina'lne opracowanie.

Następne dwa rozdziały traktują o gromadzeniu i ewidencji księgozbioru. Ce
chuje je wystarczająco szerokie potraktowiande a logiczny przejrzysty wywódi.

Część materiału dotycząca opracowania jest —  słusznie zresztą —  na(jobszerniejsza. 
Rozpoczynają ją rozważania ogólne o katalogach. Po tym następuje rozdział omawia
jący szczegółowo katalog alfabetyczny; jest to przede wszystkim podanie najważniej- 
sizych ziaisaid katiaLoigowainiiai w oparciiu O' praepisy Gryczia i BortoowsiMiej oraz o pirak- 
:'tyikę bijMdiotelk. Na pierwszy rzuit oka miażiiaiby itu było wysunąć ziarzut naepotrzeb- 
nego s'treiszczein6a przepiisiów. Zarzut takii jednak jesit nies'łus'zny, bowiem przepisy są 
opracowane dllia bibliotek niaiukowych i wiele rzeczy w  ndich zawartych pomdja się 
przy opracowand-u w biiMdotelkaich powisizeicłmych. DlategO' takie streszczenie ,przepi- 
sów, wyjaśniające co należy brać pod uwagę w opracowaniu alfabetycznym w ma
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łych i średnich bibliotekach, jest niewątpliwie cechą dodatnią podnoszącą wartość 
■fcsńiążldi, a mi© jabby siię ■to mogło wydia'w)ać —  wadę.

Dopełniendem rozważań ma temat opracowiania jest rozdział „KHaisyfikacja i ka
talog rzeczowy" H. Sawoniaka. Omawia on różne klasyfikacje i zależne od nich 
katalogi, poświęcając najwięcej uswiagi kllasyfikacji i katalogowi dziesiętnemu. Jest 
to jak najbardziej uzasiadnione choćby tylko ze względlu mia to, że katalog dzie
siętny jeist u nais najczęściej spotykany. Zwrócić tu należy uwagę na cenny fakt 
zestawienia' polskich tablic kliasyfikacji dziesiętnej z podaniem stopnia ich do
kładności.

Tom kończy rozdział o rozmieszczeniu, higienie i koniserwacji zbiorów. Materiał 
jest wyczerpujący i opracowany przystępnie. Niepotrzebnie może powtórzono w arty
kule niektóre wiadomości zawarte w rozdziale pierwszego itomu traktującym o lo
kalu bibliotecznym.

W  podsiumowaniu analizy dru'giego tomu stwierdzić nialleży, że ehoć ma on ria  ̂
czej charakter przepisów postępewania, jest o wiele lepszy od tomu pierwszego. 
Złożyło się na to kilka przyczyn. Wszyscy autorzy tego tomu pisali tylko o swoim 
zagadnieniu, redakcja zaś przez umiejętny układ powiązała poszczególne artykuły 
w organiczną całość. W  wywodach ograniczono się tylko do roatrząsiainia proble
mów bibliotekarstwa powszechinego, nie mieszając ich, jak w tomie pierwsizym, 
z zagadnieniami bibliotekarstwa naukowego, które potraktowano co najwyżej jako- 
przykładowe. Każdy rozdział ziluistrowano dużą ilością 'przykładów, 00 pozwala ła
twiej zrozumieć tok roziomowania autorów. Szkoda tylko, że nie powiązano go 
z tomem pierwszym. Byłoby to duże osiągnięcie w dziedzinie tworzenia po<l?kich pod
ręczników bibliotekarstwa. '

Na za/kończenie podkreślić trzeba z ubolewaniem, że podręcznik prawie całko
wicie przedrukowuje materiał zawarty w skryptach kursu korespo,nidenicyjnego. Je
dynie pierwszy rozdział drugiego tomu traktujący o doborze księgozbioru jest ma
teriałem zupełnie nowym. Pozostałe rozdziały są dosłownym lub prawie dosłownym 
powtórzeniem skryptów. Opuszczono tylko zdania mówiące o kursie, przeredago
wano nagłówki i niektóre ustępy poprzestawiano. Przykładowo można tu wymienić 
choćby rozdział o organizacji, w którym jedynie część uistępu „Charakterystyka 
ogólna bibliotek" i całość materiału o sieciach (razem wynosi to liO stron, a cały 
rozdzi-ał ma 47 str.) jeist nowa w porównaniu ze skryptem z r. il954, -luib rozdział 
Sawoniaka przeidrukowany bez najmaiiejszych poprawek łącznie ze starymi przy
kładami.

W  przedmowie zastrzeżono, ‘że praca oparta jest w znacznej mierze na mate
riale zawartym w skryptach, ale oaae chciano chyba przez to powieidzieć, że jest. 
ona ich przedrukiem. Przedmowa mówi poza tym o rozszerzeniu materiału zawar
tego w skryptach. Ale czy na przykład za rozszerzenie uznać można bardzo ską̂ pe 
wiadomości o sieciach i (budzący zastrzeżenia) podział bibliotek w rozdziale o orga
nizacji?

Należy jeszcze zwrócić uwagę na zewnętrzną szatę graficzną publikacji. Stowa
rzyszenie moigłioiby wreszcie zmienić makabryczny wygląd okładek swoich wy
dawnictw. Makabryczny, ibo tylko tak można określić żółty pas pionowy (natu
ralny kolor kartonu) ujęty z dwu stron takimiż pasami o nieokreślonjon (bo nie
wiadomo, czy to jest granat, czy ciemno-ni ebie'ski) bruidnym, ordynarnie ciemnym 
kolorze.

Wojciech Jankowerny

Zamieszczamy recenzję kol. Jankowernego jako dyskusyjną, nie po
dzielając niektórych wyrażonych w niej poglądów (Red.).
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PREBEN KIRKEGAARD. Die Volkshibliotheken in Ddnemark —  Kopenhagen 
J3956] Ddnische Handbiicher 8°, s. 168.

■Chcąc ocenić książkę Kirkegaarda o bibliotekach powszechnych w Danii, nale
żałoby zdać sobie sprawę z jej znaczenia i celu, w jakim zoistała napisana. W y
dania nie tylk.0 w języku duńskim, ale .także niemieckim i angiellsfcim, przewidziana 
była dla szerszego 'niiewątpliwie kręgu czytelników. Jest ona przede wszystkim ży
wym informatorem na tematy interesujące tak bibliotekarzy, jak i oświatowców.

Sposób, w jaki zaznajamia nas autor z tematem, jest jasny i przejrzysty, w treści 
swojej koffisekwentnie rozwinięty, od spraw ogólnych autar przechodzi do analizy 
i rozpraiaowania bardziej szczegółowego. Jeżeli się powtarza, to dla pioidkreślenia 
wagi pewnego zagadnienia (np. wypożyczanie w bibliotekach). Zaczyniając od hi
storycznego rzutu oka na sytuację kraju, przez prawodawis/two biblioteczne, orga
nizację bibliotekarsitwa oraz w spó^acę bibliotek powszechnych z faichowymi 
i larchiwami przechodzi ido osioby bibliotekarza i .pracy w wypożyczailni i sali czy- 
telniianej. W  dalszym ciągu zaznajamia nas z bibliotekami dziecięcymi, niaistępnie 
z placówkami bibliotecznymi w szpitalach, zakładach dla nerwowo-chorych, garni
zonach wojskowych i marynarce —  orgainizowainych w oparciu o* biblioteki po
wszechne. Szerzej omawia centralne biblioteki, pracę bibliotek małych i wreszcie 
działalność bibliotek powszeiohnych w powiązaniu z pracą oświatową.

Służąc obrazami, faktami i cyframi, które w sposób plastyczny wprowadzają 
w świat bibliotek duńskich, Kirkegaard stawia zarazem pewnie >prioblemy, które są 
sprawą otwartą i podlegającą nieraz dyskusji, chociaż w jego kraju zostały już tak, 
a nie inaczej rozwiązane.

Są tO' zagadnienia następujące:
1. Ustaleinie pozycji bibliotek jako ośrodków żyoia kuiltuiraikio-ioświatowego sku

piających wszystkie nici tej pracy na dianym terenie.
2. Traktowanie osoby bibliotekarza jako wysokiej rangi pracownika wysipecja- 

ilizowaruego w dziedzinie biblioteczniej, o dużej kulturze ogólnej.
3. Dobieranie najbardziej właściwego księgozbioru dla określonego typu bi

bliotek.
4. Dobranie najwłaściwszych środków ułatwiających oidszukanie potrzebnych 

treści zawartych w drukach i innych zbiorach. (Prace metodyczne, informa
cyjno-bibliograficzne itd.).

5. Umożliwianie korzystania przez każdego obywatela z ceininych materiałów 
zgromadzonych w różnych bibliotekach (wypożyczanie międzybiblioteczne).

Jak widzimy zakres szeroki —  spraw wiele. Spójrzmy ma treść niektórych roz
działów —  zobaczymy, jak widzi te zagadnienia autor.

Rozdział „Biblioteki powszechne i społeczeństwo", temat —  osoba bibliotekarza.
Czytamy zdania nam nie obce —  że praca bibliiotekarza często jest niiedoceniana, 

że dotychczas nieraz jeszcze pokutuje wśród oświecanych i wykształconych ludzi 
sąd, iż zajęcie bibliotekarza —  to utrzymanie w porządku' księgozbioru, że jest on 
„molem książkowym", oderwanym od życia. —  A tymczasem... i tutaj autor kreśli 
sylwetkę obeciniego bibliotekarza obarczonego szeregiem poważnych zadań (uzu
pełnianie księgozbioru z wszechstronną znajomością literatury, właściwe przygo
towanie księgozbioru dla łatwego odszukania potrzebnej książki, wypożyczanie, 
informowanie czytelnika itd.), które wymagają zmysłu porządku i logiki, a zarazem 
zdolności kombinowania, przewidywania, orientacji w literaturze, umiejętności ko
jarzenia i wiązania pewnych treści, a poza tym —  ipewinej dozy fantazji. Bo naj
większą próbą dla bibliotekarza jest îtanąć oko w oko z publicznością — a tu de
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cyduje ogólna jego kultura. Kończy przypominając, że bibliotekairz służy wiszyst- 
kim, niezależnie od ich poglądów.

Problem zawarty w pumikcie 3 i 4 przewija się w pewnym isensie poprzez całą 
kisiążkę. Występuje jednak mocniej w rozdziałach mówiących o wypożyczaniu 
i pracy w czytelni. W  związku z wypożyczandem larutocr omawia bardziej szczegó
łowo skład księgozbioru i wykorzystanie go przez czytelliników. Dowiiaidujemy się, 
że ilość wypożyczeń liteiratury populamo-inaukowej. waha się w giranioach od 2ô /o 
do 32®/o i że ulubioną idziedziną są biografie, książki geograficzne, opiisy ziem, że 
(jak zwykle) publiczność domaga się najinowiszej literatury pięknej, pozycji głośnych 
i re‘klamowianych. W  księgozbiorach stosunek Mteratuiry fachowej (poipulairino-nauko- 
wej) do beletrysityki jest wg tytułów jak 3 :2, ilości tosiiążek jak 2i: 3, gdyż z bele
trystyki jest dużo dubletów. Trzonem zbiorów literatjury pięknej jest literatuira 
narodowa. W  związiku z dawną liteTatuirą kupuje się wydania z uwagami i wyjaś
nieniami, z najnowszej litematuory najlepsze rzeczy idanych autorów i w miarę 
możności to, co interesuje publiczność, choć wielu pozycji ,nie nabywa się ze względu 
na wątpliwą ich wartość. Nabywanie literatury obcej ogrianiczjonie jest trudno
ściami finanisiowymi. W  związku z tym utworzono Wędrowną Bibliotekę Dzieł Za
granicznych, z której korzystają biblioteki otrzymując pewną ilość ksiiążek w de
pozyt za składkę roczną. PrzeJdsięwzięcie to znalazło 'szeroki oddżwi^ dając biblio
tekom do dyspozycji obszerny księgozbiór dzieł obcych.

Drugim wiażnym momentem w wypożyczamu jest wolny dostęp do póŁek sto- 
:soiwany we wszystkich ibibliotekach. Jeżeli się zdarza, że w dużej bibliotece w ma
gazynie jest więcej książek niż na półkach, to między innymi i dllatego, aby nie 
obciążać regałów wydawnictwami mało wykorzystywanymi i nie słyszeć słów wy
pożyczającego, że na regaŁach stoją zawsze stare książki.

No i wreszcie dla właściwego wykonywania czynności udostępniamia koinieczna 
jest znajomość ze strony czyteiinika regullaminu i przepisów, na pods'tawie któ
rych książkę się otrzymuje. A  więc terminy i siankcje —  książkę można trzymać 
od miesiąca do 3 miesięcy, za opóźnienie terminu zwrotu płaci się od 25 óre do 
1 kcKTony —  obowiązek zameLdow.aniia bibliotekarzowi o dhorobie w domu dla de
zynfekcji książki, a nawet jej zniszczenie bez kosztów ze strony wypożyczającego. 
I wreszcie czynność nazywana przez nas poradnictwem (a może i kierowaniem czy
telnictwa) w rozdziale „Służba bibliotecania“. Pomaga temu katalog kartkowy i dru
kowane spisy książek i „plany czytania" (używając naszej terminolliogii) i czaso
pismo „Wiadomości Biblioteczne", wystawy i plakaty, a nawet wieczory literackie. 
Ale znów decydującą jest orientacja samego bibliotekarza w treści księgozbioru. 
Wiemy, jak jest to nieraz trudne. W  dużych bibliotekach każdy z pracowników 
z reguły specjalizuje się w jednym temacie będąc żywym i'nformatoriem d'la czytel-' 
nika. A przesłanką dla pracy bibliotekarza jest tutaj —  ,,właściwa książka dla 
właściwego czytelniika“.

Ośrodkiem idrugim pullsującym żywym tętnem jest sala czytellńiiana, gdzie .autor 
widzi pracę informiacyjino-bibliograficzną bibliotekarza i systematyczne poiraidnic- 
two. W  związku z tym omawia szczegółowiej skład księgozbioru podręcznego, który 
wyposiażony muisd być bogaito w dzieła ogólne i monografiicznie. W  salach czyteilnia- 
nych byis^ają gromadzone również zbiory specjalnie związane z historią danego 
terenu. ,—  Są to wycinki, drobne druki, ilustracje, mapy —  do użytku rua miejscu. 
W  miejscowościach związanych z życiem sławnych poetów czy pisarzy znajdują się 
zbiory obrazjujące ich dorobek, poprzez kolejne wydania dziel, opracowania, kry
tyki itp. W  salli czytelnianej są również drukowane katalogi obejmujące zawartość 
kopemhaisikich bibliotek powszechnych i innych na terenie kraju.
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Poważną ;ralę odgrywają tuitaj czasopisma, „których wielka różnorodność poi^y- 
dąga ptibliczność“. Trzonem jest około li50 tytułów pdism (katailog drukowany przez; 
„Duńskie Biiiro Bibliograficzne") —  główną icłi część stanowią ipoiblikaicje związane 
z wiedzą zawodową i facłiową, poza tym pisma polityczne i fillozotficzno-areligijne.

W doborze ich kładzie się nacisk na współpracę państw nordyckicłi (pisma w ję
zykach skandynawskicłi). Praca codzienna w tego rodzaju sali czytelnianej jest pro
blemem wg autora nie zawsze właściwie rozwiązywanym. „Czytamie gaaet wytw.arza. 
szmer i niepokój*'. Należałoby tworzyć osobne sale iczybania fpriasy codzde,nnej.

Ale cały ten warsztat czyteilniany może dobrze 'działać dopiero w rękach wyspe- 
ejiailizowanego bibliotekarza. Prowadzone tutaj poradnictwo jest odpowiedzialną 
służbą informacyjno^-bilbllograficzną, iktóra w bibliotekach naszych jest czynnością 
organizacyjnie wyodrębnioną mimo mocnego związania jej z czyteilnią i wypoży
czalnią. Jako rzecz bardzo specjalną autor wydobywa pracę przygotowaniia (na żą
danie publiczności) doraźnych zestawień bibliograficznych, które służąc czytelnikowi 
pozostają jako materiał informacyjny dla biblioteki i porządkowane są wg klasy
fikacji dziesiętnej.

Sprawa doboru książek wystąpiła mocno w rozdziale mówiącym o bibliotekach 
centralnych. Jest ich 3S w Danii, pod swoją opieką mają biblioteki gminne. Służą 
pomocą bibliotekom gminnym w uzupełniandu i zmianie ich księgozbioru, w orga
nizacji biblioteki, nauczaniu pracy bibliotecznej.

Toteż główną troską centralnych bibliotek jest księgozbiór ruchomy, któremu 
poświęca się więcej uwagi niż księgozbiorowi zwykłemu dla czytelników miejsco
wych. Trudnością w jego doborze jest pogodzenie gustu i żądań publiczności z dużą 
ilością pojawiających się wydawnictw, różnorodnymi brakami zasadniczej litera
tury w bibliotekach gminnych i ograniczonymi nieraz środkami finansowymi. My
ślą przewodnią jest uzupełnianie literatury pięknej dawnej, najwyższej jakości, 
i najnowszej, nie zapominanie o rozrywkowej i tworzenie mocnych działów litera
tury popularno^niaukowej z dziedziny historii, folkloru, życiorysów i geografii. Da
jąc bibliotece gminnej do wyboru nieduży stosunkowo iskład (około 1 OOO pozycji 
przywożonych bibliotekom) dla wypożyczenia przez nią od 20 do 100 tomów — * 
trzeba dobierać literaturę najwartościowszą. A  kryterium tego nieraz jest b. trudne.

W  związku z o^aniczonym księgozbiorem w sieci bibliotek terenowych wyrosło 
zagadnienie tzw. u nas wypożyczania międzybibliotecznego (tutaj wypożyczanie indy
widualne bibliotekom gminnym). Żądania czytelników z bibliotek gminnych prze
syłane są na specjalnych drukach. Często chodzi nie tyllko o pojedyncze książki, ale
0 zestawienia na określone tematy. Bibliografie takie opracowywane są przez bi
bliotekarzy w bibliotece centralnej w czytelniach. O ile ibiblioteki centralne mają 
obowiązek wypożyczania literatury fachowej (popuilarno-naukowej), o tyle nie do
tyczy to beletrystyki, jak mówi autor —  ze względu na zbytnie zapotrzebowanie na 
miejscu. Od zas.ady odstępuje się wówczas, o ile dana bibl, gminna nie ma wystar
czającego zbioru literatury pięknej, określonego pewnymi normami. Nieco inaczej 
przedstawia się sprawa, jeżeli chodzi o tzw. zwykłe powieści. Decyduje tutaj to, czy 
nowa książka „oblężona" jest przez własnych czytelników. Również i literatura 
fachowa w pewnych wypadkach zatrzymana musd być na miejsicu dla określonej
1 dłuższej pracy nad nią czytelnika. Takie dezyderaty czytelników terenowych prze
syłane do centrali są traktowane jako materiał pomocniczy w późniejszym doborze 
księgozbioru ruchomego.

Jak dailece wybór książek dla obsługi bibliotek gminnych jest ważny, dowodzi ' 
odbywandfe oo najmniej raz w roku konferencji poświęconej temu żagadnieniu w cen
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tralnych bibliotekach duńskich, gdzie szczególnie analizowana bywa literatura naj
nowsza.

Wreszcie problem, który wiąże w pewną całość pracę bibliotek powiszechnych —  
to czynienie z nich ośroidków życia kulturalnego danej części kraju. W  książce 
Kirkegaafrda występuje on od pierwszej strony do ostatniej. Czy to będzie współ
praca z bibliotekami zaprzyjaźniionymi, ze szkołami czy instytucjami użytecziności 
putoilicznej, czy z kołami i kutrsiami oświatowymi —  wszędzie przyświeca jedno —  
biblioteka powszechna jest dla wszysitkich i jej żywotność zaHeży od współpracy 
wielu iinisitytucji. Doroczne zebrania przedstawicieli zainteresowanych in&tytucji 
w  bibliotece określają najlepiej drogi jej działailności. To już niie tylko formalne 
użyczanie kompletów książek czy informowainiie o literaturze —  to podejmowanie 
wspólnego trudu rozszerzania i pogłębiania wieidzy obywatelli swojego społeczeń
stwa i tworzenie właściwego podłoża dla kultury narodowej.

Książkę wzbogaca szereg ilusitracji oraz adnotowane zestawienie literatury od
noszącej się do bibliiotekarstwa duńskiego.

Plraca KLrkegaarda może i ma swojie braki, szczególnie w pewnej nierówności 
rozłożenia materiału. Niektóre partie i momenty analizowane są zbyt szczegółowo 
w  stosunku do innych, które omówione zostały bardziej pobieżnie.

Ale to chyba nie istotne. Są tutaj rzuty myślowe i refleksje, za którymi kryje 
się gorące serce patrioty małego a aarazem 'tak wialkiego w swej pracy kraju.

W  „Zeszytach Przekładów'* Biblioteki Narodiowej (nr 1/11957) podano recenzję 
P. Giinnela z książki Kirkegaarda i inne materiały informujące o bibliotekach duń
skich. DlategO' w mojej recenzji ograniczam się do omówienia wybranych proble
mów, pomijając sprawy przedstawione w „Zeszytach Przekładów".

Maria Gawarecka

NAJSŁAWNIEJSZE POWIEŚCI ŚWIATA  

(Dalszy ciąg omówienia PIW-owskiej „Biblioteki Arcydzieł^)

Interesującą pozycją Biblioteki Arcydzieł jest utrzymany w formie dialogu „Ku
buś fataliista i jego pan“. Denis Diderot (17!l(3i— 1784), jeden z najbardziej pasjonu
jących twórców francuskiego Oświeceinia, znany był za żyoia przede wszystkim jako 
wydawca i współautor monumentalnej „Encyklopedii*. Dopiero po śmierci pisarza 
ogłoszone zostały jego powieści (prócz „Kubusia fataiisty** „Zakonnica** i „Kuzynek 
mistrza Rameau**). „Bujność intelektualna Diderota i roaległość jego zainteresowań —  
pisze Jan Kott —  stawia go w jeidnym rzędzie z największymi humanistami Rene
sansu. Jak oni był wiellkim pisarzem i jak oni pisarzem walczącym. W  swoich 
utwiocradh mieszał wszelkie gatunki i rodzaje, powiasitkę filozoficzną d wykład nau
kowy, dyskurs teoretyczny i osobisity pamflet, noialowidło obyczajowe i kartezjański 
styl maksym. Traktat estetyczny przetykał pieprznymi aaiegdotami, w listach umiesz
czał całe filozoficzne rozprawy, znajomych i przyj.aciół wsadzał żywcem do swoich 
opowiadań. «Kuibuś fatalista» ze swoim porywającym ludowym optymizmem, zu
chwałością i zdrowym rozsądkiem toru'je idrogę «Weseki Figara» i zapowiada koniec 
starego porządku. W  Polsce XVIII w. żywy odidżwięk znalazły dramaty Diderota 
(„Ojca familii** przekładali Zabłocki i Bogusławski), późno natomiast poznano bar
dziej żywotne z jego dzieł. „Kuzynka mistrza Rameau“ przełożył L. Staff w IflilO r., 
„Kubusia** —  Boy-Żeleński w r. Niedawno również ukazał się w ramach czy- 
telnikowskiej Biblioteki „Sympozjon** „Paradoks o aktorze** w tłumaczeniu Jana
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Kotta (.w skład tomu oprócz tytułowego traktatu o sztuce aktorskiej weszły i inne 
drobne uitwory, m. in. „Salony", j edein z niaj świetnie j szych ipcrzykładów krytyki ma
larskiej, uiprawianej przez Dideroita).

Klasycznym tekstem prozy włoskiej, jedną z najhandziej poczytnych i rozpo- 
wsize.C'hnionych we Włoszech książek o po?;ycjii zbliżonej ‘do naszej „Trylo@ii“, są 
„N.arzeczend“ Aleksandra Manzoniego (|1075— l̂l&70), jednego z najwybitniejszych 
twórców włoskiego romantyzmu. Akcja tej wielkiej powieści hiiistoryczno-obycza- 
jowej toczy się w X V II wieku w Lombardii poid panowaniem Hiszpanów i przed- 
tawia dzieje miłości pary wieśniaczej, Renaa i Lucji, w-alczących o swoje szczęście 
z przeciwnościami losu i znoszących ^prześladowania ze strony możnych. Powieść 
Manzomego, wyrosła niewątpliwie z tradycji Walter Scotta, odznacza się dużą 
plastyką opiisu (lopisy zarazy morowej), bogaotwem języka i stytu, dbałością ô wierne 
przedstawienie epo'ki. Pis'airz przez IS ilat poprawiał napŁsiany i wydany już utwór, 
praoując głównie nad językiem, nad stworzeniem jego nowoczesnej, ogólnonarodo
wej formy. Powieść w ostatecznej swej iredakcji ukazała się w roku ;1'8!4!0. W  osiem 
lat później wydana została po raz pieirwszy w Polsce w tłumaczeniu W. Szymanow
skiego 'pt. „Oblujbieńcy mediolańscy”. Obecnie na nowo idokonała przekładu książki 
Barbara Sieroszewska.

W  specyficznych okolacznościach powstał utwór, który otworzył niow,ą eipokę 
w dziejach powieści francuskiej; „Pani Bovary“ Gustawa Mauberta (r82ll— 1880). 
Od SO roku życia autor osiadł wiraz z matką w Oroisset, w rodzinnej Noirmiandii,
i odgrodzony ścianami swej ipraoowni od świata, s(pędził iprawie całe życie na 
systematycznej, wytrwałej pracy literackiej. Flaubert był wielkim stylistą, można 
rzec „męczerinikiem istyilu“, utwory swoje pisał przez długie lata, wygładzając i prze
rabiając nieuistannie poszczególne zdania. „Przykuty ido papieru, ze sipłomdeniioną 
twarzą, z nabrzmiałymi żyłami, Flaubert nękany strachem, z gardłem wyschnię
tym od pragnienia, czynił wrażenie człowieka ipo:dnoszącego ciężkie warstwy ziemi, 
by dokopać się do jakiego źdźbła czy ziarna, które ozuł wewnętrznym inistynk- 
tem“ —  pisze w swoim wstępie, świetnie oddającym atmosferę twórczości Flau
berta, Jan Pairandowski. Owocem tego pięcioletniego truidu była „Pani Bovary“ (1'8'57), 
wiemy, do najdrobniejszych szczegółów prawdziwy i charakterystyczny obraz przy
ziemnej powszedniości mieszczańskiej. Druk powieści w „Revue de Paris“ skoń
czył się askarżeniem autoir.a i wydawców piisma o występek przeciw obyczajowości. 
Na procesie zaipadł wyrok uiniewiiinniający. Jeszcze przede zamknięciem rozprawy 
wydawca zakupił za 500 franków prawo wydawania powieści w ciągu lat 5i Po- 
sm'ak skiandalu zrobił książce niesłychaną reklamę; w dwa miesiące rozeszło się 
1-5 000 egzemplarzy. Przekładu w wydaniu Biblioteki Arcyldzieł dokonała Aniela 
Mioińska.

„Legenda jako też bohaterskie, wesołe i sławne przygody Dyla Sowizdrzała i Ja- 
gnuiszka Poczciwca'w krajach flamandzkich i gdzie indziej” —  tak brzmi pełny 
tytuł książki, zmanej po prostu jako „Dyl Sowizdrzał” ('przełożył Julian Rogoziński, 
wstęp Romain Rollanida). Autor jej, Karol de Cositer (11812(7—,H879), większość życia 
spędził w Brukseli, od najmłodszych jlat zdradzając żywe zainteresowania histo- 
Tyczne, studiując 'przeszłość i obyczaje luidu flamandzkiego, wgłębiając się w twór
czość ludową; podania, legendy, gad'ki. Wyrosłe z tych zamiłowań pierwsze książki 
De Costera; „Legendy flamandzkie” i „Brabanckie opowieści” nie znalazły uznania 
krytyki. Pisarz nî e załamał się jednak i chwytając się dorywczych posad i przy
godnych zaro'bków uparcie zbiecrał materiały i 'dokumenty do dzieła swego życia; 
„Dyla Sowizdrzała” (li86'8). I ta książka nie zyskała jednak rozgłosu i autor, roz--  
■czarowany i cierpiący nadal niedostatek, zmarł w nędzy i opuszczeniu. Pierwo
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wzór postaci Dyla Sowizdrzała, Till Euilenspiegel, żył istotnie w X IV  wieku i znany 
był ze swycłi ru-ba&znycłi kawałów i figlów, które płatał włócząc się po Niderlan- 
dacłi, Turyn^gii i Westfalii. Stał isiię on bohaterem licznycłi opowieści, które zebrano 
najpierw w języku dokiioniemieckim (11500) i które miały potem szereg naśladow- 
niotw i przeróbek w różnycłi językach. De Coister nadał swemu bohaiterowi wszyst
kie narodowe cechy flamandzkie, ucieleśniając w ,nim ducha niezawisłości Fla- 
mandów, i przeniósł akcję w X V I wiek, świetnie opisując ówczesne życie, tak że 
lutwór jego stał się jakby narodową powieścią Belgów.

W  liście do przyjaciela z lutego 1866 r. Fiodor Dostojewski (1®21—'IS®!) pis.ał: 
„Siedzę nad robotą jako katorżnik. To ta powieść dla «Russkogo Wiestnika». Po
wieść duża, w sześciu częściach. W  końcu listopada dużo już było napisane i gotowe; 
wszystko spaliłem... Z rachuinku wychodzi, że powinienem oo miesiąc diosiarczyć... 
do sześciu arkuszy drukarskich. To straszne, alebym dositarczył, gdybym miał swo
bodę ducha. Powieść —  to rzecz poetycka, dla jej wykonania trzeba spokoju ducha
i wyobraźni. A  tu męczą wierzyciele, grożąc, że mnie wsadzą d'o więzienia". W  ta
kiej atmosferze powstawała „Zbrodnia d kara“, powieść, która rozsławiła na cały 
świat imię autora i niebawem przełożona została na wszystkie języki świata, w tym 
również i na polski (1887). Dostojewski wywarł isilny wpływ na wielu twórców, 
m. in. był ulubionym piS'arzem Andrz,eja Struga, który z twórczością autora „Iddoty“ 
zapoznał się na zesłaniu w Archangielsku. Przekładu „Zbrodni i kary“ w Biblio
tece Arcydzieł dokonał Czesław Jastrzębiec-Kozłowski.

Interesujące są dzieje pośmiertnej sławy Stenidbala (właśc. nazwisko Henryk 
Beyle; 1783'— 1842). Za życia jego utwory przechodziły 'dość niepostrzeżenie (w ciągu
11 lat rozeszło się zaledwie 17 egzemplarzy książki „O miłości"!) i dopiero w parę 
dziesiątków lat po śmierci autora zaj'aśniały niezwykłą sławą. Co dziwniejsze, wielka 
chwila Stendhala nadeszła niem,ail dokładnie według daty, którą sam w swoich za
piskach sobie P'rzepowiedział: w 1880 r. Od tego czasu sława Stendhala wciąż rośnie,, 
a najsprzeczniejsze szkoły literackie powołują się na jego ojcostwo. Około lat dzie
więćdziesiątych powstał nawet KLlub Stendhalistów, którego pierwszym preze'sem 
był nasz rodak, Kazimierz Stryjeński, wydawca i komentator pośmiertnych pism 
Beyle’a. „Wybór powieści" Stendhala wyszedł po polsku w 1889 r. w przekładzie 
Ostoi-Sawickiej. Największe jednak zasługi w spopularyzowaniu u nas tego wy
bitnego pisarza położył Boy-Żeleński, tłumacząc w 1. 1921'— 31 ośmiotomowy wy
bór jego pism (w tym wznowione obecnie w Bibliotece Arcydzieł „Czerwone
i czarne").

W  najbliższym czasie ukażą się jeszcze dwie pozycje w serii Najsławniejszych 
Powieści Świata, które warto zasygnalizować czytelnikom. A  więc „Simplicissimus" 
Hansa Grimmelshausena (ok. Ii6i2i5— liG76), niewątpliwie najlepsza i najpełniejsza po
wieść z życia niemieckiego w XV II wieku. Porwany w młO'dości z domu rodzinnego 
przez wojska he,skie, brał pisarz udział w wojnie trzydziestoletniej aż do jej końca 
(1648). Treścią „Simplicissimusa", wzorowanego na łotrzykowskim romansie hisz
pańskim, są realistyczne opisy i sceny wojny 30-letniej i Zdziczenia społecznego 
po wojnie, posiadające dużą wartość historyczną, zabarwione niejednokrotnie szcze
rym humO'rem i bystrymi uwagami 'O ówczesnych stosunkach. Drugą pozycją prze
widzianą w planie jeszcze na rok 11968 jest najsłynniejsze dzieło rzymskiego pisarza
i retora, Apulejusza (ur. ok. 1'2I5 n.e. —  zmarł p0'd koniec panowania Marka Aure- 
lius.za) pt. „Metamorfozy", znane jednak przeważnie jako „Złoty osioł". (De asino 
aureo). Jest to rodzaj powieści satyrycznej, prze‘dstawiającej wady współczesnych 
przede wszystkim kapłanów; osnową lakcji są w niej bujne przeżycia ucznia czarno- 
księsikiego, który przemieniony w osła po 'długim czasie odzyskuje wr.eszcie dawną.
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postać. W  tok opowieści wpleciony zastał cały szereg stanowiących, odręboiie ca- 
łostki nowelek d epizodów, m. in. słynny „Amor i Psyche", bajka, która posłużyła 
później za motyw wielu malarzom i poetom.

J. O.

Z  ŻAŁOBNEJ KARTY

MARIA POPOWSKA

Maria Popowska urodziła isię 22 lutego 1887 r. w Żytomierzu;. Po iikończeniu 
gimnazjum w Żytomierzu w r, 1907 ponad 1'0 lat trudniła się prywatnym nauczia- 
niem. W  r. 1920 rozpoczęła studia w zakresie łiistorii na Uniwersytecie Poznań
skim, ukończyła je w r. il934 na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W  r. 1936 
złożyła państwowy egzamin bibliotekarski.

W  zawodzie bibliotekarskim pracowała od r. ;ii9’20, a mianowicie: W  B i b l i o 
t e c e  U n i w e r s y t e c k i e j  w P o z n a n i u  (1920—:1932), w B i b l i o t e c e  
U n i w e r s y t e c k i e j  w W i l n i e  (1.9.M22— 2'0j5.11942), w B i b l i o t e c e  Centrali 
„Społem" w Łodzi (1.6.194l5i—3'1.1(2.1'945), w Bibliotece łódzkiego oddziału S z k o ł y  
G ł ó w n e j  H a n d l o w e j  (15.1.!ł946—30.6.1i948), w B i b d i o t e c e  U n i w e r s y 
t e c k i e j  w Ł o d z i  (1.8.1048— 3H.10.195il). Nękana długotrwałą chorobą na własną 
prośbę została przeniesiona na emeryturę w dn. 'I.ll,ji9<51. Do ostatnich chwil jed
nak starała się być użyteczna ludziom i interesowała się wszystkimi sprawami ży
cia, które kochała głęboko. Zmarła dnia 4 lutego Il95i8 r. w Łodzi.

Mając rozległą wiedzę ogólną i duże doświadczenie zawodowe, Maria Popowska 
prowadziła wykłady na kursach bibliotekarskich i wygłaszała odczyty w Stowarzy
szeniu Bibliotekarzy Polskich. Ogłosiła również kilka prac w czasopismach;

1. Rys dziejów Kartuzji Bereskiej w XVI—^XIX w. —  Ateneum Wileńskie 1088; 
XII z. 1, s. 45'— 1'69 (Osobne odbicie; Wilno 1038);

2. Bibliotekarstwo i biblioteki na Węgrzech. —  Przegląd Biblioteczny 1939; XIII 
z. 2, s. 1411-̂ 1(5&;

3. Biblioteka im. Lenina w  Mosikwie. —  Biblioteikarz 1950; XVII, s. 49— 53.

Zofia Hiszpańska

Kronika

KONFERENCJA BIBLIOTEK NARODOWYCH EUROPY 
. ORGANIZOWANA PRZEZ UNESCO

W  dniach 8'—27 września Ii9t58 r. odbędzie się w Wiedniu konferencja przedsta- 
wioieli bibliotek narodowych. Potrzebę przeprowadzenia takiej konferencji organi
zatorzy uzasadniają podstawową rolą bibliotek w międzynarodowej wymianie inte
lektualnej oraz znaczeniem centralnych instytucji, jakimi są biblioteki narodowe, 
w wykonywaniu tych zadań.

Zasięg konferencji ograniczono do krajów Europy, z uwagi na to, że stanowią 
one pewną wspólnotę kulturalną i posiadają szereg dobrze zorganizowanych i współ
pracujących już ze sobą bibliotek narodowych, co ułatwi znalezienie wspólnego 
języka i uzyskanie wyników o znaczeniu ogólnym.
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Do udziału w konferencji zaproszone zostały następujące państwa; Austria, Bel
gia, Białoruiska SRR, Bułgaria, Czecłiosłowacja, Dania, Finlandia, Francja, Hisz
pania, Holandia, Grecja, Jugosławia, Dukserabuirg, Monako, NRF, Norwegia, Poi- 
ska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraińska SRR, Węgry, Wielka Bry
tania, Włochy, ZSRR.

Tematem obrad będą trzy grupy zagadnień:
I. Organizacja bibliotek narodowycłi i zagadnienia ogólne; 1,. Kompetencje bi

blioteki narodowej i jej rola w całokształcie isłużby bibliotecznej kr.aju. 2. Ro- 
idzaj i organizacja usług. 3. Zagadnienia personelu 'i kształcenia zawodowego.
4. Zagadnienia finansowe. 6. Lokale i wyposażenia. 6. Egzemplarz obowiązko
wy. 7. Ochrona i konserwacja zbiorów.

II. Działalność bibliograficzna bibliotek narodowych: ,1. Rola biblioteki narodo
wej w działalności biblioigrafiicznej w  kraiju. 2. Rada toiblioteiki narodoweg jako 
krajowego ośrodka informacji biblio'graficznej. 3. Bibliografia naroidowa i bi
bliografie specjalne. 4. Problemy katalogowania i klasyfikacji. '51 Nowe tech
niki stosowane przy gromadzeniu i wyszukiwaniu infarm^acji. 6. Rola biblio
tek narodowych we współpracy międzynarodowej w zakresie działalności bi
bliograficznej.

III. Biblioteki narodowe i współpraca między bibliotekami: 1. Katalogi centralne 
ogólne i katalogi centralne czasopism. 2'. Wypożyczanie międzybiblioteczne
i międzynarodowe. Ś. Fotokopie. 4. Wymiana wydawnictw. 5. Wymiana biblio
tekarzy. G. Statystyka biblioteczna i statystyka produkicji wydawniczej. 7. 
Wspólne uzyskiwanie materiałów.

Niektóre materiały opracowane na Konferencji zostaną opubilikowane. UNESCO 
będzie popierać rozwój bibliotek narodowych zgodnie z zaleceniami Konferencji 
Generalnej tej organizacji.

ŁÓDZKI OKRĘG SBP W ZNAW IA ORGANIZACJĘ BIBLIOFILÓW

Joiż wiele razy myśleliśmy o tym, aby na nowo powołać do życia i jakoś ustawić 
■'Organizacyjnie bibliofilów łódzkich. Nawiązałoby się do sławnej pamięci Towarzy
stwa tej samej nazwy, które przez wiele lat publikowało wspaniałe wydawnictwa
i utworzyło w Łodzi, małe wprawdzie, lecz żywotne środowisko miłośników pięk
nej książki. . j!

Dnia 10 kwietnia br. zebrało się grono osób chętnych na wezwanie w służbę 
szlachetnej namiętności bibliofilskiej. Kandydatów dositarczyły zawody: biblio
tekarski, księgarski, typograficzny, plastyków, literatów i dziennikarzy.

Organizacja powstała jako klub w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich Okręgu Łódź-MiastO', zyskując przez to 'opiekę prawną, finansową i moralną 
naszej instytucji, która ma za sobą powagę 4iO lat istnienia; pomoc zaś gospodarczo- 
(lokalową klub otrzymuje w gmachai Biblioteki Publicznej.

Zebranie odbyło się iprzy czarnej kawie, bez przewodniczącego i bez akcesoriów 
pamlamentaryzmu; po krótkim wstępie rozwinęła się swoboidna wymiana zdań na 
temat programu działania przyszłego Klubu, wytyczając generalną linię: jak naj
mniej formalistyki, jak najwięcej elastyczności, jak najwięcej subtelnej rozrywki, 
z wykluczeniem wszelkiej sztywnej powagi.

Podstawę fiiniansową Klubu ido przyszłej akcji wydawniczej tworzyć będą, rzad
kiej już dzisiaj wartości, nakłady iprzedwojennego Towarzystwa Bibliofilów w Ło- 
dzii, które będą sprzedawane na kolejnych aukcjach.
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Na zakończenie zebrani zapisali się na członków SBP Okręgu Łódź-Miasto, zaś 
inicjiator zebrania, kol. Jan Atiiguistyniak, wręczył wszystkim gościom prezenty w po
staci exMbrisów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi.

Zarząd Kilooibu ukonstytuował się jiak następuje; kol. mgr Michał Kuna — prze
wodniczący, kol. mgr Janusz Dunin —  sekretarz, kol. Henryk Maszewski —  skarb
nik i kol. Władysław Kemipa —  gospodarz.

WYNIKI KONKURSU 
NA WYKONANIE POMOCY DO PEAlCY Z CZYTELNIKIiEM 

W  WOJ. GDAŃSKIM

Woj0wó'dizika. li 'Miejsikia Bibdiiioteka Publiczna w Gdiańsku og5o'Sdłia jeslienią 196'7 r. 
kotnikons dla 'biilbiiatekarzy woj', gdiańskiiegio. KcmkuiTsi polegał nia pirzygoltiowainiu m-a- 
terriałów d) pomiocy dio piracy z czyteliniikiem liindiywiduaikiym, tiakiich jiak: kiataiożki 
zagadnieniowe, albumy, 'składanki tematyczne, plany czytelnicze itp., uwzględniają- 
Ciyioh planiow© założenlia oświaitowe ii znane Ibibliioitiekairzom zia'ilnteires'Owani'ia czyteil- 
ników:

Ucizesitmiiicy 'kookursu pirzy wykooiiywiairuu e^ksponlatów mogtlli opierać siię na wzo~ 
radh i  wsilcazówikacih zaiwairttych w  Biuletynaicih lub —  co miiało być wyżej kwali- 
fiikowiain© —  mia właisnych inowydli koncepcjaicih. Kryterium oceny była nie itylko 
jakość wykonanych prtao z pimktu widizenda. iiich przydatmości, lecz także i ilość.

Do' Ikonlkuinsu stanęło 7 powliatów i 2 bdibldiotekii miejskie. Nadesłainioi ogółem 14.1 
eksponatów. Stały się one materiałem na wystawę urządzoną przez WiMBP —  którą 
zwiedzilii bilWioitiekarze miiejscy i powiatowi podbzas szikolentoi. Następniiie' parzenie- 
silcttDo ją 'dio Ośrodka SzikoileiniLoweigo w Łebie, igdziie będizie w okresie trwania kruT- 
sów azkoilendowycih dostępna, dilâ  biblMiotekairzy catego terenu.

Wykonane poimoce m'0iżnia podzielić na kiiika zaiSiadniiczych igrup:
I. kiatalożki zaigadnieniowe 

'II. kartoteM i inne pomoce .bifeldognaficzne
III. albumy popuilaiyzujące ró'żn'e dizied-ziiny wiedzy, plakaty dnifocranaicyjne i czy

telnicze, pllanisze ponopagandlowe o dziiałalności bibdioteki
Odidaiiellną grupę stanowiły pomoce dOi pnący z diziiećmd.
Większość prac odznaczała się dobrym ujęciem metodycznym i estetycznym wy- 

konanlieim.
Główny cel konkursu :— A^ypracowanae nowych form pomocy metodycznych

i wprowtadzeniie atrakcyjnej tematyki' do form już stosowanych —  został w aasadzie 
osią'gnięty.

Do nlajciiielkawisizych eksponatów możnia zailiiczyć aibuandik pt. „Sateiitai 'ksliążfei“, 
uikazujący zibieżność teanaltyczną pomliędzy ziniaczkiem poczitcwwm wydanym z; okazji 
rocizniŁc wielkich ludlziŁ a mówią ĉymii' o< nich ksdążkaimii. Wartość itej nowej formy po
lega na wyikocrzystaniu częstej wśród iohłopciów pasji filatelistycznej do. wzbudzenia 
ich zaiinteresowianiiia: książką.

Innym przykładem propagandy lektury ■ poprzez nawiiązianie do już istniejących 
zadniteresiowiań może być adibum „Książka a fi3m“. Połączono tam dilustracje scen 
z fikn'ów będących adaptacjaimi' powieści z informacją o odpowliedndich. książkach.

Do ićiekawych fotrm można też zaliczyć mapę biilbilitigraficzną Afryki^ z podany
mi na niej pozycjami książkowymi: odnoiseącymii się dô  poiszczególnyoh terenów. 
Przydiaitnoiść jej jest tym więkisiza, że różne rodzaje książek (powiiieści dla dorosłych
i mtodiziieży, książek popudaimo-niaukowych) zoistaty oznaczone różnymi kolorami.
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Ciekiawie też byJy altoumoy dotyiczącie różnych ginap pisarzy, aipi. „Laiureaci ‘No'bLa*'‘ 
3  wstępem objaśniaj ącym geniezę nagtrody, lub afllb̂ um autofrów pt)lsikidi, gdzie za- 
stosowainio połączieniiie kart bioignafiicznyclh wydanych p̂ rzez BiMiO'tekę Nairo^dową 
z bibliiogiriafiią lairtykułów o tych pilsiairzaich’.

Initerreisiujący był też altam ziawieirający iikiistra'cje z posaczegalmych (krajów fi! od- 
powiediniib do mich dobraine receinzje ksiiążak podróżniczych.

Również wieile katelożków zaigadnieniowch odznaczało się niebanalnym, uję- 
ciemL

Z pomiocy ibilbliiograiicznych aua uwagę ziasługiwała obszerna kartoteika wycinków 
■dioityczących Kiteratury po'Lskiej, obcej i wybirainych zagadnień.

Przy rozdawaniini wagród omawiaino doikładnie wszystkie eksponaty', a zwłaszcza 
najlepsze, podkreślając ich wairtość me.todyczną, d najgorsze, wskazując na zawarte 
w nich błędy rzeczowe (np. wizerunek Indiainima na katalożku dotyczącym książek 
o podróżach do Iinddi itp.).

iNa podsitawiie orzeczenia sądu konkurstoiwego przyznano następujące nagrody:
Po 500 zł: kol. kol. K. Czechowicz, PBP Tczew*); T. Kiedrowska, G-BP Subkowy 

Tczew; Gałkowska, MBP Stairogard.
Po 350 zł: koi. koi. B. Szworm,, PBP Elltoląg; K'. Froist, GBP PiaseczniO', pow. 

Tczew; L. Barańska, GBP Kaizlimierziowo, powi. Elbląg; J'. Wiatrowska, GBP Budno *);
S. Mielewczyk, GBP Kokosizlcowy, po W. Starogard; M. Pontus, Dzieli. Bibll. Kartuzy*);
H. Pawlukiiewicz, GBP Sobowidz, pow. Pruszcz.

300 zł kol.: Kilairska,, WiMBP, Filia nir 13..
Po 200 zł: ikol. kol. M. Grot, MBP Gdynia, Fiiliai nr 7; W. Jegorow, MBP Gdynia, 

Dz. Dziiieć.; W. Joskowska, GPB Sianowo, pow. Kartuzy; Kreft, MBP Starogaird; 
K. Hinc, N. Barkoczyn, pow. Kościerzyna.

Wyróżniieniia oitrizymaJi koli. kol.: Duikowska, GBP Morzeszczym, pow. Tczew; Gar- 
dzielewisika, GBP Leśnia Jania, pow. Starogard; -Zalewska, GBP Mściszewice, pow. 
Kartuzy; Szpicka, GBP Milejewo, pow. ElMąg; KliszczeA^wska, PB.P Tczew; Lincow, 
PBP Kartuzy; Bielecka, PBP Pruszcz,.

Nadito przyznano następujące nagrody zbiorowe (do poidzi-ału międlzy bib-lilote- 
karzy biorących udaiał w  koirbkursiie):

Nagroda i  powiat Tczew —  2 000 zł; nlagrodla II powiat Kartuzy —  1 000 zł; na
groda III powiat Starogard —  1000 zł; naigroda W  powiat Wejherowo —  400 zł, 
powiat Elbląg —  350 zł.

Anna Wierzbicka 
Dyrektor WiMBP w Gdańsku

*) Wj^óżmiienie aa dltaść.

NA POŻEGNANIE

Przestając od następnego numeru redagować „Bibliotekarza", przepraszam Czy
telników za wszystkie opóźnione numery i przeoczone błędy. Od 1946 roku nazbie
rało się tego sporo. —  Sekretarzowi Redakcji kol. mgr Danucie Stępniewskiej dzię
kuję serdecznie za sumienną i wytrwałą pomoc. Nowemu Redaktorowi życzę gorąco 
sukcesów w pokonywaniu „trudności technicznych" i innych.

CZESŁAW KOZIOŁ
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J. o .: Najsławniejsze powieści świata (c. d.)
CaMBie 3HaMeHMTbie poManti MMpa 
The most famous novelis of the world 

Z ż a ł o b n e j  k a r t y  —  H e K p o j i o r w  —  O b i  t u  a r y  
Maria Popowska 

K r o n i k a  —  X p o H H K a  —  C ł i r o n i c l e
Konferencja bibliotek narodowych Europy organizowana przez UNESCO

CoBen^aniie Hai^MOHajibHBix 6M6jiMOTeK EBponti opraHMSOBannoe lOHECKO 
The conference of national libraries of Europę organised by .UNESCO

Łódzki Okręg SBP wznawia organizację bibliofilów
JIoflSMHCKoe OTflejieHMe CIIB BosoSHOsjineT opraHMsai^mo jiioSiiTejieił KHur 
The Łódź district of Polish Librarian’s Association is organising the book 
•lover’s section

Wyniki konkursu na wykonanie pomocy do pracy z czytelnikiem w woj. gdańskim 
PeayjibTaTbi KOHKypca na MsroTOBJieHwe noMęmM fljia paSoTbi c HMTaTejieM
B r^ a H C K O M  B o e B O flC T B e
The reisults of the competition for the executing o f^ n  aid in the work with 
readers in voivodship of Gdańsk

W YNIKI KONKURSU-ANKIETY  
PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU WYDAWNICTW LEKARSKICH

(zob. „Bibliotekarz" nr 1— 2/1958)

W  konkursie pt. „Wszyscy czytają książki, o zdrowiu i jego ochronie" przydzie
lono następujące nagrody:

I. Dwie pierwsze nagrody po zł 1.000.—  otrzymują:
1. Władysław Dańda, Ciche k. Czarnego, pow. Nowy Targ
2. Bolesław Bork, Koleczkowo, pow. Wejherowo, woj. gdańskie

II. Dwie drugie nagrody po zł 750.—
1. Kimla, Żywiec, Plac Wyzwolenia 19
2. Czesław Gromko, Grodziszczany, p-ta Różanystok, woj. białostockie

III. Trzy trzecie nagrody po zł 300.—
1. Urszula Sosnowska, Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 32 m. 1
2. Zbigniew'Marek, Lublin, ul. Farbiarska 2
3. Władysław Witek, Mielec, Mickiewicza 5

Ponadto ze względu na wysoki poziom odpowiedzi przy^znano dodatkowo nagrody 
książkowe następującym osobom:

1. Sergiusz Prochor, Siedlce, ul. Świerczewskiego 66
2. Czesław Koniecki, Brodowo, p-ta Narzym, pow. Działdowo
3. Józef Ksieniewicz, Głogów, ul. Buczka 2, woj. zielonogórskie
4. Zenon Wrześniewski, Kożuchów, pow. Nowa Sól
5. Andrzej Rudnicki, Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 16
6. Michał Kisiński, Zabierzów k. Krakowa

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Z przy
jemnością stwierdzamy, że większość odpowiedzi była na wysokim poziomie i wnio
sła szereg cennych projektów/ które dopomogą w upowszechnianiu wydawnictw 
oświatowo-sanitarnych.

KOMUNIKAT CENTRALI WYDAWNICZEJ DRUKOW

W  związku z brakiem kart katalogowych klamrowych z liniaturą o symbolu 
B 16. b —  CWD dostarczać będzie do wyczerpania posiadanych zapasW  analo
giczną kartę katalogową, lecz bez lini-atury.
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WARUNKI PRENUMERATY

PORADNIK BIBLIOTEKARZA —  36 zł rocznie, cena nru poje
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BIBLIOTEKARZ — 42 zł rocznie, cena nru pojedynczego 3,50 zł,
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