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

NR 11-12  WARSZAWA 1958 ROK XXV

Z MINISTREM OŚWIATY 
WŁADYSŁAWEM BIEŃKOWSKIM

ROZMAWIA REDAKCJA „BIBLIOTEKARZA”

Biorąc pod uwagę nawal prac w zw iązku z now ym  rokiem  szkolnym  
i z  szeregiem w ażnych zmian, jakie zaszły ostatnio w  szkolnictwie nie 
śm ieliśm y wcześniej niepokoić Pana prośbą o rozmową. Dopiero więc 
dzisiaj pozwalamy sobie zadać Panu kilka pytań. Dotyczą one oczywiście 
sprawy najżyw iej .obchodzącej bibliotekarzy, a mianowicie współpracy 
szkoły i biblioteki w  zakresie rozwoju czytelnictwa.

W  resorcie oświaty znajduje się rozbudowana sieć bibliotek szkol
nych. W  jakim  kierunku  powinna się rozwijać jej współpraca z  siecią 
bibliotek powszechnych?

U kryła tu  Pani chytrze dwa pytania, jedno — jak  m i się zdaje — 
dotyczy współpracy dw u sieci bibliotecznych., drugie roli szkoły w przy
gotowaniu konsum entów książki.

Pierwsze zagadnienie jes t prostsze, łatw iejsze w  realizacji. W ośrod
kach szczególnie w iejskich i  małomiasteczkowych współpraca i wzajem 
ne uzupełnianie się bibliotek szkolnych i powszechnych dokonuje się 
w sposób naturalny, ponieważ z obydwu korzystają i dorośli i młodzież — 
starsi czytają książki przynoszone przez młodzież ze szkoły, młodzież ko
rzysta z bibliotek powszechnych. Trzeba, aby współpraca ta była świa
doma. Nauczyciel powinien znać również księgozbiór biblioteki po
wszechnej i umieć wykorzystać go w  pracy z młodzieżą. W ymiana obser
wacji m iędzy przedstawicielam i tych  dwu bilbliotek (o ile to nie jest ta 
sama osoha) może być bardzo pożyteczna w ich pracy.

Drugie zagadnienie ma charakter fundam entalny dla całego system u 
oświatowego. Uczymy czytać i pisać po to, aiby ludzie z nabytej w  szkole 
um iejętności robili użytek i to użytek codzienny. Trudno powiedzieć, 
abyśmy już ten postulat zrealizowali. Niestety, w  poważnej jeszcze m ie
rze olbowiązek szkolny przypom ina obowiązek służby wojskowej. Obo
wiązek się wypełnia, ale n ik t po powrocie do „cywila“ nie będzie za j
mował się tym, czego się nauczył w  wojsku. Spora jeszcze liczba ludzi 
wychodząc ze szkoły rozsitaje się z takim i narzędziam i jak  książka, pa
pier, pióro, ołówek. Sądzę, że środki przeciwko tem u stanowi rzeczy ty l
ko częściowo są w  rękach szkoły. Główna przyczyna tkwi w  prym ityw nej
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jeszcze organizacji życia wielu środowisk społecznych. Jest jeszcze w ielu 
w Polsce iudzi, których życie w ciągu długich lac ani razu nie zmusiło 
do wzięcia w rękę książld, papieru, ołówka. Czytanie książki w wielu 
jeszcze środowiskach jest synonimem wyłącznie rozryw ki bądź też zgoła 
zabijania czasu.

Czy słuszne jest postępowanie tych  nauczycieli, k tó rzy  egzekw ują  
u m łodzieży lekturą przewidzianą programem, a nie przyw iązują wagi 
do czytelnictw a literatury np. przygodowej i podróżniczej/

Zapewne ogromna jest rola nauczyciela w budzeniu wśród młodzieży 
szerszych zainteresowań, które zaspokoić może książka. L ektura objęta 
program em  pom yślana jest jako l^onieczne m inimum  odgrywające za
razem  rolę zapłonu dla zainteresowania książką. Niestety, nie wszyscy 
nauczyciele poirafią ten płomień rozpalić. Często tli się on w szkole i poza 
jej m uram i natychm iast wygasa. Nie wymyślono jeszcze, na nasze nie
szczęście, jakiejś uniwersalnej recepty ria budzenie wśród młodzieży za
interesow ania książką. Zależy ono od pedagogicznego talentu nauczyciela, 
od jego przygotowania i umiejętności w ykorzystania tego przygotowania 
w pracy wychowawczej. Tymczasem ciągle jeszcze zdarza się (znamy to 
z naszej młodości), że tzw. „przerabianie'* w szkole potrafi zniechęcać do, 
czytania.

Niejednokrotnie spotykam y się z faktem , iż nauczyciele obawiają się 
niekontrolowanej lektury uczniów w  bibliotece powszechnej. Czy obawy 
te są uzasadnione?

Nie sądzę, aby tego rodzaju obawy były zjawiskiem częstym. Zda
rza się jednak, że czytanie jest ucieczką od zadanych lekcji — w tym 
w ypadku nauczyciel musi ingerować. Zgodzi się Pani, że zdanie ,,nie 
uczę się, bo czytam" brzmi tak samo paradoksalnie jak: „nie czytam, bo 
się uczę“ (pisała Pani o tym  niedawno omawiając ankietę czytelniczą).

W ynika stąd, że biblioteki powszechne winny mieć wychowawczy 
stosunek do młodzieży z nich korzystającej — m.in. zapobiegać również 
rozrywkowej jednostronności jej lektury.

Bardzo w ielu nauczycieli prowadzi w  sieci bibliotek powszechnych  
pu n k ty  biblioteczne, a nawet biblioteki gromadzkie. Czy fa k t ten jest 
przez M inisterstwo oceniany pozytywnie?

Trudno byłoby ocenić negatywnie. W wielu środowiskach na
uczyciele są ciągle jeszcze jedynym i przedstawicielami ,,frontu ku ltu ral- 
nego“. Czy tę rolę w ypełniają dobrze? Dla takiej oceny brakuje mi da
nych, trzeba by bliżej przyjrzeć się ich pracy.

Dotarły do nas słuchy, że będąc lo Danii odwiedzał Pan biblioteki. 
Jakie są najogólniejsze wrażenia?

Na zapoznanie się z bibliotekami i czytelnictwem  Danii nie starczyło 
mi czasu. Zwiedziłem jedynie Bibliotekę M iejską w Kopenhadze, gdzie
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najbardziej u tkw iły  mi w .pamięci niezw ykle proste i pomysłowe me
ble biblioteczne nadające się do zastosowania u nas.

Ostatnio dużo się u nas m ówi i pisze o sprawach upowszechniania 
ku ltu ry  i oczywiście książki. Czy zdaniem  Pana dyskusja rozwija się we  
w łaściw ym  kierunku?

Każdy kierunek jest dobry, jeśli prowadzi do wytyczonego celu. 
W dziedzinie upowszechniania kultury  jestem  „organicznikiem “. Nie w ie
rzę w skuteczność „zaszczepiania ku ltury" bez równoczesnego przeobra
żania całego zespołu w arunków życia i jego organizacji. Trudno sobie 
wyobrazić, aby dziś można było upowszechniać czytelnictwo bez równo
czesnego podnoszenia poziomu organizacji życia gospodarczego (bynaj
mniej nie tylko , na wsi), poziomu 'higieny i w^arunków sanitarnych, 

w konsekwencji nowych metod w ykorzystania czasu zarówn,o produk
cyjnego jak i nieprodukcyjnego itd., itd.

Nasza epoka realizująca wielkie przeobrażenia gospodarczego i spo
łecznego życia stw arza w yjątkow ą możliwość takiego kompleksowego 
działania. Tymczasem w wielu naszych koncepcjach upowszechniania 
tkwi już zarodek ich nieskuteczności — właśnie szerzenie ku ltu ry  jako 
okraszenia życia, bez organicznego z nim  powiązania, właśnie jako kw ia
tek przy kożuchu.

Często najlepszym  wstępem  do propagandy czytelnictwa jest zachęcić 
agitowanych do umycia rąk. I tu, jak w każdym procesie wychowaw
czym, rzadko tylko ^ u te k  jest prostym  następstw em  stosowanych zabie
gów. Często skutki chodzą bardzo zawiłymi drogami.

Czy radio, film , telew izja są konkurencją dla książki? Czy zdaniem  
Pana odciągają one m łodzież od niej?

Radio i film  ze swej strony nie w ydają mi się konkurentam i. P rze
ciwnie, mogą nie mało zrobić dla popularyzacji książki. Groźnym kon
kurentem  jest pono telewizja — na szczęście w  najbliższym  okresie 
jeszcze nam  to w skali krajow ej nie grozi.

Co było ulubioną Pańską lekturą w  okresie krótkich spodenek?

W styd wyznać, ale nie czytałem  w tedy typowej młodzieżowej litera
tury, musiałem dla zatarcia tego defektu odrabiać później. Na przykład 
JUŻ jako student przeczytałem  pierwszą książkę Verne’go.

Czy znajduje Pan obecnie czas na czytanie?  '

Pytanie wielce delikatne... Aby nie demoralizować moich podopiecz
nych muszę odpowiedzieć, że, oczywiście, tak!

Rozmowę prowadziła J. Kołodziejska
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K A R O L E S T R E I C H E R  

1827— 1908 

Uroczystość w  50-tą rocznicą zgonu

W dniach 28 i 29 listopada 1958 r. odbyła się w Kraikowie w igmachu 
Biblioteki Jagiellońskiej uroczystość związana z 50-tą rocznicą zgonu 
Karola Estreichera.

Na program  pierwszego dnia złożyły się przem ówienia inaugurujące 
uroczystość a mianowicie: J. M. Rektora U niw ersytetu Jagieillońskiego, 
Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Krakowa, D yrektora Bi
blioteki Narodowej, Przewodniczącego SBP oraz D yrektora Biblioteld 
Jagiellońskiej. Odczytano również szereg nadesłanych depesz. Następnie 
prof. A. B irkenm ajer wygłosił odczyt obrazujący w zarysie przebieg prac 
i życie Karola Estreichera.

W Bibliotece Jagiellońskiej otw arto w ystawę poświęconą Estreicherowi 
(szczegółowe omówienie w ystaw y podajem y na str. 330—333).

Tego samego dnia na  cmeintiarzu Rakowickim złożoofio wieniec nia gro
bie rodzinnym.

W dniu  29.XI. dyr. Jan  B aum gart w referacie pt. „K arol Estreicher 
jako dyrek tor Biblioteki Jagiellońskiej" przedstaw ił sylwetkę Estreiche
ra, k tóry  funkcję tę pełnił przez wiele la t bo od 1868 r, do 1905 r. Refe
ren t podkreślił ogromne zasługi Estreichera na tym  polu jak  reorgani
zację będącej w  rem oncie Biblioteki, odpowiedni dobór zespołu pracow
ników, b'ardzo znaczne zarówno liczibowe jak  i jakościowe powiększenie 
księgozbioru drogą kupna i licznych darów.

N astępny refera t na tem at „Ewolucja pojęcia bibliografii narodowej 
od K arola Estreichera do naszych czasów“ wygłosiła kustosz Ma
ria  Dembowska udając w  nim  chairakterystykę typów bibliog>rafiii, ich 
rozw oju oraz obszerny przegląd prac kontynuatorskich i  związanych 
z tym i pracam i problemów, w yw ołujących wiele dyskusji (jak np. spra
w a kompletnościi i  zakresu druków, które bibliograifija piowinna obej
mować).

Oba popołudnia były przeznaczone na zwtiedzanie Biblioteki Jagiel
lońskiej oiraiz Collegium Maius. Po Coillegium, gdzie znajduje się obecnie 
M uzeum U niw ersytetu Jagiellońskiego i gdzie m a być wskrzeszona Bi
blioteka w  takim  stanie, w  jakim  się tu  znajdowała w  XV wieku, opro
wadzał licznie zebranych Karol Estreicher (wnuk). Zapoznał on zwiedza
jących z przebiegiem  pieczołowicie prowadzonej odbudowy i planam i 
dalszych prac oraz udzielił w ielu wyczerpujących i nader interesujących 
objaśnień dotyczących ciekawszych zabytków i zbiorów.

Uroczystość zakończyło przemówienie dyr. Bogdana Horodyskiego, któ
ry  na ręce prof. Karola Estreichera złożył życzenia dalszej owocnej pracy 
nad kontynuacją dzieła Jego wielkiego Dziadka oraz w yraził podzięko
wanie pracownikom  Biblioteki Jagiellońskiej za wysiłek włożony w  zor
ganizowanie Zjazdu.
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J . KORPAŁA 
Kraków

CO KAŻDY BIBLIOTEKARZ O KAROLU ESTREICHERZE 
I JEGO „BIBLIOGRAFII” WIEDZIEĆ POWINIEN

30 września minęło 50 lat od chwili zgonu niajwiększego <bibliografa 
polskiego i jednego z największych bibliografów świata — Karola Estrei
chera. Mimo upływu tak  długiego okresu czasu nie mamy dotychczas 
ani monografii naukowej ani naw et ipopularnego po rtre tu  literackiego 
tegd-niezwykłego fenomenu erudycji, wiedzy i pracowitości, którem u na
uka polska zawdzięcza fundam entalną dla bad.ań nad  przeszłością naro
du — „Bibliografię polską“.

Tym  się tłumaczy fakt, że ani tw órca „Bilbliografii polskiej”, ani jego 
dzieło nie są naw et bibliotekarzom  w tym  stopniu na ile zasługują — 
bliscy i znani.

A przecież w  sam ym  życiorycie Estreichera jes t bogaty m ateria ł na 
praw dziw ie interesującą opowieść biograficzną o tym  tytanie pracy, 
k tóry  dokonał więcej niż niejedna instytucja naukowa w  tym  czasie.

Przypom nijm y więc pokrótce, co każdy bibliotekarz o K. Estreicherze 
wiedzieć powinien. Przede wszystkim to, że był synem profesora bota
niki i rek to ra  U niw ersytetu Jagiellońskiego a zarazem dyrektora ogrodu 
botanicznego — Alojzego Estreichera i urodził się w  1827 roku. Dzie
ciństwo i młodość przeżył w  W olnym Mieście Krakowie w  atmosferze 
rom antyzm u politycznego i literackiego. Sam także próbował zdobywać 
laury  w  służbie Melpomeny. A choć m uzy niezbyt łaskawym  patrzyły 
nań okiem, nie zrażał się ich niełaską, pisał utw ory sceniczne i wiersze 
okolicznościowe dila siebie i dla swoich przyjaciół — muzom na przekór. 
Zebrało się z czasem tych ,,okruchów wierszowanych” na tom wcale 
okazały, bo Estreicher mimo że nie był poetą, i nigdy się za takiego nie 
poczytywał, pisywał w  ciągu długich lat swego życia tych wierszy n ie
mało. Był bowiem jak  przyznaje jego syn — na tu rą  uczuciową, a po
budzone uczucie wymagało wyładowania się na zew nątrz w formie cza
sem poważnego, czasem humorystycznego, najczęściej satyrycznego 
wiersza.

Ojciec skierował go na  stuidia prawnicze, ale serce i zainteresowania 
skłaniały go ku historii lite ra tu ry  polskiej, k tórą w ykładał Michał Wisz
niewski, au tor pierwszej naukowej wielotomowej, wówczas jeszcze nie
dokończonej i faktycznie kadłubowej — „Historii litera tu ry  polskiej”.

Wiszniewskiemu, niefortunnem u dyktatorowi z 1846 r., zawdzięczał 
Estreicher podnietę do studiów  literackich i bibliograficznych — mimo 
że jego m istrz niechętnie odnosił się do bibliografów. W pam iętnym  roku 
„Wiosny Ludów” zakończył Estreicher studia prawnicze i w  jesieni 
1848 rr. rozpoczął pracę jako aplikant trybunału  w  Krakowie. Miał wów
czas 21 lat, snuł utw ory sceniczne i m arzył o teatrze.

Ale już w czasie studiów obudziły się w  nim  zainteresowania badaw - 
czo-bibliograficzne. Zdobył głośną w  swoim  czasie ,,Historię lite ra tu ry  
polskiej” Feliksa Bentkowskiego — czyli pierw szą usystem atyzowaną bi
bliografię polską i na m arginesach odnotowywał ty tu ły  dzieł opuszczo
nych przez Bentkowskiego a znajdywanych przezeń w  Bibliotece Jagiel- 
lońsikiej — tak  jak to robiło już wielu bibliografów od la t przeszło itrzy-
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dziestu. Oczywiście można się w  tym  dopatryw ać pierwocin późniejszych 
prac bibliograficznych — lecz zapewne sam Estreicher nie zdawał sobie 
jeszcze wówczas spraw y co z tego wyniknie.

Tymczasem na K raków spadły kolejno dwie klęski. Pierwsza — to 
u tra ta  autonomii politycznej po powstaniach 1846 i 1848, druga to kata
strofalny pożar Krakowa w 1850 roku, k tóry zniszczył pół jego śród
mieścia. Kraków spadł po tych klęskach do roli podrzędnej i sporo lat mi
nęło nim podniósł się z ruiny i odzyskał dawne zna€zen.ie.

Estreicher przeżył obie rewolucje i upadek Krakowa — zanim w roku 
1855 przeniósł się na siedem lat jako adiunkt sądu karnego do Lwowa. 
Lwów był mu już bliski, bo od dwóch lat tj. od roku 1853 przesyłał do 
tam tejszego ,.Dziennika Literackiego" korespondencję z Krakowa, której 
tem atem  był ruch kulturalny, artystyczny i umysłowy Krakowa a przede 
wszystkim  m ateriały  biograficzno-bibliograficzne do dziejów tea tru  pol
skiego, z których z czasem powstać miało rew elacyjne dzieło „Teatra 
w Polsce“.

Przeglądając bibliografię artykułów  K. Estreichera z la t 1853—58, 
ogłaszanych głównie w Dzienniku Literackim , w  Nowinkach i Roz
m aitościach — łatwo dojdziemy do wniosku, że pasjonował się wówczas 
dziejam i polskiego piśm iennictwa dram atycznego od 1750 r. i dla opra
cowania tego tem atu gromadził m ateriały bio-bibliograficzne, którym  dał 
tymczasowy ty tu ł „szkice bibliograficzne z dram aturgii polskiej". Ale od 
tych szkiców — do ,,Bibliograf ii polskiej" — to jeszcze daleka droga. 
Tymczasem zaś młody praw nik ugruntow yw ał swoją pozycję w lwow
skich „Rozmaitościach" i w „D zienniku Literackim ". Nie poprzestał na 
dram aturgach, lecz porwał się na rzecz am bitniejszą i ogłosił pierwszy 
obszerny i udokum entowany — na tyle na ile to było możliwe — życio
rys Adama Mickiewicza, w którym  zawarł także m ateriały  do biblio
grafii Mickiewiczowskiej. Dość powiedzieć, że ta biografia poety była 
przez dłuższy czais, bo aż do Chmielowskiego (1886) jedynym  źródłem 
wiedzy o Mickiewiczu. Nawet tych, którzy dobrze znali Mickiewicza, 
zadziwił wieloma nieznanymi faktam i — gdyż dotarł do źródeł dzięki 
temu, że miał pociąg do bibliografii.

Tak więc w okresie dziesięciu lat od chwili ukończenia studiów — 
Estreicher zebrał już sporo m ateriałów  (bibliograficznych), zwłaszcza do 
dziejów tea tru  i nowszej literatury , rozbudował swój w arsztat bibliogra
ficzny i ukształtow ał swoisty sposób pisania, wynikający niejako z cha
rak teru  tego w arsztatu  naukowego, k tóry  uczyni z niego z czasem s,pec- 
jalistę — bibliografa.

Miłośnik litera tu ry  — jak o sobie mówił — a nie lite ra t z powołania, 
m iał tę wyższość nad innymi krytykam i, recenzentam i i publicystami, że 
znał każdy przedm iot o k tórym  pisał, że miał pod ręką dane bibliogra
ficzne i biograficzne niezbędne w pracy krytyczno-literackiej. Jako mi
łośnik U teratury ubolewał, nad tym, że bez odpowiednich studiów przy
gotowawczych pisano liczne historie litera tu ry  „kuszono" ,się o dzieje, 
nie kwapiono się do ułożenia katalogu bibliograficznego, lubo 'takowy po
w inien był poprzedzać historię".

Toteż kiedy zwrócono mu uwagę na trzy  sprawozdania statystyczno- 
bibliograficzne austriackiego bibliografa rządowego K. W urzbacha, 
przedstaw iające umysłowość polską na przykładzie statystyki druków  tak
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nis'ko i z takim  leikceważeniem, że musiało go to oburzyć — postanowił 
odpowiedzieć tym  sam ym  językiem  cyfr i zestawień i dowieść, że nie 
można utożsamiać piśm iennictwa polskiego z piśm iennictwem  galicyj
skim, że piśmiennictwo polskie ma swoją stolicę w Warszawie. Było to 
na początku roku 1858. W kilka miesięcy po ukazaniu się trzeciego to
m u ,,0'brazu biibliograficzno-historycznego“ Adama Jochera, na k tórym  
przerw ał Zawadzki wydawnictwo tej bibliografii. W tym  właśnie mo
mencie, kiedy w Wilnie definityw nie rezygnowano z dzieła zakrojonego 
na kilkanaście tomów, we Lwowie zabierał się 30-letni bibliograf- 
am ator do pracy bibliograficznej, przy pomocy której chciał bronić ho
noru narodu. '

„Uważnie śledząc, co o nais piszą obcy, mianowicie w Austrii, dostrzegł 
że litera tu rę  naszą lada pismak obrzuca rodzajem pogardy, oświadczając, 
iż niegodna jest uwagi“; Postanowił więc wykazać, że jest tó litera tu ra  
bogata i zebrać wszystko cokolwiek zeszło na niwie ojczystej w prze
konaniu, że każdy druk „jest dla bibliografa relikwią". W okresie 4cilku 
miesięcy — dzięki tem u że posiadał już nie małe zasoby bibliograficzne — 
przygotował kilkusetstronicowy rękopis o pisarzach w Galicji z lat 1848— 
1859, w którym  zebrał opisy około dwóch tysięcy książek i broszur 
w tym  okresie wydanych dirukiem, a nadto uzupełnił ten wykaz najdo
kładniejszym  spisem książek wydanych w innych zaborach oraz wyka
zem książek o Polsce i przez Polaków za granicą wydanych a nadto 
artykułów  umieszczanych po czasoipismach. Spis ten obejmował około 
10 000 dzieł i broszur. I choć uważał się jedynie za dyletanta pasjonu
jącego się bibliografią, o której może wobec obowiązków swoich i uciąż
liwej służby myślećby nie powinien — to przecież tą bibliografią gali
cyjską dowiódł, że jest nie byle jakim  bibliografem. W ,,Bibliografii 
Galicji" ogłoszonej w  1859 r. dowiódł Estreicher, że najcelniejsi pisarze 
galicyjscy drukują swe prace za granicą — gdyż stosunki cenzuralne 
w Galicji nie pozwalają im na swobodne wypowiadanie poglądów. Fak
tem  jest, że dziełem tym  obalił fałszywe wnioski W urzbacha.

Lata 1859—60, kiedy w ,,Doda'tIcu do Gazety Lwowskiej" ukazują się 
„Do piśm iennictwa w Galicji zapisy bibliograficzne" K. Estreichera przesą
dziły o jego karierze życiowej. W prawdzie jeszcze przez kilka lat tzn. do 
jesieni 1862 r. zajmował się paragrafam i — ale żywiołem jego stała się 
bibliografia. Już w kilka mies-ięcy po zakończeniu bibliografii galicyj
skiej pisał do Fr. Wężyka: ,,9.IV.1859 r. ...Teraiz układam  bibliografię 
polską od r. 1810 do 1830, ale już nid̂  do druku tylko dla siebie samego — 
i postąpiłem w tej pracy dość daleko. Bibliografią od r. 1830 do naszych 
czasów mam praw ie skończoną, przynajm niej obszerny zapas m ateriałów  
ułożony alfabetycznie. Takie zbiory są mi bardzo pomocne przy pisaniu
o, czymkolwiek, bo ostatnie czasy są po dziś dzień nie tknięte przez p i
sarzy historii litera tu ry  tegoczesnej bawiących się w ogólniki, a nie zna
jących przedm iotu aż do rdzenia".

Jak  z tego łatwo wywnioskować już w  roku 1859 m iał zebrane m a
teriały  do bibliografii za okres od 1830— 1859 r. co mu tym  łatwiej przy
szło, że parę lat przedtem  ukazał się „Katalog ogólny książek polskich" 
W. Rafalskiego za okres 21 lat tj. od 1830— 1850 r. Cofając się o dalsze 
20 lat nawiązał Estreicher do bibliografii Feliksa Bentkowskiego. W -ten 
sposób form ował karto tekę .do bibliografii za okres ostatniego 50-lecia
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XIX wieku. Poza „bibliografią galicyjską" cała ta  praca bibliograficzna 
była przedsięwzięciem pryw atnym , chałuipniczym. Przedsięwzięciem 
tym  .godniejszym uwagi, że podjętym  przez praw nika pracującego w są
dzie a nie w bibliotece. Dla każdego wapółczesnego bibliografa musi się 
vi^dać czymś niezrozum iałym  jak  można pracować nad bibliografią poza 
biblioteką. Dzisiaj jest to dla nas nie do pomyślenia. Ale tak było przed 
stu laty. Estreicher po prostu  pryw atn ie organizował swój rozległy w ar
sztat bibliograficzny, którego podstawą były inne prace bibliograficzne, 
katalogi biblioteczne, księgarskie i antykw arskie, prospekty i inine m ate- 
rały  bibliograficzne.

Trzeba było tylko jakiegoś bodźca, aby w  oparciu o ten w arsztat 
i karto tek i alfabetyczne opracować katalog bibliograficzny. Niewątpliwie
o tych jego pracach i zainteresowaniach wiedzieli także lwowscy księ
garze — skoro jeden z nich Cels Lewicki zaproponował w  1860 r. opraco
wanie katalogu księgarskiego., k tóry  by obejmował książki wydane po 
roku 1830. Spraw a w ydaw ała się .prosta, bo mógł się oprzeć i na Rafal- 
skim  i na swojej „Bibliografii Galicji“. Ale Estreicher m yślał już o czymś 
am bitniejszym  i dlatego nakłonił księgarza .do rozszerzenia p lanu i ogar
nięcia katalogiem  wszystkich druków  (po roku 1800. To konkretne za
mówienie przyspieszyło pracę nad bibliografią polską dziewiętnastego 
stulecia. W prawdzie Lewickiemu chodziło o katalog księgarski, obejm u
jący jedynie dzieła znajdujące się jeszcze w obiegu księgarskim , lecz 
E streicher wyszedł poza te ram y i dążył do ogarnięcia pełnego m ateriału. 
W ciągnął zatem  do katalogu wszystko, co znalazło się w  dziełach biblio
graficznych Bentkowskiego, Bielskiego, Barącza, Bandtkiego Jochera, 
Gąsiorowskiego, w  Encyklopedii Powszechnej i w  czasopismach, a na
stępnie wynotował kilka tysięcy ty tu łów  z nieameckich katalogów księ
garskich Heinsiusa i Kaysera.

Tak przygotowany katalog porównał Estreicher z katalogam i ibiblió- 
tek  lwowskich. Opierając się na tych m ateriałach w  krótkim  czasie, bo 
w ciągu jednego roku przygotował Estreicher ,,Bibliografię polską od 
1800 do 1862 r .“. Powstało w ten sposób wielotomowe dzieło. Ale koszt 
takiego wydaw nictwa przewyższał możliwości inicjatora skromnego ka
talogu księgarskiego. Rozumiejąc, że żaden księgarz nie zechce na własne 
ryzyko podjąć nakładu katalogu, k tó ry  rozrósł się do rozm iarów 10 to
mów. Estreicher postanowił zainteresować swą pracą Towarzystwo Na
ukowe Krakowskie. Przyszło m u to tym  łatwiej, że od roku był jego 
członkiem.

W dniu 1 m aja 1862 r. w  dw a lata po śm ierci Jochera, w  rok po 
śmierci Lelewela przedstaw ił Estreicher w  Towarzystwie Naukowym  
Krakow.skim dw a pierwsze tomy bibliografii (każdy po 100 arkuszy), 
obejm ujący litery  A—F. Przedkładając część swego dzieła, jednocześnie 
w  obszernym  referacie poinformował członków Towarzystwa o celu, 
układzie, dokładności, i rozm iarach swego katalogu bibliograficznego, nar- 
zwanego przezeń także ,,inw entarzem  druków  polskich i obcych,. lecz 
nas dotyczących".

W referacie ty m  Estreicher s tara ł się .przekonać Towarzystwo o po
trzebie a naw et niezbędności opracowania pełnej bibliografii polskiej. 
Dowodził w tedy, że przyczyną nieznajomości przeobrażenia się i wzrostu 
naszego piśm iennictwa w  ostatnim  stuleciu jest b rak  dzieł bibliograficz
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nych, któreby zestawiały ze ścisłością m atem atyczną rezultaty  pracy ca
łego narodu. „Jeżeli gdzie — tłum aczył Estreicher — to w piśm iennict
w ie należałoby obliczać siły własne, wiedzieć w każdej chwili, co mamy 
a przy tym  starać się o to, czego nam  nie dostaje. Dzieł takich, k tóre by 
(wskazywały — mówił w tedy — wszystko, co napisano w którejkolw iek 
gałęzi,, nie m am y po dziś dzień, dlatego każdy pracownik, mianowicie 
w  z ^ re s ie  historii i nauk ścisłych, walczy najp ierw  z elem entarnym i 
przeszkodami biibliograficznymi, zanim uform uje sobie jak ie  takie po
jęcie o stanie gałęzi literatury , nad którą pracuje”.

Nie wiemy jak  się odniosło Krakowskie Towarzystwo Naukowe do tej 
Bibliografii Estreichera. Ale sprawa posunęła się o tyle naprzód, że wieść
o Bi'bliografii poszła w świat, gdyż jesienią tegoż roku zaczął drukować 
w czasopiśmie „Bibliografia Warszawska'* — ową w stępną rozprawę do 
wspomnianej bibliografii.

Odtąd spraw y potoczyły się szybko. Zanim zdążył w  jesieni 1862 r. 
przenieść się do zabitego od świata des'kami małego Wojnicza, by 0'bjąć 
(stanowisko notariusza — Rada Admin., Królestwa Polskiego postanowiła 
„z braku  uczonych specjalnie toibliografii polskiej poświęcających się“ 
powołać go na adiunkta katedry  ibibliografii w Szkole Głównej i .na bi
bliotekarz tejże szkoły. „Tak więc przypadek zdarzył — powiedział po 
latach Estreicher — żem wyrósł na bibliotekarza. Powołaniem moim była 
^kryminalistyka; śledzić i sądzić zadaniem moim“. W skutek powołania do 
W arszawy „przypadkowo bez starań  zostałem bibliotekarzem  i profeso
rem  bilbliografii, nie będąc do tego zupełnie przygotowany". Było w tym  
sporo przesady na co mógł sobie pozwolić u kresu  życia. To prawda, 
że Estreicher nie m iał p rak tyki bibliotekarskiej, ale w zakresie biblio
grafii by ł już autorytetem  nielada, jak tego dowódł w referacie wygło
szonym w TNK, rozszerzonym następnie w w ersji drukowanej w ,,Bi
bliotece W arszawskiej" (1862) i w  oddzielnej, odbitce pt. „Bibliografia 
polska od 1800 do 1862 roku“, a stanowiącej wstęp o bibliografiach w XIX 
w ieku i o układzie ,,Bibliograf ii polskiej" za la t 63. Jako bibliograf z bi
bliotekarstw em  uporał się łatwo.

W dniu 1 grudnia 1862 r. Estreicher objął stanowisko w Warszawie, 
Znalazłszy się w swoim żywiole gorączkowo zebrał się do pracy. Usilne 
porządkowanie od lat zaniedbanej biblioteki i praca przy zakurzonych 
książkach w nieopalanym  lokalu wywołały chorobę płucną. Zajęcie w bi
bliotece i niedomaganie spowodowały, że dopiero dnia 22 m arca 1865 r. 
rozpoczął wykłady bibliografii. W dniu 1 lipca 1867 r. po przedstawieniu 
rozprawy pt. „G iinther Zeiner i Świętopełk Fioł" otrzym ał ty tu ł doktora 
filozofii. Obok zajęć urzędowych pracuje nad „Bibliografią polską". 
W Bibliotece Głównej znalazł tyle nowych druków, że rękopis m usiał 
całkowicie przerobić i w ty tule liczbę 35 wkrótce zmienił na 50 tysięcy. 
Zamiarowi wydania w W arszawie „Bibliografii" stały władze rosyjskie 
na przeszkodzie. Ale oto nadarza się sposobność, bowiem w sierpniu r. 1868 
powołano Estreichera na dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej. To stanowi
sko w rodzinnym  mieście objął w dniu 23 listopada t.r. i w ytrw ał na nim  
lat bez m ała czterdzieści do roku 1905.

Po przeniesieniu się do Krakowa równolegle z kierownictwem  biblio
teki zajął się Estreicher swoją umiłowaną „Bibliografią". Tym razem 
znalazł poparcie w Towarzystwie Naukowym i  w  zawiązanej z iinicja-
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ty  wy d ra  Nowakowskiego Komisji Bibliograficznej, k tó ra  zebrała nieco 
pieniędzy na druk dzieła. Tej to Komisji oddał on swój rękopis bezpłat
nie, zrzekając się naw et zw rotu wydatków wyłożonycłi na przepisanie 
blisko 6000 arkuszy liczącego katalogu. D ruk ,,Bibliografii“ rozpoczął się 
w 1869 r. a na wiosnę 1870 r. ukazał się pierwszy zeszyt Bibliografii pol
skiej. Odtąd zaczęła się historia tego monumentalnego dzieła, które jest 
najw iększym  przedsięwzięciem naukowym  i wydawniczym  całego stulecia.

Nie ma tu taj miejsca by szczegółowo opisywać układ, rozm iary m eto
dę i konce^ncję tego dzieła. Trzeba poprzestać na informacji, że ,,Biblio- 
g rafia“ ta ma cztery części zwane inaczej seriami. Pierwsza seria obej
m uje 7 tomów i rejestru je  druki z lat 1800— 1880, w układzie alfabetycz
nym. Seria druga obejm uje 4 tomy (VIII—XI) i rejestru je  druki polskie 
z lat 1455— 1889 w układzie chronologicznym. Estreicher sądził wówczas, 
że pierwszy druk polski ukazał się w roku 1455, później datę pierwszego 
druku przesunął na rok 1472. Faktycznie za pierwszy druk polski ucho
dzi dotychczas K alendarz na rok 1474. Trzecia seria Bibliografii obej
m uje druki polskie od początków drukarstw a tj. od XV—XVIII wieku 
w  układzie alfabetycznym. Jest to więc bibliografia starodruków. Ta 
część bibliografii ma najw iększą w artość naukową. Karol Estreicher nie 
zdołał tej serij doprowadzić do końca. Ostatni tom tej części wydanej za 
jego żvcia obejm uje literę M i ukazał się w roku 1908.

Czwarta część luźno wiąże się z całością i obejm uje 4 tomy biblio
grafii druków za dwudziestolecie 1881— 1900.

Znaczenie bibliografii polskiej Estreicherów jest olbrzymie. Zasługi 
zaś K. Estreichera dla n a u k i. i ku ltury  polskiej można porównać tylko 
z zasługami takiegoż jak on ty tana pracy — Lindego. W zakresie biblio
grafii dokonał on mniej więcej tyle ile tam ten w zakresie słownictwa 
polskiego, ukazując całe bogactwo piśm iennictw a narodowego.

Józef Korpała
I. BAR 
K raków

WYSTAWA ESTREICHEROWSKA W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ

Dnia 28 listopada 1958 r. została otw arta w  Bibliotece Jagiellońskiej 
w ystaw a pt. ,,Karol Estreicher 1827— 1908“, w  50-tą rocznicę zgonu zna
komitego twórcy Bibliografii Polskiej.

Nie pierwsza to większa ekspozycja poświęcona Karolowi Estreiche
rowi. W 1927 roku, tj, w setną rocznicę jego urodzin staraniem  W arszaw
skiego Koła Bibliotekarzy Polskich w  dniu 28 listopada — oprócz aka
demii w Bibliotece Uniwersyteckiej — zorganizowano wystawę estrei- 
cherowską, w której uwzględniono szczególniej warszawski okres 
działalności Estreichera (1862— 1868). Kraków ograniczył się w tedy do 
kilku tylko uroczystych zebrań okolicznościowych z referatam i (w Ko
m isji Literackiej Polskiej Akademii Umiejętności, w  Towarzystw ie Mi
łośników Książki i w Kole ZBP).

Ostatnia w ystawa wsikazuje, że sylw etka K. Estreichera i niem al cały 
jego pracowity żywot na zawsze są związane z Krakowem, w którym  na 
stałe osiadł dziad Jego Dominik, sprowadzony w XVIII w. z Moraw przez
H. Kołłątaja. Niepodobna bowiem ogarnąć i zrozumieć całokształtu dzia-
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łolności K. Estreichera bez poznania współczesnego m u Krakowa, m iasta, 
k tóre w tym  okresie pyszniło się jubileuszowymi oibchodami ku czci Kazi
m ierza Wielkiego (1873 r.), J- I- Kraszewskiego (1879 r.), J . Długosza 
(1880 r.), J. Kochanowskiego (1883 r.) i Jana-Sobieskiego, które sprawiło 
królewski pogrzeb Adama Mickiewicza (1890 r.) i słynęło Uniwersytetem , 
obchodzącym w 1900 r. 500-lecie istnienia. Na krakowskiej scenie święciły 
trium fy A. Hoffmanowa i H. M odrzejewska, historyczne płótna M atejki 
zadziwiały i w strząsały widzami, wśród krakowskich dzienników rej wo
dził konserw atywny, ale na wysokim poziomie redagowany „Czas“. Licz
nym i , fotografiam i i barw nym i ilustracjam i, księgami pamiątkowymi 
i monografiami publikowanym i głównie w serii Biblioteki Krakowskiej 
starano się wprowadzić widza w atm osferę estreichowskiego Krakowa.

Następnie pokazano dokum enty i pam iątki rodzinne protoplasty rodu 
Dominika. Obok podobizny Dominika i domu, k tóry nabył w Krakowie 
przy  pl. Szczepańskim, a który był domem rodzinnym  Karola, zacho
wały się piękne włoskie karty  do gry, k tóre otrzym ał od Kołłątaja, dia
riusz gotykiem  pisany, w którym  notował narodziny licznego potomstwa, 
pudełko cukrów z obiadów czwartkowych, na którym  bywał jako kró
lewski m alarz i dekorator łazienkowskiego pałacu. Echo artystycznej 
działalności profesora Uniw ersytetu Krakowskiego — Dominika znalazło 
też odbicie- na kartach tzw. ,.Księgi Królew skiej" (Rks. BJ) w pięknej 
winiecie okalającej podpis Stanisław a Augusta złożony podczas odwiedzin 
Biblioteki Jagiellońskiej.

Po rodzicach K arola Estreichera: ojcu Alojzym Rafale i matce Anto
ninie z Roz'bierskich pokazano wzruszające pam iątki: ślubny wianek 
i m irtow y bukiecik, piękne m iniatury i fotografie, uroczy dziewczęcy 
sztam buch Antoniny i lunetę Alojzego. Pieczołowicie zebrano dokumen
ty związane z ich znakomitym synem: a więc zapis w księdze m etrykal
nej parafii św. Anny w Krakowie i m etrykę, protokóły gim nazjalnych 
egzaminów, dyplomy uniwersyteckie z W ydziału Praw a Uniw. Jagiel
lońskiego i z W ydziału Filozoficznego Szkoły Głównej W arszawskiej. 
C harakteryzując działalność K. Estreichera jako dyrektora Biblioteki 
Jagiellońskiej pokazano jego akta personalne (nominacja, dekret em ery
talny, podziękowanie Senatu Uniw. Jagiellońskiego i Siprawozdania rocz
ne, a także w ybrane dzieła z zasobów Biblioteki opatrzone jego własno
ręcznym i arcyciekawym i zapiskami dla historii książki i Biblioteki. Po
kazano też karty  katalogowe przez niego napisane, liczne zdjęcia wnę- 
Tza Biblioteki, fotografie samego Estreichera i jego współpracowników- 
bibliotekarzy.

W centralnym  punkcie wystawy umieszczono piękny egzemplarz Bi
bliografii Polskiej i .tajniki bibliograficznego w arsztatu w postaci ręko
pisów: k a rt bibliograficznych, zapisków na egzenuplarzach Jochera czy 
Bentkowskiego oraz na katalogu Rafalskiego stanowiącego właściwie 
pierwszy rękopis Bibliografii XIX stulecia. Pokazano również bruliony 
kontynuatorów  pomnikowego dzieła, a mianowicie karty  pisane przez 
Stanisław a syna Karola oraz przez jego wnuka Karola (jun.). O ogromie 
trudu, jaki przez lat blisko sześćdziesiąt podjął twórca bibliografii nasze
go narodowego piśm iennictwa dają przybliżone pojęcie 3 kuferki-pudła 
szczelnie wypełnione kartam i bibliograficznym i w ielokrotnie przerabia
nym i i uzupełnianymi.
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W spaniały po rtre t pędzla Wyczółkowskiego, przedstaw iający Karola 
Estreichera podczas prem iery „W esela” jest silnym  akcentem  drugiej 
pasji życiowej wielkiego bibliografa — jego miłości do teatru , miłości, 
k tóra skłoniła go do spisania dziejów tea tru  polskiego i do aktyw nej 
działalności w komisji teatralnej m. Krakowa, o czym świadczą liczne 
sprawozdania nie tylko drukowane, ale i rękopiśmienne, przechowywane 
w Archiw um  m. Krakowa.

W nekrologu pisanym  przez F. Konecznego w spom ni^o , że w  jed
nym  z trzech miejsc, można było zastać dyrektora Biblioteki Jagielloń
skiej: w gm achu bibliotecznym, w  teatrze lub przy bibliografii. Rzadko 
ruszał gdzie indziej, chyba na urlop dla poratow ania zdrowia do K ry
nicy czy Szczawnicy, jak  świadczą zdjęcia rodzinne, lub z ulubionym  
pieskiem Dżimem, którego osobny portrecik widnieje również wśród eks
ponatów z praw dziw ym  pietyzm em  przechowyw anych i chętnie na w y
stawę użyczonych przez Rodzinę Karola Estreichera.

Na reprodukowanej obecnie fonografii (własn. prof. d ra  K. Estreichera) 
ofiarowanej żonie Stefanii z Grabowskich Estreicherowej umieścił dnia 
1 m aja 1905 r. taką dedykację Karol Estreicher.

„Wierności ludzkiej, kaprys kładzie kres,
W iernym  jest tylko  bez kaprysu pies.
Tą wierność swoją spowijając w  rym  
Ściele ją u stóp swojej Pani

D żym “
------ -— .

i-

Ą ?

Karol Estreicher 1905 r.
fot. T. Jabłoński
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Okolicznościowych wierszyków, nieraz 'bardzo dowcipnych, napisał 
niemało, niektóre drukował w hum orystycznym  czasopiśmie „Djabeł“, nie
które weszły do książeczki dziecinnych powinszowań, bo dla własnych 
dzieci były  ipisane i jeśli je pokazano obok Bibliografii Polskiej i tea tra l- 
liów czy rozpraw  z dziedziny historii literatury , to w tym  celu, aby Ka
rol Estreicher stanął przed potomnością jak  najbardziej żywy i bliski, by 
wszyscy ujrzeli w nim  nie tylko uczonego bibliografa, bibliotekarza, hi
storyka litera tu ry  i teatru, lecz kochającego dom i .rodzinę człowieka, 
człowieka, którego pamięć nie przem inie w  dziej^ach ku ltu ry  polskiej.

Irena Bar

E. MARCZEWSKA-STAŃDOWA
WirocŁaw

„ESTREICHEROW SKA ODBITKA Z DEDYKACJĄ''

Żanlim ufeaiział sd<ę pierws^zy tom  BiMioigrafiii Kairola E streichera w  odbiciu książ
kowym — poipiraedziły go zeszyty, stainioiwiące częściowe oipracowanie tom u „A—F “ — 
dla  druków  dza-ewiętinastowieczinych. Pierws'zy zeszyt bliblioigrafii pojawił się wiosną 
1870 r., a ostatni — trzeci w  1871 ^ Po ukazaniu się trzeciej części Karol Estreicher 
pisze do Feldcjania Faleńsildego w  liście opatrzonym  datą „1 X (1)871 Kraków. ... Mojej 
B ibliografii zeszyit III już wyszedł, ale żadcie 'pismo o nim niie niapdtsało. E,edi[akcja] 
„K raju“ oświadczyła, że da wzmiankę, jeśli dam  gratis egzemplarz. Odpowiedziałem 
że nie dbam  o to, zatem  nic nie wzmiankowali. Bibliografii i’ozeszlo się drogą pre
num eraty  w  W arszawie 70, zaś w  Galicji 79 egzemplarzy. Jeszcze sto egzemplarzy 
poti-zeba sprzedać, aby  się w róciły koszta dniliiu i  papieru...." W tymże roku wy
chodzi odbitka K arola Estreichera. „1400 pism periodycznych i zbiorowych abeca- 
dłowo zestawił... W ydanie w  30 egzemplarzach. Kraków, D ruk U niw ersytetu Jagieł- 
lońskiie@o“, k tó ra  w  tomie piierwszym dziewiętnasitowiecznym obejmiuje strony  od 
240—266. O dbitka ta  wkrótce po jej w ydaniu została zrecenzowana w  „Neuer Anzei- 
ger“ Zwrócono tam  uw^igę ‘na dużą lliczibę czasopism polskich w  porównanliu z inny- 
mii kirajiami słowiiiańskimi jak  równireż nai wczesny poicząbek powsitania zalążku czaso- 
piśmieniniiictwa w Poilsce. Ghariakterystycznym było dila E streichera — jak  podia je 
K. Swierkowsiki — „że paie<rwsizy tom (biblioigrafii), tikończiony druikiem w  ar. 1872, jest 
zarazem .pierwszą książką KarioJa EstiredcheTa. Biitaliiografiiczniie rzecz biorąc, w szyst
kie dotychczaisowe jego broszury były tylko o d b itk a m i* 'T w ó rc a  bibliiiografii poiskiej 
S'zcz.ególnie lub ił odlbitki, a zniajomych ii przyjaciół do Bporządzianiia ich bardzo za
chęcał. W BibMotece Ossoilińsklich w e W rocławiu znajdu je sdę jedna z licznych od
bitek Bsibreichera pod wyżej cytowanym  tytułem . Pozornie zwykła broszurka legity- 
miująica się  syigniaturą ,,Cim. .3H6.489 11“ . Umiieszczony jednak  przied A^teściiwą syg- 
naiturą zoak „Ciim'.“ stanow ił już pew ien sygnał, nakazujący dokładniejsze obej
rzenie drucziku. Broszura ta pochodizi ze zlbiiorów Ludwifkia BemacMego, byłego dy
rek tora Zatkładu, do którego prawdtipodoibme trafiła  drogą zia.kupu antykwarycznego.

‘ Józef K orpała: Zarys dziejów biblrjoignafiii w  Polsce, WrO'Cław l^SS, S. 109.
 ̂ Korespondencja Karioila Estreichera z M arią a Fellicjanem Faleńskim i (1867— 

1903) z aiutiografu wydiała i kom entarzem  opatrzyła Jadwiiga B/udniickai. A rchiw um  Li- 
teraiekie t. 3, W rocław igiS?. s, 103,

® N euer Anzeiger f. Biblioigraphie u. Biibliothekw^issienschiaft. Herausgegeben v. D r 
Ju lius Petziholdt. 1871, s. 194 poz. 20i2.

 ̂ K. Swierkowski; K arol Estreicher. B ibliografia p rac jego i ipracy p niim. W ar- 
sziawa 1028 s. XHI.
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na co w skazuje umieszczona na pierwszej stronie druku dedykacja — nie nap isana 
przecież d.La Bernaokiiego. Dedykiacja po'łcżona ręką K aroia E streichera zatytuło
wania: „Fabryce fidigramów dyplom ów i ,pieczęci“  ̂ p isana je s t wierszem:

„Drogim jest diamient, złotO', sreibrkD, rtęć 
Więc zaniżać cenę, to darem na chęć 
Jak  chcesz się zżymaj, krzyw, i nosem kręć 
ONTa sitół zielony ze szkatuły święć 
Totusem  centów 75.—

W osłodę jednak tych wczoTiajszych pchnięć 
Za egzekutnych pietn ią kopę dźgnięć 
Opus (nad którem  zbytnii-o siię nie nęć),
G ratis offertą oddać Wam m a ohęć 
Mąż swojej żony, swegO' teściai zięć.—“

Karoil Estreicher słynął z dowcipu. Poczucie humo:ru 'towarzyszyło m u przez całe  
życie. Znany był w  kręgach najbliższych przyjacdół jako dobry i pomysłowy tow a
rzysz zabawy ^ który nie tylko bibliografią, ale także uśmiechem i krotochw ilą chęt
nie znajom ych obdzde^lał.

Elżbieta M arczewska-Stańdowa

J. KOŁODZIEJSKA
W arszawa

MATICA SLOYENSKA — PLACÓWKA W IELKICH NADZIEI

O .parę godzin od granicy polskiej, wśród pięknych gór słowackich 
leży M artin. Nazwa tego m iasta czy nawet miasteczka sięga 12 wieku, 
1 pochodzi od kościoła św. Marcina. Z tegoż okresu pochodzą m iejskie 
przyw ileje. Nie przesądziły one jednak o gwałtownym  jego rozwoju. Nie 
posiadając p raw  do otoczenia się m uram i, do końca w ieku 19 M artin 
ma charakter na poły wiejski. Wiek 19 przyniósł Europie falę ruchów  re
wolucyjnych; nie m ałą rolę odegrały one w  krajacli słowiańskich, nie 
pozostały bez echa w ziemi słowackiej.

Słowacja wchodziła wówczas w  skład m onarchii austro-w ęglerskiej; 
m iasta uległy w dużej mierze madziaryzacji, nie było ani jednej średniej 
szkoły słowackiej, inteligencja była w  większości węgierska. Toteż nic 
dziwnego, że budząca się świadomość narodowa, form ujące się organi
zacje społeczno-polityczne oraz ku ltu ralne zaczynają umiejscawiać się 
w  rdzennych wsiach słowackich. Rok 1848/49 staje się widownią zbroj
nego powstania Słowaków — krwawo tłumionego, ale roznieconego pożaru 
nie jest w stanie ugasić najbardziej represyjna polityka zaborców.

W w yniku zdecydowanej postaw y całego społeczeństwa domagające
go się od rządu austro-węgierskiego praw  do samodzielnego rozwoju kul
turalnego, w dn. 4 sierpnia 1863 r. powstaje Matica Slovenska z siedzibą 
w  M artinie. Fakt ten  był niezwykle doniosłą zdobyczą dla przyszłego 
rozwoju ku ltu ry  i oświaty Słowacji. Insty tucja ta powstała w wyniku 
dobrowolnych składek całego społeczeństwa, była jedyną legailndie istnie
jącą insty tucją oświatową, która zakreśliła sobie szerokie ram y dzia-

* Maże FrflTDci<=zkO'Wi Piekosińsikiiemu?
® Hoesiik F.: Wiei^sze niezniame KaraLa Estreichena. Kurier Warsizawski, 1920, nr 
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łalnbści; utrzym yw ała i organizowała jedyne dw a słowackie gimnazja, 
udzielała stypendiów studentom  craz samodzielnym twórcom, założyła 
drukarn ię  (również w Martinie) i własne wydawnictwo w którym  zgru
powała redakcje aktualnie wycłiodzących pism słowackich, takich jak  
Narodne Noviny, P ria te l’ L ’udu i inne. Rozwój tej działalności poszedł 
w dwu kierunkach. Pierw szy staw iał sobie za cel działalność oświatową 
w najszerszym  pojęciu, począwszy od zakładania bibliotek wiejskich, ze
społów samokształceniowych do prac dydaktycznych n,a poziomie uni
wersyteckim .

W 1872 r. powstają w ram ach M aticy fakultety: filologiczny, literacki, 
historyczny, prawno-filozoficzny, m atematyczno-przyrodniczy i m uzyko
logiczny. Zainicjowano prace nad słownictwem języka słowackiego, bie
żącą rejestrację w ydaw nictw  wychodzących na obszarze Słowacji. 
W okresie 12-letniej działalności wydano 60 prac o charakterze popular
nonaukowym.

Równolegle z tym  zaczęto gromadzić zasoby książkowe i rękopiśm ien
ne, eksponaty archeologiczne, numizmatyczne, przedm ioty z zakresu 
sztuki ludowej, i inne. Ten gwałtowny i z konieczności wszechstronny 
rozwój Maticy w  zasadzie skupił w jednym  ośrodku funkcje uniw ersy
tetu  słowackiego, książnicy narodowej i muzeum narodowego.

Niestety w 1875 r. zwyciężają tendencje reakcyjne, w polityce mo
narchii austro-w ęgierskiej; w w yniku czego władze likw idują Maticę 
pod zarzutem  nieprawomyślności.

Jednak 12-letnia działalność nie poszła na marne. Pow stają organiza
cje społeczne, które podejm ują oświatow o-kulturalną działalność na ob
szarze Słowacji. Należy do nich m.in. towarzystwo muzealne (1893 r.) 
k tóre w 1908 przeikształciło się w pierwsze m uzeum  narodowe.

Słowackie M uzeum  Narodowe w  M artinie
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M atica S lovenska w  M artinie

Koniec pierwszej w ojny światowej (przyniósł Słowacji wolność. Po
w staje republika czechosłowacka. Jednym  z pierwszych dekretów w zakre
sie ku ltu ry  i oświaty było wskrzeszenie działalności Maticy. Mimo wielo
letniej przerw y rozwój jej sta je  się jeszcze pełniejszy. Dość powiedzieć, 
że w ciągu dwudziestolecia powstało po wsiach i m iasteczkach 1200 filii, 
k tóre podejm owały zorganizowaną, apołeczną, środowiskową działalność 
oświatuwo-^kulturalną, wydawano 100 ty tułów  rocz,nie z zakresu litera
tu ry  pięknej i popularnonaukowej, redagowano 17 tytułów  czasopism, 
skupiono w M aticy cały św iat naukowy i ku lturalny  umożliwiając p ra 
cownikom nauki publikowanie ich prac. Jeżeli dodać jeszcze do tego dzia
łalność M aticy w  tworzeniu am atorskich zespołów teatralnych, muzycz
nych, śpiewaczych, tanecznych, to charakter tej placówki ze względu na 
okoliczności jej powstania i rozwoju, zasięg działania oraz efekty jest 
czymś zupełnie bezprzykładnym  w historii ruchów oświatowych.

Bardzo isto tne zmiany przyniósł dla Maticy rok 1948. Faku lte ty  na
ukowe przechodzą do uniw ersytetu  słowackiego w Bratysławie, działal
ność naukowa do Słowackiej Akademii Nauk, wydawnictwo usamodziel
nia się jako przedsięibiorstwo państw owe (obecnie ma charakter w ydaw 
nictw a popularnonaukowego) działalność oświatowa i ku ltu ralna otrzy
m uje nową s truk tu rę  organizacyjną. P rzy Maticy pozostaje w  zasadzie 
tylko książnica i archiwum  lite ra tu ry  (odpowiada działowi rękopisów 
i starych druków). Dopiero w  1954 r. wychodzi dekret, k tóry  m ianuje 
M aticę słowacką biblioteką narodową, w  skład której oprócz wymie
nionych wchodzi dział bibliotekoznawstwa, ibibliografii, m uzeum  literac
kie oraz gabinet naukowo-metodyczny. Nie jest chyba najistotniejszą 
spraw ą w ew nętrzna organizacja poszczególnych działów, k tóra niewiele 
różni się od schem atu każdej większej biblioteki naukowej. Księgozibiór 
liczy obecnie /̂2 mil. woluminów. Dość powiedzieć, że 70 osobowy zespół
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, Józef Bohuslav Bella, poeta słowacki, uczestn ik powstania 1863 r. ^

pracow ników M aticy cechują wysokie kwalifikacje, że jest on celowo 
w ykorzystany przy bardzo rozległej problem atyce obejmującej zagadnie
nia od rękopisów do spraw  instruktażu dla bibliotek wiejskich, że całą 
organizację placówki cechuje w ew nętrzna spoistość, a wśród biblioteka
rzy praskich panuje pogląd ,.że w Matićy wiedzą czego chcą i że w ogóle 
dużo wiedzą". Przybysza z Polski już w pierwszych dniach pobytu ude
rzają dwie charakterystyczne cechy tego zespołu; duży zapał i w iara 
we własne siły, potrzeba realizowanych prac od teoretyczno-naukowych
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do czysto użytkowych, oraz głębokie szczere sym patie d la naszego kraju , 
a zwłaszcza jego kultury.

W dziale archiw alnym  z praw dziw ym  wzruszeniem wczytywałam  sią 
w  opraw ny tom ik poezji A. Mickiewicza ,,wydany" w Bratysław ie 
w  1839 r. Przepisany ręcznie przez Sławomila Szlechta zawierał w ybór 
sonet, ballad i romansów, Odę do młodości, Do m atki Polki, w yjątek  
z cz. 1 Dziadów, Do przyjaciół Mosikali, w yjątek  z Konrada W allenroda 
i parę innych wierszy. Dobór ten nie był bynajm niej przypadkowy. Prze
pisy wacz dobrze m usiał znać całą twórczość poety, jeżeli w ybrał z niej 
to wszystko, co w owych czasach mogło silnie przemówić do serca i um y
słów Słowaków. Nie tak  dawno przecież najw iększy poeta słowacki 
19-letni Samo Chałupka rzucił rO'dzinny dom i poszedł do polskiego po
w stania 1831 r.

Spraw a niepodległości, zm agania z polityką w ynaradaw iającą stwo
rzyły mocną nić porozumienia oraz przyczyniły się do form owania idei 
wspólnej walki narodów słowiańskich.

Z poloniców bardzo interesujące są dw a tomiki zawierające zbiór pio
senek i pieśni 'ludowych, k tórych tem atyka sikujpia się wokół insurekcji 
kościuszkowskiej i powstania 1831 r. Teksty polskie przeplatane są tek
stam i słowackimi. M.in. znajduje się tam  długa historia o Bartoszu Gło
wackim, dum ka ruska, w której anonimowy autor wyrzuca Polakom, że 
Kościuszko poszedł służyć Francuzom, oraz parę  w ierszy zawierających 
nadzieje przyszłej wspólnoty słowiańskiej, jak  również w yrażające głę
bokie współczucie dla Polski.

Nad stosunkam i polsiko-słowackimi w  w. XIX pracuje w  M aticy od 
dwudziestu lat prof. Rudo B rtan ’. Żm udne źródłowe prace dostarczają 
coraz to ciekawszych m ateriałów . Ulubionym tem atem  profesora jest 
słowacka rodzina Bellów. Józef Bohuslav Bella (którego podobizną zosta
łam  obdarowana w  m uzeum  literackim ) był uczestnikiem  powstania 
1863 r. B rat jego, P e ter Dobroslav, tłum aczył na słowacki Konopnicką, 
Orzeszkową, Sienkiewicza, korespondował z Tetm ajerem . Drugi brat, 
Andrzej, był poetą, tłum aczył Mickiewicza i Bohdana Zaleskiego; pod ko
niec życia przeniósł się do Krakowa i tam  zmarł.

Oto m aleńki wycinek przeszłości.
A dziś?
Zainteresowanie współczesnością polską jest wśród kolegów słowac

kich ogromne, uderza doskonała znajomość ruchu wydawniczego (zwłasz
cza wśród bibliografów) oraz problem atyki poiruszanej na łam ach czaso
pism, i to zarówno społeczno-literackich jak i bibliotekarskich. Zaintere
sowanie to prom ieniuje z M aticy na całą Słowację. W bibliotekach po
wszechnych spotyka się często czytelników Sienkiewicza, Orzeszkowej, 
Prusa, Mickiewicza. Chętnie czytana jest również litera tu ra  współczesna. 
N iestety nie zawsze tłum aczenia reprezentu ją  najwartościowsze pozycje, 
ale to już inna sprawa.

Pow stanie w  M artinie M aticy Słoweńskiej pociągnęło za sobą dalsze 
konsekwencje rozwoju kulturalnego takie jak powstanie muzeum naro
dowego, placówki stanowiącej poważny przyczynek do ilustracji całej 
historii tego k ra ju  i będącej jednocześnie rezultatem  społecznego w y
siłku.
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Słowackie M uzeum  Narodowe — chata słowacka

M ; . Am P-i

Posiada ono niezw ykle ibogaty zbiór słowac'kich strojów  regio
nalnych zgromadzonych z ogromnym w kładem  pracy. Curiosum stanowią 
kom pletnie wyposażone chaty wiejsikie, bogata i uiboga, z .zachowaniem 
całego autentyzm u. Sale m uzealne zdobią malowidła' ludowe, piękne ko
lorowe wzory, wykonane przez okoliczne wieśniaczki. Prostota i bogact
wo tych kompozycji pozostawiają niezatarte  wrażenie.

Niedaileko m uzeum  znajduje się prosty, na  poły wiejski cmentarz, na 
k tórym  spoczywają poeci, pisarze słowaccy. W ędrówka po nim  to swego 
rodzaju lekcja h istorii literatury .

Czasy najnowsze nie pozostają w tyle. W okazałym gm achu mieści sie 
W ojskowy Teatr, którego działalność i poziom oceniane są wysoko. Zna 
go polska publiczność Śląska, gidzie przybyw a ńa gościnne występy. 
T eatr ten z każdym  program em  odbywa turne po kraju.

Nic też dziwnego, że w  tym  cichym górskim  miasteczku chętnie osied
lali się pisarze, poeci, m alarze (do dziś tworzy jeden z największych m a
larzy folklorystycznych Benko), naukowcy. Ludzi tych nie nęci wielkie 
miasto. W ystarczy pogłoska, że ten lub ów dział Maticy m a być prze
niesiony w raz z zespołem do Bratysławy, a wszystkich ogarnia panika, 
m arzeniem  młodego absolwenta bibliotekarstw a czy filologii w  B ratysła
wie jest M artin, tu  przyjeżdżają, żyją, pracuj'ą twórczo. Może urzeka ich 
krajobraz, może duch wielkiej, ofiarnej przeszłości, może wielka perspek
tywa przyszłości. Coś w tym  być musi, bo po miesięcznym pobycie w ich 
zespole wyjeżidżałam ze szczerym żalem, tak  jakbym  opuszczała najbliż
szych mi ludzi.

Jadwiga Kołodziejska
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D. RYMSZA-ZALEWSKA 
Wiarszawa

MUZEUM LITERACKIE 
W MATICY SLOYENSKIEJ W MARTINIE

Jednym  z 'najciekawszych działów Slovens'kiej M aticy jest Muzeum 
Literackie, k tóre powstało w  1954 r. Składa, się ono z dwócłi działów; 
jeden zajm uje się gromadzeniem, drugi zaś udostępnianiem  zbiorów.

Dział pam iątek rzeczowych (Oddeilenie vecnych pamiatok) gromadzi 
eksponaty związane z historią ku ltu ry  słowackiej. W zbiorach jego znaj
dziemy przede wszystkim  bardzo cenne m ateriały  (niejednokrotnie uni
katy) dotyczące życia pisarzy, naukowców i działaczy kulturalnych  sło
wackich i obcych. Zgodnie z charakterem  gromadzonych m ateriałów  
zbiory te dzielą się na szereg grup takich jak: zibiór portretów , dokum en
tów osobistych (metryki, dowody, świadectwa) oraz fotografie osób 
i miejsc z nimi związanych, a więc fotografie domów rodzinnych, szkół, 
pomników, tablic pam iątkowych itp. Zbiory te układane są w tek tu ro
wych pudłach, ustaw ianych w szafie w  porządku alfabetycznym  nazwisk 
osób, których dotyczą. Pod nazwiskiem  wybitnej jednostki gromadzone 
są również m ateriały  odnoszące się do osób z nią związanych: rodziny, 
przyjaciół, nauczycieli, uczniów; w katalogu głównym  osolby te otrzy
m ują własne karty  z pełnym  opisem rejestracyjnym .

W szystkie te m ateriały  uwidocznione, są w dwóch katalogach. P ierw 
szy — ̂ główny — podaje w szeregu alfabetycznym  nazwiska wszystkich 
osób, których zbiory dotyczą, drugi — specjalny — składa się z jednego 
ciągu alfabetycznego wydzielonych klasyków litera tu ry  słowackiej i d ru 
giego zawierającego album y z fotografiami.

Katalog główny zawiera karty , które posiadają następujące dane: na
zwisko osoby, będącej przedmiotem, krótkie dane personalne i biogra
ficzne, wyliczenie zawartości pudła oraz sygnaturę. Sygnatura składa się 
z odpowiedniej litery  (np. K — oznacza klasyka) i dwóch liczb, z których 
pierwsza wskazuje m iejsce pudła w szafie, druga — ilość zebranych do
kumentów.

Główny zapis znajduje się w  katalogu zawsze pod nazwiskiem  osoby 
k tórej dotyczy, a od pseudonimu sporządza się odsyłacz.

Szczegółową zawartość każdego pudła podaje pomocniczy katalog ze
szytowy, k tóry  jest jednocześnie inwentarzem .

Katalog klasyków litera tu ry  słowackiej powtarza właściwie zapisy 
katalogu głównego; zadaniem jego jest ułatw ienie szybkiego znalezienia 
nazwiska klasyka.

Katalog albumów (Allba) składa się z k a rt  zawierających opis re je 
stracyjny  i szczegółowe wylidzenie zawartości. W katalogu głównym al
bum y uwidocznione są tylko przez opis rejestracyjny. Prócz tego zaw ar
tość albumów rozpisana jest na oddzielnych kartkach  katalogowych, 
które włączone są w szereg alfabetyczny zarówno w katalogu głównym, 
jak i w  specjalnym . W album ach num erowane są wszystkie kolejne m iej
sca zarówno puste, jak  i zawierające fotografie. W przypadku, gdy foto
grafia danej osoby znajduje się nie tylko w albumie, ale również w in
nych zbiorach, na karcie katalogowej przy wyliczaniu zawartości obok 
danej pozycji wpisuje się inform ację o tym.
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Sygnatura zawiera literę A — album, cyfrę rzym ską określającą m iej
sce pudła oraz odpowiednią liczbę w skazującą ilość pozycji w  danym  
album ie.

Zupełnie oddzielnie prowadzony jest katalog portretów  i fotografii 
zaw artych w różnych książkach i czasopismach. Składa się on z dwóch 
części; pierwsza część inform uje o zawartości książek i czasopism, które 
są w  posiadaniu Maticy, druga podaje wiadomości zaczerpnięte z m ate
riałów  innych bibliotek i muzeów. K arta katalogowa posiada następujące 
dane: nazwisko osoby stanowiącej przedm iot, wyliczenie zawartości, źród
ło oraz jego sygnaturę.

D rugą grupę zbiorów stanowią fotografie, reprodukcje obrazów, lito
grafie itp. m iast i wsi, w których żyli różni sław ni ludzie (z w yjątkiem  
szczegółowszych fragm entów  np. domów rodzinnych), ułożone wg alfa
betu  miejscowości (np. fotografie M artina zebrane są w  15 pudłach). 
W inieta na pudełku wylicza jego zawartość.

Trzecia grupa to zbiór tableau — Tablo (tablice z grupowym i lub 
zgrupow anym i fotografiami) w  oryginałach lub reprodukcjach. Poszcze
gólne egzemplarze nie posiadają karty  głównej zbiorczej w  katalogu, 
lecz znajdują swe odbicie w katalogu zawartości rozpisane według na
zwisk osób, których fotografie zawierają.

Wreszcie ostatnią grupę stanowi niedawno zapoczątkowany zlbiór na
zwany „Sztuki plastyczne”, k tó ry  posiada fotografie dzieł słowackich 
plastyków oraz inne dokum enty z nim i związane, a także fotografie obra
zujące działalność słowackich teatrów  am atorskich i inscenizacje dawnych 
przedstaw ień.

Zbiory Działu pam iątek rzeczowych są system atycznie uzupełniane 
przez dary  i kupno pryw atnych archiwów rodzinnych oraz w ybór m a
teriału  ilustracyjnego z książek i czasopism.

Zbiory Muzeum Literackiego są udostępniane pracownikom  nauko
wym , wydawnictwom, często też eksponowane są na różnych wystawach. 
P racę ;tę wykonuje Dział udostępniania zbiorów, k tóry  bardzo często 
urządza wystawy we własuym  zakresie. Tem atycznie wiążą się one naj
częściej z w ybitnym i postaciami literackim i. Cały szereg instytucji zwra
ca się do Muzeum nie ty łka  z prośbą o wypożyczanie potrzebnych doku
mentów, ale i o opracowywanie scenariuszy wystaw.

Muzeum Literackie Maticy Slovenskiej pomyślane jako placówka eks
perym entalna już dziś zdało praktyczny egzamin, a w  schemacie organi
zacyjnym  biblioteki naukowej stanowi ciekawą osobliwość.

Danuta Rym sza-Zalewśka

O WOLNYM DOSTĘPIE — PRO I CONTRA 
(Opinia bibliotekarzy NRD)

Dyskusja nad umożliwieniem czytelnikowi wolnego dostępu do ksią
żek pasjonowała bibliotekarzy niemieckich już od pierwszego dziesięcio
lecia XX w. Przerw aną w okresie w ojny podjęto na nowo w  okolicz
nościach dość specyficznych, a mianowicie: Niemiecka Republika Fede
ralna opierając się na wzorach am erykańskich wprowadziła wolny do
stęp praw ie we wszystkich swoich bibliotekach, natom iast w  NRD po
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w stały  wprawdzie tu  i ówdzie biblioteki o takim  właśnie system ie w y
pożyczania, ale nie przyjęto go dotąd jako powszechnie obowiązującego. 
Niemniej tendencje rozwojowe bibliotek graw itują wyraźnie w tym  kie
runku. I dlatego bibliotekarze NRD, licząc się poważnie z obserwowanym 
zjawiskiem, poświęcili mu sporo uwagi na ogólnokrajowej naradzie 
w Berlinie w 1956 r., dotyczącej zagadnień wypożyczania.

Chodziło o rozstrzygnięcie generalnego zagadnienia: czy wolny do
stęp jest wyższą form ą udostępniania od dotychczasowego i czy wobec 
tego należy go stosować?

W wieloletnim  sporze Freihandausleihe oder Theke przeciwnicy wolne
go dostępu wytaczali przysłowiową „grubą B ertę“ w formie zarzutu: bi
blioteka z wolnym dostępem nie może spełniać właściwych jej funkcji 
pedagogicznych, nie może wychowywać i kształcić czytelnika, gdyż bi
bliotekarz schodzi na drugi plan, traci wpływ na korzystających z księgo
zbioru. W alter Hofmann, znany teoretyk bibliotekarstw a niemieckiego, 
ukuł naw et paradoks: „biblioteka o wolnym dostępie —. to biblioteka bez 
bibliotekarza“. A — jego zdaniem — przy wypożyczaniu muszą zacho
dzić 3 podstawowe czynności: pomoc przy zorientowaniu czytelnika 
w księgozbiorze, pokierowanie lekturą, chronienie czytelnika przed książ
ką, która mogłaby mu szkodzić. P rzy wolnym dostępie zaledwie pierw 
szą z ni-ch można realizować, na pozostałe nie m a cini czaisu, ani możli
wości.

Omówiony zarzut dotyczący sedna spraw y, bo istoty działalności biblio
tek, omówiono na konferencji najszerzej.

Dla zebranych nie ulegało żadnej wątpliwości, że wolny dostęp przy
nosi b. istotne korzyści psychologiczne: czytelnik zdobywa samodzielność, 
poszerza się krąg jego zainteresowań, zacieśnia stosunek do książki i b i
blioteki, którą uważa za bardziej mu bliską, swoją. Książka wzięta do 
ręki, przekartkow ana, „podglądnięta" od środka i od końca nabiera więk
szej siły atrakcyjnej. W stosunku do bibliotekarza znika skrępowanie, 
swego rodzaju „rów noupraw nienie" czytelnika i bibliotekarza stw arza 
lepszą platform ę do bezpośredniej wym iany myśli. A czy właśnie jest na 
nią czas? Z przeprowadzonych obserwacji w bibliotece z wolnym dostę
pem w H am burgu (NRF) wynika, że po wprowadzeniu tego system u bi
bliotekarz dysponuje 6 m inutam i dla każdego czytelnika potrzebującego- 
porady, (a takich w omawianym przypadku było 19,5% w stosunku do 
wszystkich czytelników), podczas gdy średnia w wypożyczaniu norm al
nym wynosi niecałą m inutę (wskaźnik dla bibliotek wielkomiejskich). 
Oczywiście, czas ten wzrośnie lub zmaleje w zależności od °/o czytelni
ków wym agających pomocy, niem niej w yraźnie widać, że przy zm niej
szonych czynnościach technicznych związanych z wypożyczaniem biblio
tekarz „zyskuje na czasie“, może go z powodzeniem wykorzystać na roz
mowę z czytelnikiem. A przecież stanowi ona jeden z najw ażniejszych 
momentów w oddziaływaniu wychowawczym. Dzięki niej bibliotekarz 
może w pewnym  stopniu pokierować czytelnictwem, zwracać uwagę na 
konieczność korzystania z różnego rodzaju środków pomocniczych, jakim i 
dysponuie biblioteka, instruować, w jaki sposób mogą one pomóc w w y
borze. Różnego typu katalogi, adnotowane zestawienia bibliograficzne 
stanowią niezbędny czynnik w bibliotece o wolnym dostępie zarówno 
dla czytelników wyrobionych, którzy przychodzą z określonymi dezyde
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ratam i, jak  i dla tych, którym  bibliotekarz musi służyć radą i. pomocą. 
Pow inny one mieć układ różny od ustaw ienia książek na półkach, gdyż 
tylko w ten sposób czytelnik uzyska orientację w całości księgozbioru 
i interesujących go dziedzin, nie zawsze bowiem znajdzie poszukiwaną 
książkę, często wypożyczoną. Odpowiednia rozbudowa aparatu  pomoc
niczego stw arza niezbędną podstawę dla wydajniejszej pracy biblioteka
rza jak  i świadomego, systematycznego a nie przypadkowego w yrywko
wego wyboru książki przez czytelnika.

W świetle powyższych obserwacji, potw ierdzonych częściowo prak
tyką z bibliotek własnych i NRF, zarzut braku możliwości oddziaływania 
wychowawczego nie w ytrzym uje krytyki; po pierwsze — i to trzeba 
mocno podkreślić — sposób korzystania z książki rozw ijając samodziel
ność i świadomość cztelniczą jest sam w sobie nie środkiem lecz proce
sem wychowawczym, po drugie nie ham uje pracy bibliotekarza — od
wrotnie, daje mu lepsze, pełniejsze możliwości działania, o ile rzecz, 
jasna, zechce on właściwie pełnić swą jeszcze bardziej odpowiedzialną 
rolę, a nie ograniczy się, idąc po linii najmniejszego oporu, do rejestracji 
wypożyczeń. Nowe ustawienie zadań wobec czytelnika wymaga z jego 
strony większej mobilizacji wewnętrznej, inicjatyw y w  nawiązaniu kon
taktu, wyjścia czytelnikowi naprzeciw. Tak więc należy raczej mówić
o potrzebie bardziej kwalifikowanych kadr, świadomych zmienionych 
warunków pracy. Bibliotekarz jest więc integralną składową biblioteki
o wolnym dostępie i (nie m iśjm y złudzeń) ilość bibliotekarzy nie może 
ulec zmniejszeniu, jak  by to powierzchownie rzecz biorąc można sądzić.

Istnieje jednak w omawianej pedagogice bibliotecznej pewne ,,ale'‘, 
które słusznie podniósł W alter Hofmann. W ypływa ono z faktu, że w bi
bliotece o wolnym dostępie cały księgozbiór stoi do dyspozycji wszyst
kich czytelników. Jest to bezwzględnie moment atrakcyjny, jak świad
czą cyfry wzrostu czytelników po wiprowadzeniu tego systemu (w biblio
tece w Ham burgu wzrost o 27*’/o, w Berlinie wzrost 2,5-krotnie!). Zjawi
sko b. pozytywne, ale kryjące w sobie równocześnie pewne niebezpie
czeństwo, bo z bibliotek dla dorosłych może również korzystać młodzież 
powyżej lat 14. I co ważniejsze, możliwości swobodnego wyboru przy
ciągają w pierwszym  rzędzie młodzież; w  jednej np. z bibliotek berliń
skich ilość czytelników młodzieżowych wzrosła z 11,2% do 21,7%. N i3-  
wątpliw ie działa tu obok rzeczywistego zainteresowania, rozbudzonego 
samodzielnością decyzji i wyboru, również nadzieja na obejście przepi
sów wieku, na znalezienie czegoś pikantnego. I tu rodzą się trudności. 
Praw ie niemożliwy jest bowiem taki dobór księgozbioru z 3 podstawo
wych dziedzin (literatura piękna, popularno-naukowa, społeczno-politycz
na), aby każda książka w ręku każdego czytelnika stała się lekturą w ła
ściwą. Niedostosowana zaś do wieku psycho-fizycznego dziecka, czy do
rastającej młodzieży nie tylko nie przynosi jej korzyści, ale najczęściej 
szkodzi. B ibliotekarz ma praw o interweniować, jeśli wg jego przekona
nia w ybrane pozycje nie są wskazane dla czytelnika, ale narusza to samą 
zasadę swobody wyboru i może wywołać sprzeciw zainteresowanego. 
Sytuacja wymaga taktu, umiejętności przekonania, a nieraz, w ważniej
szych wypadkach zdecydowanej postawy. Ogólnie rzecz biorąc jest to 
jednak wciąż jeszcze problem otwarty, wym agający przem yślenia. Maże 
rozwiązałyby go odrębne dniały dla dzieci i młodzieży, może 'specjalnie
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staranny  zestaw lite ra tu ry  popularno-naukow ej, gdyż wg sygnałów bi
bliotekarzy zachodnio-niemieckich ten typ piśm iennictwa cieszy się przy 
w olnym  wypożyczaniu dużym  powodzeniem właśnie w śród czytelników 
młodocianych.

A oto jeszcze jeden problem  ogólniejszej na tu ry  z zakresu działal
ności oświatowo-wychowawczej biblioteki. Za jeden z podstawowych w a
runków  przy zakładaniu bibliotek z wolnym dostępem stawiano niegdyś 
potrzebę pewnej „dojrzałości do wolnego w yboru“ (Freihandreife), a więc 
określonego poziomu czytelniczego. Czytelnik o niew yrobionym  guście, 
niezaznajom iony z biblioteką zagubi się w niej, bogactwo książek, działa
jące na innych jak  magnes, przytłoczy go, stanie wobec nich bezradny. 
Czy więc nie jest to przypadkiem  biblioteka dla elity? Założenie takie 
Avydaje się niesłuszne, gdyż stały  rozwój sieci bibliotecznych, pewne tra 
dycje czytelnicze, jakie udało się w tym  czasie uzyskać, stw arzają dziś 
inną sytuację niż w okresie ,,pączkowania“ bibliotek i czytelnictwa. A na
w et jeśli istnieją i obecnie grupy czytelników początkujących, dlaczego 
nie dać im możliwości s tartu  w w arunkach, w których mogą liczyć rów
nież na pomoc bibliotekarza i stopniowo uzyskiwać w łasną orientację. 
Umiejętność wyboru jest swego rodzaju sprawnością, k tó rą  się nabywa; 
dane do niej posiada każdy czytelnik, musi tylko mieć okazję, by  je roz
w ijać, a wolny dostęp ułatw ia mu to dostatecznie. Stopień w ykorzysta
nia zasobów i płynąca stąd satysfakcja będą oczywiście różne dla zróż
nicowanych intelektualnie grup czytelniczych, lecz fakt ten nie przeszka
dza zupełnie możliwości harm onijnego współistnienia i korzystania z jed
nego księgozbioru.

Być może z myślą o czytelnikach mniej wyrobionych rozważano kon
cepcję tylko częściowego wolnego dostępu. Może on mieć różne formy: 
od  najskrom niejszej, tj. regału z wybraną, ale nie organicznie zestawioną 
lite ra tu rą  przez swobodne korzystanie z książek z jednej lub kilku dzie
dzin fachowych — do zestawu w ybranych pozycji z wszystkich dziedzin, 
tworzących zw artą całość. Uczestnicy konferencji wypowiedzieli się jed
n ak  negatyw nie dobec takich propozycji uważając, że sprzyjają one tylko 
jednostronnem u rozwojowi zainteresowań czytelniczych. Taki system w y
pożyczania jest raczej półśrodkiem, nie stanowi wyższej fo rm y .ko rzy 
stania ze zbiorów, może być co najwyżej przejściowy, traktow any jako 
konieczność w ynikająca z w arunków  lokalowych przy  przestaw ianiu się 
n a  „pełny" dostęp.

Oprócz problem ów o charakterze wychowawczo-oświatowym z wol
n ym  dostępem wiąże się szereg kwestii n a tu ry  technicznej, jak; koniecz
ność adaptacji pomieszczeń, sposoby ustaw ienia i sygnowania książek, 
m etodv kontroli zabezpieczające przed ich ,,znikaniem", spraw a odpo
w iednich środków m aterialnych. W szystkie te — b. ważne — kwestie 
w ym agają oczywiście szczegółowych omówień i ustaleń, ale leżą w cie
n iu  głównego zagadnienia: czy najistotniejsze tj. wychowawczo-oświato- 
we względy przem aw iają za wprowadzeniem  tej form y pracy bibliotek. 
J a k  zostało wspomniane na początku, bibliotekarze niemieccy usiłowali 
rozstrzygnąć ten problem. I jak w  każdej trudnej sprawie, wym agającej 
wszechstronnego naświetlenia, nie potrafili — częściowo w skutek braku  
dostatecznego doświadczenia — zdecydować ostatecznie, choć sugestie 
ich idą w yraźnie w kierunku potrzelby eksperym entowania. Form ułują
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jednak wnioski dość ostrożnie, staw iają warunki. Ale oddajm y głos im  
samym: „Biblioteka z wolnym  dostępem m o ż e  być wyższą form ą udo
stępniania, m o ż e  lepiej urzeczywistnić zadania wychowawcze stawiane 
bibliotekom  oświatowym przez nasze społeczeństwo, jeśli będzie miała 
niezbędne do tego w arunki tzn.: w pełni odpowiedzialny, dobrze w y
kształcony, w ystarczający personel, właściwie dobrany księgozbiór, od
powiednie środki pomocnicze, przystosowane pomieszczenia i technikę 
wj^aściwą dla wolnego wypożyczania".

TAteratura

Theoretische Konferenz zu Fragen der Ausleihe in der allgemein- 
bildenden Bibliothek 26-28 Septem ber 1956 in Berlin. M aterialen, Refe- 
rate  und Berichte. Berlin 1956 Z entralinstitu t fiir Bibliothekswesen;, 
U ber die A rbeit in Freihandbibliotheken. Hrsg. vom Z entralinstitu t fiir 
Bibliothekswesen. Berlin. Erarb. von G unter de Bruyn. Berlin 1957 — 
Besprechung von Lorentz Waligóra, Der B ibliothekar 1958 H. 7. 
s, 743—745.

opr. H. W.

I. SKDARZEWSKA 
W arszawa

KILKA SŁÓW O PROBLEMIE KSIĄŻKI MÓWIONEJ

Nagrywanie książek na p ły ty  jest w  Polsce zagadnieniem raczej no
wym. Dziedzina nagrań w ogóle, a nagrań lek tury  całych książek w szcze
gólności jest niem al zaipoznana, być może ze względu na brak odpowied
nich urządzeń i funduszów, które umożliwiłyby produkowanie nagrań 
tego typu. Rzecz jasna zastosowanie i wyzyskanie p łyt i taśm  z tego 
rodzaju nagraniam i jest dość ograniczona i co tu dużo mówić — obejm uje 
tylko specjalny, dość szczupły, krąg odbiorców. Mianowicie książki-płyty 
i książki-taśm y są przeznaczone prawie wyłącznie dla niewidomych (nie 
poruszam tu zagadnienia p ły t z nagraniam i lekcji języków itp.).

O dobrodziejstwach tego rodzaju lek tury  dla ludzi, których kontakt 
ze św iatem  w ogóle, a z dziełami piśmienniczymi w , szczególności, jest 
bardzo ograniczony nie trzeba chyba specjalnie mówić. Faktem  jest, że 
liczba niewidomych w kraju  jest dość poważna i ludzie ci są częstokroć 
pozbawieni dostępu do świata książki. Lukę tę stara  się zapełnić system  
B raille’a stw arzając możliwość czytania i pisani-a za pomocą dotyku. Nie 
może on jednak zapewnić niewidomym zbyt szerokich możliwości korzy
stania z szerokich kręgów  i zasobów piśm iennictwa ze względu na ogra
niczoną ilość książek opracowanych tym  systemem. Opracowanie książki 
Braillem  wym aga bardzo dużego nakładu pracy i dość długiego czasu.
O ile się orientuję, w  Polsce istnieje jedyne wydawnictwo przy Polskim 
Związku Niewidomych wydając książki drukowane systemem Braille’a. 
Pozostałe dzieła należy opracowywać ręcznie, co również jest niezm ier
nie uciążliwe. Obecnie przystępuje się do pisania wielu prac specjali
stycznych (szczególnie z dziedziny prawa) ręcznie, gdyż pochłania to
o w iele mniej czasu niż drukowanie, a krąg osób zainteresowanych {ego
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rodzaju lek turą  ogranicza się do kilkunastu. Rzecz jasna, że nagrania 
książek na płyty czy taim y magnetofonowe wypełniłoby tę lukę i wpły
nęło korzystnie na powiększenie księgozbioru dda niewidomych. Polski 
Związek Niewidomych podejm uje obecnie próby związane z w ytw arza
niem  tych tzw. książek mówionych przy pomocy magnetofonów. Próby 
te są na razie nikłe, gdyż Związek pora się z licznymi trudnościam i na
tu ry  m aterialnej: na pierwszy plan wysuw a się brak  magnetofonów 
i brak funduszów na ich nabycie (koszt 1 m agnetofonu wynosi 8 tys. |ł ) .  
W każdvm  razie już w przyszłym  roku planuje się nagranie na p ły ty  
15 utworów z litera tu ry  pięknej (Sienkiewicz, Prus, Żeromski).

N agrywanie książek na płyty i na taśm y jest znane za granicą już od 
la t trzydziestych tj. jeszcze przed drugą wojną światową. W Am eryce 
i w Anglii nagryw ano początkowo na pły ty  (obecnie na p ły ty  wolno
obrotowe) książki przeznaczone specjalnie dla niewidomych. Zastosowa
nie tej metody było uzasadnione istnieniem  dużej liczby niewidomych, 
oraz istnieniem  specjalnych dobroczynnych fundacji m ających na celu 
opiekę nad całokształtem  działalności na rzecz niewidomych. Z doświad
czeń angielskich i am erykańskich korzystały w  pe'wnej m.ierze liczne 
k raje  zach.-europejskie. Nie mogły one jednak rozwijać zbyt szerokiej 
działalności ze względu na wysokość kosztów w ytw arzania p ły t z nagra
niam i książek. Dużym krokiem  naprzód stało się zastosowanie w tej dzie
dzinie mag'netofonu i nagrań na taśm y magnetofonowe. W ydoskonalenie 
taśm y magnetofonowej i nadanie jej m aksym alnej czułości i dokładności 
umożliwiło rozpoczęcie eksperym entów z nagraniam i książek na  terenie 
bibliotek.

Inicjatyw a podejm owania tego rodzaju prac w ypłynęła w  Belgii i Ho- 
londii. W roku 1955 oddział dla niewidomych przy bibliotece publicznej 
w  A m sterdam ie i biblioteka dla niewidomych w Grave (Belgia) podjęły 
prace m ające na celu wypróbowanie różnego rodzaju magnetofonów pod 
kątem  ich przydatności dla niewidomych, oraz dokładności i czystości 
dźwięku. W okresie przygotowawczym zapoznano się też z całokształtem 
zagadnień technicznych związanych z nagraniam i na taśmy. Zajęto się 
też doiborem odpowiednich lektorów, co stanowiło specjalnie ważną kw e
stię ze względu na specyfikę pracy. Ostatnim  punktem  w okresie ekspe
rym entalnym  było zasięgnięcie opinii czytelników, k tórym  wypożyczono 
nagrane książki.

Doświadczenia przeprowadzone z powodzeniem przez biblioteki uzy
skały aprobatę istniejącej w Belgii i Hoilandii fundacji pod nazwą Het 
N iderlandse Blindenwesen prowadzącsj wszelkie prace związane z dzia
łalnością na rzecz niewidomych w  wymienionych krajach. Utworzono 
specjalny kom itet do spraw  bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień ,,książki m ówionej“. Na pierwszy ogień poszła kw estia udo
stępnienia nowego rodzaju zasobu bibliotek —: korzystanie z książek mó
wionych wymagało posiadania m agnetofonu co było związane z poważ
nym i kosztami. Z pomocą przyszedł wydział opieki społecznej, k tóry  zde
ponował na ten cel fundusz o odpowiedniej wysokości.

Wśród w ielu innych problemów, jakie wym agały rozwiązania jednym  
z najważniejszych była kwestia skoordynowania działalności bibliotek 
zajm ujących się opracowywaniem  nagrań i ustalenia wspólnego planu 
pracy. W wyniku specjalnego porozum ienia biblioteki uzgadniają pro
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gram  swojej działalności na okres 3 miesięcy. W ten spos6b zapobiega się 
k ilkakrotnem u nagrywainiu tych samych pozycji, co jest o w iele bardziej 
kosztowne niż sporządzanie kopii.

Zasadniczym i najważniejszym  zagadnieniem jakie się nasuwa przy 
rozważaniu kwestii działalności biibliotek dla niewidomych jest problem  
finansowy. Samo wyprodukowanie książki mówionej biorąc pod uwagę 
koszt taśmy, bez wynagrodzenia lektora i personelu technicznego, kosz
tu je  około 20 do'l. Każda kopia podwaja ten koszt. P lany pracy bibliotek 
dla niewidomych przew idują wyprodukowanie około 150 dzieł w ciągu 
roku z uwzględnieniem  4 kopii każdego utworu. Koszty te w ciągu na
stępnych lat mogą nieco zmaleć ze względu na możiliwość powtórnego 
zużycia wykorzystanej taśmy. Również zwiększenie się zbiorów zapo
biegnie ^wytwarzaniu zbyt'dużej ilości kopii, obecnie jednak koszty te są 
bcirdzo duże. Bardzo poważne obciążenie dla biblioteki stanowią również 
koszty płacy personelu, oraz niez^będne urządzenia pracowni i studiów, 
które pochłaniają znaczne sumy.

Problem  finansowy znajdyw ał rozwiązanie trojakie. W pierwszym 
rzędzie biblioteki uzyskały od rządu specjalną subwencję przeznaczoną 
na rozwijanie prac nad w ytwarzaniem  nowego typu książki. Subwencja 
la  stała się podstawowym  funduszem  bibliotek. Obok tego istnieje spe
cjalna komisja od spraw  książki mówionej, celem której jest gromadze
nie i uzyskiwanie funduszów ze źródeł pryw atnych. Komisja ta działa 
pod auspicjami Het Niderlandse Blindenwesen. Wreszcie z w ielką pomo- 
są  przychodzi bibliotekom  American Foundation fo,r Overseas Blind, po
siadająca swoją filię w  Paryżu, która podjęła się w ytw arzania wszelkie
go rodzaju kopii dla wszystkich zainteresowanych bibliotek. P lanuje się 
również prowadzenie wym iany książek pomiędzy poszczególnymi k raja 
mi. Działalność Am erykańskiej Fundacji idzie również w kierunku jak 
Tj aj większego ułatw ienia pracy bibliotekom przy pomocy katalogów. 
W najbliższym  czasie p lanuje się sporządzenie centralnego katalogu 
wszystkich książek mówionych w  Europie Zachodniej i  na Bliskim 
Wschodzie. Inicjatyw a ta posiada ogromne znaczenie ^ a  krajów, które 
odczuwają brak  książek w  obcych językach.

Dodatnie cechy książki mówionej i jej przydatność dla niewidomych 
je s t oczywista i nie wym aga komentarzy. W yłania się jednaik pewne nie
bezpieczeństwo w ynikające z nadużywania tego typu lektury  przez nie
widomych. Biblioteki rozpowszechniając ten typ książki stw arzają śro
dek odciągający niewidomych od nieporównanie bardziej uciążliwego 
i trudnego czytania systemem Braille’a. Jednak — jak by się zdawało, 
w rzeczywistości tak  nie iest. Niewidomy nie znający Braille’a jest anal
fabetą, i nie umie się dostosować do specyficznych warunków. Dlatego 
też biblioteki udostępniające książkę mówioną k ieru ją się specjalnymi 
zasadami m ającym i na celu zapobiegnięcie podobnym  sytuacjom.

Zdarza się dość często, że ludzie, którzy stracili wzrok w wyniku ja
kiegoś w ypadku m ają ogromne trudności z opanowaniem systemu 
B raille’a i w  okresie poprzedzającym opanowanie go nie posiadają możli
wości korzystania z literatury . Dla nich książka mówiona jest praw dzi
wym dobrodziejstwem i jedynym  środkiem  łączności ze słowem pisanym.

Istnieje również pewna kategoria niewidomych, k tórzy, na skutek 
-ciężkiej p racy  utracili zdolność do czytania Braillem. Podobna jest sy
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tuacja inwalidów wojennych, którzy nie posiadają rąk. Dla tych w szyst- 
kich ludzi książka mówiona jest jedynym  łącznikiem ze skarbam i 
piśm iennictwa.

Książka mówiona wreszcie oddaje ogromne usługi niewidom ym  stu
dentom, którzy odczuwają poważny brak opracowań naukowych i książek, 
na  k tórych w ydrukowanie nie ma żadnych widoków ze względu na szczu
pły krąg odbiorców, a opracowanie ręczne wym aga ogromnego nakładu 
pracy i czasu. O wiele łatwiej jest czytać przed m ikrofonem  a ponieważ 
zużytą taśm ę można w ykorzystać powtórnie, gdy książka u traci swą 
aktualność, jest to chyba najłatw iejszy i najtańszy środek udostępnienia 
niewidom ym  dzieł naukowych.

Izabela Sklarzew ska

KRAJOWA NARADA BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK FACHOWYCH
I DOKUMENTALISTÓW

W dniach 7—9 listopada 1958 r. odbyła się w  W arszawie K rajow a 
Narada Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych i Dokum entalistów zorgani
zowana przez Stowarzyszenie B ibliotekarzy Polskich i Naczelną Orga
nizację Techniczną. P ro tek to rat nad N aradą objął wiceprezes Rady Mi
nistrów  P io tr Jaroszewicz. W obradach, które odbywały się w  salach 
NOT, wzięło udział ponad 350 bibliotekarzy i dokirnientaliistów oraz ok. 
200 zaproszonych gości.

N aradę otworzył w  dniu 7 listopada przewodniczący SBP Bogdan Ho- 
rodyski. W przem ówieniu swoim scharakteryzow ał on rolę bibliotek fa
chowych w  rozwoju gospodarczym k ra ju  podkreślając zrozumienie tej 
roli przez Rząd, czego dowodem była uchwała n r 697 Prezydium  Rządu 
z dnia 24 września 1953 r. w sprawie rozwoju sieci fachowych bibliotek 
zakładiowych. W skazał również na  najw ażniejsze przyczyny powodujące 
trudności w  rozwoju tych bibliotek i w  wykonaniu uchwały. Pomimo 
niesprzyjających w arunków  di trudliości w  pracy  bibliotekarze biorą 
inicjatyw ę w swoje ręce i nie dopuszczą do zaniedbania spraw y bibliotek 
fachowych, a przez to do zm arnowania szans rozwoju postępu technicz
nego w naszym  kraju. Nawiązując do obchodzonej w tym  dniu 41 rocz
nicy Wielkiiej Rewolucji Październikowej przewodniczący SBP przy
pomniał słowa Lenina, k tóry  obok hasła elektryfikacji Związku Radziec
kiego głosił hasło rozwoju bibliotek. Tę prawdę, że bez właściwego roz
w oju bibliotek nie osiągniemy właściwego rozwoju techniki, bibliotekarze 
chcą przypom nieć i ugruntow ać w  świadomości władz i społeczeństwa.

Po przem ówieniu B. Horodyskiego wybrano przewodniczącego Na
rady — Edw arda Assburego.

Przewodniczący obradom kol. B. Horodyski odczytał pismo Przew o
dniczącego Kom itetu Honorowego N arady wiceprezesa Rady M inistrów 
Piotra Jaroszewicza. Nie mogąc osobiście wziąć udziału w Naradzie wi
ceprem ier przesłał jej uczestnikom życzenia pomyślnych obrad i zapew
nił, że ustalone na Naradzie wnioski i wytyczne będą podstaw ą do pod
jęcia przez Radę M inistrów uchwały, która stworzy korzystniejsze wa
runki dla upowszechnienia i rozwoju czytelnictwa, lepszego współdzia
łania bibliotek i ośrodków dokum entacyjnych, a także zajmie się spra
wami podnoszenia kw alifikacji i wynagrodzenia pracowników służby b i
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bliotecznej i doikumentacyjnej. W iceminister K ultury i Sztuki Zygm unt 
.Garstecki, złożył życzenia owocnych oibrad craz pO'dkreślił czołową rolę 
bibliotekarzy w upowszechnianiu ku ltu ry  w społeczeństwie. Biblioteka
rze bibliotek fachowych pracują „nie tylko na froncie walki o rozwój 
naszej gospodarki, ale na froncie, k tóry ' w sposób istotny i zasadniczy 
decyduje i będzie rozstrzygał o rozwoju nie tylko naszej ekonomiki, lecz 
również o rozwoju naszej kultury".

Po dalszych przemówieniach: dyrektora departam entu  M inisterstw a 
Przem ysłu Ciężkiego inż. M usiałka w  imieniu m inistra Przem ysłu Cięż
kiego K. Żem ajtisa oraz prof. E. Czetwertyńskiego w imieniu Rady do 
Spraw  Techniki, przewodniczący odczytał szereg pism  z życzeniami po
myślnych obrad nadesłanych do Prezydium  Narady, a następnie inż. 
D. Gajewski! wygłOiSił refera t wprow adzający pt. „Biblioteki fachowe
i ośrodki dokum entacji naukowo-technicznjej w  służbie gospodarki naro
dowej “.

W oparciu o liczne, ciekawe przykłady refbrent wykazał, że korzystanie 
z bibliotek fachowych i inform acji zaw artych w wydawnictwach nauko
wo-technicznych, dostarczonych przez służbę dokum entacyjną przyspie
sza znacznie zapoznanie się z osiągnięciami postępu technicznego i może 
decydująco wpłynąć na przyspieszenie rozwoju naszej gospodarki naro
dowej.

W dalszym ciągu obrad przewodniczący odczytał regulam in Narady, 
a następnie powołano cztery sekcje: organizacji bibliotek fachowych, 
szkolenia bibliiotekarzy bibliotek fachowych, czytelnictwa litera tu ry  
fachowej i dokum entacji naukowo-technicznej oraz wybrano główną ko
misję wnioskową.

Zgodnie z program em  kol. E. Kossuth odczytał w  skrócie referat pt. 
„Zagadnienia organizacyjne bibliotek fachowych*'. Referent omówił roz
wój bibliotek fachowych po II wojnie światowej zwracając uwagę na 
osiągnięcia tych bibliotek: wydanie uchwały w  sprawie rozwoju sieci 
fachowych bibliotek zakładowych, powstanie sieci bibliotecznych w nie
których resortach, wprowadzenie nowych form  i m etod upowszechnienia 
książki fachowej oraz wzrost liczby bibliotek fachowych *.

Referat ujaw nił szereg poważnych braków  i trudności w organizacji
i działalności tych bibliotek, których źródłem, między innymi, było nie
wykonanie postanowień uchwały n r 697. Do najpoważniejszych należą: 
nieustawienie tych bibliotek w pionach podstawowej działalności zakła
dów pracy, nierozwiązanie spraw obsady osobowej, kwalifikacji zawodo
wych i wynagrodzenia bibliotekarzy, brak  odpowiednich pomieszczeń 
biblioitecznych, nierozwiązany problem  opieki nad bibliotekami facho
wymi tak  w zakresie prac bibliotekarskich, jak  i nadzoru adm inistracyj
nego w resortach i w  ękali ogólnokrajow ej.,Na tle  tych braków  i niedo- 
ciągnień referat przedstaw ił szereg wniosków zm ierzających do polepsze
nia stanu organizacyjnego bibliotek fachowych.

W drugim  dniu obrad uczestnicy narady wzięli udział w  pracach czte
rech sekcji powołanych poprzedniego dnia na posiedzeniu plenarnym . 
Obrady poprzedził seans filmowy na tem at przysposobienia czytelniczego.

*Wg stanu ma dzień 31.xn. 1957 r. istn ieje 5215 biiblioteik fachowych z iks’ęgo- 
ztoiorem ponad 6 mdl. wol. wyda^wnictw zwartych, poned 780 tys. roc:mi'k6w czaso
pism  oraz po,nad 5700 tys. pozycji zbiorów specjailnych.

349



O'bradom sekcji przewodniczyli kolejno kol. Przelaskow ski i kol. Balicka. W cza?- 
sie dyskusji, k tó ra  m iała naw iązać do re fe ra tu  na tem at zagadnień organizacji 
bibliotek fachowych, pogłębić i uzuipełnić w ysunięte w nim  tezy i wnioski uczest
nicy obrad wysunęli szereg problem ów. Przedstaw iciele bibliotek wyższych szkół 
technicznych (kol. Zielińska, kol. Pastw a) podkreślając rolę tych bibliotek w  upow
szechnianiu czytelnictwa lite ra tu ry  fachowej, zgłosili postulat ściślejszego pow ią
zania i w spółpracy sieci bibliotek fachowych z bibliotekam i wyższych szkół tech
nicznych. W związku z niesprecyzowaniem  dotychczas pojęcia „biblioteka facho- 
w a“ (iprzyjęte przez GUS w  sprawozdawczości kry terium  — księgozbiór liczący 
ponad 50 wol. w ydaje się nie wystarczające), wysunięto wniosek (kol. Leśnikowska) 
dokładniejszego określenia tego term inu.

Przy om awianiu trudności w pracach  bibliotek, poruszono spraw ę ztoyt szczu
płego do wyko-nywania zadań w  zakresie instruk tażu  personelu głównych biblioitek 
branżowych, postulow ano założenie w tych bibliotekach centralnych katalogów  
księgozbiorów bibliotek danej gałęzi przem ysłu (kol. Leśnikowska), podkreślono ko
nieczność ujednolicenia metod prowadzenia bibliotek fachowych a opracowania 
zbiorów oraz podwyższenia kw ot na zakup lite ra tu ry  (kol. Sikora).

Poruszono również spraw ę łączenia bibliotek fachowych ze związikowymi. Zda
niem  kol. Dubiszewskiego, wobec trudności etatowych, lokalowych i finansowych 
łączenie personalne i lokalowe, zwłaszcza m ałych bibliotek, fachowych, je s t ze 
względów oszczędnościowych w  pełni uzasadnione.

Burzliw ą dyskusję w  toku obrad sekcji wyw ołał wniosek kol. Polaków ny (po
p arty  przez kol. Wilczyńsikiego), k tóra w ysunęła propozycję przedyskutow ania 
p ro jek tu  uchw ały w  spraw ie rozwoju inform acji naukow o-technicznej d la potrzeb 
gospodarki narodowej i zasad organizacji sieci <^.okumentacyjno-bibliotecznej, zło
żonego w Radzie do Spraw  Techni'ki. D yskusja nad tym  projektem , znanym  tylko 
nielicznym  uczestnikom narady, nie była przewidziana w program ie. Wobec nie
zaprzeczonej ważności wymienionego projektu  dla organizacji sieci bibliotek fa
chowych i interesow ania się nim  kolegów z innych sekcji, postanow iono dyskusję 
nad tym  pro jek tem  przesunąć na zebranie plenarne.

Sekcja  szkolenia bibliotekarzy bibliotek fachowych

Sekcja obraidowała pod przewodnictw em  kol. M. M ikołajskiego dyrek tora Głów- 
nei Biblioteki H utnictw a w Gliwicach. Podstaw ą do dyskusji był re fera t na tem at 
„Szkolenie bibliotekarzy bibliotek fachowych" składający się z dwu części: cz. 1 
„Szkolenie bibliotekarskie" kol. A. Lech oraz cz. 2 „Szkolenie techniczne (w za
kresie dziedziny obsługiwanej)" kol. M. Mikołajskiego.

Część pierwsza referatu  trak tow ała o obowiązkach pracow nika biblioteki facho
wej określając jak ie kwalifiikacje pow inien on posiadać. Oprócz w ykształcenia bi
bliotekarskiego powinien mieć przeszkolenie techniczne lub ekomomiczne z zakresu 
dziedziny obsługiwanej, znać zagadnienia dokum entacji naukowontechnicznej, ję 
zyki obce, zasady techniki pracy  umysłowej, a także odznaczać się uzdolnieniami 
organizacyjnym i i pedagogicznymi oraz zamiłowaniem do pracy z książką i czy
telnikiem . R eferat charak teryzuje również dotychczasowy stan  szkolenia pracow ni
ków bibliotek fachowych i analizuje możliwości ich kształcenia i dokształcania. 
Prowadzione przez Pa.ństwowy Ośrodek K ształcenia Korespondisncyjnego Bibliotekarzy 
w  W arszawie kursy dla pracow ników  bibliotek fachowych jakkolw iek są dużjrm 
os.iągnięciem, nie zaspokajają wszystkich potrzeb w tym  zakresie. Odczuwa się b rak

Sekcja orpanizacji bibliotek fachowych
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długofalowego planu kształcenia bibliotekarzy bibliotek fachowych, który by uwzględ
n ia ł zarówno szkolenie koresipondenicyjne, jak  i &tałe oraz zaspokajał wszyst
kie potrzeby w tym  zakresie. Zaniedbana też jest S'prawa sam okształcenia bibliote
karzy. Nie zobowiązuje się ich do podnoszenia kw alifikacji zawodowych i nie u ła t
w ia pogłębiania wiadomości fachowych tą drogą.

Część druga refera tu  om awia szkolenie bibliotekarzy w  dziedzinie obsługiwanej, 
.a więc przeszkolenie techniczne lub ekonomiczine. A utor zwraca uwagę na koniecz
ność dostosowania organizacji i metod pracy każdej biblioteki fachowej do specy
fiki obsługiwanego zakładu, oraz podkreśla odrębny charak ter upowszechniania czy
te ln ic tw a przez biblioteki fachowe w stosunku do bibliotek typu humanistycznego. 
A nalizuje dalej działalność biblioteki fachowej, zw racając uwagę na różnice w orga
nizacji i uzupełnianiu zbiorów w stosunku do biblioteki powszechnej. Jeśli praca 
biblioteki fachowej ma być skuteczna, to jej pracownik powinien mieć odpowiednio 
wysokie wykształcenie ogólne, teoretyczną i p rak tyczną znajomość zagadnień biblio
tekarskich  oraz potrzebny zasób wiadomości z dziedziny, k tórej biblioteka służy.

O m awiając dw a kursy  tzw. „techmin;imum“, przeprowadzone w  b. resorcie h u t
nictw a, au to r postuluje przeprowadzenie podobnych kursów  drogą koresponden- 
-cyjną we wszystikich resortach dla pracow ników  n'ie poisiadającyoh w ykształcenia 
technicznego. P roponuje on dw ustopniowe szkolenie techniczne bibliotekarzy: 
1) w stępne w liceach bibliotekarskich lub na dokształcających kursach ogólnotech- 
-nicznych, 2) specjalizację resortow ą i branżową, przeprow adzaną staran iem  resortów.

W wypowiedzi uzupełniającej refera t kol. M. M ikołajski dodaje trzeci i czwarty 
stopień szkolenia technicznego, a mianowicie: specjalizację zakładową biblioteka
rz a  w zakładzie pracy oraz szkolenie „lingwistyczne" (poznanie co najm niej dwóch 
języków  obcych).

W dyskusji omówiono i uzupełniono problem y poruszone w referacie. Obecny 
stan  zatrudnienia na stanow iskach biiblioteka.rzy bibliotek fachowych pracowników  
bez odpowiednich kw alifikacji jest stanem  przejściowym, uzależnionym od długo
falowego planu szkolenia. Zagadnienie szikolenia technicznego bibliotekarzy jest 
trudne do zrealizowania. Przeprowadzenie szkolenia „techm inim um “ nie wszędzie 
jest możliwe, jeszcze przez długi czas pracownikam i bibliotek fachowych będą 
hum aniści. Nowęlizacja uchw ały N r 637 pow inna objąć zagadnienie szkolenia w za
kresie wiadomości fachowych z dziedziny obsługiwanej (kol. Borkowska). Oprócz 
kursów  istnieją również inne form y dokształcania bibliotekarzy, jaik np. stosowane 
w  Instyitutcie Chemii Ogólnej cykle pogadanek, obejm ujące nie tylko wiedzę z dzie
dziny chemii, a le również zaznajam iające słuchaczy z fachowymi czasopismami 
2 tego zakresu, encyklopediami, inform atoram i it;p. (kol. Maliszewska).

Ze spraw ą szkolenia b ibliotekarzy łączy się zagadnienie przysposobienia czytelni
czego studentów  wyższych szkół technicznych — przyszłych kierow ników  i pracow 
ników  zaikładów pracy. W pajanie im potrzeby korzystania z lite ra tu ry  fachowej 
w płjm ie w  przyszłości na doceniainie przez nich roli potrzeb biblioteki facihowej 
(kol. Piasecki).

Rozwój szkolnictwa zawodowego w  Polsce m a być obecnie oparty  na  rozsze
rzonej szkole podstaw owej i g:mnazjum. Nie należy w racać do koncepcji liceów 
bibliotekarskich, lecz trzeba dążyć do bibliotekarskich studiów  wyższych. Szkoły 
b ib liotekarskie mogłyby być wyższymi szkołam i zawodowymi, pow iązanym i ze 
szkołam i akadem ickim i z dalszą możliwością przejścia na studia akadem ickie, za
kończone uzyskaniem  stopnia m agistra. Taka trzyletn ia szkoła mogłaby mieć dwa 
fakulitety: pierw szy — kształcący pracowników  bibliotek ogólnych ,drugi — biblio- 
le k  fachowych (kol. Maj).
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R eferatem  dyskutow anym  na obradach sekcji był re fera t St. Kozaka „Czytel
nictwo lite ra tu ry  fachowej w zakładach pracy“. W referacie omówiono rolę i zna
czenie lite ra tu ry  fachowej w  postępie technicznym , podkreślając rozwój polskiej, 
książki technicznej jaiko cenny dorO'bek la t powojennych. Jednocześnie zwrócono 
uw agę na pew ne luk i w specjalistycznej litera tu rze  fachowej i n a  konieczność 
przystępniejszego opracowywania książek fachowych.

Na podstawie zebranych m ateriałów  ankietow ych referen t omówił obecny stant 
czytelnictwa w  zakładach pracy różnych resoirtów. W r, 1957 nastąp ił ogólny spadek 
czytelnictwa, co powinno być sygnałem  alarmowym, pobudzającym  do przeciwdzia
łania. Przyczynam i słabego rozwoju czytelnictw a lite ra tu ry  fachowej są m. in.: 
b rak  ibodźców ekonomicznych zachęcających do korzystania z w ydaw nictw  facho
wych, b rak  przygotow ania czytelniczego absolw entów  szikół technicznych, n iew ła
ściwy stosunek kierow nictw  zakładów pracy do zagadnień czytelnictw a, niezrozu
m ienie ro ii i znaczenia lite ra tu ry  fachowej. Omawiając środki zaradcze re fe ra t 
zwraca uw agę na niew ykorzystane możliwości oddziaływania na rozwój czytelnic
tw a lite ra tu ry  fachowej kom órek szkolenia zawodowego, kół zakładowych NOT 
oraz klubów  techniki i racjonalizacji. P rzede wszystkim  jednak rozwój czytelnictw a 
zależy od właściwej organizacji biblioteiki fachowej, odpowiednio przygotow anej 
do w ypełniania swego głównego zadania, jakim  jesit szerzenie czytelnictwa w śród 
pracowników  zakładu. R eferat kończą wnioski i postu laty  zm ierzające do polep
szenia stanu  czytelnictwa.

W dyskusji, k tórej przewodniczył kol. J . Pląskow ski, dy rek to r Państw ow ych Wy
daw nictw  Technicznych, jaiko jedną z w ażniejszych spraw  związanych z rozwojem- 
czytelnictwa w  zakładach omówiono zagadnienie przysposoibienia czytelniczego 
uczniów szkół zawodowych, techników  oraz studentów  szkół wyższych, postu lu jąc 
wprowadzenie tego przedm iotu do program ów  nauczania (kol. Falkowska, Bielicka, 
Grzybowska).

Poruszono również spraw ę stworzenia odpowiedniej atm osfery  wokół zagadnień 
czytelnictwa w  zakładach pracy. Czytelnictwo w  zakładach nie będzie się rozwi
jało przy b raku  zainteresow ania ze strony kierownicitwa zakładów (kol. Bruszewski). 
Podkreślono konieczność ścisłej łączności i współpracy bibliotekarza z p rodukcją 
i personelem  inżynieryjno-technicznym  zakładów. W spółpraca ta  m a bardzo poważny 
wpływ  na rozwój czytelnictw a (kol. Józefowski). Spraw ę b raku  odpowiednich k sią
żek dla niektórych gałęzi przem ysłu oraz b raku  lite ra tu ry  fachowej dostosowanej 
do poziomu i potrzeb robotników omówił kol. Talejko. Inform acja o ukazujących 
się nowościach z lite ra tu ry  fachowej jest za słaba, odczuwa się b rak  dostatecznej 
ilości katalogów i prospektów  wydawniczych. Sporo gorzkich słów pŁdło pod adre
sem „R uchu“ i „Ars Polona“, k tóre, zdaniem dyskutantów , nie w yv/iązują się n a
leżycie ze swych obowiązków dostawców w ydaw nictw  zagranicznych.

Dyskutowano, również zagadnienie badań  czytelnictwa lite ra tu ry  fachowej. Ba
dania te, zdaniem kol. Zamoyskiego, należy itmiejscowić w  okręgach przem ysłowych 
(łódzkim^ poznańskim , śląskim  i warszawskim). Zbyt. mało uwagi w  dyskusji po
święcono spraw om  propagandy czytelnictwa lite ra tu ry  fachowej.

Sekcja dokum entacji naukow o-technicznej

O bradom  sekcji przewodniczył kol, D. Gajewski, z-ca dyr. Centralnego In s ty tu tu  
D okum entacji Naukowo-Technicznej. Referatem , n a  podstaw ie którego przepro
wadzono obrady była „D okum entacja naukow o-techniczna jako narzędzie rozw oju 
postępu technicznego w  zakładach pracy“ kol. T. Pieńkowskiego.

Sekcja czytelnictwa literatury fachowej
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R eferen t omówił znaczenie i rolę dokum entacji naukow o-technicznej w życiu 
.gospodarczym i jej szybki rozwój związany z postępem produkcji przem ysłowej 
•w różnych ^krajach. Założenia organizacyjne sieci dokum entacyjnej w Polsce odpo
w iadają naszym w arunkom . Należy jednak zwrócić uwagę, na przyspieszenie infor
m acji dokum entacyjnej, na wprowadzenie szybkiej inform acji branżowej, na podej
m owanie prac z dziedziny teorii i m etodyki dokum entacji z uwzględnieniem spe
cyfiki różnych gałęzi przem ysłu oraz na szkolenie kadr dokum entalistów . R eferat 
podkreśla konieczność pogłębienia decentralizacji prac dokum entacyjnych i rozwi
nięcia większej samodzielności przez działowe ośrodki dokum entacyjne. Równo
cześnie należy uspraw nić inform ację cen tralną w  CIDNT.

Dużą trudnością w rozwoju służby dokum entacyjnej w Polsce jest nie rozwiązany 
problem  k ad r dokum entalistów. Pracow nicy dokum entacji powinni mieć wysokie 
kw alifikacje zawodowe i znać języki obce. Tymczasem stosunkowo niśkie uposaże
n ie  dokum entalistów  n ie idzie w  parze z tym i wymaganiami.

Dużo uwagi poświęca referen t rozibudowie sieci dokum entacyjnej, a  zwłaszcza 
zakładowych punktów  dokum entacyjnych oraz zagadnieniom finansow ania p rac  do- 
Icum entacyjnych nie docenianych w  PoJscei, w  przeciw ieństw ie do zaigranicy, k tó ra  
przeznacza na te cele poważne fundusze.

Rozszerzeniem tez zaw artych w  referacie by ła dyskusja, w  której poruszono na 
w stępie spraw ę system u rozprowadzania k a rt dokum entacyjnych. Wykaz tem atycz
ny — podstaw a do zam awiania k a r t  — oparty na klasj^fikacji dziesiętnej nie odpo
w iada potrzebom zakładów pracy  rożnych gałęzi przem ysłu (kol. Ludwig). Wśród 
otrzym yw anych w prenum eracie k a r t zibyt mało jest przydatnych (kol. Sadowska). 
W ydawane przez CIDNT tablice klasyfikacji dziesiętnej różnią się od tablic wy
daw anych w W. B rytanii i Niemczech (kol. Modrzyk). Zwrócono uwagę na spraw y 
finansow ania prac dokum entacyjnych, podkreślając brak  funduszu na opracowanie 
analiz i konieczność zrewidowania staw ek za analizy (kol. Sadowska).

W toku dyskusji omówiono zagadnienie kadr dokum entalistów . Wzmocnienie tych 
k ad r zależy w  dużym stopniu od podwyższenia wynagrodzeń dokum entalistów  
i  zrów nania ich z płacam i pracowników  produkcji (kol. Pisarska).

Poruszono również spraw ę ustaw ienia organizacyjnego bibliotek fachowych i służ- 
t)y  dokum entacyjnej, postulując jedność organizacyjną tych dwóch służb pod ogólną 
.nazwą „inform acja techniczna" (kol. Majewski).

W trzecim  dniu narady rozpoczęło się posiedzenie plenarne pod prze- 
-wodnictwem kol. J. Pląskowskiego. Przew idziany porządek obrad został 
na  wniosek kol. Wilczyńskiego uzupełniony odczytaniem projektu uchwa
ły W sprawie rozwoju inform acji naukowo-technicznej i zasad organizacji 
sieci dokum entacyjno-bibliotecznej. Po odczytaniu głównych punktów  
lego nrojektu przewodniczący głównej kom isji wnioskowej kol. Kozak 
złożył sprawozdanie z prac komisji i odczytał wnioski Krajowej Narady. 
Następnie rozpoczęto łączną dyskusję nad wnioskami narady oraz nad 
projektem  uchwały.

W sprawie projektu uchwały zabrał głos jego autor kol. Gajewski, 
k tóry  stwierdził, że projekt ten w obecnej formie nie może być podstawą 
do dyskusji, praca nad nim została dopiero zapoczątkowana i potrw a ok. 
dw óch miesięcy.
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z  kolei przewodniczący obrad kol. J. Pląskowski wyjaśnił, w  jaki spo
sób doszło do postawienia spraw y zmiany uchwały N r 697 i opracowania 
jej nowego projektu. Przewodniczący SBP B. Horodyski stwierdził, że- 
om awiany projekt nie może być uchwałą narady, poświęconej innym  spra
wom, dyskusja nad nim jest niecelowa i zgłosił wniioisek, że narada n ie  
przy jm uje do wiadomości omawiamego projektu. W<niijosek ten został 
przyjęty.

W dalszym ciągu obrad dyskutowano wnioski dotyczące spraw  kw a
lifikacji bibliotekarzy i dokum entalistów, w eryfikacji pracowników bi
bliotek fachowych, stworzenia sprzyjających w arunków  dla rozwoju czy
telnictw a w zakładach pracy itd. Ostateczną redakcję wniosków zebrani 
powierzyli głównej kom isji wnioskowej, a realizację ich Zarządowi Głów
nem u SBP.

Uchwały i wnioski K rajow ej Narady Bibliotekarzy B ibliotek  
Fachowych i Dokum entalistów

Uchwały N arady podzielono na sześć grup, a mianowicie: wnioski 
w  spraw ie organizacji bibliotek fachowych, szkolenia bibliotekarzy bi
bliotek fachowych, czytelnictwa litera tu ry  fachowej w zakładach pracy, 
dokum entacji naukowo-technicznej, ogólne oraz postanowienia końcowe.

Poidstawową uchwałą w dziedzinie organizacji sieci bibliotek facho
wych jest jak  najszybsze znowelizowanie uchwały n r 697 Prezydium  
Rządu w sprawie rozwoju sieci fachowych bibliotek zakładowych z p rzy
stosowaniem jej do zmienionych zasad zarządzania gospodarką narodową 
oraz powołanie przez SBP na wniosek Sekcji Bibliotek Fachowych ko
m isji do opracowania jej nowego projektu.

Do uchwał decydujących o organizacji sieci biblio-tek fachowych na
leżą wnioski mówiące o zapewnieniu opieki ąad  ogólnokrajową siecią 
bibliotek fachowych i siecią dokum entacji naukowo-technicznej poprzez 
utworzenie w Urzędzie Rady M inistrów kom órki koordjinującej zagad
nienia wspólne wszystkim bibliotekom fachowym podległym  poszczegól
nym  resortom; powołaniu przy Radzie do Spraw Techniki zespołu złożo
nego z najw ybitniejszych bibliotekarzy bibliotek fachowych, którego za
daniem byłoby informowanie Rady i opracowywanie dla niej zagadnień 
związanych z praw idłowym  rozwojem polityki w zakresie bibliotek fa
chowych oraz rozbudowaniu ośrodka m etodyczno-instrukcyjnego dla 
spraw  bibliotek fachowych w CIDNT.

Inne uchwały w zakresie organizacji bibliotek fachowych dotyczą: 
utworzenia komórek organizacyjnych do spraw bibliotek fachowych w m i
nisterstwach, w których komórki takie nie istnieją; ustaw ienia bibliotek 
fachowych w pionie działalności podstawowe] zakładów; zapewnienia b i
bliotekom odpowiedniej pod względem ilości i kwalifikacji obsady oso
bowej; wprowadzenia do tabeli i siatek płac resortów  techniczno-gospo
darczych stanowisk bibliotekarzy i odpowiedniego ich zaszeregowania; 
nie łączenia bibliotek fachowych ze związkowymi.
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w  zakresie głównych bibliotek branżowych uchwalono: zorganizowa
nie głównych bibliotek branżowych zależnie od potrzeb w m inisterstw acn 
lub insty tutach naukowo-badawczych i zapewnienie im odpowiedniej ob
sady, środków finansowych oraz pomieszczeń. Zobowiązano główne biblio
teki branżowe do zorganizowania ośrodków m etodyczno-instrukcyjnych
i do udzielania pomocy organizacyjnej bibliotekom fachowym.

W sprawie szkolenia bibliotekarzy bibliotek fachowych sformułowano 
wnioski dotyczące opracowania jednolitego planu szkolenia bibliote
karzy z uwzględnieniem różnych stopni i form  szkolenia; dokształcania 
pracowników pełniących funkcje bibliotekarzy; uwzględniania w pro
gram ach bibliotekarskich szkół średnich i wyższych problem atyki biblio
tek fachowych; wprowadzenia specjalizacji bibliotekarskiej w toku stu
diów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i innych fachowych; 
organizowania w poszczególnych resortach dokształcania ibiibliiote'karzy 
w zakresie podstawowych wiadomości z dziedziny obsługiwanej oraz 
wprowadzenia obowiązkowego samokształcenia bibliotekarzy bibliotek fa
chowych.

W sprawie czytelnictw a litera tu ry  fachowej podjęto,- między innymi, 
nastepujące uchwały: niezbędne jest stworzenie w zakładach pracy od
powiednich w arunków  i zachęty do samodzielnego i systematycznego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych; wzmożenie aktywnego zaintere
sowania się sprawam i czytelnictwa ze strony kierownictwa zakładów pra
cy, rad robotniczych oraz NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych; 
włączenie do planu rozwoju postępu technicznego w zakładach planu 
rozw oju czytelnictwa litera tu ry  fachowej, przygotowanie absolwentów 
szkół i uczelni technicznych oraz ekonomicznych do samodzielnego ko
rzystania z litera tu ry  fachowej; podjęcie w głównych bibliotekach b ran 
żowych prac m ających na celu upowszechnienie i propagowanie czytel
nictwa; domaganie się uspraw nienia instytucji kolportażu wydawnictw; 
prowadzenie stałych badań w zakresie czytelnictwa litera tu ry  fachowej
i włączenie tych badań do zakresu działalności CIDNT.

W zakresie dokum entacji naukowo-technicznej podjęto uchwały opra
cowywania przez działowe ośrodki dokum entacyjne i punkty  szybkiej 
inform acji branżowej; opracowania projektu typowego ośrodka dokumen
tacji, m inimum obsady osobowej oraz norm atywów obsady i środków; 
podniesienia wym agań kwalifikacyjnych służby dokum entacyjnej przy 
równoczesnym zaszeregowaniu w tabelach uposażeń i stanowisk na rów
ni ze specjalistam i pracującym i w danej gałęzi gospodarki; ustalenia wiel- 
ko?.ci nakładów na finansowanie służby dokum entacyjnej oraz uspraw nie
nia koordynacji p racy  pomiędzy poszczególnymi ogniwami sieci doku
m entacyjnej.

We wnioskach ogólnych umieszczono sprawę reaktyw ow ania Naczel
nej Dyrekcji Bibliotek oraz Centralnej Poradni Bibliotecznej, zorganizo
wania centralnej w ym iany międzybibliotecznej dubletów oraz wybudo
wania gmachu dla Biblioteki Narodowej.

Wnioski zam ykają postanowienia końcowe dotyczące zorganizowania 
następnej Krajowej N arady Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych i Doku
m entalistów  w 1961 r. oraz uchwała N arady stwierdzająca, że kol. Edward 
Assbury położył duże zasługi dla rozwoju bibliotek fachowych w Polsce.

Edward Kossuth^
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P. WASILEW SKI
Jarać in

PIERW SZE ROCZNE STUDIUM BIBLIOTEKARSKIE 
W JAROCINIE I JEGO SŁUCHACZE

M inister K ultury  i Sztuki zarządzeniem nr 91 z dn. 6.Y.1958 r. po
wołał do życia Roczne Studium  Biibliotekarskie w  Jarocinie. Studium  
powstało zamiast dotycłiczasowycłi 6-miesięcznycłi kursów. R ekrutację 
na Studium  przeprowadził D epartam ent Bibliotek.

Mimo obowiązującej od stycznia bieżącego roku odpłatności za w y
żywienie (360 zł miesięcznie) na Studium  zgłosiło się przeszło 80 osób 
ze wszystldch województw prócz szczecińskiego i gdańskiego. W wyniku 
selekcji przeprowadzonej przez D epartam ent Bibliotek i w wyniku egza
m inu wstępnego pisemnego i ustnego z języka polskiego na Studium  
przyjęto 46 osób, w tej liczbie 4 mężczyzn. Na ogół trzeba stwierdzić, że 
egzamin pisem ny z polskiego wypadł w  tym  roku znacznie lepiej niż? 
w  latach poprzednich na PKB. W pracach pisem nych można dostrzec 
lepszą znajomość litera tu ry  oraz m niej usterek stylistycznych i błędów 
ortograficznych. Natomiast na egzaminie ustnym  stwierdzono duże luki 
w zakresie znajomości lite ra tu ry  współczesnej zarówno polskiej jak
i  obcej.

Program  Rocznego S tudium  opiera się w zasadzie o program  6-mie- 
sięcznego PKB. Zm iany w program ie Studium  poszły w  kierunku jego 
upraktycznienia. Zam iast 120 godzin przeznaczonych przez PKB na za
jęcia praktyczne i praktyki terenowe, na Studium  na ten cel przeznacza 
się 280 godzin. Zwiększono też w ym iar godzin przeznaczony na litera
turę, bibliografię, w ybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki. W pro
wadzono, zamiast geografii, rysunek zawodowy w zwiększonym wym ia
rze godzin oraz naukę języka obcego i wychowanie fizyczne.

N auka na Studium  rozpoczęła się w  dniu 18 września 1958 r. i trw ać 
będzie do końca czerwca 1959 roku.

Roczne S tudium  Bibliotekarskie w  Jarocinie m a charak ter ekspery
m entalny. W zależności od uzyskanych wyników m a powstać w  przy
szłości kilka takich studiów w większych miastach.

W ten sposób zrealizowany zostanie postulat w ybitnych bibliotekarzy
i oświatowców zakładający przygotowanie bibliotekarzy do zawodu 
w  oparciu o ogólne wykształcenie średnie. O słuszności tych założeń 
świadczą dobre wyniki jakie osiągają w pracy absolwenci dotychczaso
w ych PKB.

Chcąc poznać bliżej uczestników Studium  przeprowadzono w  p ierw 
szych dniach pobytu słuchaczy w  Jarocinie k ró tką  ankietę. Słuchacze 
w  tej ankiecie odpowiedzieli na 3 pytania:

— Dlaczego w ybrałem  zawód bibliotekarza?
— Co zamierzam robić po ukończeniu Studium?
— Skąd dowiedziałem się o Studium?
A nkieta była anonimowa. Słuchacze podawali w ankiecie środowisko 

z jakiego pochodzą i wiek.
— A oto wyniki ankiety:
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Środowisko
słuchaczy Ogółem

Dlaczego w ybrałem  zawód bibliotekarza?

a) lubię czytać 
książki

b) ctice pracować 
z książką

c) zawód ten  mi 
się pjadoba

duże miasto
małe miasto 18 18
wies 19

45
12 13 19
37 25 33

Środowisko
słuctiaczy

Co zam ierzam  robić po ukończeniu Studium?
Ogółem

a) prąc. w  b-ce b; prac. 1 stud. 
zaocznie

c) stud. 
b-znawstwo

duże m iasto
m ałe miasto
w ieś

_1^
19 13
45 23 15

Środowisko
słuctiaczy

Skąd dowiedziałem  się o Studium?
Ogółem

z rad ia z prasy ze szkoły z b-ki z innego źródła

duże miasto
małe miasto 18
wies 19

razem 45 15 15

A więc najwięcej osób, bo aż 82®/o ogólnej liczby słuchaczy uzasadnia 
wybór zawodu bibliotekarskiego tym, że lubi czytać książki. Znaczna 
część, bo 55“/o słuchaczy m otyw uje swoją decyzję chęcią pracy z książ
ki} w swym środowisku i wreszcie 51“/o osób podaje, że ten zawód naj- 
Lardziej się podoba. Jak  w ynika z zestawienia słuchacze często uzasad- 
i:;qli wybór zawodu i tym, że lubią czytać i że chcą pracować z książką 
lub podoba im się zawód bibliotekarza.

Godnym uwagi jest fakt, że wszyscy słuchacze pochodzący ze wsi 
argum entu ją wybór zawodu tym, że im się ten zawód podoba. 13 osób 
z ogólnej liczby 19 pochodzących ze wsi chce pracować w bibliotece 
v; swoim środowisku.

Z ogólnej liczby 45 osób: 7 ma zam iar po ukończeniu nauki dalej stu
diować bibliotekoznawstwo, 15 osób pracować i studiować zaocznie, a 23 
osoby pracować w bibliotece.

Zam iar objęcia posady i studiowania zaocznie uzasadniany jest cięż
kimi w arunkam i m aterialnym i rodziców.

Odpowiedź na ostatnie pytanie miała wykazać, jaką drogą należy 
w przyszłości prowadzić rekrutację. Jak  więc z odpowiedzi wynika naj
skuteczniejszym  źródłem inform acji jest radio. W rubryce „z innego 
źródła“ słuchacze podawali najczęściej koleżanki lub kolegów, którzy 
pokończyli kursy w Jarocinie.

Gdy chodzi o wiek słuchaczy zamyka się on w  granicach 17—24 lat.
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Należy się spodziewać, że Pierw sze Roczne Studium  Bibliotekarskie 
w  Jarocinie -^ypadnie pomyślnie, a jego pierw si słuchacze 'będą lepiej 
przygotowani do. trudnej, a jakże zaszczytnej pracy z książką nad upo
wszechnieniem  czytelnictwa.

Piotr W asilewski 
Jarocin

POKAZ FILMÓW BIBLIOLOGICZNYCH

Z inicjatyw y (a co ważniejsze z funduszów!) Sekcji Bibliotekarskiej 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i przy w ydatnej współpracy Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w pięknej sali Centralnej Biblioteki 
Rolniczej w  W arszawie w  dniach 14 i 15 listopada 1958 r. odbyło się spot
kanie bibliotekarzy warszawskich, którego głównym  celem był przegląd 
krajow ych i zagranicznych filmów związanych z pracą bibliotek różnych 
typów.

Ten pierwszy, zupełnie udany, krok Sekcji Bibliotekarskiej zagaił jej 
przewodniczący kol. Stefan Kotarski, k tó ry  też prowadził dysikusje. Kol. 
Józef Czerni wygłosił obszerny, interesujący refera t pt. „Dydaktyka bi
blioteki akadem ickiej”. Z odczytem  tym  ściśle były  związane 3 filmy 
z dziedziny szkolnej dydaktyki bibliotecznej. W szystkie bowiem poka
zane film y zgrupowano w 5 kolejnych cyklów: ,,Książka”, ,,Biblioteki 
powszechne”, ,,Biblioteki instytutow e" i „Biblioteki narodow e”. Cykl zaś 
pierwszy — tem atycznie powiązany z referatem  — obejmował dw a filmy 
amerykańskie: ,,Organizacja Biblioteki” (L ibrary organization) oraz 
„Poznaj swoją bibliotekę” (Know your library). Realizatorzy ich przepro
wadzali młode, niezaradne czytelniczki przez katalogi i klasyfikację dzie
siętną publicznej biblioteki wieilkomiejskieij. W yświetlony — do oceny 
przez fachowców — prototyp^ polskiego film u zatytułowanego ,,K rysia 
w bibliotece” wyprodukowany został z zasiłku K uratorium  Okręgu 
Szkolnego Katowickiego, za co tam tejszym  władzom szkolnym należą się 
ciepłe słowa uznania. Zdjęcia te pokazują próbę rozwiązywania trudności 
na jakie napotyka uczennica usiłująca zebrać w bibliotece szkolnej, m iej
skiej i naukowej bibliografię o pow staniu kościuszkowskim. F ilm  nie
wątpliw ie posiada usterk i tak  natu ry  technicznej jak  i metodycznej. 
Opieka nad Krysią w  bibliotece okazuje się niew ystarczająca, pewne 
partie pracy inform acyjno-bibliograficznej szwankują, co wjmikło z fak
tu, że część zdjęć była w ykonana bez porozum ienia z konsultantam i. 
Kuleje również strona w erbalna spektaklu. Mimo wszystko trzeba tę 
prawdziwie pionierską próbę ocenić pozytywnie, a obraz udostępnić po 
pewnych przeróbkach, zwłaszcza dźwiękowych.

Być może, iż owe niedostatki uw ydatniły się na tle  innych obcych 
filmów, oglądanych na tym  festiwalu, tym  bardziej, że niektóre z nich, 
barwne, pełne światła, ruchu i estetyki, były  napraw dę doskonale zapla
nowane. Pomysłowością techniki n,p. zaimponował obraz am erykański 
zatytułow any trafnie „Magazyn dziejów” (Storehouse of history), który 
ukazał nadzwyczajną troskę o bezpieczeństwo i należyte przechowywanie 
bezcennych unikatów, aktów historycznych w  Państw owym  Archiwum  
Stanów Zjednoczonych Am eryki Północnej.
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Natom iast filmy: am erykański (“Magazin magic“) — współczesna p ro
dukcja czasopism oraz francuski unaoczniający redakcję i druk książki 
{“Le L ivre“), mimo, że napewno były nakręcane niezależnie i daleko od 
.siebie — wykazują zbyt dużo podobnych w rażeń wizualnych.

W ciekawym cyklu o publicznych bibliotekach powszechnych u jrze
liśmy jedną z lepszych bibliotek dziecięcych w  USA, bibliotekę po
wszechną angielskiego hrabstw a Kent, utrzym yw aną przez tam tejszą or
ganizację społeczną — Kom itet Oświatowy oraz jedną z licznych biblio
tek powszechnych w Szwecji. Przede wszystkim  jednak zobaczyliśmy 
pracujące z powodzeniem w terenie bibliobusy, te bibliobusy, o które 
w  Polsce wołamy na próżno od wielu lat. Zresztą w tym  cyklu z pew
nością i my mielibyśmy się czym pochwalić, np. w arta  byłaby sfilmo
wania estetycznie i celowo urządzona, prowadząca inteligentną pracę 
z dziećmi filia warszawskiej Biblioteki Publicznej na Pradze przy ul. 
Skoczylasa 75.

Co się zaś tyczy tem atu o bibliotekach narodowych w różnych k ra 
jach pokazanego na ostatnim  seansie drugiego dnia festiw alu — to po
równanie tak organizacji pracy jak  i jej warunków w bibliotece radziec
kiej (im. Lenina w Moskwie), am erykańskiej (Library of Congress w Wa
szyngtonie) oraz francuskiej (Bibliotheąue Nationale w Paryżu) stanow
czo nie wychodzi na korzyść tej ostatniej, skądinąd zasłużonej dla ogólno
ludzkiego dorobku kulturalnego, instytucji.

Szczerze żałować trzeba, że filmy polskie nie były  kolorowe. Jakąż 
np. wspaniałą grą barw  m ieniłyby się zdjęcia cudownych, realistycznych 
m iniatur z początku XVI-go stulecia sławnego kodeksu Baltazara Bo
hema, przechowywanego w  krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej! O ileż 
więcej czekało by nas miłych wzruszeń, gdyby smak i gust twórców 
książek polskiego Odradzenia nie był ukry ty  w szarzyźnie jednobarwnej 
fotografii!

Cała ta impreza — odbiegająca od typowych, nieco już szablonowych 
zebrań bibliotekarskich — była bardzo mile przyjęta przez szczelnie wy
pełnioną salę słuchaczy i widzów, rekrutujących się z pracowników 
wszystkich bez w yjątku typów bibliotek warszawskich. A urozmaicona 
tem atyka 16 filmów obracająca się w zam kniętym  kole zagadnień za
wodowych nie tylko nikogo nie znużyła, ale przeciwnie dała dużo reflek
sji do przem yślenia i do snucia praktycznych wniosków, a o to przecież 
organizatorom  chodziło.

St. K -ski

CZWARTKI LITERACKIE M IEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAKOPANEM

M ie j^ a  Biblioteka Publiczna w  Zakopanem ma nieco odmienny cha
rak te r  od w ielu innych puiblicznych bibliotek w Polsce. Wiąże się to 
z charakterem  i znaczeniem samej miejscowości. Sezon turystyczny trw a 
tu  cały rok, ludzie przybyw ają z całej Polski po zdrowie i wypoczynek. 
W przeciw ieństwie do typowych m ałych miasteczek o uregulowanym  
trybie życia i ustalonych upodobaniach jego mieszkańców,- turystyczne 
rzesze zakopiańskie są bardzo niejednolite, skutkiem  czego zorganizo\v^a- 
nie jakiejś im prezy w  oparciu o bibliotekę jest bardzo utrudnione, zwła
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szcza przy innych licznych atrakcjach: wycieczkach górskich, przejażdż
kach autobusami, teatrach  miejscowych i przyjezdnych, atrakcyjnych lo- 
kąlach itp.

Trzeba jednak próbować.
I tak  powstała myśl o regularnych odczytach publicznych, bezpłat

nych, a tak  zorganizowanych, aby mogły zainteresować wszystkich. Zna
ny nasz dram aturg Roman B randstaetter ówczesny przewodniczący Rady 
K ultury  przy Prezydium  M iejskiej Rady Narodowej zainteresował się 
żywo inicjatyw ą biblioteki, nazwał te  cotygodniowe odczyty „Czwartki 
L iterackie" i w ystarał się o potrzebne na ten cel fundusze. Te ostatnie 
płynęły początkowo z budżetu miejscowego Oddziału K ultury, a od 1958 r. 
włączone zostały w  budżet Biblioteki, co oczywiście ułatw iło kierow
nictw u sprawniejsze i bardziej samodzielne organizowanie tej cotygod
niowej imprezy.

W prowadzenie w  życie „Czwartków Literackich" przyniosło owoce, 
które przekroczyły najśm ielsze oczekiwania inicjatorów, przede wszyst
kim pod względem ich popularności.

Prelegenci nie mogą się nadziwić ogromnej frekw encji słuchaczy, 
sala czytelni Biblioteki M iejskiej nabita jest z reguły publicznością, wie
lu ludzi stoi cierpliwie z braku miejsca, a w  lecie w ielu słuchaczy skupia 
się na zew nątrz czytelni przy jej otw artych oknach. W uznaniu dla 
prelegentów  i organizatorów nie skąpią hucznych oklasków i gorących 
osobistych podziękowań. M iejska Biblioteka zyskała bardzo na popular
ności, przybyli nowi czytelnicy, którzy dopytują się o książki związane 
z prelekcjam i. Odczyty odbywają się w szczupłej stosunkowo sali czytel
ni Biblioteki M iejskiej, mieszczącej zaledwie około 150 osób. Jest to
0 wiele za mało dla garnącej się publiczności. P rzy prelegentach o głoś
nych nazwiskach trzeba było szukać gościny w  sali teatralnej Morskiego 
Oka, co nastręczało w iele trudności. Prezydium  Miejskiej Rady Narodo
wej obiecuje, że w ciągu najbliższych lat powstanie w Zakopanem Dom 
K ultury, w  którym  ulokowana zostanie Biblioteka M iejska i gdzie p rze
widziana jest' w ielka sala odczytowa.

Prelekcje odbywają się w każdy czwartek o godz. 18-tej. T rw ają 
przeciętnie godzinę, poczem odbywa się dyskusja.

Skąd biorą się prelegenci? Nie jest to spraw a łatwa. Fundusze prze
znaczone na ,,Czwartki" są bardzo skromne. Prelegenci otrzym ywali do
tąd przeważnie 300 zł honorarium , zwrot kosztów podróży oraz noc
leg w hotelu. To też organizatorzy muszą się dobrze nabiegać zanim 
w końcu uda się namówić pisarza czy naukowca na przyjazd. Czasami 
trafia  się okazja, bowiem Zakopane ściąga wielu ludzi ze św iata literac
kiego, ale ci, którzy przyjeżdżają chcą przede wszystkim  odpocząć.

„Czwartki Literackie" były najczęściej spotkaniami publiczności ze 
znanymi pisarzami, takim i jak: Roman Braindstaetter, Jerzy Broszkiewicz, 
Karol Bunsch, Czesław Centkiewicz, Jan  Dobraczyński, Antoni Gołu- 
biew, Zofia Kossak, Ja lu  Kurek, St. Cat-Mackiewicz, H anna Malewska, 
Gustaw Morcinek, Ludwik Hieronim  M orstin, H anna M ortkowicz-Olcza- 
kowa, Stefan Otwinowski, Jan  Parandowski, M agdalena Samozwaniec, 
Jan  Izydor Sztaudynger, Jan  W iktor itd., którzy informowali słuchaczy
1 swoich zamierzeniach twórczych, odczytywali fragm enty niepublikow a
nych prac itp.
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Były też wieczory poświęcone klasykom lite ra tu ry  lub omówieniu 
pewnych zagadnień literackich (odczyty prof. dra W incentego Danka, 
prof. dra Konrada Górskiego, prof. d ra  Ju liana Krzyżanowskiego, prof. 
d ra Wacława Kubackiego, prof. dra Stanisław a Pigonia i innych).

Na podstawie obserwacji przyszliśm y jednak do wniosku, że odczyty 
ściśle literackie byłyby na dłuższą m etę monotonne i nużące dla tak bar
dzo różnorodnej publiczności. Postanowiliśm y przeto urozmaicić je od
czytami podróżniczymi i krajoznawczymi. Nacisk położony był nie tyle 
na geograficzną znajomość kraju, ile na ludzi te kraje zamieszkujących, 
ich obyczaje, kulturę, w arunki bytu, dążenia a prelegentam i byli nie tyl
ko podróżnicy-naukowcy, ale i publicyści czy literaci. Szczególną popu
larnością cieszyły się tu  odczyty: M ariana Bieleckiego, Czesława Cent
kiewicza, Jerzego Hordyńskiego, prof. d ra  Kubackiego, Janusza Ma
karczyka, W ładysława Maciąga, Stanisław a Mycielskiego, Antoniego 
Olchy, Antoniego Starzeńskiego i A lfreda Woycickiego.

Prelekcje podróżnicze rozpalały wyobraźnię, zwłaszcza młodzieży, któ
ra z zapartym  tchem słuchała jak żyją ludzie w Afryce, jak  walczą z dzi- 
kiem i zwierzętami, jak  zaspokajają swoje różnorodne potrzeby, jak  się 
cieszą i smucą.

Spróbowaliśmy również — i to z najlepszym  skutkiem  — wprowadzić 
do „Czwartków Literackich” rodzaj teatru  czytanego. W ykonawcami czy
tanych ról byli aktorzy miejscowego tea tru  im. Modrzejewskiej.

Odczytaliśmy w  ten sposób fragm enty z „W ^sela“ Wyspiańskiego, 
dram at R. B randstaettera „Upadek kamiennego dom u“ (właśnie prapre
m iera tej sztuki odbyła się u nas), a w dniu rozpoczęcia „Dni Oświaty, 
Książki, i P rasy“ — ,,W arszawiankę“ Wyspiańskiego.

Z inicjatyw y R. B randstaettera powstaje przy naszej Bitoliotece „Teatr 
Czytanego D ram atu". Na otwarcie tea tru  odczytane zostaną fragm enty 
„Na skalnym  Podhalu" K. Tetm ajera (do pewnego stopnia w związku 
z zamierzonym sprowadzeniem  Jego prochów do Zakopanego).

Janina Mullerowa

CZ. KOZIOŁ 
Wars za'wa'

SYMPOZJUM BIBLIOTEK NARODOWYCH EUROPY W WIEDNIU

Zorganizowane przez UNESCO Sym pozjum  Bibliotek Narodowych 
Europy (którego zapowiedź i zarys program u opublikował „Bibliotekarz" 
w  nrze 5-6 z 1958 r. s. 189-90), odbyło się w W iedniu w  dniach od 8 do 
27 września, z udziałem  ok. 50 osób, w tym  38 przedstawicieli bibliotek 
narodowych wszystkich krajów  Europy (oprócz NRD, Grecji i Albanii), 
jednego ,,eksperta" z Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej w Jerozo
limie, k ilku obserwatorów — m.in. dyrek tor Biblioteki Kongresu w  Wa
szyngtonie — przedstawicieli organizacji m iędzynarodowych i pracow
ników UNESCO. Związek Radziecki wysłał przedstawicieli czterech bi
bliotek (Państwowa Biblioteka im. Lenina w  Moskwie, Państw ow a Bi
blioteka pulbliczna im. Sołtykowa-Szczedrina w  Leningradzie, Państwowa 
Biblioteka im. Lenina w M ińsku i Państw owa Biblioteka Publiczna Aka
demii Nauk w  Kijowie).
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Polskę reprezentowali: doc. d r Helena Hleb-Koszańska, w icedyrektor 
Biblioteki Narodowej i niżej podpisany.

Szczegółowe sprawozdanie o przebiegu i w ynikach prac Sym pozjum  
zostanie ogłoszone w nrze 1 „Przeglądu B:toiliotecznego“ z 1959 r. Tutaj 
podam nie objęte tam tym  spraw ozdaniem  spostrzeżenia i refleksje z po
bytu  na Sympozjum.

„Paneuropą feiążek“ nazwano Sympozjum w  tytułach zamieszczonych 
w  austriackich dziennikach sprawozdań z uroczystego otwarcia sesji.. 
Odbyło się ono w  reprezentacyjnej sali Biblioteki Narodowej w W iedniu 
(,,Prunksaal“, nazywana „najpiękniejszą salą biblioteczną na świecie" —  
ogromna , sala z XVIII w., długości 77,7 m, szerokości 14,2 m, wysoka 
na 19,6 m, ozdobiona z barokow ym  przepychem  kolumnami, rzeźbami, 
malowidłami Daniela Gran).

Gościnny gospodarz Sympozjum, generalny dyrektor Austriackiej 
Biblioteki Narodowej d r Józef Stum m voll w itał na wstępie im iennie 
wszystkich uczestników Sympozjum, przem aw iając po angielsku, po 
francusku, po niemiecku, po rosyjsku, po szwedzku i po turecku, a przy 
tym  wykorzystał tę uroczystą okazję, aby zaapelować do m inistra finan
sów zestawieniem budżetu na zakup książek w bibliotekach narodowych 
w Belgii (14 milionów) i w A ustrii (4.5 miliona).

Przewodniczący Sympozjum d r P ie rre  Burgeois, dyrektor Szw ajcar
skiej Biblioteki Narodowej w  Brnie, przedstaw iając zasadnicze zadania 
Sym pozjum  zacytował m.in. zdanie przypisywane francuskiem u mężowi 
stanu Juliuszowi Ferryem u: ,,Jeżeli zrobiliście wszystko dla szkół, a nic- 
dla bibliotek, to niczego w ogóle nie zrobiliście” i podkreślił rolę biblio- 
tęk  w- rozwoju kultury , nauki i życia społecznego'oraz rozszerzaniu mię
dzynarodowego porozum ienia i u trw alaniu pokoju.

G eneralny D yrektor UNESCO d r L uther H. Evans mówił o doniosłej 
roli bibliotek narodowych, zwłaszcza w zakresie działalności bibliogra
ficznej, o działalności UNESCO w zakresie organizacji służby m ikrofil
mowej, w  doskonaleniu międzynarodowej działalności bibliotek, w budo
waniu porozumienia między Wschodem a Zachodem.

Austriacki m inister oświaty dr Drimm el również wykorzystał tę 
międzynarodową okazję do załatw ienia spraw  wew nętrznych, gdy mó
wiąc o wspaniałych urządzeniach bibliotek am erykańskich, które nie
dawno zwiedzał, zaapelował do m inistra finansów o pomoc dla bibliotek 
w Austrii. M inister Oświaty w  przem ówieniu swym  podkreślił też szcze
gólnie fak t spotkania się w W iedniu specjalistów bibliotecznych ze 
Wschodu i Zachodu dla wspólnej prac;y nad jednoczeniem narodów. Ten 
sam moment zjednoczenia Europy podkreślił szczególnie w swym prze
mówieniu pow italnym  burm istrz Wiednia Fr. Jonas. W reszcie prezydent 
Austrii d r Scharf zainaugurow ał sesję krótkim , serdecznym przem ówie
niem o tradycjach kulturalnych W iednia, o skarbach wiedzy i ku ltu ry  
zaw artych w  bibliotekach. On to użył w yrażenia „Paneuropa książki'*, 
które znalazło się potem w nagłówkach praw ie wszystkich artykułów  
dziennikarskich poświęconych Sympozjum.

Organizatorom nie przyświecały jednak „paneuropejskie” tendencje, 
działalność UNESCO zmierza do doskonalenia i zespalania pracy naukowej, 
oświatowej i ku lturalnej na wszystkich kontynentach, w zasięgu świa
towym. Jednakże przy planow aniu Sympozjum świadomie nie zam ierza-
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Uczestnicy Sym pozjum  zw iedzają Bibliotekę Narodową w W iedniu

np — jak to przedstaw ił przewodniczący Sympozjum* — zaaranżować 
spotkania przedstawicieli bibliotek narodowych z całego świata, gdyż 
bardzo wielkie różnice w sposobach i czasie powstawania różnych biblio
tek, w ich tradycjach i w arunkach pracy utrudniałyby  niezm iernie prze
prowadzenie z pożytkiem wym iany poglądów i doświadczeń. Rozmyślnie 
ograniczono się do jednego regionu, oczekując, że łatwiej będzie znaleźć 
wspólną bazę porozumienia się instytucji, które wyrosły w  tym  samym 
klim acie kulturalnym  i działały w  z‘bliżonych, choć nie identycznych wa
runkach. Ze wszystkich regionów kuli ziemskiej najlepiej nadaje się do 
przeprowadzenia takiej w ym iany stara Europa, posiadająca ok. 50 biblio
tek o charakterze bibliotek narodowych, działających w około 30 kra
jach posługujących się dwudziestu językami, z których kilka ma jednak 
zasięg światowy. Między większością tych bibliotek istnieje już od daw 
na nawiązana i wypróbowana współpraca, zwłaszcza w  zakresie między
narodowego wypożyczania i wym iany oraz katalogów centralnych. Dla
tego przestudiow anie tej istniejącej już sieci i realnych możliwości roz
winięcia jej w szerszym zakresie i udoskonalenia może doprowadzić do 
rezultatów  przydatnych do zastosowania w skali światowej.

W cytowanych tu  „założeniach w stępnych" Sympozjum zaznaczono' 
v/yraźnie, że nie ma ono na celu przestudiowania technicznych szcze
gółów każdego omawianego problem u — do tego celu trzeba by  powołać 
jakiś kongres biblioteczno-bibliograficzny z pełnym i zespołami specjali
stów z poszczególnych krajów. Niektóre z problem ów objętych progra
mem Sympozjum są już przedm iotem  szczegółowych prac różnych ko
m isji M iędzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotek i M iędzynaró-

* P 'e rre  Bourgeożs: Introduct'on  to the Symposium on National L ibraries in Euro
pę. UNESCO Documents LBA^Symp. 5/2.
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dowej Federacji Dokum entacyjnej (IFLA i FID). Na Symipozjura problem y 
biblioteczne i bibliograficzne m iały być roz,patrywane z innego punktu  
widzenia, dla Oisiągnięcia następujących generalnych zadań:

1. W ysunięcie problem ów  bibliotecznych i bibliograficznych, które 
mogą być rozwiązane w skali krajow ej, powinny być więc poruczone 
odpowiedzialności jednej biblioteki, zazwyczaj biblioteki narodowej,.

2. Określenie spraw, w których biblioteka narodowa powinna ko
rzystać ze współpracy innych bibliotek i instytucji specjalnych, w yraże
nie opinii o rodzaju i zasięgu tej współpracy.

3. Sform ułowanie niewielu podstawowych zasad mogących ułatwić 
współpracę w  skali m iędzynarodowej, nadających się do zastosowania 
w wielu, jeżeli nie we wszystkich krajach.

4. Ustalenie hierarchii ważności problem ów i kcclejności, w  jakiej p ra 
ce nad ich rozwiązaniem będą podejm owane równocześnie w różnych 
kraj ach.

5. W ysunięcie pod adresem  organizacji m iędzynarodowych propozycji 
dotyczących kontynuowania lub podjęcia technicznych studiów nad roz
wiązywaniem pewnych problemów.

6. Sform ułowanie pod adresem  czynników państwowych postulatów 
służących zapewnieniu bibliotekom  narodowym  odpowiednich środków 
umożliwiających rozwój tych bibliotek i wykonywanie ich zadań słu
żących interesom  społeczności narodowej i międzynarodowej.

7. Sform ułowanie sugestii dlla Generalnego D yrektora UNESCO do
tyczących pomocy tej organizacji w  wykonyw aniu prac, jakie w ynikną 
z zaleceń przyjętych na Sym pozjum *.

Rezultatem  prac Sym^pozjum prowadzonych w  myśl tych zasad są 
wnioski uchwalone przez zebranie plenarne na podstawie szczegółowych 
opracowań trzech grup roboczych, k tóre rozpatryw ały trzy  główne ze
społy problemów. I. Ogólne założenia pracy bibliotek narodowych II. 
Działalność bibliograficzna, III. W spółpraca międzybiblioteczna. Szczegó
łowe omówienie tych wniosków znajdzie czytelnik, jak  zaznaczyłem w y
żej, w  nrze 1/1959 „Przeglądu Bibliotecznego”.

Tutaj wskażę tylko bardzo ogólnie, że trudności i kłopoty, wobec ja
kich stoją biblioteki, są w  różnych krajach bardzo podobne. W ymienię 
tu  przede wszystkim następujące sprawy. Odpowiedzialność biblioteki 
narodowej za zabezpieczenie całej produkcji wydawniczej kraju, coraz 
trudniejsza wobec produkowania coraz to większej ilości bardzo różno
rodnych m ateriałów ; konieczność koordynowania zakupów piśm iennict
wa zagranicznego, niezbędna dla planowego zapewnienia czytelnikom 
w k ra ju  wszystkich najpotrzebniejszych, najw ażniejszych pozycji olbrzy
miej produkcji piśmienniczej św iata; konieczność jak  najszerszego i jak 
najdogodniejszego dla czytelników udostępniania zbiorów, „konkurencja'* 
w tym  zakresie ze strony bibliotek specjalnych, które m ają lepsze możli
wości zadowolenia czytelnika-specjalisty, i w ynikający z tego wniosek 
dla bibliotek uniwersalnych: potrze^ba wprowadzenia departam entaliza- 
cji zbiorów, Sipecjalizacji czytelń 1 służby informacyjno-bilbliograficznej.

♦ Tamże.
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To 'główne ze wspólnych problemów, dotyczących zadań bilbliotek naro
dowych. Druga grupa, to trudności dotyczące środków działania, a więc 
spraw y kadrowe, lokalowe, finansowe. W tym  zakresie dom inują chyba 
spraw y personalne; trudności pozyskiwania i utrzym ania w  bibliotekach 
niezbędnych specjalistów z różnych dziedzin, zwłaszcza z zakresu nauk 
przyrodniczych i technicznych — trudności wynikające z mało atrakcyj
nych w porównaniu z innymi z^awodami w arunków  pracy i płacy; dalej 
potrzeba ustalenia w niektórych działach pracy norm  obsady personal
nej; określenie podziału zadań personelu technicznego i naukowego; po
trzeba oparcia kształcenia bibliotekarzy na bazie ukończonego w ykształ
cenia wyższego, kolidująca z m ałą atrakcyjnością finansową zawodu. 
Wszędzie praw ie wzm agają się trudności lokalowe, w  m iarę coraz szyb
szego narastania zbiorów i rozszerzania zasięgu usług. Częste są narze
kania na niedostateczne zrozumienie potrzeb rozwoju bibliotek narodo
wych ze strony czynników decydujących o przydziale środków m aterial
nych, na trudności wynikające za sztywnych przepisów finansowych, 
u trudniających najbardziej celową gospodarkę finansową biblioteki.

Czy stw ierdzenie tych analogii jest czymś pocieszającym: że nie ty l
ko u nas bywa trudno — czy też raczej zasmuca, może zniechęcać do za
wodu bibliotekarskiego, który w wielu krajach z trudem  wywalcza sobie 
należną pozycję społeczną? Nie sądzę, by słuszny był ten drugi wniosek — 
inne zawody też m ają ciernie na swej drodze, odczuwane boleśnie przez 
kroczących tą drogą, dla innych obojętne. Tam dobrze, gdzie nas nie ma.

W spółpraca między przedstawicielami krajów  socjalistycznych i kapi
talistycznych układała się na ogół poprawnie, i to coraz lepiej w  m iarę 
bliższego poznawania się w toku prac Sympozjum. Starano się unikać 
spraw  spornych i drażliwych. Kwestie wywołujące sprzeczne oceny po
m ijano w dyskusji — np. nie została przedyskutowana różnica poglądów 
w sprawach bibliografii zalecającej. Trzeba przyznać, że w tym  pierw 
szym tego rodzaju dłuższym sipotkaniu przy wspólnym stole szanse nie 
były jeszcze równe. Koledzy z „Zachodu** byli gospodarzami, stanowili 
grupę dobrych znajomych, od dawna w spółpracujących ze sobą blisko 
w ram ach UNESCO i IFLA — my byliśmy raczej gośćmi. Nie w ynika to 
jednak ze zdecydowanej przewagi bibliotekarstw a Zachodu — ale chy
ba głównie z dotychczasowego braku bliższej współpracy krajów  socjali
stycznych w  UNESCO i IFLA, w  których znaczną przewagę m ają spe
cjaliści z krajów  zachodnich. Częstsze wzajem ne kontakty — i za
pewne także dopuszczenie w przyszłości języka rosyjskiego na równi 
z przyjętym  obecnie angielskim i francuskim  — pomogą usunąć te n ie
domagania z pożytkiem dla obu stron, dla pełniejszego zrozumienia wza
jemnego i owocnej współpracy.

W iedeńskie Sympozjum było niew ątpliw ie ważnym krokiem  w  tym 
kierunku; wszyscy staraliśm y się pracować w  duchu życzliwości i wza
jemnego zrozumienia. Bardzo pomocna była w tym  m iła atmosfera, 
stworzona przez niezm iernie uczynnych i przyjem nych gospodarzy — 
kolegów z A ustrii — oraz organizatorów z ram ienia UNESCO. '

Cze sław. _ Kozioł
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PRZEG LĄD  PIŚM IEN N IC TW A

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

Nowa polityka  kulturalna stawia na upowszechnienie ku ltury . — W ydawnicza  
Icahala. — O potrzebie tanich serii w ydaw niczych. — Sprawa wydaionictw  świetli-^ 
cow ych. — R ezulta ty  akcji „Wieś czyta'*. — C zytelnictwo a ku ltura  czytania.
Ja k  szybciej czytać. — Droga do książki na wsi. — O pracy oświatowej pew nej 
biblioteki powszechnej. — Dni książki technicznej. — Narada bibliotek jachowyclu

O statnie m iesiące przyniosły w ażne wypowiedzi, w yjaśn iające (kierunek naszej 
polityki oświatowej i 'kulturalnej. W ł a d y s ł a w  G o m u ł k a  na naradzie ak ty 
wu oświatowego wskazał, że dzis.iejs.zy ustrój naszego szkolnictw a wszystkich 
szczebli „nie jest dostosowany do ipo«trzeib rozwojowych naszego kraju ', że naucza
nie jak  również >,.cała pedagogika ipowinny przyczyniać się do przeobrażeń świado
mości człowieka w duchu socjalistycznym , do zniesienia przedziału między pracow - 
Tiikami fizycznymi i umysłowymi, w inny być m otorem  rew olucji ku ltu ra lnej 
w  społeczeństwie*' (Trybuna Ludu, n r  268). M inister T. G a l i ń s k i  zapowiedział 
podjęcie szerszej niż dotąd ofensywy ku ltu ra lne j, inspirowanie i kierow anie ogrom
nym  ruchem  upowszechniania ku ltu ry , a zarazem ściślejsze zespolenie działalności 
ku ltu ra lne j z pracą oświatową. „N ow y k ierunek  k u ltu ra lnej polityki p artii za- 
4cłada odejście od bezpośredniego podporządkowania tego ruchu doraźnym zada
niom  propagandowo-politycznym  — pisze T. D a n i ł o w i c z  (Nowe Drogi n r 11) — 
uw zględnia specyfikę oddziaływ ania ku ltu ry  i sztuki na rozwój świadomości czło- 
w ieka‘‘. „P artia  — czytam y w tym że artykule — w prow adzając nowe elem enty do 
swej polityki ku ltu ra lnej będzie stanowczo zwalczać fałszywe koncepcje ideologicz
ne w ruchu kulturalnym , koncepcje sprzeczne z podstawowym i założeniami ustro
jowymi socjalizmu". Oczywiście z tym  łączy się postuilat, aiby „dobra ku ltu ra lne  
przeznaczone do upowszechniania były u trzym ane w duchu laickim, postępowym, 
w  duchu zwalczającym fanatyzm , ciemnotę d zacofanie naszego społeczeństwa". 
W  tym samym duchu w ypow iada się St. Ż ó ł k i e w s k i  w art.: „Ubóstwo idei 
hańb i“ (Nowa Kultura, n r  43), akcentując, iż „waruiuikiem skutecznego kształtow a
nia się świadomości społecznej jest celowa i dobrze zorganizowana polityka upo
wszechniania ku ltu ry . Upowszechniania w łaściw ie w ybranych treści ideowych, 
służących pogłębianiu świadomości ■ socjalistycznej"....

Dopóki spraw a doboru treści w produkcji wydawniczej zależna była od zgody 
Centralnego Urzędu W ydawnictw  — wszystko szło łatwo, choć nie zawsze znaj
dowało aprobatę czytelników i bilbliotekarzy. Dzisiaj sytuacja sdę zmieniła, ale to, 
co się ukazuje, budzi często innego rodzaju wątpliwości, gdyż m ija się <z istotnym i 
potrzebam i naszego życia kulturalnego. Pisze o' tych spraw ach A. F i k u s  (Polityka, 
n r  42), analizując wykaz książek PIW  znajdujących się w m agazynach Składnicy 
Księgarskiej. Okazuje się z tych liczb, że „nauczyliśm y ludzi czytać powieści naszych 
rodzim ych klasyków". Ale przy okazji odrabiania zaległości w w ydaw aniu za
chodnich ,^bestsellerów" rozw iały się pew ne m ity „o zapotrzebowaniu i popular
ności co poniektórych gwiazd litera tu ry  zachodnio-europejskiej, o których w prasie 
literackiej mieliśm y okazję czytać sążniste, uczone rozprawy". A utor wymienia 
Joyce‘a  „P ortre t artysty", K afki „Proces", S a rtre ‘a „Drogi wolności". P rzy spoeob- 
ności słusznie w skazuje A. F i k u s  n a  (brak kry tyk i, spełniającej względem czy- 
teLnika zadanie rozpoznawczego zwiadu.
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O statn ia pojawiło się  w  p rasie  ikiilika 'wywdadów z przedstaw icielam i najw ięk
szych w ydaw nictw  literacko-humamistycznycih. które przyniosły garść in te resu ją
cych inform acji o p lanach wydawniczych na rok 1959. W ten siposób przynajm niej 
sum arycznie odsłonaęto nLsiktóre ta jn ik i kabały  wydawniczej (Życie L iterackie, n r 
47/48, D ziennik Ludow y  n r 274), Trzeba się również zgodzić z opinią dyr. A. Z a- 
t o r s k i e j  (Dep. Wydawnictw),, że „wysoki wzrost rem anentów  litera tu ry  pięknej 
jest też bez w ątpienia przejaw em  elitaryzm u ruchu wydawniczego. Znaczna część 
w ydanych książeik nie budzi zainteresow ania większości czytelników, jes t zbyt 
tru d n a“... (Trybuna Literacka, n r  43/51).

Jako główne spraw y w zakresie upowszechnienia książki wysuwa się obecnie 
propagandę książki i stworzenie popularnych tanich serii wydawniczych. Dyr. Z a- 
t o r s k a  słusznie w skazuje na  potrzebę recenzji i artykułów  inform acyjnych. P rze
w iduje się wydawnictwo jednej serii międzywydawniczej p.n. Biblioteka Powszech
na, składającej się przede wszystkim ze wznowień tak ich  dzieł klasyków  lite ra tu ry  
dwudziestolecia międzywojennego, których przed rokiem  1958 dawno nie było na 
rynku. Z D ziennika Ludowego  (nr 27'4) dowiadujem y się o Zarządzeniu M inistra 
K ultu ry  d Sztuki, powołującym Komisję Koo-rdynacyjną do Spraw  W ydawnictw 
Świetlicowych a także o o tw arciu Centralnej K sięgam i dla sprzedaży wydawnictw  
•świetlicowych w lokalu księgarni „Oświata" w W arszawie (Kredytowa 9).

P rzed rokiem  wiele pisało sią o akcji „Wieś czyta“, k tó ra  m iała na celu zwięk
szenie zaimteresowania książką u  odbiorcy wiejskiego. Isto tn ie akcja ta przyniosła 
pewne rezultaty  w  uspraw nieniu zaopatrzenia wsi w książki, zwiększyła się rów
nież sieć punktów  sprzedaży książek na  wsi. Pisze o tych spraw ach P. K a 11 e n- 
b e r g  (Wieś Współczesna, n r  11). Domaga się on ,,ipodjęcia naukowych badań czy
telnictw a, upowszechniania książek wszelkim i dostępnymi sposobami, dostosowa
nymi do specyfiki środowisk, w arstw  społecznych i różnych ax)dzajów książek, dla 
praktycznego następnie ich zastosowania". Czy to znaczy, że nie prowadzi się u m s  
badań czytelnictwa? Prowadzi się i to naw et w k ilku  ośrodkach. N iektóre wyniki 
ogłasza się w pra.sie lub w  czasopismach naukowych, lecz niestety nie stosują ich 
w  praktyce ani wydawnictwa, ani Dom Książki.

W K w artalniku  Pedagogicznym  (nr 3) A. Przecław ska ogłosiła wyniki badań 
pt. „Rola książki w ukazyw aniu osobistych i społecznych perspektyw  życia mło
dzieży", doszła do wniosku, że „rola książki w ukazyw aniu życiowych perspektyw, 
ogranicza się do rozw ijania i poszerzania tego, co nasunęło samo życie". J. K o ł o 
d z i e j s k a  (Nowa Kultura, n r  42) ogłosiła wyniki ankiety czytelniczej, rozipisanej 
wśród nauczycieli szkół podstawowych woj. warszawskiego. M ateriał był ogromny, 
bo w ankiecie wzięło udział 1600 osób. Powiedzmy sobie otwarcie, że wnioski jej 
są zastanaw iające choćby z tego względu, iż świadczą o powszechnej wśród mło
dego pokolenia nauczycieli nieznajom ości współczesnej lite ra tu ry  rodzimej i obcej, 
zupełnej nieświadomości panujących prądów  i kierunków  literackich, a tym samym
o izolacji od ku ltura lnej atm osfery okresu współczesnego przede wszystkim.

K urier Polski (nr 245) przynosd uwagi dotyczące m ateriałów  ankiety  „Co chce
my czytać", przeprowadzonej przez to pismo wspólnie z PIW  i Sp. Wyd. „Czytelnilc". 
Uzyskano około 1000 odpowiedzi. A nkieta wykazuje, że ku ltura czytelników odpo
w iadających jest w  stosunku do rozwoju litera tu ry  i ruchu wydawniczego — raczej 
niska. Zdecydowanym „bestsellerem " — według ankiety — okazało się „Monte Cas
sino" Melchiora-W ańkowicza, z litera tu ry  przekładowej na czoło w ysunął się He
mingway z powieścią „Komu bije dzwon".

Ciekawe rozważania K. E b e r h a r d t a  n t. wzajem nego stosunku twórców i czy
telników  przynosi Życie L iterackie  (nr 43). Dotychczas „istotą tego wzajemnego
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układu było zaufanie czjrtelnika do au tora. Odbiorca lite ra tu ry  ufał, że zostanie 
wprowadzony w św iat fikcji literackiej, zorientow any w  nim, a co więcej, że w cza
sie lek tury  zwolna jego wzroik zidentyfikuje się w spojrzeniu au to ra  na  stworzoną 
przez niego rzeczywistość". Tymczasem obecnie coraz częściej czytelnika spotyka 
zawód, czuje się on zdezorientowany wobec takich dzieł lite ra tu ry  współczesnej jak  
Caldwell, Steinbeok, Gide czy S artre . Zdaniem  au to ra  „pisma literack ie ipowinny 
zająć się tym  iproblemem, zwrócić się do czytelników, zasięgnąć ich opinii". Odpo
wiedzią na tę proiblemaitykę może być felieton A. K i j o w s k i e g o  (Przegląd K u l
turalny, n r  40) w  którym  czylamy: „każdy czyta po swojemu, szuka siebie, to w y
daje się oczywiste". T ak jest istotnie. S tąd  stały  konflik t m iędzy tzw. zwykłym 
czytelnikiem  a k ry tyką literacką, k tóra ipróbuje problem atykę literacką uogólnić".

P róbuje pokazać kobietę-czytelniczkę R. N o i z m a n  (Kobieta i Zycie, n r  31), 
lecz są to tylko migawki, które nie w iele mówią, chyba to, że „zaharow ane czytel
niczki nie mogą sobie pozwolić na to, aby próbować zawrzeć znajomość z niezna
nym autorem , zaczynać książkę i niedoczytawszy jej zmieniać n a  inną“. Tym tłu 
maczy au torka „chętne pow racanie do znanego już z innych powieści au tora, czy
tan ie  za porządkiem  wszystkiego, co wyszło spod jego pióra i znajduje się w  b i
bliotece".

A tym czasem  w  Am eryce coraz bardziej (wysuwa się iproblem jalk szybciej czytać, 
aby zdobyć czas na  czytanie. In form uje o tj’m Trybuna L udu  (nr 319) „Sztuka 
szybkiego czytania nie jest tak  łatw a, jak  by się to na ipozór wydawało. Są jednak 
i na  to siposoby. Tak np. w USA organizow ane są specjalne kursy  szybkiego czy
tania. Jeden  z takich kursów  — 28 godzinny — prowadzi In sty tu t Czytelnictwa 
przy uniw ersytecie nowojorsikim. Większość studentów  podw aja na tym  kursie swo
ją sprawność czytania". W artyku le  podano kilka przykładów  ćwiczeń d la osiąg
nięcia większej sprawności czytania. A może by tak  s,probować i u nas?

Gorzej, że są ogromne rzesze potencjalny oh czytelników, którzy z b rak u  czasu 
w ogóle nie czytają. „Nie wystarczy posiad.^ć um iejętność czytania, nie wystarczy 
mieć książkę pod ręką — pisze Z. N o g i e ć (Wieści, n r  45) — trzeba także mieć 
wolny czas na czytanie tej książki i być w tym  czasie dostatecznie wypoczętym". 
A niestety przy tym trybie pracy i przy takiej technice pracy, jaika góruje n a  wsi — 
tego czasu brak. Droga do książki — to m echanizacja i elektryfikacja.

Na organizowanych jesienią wojewódzkich naradach  aktyw u kulturalno-ośw ia
towego powszechnie wskazywano na konieczność łączenia ipracy k u ltu ra lnej z p ra 
cą oświatową. Oddawna mówili o tym  bibliotekarze. Najszerzej stosuje tę zasadę 
Pow. i M iejska Biblioteka Publiczna w Bochni, k tórej kierowniczka M. B i e l a w 
s k a  (Dziennik Ludowy, n r  240) wychodzi z założenia, że „podstawą wszelkiej p ra 
cy kulturailnej jest książka". Każdy obyw atel przydhodzi najp ierw  do czytelni. Tu
taj, poza książką czy czasopismem, k tó re  w ybrał, zapoznaje się z innym i a tra k 
cjami, np. z kółkiem  muzycznym. Uczy się grać na jakim ś instrum encie i słucha 
koncertów. Dla rozszerzenia wiedzy o dziedzinie, k tó ra  go interesuje, zaczyna po
życzać lek tu rę  fachową...

„Pracownikom  placówki — pisze Dziennik 'Ludowy — udało się doprowadzić ją  
do rozkwitu. P rzy iaibliotece są kursy  języków obcych: francuskiego, angielskiego, 
rosyjskiego i niemieckiego. Niezwykłą żywotność w ykazuje k lub esperantystów , 
który oprócz nauki języka prowadzi koresipondencję dosłownie z całym światem . 
Istn ieje kluib PTTK, koło filatelistów , ognisko plastyków , kluib dziewcząt czyli 
„Filipinka", kółka recytatorskie i redakcyjne. Dzieci chodzą na ry tm ikę i  uczest
niczą w czarownych godzinach opowiadania bajek. Kieroiwnicy kółek dram atycz-
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nycłi w  teren ie korzystają z fachowego poradnictw a specjalisty od sporaw teatru . 
Dla kobiet — kursy gospodarstwa domowego".

W ażną i niew ątpliw ie udaną im prezą były organizowane (po raz pierw szy w  Pol
sce „Dni Książki Technicznej" (5-12.X.58 r.). Sztandar M łodych  (nr 253) pisze, iż 
bez książki technicznej nie m a techniki. Je s t w  tym  dużo racji.

Mamy natom iast s,poro wątpliwości co do sensu i w artości tak ich  błyskawicz
nych ankiet przeprowadzanych przez dziennik — jak  w łaśnie ankieta „Sztdndaru 
M lodych“ — gdyż odpowiedzi 31 techników nie mogą dać obrazu poczytności litera
tu ry  fachowej. Słuszną w ydaje się opinia D ziennika Ludowego  (nr 256), że „nie 
wiele się zro-bi w  spraw ie czytelnictwa lite ra tu ry  fachowej, jeśli .nie będzie się ce
niło wiedzy fachowej, jeśli n ie stw orzym y bodźców, zachęcających ludzi do  podno
szenia kw alifikacji".

W listopadzie odbyła się K rajow a N arada bibliotekarzy bibliotek fachowych 
i dokum entalistów . W przededniu tej narady  ukazał się w  Książce Technicznej 
(nr 10) treściw y a rty k u ł E. A s s b u r e g o  nt.: „Jak  popraw ić stan  czytelnictwa 
i w ykorzystanie lite ra tu ry  fachowej w  zakładzie p racy“. Trudno go streszczać — 
trzeba go przeczytać.

W Przeglądzie Zachodnim  (nr 4) znajduje sią fragm ent w spom nień  T. I w a 
n o w s k i e g o  p.t. „Bibliotekarz z Barszczewa". W arto go przeczytać, ibo takich 
m ateriałów  m am y zibyt mało, a  może to  kogoś zachęci do spisyw ania swoich wspom
nień. W reszcie na zakończenie krótka wzm ianka o rozmowie Z. W. z dyrektorem  
Biblioteki Narodowej (Tryb. Liter., n r  45). D owiadujem y się z niej, że są szanse, iż 
w 1970 roku Biblioteka Narodowa przeniesiona będzie do własnego gmachu!

J. Korpala

CENTRALNY KATALOG KSIĄŻEK ZAGHANTCZNYCH. NOiWE NABYTKI 
W BIBLUOiTEKAOH (POLSKICH

Celem udostępnienia jak  najszerszym  rzeszom czytelników — pracownikom  n au 
ki i ku ltu ry  książek zagraniczinych ta k  obficie w pływ ających obecni© do naszego 
kraju , B iblioteka Narodowa podjęła cen tralną idh re jestrac ję  w  form ie publikacji 
kw artalnej pt.: C entralny Katalog Książek Zagranicznych. Nowe N abytki w  Biblio
tekach Polskich. Wydaiwnictwo to stanow i 'realizację Zarządzenia M inistra K ultury 
i Sztuki n r  302 z dn. 30 grudnia 1957 r. w  spraw ie Centralnego K atalogu W ydawnictw 
Zagranicznych (Monitor Polski, lOSS n r  4 poz. 15 § 3) a  zarazem spełnia od dawna 
w ysuw any postu lat uspraw nienia inform acji bibliotecznej i bibliograficznej.

K atalog obejm uje druki zw arte ze wszystkich dziedzin, w pływ ające do biblio
tek  drogą kupna, darów  lub wym iany. Zastosowano w  nim układ  rzeczowy uzu
pełniając go indeksem  alfabetycznym . Zeszyt 1 publikacji dzieli się na  dwie serie: 
Seria A obejm uje Piśm ienictwo ogólne i Nauki społeczne, Seria B — N auki m ate
m atyczno-przyrodnicze, Leikarskie, Technikę, Budownictwo', PrzemysJ i Rzemiosło, 
T ransport i Łączność. Wobec s ta le  rozszerzającego się zasięgu bibliotecznego i coraz 
obficiej napływ ających m ateriałów , przy  oipracowywaniu zesz. 2 nasunęła się ko
nieczność dalszego podziału serii B i  wyodrębnienia nowej Serii C. W zesz. 2 
zatem Seria B oibjęła N auki m atem atyczno-przyrodnicze. Lekarskie oraz Gospodar
stwo wiejskie, zaś zesz. 1 serii C zawiera Tedhnikę, GómictwO', Budownictwo, P rze
mysł, T ransport i Wojskowość. Łączna licziba pozycji Serii A i B zesz. 1 wyniosła 
ok. 9000, w trzech seriach nowego zeszytu przekroczyła 10 OOO.

Korzystanie z Centralnego K atalogu pozwoli czytelnikowi na szybsze odnale
zienie potrzebnej m u książki na  te ren ie k ra ju , zw alniając go ze żmudnych, uciążli
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wych i/ja k ż e  długotrw ałych poszukiw ań czy to drogą rew ersu  okrężnego, czy też 
indywiidualLnych wędrówek po 'bLbliotekach, a także zo rim tu je  jakie jeszcze książk i 
zagraniczne z interesującej go dziedziny może znaleźć w bibliotekach krajow ych. 
Przy poszukiwanym ty tu le  katalog wskazuje czytelnikowi bibliotekę, w k tórej się 
dana książka znajduje łącznie z jej sygnaturą.

W trosce o rzetelną inform ację dla swych czytelników w  dziedzinie p iśm ien
nictw a zagranicznego, biblioteki w inny zaopatrzyć się w omówione wydawnictwo 
zgłaszając jak  najszybciej prenum eratę w A dm inistracji W ydawnictw  Biblioteki 
Narodowej, W arszawa, 12, Rakowiecka 6. Opłaty należy kierować na konto czeko
we Biblioteki Narodowej w Narodowym B anku Polskim  V O. M. n r  1528-91-23 
Część 18 Dz. 5 Rozdz, 19, W arszawa, ul. Nowy Świat 11/13.

P renum erata roczna wynosi: za Serię A 300 zł, za Serię B 2i5i0, za Serię C 150 zł. 
w  1958 r. o^raz po 300 zł za każdą Serię w  195i9 r.

Maria Szpachta

JERZY STARNAW SKI: W arsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej^ 
W arszawa 1957. PW N s. 283.

P raca Jerzego S tarnaw skiego — w ykładow cy w  Katolickim  U niw ersytecie Lubel
skim jest wynikiem kilkuletnich doświadczeń dydaktycznych autora. Książka prze
znaczona jest przede wszystkim dla studentów  polonistyki. Mogłaby również służyć 
jako pomoc w pracy inform acyjno-bibliograficznej ibibliotekarzy, gdyby nie liczne 
usterki i przeoczenia.

Nie jest to studium  now atorskie n a  gruncie polskim, bowiem w r. 1953 ukazała 
się praca Józefa Grycza i Emilii K urdybachy pt. B ibliografia w teorii i praktyce, 
zaw ierająca m ateriały  o podobnym zakresie treściowym. W artość pracy S tarnaw 
skiego polega więc na zebraniu i omówieniu bibliografii specjalnych: literack ich  
i pozaliterackich stanow iących zasadniczy w arsztat historyka literatury .

Podręcznik składa się z następujących rozdziałów: Uwagi w stępne. Teoria b i
bliografii w zarysie, Bibliograficzny opis książki. Bibliografia ogólna na  w arszta
cie polonisty. Bibliografia literacka. B ibliografie specjalne (pozaliterackie). Ogólne 
inform acje o bibliografiach zagranicznych, Encyklopedie. Słowniki, Od bibliografii 
do syntezy dziejów literatu ry , B iblioteki polskie jako w arsztat pracy h isto rysa  
literatury , Uwagi końcowe.

Ju ż  z sumarycznego wyliczenia tytułóW' rozdziałów  widać, że książka stanow i 
w przew ażającej części wykaz istniejących bibliografii, inform atorów , słowników 
ł encyklopedii potrzebnych historykow i lite ra tu ry  w pracy naukow ej. Niestety, ta  
część pracy nie spełnia pokładanych w niej nadziei, ponieważ wymaga licznych 
uzupełnień i sprostow ań na co zwrócił już uwagę H. M arkiewicz w recenzji zam ie
szczonej w Życiu L iterackim  19'58 n r  17. W arto natom iast podkreślić, że ze względu 
na dydaktyczny ch arak te r, pracy, au to r um ieścił w tekście liczne pytania i ćwi
czenia ułatw iające przyswojenie i u trw alenie przerobionego m ateriału . Szkoda ty l
ko, że dydaktyczną w artość pracy niweczą błędy powstałe z niedopatrzenia lub 
niespraw dzenia podawanych inform acji. Ponadto w ydaje mi się, że książka napi
sana jest niejasno, poszczególne zagadnienia i przykłady giną w jednolitym  toku 
wykładu.

Przechodząc do uwag szczegółowych należy stwierdzić, że problem y teoretyczne 
bibliografii i technika sporządzania spisów bibliograficznych potraktow ane zostały 
bardzo ogólnie. Czytelnika interesującego się głębiej tymi zagadnieniam i odsyła 
au tor do p rac  specjalnych wykazanj^ch na  końcu rozdziału, co jest całkowicie zro
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zumiałe. N atom iast w  rozdziale II, kiedy autor podaje szereg przepisów, jak  powi
nien wyglądać opis pełny i skrócony, nie cytuje norm  regulujących zasady opisu. 
Sądzę, że w podręczniku om awiającym  praktyczne zagadnienia bibliografii nale
żało umieścić wykaz oipracowanycłi już norm, które jak  wiemy stanowią dużą .po
moc przy sporządzaniu spisów bibliograficznych, zwłaszcza dla początkujących bi
bliografów  i pracow ników  nauki.

Podręcznik zdradza wyraźnie .pośpiech w  p racy  au tora. S tąd też zniekształcenia
i ibłędy, k tó re  trzeba sprostować jak  ntp. dane o bieżących polskich bibliografiach 
ogólnych. Na str. 00 autor mówi, że „Przewodnik Bibliograficzny” jest dw utygodni
kiem, co jest niezgodne z praw dą, ponieważ czasopismo to ukazr.lo się w 1046 r. 
początkowo jako kw artalnik, potem przekształciło się w  miesięcznik, z kolei w dw u
tygodnik, a od n r 8 w roku 1947 do chwili bieżącej publikow ane jes't jako tygodnik. 
Następnie na str. &5 dowiadujem y się, że „Bibliografia Zawartości Czasopism” re
jestru je  utw ory i artykuły  ukazujące się we Wrszystkich czasopismach polskich,, 
a z dzienników również w „Ti-ybunie L udu“. Inform acja nie jest ścisła, gdyż wyżej 
wymieniona bibliografia re jestru je  zawartość około 75"/o czasopism bieżących uka
zujących się na terenie Polski, w tym  dwóch dzienników, a od r. 1966 również 
wydaw nictw  zbiorowych. Należy także wspomnieć, że w Biblicigrafii Zawartości Cza
sopism brak  jest ciągłości wydawniczej. B ibliografia za la ta  1049— 1̂960 nie została 
opublikowana i znajduje się w kartotece w Instytucie Bibliograficznym. Trzeba 
również sprostować wiadomości jakoby „począwszy od roku 1944 Główny Urząd 
Kontroli P ra sy  i Widowisk ogłasza corocznie spis czasopism wychodzących w Pol
sce". .Ostatai roczny spis czasopism opracowany jest z;a rok 195i3. L ata 1954—19'56' 
stanowią lukę w rejestrac ji bibliograficznej tytułów  czasopism. W r. 1957 Biuro 
W ydawnicze „Ruch“ opracowało Katalog P rasy  Polskiej wg stanu  n a  dzień 
15.V.1957 r.

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem  autora, k tóre zresztą on sam  krytykow ał 
w  stosunku do „Bibliografii bibliografii polsikich“ W. Hahna, w  spraw ie umieszcza
nia w podręczniku przeznaczonym dla studentów  wiadomości o zamierzonych bi
bliografiach. Słuszniej byłoby może wskazać czytelnikowi, że zestawienie tego ro - 
go rodzaju opracowuje Insty tu t Bibliograficzny, który prow adzi cen tralną karto tekę 
zamierzonych w ydaw nictw  bibliograficznych.

Ocena omawianej książki w ypadła krytycznie. W pracy bowiem m ającej cha
rak te r podręcznika należy ze szczególną troską dibać o Tzetelność podaw anych 
inform acji.

Stefania Skw irow ska

ŚLIWIŃSKA IRMINA, ROSZKOWSKA WANDA, STUPKIEWICZ STANISŁAW.- 
Adam  M ickiewicz. Zarys bibliograficzny. Wairszawa 1'957 PIW  s. 353.

„Adam Mickiewicz. Zarys bibliograficzny” jest częścią opracowywanej przez. 
Insty tu t Badań Literackich bibliografii litera tu ry  polskiej według „L iteratury  Pol
sk ie j” G abrielą K orbuta. Początkowo istniał zam iar uzupełnienia bibliografii K or
buta nowymi pozycjami oraz zastąpienie chaotycznego jej układu układem  alfa
betycznym w całości dzieła. W toku prac jednak  dzieło tak  się rozrosło, że tra k 
tować je  można jako zupełnie nową bibliografię mickiewiczowską. W przeciw ień
stw ie do bibliografii K orbuta Zarys nie jest zaopatrzony w  życiorys Mickiewicza, 
rozwój twórczości pisarza starano się przedstawić przy pomocy wym ienienia w szyst
kich jego dzieł. B ibliografia n ie obejm uje jednak wszystkich w ydań utworów 
Mickiewicza ani wszystkich prac na jego tem at. W ykaz twórczości poety zawiera
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pierw odruki, w ydania z rękopisów  i wydania osotone oraz zbiorowe, pom ija zaś 
przedruki w  czasopismach i różnego typu antologiach. Poza utw oram i, w  których 
autorstw o M ickiewicza jest niew ątpliw e w ym ienia sią także prace przypisywane 
poecie. W ykaz obejm uje zarówno utw ory oryginalne pisarza jak  i dokonywane 
przez niego przekłady. Umieszczone są także tłum aczenia utw orów  Mickiewicza, 
przy czym w podaw aniu tych tłum aczeń stosuje się inne k ry teria  doboru a m ia
nowicie wym ieniane są tłum aczenia nie tylko w ydaw ane osobno, ale także um iesz
czane w czasopismach, antologiach i pracach zbiorowych.

W dziane opracowań oprócz w ydań sam oistnych zarejestrow ano także artykuły  
w czasopismach, części i rozdziały książek, odbitki, nadbitk i i przedruki. Pom inięte 
są artykuły  z prasy codziennej jak  również w szystkie podręczniki historii litera tu ry  
polskiej. P odaje się natom iast opracowania i w stępy do utw orów  Mickiewicza. 
Z opracowań obcych wym ieniono jedynie pozycje najbardziej podstawowe. Pom i
nięto wszystkie u tw ory literack ie na  tem at M ickiewicza, B ibliografia nie stosuje 
żadnych ograniczeń tery toria lnych  an i językowych, notow any jest m ateriał ze 
v/szystkich krajów  i w  różnych |jszykach. W ykaz obejm uje w ydaw nictw a od n a j
dawniejszych aż do roku  1956.

Opis pozycji starano  się opierać na autopsji. J a k  podają redaktorzy Zarysu 
udało się tego dokonać dla m ateria łu . M este ty  n ie wprowadzono żadnych 
oznaczeń dla. opisów przejętych z drugiej ręki, co m iałoby duże znaczenie dla 
użytkowników.

Biibliografia stosuje zapisy skrócone. W części ,yTwórczość” w  zapisach w ydaw 
nictw  sam oistnych w ym ienia się ty tu ł dzieła i datę jego pow stania (cytowane tylko 
w  pierw szych wydaniach), nazwisko opracowującego, m iejsce i rok  wydania oraz,
0 ile książka wyszła w  serii — nazwę w ydaw nictw a seryjnego i num er. N akładca 
ł d rukarn ia  w ystępują sporadycznie, SizczegóLnie gdy pozycja pochodziła z ta jnej 
d rukarn i. Jeśli książka była w ydaw ana w  tym  sam ym  opracowaniu przez to samo 
w ydawnictwo — opis zaczyna się od form ułki „toż” . W opisach różniących się 
w ydań podaje się od razu nazwisko opracowującego a jeśli go n ie m a — miejsce
1 rok  wydania. (Najkrótszy opis więc 'składa się z m iejsca i roku a naw et z samego 
roku w ydania. Np.: P an  Tadeusz... K r. tl901; oprać. J . O. Sędzim ir „Rzeszów 1902; 
toż 1903; ...oprać. J . M ichalski. W -wa il907 Biblioteczka Pol. 4; toż: W -wa 1916; 
1921; 1933.

T ak w ielkie skró ty  podyktow ane były oszczędnością, nie przyczyniły się jed 
nak do przejrzystości bibliografii. Poza tym  opisy tak ie w  w ielu w ypadkach nie 
mogą być podstaw ą dla identyfikacji dokum entów . Opis utw orów  wydawniczo 
niesam oistnych obejm uje nazw ę au to ra (w opracowaniach), tytuł, cy tatę ■^vydawni- 
czą: nazwę czasopisma, fok i num er. Opis prac zamieszczonych w  w ydaw nictw ach 
zw artych po ty tu le i form ule „wyd. w  książce" w ym ieniają tytuł, m iejsce i rok 
w ydania tej książki. Np, J . K allenbach: K raj la t dziecinnych, wyd. w  książce: 
Czasy i ludzie. W -wa 1905. W opisie utw orów  M ickiewicza ty tu ły  podaw ane są 
według pierw odruków  dokonywanych za życia au tora, bądź według W ydania N a
rodowego dzieł. W yjątek stanow ią te  ty tu ły  pierw odruków, k tóre nie utrzym ały 
się w  dalszych wydaniach. W opisie krótszych utw orów  poetyckich cytuje się pO 
ty tu le początek tekstu. W tłum aczeniach dzieł M ickiewicza nie podaje się tytułów  
tych tłum aczeń.

W zapisach stosowanych przez Zarys w ystępują wyłącznie naw iasy okrągłe. 
Umieszczone są w  nich zarówno elem enty niepew ne ja k  i szereg sprawdzonych 
inform acji od redaktorów , ponadto odtw arza się naw iasy użyte w  tytule. To nie- 
zróżnicowanie naw iasów  powoduje czasami pew ne niejasności opisu.

Na uw agę zasługuje dokładne inform owanie użytkow nika o dacie (miesięcz
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nej i rocznej) oraz m iejscu pow stania utw oru, dziejach i m iejscu przechowywa
nia autografów. Np. K artofla. A utograf znajdow ał się w  Bibl. Nar. zniszcz. 1944. 
Jeśli utw ór jak iś przecihował się w  koipii, toLbiiografia podaje wiadomość, ikto tę  
kopię w ykonał. W opisach utw orów  przypisyw anych Mickiewiczowi cytuje się sądy 
badaczy na tem at autorstw a.

Układ bibliografii. Zarys dzieli się na dw ie główne części: Tv/órczość i Wiedza
0 autorze. Twórczość podzielono na: 1. U twory oryginalne. 2. Przekłady. 3. Utwo
ry  przypisyw ane Mickiewiczowi. 4. Listy. 5. M ateriały. 6. W ydania zbiorowe.
7. W ykaz czasopism i pism zbiorowych zaw ierających pierw odruki Mickiewicza.
8. Zestaw ienia bibliograficzne. Wiedzę o autorze ułożono w 7 działach: 1. Mono
grafie i zarysy monograficzne. 2. Biografia. 3. Opracowania twórczości. 4. Utwory 
przypisyw ane Mickiewiczowi. 5. Korespondencja. 6. W ydania. 7. K ult Mickiewicza. 
W ogólnym piDdziale bibliografii na dwie zasadnicze części niezrozumiałe jest 
umieszczenie w wykazie ‘twórczości Mickiewicza działu 5-g'o. M ateriały  i 8-go Ze
staw ienia bibliograficzne. W obu tych grupach, jak  to wynika z samych tytułów, 
wym ienia się m ateriały  źródłowe i spisy bibliograficzne dotyczące poety, należałoby 
więc umieścić je  w  części opracowań. Rozbicie m ateriału  w  Il-części biblio
grafii na szereg działów i poddziałów często o zbliżonej zawartości powoduje, iż 
niejednokrotnie trudno jest trafić do konkretnej pozycji. I  tak  np. dział Monografie
1 zarysy m onograficzne oraz w dziale Opracowania twórczości — p'oddział b) ogólne 
charakterystyki i przyczynki zaw iera m ateriał bardzo podobny a naw et te same 
pozycje np. P. Chmielowski: Z książek o M ick^wiczu. Ii899.

W części „Twórczość” w poszczególnych działach zastosowano układ chrono
logiczny według dat pow stania utworów. Tłumaczenia dzieł Mickiewicza na języki 
obce umieszczone są bezpośrednio po opisach w ydań oryginału, uszeregowane wg 
języków w jakich  się ukazywały.

W części opracowań działy rozbito na grupy rzeczowe ułożone w porządku 
logicznym. Poszczególne pozycje w  obrębie grup  uszeregowano chronologicznie; 
także chronologicznie ułożono poszczególne w ydania danego dzieła. Razem grupuje 
się wznowienia jednego wydania. Ustawione są one nie według lat, w  których się 
ukazywały, lecz zaraz po najwcześniejszym  w ydaniu; zakłóca to porządek chronolo
giczny, może jednak  być wygodne dila użytkownika. Recenzje wym ienia się za opi
sem pozycji, k tórej dotyczą.

Bibliografia zaopatrzona jest w  obszerną przedmowę .i k ilka spisów pomoc
niczych: Wykaz skrótów, Indeks utw orów  (alfabetyczny). Indeks tłum aczy i Indeks 
autorów  opracowań i nazwisk wymienionych w  tekście książki. Oba indeksy oso
bowe w ym ieniają nazw iska i odpowiednie strony, nie stosuje się żadnych określ- 
ników. co szczególnie w Indeksie autorów  opracowań byłoby bardzo wskazane.

Reasum ując uwagi na tem at bibliografii m ickiewiczowskiej stw ierdzić należy, 
iż niezależnie od różnych niedociągnięć i błędów metodycznych zai’ówno w opisie 
jak  układzie jest to duże osiągnięcie autorów. D otarcie do tak  bogatego i rozsia
nego w  rozlicznych źródłach m ateriału  jest ich w ielką zasługą.

Wanda Pinsińska

THE BRITISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY. BRITISH MUSEUM LONDON. 
THE COUNCIL OF THE BRITISH NATIONAL BIBLIOGlRAPHY Ltd.

W ydawnictwo periodyczne, re jestru jące  regularn ie p rodukcję piśm ienniczą Wiel
kiej Brytanii, wychodzi dopiero od roku 1950. Je s t ono w ydaw ane przez The Council 
of 'the B ritish N ational B ibiiography (Rada Angielskiej Narodowej • Bibliografii)
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utw orzoną przy BrMish Museum. W skład Rady wchodzą przedstawiicie-le niajważ- 
niejszych bibliotek, instytucji księgarskich i wydawniczych w Anglii.

Główny m ateria ł bibliografii stanowią zbiory biblioteki B ritish Museum, dokąd 
egzem plarze wszystkich nowych dzieł są dostarczane obowiązkowo.

R ejestracja w ydaw nictw  obejm uje nie tylko dzieła publikow ane w  Anglii, ale 
również i te, k tóre ukazują się w dominiach, koloniach angielskich i k ra jach  obcych. 
T he B ritish National Bibliography jest więc re jestrac ją  piśm iennictw a angiel
skiego na całym świecie. R ejestracja ta nie obejm uje jednak wszystkich do'kumen- 
tów. Wyłączono z n iej zbiory muzyczne, kartograficzne, mało ważne publikacje 
urzędowe, niewielkie bezwartościowe utw ory beletrystyczne oraz czasopisma z wy
jątk iem  sygnalizowania periodyków  nowych lub ukazujących się pod zmienio
nym  tytułem .

Zastosowanie takiej selekcji uwolniło bibliografię od dzieł specjalnych, iktóre 
dom agają się w łasnej odrębnej re jestrac ji oraz od balastu  dzieł bezwartościowych.

iBibiLiografia ukazuje się w zeszytach tygodniowych (Weekly lists) num erow anych 
w  sposób ciągły od początku w ydaw nictw a tj. od r. 1950. Niem al równocześnie 
z zeszytami tygodniowymi wychodzą zeszyty kw arta lne  (Quaterly cum ulative ca- 
talogues), z k tórych każdy jest kum ulacją opublikowanego już m ateria łu  bibliografii. 
Zeszyt ostatni obejm uje cały rocznik (Annual volume). W przygotowaniu są także 
kum ulacje bibliografii za okres kilkoletni, m ianowicie: Cum ulated Subject Catalogue 
1951—54 oraz Cum ulated Index 195I0—54 (wyd. 1955).

M etoda opracowania m ateriałów  jest ta  sam a zarówno w  zeszytach tygodnio
wych jak  i w kum ulacjach.

Bibliografia składa się z dwóch części: cz. I system atycznej (Classified Subject 
Section) i cz. II  alfabetycznej (Alphabetical, Author, Title, and Subject Section), 
k tóra jest w szechstronnie i bogato rozwiniętym  indeksem do cz. I.

W części system atycznej zastosowano schem at klasyfikacji dziesiętnej. Trzycy
frow y symbol klasy oraz nazwa dziedziny wiedzy nim  objętej stanow i nadrzędne 
hasło w yodrębnione z tekstu  bibliografii wielkością i g ru b o śc ią ' czcionki. W ze
szytach kw arta lnych  i w  kum ulacji rocznej hasło to  w ystępuje w górnej części 
stronicy jako żywa pagina.

Czcionką w yróżniają się również hasła podrzędne, pod którym i w  kolejności 
symboli k lasyfikacji dziesiętnej znajdują się poszczególne pozycje.

D okładny opis pozycji zaw iera nazwisko «utora, pełny tytuł, m iejsce i datę 
w ydania, nazwisko wydawcy, redaktora, nazwę serii, liczbę stron ,rodzaj ilustracji, 
oprawy, w ym iary książki, cenę itd. Ten obszerny opis dzieła został uproszczony 
przez zastosowanie skrótów, których w ykaz i rozw iązania znajdu ją się w 'każdym 
zeszycie kw arta lnym  bibliografii.

Oprócz symboli k lasyfikacji dziesiętnej każda pozycja posiada swój kolejny 
num er. N um er ten  umieszczony w  naw iasach okrągłych znajduje się na  końcu 
opisu. Poniew aż num eracja pozycji obejm uje każdy rocznik oddzielnie, poszczegól
ny num er zaw iera na początku skróconą nazwę rocznika. Tak więc num er ,(B, 5 ^ 0 4 ) ' 
oznacza poz. 304 w  roczniku 1957 bibliografii.

N ajw iększą osobliwość The B ritish N ational B ibliography stanow i jej ' część 
druga. W jednym  szeregu alfabetycznym  zostały tu  umieszczone hasła charak te- 
i*yzujące dzieło z wielu różnorodnych stron. To umożliwia odnalezienie poszuki
w anej iksiążki naw et wówczas, gdy m am y o niej Ibardzo skąpe wiadomości np, 
tylko nazw ę serii lub tylko nazw iska "tłumacza.,

N ajw ażniejszą grupę haseł indeksu stanow ią hasła  autorskie, pod którym i czy
te ln ik  znajduje najpełniejszy w  tej części bibliografii opis dzieła. Jest to w po-
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rów naniu z opisem w części system atycznej opis znacznie skrócony. Oprócz n a 
zwiska autora zawiera tytuł, miejsce i rok w ydania oraz odsyłacz do części sy
stem atycznej w postaci symbolu klasyfikacji dziesiętnej oraz kolejnego num eru 
pozycji w bibliografii tygodniowej.

To samo dzieło można odnaleźć w  indeksie również pod hasłem  tytułowym . 
T ytuły dzieł to druga ogromna grupa haseł części alfabetycznej bibliografii. Hasła 
tytułow e a także nazwiska redaktorów , tłumaczy, nazwy serii m ają charak ter od
syłaczy do hasła autorskiego, które z kolei k ie ru ją  czytelnika do części system a
tycznej po bardziej szczegółowe inform acje.

Osobliwą jednak cechą części alfabetycznej jest włączenie do niej w yczerpują
cego indeksu haseł tem atycznych. Znalazły się więc tu  wszystkie hasła z cz. I bi
bliografii. Przy pomocy odsyłacza w postaci symbolu klasyfikacji dziesiętnej, część 
alfabetyczna wskazuje, gdzie w części systematycznej są wykazane książka na dany 
tem at. Tak np. pod hasłem A frica znajduje się wykaz wszystkich m iejsc w części 
system atycznej, gdzie znajdują się dzieła w jakikolw iek siposób dotyczące A fryki.

Każdy zeszyt tygodniowy bibliografii zawiera indeks alfabetyczny. W ostatnim  
zeszycie każdego m iesiąca indeks jest kum ulacją m ateriału  całomissięcznego. Inn©, 
kum ulacje indeksu wychodzą razem z zeszytami kw artalnym i bibliografii.

W kum ulacjach rocznych (Annual volume) na  początku tomu umieszczono orien
tacyjny schem at klasyfikacji dziesiętnej, a na końcu — indeks wydawców (List 
of publisłiers), których w ydawnictwa znalazły się w bibliografii.

Prosty i zrozumiały układ bibliografii, regularnie ukazujące się kum ulacje u ła
tw iają znacznie poszukiwania. Główną jednak zaletą The British National Biblio- 
graphy stanowi wszechstronnie rozwinięty indeks alfabetyczny, pozwalający szybko
i spraw nie zidentyfikować dzieło i odtworzyć je w różnorodnych aspektach zależnie 
od potrzeby użytkownika.

Zofia Żydanowicz

KRONIKA KRAJOW A I ZAGRANICZNA 

Arianie polscy. Racjonalizm  — tolerancja — promieniowanie. 1565—1958.

Z inicjatyw y PolsJiiej Akademii Nauk rok 1958 został uznany za „Rok Braci 
Polskich”, ponieważ w roku tym minęło 300 la t od w ydania uchwały sejmowej, która 
skazała A rian na wygnanie z ojczyzny.

Staraniem  PAN i Biblioteki Narodowej została zorganizowana w  W arszawie 
w Pałacu Rzeczypospolitej w dniach od 21.X I. do 21.X II.1958 r. w ystawa poświęcona 
spoiecznej, ku ltura lnej i oświatowej działalności polskich Arian.

Eksponaty wypożyczone z wielu instytucji zostały zgrupowane w 7 tem atycznie 
opracowanych działach. Jedna z grup przedstaw iła źródła pow stania ruchu ariań - 
skiego, inne zobrazowały ideologię społeczną, myśl racjonalistyczną, walkę o tole
ranc ję oraz wkład do ku ltu ry  narodowej i ogólnoludzkiej tego postępowego ugrupo
wania polskiego różnowierstwa. Wiele wyłożonych na wystawie rękopisów i starych 
druków  to rzadkie i cenne cimelia. W ymienić tu należy chociażby sztam buch Lubie- 
nieckiego. Nowy Testam ent Budnego (wyd. 1574), mało znany egzem^)Iarz geom etrii 
Narońsikiego, czy katechizm rakow ski (wyd. 1605).

Uwagę zwraca również św ietna ekspozycja graficzna wystawy.
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G rupa robocza P ro jek tu  „Wsdhótd—Zaichód“ Polskiego K om itetu do spraw  
UNESCO realizując zalecenia II K onferencji Europejskiej K om itetów  do Spraw  
UNESCO w D ubrow niku zorganizowała w  drugiej połowie października 195'8 r. T y
dzień Zlbiliźenia K ulturalnego z K rajam i Wschodu. W ram ach Tygodnia oitwarta zo
stała w W arszawie w  Muzeum Narodowym w ystaw a „Książka i pismo orientalne". 
W pięciu w ielkich sala'ch pomysłowo i oryginalnie rozm.ieszczono eiksponaty, iktóre 
obrazują pow stanie pism a i jego rozwój w  ciągu kilku  tysięcy lat.

Widzi się tu  egipskie hieroglify, pismo Minowe, ikreteńskie, tabliczki pism em  su- 
meryjsikim, toabilońsikim i pism a tajem nicze, k tórych  do dziś n ie  umiano odczyteć. 
Nie b rak  także przyborów do pisania — od prym ityw nych rylców, d łu t i pędzelków 
do nowioczesnej airaibs-kiej maszjmy do pisania. Jedna z sal poświęcona jest pismom; 
chińskiemu, japońsikiemu i koreańskiem u, inna znów — arabs'kim, perskiem u i tu 
reckiemu.

Interesująco dobranym i dokum entam i ziiLustrowano historyczne pow iązania P ol
ski ze Wschodem. Świadectwo tym  związlcom d ają  liczne o ry g in a le  trak ta ty , um o
wy i lis ty  chanów  krym skich do królów  polskich, szczególną zaś uwagę zwraca 
ozdobny lis t su łtana Sulejm ana W spaniałego do Zygm unta I.

W halu  wyłożono współczesne w ydaw nictw a narodów  Wschodu a wśród nich 
tłum aczenia z litera tu ry  polskiej oraz orientalistykę w ydaw aną w  Polsce.

W ystawa spełnia zamierzony przez organizatorów  cel: zibliża do siebie ku ltu rę 
W schodu i Zachodu.

Zebranie M iędzynarodowej Federacji Stow arzyszeń Bibliotekarzy.

XXIV iSesja Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy odbyła się 
w  dniach od 13—il6.X.1998 r. w  M adrycie. Obrady p lenarne i poszczególnych sekcji 
toczyły się w  igmachu Biiblioteki Narodowej. K onferencja zgroimadziła ck. 100 osób — 
delegatów 30 państw  i przedstaw icieli UNESCO. Z iramienia Stowairzyszenia Biblio
tekarzy Polskich w  konferencji udział wzięła doc. H. Hleb^Koszańska, k tórej szcze
gółowe sprawozdaniie z przeibiegu całości obrad zostanie opublikowane w  „Prze- 
glądizJie BilblLoitieicznym“ .

Pismo łączy rasy i narody.

W  IM IENIU ZARZĄD U  GŁÓWNEGO ST O W A R ZY SZE N IA  B IB L IO T E K A R ZY  
POLSKICH SK Ł A D A M Y  SERDECZNE PO DZIĘK O W ANIA W SZY STK IM  Z A 
RZĄDOM  OKRĘGÓW  O RAZ BIBLIOTEKOM , KTÓRE N A D E SŁA Ł Y  N AM  Ż Y 
CZENIA NOWOROCZNE.

JEDNOCZEŚNIE Ż Y C Z Y M Y  W SZ Y ST K IM  KO LEŻANK O M  I KOLEGOM PO
M YŚLNEGO NOWEGO ROKU 1959.

SE K R E TA R Z G EN ERALN Y PRZEW ODNICZĄCY
(—) M A R IA  DEM BOW SKA (—) BOGDAN HORODYSKI
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