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B I B L I O T E K A R Z
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA 

NR 4 WARS|AWA 1959 ROK XXVI

>OZ. KAŁUŻNY 
Warszaiwia

PRZED DNIAMI OŚWIATY, KSIĄŻKI I PRASY
Tegoroczne Dni Oświaty, Książki i Prasy zaczynają się 3 maja i trwać 

ł>ądą do 17 maja. Zakończy je Święto Ludowe.
W  ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy, podobnie jak w zeszłym 

roku, obchodzony będzie w całym kraju Tydzień Ziem Zachodnich (9— 17 
maja).

Głównym założeniem Dni jest popularyzacja uchwał i wytycznych 
Ill-go Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz realizacji 
hasła: P o l s k a  k r a j e m  l u d z i  k s z t a ł c ą c y c h  s i ę !

Przebiegając w przededniu 15-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej, w przededniu obchodów uńelkiego jubileuszu Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, Dni Oświaty, Książki i Prasy winny wnieść przede wszystkim 
trwały wkład w nasze życie społeczne i kulturalne i w ten sposób zazna- 
^czyć się w przygotowaniach do tych obchodów. Nie o doraźne bowiem 
i propagandowe efekty chodzi w tegorocznym naszym święcie.

Powinno stać się ono poważnym ogniwem naszej ofensywy kultural
nej skierowanej głównie na tereny kulturalnie zaniedbane —  wsie i osied- 
dla, na małe miasta, na przedmieścia dużych miast. Powołane w tych 
ośrodkach społeczne komitety, przeprowadzone akcje i imprezy, nawią
zane . kontakty z działaczami oraz instytucjami kulturalnymi powinny 
•odegrać poważną rolę w pogłębianiu i rozioijaniu działalności kulturalno- 
oświatowej, w pobudzeniu na trwałe inicjatywy środowiska.

Realizując generalne ha^ła i założenia Dni należy skierować główny 
wysiłek na rozwój ruchu oświatowego, na współdziałanie w akcji pow
szechnego kształcenia i dokształcania młodocianych i dorosłych, na pod
niesienie ogólnego poziomu kulturalnego społeczeństwa, na krzewienie 
i umacnianie laickiej, postępowej myśli we wszystkich dziedzinach życia 
społeczno-kulturalnego, na popularyzację najnowszych osiągnięć nauki 
■i techniki.

W  związku z tym zarysowuje się szereg zadań, z których najważniej
sze są następujące:

1. współdziałanie w rozwijaniu akcji powszechnego kształcenia i sa
mokształcenia;

2. szeroka popularyzacja książki pod hasłem: Książka do czytelnika.
W  jaki sposób biblioteki mogą przyczynić się do realizacji tych zadań?
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Wydaje mi się, że pouńnny one współdziałać w zakładaniu nowych 
i umacnianiu istniejących uniwersytetów powszechnych, robotniczych 
i ludowych, w organizowaniu kursów oświatowych, zespołów samokształ
ceniowych przychodząc organizatorom z pomocą a w miarę możliwości 
rozwijając tego typu akcje w bibliotece. Ten sam postulat odnosi się do po
pularyzacji najnowszych osiągnięć nauki i techniki poprzez odczyty, filmy 
oświatowe, wystawy, wycieczki itp. Ważne jest również współdziałanie 
w werbowaniu kandydatów do szkół przysposobienia zawodowego.

Tym zadaniom nie podoła bibliotekarz pracujący w pojedynkę. Po
trzebne tu będzie wciągnięcie do stałej współpracy inteligencji technicz
nej, ludzi nauki, lekarzy, prawników i ekonomistóiu, agronomów, nau
czycieli i działaczy społecznych. W  wielu bibliotekach potrzebny jest 
pierwszy krok w  tej dziedzinie. Oby udało się go dokonać w tegorocz
nych Dniach Oświaty, Książki i Prasy.

Należałoby również podjąć większy wysiłek* lu kierunku ulepszenia 
działalności bibliotek a w miarę posiadanych warunków i możliwości —  
rozszerzenia sieci bibliotecznej.

Mam tu głównie na myśli organizowanie punktów bibliotecznych na 
wsi przez organizacje młodzieżowe, spółdzielczość, kółka rolnicze, współ
działające w tej dziedzinie z bibliotekami. W Dniach Oświaty, Książki 
i Prasy należałoby doprowadzić do powstania przynajmniej kilkunastu 
na województwo czytelni przy bibliotekach gromadzkich, osiedlowych 
i na przedmieściach miast.

Chodzi wreszcie o wciągnięcie społeczeństwa do systematycznej 
i trwałej współpracy z bibliotekami (w  Kołach Przyjaciół Bibliotek, 
w Kołach Miłośników Książek) w zakresie upowszechniania książki, wer
bowania społecznych kierowników punktów bibliotecznych itp.

Jednym z centralnych założeń tegorocznych Dni jest wniesienie dal
szego wkładu w realizację hasła „1000 szkół na Tysiąclecie“. I w  tej 
sprawie niemało mogą zrobić bibliotekarze, biblioteki, miłośnicy książki. 
Chodzi tu o wykorzystanie wszelkich możliwości w uzyskiiuaniu społecz
nych środków materialnych na budowę szkół i ośrodków kulturalnych,
o współdziałanie w organizowaniu imprez dochodowych, w zbiórce pie
niężnej podejmowanej przez oddziały terenowe Komitetu Społecznego 
Funduszu Budowy Szkół.

Tegoroczne Dni Oświaty, Książki i Prasy mają również na celu dal
szą aktywizację kulturalną Ziem Zachodnich, pogłębienie więzi emocjo
nalnej tych ziem z resztą kraju, wydobywanie i pokazywanie społeczeń
stwu dowodów ich polskości.

Należałoby więc eksponować problematykę Ziem Zachodnich w wy
stawach, w organizowanych odczytach i spotkaniach oraz w innych for
mach. Bardzo pożytecznym będzie nawiązywanie współpracy kultural
nej i wymiany doświadczeń między bibliotekami różnych regionów Ziem 
Zachodnich a resztą kraju, między bibliotekarzami, między działaczami 
oświatowymi.

Tegoroczne Dni Oświaty, Książki i Prasy powinny dopomóc w roz
winięciu społecznej inicjatywy kulturalnej, w uwieńczeniu, powodzeniem' 
starań o otaczanie bibliotek opieką ze strony społeczeństwa.

Czesław Kałużny
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CZ. KOZIOŁ 
Warszawa

N O W Y  GMACH CENTRALI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
W  KOPENHADZE

Sieć publicznych bibliotek powszechnych miasta Kopenhagi obejmo
wała wg danych z 1957 r. Bibliotekę Główną (Hovedbiblioteket), która 
oprócz oibsługi czytelników dorosłych i młodocianych na miejscu pełniła 
również roię organizatora sieci, zakupywała i opracowywała książki dla 
wszystkich placówek. Sieć terenowa składała się z 16 bibliotek dzielnico
wych (Distriktsbiblioteker) —  w  tym 8 z czytelniami —  i 10 dzielnico
wych bibliiotek dla dzieci (Distriktsboernebiblioteker). Dzieci korzystają 
nadto z 70 bibliotek w  szkołach miejskich. W  skład sieci wchodzi też 12 bi
bliotek szpitalnych, 10 bibliotek dla wojska i 1 biblioteka domu starców. 
Do sieci miejskiej należy również placówka specjalna —  biblioteka ratu
szowa (Radhusbiblioteket.), dostępna dla publiczniości, pos'iadając.a ponad 
20 000 vvol. z zakresu historii Kopenhagi i jej zagadnień samorządowych. 
W  roku sprawozdawczym 1956/57 zbiory sieci liczyły 606 000 woluminów 
w  działach dla dorosłych i 351 000 woluminów dla dzieci. Bardzo wysoki 
jak na wielkie miasto jest odsetek mieszkańców korzystających z 'bibliotek. 
Na 755 000 mieszkańców korzystało z bibliotek sieci miejskiej 121 000 
dorosłych i 83 000 dzieci, co stanowi ogółem 27°/o ogółu mieszkańców. 
Wypożyczono ogółem w  ciągu roku 5 070 000 woluminów, w  tym 1 500 000 
w  placówkach dla dzieci. Czytelnie dla dorosł^’’ch i dla dzieci odwiedziło 
543 000 osób.

;u!;®

M '

®isa;

d l  ^

■* -jf

Dawna czytelnia Biblioteki Głównej w nauńe kościoła Mikołaja w Kopenhadze.
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Sala główna — widok z balkonu.

Wiosną 1957 r. Biblioteka Główna przeniosła się do nowych pomiesz
czeń.. w gmachu zwanym „Bihhoteksgarden“, przy Kuiltorvet 2, stanowią
cym własność fundacji Knud Hoejgaard. W  gmachu mieszczą się rów
nież inne instytucje, między nimi Instytut Duński (Det Danske Selskab),
o którym pisaliśmy w  n-rze 7-8 „Bi'bliotekarza“ w  r. 1958. Część ibiiblio- 
teczna obejmuje 5 610 m ,̂ tj. 45°/o powierzchni całego gmachu.

Przed wprowadzeniem się do nowego gmachu czytelnia Biblioteki 
Głównej mieściła się w  nawie głównej kościoła Mikołaja, gdzie w  nie
dziele odbywały się nabożeństwa. Zamieszczamy zdjęcie tej czytelni —  
dokument jakże oidmiennego niż u nas stosunku do spraw religii i spraw  
kultury.
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Rozplanowanie i urządzenie pomieszczeń Biblioteki Głównej jest in
teresującym, zasługującym na uwagę przykładem właściwego rozwiąza
nia gmactiu biblioteki podzielonej na działy przedmiotowe (departamen- 
talised libr ary), w  której przy zasadzie wolnego dostępu do półek każdy 
dział przedmiotowy posiada zarówno książki przeznaczone do wypożycza
nia poza obręb biblioteki, jak też księgozbiór piO'dręczny i czasopisma z da
nej dziedziny. Magazyny znajdują się w  bezpośrednim sąsiedztwie sal 
specjalnych i częściowo w suterenach (książki rzadziej używane). Półki 
z wolnym dostępem zawierają 65 000 woluminów, w  magazynach jest 
miejsce na 170 000 woluminów.

, Westihul — lada wypożyczalni, za nią rejestracja czytelników, na ostatnim
planie szatnia

Parter biblioteki zajmuje powierzchnię 1 686 m .̂ Wejście główne pro
wadzi do westibulu, gdzie mieszczą się szatnie, rejestracja czytelników 
i wypożyczalnia (tu rejestruje się wypożyczenia i zwroty z wszystkich 
działów dla dorosłych). Obok —  nie oddzielona od westibulu ścianą —  
znajduje się sala główna, a w  niej dwa działy przedmiotowe (historia, geo
grafia) i katalog centralny (w poszczególnych działach są katalogi ich 
własnych zasobów). Po lewej stronie —  wejście do sa li'w  kształcie lite
ry?- L , . mieszczącej dwa działy: nauki przyrodnicze i stosowane oraz filo
zofia, religia, nauki społeczne, językoznawstwo, historia literatury. Po 
lewej stronie na parterze —  czytelnia na 41 miejsc (wejście z westibulu). 
Prócz tego w  poszczególnych działach znajdują się pięknie urządzone, 
wygodne kąciki do czytania —  po kilka do kilkunastu miejsc.

Wzdłuż trzech ścian sali głównej, biegnie balkon o powierzchni 450 m-, 
mieszczący beletrystykę, w  języku duńskim i dział dla młodzieży, oba 
działy oczywiście z podręcznymi magazynami i miejscami, do czytania.
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Sala . główna — katalog centralny, po lewej wejście główne

Dział muzyki i sztuki
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Wypożyczalnia dla dzieci

Fragment czytelni
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Plan parteru. 1. Glóvyne wejście. 2. Wypożyczalnie. 3. Szatnia dla czytelników^
4. Rejestracja czytelników. 5, Sala główna: Historia, biografia. 6. Sala główna: Geo
grafia, kopenhagiana, etnografia, folklor. 7, Dział A: Nauki przyrodnicze i  stoso
wane 8. Dział B: Filozofia, religia, nauki społeczne, językoznawstwo, historia lite
ratury. 9. Czytelnia. 10. Sala konferencyjna. 11. Magazyn. 12. Biura. 13. Wejście dc- 

biblioteki dziecięcej. H., D. Toalety
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I piętro, o powierzchni 1698 mieści działy; muzyka i sztuka, bele
trystyka w  językach obcych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci, czy
telnia gazet oraz pracownie akcesji i katalogowania. Rozplanowanie par
teru i I piętra ilustrują szczegółowo reprodukowane plany.

II piętro mieści na powierzchni 1 068 m  ̂ diziai bibliotek szpitalnych 
i wojsko\^^ch„ introligatornię, gabinet dyrektora, ŝ alę posiedzeń, szatnię, 
poczekalnię, salę szkoleń, drukarnię, kuchnię i bufet.

Plan I  piętra. 11. Magazyn. 12. Biura. 17. Dział C: Muzyka, sztuka, is. Dział D: Be
letrystyka w językach obcych. 19. Pracownia dla czytelników. 20. Pracownia dla czy
telników (muzyka). 21. Biblioteka dziecięca, szatnia. 22. Biblioteka dziecięca, czy
telnia. 23. Biblioteka dziecięca, wypożyczalnia. 24. Biblioteka dziecięca, dział dla 
najmłodszych. 25. Biblioteka dziecięca, księgozbiór wzorowy. 26. Czytelnia gazet. 
27. Akcesja i katalogowanie. 28. Akcesja i katalogowanie dla bibliotek dziecięcych.
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w  .suterenie o powierzchni 517 m-. znajdują się magazyny, pakownia^ 
skład Przyborów do sprzątania.

Estetyczne, 'barwne, celowe wyposażenie pomieszczeń biblioteki, ich 
obszemość, doskonałe oświetlenie, zabezpieczenie przed hałasem, możli
wość o,sobistego wybierania książek z półki' i korzystania z porady biblio
tekarzy wyspecjalizowanych w  danej 'dziedzinie' wiedzy —  wszystko to 
stwarza doskonałe warunki pracy, przyciąga i przywiązuje czytelników tej 
pięknej biblioteki, ziorganizowanej w  sposób gO'dny podziwu i wart naśla
dowania.

*

Informacje, plany i ilustracje wybrano z następujących publikacji: 
Die Hauptstadt einer Demokratie. Des Gesicht der Stadt Kopenhaigen. 

Det Danske Selskab Kopenhagen 1955.
Koebe'nhavns kommunes biblioiteksvaesen. 15 Juni 1957.
KoebenhWns kom-munes hovedbibliotek. Odb. Arkitektur 2 —  1958.

Cz. K.

K. ZIEMBICKA, J. ANKUDOWICZ 
Warszawa

Z B A D A Ń  N AD  CZYTELNICTW EM  LITERATURY PIĘKNEJ 
W  ŚRODOW ISKU M AŁOM IEJSKIM

I
I

Prowincja polska, małe m'iasta a zwłaszcza miasteczka ,,poniżej szcze
bla powiiatu“ —  to temat niie schoidzący prawie z łam naszych tyigoidników 
i prasy codziennej. Problem ożywienia goispodarczego i kulturalnego 
miasteczek zaprząta uwagę ekonomistów i działaczy kulturalnych, socjo
logów i publicystów. Nie sposób mówić bowie'm o zagadnieniach kultu
ralnych w  oderwaniu od warunków materialnych, wiążą się one niero- 
zerwalniią wzaje'mnie na siebie wpływają i w  dużej mierze obustronnie 
determinują. Jak długo prowincja nasza ,nie zostanie gospodarczo zakty
wizowana, tak długo trudno będzie mówić o rozwoju jej życia kultu
ralnego.

Podczas licznych wyjazdów do małych miast województw krakows'kie- 
go i rzeszowskiego mieliśmy możność zaobserwować, że w  miasteczkach
o większi&j tradycji kulturaln'ej częściej spotyka się p'rzejawy tzw. „inicja
tywy oddolnej" w  dziedzinie gospodarczej i w  organizowaniu życia spo
łecznego, niż w  miejscowościach znajdujących się na niższym poziomie 
kultury. I odwrotnie: mieszkańcy miasteczek, które na własnym terenie 
dają ludziom pracę i zarobek, wykazują większe zainteresowanie sprawa
mi kulturalnymi, niż obywatele miast gospodarczo zaniedbanych.

Jeżdżąc po. małych miastach interesowaliśmy się przede wszystkim 
zagadńieniem czytelnictwa, rozpatrując je- w  miarę możności na tle szer
szym, a więc w  oparciu o znajomość wszystkich innych problemów kultu
ralnych i gospodarczych, jakimi żyją mieszkańcy tych miast.
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Głównym celem naszych prac badawczych 'było poznanie zaintereso
wań czytelniczych środowisk małomiejskich, ze szczególnym uwzgiędnie- 
niem czytelniictwa inteligentów i robotn.ików jako grup zasaidln:iezyc'h.

W  wojewódzitwie krakowskim ziainteresowało nas małe ale stare 
miasteczko Dobczyce, leżące w  powiecie myślenickim. Miasto tO' począt
kiem swym sięga epoki piastowskiej, a do dziś szczyci się herbem 
i faktem, że było miastem królewskim.

Ze wzglądu na swe położenie (48 km od Krakowa, 18 km od Myślenic, 
dojazd tylko PKS-em) są Dobczyce pewną odizolowaną, samoistną cało
ścią, pozbawioną bogatszych i różnorodniejszych zewnętrznych wpływów  
ekonomicznych i kulturalnych. Zamieszkałe są przez ludzi od' dawna 
tam osiadłych, gospodarczo i emocjomalnie ZYiązanych z tym terenem. 
Miasto ma własną historię i tradycje, które dziś jeszcze wpływają na bieg 
życia i panujące w  tym śroidowisku stosunki.

Już w  dawnych czasach Dobczyce zrx'ane były jako miasto rzemieślni
ków, przede wszystkim —  garbarzy i szewców. W  ostatnich latach rozwi
nęło -się tu również krawiectwo. Około 70®/o pracujących mieszkańców 
Dobczyc —  to rzemieślnicy i właśnie ten fakt zwrócił naszą uwagę. 
W  zasadzie różnica między pojęciem ,,rzemieślnik" i ,,robotnik“, jeśli 
chodzi o współczesne m,etody i warsztaty wytwórcze, zaciera się, ale 
ponieważ dobczyckie spółdzielnie zatrudniają również chałupników, 
a i same sposolby produkcji nie stoją jeszicze na najwyższym stopniu 
techniki, pozwalamy sobie fizycznych pr'acowników spółdzielni krawców, 
szewców i cholewkarzy oraz garbarni uważać za rzemieślników.

Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja materialna miasta prezentuje się zu
pełnie dobrze. Świadczy O' tym duży nowowyibudowany kościół (stary stoi 
na wzgórzu —  parafianom niewygodnie było pokonywać dość strome 
wzniesienie), budowa własnymi środkami nowej szkoły, porządne ubrania 
ludzi, dostatnie wnętrza wid'zianych pr:zez nais domów, dość duża liczba 
row’erów, nawet motorów, no i zinaczina frekwencja w  Gospodzie Ludbwej.

Zarobki rzemieślników w  Dobczycach wahają się Mr zależności od 
kwalifikacji i pełnionych funkcji od 700 zł do 3000 żł. Znaczna część 
rzemieślników posiada również niewielkie skrawki ziemi, które uprawnia 
po skończeniu pracy.

W  mi^asteczku jest prziedszkoile d la , 50 idżieci, ośroidek zdrowia, izba 
porodowa (6 łóżek), jest również apteka i dentysta oraz urząd pocztowy. 
]\iiasto —  z wyjątkiem trzech ulic peryferyjnych —  w  większości jest 
zelektryfikowane. W g informacji uzyskanych na poczcie' zarejestrowanych 
jest 326 głośników i 150 odbiorników radiowych.

Możliwości zaspokojenia potrzeb kulturalnych nie mają mieszkańcy 
Dobczyc zbyt wiele: kino 'Czynne 4 dni w  tygodniu, czasami mecz miej
scowego klubu ,,Raba“ z zaproszoną drużyną, rzadko odbywające się 
przedstawiienia rodzimego zespiołu amators'kiego, czasami. organizowany 
wyjazd do krakowskiego teatru. Toteż zainteresowariia kulturalne ludno
ści skupiają się wokół biiblioteki.

Miasteczko jest rozczytane. 36"/o dorosłych Oibywateli miasta jest czy
telnikami biblioteki.
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Jakie są zabem mpodobania i zainteresowania czytelnicze rzemieślni
ków w  mieście Doibczyce? Podatne przez nas informacje na ten temat 
są wycinkiem szerszych mateiriałów znajdujących się w  posiadaniu In
stytutu. Książki i Czytelnicwa.

W  badaniach naszych braliśmy pod uwagę ludzi już dojrzałych, rze
mieślników pracujących zawodowo, ekonomicznie samodzielnych, zarów
no mężczyzn jak i kobiety. Przy zastosowaniu takiego kryterium (nie 
było to oczywiście kryterium jeidyne) wybraliśmy osoby, które jak moż
na by sądzić mają już ustalone gusty i upodobania czytelnicze, a o okre
ślenie tych właśnie' upodobań choidzdłoi nam przede wszystkim. W  tym 
wieku wszelkie modyfikacje nie są już może tak zasadnicze i gwałtowne.

Obserwacje trwały przez okres 9 miicsięcy i objęły 51 czytelników, 
którzy wypożyczyli łącznie 685 książek. Na jednego czytelnika-rzemieśl- 
nika wypada więc miesięcznie 1,4 wypożyczenia.

Wszystkie te wypożyczone przez badane osoby pozycje zostały po
dzielone na kilka zasadniczych grup, a mianowicie: literaturę polską 
dawną, literaturę polską współczesną, literaturę obcą dawną i współ- 
cziesną, literaturę sensacyjną.

Przy tworzeniu poidziału literatury polskiej i obcej na dawną i współ- 
cziesną zastosowaliśmy kryterium chronologiczne.. Ustaliliśmy mianowicie, 
że do grupy literatury dawnej zaliczamy utwory pisarzy żyjących i dzia
łających przed drugą wojną światową oraz w  czasie jej trwania, nato
miast w  grupia literatury współczesnej znalazł się dorobek twórczy 
wszystkich pisarzy żyjących po roku 1945.

Sugestywny i wymowny obraz daje statystyczne porównanie dwóch 
pieirwszych grup (literatury polskiej idaÂ mej i polskiej współczieisnej). 
Wiele mówiący jest fakt, że wśród zarejestrowanych wypożyczeń lite
ratura dawna jest reprezentowana przez 22 autorów i 98 tytułów, na- 
tomi'ast literatura polska współczesna przez 51 autorów i 75 tytułów. 
Z przytoczonego zestawienia wynika, że literatura polska dawna zawiera 
mniejszą liczbę nazwisk i tytułów niż literatura współcziesna.

Jakie nazwiska, jacy autorzy są w  obu tych grupach najliczniej re
prezentowani? Dominują nasi klasycy. Kraszewski, Orzeszkowa, Sienkie
wicz i Prus stanowią zwartą i pierwszoplanową grupę. Z 98 tytułów na 
Kraszewskiego przypada aż 37., na Orzeszkową 17, Sienkiewicza 8 i Pru
sa 5. Dzieła tych 4 pisarzy zostały wypożyczone w  sumie 188 razy, co 
stanowi 70,4®/o wypożyczeń w  tej grupie literatury. Taki stan rzeczy jest 
w głównej mierze zasługą Kraszewskiego, ponieważ jego tylko dzieła 
stanowią 44,9% wszystkich wypożyczeń dokonanych w  grupie literatury 
polskiej dawnej.

W  tyle za wymienionyrni pisarzami uszeregowały się„ tak pod wzglę
dem liczby wypożyczonych tytułów jak też i liczby dokonan^-ch wypoży
czeń, dzieła innych polskich autorów. Wygląda to następująco: Ro'dzie- 
wiczówna —  14 wypożyczeń, 3 tytuły, Dygasiński —  12 wypoż., 3 tyt., Do- 
łęga-Mostov/icz —  8 wypoż., 1 tyt., Żeromski —  7 \vypoż., 5 tyt., Rey
mont —  6 wypoż., 4 tyt. Nazwiska te w zasadzie wyczerpują cały zestaw 
literatury polskiej dawnej, zestaw reprezentowany przez stosunkowo nie
wielką liczbę autorów, ale charakteryzujący się wielkim natężeniem w y
pożyczeń.

t
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A  oto tabelka ilustrująca poczytność poszczególnych tytułów, usze
regowanych z uwziglętłnieniem śreidmej wypożyczeń przypadających na 
jedem egzemplarz.

Autor Tytuł Liczbawypozy- wypoz. na
egzempi. gg^empl.czen

M. Rodziewiczówna 
J.I. Kraszewski

M. Rodziewiczówna 
T. Dołęga-Mostowicz 
J.I. Kraszewski

W. Gomulicki

Czahary
Infantka
Lubonie
Całe życie biedna 
100 diabłów
Bracia Zmartwychwstańcy 
Joan. VIII 1-12 
Pamiętnik pani Hanki 
Kunigas
Historia prawdziwa ...
Jermoła
Miecz i łokieć

6
5
5

14
10
6 
4

6
5
5
4.6
3.3 
3
2
2
1.6 
1,6
1.4 
1 2

Nawet pobieżne przejrzenie najpopularniejszych w  Dobczycach tytu
łów prowadzi do wniosku, że najchętniej jest tam widzi'ana literatura
o tzw. ,,szlachetnym“ wątku tematycznym, gdzie akcja historyczna spla
ta się z liryc25nym i sentymentalnym wątkiem miłosnym, gdzie prawy 
człowiek zawszie zwycięży, gdzie sprawiedliwości stanie się zadość. Czy
telnika pociąga niecodzienność, p o c iła  go opisywanie normalnych, ludz
kich zidarzeń w  ten sposób, że nabierają one nowy'Ch, właśnie niecodzien
nych barw.

W  porównaniu z literaturą polską dawną w  grupie literatury polskiej 
współczesnej sytuacja jest krańcowo odmienna. Nie mamy do czynienia 
ze „zmonopolizowaniem’* liczby wypożyczonych tytułów na rzecz sto
sunkowo niewielkiej grupy autorów. Więcej nazwisk reprezentuje' tę gru
pę, ale wykazać się one mogą o wiele mniejszą „ruchliwością” (w  sensie 
poczytności, popularności). W  zestawie polskiej literatury współczesnej 
możemy za^obserwować nazwiska pisarzy znanych i uznanych, mających 
ustaloną już rangę pisarską. Jest tutaj Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Par
nicki, Putrament, Stryjkowski., Tuwim, Zawiieyski, Lem, Meissner, Czesz- 
ko, Newerly, Samozwaniec i inni. Mają oni jednak najwyżej dwa wypo
życzenia („Noce i dnie“). Głośne w  swoim czasie tytuły jak „Pamiątka 
z Celulozy” czy „Bieg ido Fragala” przez 9 miesięcy trafiały do rąk rze
mieślników tylko po 1 razie.

Problemy współczesne nie frapują specjalnie rzemieślnika. Działa tu
taj swoiste prawo selekcji —  wyszukuje oni książki o tematyce historycz
nej, o wyrazistej i obfitującej w  perypetie akcji, zawierające wątek sen
sacyjny. Dlatego Bunsch będzie miał o wiele więcej wypożyczeń niż 
Dąbrowska, Gojawiczyńska czy Newerly.

Wypożyczenia poszczególnych tytułów z literatury polskiej współ
czesnej wyglądają następująco: największą liczbę wypożyczeń ma „W a
welskie wzgórze” K. Boińscha —  7 wyp. (1,7 na egz.), dalej „Król trędo
waty” Z. Kossak —  4 wyp. (2 na egz.)„ „Pisma wybrane” Z. Nałkow
skiej —  5 wyp. (1,6 na egz.).
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Zestawienie czytanych tytułów z polskiej literatury współczesnej spra
wia wrażeinie przypadkowości, jest 'bardzo niejednolite, choci-aż stosun
kowo liczne.-Wydaji0 sią, że literatura ta jest poniekąd traktowana jako 
„uzupełnienie'' klasyków, których w  tym momencie nie było na półce. 
Czytelnik —  rzemieślnik trudnO' i z niechęcią rezygnuje z sięgnięcia po 
książkę o utrwalonej etykiecie na rze::z pozycji nowej i nie znanej. Czy
telnik tego typu szuka w  lekturze przede wszystkim rozrywki, a tego 
nie zawszi© może mu dostarczyć literatura współczesna, gdzie bądź co 
bądź orzeważają elementy anailizy psychologicznej, elementy torudne 
i obce dla mało wyrobionego czytelnika.

Zasób liczbowy literatury obcej dawnej przedstawia się bardzo ubo
go. Zawiera on 34 nazwiska autorów i tylko 50 tytułów wypożyczonych 
łącznie 86-razy. Stanowi to 12,5%-wszystkich dokonanych wypożyczeń. 
W  grupie pisarzy mających najwięcej wypożyczeń znajdują się: Prevost 
,„Historia Manon Lescaut i kawąlera de Grieux“ —  6 wyp. (2 wyp. na 
egz.), Sand —  ,,Grzech p. Antoniego" —  4 wyp. (2 na egz.), Galsworthy 
„Saga rodu Forsytów" —  5 wyp. (1 na egz.).

Najczęściej wypożyczane pozycje nie mają 'cech pokrewnych, umo
żliwiających wspólne ich rozpatrywanie. Jednakże na podstawie przy- 
toczomego materiału można zauważyć większe wykorzystanie literatury 
tzw. „łatwej" (np. Dumas, Prevost, Sand), literatury, w  której znaj'dziemy 
dużo cech pokrewnych (fabuła, konstrukcja akcji, motywy postępowania, 
óposób rozwiązania konfliktów i wydarzeń, wybór środowiska, rysunek 
postaci i ich społeczna g-eneza, czas akcji) polskiej literaturze klasycznej, 
cieszącej się tak wielką popularnością. Nikną natomiast pozycje o prze
wadze elementów refleksyjno-filozoficznych czy psychologicznych (Hu
go —  ,,Człowiek śmiechii"^ „Pracownicy morza" czy Conrad'a „Lord Jim" 
i  ,,Los").

Wykorzystanie pozycji zakwalifikowanych do grupy literatury obcej 
współczesnej wyraża się liczbą 8,6°/o wypożyczeń dokonanych w  ogóle. 
W  grupie tej są 34 nazwiska, a wśród nich: Cronin, Feuchtwanger, Ko- 

czetow, Nexo, Pujmanowa, Remarąue, Seghers, Pratolini, Gulia, Yallland. 
Największą poczytnością w  tej grupie cieszą się następujące tytuły: 
Feuchtwanger ,„Lisy w  winnicy", Kellermann „Tunel", Nexo „Ditta", 
Koczetow ,,Żurbinowie", Cronin, ,,Zielone lata", Seghers ,,Umarli po
zostają młodzi".

W  całym zestawie daje się odczuć brak nazwisk z nowszej literatury 
obcej, której do niedawna nie było na rynku wydawniczym. Nie ma 
autorów głośnych i budzących dużo różnorO'dnych reakcji, jak F. Sagan, 
Laxness,, Erenburg (,,Odwilż") czy Yercors., pomimo że pozycje te znaj
dują się w  księgozbiorze biblioteki. Sytuacja taka potwierdzałaby po
przednio wysunięte sugestie.

Analizując poczytność i wykorzystanie różnych typów literatury ce
lowo wyodrębniliśmy w  oddzielną grupę pozycje przeznaczone w  zasa
dzie dla młoidzieży. W  ten sposób powstała zupełnie pokaźna lista za
wierająca 35 autorów (49 tytułów). Wypożyczenia literatury młodzieżo
wej stanowią 15,P/o ogółu wypożyczień. Jest to procent prawie dwukrot
nie wyższy niż procent wykorzystania literatury współczesnej obcej. W y
pożyczenia tej literatury przewyższają liczbę wypożyczeń literatury obcej 
dawnej i niieomal że dorównują poczytności literatury polskiej współ
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czesnej. Faikt to co najmniej zastanawiający. Nie należy chyba dop'atr5’'~ 
wać się przyczyn tego stanu rzeczy tylko w  tym, że są to wypożyczenia 
dla dżieci. Najprawdopodoibniej populamość tę można wytłiimaczyć „lek
kością” tej literatury. Czyta się ją łatwo, przyjieimme, nie wymaga ona 
od czytelnika zaangażowania intelektualnego, dostarcza mu przyjemnej 
rozrywki, a o to przede wszystkim chodzi czytelnikowi niezaawansowane- 
mu. Oto tabelka ilustrująca wykorzystanie poszczególnych tytułów:

Liczba t ip2ha Średnia
eezemDl ^ypoż. na życzeń ^gzempi. gg^empl.

13 3 4,3
7 4 1,7
5 4 1,2
4 2 2
4 5 0,8
5 2 2
3 2 1,5
3 2 2,5

3 5 0,6

K. May Winnetou
F. Burnett Tajemniczy ogród
M. Twain Królewicz i żebrak
W. Gąsiorowski Huragan
K. Makuszyński Awantura o Basię
R. L. Stevenson Porwany za młodu
J. Curwood Najdziksze serca
J. F. Cooper Szpieg
W. Gomulicki Wspomnienia niebieskiego

mundurka

Utarło się prze*kona'nde, że każda nowość kryminailna jest rozchwyty
wana i konsekwentnie zaczytywana. Jak ta sprawa wygląda u rzemieślni
ków w  Dobczycach?

Wypożyczenia literatury sensacyjno-kryminalnej stanowią 3,7®/o ogó
łu wypożyczeń. Wśród czytelników „krążyło“ tylko 11 tytułów (wypoży
czonych łącznie 26 razy). Przeważają tutaj pozycje A. Ohristie —  3, Co- 
nan Doyle’a —  3. Właściwie te dwa nazwiska są podstawą całego wyka
zu. Oprócz nich bowiem mamy tylko pojedyncze tytuły Kosteckiego, 
Kastnera, Kisielewskiego, Gardnera, Azderballa i Starosteckiego'- Wypo
życzenia powieści Christie i Doyle’a stanowią 76,9®/o wypożyczeń doko
nanych w  grupie Młeratury sensacyjnej. Równą liczbę wypożyczeń (2) 
przypadających na egzemplarz osiągnęły: Christie „N czy M “, ,,Zabój
stwo Rogera Ackroyda", ,,Zatruite pióro". Najpoiczytniejszym okazał się 
,,Pies Baskervillów“ Conan Doyle’a.

Oceniając ogólnie czytelnictwo rzemieślników w  Dobczycach stwier
dzić trzeba, że dominuje w  nim iiteratura raczej łatwa, przystępna i me 
wymagająca większego przygotowania czytelniczego. Rzemieślnik szuka 
w  książce przed'e wszystkim rozrywki Czytelnika nie wyrobionego absor
buje przede wszystkim fabuła, 'akcja skonstruowana przejrzyście, ułatwia
jąca mu osobiste zaangażowainie się w  opisywane 'wydarzenia, śledzenie 
losów bohaterów i osób występujących w  książce. Bardziej obca jest mu 
argumenitacja psychologiczna takich czy innych poczynań. Interesuje go 
raczej to, co się dzieje, niż dla cziego i z jakiego powodu się dzojeje.-

Falkt, że czytelnik —  rzeimieślnik traktuje książkę przede wszystkim 
jako rozrywkę i przyjemne spędzenie czasu nie jest wcale gorszący. Waż
ną rzeczą jest, że czyta, że czyta chętnie i dużo.

Kazimiera Ziemhicka, Janusz Ankudowicz
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w. SZWARCOWNA 
Lublin

PIĘĆ LAT  PRACY W OJEW ÓDZKIEGO PU N K TU  
KONSULTACYJNEGO W  LUBLINIE .

Uwagi i spostrzeżenia

W  grudniu 1958 r. minęło pięć 'lat od chwili powstania wojewódzkich 
punifetów konsultacyjnych, które służą pomocą uczestnikom kursów orga
nizowanych przez Państwowy Ośrodeik Kształcenia Korespondencyjnego' 
Bibliotekarzy w  Warszawie.

Punkty te działające oibecnie prawie we wszystkich województwach 
m'ają już za soibą wiele doświadczeń, pomogły wielu 'bilbliotekarziom róż
nych siieci w  zdobyciu kwailifikacji zawoidowych. Pracownicy punktów 
ucząc innych uczyli się sami, a widząc swoje błędy próbowali tworzyć 
najskuteczniejsze metody pracy. Na konferencjach organizowanych przez, 
dyrekcję POKKB omawiano wspólnie wyniki działalniości, trudności w y
stępujące ogólnie bądź lokalnie w  pracy punktów i: projekty zmian, do 
których zmuszało życie.

Po pięciu latach można już wysnuć pewne wnioski z pracy punktów 
i poinformować o nich ogół biblioitekarzy, zwłaszicza że w  związku z roz
porządzeniem Rady Ministrów w  sprawie uposażenia pracowników bi
bliotek powszechnych z 19.IX. 1958 r. wzrosło zainteresowaime kursami 
korespondencyjnymi,, które pozwalają zdobyć kwalifikacje zawodowe bez 
przerywania pracy.

Wojewódzki Punkt Konsultacyjny w  Lulblinie zorganizowany przy 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego jest 
placówką małą: posiada czterech pracowników, skromny księgozbiór pod
ręczny i niewielką liczbę pomocy metoidycznych. Mieśici się w  lokalu 
Działu Zbiorów Specjalnych, tak się bowiem złożyło, że trzech pracowni
ków punktu pracuje obecnie w  tym dziale.

Bogate zaplecze dla punktu stanowią zlbiory specjalne (biblioteki: rę
kopisy i stare druki (które służą do ilUiStrowania nauki o książce), księ
gozbiór podręczny i kartoteki zagadnieniowe działu info'rmacyjno-biblio- 
graficzniego oraz pomoice działu szkoleniowo-metodycznego. Dlatego też 
księgozbiór po^dręczny punktu gromadzi tylko skrypty, pozycje z lektury 
pomocniczej przeznaczone do wypożyczania uczestnikom kursów i ze
staw książek specjalnie dobranych do ćwiczeń.

Pracownicy punktu —  to bibliotekarze oi 10-letnim, a nawet dłuż
szym stażu pracy w  różnych działach bibMiOte'ki, uzupełnionym kursami
0 charakterze ogólnym i specjalistycaaym. Wszyscy jednak byli nowicju
szami w  idziedzinie przekazywaniai posiadanej wiedzy bibliotekars'ldej
1 dlateiffo pierwsze konferencje i konsultacje' były rodzajem eksperymen
tu zarówno dla nich jak i dla słuchaczy.

Rola punktów konsultacyjnych w  statucie Ośrodka określona jest 
w  następujący sposób:

,,§ 6. W  celu lepszej realizacji swoich zadań Ośrodek organizuje w  po
szczególnych województwach punkty konsultacyjne, które:

1. udzielają uczestnikom indywidualnych wskazówek dotyczących 
treści skryptów i metod pracy,
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2. organizują zbiorowe konferencje .konsultacyjne w  celu usystema- 
tyzowani'a, utrwalania i pogłębiania wiadomości uczestników w  zakresie 
przeroibionego materiału oraz podainia wytycznych do pracy w  następ
nym okresie nauki, a także wycieczki do bibliotek i innych instytucji, 
których poznanie konieczne jest dla lepszego opanowama materiału nau
czania,

3. biorą udział w  przeprowadzaniu egzaminów końcowych,
4. organizują praktyki biblioteczne dla uczestników kursu celem za

poznania ich z pracą w  wielkich bibliotekach".
Realizacja poszczególnych zadań punktów w  zestawieniu z warun

kami pracy, j ^ i e  posiada punkt lubelski, nasuwa różne uwagi i spo
strzeżenia.

W  okresie pięciolecia Ośrodek zorganizował dwa kursy dla pracowni
ków bibliotek powszechnych, cztery kursy dla pracowników fachowych 
bibliotek zakładowych, jeden kurs dla pracowników bibliotek szkolnych.

Przeciętnie każdy kurs trwa rok lub półtora roku, wyjątkowo dwa 
lata. Uczestnicy otrzymują bezpłatnie 18— 20 skryptów z Ośrodka i po
nadto spis lektury nadobowiązkowej. Obowiąziani są do wykonania sied
miu prac pisemnych, których treść podana jest w  oidpowiednich skryp
tach, do uczestniczenia w  konferencjach repetycyjnyeh organizowanych 
przez punkt mniej więcej raz na kwartał i do odbycia 6O-godzinnej prak
tyki bibliotecznej.

Punkt lubelski ma pod opieką niewielką liczbę uczestoików kursów 
ze swego terenu. Zapisanych jest przeciętnie na każdy kurs 30— 40 osób 
z Lubelszczyzny, do egzaminu przystępuje na ogół połowa. Jedynie dru
gi kurs dla pracowników bibliotek powszechnych był- dwa razy liczniej
szy i ‘ukończyło go 35 osób.

Dzięki małej liczbie uczestników pracownicy punktu mogą dobrze 
poznać sw;^ch kursantów, obserwować ich postępy w  nauce, trudności
i metody pracy.

Na pierwszych konferencjach przeważały wykłady nad zajęciiami 
typu seminaryjnego. Szybko jiednak praktyka A\^kaz!ała, że aktywny 
udział słuchaczy w  zajęciiach daje im o wiele większe korzyści niż wy
słuchanie najleipszego nawet wykładu, a prowadzącemu zajęcia pozwala 
zorientować się, jaki jest poziom kursantów.

Uczenie się korespondencyjnie jest trudną formą zdobywania wiedzy. 
Wymaga ono praktycznej umiejętności organizowania so’bie pracy umy
słowej i systematycznego wysiłku, który jest jednoznaczny 7, dużą dy
scypliną wewnętrzną. Obserwacje kilkuletnie’ wskazują, żê  taki stosunek 
do studiów korespondencyjnych da się zauważyć tylko u jednostek.

Uczestnicy kursów dla pracowników bibliotek fachowych są elemen
tem najsłabiej pr'acującym. Bardzo mały odsietek stanowią bibliotekarze 
etatowi, ponieważ Lubelszczyzna posiada niewiele bibliotek zakładowych. 
Tymi, które istnieją, opiekują się najczęściej pracownicy administracyjni, 
którzy czasem może interesują się książką i czytelnictwem, ale nie uwa
żają bibliotekarstwa za swój główny zawód.

Poza tym na kursach tych znajdują się bibliotekarze sieci bibliotek 
powszechnych, szkolnych, związkowych i jak zwykle kilka osób nie pra
cujących w  ogóle w  bibliotekach, ale pragnących zdobyć ,„na wszelki 
wypadek" nowy zawód. Dla takiej grupy. program kursu ,,fachowego”,

' l l 3



który obejmuje —  poza innymi iprzedmioitami bibliotelkarskimii —  :dio'ku- 
mentację naiukowo-tecilmlczną, jest obcy i niei związ;any z, ich praktyką. 
Z  dokumentacją naukowo-techniczfią większość uczestników nie zetknęła 
się rńigdy przed kursem i nie zetknie potem w  swojej pracy bibliotecznej, 
noirmę czy opis patentowy znają tylko z ćwiczeń w  czasie konferencji 
repetycyjnycih, cały tien przedmioit traktują więc jako balast teoretyczny, 
który im żadnego praktycznie pożytku nie przyniesie. Być możê  jest to 
zjiawisko typowe dla Lubelszczyzny i w  innych punktach nie występuje 
z taką ostrością.

Najlepiej przygotowaną d dobrze pracującą grupę stanowił kurs dla 
bibliotekarzy szkolnych. Tutaj nawyk pracy umysłowej, wykształcenie 
pTzeważnie humanistyczne i poważiny, sumienny stosunek do pracy na 
kursie, sprzyjały dobremu opanowaniu materiału przez uczestników. 
Z  drugiej jednak strony widoczne było ich przepracowanie i brak czasu 
na uczenie się systematyczne.

Zjawisko niesystematycznego uczenia się jest chyba główną bolączką 
kursów korespondencyjnych, nie pozwala na osiąganie trwałych wyników. 
Uczestnik kursu, który zaczyna się naprawdę uczyć na miesiąc albo dwa 
przed egzaminem, jeżeli nawet'opanuje materiał pamięciowy, siłą rzeczy 
nie może go utrwalić. W  większości wypadków jednak nie jest zdolny 
nawet do opanowania p^amięcipwego trudnych skryptów z bibliografii 
oraz z historii książki i bibliotek. Świadczą o tym odpiowiedzi: w  czasie 
konferenicji repetycyjnych i na egzaminie. Charakterystyczne jest rów
nież to, że na konsultacjach indywidnaalnych' przeważają pytania doty
czące kontrolnych prac pisemnych, a bardżo rzadko zdarzają się pytania 
związane z treścią skryptów, które nie zawierają tematów prac, mimo 
że są one również traidne.

Na ogólnych konferencjach w  Ośrodku wysuwano już kilkakrotnie 
projekt wprowadzenia w  czasie trwania kursu obowiązkowych kolok
wiów z niektórych przeidmiotów, np. z historii 'książki, z bibliografii.

Myślę, że jest to jedyny spiosób, któ'ry’zmusiłby uczestników kursów 
do bardziej systematycznego wysiłku. Materiał potrzebny do złożenia ko
lokwium można byłoby poszerzyć wtedy je'dną czy dwiema wybranymi 
pozycjiami z lektury nadobowiązkowej, do której ucziestnicy kursu się
gają na ogół rzadko.

Bardzo ważną częścią pracy na kursie są 60-goidzinne praktyki. Po- 
ni^eważ kursy dotychczasowe nie były liczne, Punkt Konsultacyjny nie 
miał kłopotów ze znaleziemem odpowieidnich bibliotek dla swoich prak
tykantów. Jedyną trudność stanowiło roz^mieszczenie uczestników kursu 
z Woj. i Miejskiej Biblioteki Publicznej, I^ublin bowiem nie posiada poza 
uniwersyteckimi innych dużych bibhotek. Najlepszym rozwiązaniem by
łoby umożliwienie tym bibliotekarzom poznanie biblioteki tej samej sie
ci i tego samego stopnia organizacyjnego w  iamym województwie. Dało
by się to osiągnąć drogą wymiany praktykantów.

Pisałam już o znaczeniu konferencji kierowników wszystkich punk
tów konsultacyjnych, corocznie orgaraizowanych pirzez dyrekcję Ośrod
ka w  Warszawie, Łodzi, a ostatnio w  Jarocinie. Jako. pracownik punktu 
najwięcej skorzystałam na konferencji urządzonej w  Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Waryńskiego w  Ło'dzi i na konferencji w  Jarocinie po
święconej omówieniu skryptów kursu.
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Konferencja w  Łoidzi połączone była z konferencją rapetycyjną dla 
Iłutsu bibliotekarzy fachowych, była więc ogromnie cenna z, punktu w i
dzenia dydaktycznego i dawała możność porównania zespołu słuchaczy 
iroidowiska łódzkiiego z zespołem duibelskim.

Na konferencji w  Jarocinie obecni byli poza pracownikami punktów 
autorzy skryptów. Referaty i dyskusja poświęcone były analizie skryptów 
kursu zarówno pod względem merytorycznym jak i z punktu widzenia 
ich praktycznej przydatności dla potrzob korespondencyjnego nauczania.

Jedną z najważniejszych zasług Ośrodka stanowi stworzenie dwóch 
cyklów skryptów, ciągle ulepszanych: dia pracowników bibliotek pow
szechnych i fachowych. Dla kursów bibliotekarzy szkolnych połączono 
część skryptów kursu powszechnego ze skryptami uwzględniającymi spe
cyfikę bibliotek szkolnych.

Dla bibliotekarstwa polskiego, tak ubogiego w  podręczniki, skrypty te 
staiiowią cenną pomoc, zarówno dla uczących się jak i nauczających. 
Uznając —  jallc stwierdziła Ewa Pawlikowsika, redaktor podręcznika —  że 
skrypty te „przeszły próbę życia“, opracowano w  i0parci!u o nie cztero
tomowy podręcznik „Bibliotekarstwo powszechne".

Próbę życia przeszły też kursy korespiondencyjne, które dały kiilku ty
siącom bibliotekarzy pracujących w  bibliotekach różnych sieci mocne 
poidstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy bibliotekarskiej, 0'Czywiście 
pod warunkiem, że jest ona podbudowana ujedzą ogólną, co najmniej 
w zakresie szkoły średniej.

Wanda Szioarcówna

M . ZIELIŃSKI
Lublin

K ILK A  U W A G  O BIBLIOTEKACH ZW IĄ ZK Ó W  ZAW ODOW YCH  

(Konfrontacje z rzeczywistością)

Biblioteki Z w. Zawodowych reprezentujące sobą poważny majątek 
:społeczny niewątpliwie uzupełniają sieć powszechnych bibliotek publicz
nych, a opierając się na funduszach społecznych oidciążają wydatki 
państwa na cele upowszechnienia czytelnictwa.

Faktem jest, że ich działalności należy zawdzięczać pewien wzrost 
zrozumienia dla książki wśród ludzi pracy i rozszerzenie kręgu czytel
ników. Dużo jednak jest jeszcze pracowników, którzy książek nie czytają
i nie korzystają z biblioteki przyzakładowej. Niemało to przysparza trosk
i kłopotów wielu sumiennym bibliotekarzom prowadzącym biblioteki 
związkowe.

Początkowa działalność biblioteczna związków zawodowych miała 
dharakteir wybitnie żywiołowy. Każdy związek, każdy zakład pracy w  mia
rę swych możliwości i umiejętności gromadził księgozbiory.

Centralne władze związkowe w  latach ubiegłych (1950— 1955) dla 
zabezpieczenia odpowiedniego kierunku dzi:ałania i należytego ujęcia 
organizacyjnego swych bibliotek podjęły szereg uchwał oraz wydały 
^„Instrukcję o organizacji bibliotek i ochronie majątku książkowego 
'W związkach zawoidowych“ (W -w a 1955). Uchwały te były bardzo słuszne,
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ale rzeczywistość w  dziedzinie upowsziechaiiania €zyteilnic.twa wskazywała^ 
że jeżeli uchwał nie poprzedzi dokładna analiza pr-zyczyn istniejącego 
stanu rzeczy, to słuszność tych uchwał i instrukcji nie znaj'dzie swego 
odbicia w  ich realizacji. Jedna osoiba w  ziespole kulturfalno-oświatowym 
CRZZ nie jest 'bowiem w  stanie zbadać i przeanalizować ohoiciażby po
bieżnie dzi'ałalności bibliotek wśród różnych grup zatrudnionych w  zakła
dach pracy, znaleźć i próbować usunąć przyczyny słabego jeszcze wzrostu 
czytelnictwa, wskaząć na główne kierunki działania, ująć związkowe pla
cówki biblioteczne w  bardziej dostosowane do potrzeb terenu formy orga
nizacyjne.

W  myśl instrukcji CRZZ opieka nad czytelnictwem należy do poszcze
gólnych Zarządów Głównych. Zarządy Główne jednak z powierzonych 
obowiązków nie wywiązują się i nie udzielają bibliotekarzom żadnej 
pomocy. Specjalne zadania i odpowiedzialność za upowszechnianie czytel
nictwa w  zakładach pracy spada bezpośredniia na rady zakładowe. One 
muszą zatroszczyć się o właściwy lokal, o funduszei, czuwać nad odpo
wiednim doborem bibliotekarzy, czuwać nad uzupełniieniem księgozbioru 
oraz pomagać w  uru'chomieniu 'aktywu społecznego dla współpracy z bi
bliotekarzami w  propagandzie czytelnictwa.

Czy może być jednak mowa o planowej pracy nad upowszechnieniem- 
czytelnictwa, gdy obsada personalnia biblioteki zmienia się 3 razy do roku? 
Czy może być mowa o systematycznym i celowym uzupełnianiu księgo
zbiorów, skoro po zniesieniu systemu datowania centralniego., rady zakła
dowe nie Sią zorientowane w  możliwościach świadczeń na rziecz bibliotek? 
W  wielu wypadkach sumy przyznane na zakup książek są zbyt niskie, 
a często nie przeznacza się ich na ten cel wcale. Prawda, że nie wyklucza 
się miożliwości uzyskania pewnych kwot na cele biblioteczne x funduszu 
zakłaidówego, ale nadal to wszystkO' zależy od dobrej woli członków rady 
zakładowej. I w  dodatku uzupełnianie 'feięgozbiorów odbywa się bardzo 
często w  sposób niewłaściwy. Zamiast kupować książki w  ciągu całego 
roku, kupuje się je jednorazowo w  końcu roku budżetowego, bo tak jest 
najwygodniej radom zakładowym.

Następnym niemniejszym mankamentiem w  pracy bibliotek związko
wych jest nadal sprawa opłacania bibltotekarzy. Czas już przeprowa'dzić 
właściwą weryfikację pracowników zatrudniionych w  bibliotekach związ
kowych z określeniem potrziebnych kwalifikacji na odpowiednie stano
wiska, podobniiei jak to jest w  powszechnych bibliotekach pulblicznych. 
Poza; tym należy raz już ostatecznie ustalić w  sposób je'dnolity dla 
wszystkich, kto opłaca bibliotekarzy: administracja czy rada zakładowa.

Uważamy, że najwyższy czas skończyć również z absurdem, który 
spotykamy w  terenie, tj. wypożyczaniem książek przez kierowników 
świetlic zakładowych..Jest to często jedyna pracia, jaką w  ogóle wykonują, 
ale czynność tę traktują jako pracę ,,honorową", którą wolno wykonywać 

. „byle jak“.
Skoro sprawy czytelnictwa stały się obecnie przedmiotem, specjalnej 

troski czynników państwowych i społe^cznych, to niechże upowszechnia
niem. czytelnictwa w  zakładach pracy zajmujei się nie tylko bibliotekarz, 
ale niech pomagają mU' pracownicy i działacze związków zawodowych. 
Konieczną będzie tu pomoc komisji k.o., która potrafiłaby skoordynować 
rozproszone wysiłki.
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Jeśli chodzi o metody działania, należałoby nasilić pracę oświatową 
różnymi formami kształcenia dorosłych, gdyż bez tego trudno jest przejść 
do szierszej dziiałalności czytelniczej oraz podnosić kulturę szerollnch mas 
robotniczych za pomocą książki.
- Sprawy czytelnictwa w  małych zakładach nie będ.zie można chyba 

inaczej rozwiązać, jak przy pomoicy punktów bilbliotecznych. Dlatego też 
niezbędny jest wysiłek władz związkowych idący w  kierunku uruchomie- 
ni'a przy biblioitekach publicznych speicjalnych księgozbiorów składających 
się z nowości wydawniczych w  kilku egzemplarzach.

Niewystarczające kredyty na zakup książek w  powszechnych biblio
tekach publicznych m'0gą stanąć tutaj na przeszkodzie. Wymaga więc 
rozpatrzenia sprawa ewentuainego dofinansowanna poprzez związki zawo
dowe woj ewóidzkich bibliotek publicznych dla stworzenia księgozbioru 
ruchomego' obsługującego związkowe punkty biblioteczne w  zakładach 
pracy *.

I jeszcze jedna uwaga dotycząca pracy instrukcyjno-metodycznej ze 
strony powszechnych bilbliote^k publicznych w  stosamku dio bibliotek 
związkoiwych.

Ostatnia reorganizacja, która wprowadziła tyle zamieszania w  sprawy 
bibliotek związkowych, przyniosła im. również istotną korzyść, ponieważ 
powiązała szkolenie bibliotekarzy związko.wych, instruktaż i poradnictwo 
z ośrodkami metodycznymi woj ewódzkich bibliotek, oparła działalność 
instrukcyjną ô dobrze przygotowany warsztat informacyjno bibliograficz
ny i instrukcyjny bibliotek wojewó'dzkich oraz o zasobnie  ̂ na ogół ich 
z'bio,ry.

Mikołaj Zieliński

J. PODGÓRECZNY 
Bydgoszcz

BIBLIOTEKI PO W IN N Y  PROW ADZIĆ KRONIKI SWOICH REJONÓW

Sieć ibibliotek powszeołinycii, Móre oibejmiije teren miiasteczek i wsi, jest — poza 
szfkołą ipodstawiową — jedyną siecią oibejimiiijącą wszystikie miejsicowości. I  ■właśnie 
dlatego w  iplacówifeacih Ibibiioteczmyoh powinny być prowadzioine kToiniilkd zarówno 
pma'cy biiblioitecznej jak i rejonu.

iNa ogół nie zwraca się na to uwagi ani w czasiopisimiaich ziawodô wyiclh, ani na se- 
mijiariaicti wojewódzkich organizowanycih diLa kieroiwników ibibliotek powialtowych. 
Brak też zachęty ze strony Stowarzysizeniai Biiblioitekairzy Bollskich i Ministerstwa 
Kultury i Szltu'ki‘. Wydaje się tio poważnym niiediociągnięei;em w  pracy fbibliotekar- 
skiej.

Biblioteka: nie może ograniczać sdę wyłącznie do pracy w  swoich ścianach, po
winna onta również oddziaływać nia śroidioiwisiko. Szczególnie ita. sprawa staje się aiktu- 
alna teraz podiczias przygoitoiwań do oibcihodiów Tysiiąclecia Państwa Polskiego. Praca 
biblioitekarza jest różn!0T0!dn'a. Nie miOiżna' wyoibriazić soibiie toilblioltakainza,, któryby nie

* W  styczniu b.r. wydane zositało pismo okólne Zespo ł̂u Oświaity i Upowiszechnie- 
nia Kultury CKZZ w sprawie organizowania punktów Ibiibliotecznych w zaikładacłi 
pnący przez rady zakładowe na podstawie porozumienia z pulblicznymi bilbliotekami 
powszedhnymi. (Przyp. Redakcji).
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za!in,teresO'Wał się przeszłością swego regionu aż do iegend i podań przedihisitorycz- 
nych włącanie. Nie kto inny, :a właśnie biiblioitefcairz nia wsi i w  małych miasteczkaiciłi 
jest jedyinym pracoiwnikiem państwawym, który mioźe giromadzić różnego rodziaju 
mafteriały o hisitoirii' ŚTOidiowisfcai. Niewąitpiliwie oiiektóre z nich miogłyby przydać się 
w przyszłości do praic badawczych jako materiaił źródłowy. Poza tym ikaiżdy 'biiblio- 
tekairz powiinien' poznać dokładniiej środowisko w  'Mórym pracuje, dobrze orien
tować siię we współczesnych wydarzeniiach i przemianach z.acho'dizących w  rejonie 
przez ndeigio oibsługiwanym. Powinien umieć zainotować te zjawiska dla przekaza
nia) potomnym.

Już na przesitrzenii minionych 14 ilait można zaiofoserwoiwać, że śroidowiisko podle
gało przemianom gdspiodairczym, społecznym i kuiturailnym. Bibliotefcarz m'Usd je 
widzieć, musi umdeć dio niclh siię u'sitosimikOiV\̂ ać, a także starać się uzyskać wpływ na- 
ich przebieg.

Jiest sprawą oczywistą, że nie łatwO’ prowadzić kronikę, że nie wseyscy bilblio- 
tekąrze toędą wiedzieli, jak ją prowadzić, dlatego należałoby opracować w  tym z:a- 
kresie przykłaidowe wskazówikiL Nawet nieumiejętaie prowadzona kronika przyda sdę 
jednak nowemu biiMiotekarzowi i w  pewnym stopniu pomoże mu pozmać samą pla
cówkę i środowiskio.

Kronika Ibi bliotec zn a pofwinna zawierać no tatki o praicy wewnętrznej bibliotek, 
a więc o jej założeniu, gromadzeniiu księgozbioru., rozwoju czytelnicitwa, formach 
pracy, o planach placówki, o samym bibli'otekarzu i jego oddzdiaływaniu na; czytel
ników i środowisko,, o lokalu, budżecie iitp. O ile niektóre^ dane możnia. .jeszcze wy
czytać z dokumieaitów .placówki, to o życiu środowiskai bez kroniki nie można nic się 
dowiedzieć. - ;

Zapisy prowadzione w  kolejności cihronolagicanjej należałoby poprzedzić ogólnym, 
opisem dotychczasowej działalniości bibiliioteki od czasu jej założenia i również; 
w  ogóilnym ujęciu rysem historycznym środowiiska. Szczególnie ważne jesit zapisa
nie tego, co ma‘ związek z oświatą i życiem kulturalnym, pamiętaijiąc o tym, że samo.' 
wydarzenie kulturalne bez tła gospodarczągio i społecaneigo nie będzie zroauimiałe dla. 
potomnych.

Ażeby kromka biblioteczna stała się źródłowym materiałem dla socjologai i hi- 
sitoryka, ażeby przyszłemu bibliotekarzowi poimogła w  pracy„ musi być odpowiedlnio' 
prowadz'ona. Mogą w  miej być zapisiM nie tylko bibliotekarzai, ale i  osób odwde- 
dziających p^lacówkę z tytułu swego sitanowiska służb owego, zapisy czytetoików, opo
wiadania czy wisipomini'enia mieszkańców. Jeżeli będzie je notował ibibliotekamz —  
powinien podać nazwiska osób, daty wydarzeń i datę sporządzenia notatki. Do- 
kroniki mogą być włączone listy, idokumieaity 'czytielników, opisy zwyczajów i oby
czajów, opisy zabytków środowiskai, omówienia praicy organizacji społecznych oraz 
innyfch ąpraw, które mają jakieś znaczenie lub wpływ na życie środowiska.

Kronika powinna mieć odpowiednie okładiziny i szatę graifiiczną. Moiżnaj umiesz- 
C23ać w  niej 'rysuniki, fotografie, „wycinki prasowe", względinie podawać odsyłacze do 
czasopism i innych publikacji.

Oczywiście wskazówki te są bairdzo ogóilaie, aiie bibliotekarz piszący krotniikę sam 
stopniowo dojdzie do własnego sposoibu jej prowadzenia.. Początkowe zapisy będą 
może mndej wartościowe, ale z biegiem czasu nabierze on wprawy w  spostrzeganiu 
zjawisk w środowitsku i ich notowaniu.

Wydaje się, że sprawa jest tego. rodzaju, iż naieżaiłoiby się nią zająć, zachęcić 
i ułatwić prowaidzenie ikronik przez biMioteikarzy, szczególndie w  środowisikacih w iej
skich i  maiłych miasteczkach.

Józef Podgóreczny
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PRZEGLĄD PIŚM IENN ICTW A

SPR AW Y BIBLIOTEK I CZYTELNICTW A W  PRASIE
Echa grudniowej narady działaczy kulturalno-oświatowych. — Ile wydajemy na 

kulturę? — O .literaturę czytelną. — W imieniu „szarego człowieka“. — O „Biblio
tece Powszechnej” krytycznie. — Bihliobusy zamiast punktów bibliotecznych? — 
60 groszy rocznie na literaturę fachową. — Wrocławskie Ossolineum.

Czy gruidiniowa naTadia dziaiaczy kulturalnyicih przyniesie rzeczywistą poprawę 
w uipowsizecihnianiu :kultury, czy też stainie się jeszcze jednym podniosłym oibićhodem, 
bezskuiteczinym w dziedzinie społecznej praMyki? — oto pyitanie, iktóre stawia sobie 
każdy działacz i  priacownik kultiuaialno-oŚY/iatowy. Odpowiedzieć na nie próbuje 
S t e f a n  A t l a s  w  airtykule „Pierwsze naeldonki'" (Trybuna Literacka nir 9). 
Czynii ito na tle naraid, które stanowiły roiboczą konsitytucję ismidniowego' sejmiku 
oświatowo-kuituralmego. Pierwszą z nich była niairada na temait pracy kulturalno- 
oświatowej, zorganizowama przez Zarząd Główny Związku Nauiczycdelstwa. Polskiego. 
Nairaida itai, prowadzona w 6 sekcjacih; czytelniczej, teatralnej, muzycznej, plastycznej, 
regionalnej i placówek fculturalno-oświatowych * wykazała, że „sprawa upowszech
niania kulitiury nie zrodziła, się, na n'aradzie grudniowej, lecz jesit dalszym ciągiem 
polityki 'kulturalnej prowadzonej przez państwo ludowe od chwili jego powstania".

Drugą była narada zawodowych piracowników kulturalnych w Ministej-stwie 
Kultury i Sztijki. Pisze o niej Atlas, że „Wśród z górą dwóch setek działaczy nie 
było nikogo, kto foy lekcewiażył podstawowe ognisko  ̂ piraicy kiulitufralinej, jakim jest 
w^iejska świetlica czy dom kultury. Przez te „powszechne szikoły’' muszą przejść 
wszyscy ainalfaibeci kulturalini“ . Bowiem droga rozwojii kultuirailnego „prowadzi od 
kujawiaka do samochodu, od jednoiaktówki Fredry do poznanfia ibudowy materii 
i zagadnień lotow międzyplaneitarnyeh, od powieści Kraszewskiego dt> poezji 
Noirwidas, od, ludowego haftu .do zrozumienia kunsztu Picassa".

Aby wiszakże rozwój ten mógł przehiegać możliwie iruajszybciej i objąć możliwie 
najszersze kręgi społeczeństwa, koniecznie jest rozsądne gospodarowanie materialny
mi środikami przeznaczonymi przez państwo na te cele. Problemem tym zajął się 
L e s ł a w  M. B a r t e l s k i  w artykule. „Ślepcy w krainie czarów" (Nowa Kul
tura, nr 10). Tezą Bartelski‘ego jest, że na dolbrą sprawę nikt w  Polsce niie 
wie, jakimi Siumami na cele kulturalne dysponować mogą poszczególne rodziny, 
ani też jakie są finansowe potrzeby miasowego ruchu loilturatoego. Bartelski pisze: 
„Sejmowa Komisja Kultuiiy i Sztuiki postulowała zwiększenie kwoty na wspieranie 
inicjattywy społecznej, jak i na jiedmorazowe wyposażenie domów kultury, świetlic 
i bibliotek w  niezbędny sprzęt, tak iby państwowe domy kultury .inie były gorzej 
wypoisażone od przyparafiialnych świetlic. Niestety, Komiisja Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów odrzuciła, ten wniosek. Chodziło, o sumę 7,5' min zł. W  rezultacie 
przeznacza się na ten cel kwoty znaiczaie mniejsze — niż w  latach ubiegłych... 
Z jednej strony mówi się na plenum Sejmu o zainiku społecznikostwai, z drugiej zaś, 
gdy isitnieją 'konkretne możliwości .podtrzymania takiej inicjatywy, nie robi się 
w praiktyce tego, co ma ją rozwinąć.

Podobne niekonsekwencje widać choc.Lażby w  problemach bibliotekairstwa. 
Ogólna iicziba bibliotek powszechnych wyniesie według danych przytoczonych przez 
posła Późnego — 0&4I3, to jest o 2©0 więcej niż w  roku igSS. Liczebność księgo- 
zibiorów zlbliży się do 26 mki tomów. Za.kup nowych książek powini'en wynieść 
2630 tys. tomów nia łączną sumę 512,5 min. Tjmacżasem  ̂ jak się okazuje, w  budżetach

* Omówienie narady zamiesTCZone będzie w masitępnym numerze.
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prezydiów rad .narodO'wych nie zaibezipieczono odpowiednich sum i na., przykład 
w Łodzi zamiast 50 iys. tomów zamierzano ikupić tyLko 24 tys., w woijewództwie 
warszawskim zamiiast 150 tys. .tomów — zaplanowano' tylko 50 tys. Dopiero sejmiowa 
Komisja Planu Gospodiarczego, Budżeitu i Finansów realizuj ąc- wniosek sejmowej 
Komisji Kultury i Sztuiki pO'dniOisła naikłady na zalkuip- książek o 8 min. zł“ .

Bairtelsiki nie ogranicza jednaik swych rozważań do utyskiwań na istnieja.cy stan 
rzeczy. Występuje on z projektem, który powinien rozjaśnić mroki finansiowe naszej 
kultury: „'Powstała niedawno Korriisijai Koordynacyjna, której jednym z zadań jesit 
właśnie rozpatrywanie tych wszystkich ainoan;alii, jakie wkradają się do organizacji 
życia kulturalnego kraju. Czy j<ednak ta koimilsja, złożona z pewnością z fachowców 
i ludzi zainteresowanych, da soibie radę bez pomocy jakiejś komórki badawczej,' 
złożonej z ekonomistów i siocjologów? Jeżeli utrzymujemy Instytut Ekonomiki Ex>lnej, 
to tym ibardziej powinniśmy foić siię o powstanie Inistytuitu Ekonomiki Kulturailnej“ .

Wydaje się, że zanim utworzona zositanie specjalna placówtka, sprawom tym 
powinno większą uwagę poświęcić Ministersitwo Kulitury i iSzituki wispóiLnie z Ośrod
kiem Badania Opinii Publicznej, Instytutem Książki i Czj^elniotwa itp.

Problem współczesnej literaitury, wantościowej airtysitycznie i ideologicznie, 
a jednocześnie czj^tielnej, dostępnej dla czytelnika spoza grona specjalistów i smako
szy, jest wciąż atakowany ze szpailit naiszych czasopism społeczno-kulturalnych. 
Ositatnio pisał o nim D a r i u s z  F i k u s  (,,W obronie literatury „ibez pirzyszłości“ 
i jej czytelników” , Polityka, nr 8).. Zastanawiając się nad sygnalizowanymi w  tej 
rubryce putolikacjiami J. Kądzielskiego i W. Kobylińskiego, autor szuka przyczyn 
nikłej poczytnośca pisarzy współczesnych. „Mnie się wyidaje — piisze — że to właśnie 
pisiarze nie doceniają znaczenia owego prostego oidibioircy, że w  sw-oich ambitnych 
planach zapominają o jego możliwościach konsumpcyjnych. A  przecież literatury 
nie tworzy się dla f)ięciu tysięcy wtajemniczoinych... Bronię ludzi, którzy chcą czytać 
do'bre, w-tym również współczesne polskie powieści, czytekiików, dla których Kafka, 
(Gombrowicz, Joyce, Beckett pozoistaną niezrozuimiaili“ . Pulblilcysitę bowiem szczególnie 
niepokoi fakt, że chociaż czytelnictwo, wśród irohoitników rozwinięte jest dziś znacz
nie, to jednak nde sięgają om do literaitury współczesnej.

Problem ten porusza także L e o n a r d  T u r k o w s k i  w  aintykule „Pierwsze: 
kapłaństwo" (Trybuna Literacka, nr 8), wysitępując ostro przeciwko paimaisistawskim 
amlbicjom naszych pisarzy: „Sz>airy człowiek" w Polsce czeka, by go nareszcie 
dostrzeżono. Od tych zaś, co go dostrzegli, ocziekuje, by przestali' z niego kpić. Nid 
chce być obywatelem drugiej rangi za to, że luibi Iculturalną rozrywkę. Tę potrzebę 
rozrywki powinno się popierać i rozwijać nawet u filozofów. A  cóż dopiero, gdy inni 
ludzie chcą pozostaić (a niektórzy dopiero stać siię) kulturalnymi rofoo!tnikami, techni
kami, lekairzami, urzędnikami — nie mając bynajmniej .aspiracji do rangi filozofów 
czy „cmokierów". Jest przecież jeszcze jakaś droga pomiędzy kołtunem a snobem".

Głosy domagające się literatury piośredniej „pomiędzy Kafką a Lachowiczem" 
nie 'są pozbawione siuiszności. A le wydiaje się, że wśród przyczyn słaibej poczytności 
literatury współczesnej, nawet i tej najtrudniejszej, znajdtuje się i polityka insty
tucji i osób popularyzujących czytehiaictwo., iktóre w ubiegłych latach kształtowały 
gustj;- . wyłącznie na. Jeżu, Kraszewskim i Orzesizkowej. Tera?;, oprócz literatury 
łaitwiejsaej, trzeba też i wielkiej, pracy w kieru,nku zmiany nawyków czytelmiiczych.

Zadanie to mogłyby .w pewnym 'sitopniu spełnić odpowieidniio doibrane 'tairsie serie 
wydawnicze, np. lobiecywana od dawna Biblioteka Powszechna. Niestety, jej skład 
tytułowy na rok 1959, znany powsizechnie z prasy, robi wrażenie dość przypadko
wego. Ositrej krytyce poddaje go. A n d r z e j  B r a u n  w artykule „Kto komu 
ma pomóc" czyli „Biblioteka Powszechna 1959“ (Nawa Kultura, nr 10). Utrzymuje
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oan, że „Zestaw Biblioiteki Powszecihiijej 19'59 cłuaraikteryzuje się dwiema rzeczami: 
obaosem i dążnością do petryfiikaicji koinserwaitjrwniycih. gustów czytielmczj^ i kultu
ralnych, do iiitrzymiainia odbiorców w  dotychczasowym przedsionikaa ich orieoiitacji 
kulturalnej, a ndestelty również ioh poziomu wiedzy o naiuce <exe(miplum; De Knuif). 
Owa liisita książek charakteryzuje silę jieszcze dwiema cecha^mi: jej auitorzy neigują 
niemali całkow‘iciie, jako trwałą wairtość godną lupowszecihnienią dorobek trudnego 
powojennego oikresu liiteratury podskietj (niezależnie od jfej błędów i wyipaczeń), 
dającej obrachunek z fasizyzmem, walczącej z zastarzałymi kompleksami nairodiowymi, 
mitologią i przesądami (z antysemityzmem w4ącz.nie), z kultem bO'hatersizczyzny, 
zaicofaną mentalnością chłopa, braiMem s^ocjalisitycznej integracji społecznej — lite
ratury uisdłującej rozwiązać wiele innych, może nie popularnych z punktu widzenia 
wygoidy myślowej i zgody narodowej problemów, doBitaitecznie znanych, żebym je 
moisiał przypominać. Dość, że nie znalazło się miejsce amii dla, Borowskiego, ani 
Andrzejewskiego, and' Rudnickiego: Poza tym (redaktorzy jej konsekwentnie prze
kreślili wszyŝ itkiie doświadczenia popaździernikowej poliityki wydawniczej w  dzie- 
dzinde przekładów".

Niezależnie od itego czy zgodżimy sdę z wywodamii Bra'iana, czy nią .trzeba mu rację 
przyznać, gdy mówd,' że usltalenie zesitawiu itytiiłowego Biblioteki' Powszechnej nie 
powinno było obejść się bez gruntownego namysłu  ̂ i irozrważnej dyskusji zainitere- 
sowanych osób i  dnstytucyj.

Zagadnienie samoucitwa poruszył B o g d a n  G r o . t o w s k i  w artykule „Zapro
szenie" (Przegląd Kulturalny, nr 7). Pisze on: „Każdy możie w  czasie wyścigu po
koju zadzwonić pod wsikazany telefon do „Expre'ssu Wiecaoimego" i dowiedzieć się, 
gdzife w  danej chwili znajdują się zawodnicy i ikto prowa.dzI, ale niech no- ktoś 
spróbuje uzyskać parę usystematyzowanych wiadomości o fciierunkach współczesnej 
ekoncanili czy socjologii. Nawet jeśli zadia sobie sporo- tmdiu, to najwyżej wydostanie 
parę przypadkowo zestawionych tytułów książek z bardzo pocieszającym' komen
tarzem — „wie pan, przy dzis^iejszym sitainie nauki naprawdę nie sposób ogarnąć 
wszystkiego".

I  właśnie „Przegląd Kulturalny" zamierza „czytednikont, 'kitórzy często z naj
większymi wyrzeczeniami' znajdują czaisi nai doksiztałcanite slię i! lekturę, ‘ pomóc 
w dich poszukiwaniach".

.^Zdajemy sobie sprawę, że to niezwykle trudna impreza. Co wi:ęcej, że bez 
pomocy i najżywszego udziału czytelników całe zamierzenie nie ma najmniejszego 
sensu. A le gra warta chyba świeczki. Gdyby nasiza prośba o pomoc i współpracę, 
skiero'wana 'do tych wszystikich, kitórzy z czystego amatorstwa iinteiresują się za
gadnieniami współczesnej naiuki nie pozostała bez echa, toi może w  końou udałoby 
się przynajmniej ‘tyle osiągnąć, że dział naukowy 'nap'rawdę będzie informował
o tym, co czyteJlników interesuje; że recenzowane książki' będą tymi iksiiążkami, 
p których czytelnik rzeczywiście chciałby się czegoś dowiedzieć. A le aby taik śią 
działo, musimy usłyszeć jakieś propozycje".

Bardzo to pożyteczna i cenna inicjaltywa. Sądzimy przy tym, że „Przegląd Kul
turalny" nie do'chodziłby praw autorstwa pomysłu na redakcjach innych czaso
pism, które by ją podchwyciły. Wtedy wielu pirowimcjonalnych samiouków zyska
łoby roztropnych doradców, a wydawcy czasopism mogliby się wzamian radować 
zmniejszoną liczbą zwrotów.

Z innym znów pomysłem na temat sprawnego' zaopatirywanda, wiejskiego czy
telnika w  dobrą książkę wysitępuje (st. a.) w felietonie „Bibliotekarze na sitart" 
(Orka, nr 9}. Autor wychodzi z zatożenda, że praca oświatowo-biblioteczna na pro
wincji rozwija się 'niiezbyt pomyślnie głównie ze względu na toraik etoisownych po

"  121



mieszczeń, ubóstwo fcsięgozibiorów i- niedostateczne ikwalifiikacje jp(rzyp<adikovi’yc!h niie- 
raz bibilioitekaczy. Jaikp jedno z możliwydh Tozwląziań artykuł projponuge „wyposa- 
żeaiie bibliotek wojewódzikicih w  bibliabusy, które zaoipadirzoine w  bogaity ksdęgozbiór 
i fachową ekipę ibiiblioitekarzy docierałyiby do najibardziej odległych zakątków, za- 
sitępując fiikcyjne nieraz pumkty biblioiteczne“ .

Pomysł w zasadzde niiezjły,, ale 'biorąc pod uwagę nasze możliwości finansowe 
i techniczine— nie całkiem realny.

Sprawą wciąż kulejącą jesit upowszechniainie liitera.tury fachowej, zwłaszcza na 
wsi. Trybuna Ludu podaje w  nrze 69 za „Trybuną Mazowiecką" następującą no
tatkę; „iKsięgarmie województwa warszawskiego zakupują kis!iążki wydane przez 
Pańsitwowe Wydawnictwa Rotoicze i Leśine aa sumę około 45iQ tys. złotych roczriie. 
Z przeliczenia wyniika, że jedno gospodarsitwo rolne wydałO' przeciętnie w ciągu 
ubiegłego roku na Icsiążkę 60 groszy. W najlepszych powiaitach -wypadnie to kilka
krotnie więcej, aile w  najsłabszych spadnie nawet dô  kilkunasitu igroszy na gospodar
stwo". To naprawdę niewiele.

Osso — 'to żartobliwa studenicka nazwa Biblioteki’ Zakładu JSTarodowego im. Os- 
sô lińsiIcŁch, która po wojnie osiadła we Wrocławiu i dziisiiad stanowi niezwykle 
czynny ośrodek życia naukowego tego miasta. Ze zbiorów Ossolineum korzystają 
studenci, pracownicy naukowi, pisarze, badacze, także zagraniczni, bo Biblioteka 
prowadzi wymianę międzybiblioteczną z całą iBuropą. Jak każda biibliotek)a', i Ossoli
neum ona swoich stałych bywalców i  swoje, anegdoty. Warto przeczytać ô nich 
w  felietonie W i e s ł a w a  W i l c z k a  pt. „Osso“ {Odra, nir 7).

abc

„KSIĄŻK I I W YDAWCY“

Gdyby zaindagować ucznia stairszych klas, jaka była pierwsza książka wydruko
wana w języku ipoiskimt, nie miiałby prawdopodoibnie większych trudności z odpo
wiedzią, że był nią „Baj dusizny“ , przekład modilitewnika łacińskilegoi, który ukazał 
się w Roku Państkim 1513. A le gdyby tak pytanie dotyczyło pierwszych książek wy
danych nie przed 445', ale przed 14 laity, na inaugurację Poilski Ludoiweji, obawiam 
si ,̂ że i dorośli .niiewiele by pomogli zdiezorienilowanej młodzieży. Tymczasem pierw
szymi drukami oipublilkowanymi iniemal równocześnie, w końcu .liiipca 1944 roku, 
była broszura z Manifestem PKWISr oraz wypuszczona w  Jaśle ksiiążka pt. „Adoruję 
Cię, Bosiki więźniu miłości. Rozmyślania i modlitwy na godzinę adoracji nocnej 
w rodziniie“ .

Ciekawostkę tę przynosi m.in. obszerna i  bardzo starannie wydana przez PIW  
książka Adama Bromiberga pt. „Książki i wydawcy. Ruch wydawniczy w  Polsce 
Ludoiwej w  latach 1944-1957“ . Autor, niegdyś kierownik Wydawnic/twa MON, obec
nie dyrektor Państwowego Wydawniotwa Naukowego', ma w  tej dziedzinie szczegól
nie wiele do powied'zenia. Sięgając do księgarskich 'katalogów składowych, do kata
logów i zestawień ^wydawców!, koraystając również z własnych opracowań sitatystycz- 
nych, stara się on ukazać, jak przebiegał rozwój ruchu wydawniczego w Polsce Lu
dowej. Książ'ka jego nie jesit jednak na szczęście .tylikO' suchym kompendium sitaty- 
stycanym. Pisze o tym A. Bromiberg w „Uwagach wstępnydh“ : „Osobiste zaangażo- 
wanie się autora we wszystkie niemali sprawy powojennych losów .książki uniemoż
liwiło suchą relację, książka zawiera wiele sądów jak najhardziej osobisitych, po
glądów i ocen własnych. Opinię o ich słuszności pozostawiam czytelnikowi''.
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Najtordziej oipiiSio.wą j'e&t te część iksiążkii, która podaje zwięzły rys dziejów na- 
.szego ruchu wydawniczego w latecih 11944— 1̂956. Autor dokonuje podziału tego okresu 
aia trzy etapy: 1) IPo;czątki ruchu wydaiwniczego w Palisce Ludowej (1044—1947);
2) okres rosinąoej przewagi wydawnictw pańsitwowych i spółdzieilezych {1048-1950);
3) centralizaicja ruohu wydawniiczegO' (1&51—r956). Pierwsze lata po wyzwoleniu — 
to oikres żywiołowegoi, niczym właściwie nie ikrępowanego rczwojiu ruchu wydaw
niczego, kiedy na rjrnlku dziiałało, wspomaganych nieraz przez państwo, ok. 264 w ’̂-- 
dawców prywatnych. Byli wśród nich zasłużeni wydawcy przedwojennii, jak Ge- 
laethner i Wolff, St. Arct, Trzaiskai, Eveirt i Miohalski, którzy stara.li się kontynuo
wać swoje cłilubne tradycje, aile w  ogromnej swojej większości prywatne firmy 
wydawnicze produkawały iliteraturę toezwartościiową tak pod względem artyStycz- 
2iym, jak niaukowym i wychowawczym. Dlatego od początku wysiłek pańsitwa szedł 
w  kieruniku wzmiaicniania wydawnicitw typu soojalistyczniego i(pańsitwowych i spół- 
dizi©lczych)j które by W planowy i zoirganizowanj’- sposób za,spofcaóały powszechny 
po wognie głód dobrej książki, przede wszystkim wznawiając dzieła czołowych kla
syków polskich. Stopniowo, w  latach 1948—l'95i0, przewaga tyoh wydawnictw zde- 
cydowanie rośnie,, kosztem zmniejiszaniia, a, następnie całkowiltego wyelimino'wania 
wydawców kapitalistycznycih. Wydawnictwa pańs^twowe zbiefrają w tym okresie na 
3wo'iim koncie sporo niezaprzeczonych sukcesów: stwarzają i coraz bardziej ulepszają 
wyspecjalizowany warsztat pracy redakcyjnej, zdoibywaiją i szkolą fachowców, za- 
rzaicają rj^ek rozmaitymi wariantami wydań klasyków polsikich i obcych, wreszcie 
obniżają znacznie cenę książki i dokonują poważnego wysiłku w  kierunku jej roz
powszechnienia. Często licha w wykonaniu, jednosteijna w  treści, ale przynajmniej 
szeroko dostępna — szła wówczas 'książka, wszystkimi drogami do rąk czytelnaków. 
Bomiinującjrm rysem pracy wydawniczej .stają się wówczas rozmaite tanie, masowe 
serie i bibliofboki: od‘ rô ku .195i0 np. „.Ruch“ i RSW ,„Prasa” koilporituje rocznie ok. 10 
milionów tomów książek „Bibliot^eki P ra ^ “ po 2,40 zł za tom.

Już jednak 'Od roku 1&&0 rozwijają się w naszym ruchu wydiawniczym tendenąie 
do nadmiernego centralizmu. Imsitytucje wydawnicze dzielą miiędzy siebie „sfery 
wpływów" i specjalizują się w oikreślonych działach, liczba ich zmniejsza się do mi
nimum drogą likwidacji nie tylko wydawców prywatnych, ale również pozibawieniia 
praw wydawniczych insitytucji i ośrodków naukoiŴ ĉh. Tak ^wyselekcjionowane wy- 
dawnictwa-giganty skupiają się niemal wyłącznie w stolicy, powodując zamiera
nie tak piożytecznych terenowyioh placówek w>''diawniczyoh. Jedni0'cześinie zosteją po
ważnie ograniczone uprawnienia dyrektora przedsiębiorsitwa, uwikłanego w  cenitral- 
ną sieć planowania, siprawozdawczości, akceptacja d uzgoidnień, a przesadny system 
kontroli redakcyjnej, odpowiedzialność redaktora' za każde wydrukowane słowo, 
I>rawadzą do biurokratycznych wynaturzeń w praicy wydawniczej. W zakresie' te- 
miatycznym stosuje się coraz ostrzejsze, coraz bardziej dogmatyczne kryteria w  oce
nie i  'klasyfikacji przeznaczonych do wydania książek. Oprócz starannych edycji 
Masyków polskich i obcych, z polsikiej literatury współczesnej publikuje się niemal 
wyłącznie „iprodukcyjnaiaiki", a z literatury zachodnieij — tylko .utwory pisarzy wy
raźnie lewicowych. Zbyt natomiast masoiwo i pośpiesznie, bez należytego przemyśle
nia i selekcji, wydaje się przekłady z literatury radzieckiej (w latach 1048—1950 
przełożorw>, często niedlbale, 500 powieści radziecikicih), nazbyt wygórowane nakłady 
osiąga lilteratura społeczino-politycznia. Panującą tendencją życia .wydawniczego sta
je się ograniczanie liczby tyitułów z jednej strony, a zwiększanie nakładów i obniża^ 
nie ceny książki, często poniżej faktycznej ceny papieru, z drugiej. Nic też dziw- 
negoł, że przy największych w Europie nakładacłi mamy w  tym cziasie nikłą liczbę 
tytułów i ubogi, bardzo jednastf^onny wachlarz tematyczny literaitury pięknej. Kar
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dynalnym ibłędem ówczesn'eii poiliityiki wydawniczej było rówiaież rozerwanie —  
z cihwiilą utworzenia monopoiLisilyczin.eg'0 Domu Książki — niafturaimiej łączmości pra
cy wydawniczej ze sprawami księgarsitwal  ̂ oderwandie decyzjii wydania ikisiążki od 
odpowiedzialności za jej sprzedaż. Opracowując i realizując piany wy'daiwnicze, czę
sto bez liczenia się z potrzebami czjntelnitoa', wydaiwca niie interesował się już loseni' 
■^'ypuszczonej przez sielbie książki; coraz częściej też produkował tżw. popularnie 
„cegły“ na skład.

W lataich l'95i6—(19157 nastąpiły gô unitoiwne przemiacay również i w  onuchu wy
dawniczym. Przeprowadzona wresizcie analiza ryniku wydawniczego od sitirony eko
nomicznej wykazała ogromną deficytowość produkcji książek (w 1’956 r. np. państwo 
dołożyło do niej 483 miliony). Wynika tyidh badań wpłynęły na decyzję, aby wydawcy 
przejęli remanenty wyproduikowanych przez siebie książek i aby na przyszłość rów
nież ponosiili odpowiedzialność materialną za efekty swojej działaikiiości. Był to pierw
szy krok w  kierunku ograndczenia tendencji centralistycznych w  riucłiu (wydawni
czym na rzecz odzyskania przez wydawniatwai pewnej isamod!zielności. Od roku: 
1957 datuje się również moicne ożywienie życia' -wydawniczego na prowincji: w  Łodzi,. 
Poznianiu i  Katowicach powisitają ®amo(dzielne pilacówki wydawnicze, które w  dużej 
mierze skupiają swioją działataość wokół potrzebnych.! pożytecznych serii o cha— 
raikterze regionalnymi.

Podobnie jak w  ekonomice, tak i w  dziedzinie progiramowej dokonały się w  ru
chu wydawni(czym radyka!lne przeolbrażenia. Zmilany popaździernikowe przywróciły 
naszej literaturze piB(arzy niesiłusznie dotąd pomijanych, zwłaiszczai z dwudziesto
lecia, wzlbogaciły ją wieloma pozycjami o dużych ambicjach initelektuaHhych, po
zwoliły szerzej niż dotychczas pokazać tradycje wailki zbrojnej narodu w  okre
sie okupacji, dały wreszcie czytelniikowi polskiemu możność izapoiznania się z do
robkiem współczesnego piśmiennictwa na Zachodzie. A le z drugiej strony raptowne- 
przywrócenie w  działalności wydawniczej no^mi ekonomicznegoi mzsądku posta
wiło książkę w  trudnym położeniu. Podrożała ona gwałtownie, stając się coraz, 
■powszechniej przedmiotem luksusu, a wyda^wnictwai stanęły wobec nowego zjawi- 
skia: rentowności. Stąd wziął początek trwający 'pô  .dziś dzień igorączkowjy wy
ścig, w  iktórym o palmę pierwszeńsitwa. walczą między sobą co (aitraikcyjniejsze i bar
dziej pos'zukiwane tytuły, po^kupne gatunki literackie, możlitwie e(fektO'Wne okładki’,, 
natomiast wyraźnie w  tyle została myśl o kuilituirze czytelnictwa, o szerokim, spo
łecznym oddzi(aływaniU książki. I tu wydaje mi się, że książka A. Bromlberga nie 
dość uwypukla niebezpieczeństwo 'j)ł3m.ące z nowego, popaździernikowego układu 
stosunków wydawniczych. „Konkurencja między rywalizującymi ze sobą wydaw- 
niotwamd socjalistycznymi", w  której autoir zdaje się upatrywać pewne dodatnie 
śtrony, przyniosła również i przede wszystkim wiele złego. Jej' rezultatem ibyło 
wprawdzie niepo(mierne wzboigaceniie form diziałalności wydawniczej;, wyrugowanie 
szarzyzny i ibrzydoty, ale obok tego — vupadek tak szeroko propagowanych, tanich, . 
masowych serii i  bibliotek. Zastąpiły je z jednej strony elitarne, kursujące w  wą
skim kręgu czytelniczym serie i nowości wydawnicze, z drugiej zaś maeiowe w  sen
sie nakładu i poczytności, sensiacyj(noi-rozrywkowe opowiadania w  rodzaju „Srebrne
go Klucza", „Złotej Podkowy" czy „ŻółtegO' Tygrysa", .„iWspółzawodnictwo" zaś mię
dzy wydawnictwami w  tym zakresie prowadzi w  prostej linii do komercjalizacji, 
ruchu wydawniczego, do pogoni za rentownością wibrew żywotnym interesom sze
rokich rzecz czytelniczych.

Zasadni(czą częścią książki' A. Bronnlberga jest ponad 100 skomentowanych taibUc- 
staty styczny oh, ilusitrujących rozwój naszego ruchu wydawniczego w  kilku wybra
nych działach bibliograficznyoh oraz na przykładzie wzrositu poszczególnych przed—
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adębiofnstw ■wy<iaiwni'c îcih (iksiążto omiawila ich 36), Ostatnim rozdiziałem pracy są 
^.Koszty własne wydai-windiatw i  problemy reantowiiości'“ . Ponieważ auitor nie zdążył 
już omówić szcizegółowiej wyrndków prodiukcji wydawniczej za rok 1957, dołączył 
j e  tylko w  postaci luznapełniającydh tablic.

PoJeraifea z autorem dziełia „Ksiiążlki i  wyidaiwcy" byłaby możliwa jedynie w  opar
ciu o znajomość materiału staitystycznego, w  tym zakresie zaś A, Bromberg znaj
c i e  niewieLu równych sobie. Można natoimiaisit i trzeiba wnieść poprawki: do> tycih 
partii książki, w  których miowa jesit o zamierzeniach wydawniczych. Życde wpro
wadziło tu swoje korektury: i tak dla przykłaidiu w  pierwszej dziesiątce iksiążek 
czytelnikowskiej Biblioteki Dwudziestolecia nie uikaizała się „Śmierć w  słońcu“ Je
rzego DKosisowiskiego, zamiast „Urlopu bosimanima'ta Kłębuchai“ Stefana Flukowskiego 
wyszedł jak diotychczas tylkoi zbiór opowiadań tegoż autora pt. „Pa.da djeszcz", 
•a „Przygoda w  nieznianj^ kraju“ Anieli Gruszeckiej wznowiona została poza serią. 
Ponadto Biblioteka' Dwuidziesitoleciia nie projektuje jak na razie wydania utworów 
Piotra Choyinowskiego, Wacława Grubińskiego, Włoidzimierza Perzyńskiego^ Józefa 
Weyssenlhoiffa i Stanisława Ignacego 'Witkiewicza!.

Mimo wszystkich błędów naszej polityki wyda.wniczej zarówno w  (latach mi
nionych, jak obecnie, niesposób nie zgodzić się z ocer^ą, którą A. Bromiberg zamyka 
swoją książkę: „Praca niniejsza w  sposób c£ra'gm'enitaryczny ilustruje osiągnięcia 
i zaniedbaniia wydawców w  ciągu ulbiegłych 13 'lat, ich sitaraniai ot wydanie książek 
^cennych i pięknych, tanich i zajmujących. Ohodzdło o wskazanie na podstawie fak
tów, że — mimo wszystkiiCh uchybień — spośród 70 tysięcy książek w  nadkładzie 
prawie miliarda wydanych egzemplarzy znaczna przynajmniej część stanowiła trwa
ły  wkład do poiliskiej kultury".

J. O.

KNI2NAJA liETOPIS’, Organ gosudarstveninoj 'bibliografii. SSSR. Moskwa. 
Izdaterstvo Ysesojoiznoj ELniźnoj Pala'ty.

Kniźnaja Letopis (Kjronika Książki), wydawanai przez -Wszechzwiązkową Izbę 
(Ksdążki <Vsesojuznaja Kniżniaja Palata) jesit urzędowym organem bibliografii bieżącej 
w  Związku Radzieckim. Kniźnaja Letopis wychodzi w  zeszytach tygodniowych, 
fctóre systematyczni© rejestrują drukowaną pirodukcję Związku Radzieckiego, 
uwzględniając całe jego terytorixim i wszystkie narody wchodzące w  jego sMad.

Oprócz Kniźnaja Letopis wych0'd!zą jeszcze w Związku Radziteckim bibliografie 
bieżące opracowywane przez miejscowe Izby Książki w  poszczególnych republikach
i obejmujące piśmiennictwo poszczególnych narodów Związku Radzieckiego. Bi
bliograf ile te są wzorowane na' Kniźnaja Letopis.

Kniźnaja Letopis jako organ centralny obejmuje więc iboigaty różnojęzyczny 
miateriał, co sitanowi jej wyjątkową charakterystyczną cechę wśród innych biiblior- 
^rafii narodowych. Materiał ten jest podany w  języku rosyjsikim. Krótka notatka
o języku oryiginału jest umieszczona na ko'ńcu opisu dzieła, przy czym stosuje się 
ją jedynie przy pozycjach niferosyjskich.

Bibliografia maj układ systemaityczny. Całość materiału została podzielona na 
31 igrup. Szczegółowy schemat (Sch.ema klasisi.fikacii literatury v  organach gosu- 
darstvennoj registracionno-ućełnoj . biblioigrafii) jest irniieszczony na końcu pierw- 
■szego zeszytu każdego rocznikai.

Opis pozycji poza hasłem autorskim zaw'iera! tytuł dzieła, miejce wydania, roik, 
liczbę stron, format, wysokość naikładu i  cenę. Każda piozycja posiada ponadto nu- 
-mer inwentarzowy zamknięty w  nawiasach oraz sjonbol klasyfikacji dziesiętnej.
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Pozycje są niiimerowaine i w  obrębie iposzcziegókiych dziiałów uiożoaie ailfaibetycznie, 
Wyodirębnione w  tefcście hasłO' aoitorsikie uł; t̂wia: ptosziikiwaintiia;

Każdy 23eszyt biiiblioigirafii zawitera rówinież rejestraicję wydawmicitw dla niewido
mych. Są one wykazane oddzielnie, pozâ  iniateriałaimi objętymi schemaitem, mają 
odjrębny tytuł (Izdanija dl ja slepyGh) i własną numerację.

Dla (książeik wj^anych w  języikadh iinnyclh istnieje jeszcze oddzielny wykaz- 
w postaici indeksu, alfabetycznego' języków (Perecen’ jazykov kromę ruaskogo na 
kotorycih napecaitany kniigi). Indeks ten sikłada się z ułożonych aiLfabetycznie nazw 
języków i numerów odsyłających do posziczególnych pozycji bitoliografiai.

Co kwartał uikazują się indeksy alfabetyczne dio Kniźnaja Letopis (Vspomaiga- 
tel’nye ukazateli). Zawierają one:-

1. aurtorsiki indeiks ailfabetj^zny (Imennoj ukazaiter), ,
2. indeks przedmiotowy (Predmetnyj uikazatel’),
3. indieks geograficzny (Geoigrafićesfcij ukiazartel’).
Pozycje inideksu autorsikiego są bardzo krótkie, podają jedynie nazwisko auitora> 

język oryiginału, jeżeli nie jesit nim 'rosyjski, oraz numiery pozycji.
Równą zwięzłością 0'diznacza się indeksi pirzed!mioitow^  ̂ Z indeksu tego wyłą

czono dysseirtacje naukowie, iksiążM' 'dla niewidomych, podręczniki szikolne. Pomi
nięto również monoigrafie osiofoowe, które umieszczono w  indeksie au)tO'rskim oraz. 
monoigraifie geograficzne, które; uwzględniono w indeksie geografiicznym. Hasła są 
rmożliwie najkrótsze. Odrzucono podtjrtuły wskazujące foirmę utworu i wszj^tkie 
inne wyrazy nie mające zniaczeniia dila infommacji o treści książki. Podtytuły mające 
oharaikiter samod'zi©lnych haseł iprzedmioitowych poitraikitowano jako isamiodzielne 
hasła'. Hasła przedmiotowe odsyłają do numerów pozycji. Oibok numerów znajduje- 
się s'kró'Cona' nazwa języka dzieła, jeżeli nie jesit niim Tiosyjski.

Inideks geograficzny oibejmuje nazwy geograficzne i hisitoryczno-geogriaficzne. 
Materiał podany pod hasłami terytofekiym i jest ułoiżony wg sohemaitu użytego 
w części systematycznej 'bibliografii. Dyssertacje naiukowe zostały oddzielone od 
Jmnych pozycji skrótem: avt. dis., po nim następują numery pozycji wg poszcze
gólny eh dziedzin naiuiki.

Maiteria9y biibliogoraficzne zawarte w  Kniźnaja Letopis podlegają jeszcze raz opra
cowaniu w  rocznych 'kumulaicjach (Eżegodnik Knigi) obejmujących 2 tomy. Kumu
lacje ite obejmują niemal wszystkie dzieła- zarejestrowanie w  Kniźnaja Letopis, 
Pomija się w  nich jedynie wydawnicitwa O' znaczeniu bardzo ograniczonij^ jak wy- 
dawnictwa- relMamowe iitp.

Metoda opracowania materiału jest .ta sama, co w  Kniźnaja Letapis. Stosufje się 
więc ten sam układ systematyczny wiedług schem-atu dzielącego dzielą  ̂ na 311 gru'p. 
Pozycje są numerowane, przy czym pod jednym numerem pozycji groma'dzii się 
wszystkie wydania, przedruiki i przekłady tegioi sam’ego dzieła. Pozycjai taka jest więc 
opisem pierwszego wy<3ania. Wydania i  przekłady następne są oznaczone na koń
cu opisu przez podanie języka, przekładu i wyidawcy.

Każdy tom Eżegodnika za wciera 3 indeksy:
1. Indeks alfabetyczny nazwisk, tytułów dzieł anonimowych i zbioroiwych i(Aifa- 

vitnyj ujkazatel’ imen, zagl'aivij i 'kol'leiktivov),
2. Inideiks alfabetyczny nazwiisik, tytułów dzieł aaionimowych i zbioirowych, wyda

nych w  językach innych ndż rosyjski (Ukazatel’ imen, 'zagteiyij i ikoillefctivov dlja 
knig yyśedsich aiai jazykach marodov SSiSU kromę rusiskogo' i  inostrannych),

3. Indeksi przekładów dzieł zagranicznych na języki 'narodów Związku Radziec
kiego (Ukaza'ter perevodnych inosibrannych iknig yyśedsich nia jazyka'ch narodoy 
SSSR).
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Każdy z itycih inideksów sitamowi óedeti szereg alfaibetyczny nazwisk i tytułów 
z wyjątMem imdelcsiu drugiego, w  totórym został wprowadzony podziiał na' języki.

Kniżnaja Letopis pomimo ogromu materiału, jaM zawiera, dzięki prostemu uikła- 
dowi i indeksom s t̂anowi użylteczne narzędzie praicy biblioigralicznej.

Zofia Żydanowicz

„OSW IATA“ . Jednodniówka Kjoła 'Pirzyjaciół Powiatowej Biiblioteki Publicznej 
w Wałbrzychu. 1946— 1̂®'58. Opracowanie: Aleksander Paczoski i Mariian Rogala. 
[IWałbrzycih 195S, ibjn.] s. 5®, ilusit.

„Oświata" wydana z oikazjii lO-lecda, jakie oibchodziła Powiatowa BiiMioteka, 
wairta jest wnikliwego przestudiowaniia. Doibrze byłoby, aby przynajmniej 1 egzem- 
plairz teigo wydawni’Citwa znalazł się w  każdej powiatowej bibdioitece na terenie 
•kraju. Co prawda .wydawnictwo nie uwidacania wysoikości nakładu „Jednodniówki" 
anii ceny, ale myślę, że tyle egzemplarzy się znajdzie, a koszt nie jesit duży. Jest 
to praktyczny w całej rozciągłości przykład pracy i biblioteki, i  jej instriukitorów. 
Daje właśnie ita, oo trzeba diaić kierownikom i instruktorom w&zyistkicih bibliotek 
powiaitoiwycih; przedstawia orgariiizaicję i  całość ipracy biiblioteki powiatowej', pracy 
opartej o bardzo dobrą znajomiość tereniu oraz opisuje trzy biblioteki^ miejskie, 
jedną osiedlową i jedną gromaidizką.

Szereg biibliotek przeżywa właśinde 10-lecie swego istnienia. Olby wszystkie po
trafiły tak podsiumować swoje dziesięcioletnie zmiagania, jiak to zrobiła Powiiatowa 
Biblioteka Publiczna w  Wałbrzycihu i to samodzielnie przez swoich instruiktorów.

W uznaniu dla przedstawionych w  puiblikacji; dziesięcioletnich wysiłków i uzysika- 
nych w ich wyniku osiągnięć Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ufundowało 
telewizoiry dla wszystkich bibliotek. Steną się one nowym orężem w upowszechnianiu 
fcsdiążki i kultiury nai terenie ,powiaitu.

Warto postarać się o to wydlawnictwO' i pfrzeanallizować treść w  nim zawartą 
darując niedoświadczonym spotkaine w  tekście usterki.

W. Romanowski

KRONIKA KRAJOW A I ZAG R AN ICZN A

Na 1000-lecie — 1000 bibliotek?

'Projekt lbudo'wy gmiacihu Bibliiatekd Narodowej, znany jpoiwsizechnde z prasy
i ra d̂ia, staje się troską i amibicją całego porskiego społeczeńsitwai. O budlownictwie 
‘ininych obiektów bibliotecznych w 'kraju posiadamy znacznie mniej informacji, 
jakikoilwdek od czasu do czasu słyszy się o ioic jaty wie poszczególnych resortów, 
władz .terenowych czy akcj'ach społecznych w  tym zakresie. Wydaje się, że wia
domości te — ku pokrzepieniu biblioitekarskiego ducha — należy jak najszerzej kol
portować.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu doczekała się po wielu latach odbu
dowy spalonego w  li945 r. właściwego gmachu przy ul. św. JadAvdgi 3/4. Zattrzy- 
miujiąc użytkowane dotychczas pomieszczenia przy uL Szajnocihy — Bibliotekai prze
niosła do niowego gmachu zbiory specjialne. Znajduje siię tu obecnie bogaty zlbiór 
Sitarych druków, idział rękopiSiów, zbiory muzyczne i  kartoigraficzne. Ponadto w no
wym igmachu znalazły pomieszczenia Zaoczne Studium Biblio.tekarskie i Katedra 
Bilbliiotekoznawcza Uniwersytetu Wrocłaiwsikiego.

Dla bibliotek wyższych uczelni w  Lublinie, których obecne warunki lokalowe 
są wyjątkowo niekorzjnstne, przewiduje się w  najbliższych latach wybudowanie 
specjalnego gmachu na terenie luibelsikiego „Miasteczka Uniiwersyteckiego'’ .
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Nowy igmiacih specjiailnie dosltoBowamiy do celów IhiiblioteczniyTdh otrzyonia Woje
wódzka i  Miejsika Biblioteka Publiczna w  Koszalimiie.

W Tczewie (woj‘. gdiańsikie) dobiega końoa budowa Domu OKuilturyi, w  fctoryni 
pirzewidziiaino piomieszczenie dla Biiblioteiki MieijsMej.

Przyikład.em bU'downdcitwia olbietktów ikulitiuralinyich m  wsd: jesit ginamada' Botrsuki 
w pow. pułtusikim. W  końcu ubiegłego roika wybudiowanoi tu wysiilkiem społecznym 
miejscowej ludności Dom Ludowy, w któirym znajduje się Bibi&otetoa' Gromadzka 
(czytelniai i wyipożyczainia).

'*
Zamierzając fconitynuować Eamieszczane w  tym numerze informacje zwracamy 

się z uprzejmą prośbą do Kolegów, ażeby zechcielii nadisyłać do Redafccjii naszego 
pisma wiadomości o ibudiownictwie biblioitecznym nâ  swoich terenaioh.

Kto, co i ile tłumaczy?

Seryjne wydawnicitwo UNESCO ukazujące się co roiku pit. „Index Translaitionium" 
zawiera informacje dotyczące tłumaczeń dokonywanych w  różnych ikrajach. W y
dawnictwo ma na celu rejesitrowanie wszystkich .tłumaczeń dotyczących różnych 
dziedizin literaickioh fi zagaidmień naiukowych.

Ositatni, HO-ity tom zawiera dane za rok i'95'7 z 65 krajów i obejmuje 270i78 po
zycji. O rozwoju wydawniictwa niech świadczą cjnfry: 1-szy tom ,,Index’u“ wykazał 
8500 pozycji z 26 'krajów, a przewiduje się, że za' lait 1'0 ibibliografiiai obejmie około 
182 000 pozycji.

‘ZestawdenLa itomu 10-go wykazują, że przewagę ogólnej liczby tłumaiczeń sta
nowią pozycje literatury pięknej; o wiele mniej jest 'tłumaczeń z dziedziny prawa, 
nauk społecznych,, historii, geografii, nauk stosowanych ‘iitd.

!Najiczęściej tłumaczonym autorem jesit Lenin — 278 .tłumaczeń, w  'tym (185 w  róż
nych językach narodów ZS'RR, 16 ryy- języku' niemieckim, 12 pozycji wydano w  Buł
garii. Drugie miejsce zajmuje Juliusz Veme — 12il tłumaczeń, z czego 30- w  Hisz
panii. Na tirzecim miejscu zn'ajduje się Szekspir — 120 tłumaczeń. Następnie idą 
trzej autorzy rosyjscy: Tołstoj (94), Dostojewiski. ('9i2'), Gorki  ̂ <78). Dalsze kolejne 
miej'sca zajmują: Christie (76), Engels (72), Simenion <67), iSomerset Maugham (67), 
Dumas, Twain, Balzac i  Dickens mają przeszło 60 tłumaczeń, Mairks, Hemingway, 
London, Pearl Buck ponad 5'0 tłumaczeń. Po niich kolejno następują: Cronisn, Goethe, 
R. L. Stevenison!, Tagore, Steinibeak, Conan Doyle, Andiersen, bracia Grimm, Cze
chow, Turgieniew, Cervanrtesi.

Najwięcej liumaczeń wydano w  ZSRR (4 608), na drugim miejscu znajdtują się 
Niemcy <2 041), przeszło 1 000 pozycji wytezują: Franioją, Japonia, Waiochyl, Czecho
słowacja, Holandia,- Szwecja i  Rumunia.

Interesują nats oiczywiście cyfry dotycząc© tłumaczeń w  POilsce, Ogółem wydiano 
799 pozycji, w  tym tóete. ogólne — 6, filozofia — '18, relligia — 17, nauki społeczne, 
prawo, pedagogika — 68, lingwistyka. — 2i, nauki ścisłe — 81, nauki stosowane — 
109, sztuki piękne i  spomt — 21, literatura piękna — 417, historia, geoigtrafiia., bio
grafia — 60.

Informacje zawarite w  „Index’ie“ dają znakomity obraz wymiany kulturalnej 
oraz ^wotności i ekspansji literatury i nauki poszczególnyclh krajów.

SPROSTOWANIE: W n-rze 1/1959 r. w art. B. Groniowskiej pt. „Z rozmyślań nad 
przymusowym czytelnictwem“ mylnie w^ydruikowano wiersz 20 od góry na str. 18 
(powinno być: bibliotek, powołanych do wychowania masowego...).
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K O M U N I K A T

- Ministerstwo. Kultury i Sztuki —  Departament Pracy Kulturalno- 
Oświatowej i Bibliotek ogłasza następujące konkursy:

Konkurs na opis doświadczeń z zakresu pracy bibliotecznej z dziećmi 
lub młodzieżą.

W a r u n k i k o n k u r s u

1. W konkursie mogą brać udział bibliotekarze publicznych bibliotek powszechnydh
2. Tematy prac:

1) Opis doświadczeń w  zaifcresie ifcierowania czytelnictiwem jednego lub kilkorga 
dzieci,

2) Opis doświadczeń w zakresie organizowania czytelnictwa młodzieży szkolnej 
do ilat 18.

Praca pierwsza powinna uwzględniać cłiarakterystykę czytelnika(ów), jego(ich) 
■warunki domowe, stosunki w  szkole, w  organizacjach, w zespole dziecięcym itd., 
metody oddziaływania bibliotekarza, osiągnięcia i trudności.

Praca druga powinna uwzględnić metody zjednywania młodzieży pozaszkolnej 
do lat 18, jej zainteresowania, sposoby poradnictwa, środki propagandy, wyniki 
pracy i trudności.

3. Praca powinna obejmować co najmniej catery strony maszynopisu.
4. Praca nie może być uprzednio drukowana,
5. Tdrmin składania prac do Ministerstwa Kultury i Sztuki upływa dn. 1.VIII.1959 

roku. Prace powinny być podpisane godłem, do pracy dołączona koperta z na
zwiskiem i adresem autora.

6. Jury komikursoi powoła Ministerstwo Kultury i SatukL
7. Wyniki konkursu będą podane 1.X.1959 roku.
8. Nagrody: 2 pierwsze po zł 2 000, 4 drugie po zł 1 000, 6 trzecich po zł 500. 

Konkurs na pracę z zakresu krytyki współczesnej literatury dla dzieci
i młodzieży

W a r u n k i  k o n k u r s u

1. Uczestnictwo w  konkursiei jesit nieograniczone.
2. Tematem pracy może być:

1) Monografia współczesnego autora,
2) Chai-akterystyka dzdału literatury dziecięcej (np. powieść fantastyczna),
3) Analiza wybranego problemu (np. międzynarodowa przyjaźń w książkach 

dla dzieci).

3. Praca ni'e może być uprzednio driakowana.
4. Wymiary prac powinny mieścić się w granicach od 2 do 5 arkuszy autorskidłi,
5. Termin składania prac upływa dn. 1.X.1959 r. Obowiązuje data stempla pocz

towego.

6. Prace podpisane godłem należy przesłać do Ministerstwa Kultury i Sztuki 
z dołączeniem zamkniętej koperty z nazwiskiem i adresem autora.

7. Wyniki konkursu będą ogłoszona 15 grudnia 1959 roku.
8. Jury konkursu powoła Ministerstwo Kultury i Sztuki. •
9. Nagrody wynoszą: pierwsza zł 10 000, 2 drugie po zł 6 OOa, 3 trzecie po zł 4 000.
10. Nagrodzone prace są własnością Ministerstwa Kultury i Sztuki, które zastrzega 

sobie prawo druku (honorarium autorskie wg obowiązujących stawek). '



Cena zl 3.50

ADMINISTRACJA WYDAWNICTW SBP MA JESZCZE DO DYSPOZYCJI

INFORMATOR BIBLIOTEKARZA  

na rok 1959

Czwarty kolejny rocznik podręcznej encyklopedii wiedizy zawodowej i ogólnej, 
niezbędnej dia każdego bibliioitekarza, nauczyciela,, działacza kulturalno-oświatowego, 
księgarza i miłośnika książki.

Z t r e ś c i :  Stowarzyszenie Bibliortekarzy Polskich. Oświata i kultura w  licz
bach. Fachowe biblioteki zaikładowe. Przepisy prawne dotyczące bibliotek. Szkoły 
wyższe w  Polsce. Przegląd po l^ iej literatury fachowej. Katalogi księgarsikie. Biblio
grafia Polska Karola Estreichera. Bibliografie bieżące narodowe obce. Historia ma
teriałów d Przyborów pisarsikich. Arkusz autorski, wydawniczy i drukarski. Polskie 
rocznice literackie w  r. 1950. O nagrodach literackich. Polskie instytucje wydaw
nicze. Czasopisma literacko-spoleczine. Wielkie biblioteki świata. Życiorysy wybit- 
niejszjrch bibliotekarzy i bibliografów polskich, założyciela bibliotek, wydawców, 
księgarzy i antykwariuszy. Polskie zbiory kartograficzne. Mechanizacja pracy w bi
bliotekach. Mikrofilmy i inne formy mikroreprodukcji. Stopniowanie trudności 
książek. Powieść biograficzna. Kieruniki literackie w Polsce do 1914 r. Teatry w Pol- 
»ce. Krótki słownik teatralny. Pamiętniki i wsipomnienia ludzi polskiego teaitru 
otraz wiele innych informacji i omówień na. różne tematy.

Estetyczna szata zewnętrzna, druk na wysokogatunkowym pelurze, barwne kalen
darium z oznaczeniem świąt państwowych i kościelnych, trwała oprawa płócienna, 
poręczny format.
S. 224 Cena zł 20,—

W AR U N K I PRENUM ERATY  

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

Zgłoszenia na prenumeiratę przyjmuje Administracja Wydaw
nictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa, Konopczyń
skiego 5/7 konto PKO —  1-9-120056 lub N B P -Y II O/M 1531-9-1383.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7

Warszawska Drukairnie Naukowa. Zam. 127 Pap. druk. sat. kl. V, 60 g. B-1 
Nakład 8 000 egz. Obj. 2 ark. druk ukończono w kwietniu l:9'5i9 r. W-70


