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BI BLI OTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA 
NR 6 WARSZAWA 1959 ROK XXVI

M. DEMBOWSKA 
Wansziawa

SEKCJA BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA 
HADY KULTURY I SZTUKI

D'niia 21 kwietniiia :br. odibyło się pierwsze plemrae psosiedzenie Sekcji 
Biblioitek i Czytelnictwa Rady Kultury i  Sztuki przy Ministrzfe' KuRtury 
i Sztuki. W zebraniu wzięło udział 30 bibliotekarzy reprezentujących 
biblioteki różnych sieci i typów, powołanych na członków Se^kcji przez 
Minifetra Kultury i Sztuki w  porozumieniu ze Stowarzyszeniem Biblio
tekarzy Polskich oraz zaintertesiowanymi reBor̂ tamî  i orgainiizacjiami.

Omó̂ ^̂ ie[nli'e zaidań i programu 'działalności Sekcji poprzedzić należy 
kró‘tką 'historią jej powstania. W tym celu przypoirmieć trzeb'a trwające 
od szeregu lait staramia świata bilbliotekarskiego o powołanie do życia 
centralnego organu 'kierującego polityką bibilioteczną państwa, organu, 
którego zadaniem byłoby czuwanie nad prawidłową organizacją i roz
wojem bibliotek oraz opieka nad sprawami zawodowymi bijblotekarzy.

Brak takiego organu — po, zHikwidowaniu w  r. 1951 Naczelnej Dy
rekcji Bibliotek —  doprowadził db osłabienia czy nawet rozerwania wię
zi pomięidizy bibliotekami podległymi różnym resortom, utru'dnił, a nie- 
raiz wręcz uniemożliwił współpracę* bibliotek, zaważjrł równitez ujemnie 
na świadomości zawodowej bibliotekarzy, na poczuciu solidarności i zro- 
zTjimieniu potrzeby wspólnego dlziałania *.

Dlatego — począwszy od Konferencji Krynickiej w  1951 r. opinia 
świata biblioftekarskiego domaga się przywrócenia jedności polityki pań
stwa w  stiosunku dO' wszystkich bibliotek, które —  mimo, wszelkich różnic 
w  z,adaniach i metodach pracy —^mają wiele spraw wspólnych, a przede 
wszystkim jeden wspóilny cel — jak najpełniej‘sze udostępnienie społe- 
czieństwu powierzionych ich pieczy dokumentów nauki i kultury.

Pełną reallizację postulatu w  sprawie jedności polityki bibliotecznej 
widzą bibliotekarze w reaktywowaniu Naczelnej Dyrekcji Bibliotek,

* Por. Horodyislki: O jedność naszej poUtyfki biiMiiotecznej. „BMioiteikQirz“ 1966 
nr 7, s. 1»5— 1S9.
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której idea ma w  Polsce dawne i chlubne tradycje, wywoidzace się z pro
gramu Komisji Edukacji Narodowiej, i której utworzenie w pierwszych 
latach istnienia Polski Ludowej stanowiło jedno z najdonioślejszych 
i najbardziej postępowych wydarzeń w  historii polskiego bibliotekarstwa.

Gdy jfednak niełatwo jest odzyskać raz utracone p^ozycje i oidbudó- 
wać —  w obecnej sytuacji administracyjnego^ roziproszenia biblioteik po 
rozlicznych iresortach —  Naczelną Dyrekcją Bibliotek jako organ jedno
litej władzy państwowej, trzeba szukać innych fotm uregulowania spraw 
bibliotecznych. Stąd powstał, projekt powołania do życia organu facho
wego o charakterze społecznym —  Państwowej Rady Bibliotecznej, której 
zadaniem byłoby, mówiąc najogólniej, kierowanie polityką biblioteczną 
w  skali krajowej i uzgadnianie działalności bibliotek różnych sieci.

Opierając się n'a uchwale Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy w  ro
ku 1956, stwierdzającej „koniieczność powołania centralnej ponadresorto- 
wej komórki koordynującej, która by sprawowała nadzór i opiekę nad 
całością spraw bibliotecznych” , Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
wspólnie z Radą Naukową Biblioteki Narodowej wystąpiło do Prezesa 
Rady Ministrów z memoriałem uzasad^niającym potrzebę piowołania przy 
Premierze Rady Bibliotecznej oraz zawierającym projekt jej organizacji. 
W tej samej sprawie zwrac âłO' się Stowarzyszenie do Komitetu Central
nego Partii, a także do Komisji Seji]fiowych Oświaty i Nauki oraz Kul
tury i Sztuki. Starania te jedn^ak nie dały rezultatów, mimo żê  sejmowa 
Komisja Oświaty i Nauki na posiedzendu w  dniu 7.X. 1957 {na którym 
byli obecni przedstawicieile Stowarzyszenia) p'0wzięła uchwałę domaga
jącą się powołania organu koordynującego politykę biblioteczną.

W tej sytuacji, gdy koncepcja Rady Bibliotecznej przy Prezesie Rady 
Ministrów okazała się piraktycznie niemożliwa do zrealizowania w naj
bliższym czasie, Zarząd Główny Stowarzyszenia Biblioitekarzy Polskich, 
na plenarnym posiedzeniu w  dniiu 11 października 1958 uznał za wska
zane przyjęcie propozycji Ministra Kultury i Sztuki utworzenia przy tym 
resorcie Sekcji Bibliotecznej jako jedbej z sekcji Rady Kultury i Sztu
ki, działającej na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18. 
stycznia 1958 r. (Mon. Pol, nr 9 poz. 43).

Zgoda na tę koncepcję, jako jedynie realną w obecnej sytuacji, nie 
oznaczała oczywiście rezygnacji z drżenia do utworzienia w  przyszłości 
organu międzyresortowego, omawiana uchwała Zarządu Głównego SBP 
głosi bowiem wyraźnie: „...Stowarzyszeniie Bibliotekarzy Polskich doma
ga się utworzenia organu, który skupiałby najwybitniejszych przedsta
wicieli bibliotek wszystkich typów dla wysuwania zasadniczych wnio
sków w  zakresie prowadzenia jedholitiej polityki bibliotecznej w  całym 
kraju. W c h w i l i  o b e c n e j  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
przyjmuje propozycję utworzenia tego> organu przy Ministrze Kultury 
i Sztuki i zgłasza gotowość współpracy przy utworzeniu tego organu“ .

Powołanie organu do spraw ogólnej polityki bibliotecznej przy Mini
strze Kultury i Sztuki ma formalne uzasadnienie w fakcie, że temu wła
śnie ministrowi przekazała ustawa z 31 października 1951 r. obiowiązek 
opieki merytorycznej nad wszystkimi bibliotekami, wynikający z dekretu
o bibliotekach, który to obowiązek nie był dotychcz:as' —  jak wiadomo —  
faktycznie wykonywany.
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Sekcja Bibliotek i Czytelnictwa Rady Kuitury i SztuM, utworzona 
dzięki staraniom Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w  porozumieniu 
z zainteresowianymi resortami i organizacjami, rozpoczęła swoją dzia
łalność pod pomyślnymi auspicjami. Zebrani na pierwszym posiedzeniu 
przedstawicdeie bibliotek różnych sieci ustosunkowali się pozytywnie do 
faktu powstania Sekcji, widząc w  niej pierwszy etap na dro^ e do peł
nej realizacji idei międzyresortowego organu, koiordynującego. Wyrażono 
przy tym słuszny pogląd, że skuteczność prac Sekcji zależy w  dużej mie
rze oid positawy samych bibliotekarzy, od zrozumienia potrzeby wzajem
nej współpraicy w  imię wspólnych interesów zawodowych oraz w  celu 
zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju dla wszystkich bi
bliotek.

W toku dyskusji nad programem 'dziaŁainości Sekcji ustalono, że jej 
zadaniem jest opini'owanie i wnioskowanie w  sprawach ujeidnoldcenda 
polityki bibliotecznej w  skali krajowej, a w  szczególności: 1. inicjowanie 
i opiniowanie projektów norm prawnych w  zakresie bibliotekarstwa,
2. przygotowywanie wnioisków w  sprawie współpracy bibliotek różnych 
sie'ci, 3. przygotowywanije wniosków zomierziających do ujednolicenia wy
magań kwahfikacyjnych i systemu szkolenia bibliotekarzy, 4. inicjowa
nie współdziałania instytucji i organizacji maukowych, kulturalnych 
i oświatowych w zakresie upowszechnienia czytelnictwa, 5. inicjowanie 
i popieraniie badań związanych z problematyką prac Sekcji.

Prace Sekcji będą prowadzone w  .zespołach roboczych zajmujących 
się poszczególnymi zagadnieniami. Postanowiono powołać zieispoły do 
spraw: 1. pracy oświatowo-kulturalnej .bibliotek, 2. czytfelnictwa mło
dzieży, 3. nowelizacji dekretu o bibliotekach, 4. pragmatyki bibliotekar
skiej, 5. kształcenia bibliotekarzy, 6. budowniictwa biblioteczniego, 7. po
lityki gromadzenia zbiorów, 8. katalogowania alfabetycznego, 9. poli
tyki wydawniczej i księgarskiej. W pracach ostatniego zespołu wezmą 
udział poza bibliotekarzami wydawcy i księgarze, których przedstawiciele 
wchodzą również w s.kład Sekcji. Ponadto uznano potrzebę utworzenia 
specjalnego ziespołu doi spraw bibliotek fachowych (technicznych), po
nieważ te biblioteki, rozproszone pô  licznych resortach, nie mają dotych
czas ośrodka koordynującego ich prace i reprezentującego ich interesy.

Sekcja Bibliotek i Czytelnictwa powinna rozwijać swoją działalność 
przy jak najściślejszym porozumieniu i współpracy z innymi instytucjami 
i organizacjami zajmującymi się sprawami bibliotek. Wchodzą tu w  grę 
adpowiednie komórki administracyjne poszczególnych resortów, organy
o charakterze fachowo-naukowym, jak np. Komisja do Spraw Bibliotek 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub Komisja Bibliotek i Bibliografii 
PAN oraz organizacje społeczne, np. Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
Związek Zawodo'wy Pracowników Kultury, a przede wszystkim —  Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które reprezentuje opinię najbardziej 
uświadomionej grupy bibliotekarzy.

Ta opinia widzi w  powstaniu Sekcji Bibliotek i  Czytelnictwa Rady 
kultury i Sztuki pierwszy krok na drodze prowadzącej do jedności poli
tyki bibliotecznej.

Maria Demhoioska
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,T. ZARZĘBSKI 
Warszawa

PUBLICZNE BIBLIOTEKI POWSZECHNE 
W ROKU 1^58

„Kulturę narodu mierzy się nie tyle wartością jego lite
ratury, co rozpowszechnianiem książek, statystyką ruchu 
wydawniczego i czytelnictwa^.

Helena [Radlińska 
„Książka wśród luidzi“ , 1046

Minął rok 1958 i chociaż daleko westzliśmy w  następny, warto byłoby 
spojirzjeć wistecz na pracę wykonaną przez wielką armię pracowników 
publi-cznych bibliotek powszechnyicih.

Świadomi jesteśmy społecznej wartości naszej pracy, ale wielkości 
naszego wkładu w  kuiturę ogólnonarodową nie jesteśmy w  stanie okre
ślić. Spójrzmy więc na pośrednie wyznaczniki naszeigo 'działania —  liczby, 
a poprzez nie — na trudności i niedociągnięcia w  nasBej pracy. Przestrzec 
by jeidnak nalieżało tych, którzy chcieliby wyłącznie i wprost, ma poidsta- 
wie statystyki, wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Dane statystyczne 
ukazane w związku i w zależności od innych danych, powinny Jbyć tym 
tylko dla dalszej analizy j'akoiściowej, czym są dla lekarzia ,,skargi" cho
rego —  pozwalają wykryć miejscą chore, a po ich dokładnej anaHzie po
stawić dia^Oizę i... leczyć.

1. Placówki biblioteczne
Sieć prublicznych bibliotek powszechnych w dhiu 31.XII. 1958 r. skła

dała się z 5 924 bibliotek, 670 filii bibliotecznych i 22 084 punktów bi
bliotecznych.

W ogólnej liczbie bibliotek było:
4 miejskie biblioteki publiczne w  miastach wydzielolnych z województw, 

a mianowicie’: w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie,
12 wojewódzkich i miejskich bibliotek p;iiblicznych w  województwach: 

(kieleckim, lubelskim, białostockim, olsztyniskim, koszialińskim, szcze
cińskim, zielonogórskim, wroicławskim \ opolskim, katowickim, rze
szowskim,

5 wojewódzkich bibliotek publicznych w  województwach: warszaw
skim, bydgosikim^, poznańskim, łó'dzkim, krakowskim,

65 miejskich bibliotek publicznych w  miasitach stanowiących powiaty, 
jak np.: Płock, Kalisz, Nysa, WaHbrzych, Zakopane,

266 powiatowych i miejskich bibliotek publicznych dla miiast będ'ących 
siedzibami powiatowymi rad narodowych i dla powiatów, jak np.: 
PiMBP w Bochni, Mławie,

56 powiatowych bibliotek publicznych wyłącznie dla powiatów,
391 miejskich bibliotek publicznych w  miastach nie stanowiących po

wiatów i nie będących ;siedzibami powiatowych rad n'arodowych.

 ̂ Pełni onâ  funkcję MBiP dila miasta WrOiCławLa wydzielonego z wojewódzitwa. 
2 Z siedzibą w ToTuniu.
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Tahl. 1 — Liczba mieszkańców na 1 placówkę (bibliotekę lub filię) w miastach 
i osiedlach oraz na wsi — w skali województwa (liczby oznaczają tys. mieszkańców).

7 dzielnicowych bibliotek publicznych (5 we Wrocławiu, po 1 w Kra
kowie i w  Szczecinie),

110 osiedlowych bibliotek publicznych,
5 008 gromadzkich bibliotek publicznych.

Licziba bibliotek gromadzkich nie pokrywa s|ę z liczbą jednostek 
administracyjtiych na wsi. Mimo ogromnego wysiłku włożonego w  zoirga- 
nizowanie po 1954 roku 2 011 bilbliotek gromadzkich —  w 39,9% gromad 
administracyjnych nie ma bibldotek. Czy jednak słuszne jest organizo
wanie pełnej sieci placówek na wsi? W jiakim stopniu, do jakich wysoko
ści kosztów usług opłacalne jest prowadzenie bibliotek z niemniejszym 
księgozibiorem niż 2̂ /2 tysiąca tomów- w miejscowościach zamieszkałych 
przez 2 tysiące i mniej mieszikańców?
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Zagadimema te są obecnie iprzedimiotem dyskusji i nozważań. Wyra
zem tego jest niewielkie w  stosunku do lat poprzieidim̂ cłi zwiększenie się 
liczby biWiotek igromadakich a także podjęty w woj. koszalińskim 
eksperyment zmierzający do tworzenia wiejiskich rejonów ibitoliotecznych 
niezalieżnie od podziału adminiistracyjnego powiatu.

Stosunek liczby bibliotek w  miastach i na wsi do licziby 'mieszkańców 
przedstawia talblica 1. (Tablica nie uwzględnia miast wydzielonych z wo
jewództw).

Jak wiadomo, działalność bibliotek a w szczególności bibliotek na wsi 
uzupełniają punkty biblioteczne.

W r. 1958 było 22 084 punktów bibliotecznych, w  tym na wsi 20 740. 
Z punktów na wsi korzystało prawie 45,7Vo ogólnej liczby czytelników 
mieszkających na wsi, zaś suma wypożyczeń w  wiejskich punktach biblio
tecznych stanowi 40,2“/o ogólnej liczby wypożyczeń w  placówkach wiej
skich.

II. Księgozbiory

W ostiaitnim dniu ubiegłego roku było w  publicznych bibliotekach 
powsziechnych 27 056 000 tomów, oo w  stosunku do stanu z r. 1957 sta
nowi wzrost o 6,l®/o (1 561 000 t.).

Ruch księgozbioru przedstawia się następująco: 
stan w dniu 31.XII. 1957 25 495 000

prz^^było ll,6»/o) 2 956 000 28 451 000
w tym: z zakupu (8,2%) 2 097 000

Ubyło (5,50/0) 1 395 000 1 395 000

stan w dniu 31.XII. 1958 27 056 000

Należy jednak zaznaczyć, że rzeczywisty przybytek i uibytek jest 
mniejszy o 439 000 tomów, ponieważ tyle właśnie przekazały sobie wza
jemnie p^lacówki sieci publicznych bibliotek powszechnych.

Stan zaopatrzenia w  fesiążM w  stosimku ido liczby mieszkańców przed
stawia się niejednolicie na terenie poszczególnych województw. Sytuację 
tę ilustruje tablica 2.

W skali ogólnokrajowej zbliżamy się do liiczby 1 tom na 1 mieszkań
ca (0,93 t.). Niektóre województwa wskaźnik ten przekrocz^^-ły, jak np. 
woj. koszalińskie — 1,39 t., bydgoskie —  1,32.,  ̂ szczecińskie —  1, 29 t., 
olsztyńskie — 1,29 t., zielonogórskie — 1,24 t., poznańskie 1,14 t., opol-

® Rzeczywista licaba Ibdbllioitek gromiadzkiclh założoinyich w rofeu 1956 tnudma jest dio 
ustalenia, ponieważ prawie w  każdym województwie zlikwidowano liuib skomaso
wano kilka ibibliotek na skutek zmian w  podziale adminisitraicyjnym. Ze zbiorczych 
sprawozdań wojewódzikich wynika, iż zoinganizowano ok, l:5iO bibliotek ignomadzikich, 
zaś zlikwidowano łącznie 97 bibliotek; pozostała licziba wykatziulje bezwiględny przy
rost bibliotek gromadzkich.

 ̂ Tutaj w ogólnej 'liczbie tomów znajdują siî  bogate zibdory o cihara'kterze nau
kowym (MBP w  Bydgoszczy i Toruniu).
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skie — 1,03 t. Są jednak i takie województwa (miasta wyidzielone z wo
jewództw), któryni daleko jeszcze do wskaźnika ^ogólnopolskiego. Do 
grupy tej należą: m. Wrocław —  0,36 t., m. Łódź — 0,49 t., m. Kra
ków —  0,52 it., woj. katowickie 0,68 t.

Czym wytłumaczyć te dość znaczne różnice, jakie występują między 
województwami? Spójrzmy na poniższe, bardzo wymowne zestawienie:

Województwo 
(miasto wydzielone 

z województwa)

zł
na zakup 
książek 

na 1 mieszk.

zł
na prenu

meratę cza- 
sop. na 1 
mieszk.

Przeciętna 
cena 

1 tomu za
kupionego 
w r. 1958 

w zł
Polska

m. Warszawa 
opolskie 
szczecińskie 
koszalińskie 
bydgoskie 
zielonogórskie 
olsztyńskie 
białostockie 
poznańskie 
gdańskie 
krakowskie 

m. Kraków 
łódzkie 
wrocławskie 
kieleckie 
katowickie 
lubelskie 
warszawskie 

m. Łódź 
m. Wrocław 
m. Poznań

rzeszowskie

1,25

2,33
2.05 
1,98 
1,90 
1,75 
1,62 
1,54 
1,37 
1,25 
1,23- 
1,21 
1,19 
1,18 
1,17 
1,07
1.06 
1,04 
0,94 
0,78 
0,73 
0,71 
0,51

0,16

0,33
0,23
0,37
0,27
0,15
0,19
0,20
0.15
0,14
0,16
0,10
0,18
0,13
0,14
0,17
0,15
0,17
0,08
0,16
0,16
0,16
0,12

20,0

28,8
19,9
22,8
19.0 
20,2
19.6
19.0
17.6 
18,8
19.8
19.1
21.8 
21,0
19.3 
18,8
21.6
18.4
17.5 
31,0 
23,3 
31,8
8,25

Niskie kwoty, jakimi dysponują ibiiMioteki na zakup książek, zmuszają 
je, j'ak to ma miiejsce w  przypadku Rzesziowa, do kupowania książek tań
szych. Albo, jak to ma miejsce w przypadku innycih województw ((m. Po
znań, m. Łódź, woj. warszaws'kie), do kupowania mniejszej liczby feiążek.

Miasto Pozauań i Łódź dysponują na głowę mieszkańca bardzo niskimi 
kwotami, kupują natomiast 'książki i czasopisma w  przeciętnej cenie 31 zł 
za tom. Biblioteki te mając bogaite i wartościowe zbiory muszą je ra- 
cjonainie uzupełniać, aiby nie zagulbić kontaktu war‘tościoweigo zbioru 
ze współczesną myślą badawczą. Ale czy może się to odbywać kosztem 
szeroldch rzesz czytelników poszukujących książek beletrystycznych i po
pularnonaukowych?
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Ten trudny do rozwiązania (proiblem występuje w każdej więikszej bi
bliotece działającej w  mieście. Dlatego też ustalenie p e ^ y o h  proporcji 
między śro'dkami przeznaczanymi na uzupełnianie zbiorów o charakterze 
prezencyjnym i pozostałych, szeroko udostępnianych do domu, powinno 
być przeidmi'otiem nie instrukcji, ale ożywionej dyskusji, w prasie facho
wej. Poza tym wydaje się, iż byłoby bardzo wiskazane ustalenie mini
malnych nakładów na zakup książek w  przeliczeiniiu na mieszkańca i w od
niesieniu do. ro'd!z.aju placówki bibliotecznej.

W sprawach tych bilbliotekarze muszą ziając stanowisko, a następnie 
domiagać się przydzielania śro'dków finansowych na zakup książek w tej, 
wysokości, jak tego wymagają istotne potrzeby bibliotek.

III. Udostępnienie zbiorów

Z publicznych biblidtek powszechnych korzystało^ 3 063 000 czytel
ników®, co stanowi 10,6°/o liczby mieszkańców. Z liczby tej w  biblio
tekach gromadzkich i punktach bibliotecznych korzystało: 1 670 000 czy- 
te^lników, co stanowi 10,,8®/o licziby mieszkańców wsi®. W stosunku do 
stanu w  dniu 31.XII. 1957 liczba czytelników wzrosła o ok. 58 000 czy
telników'^, co stanowi w stosunku do liczby mieszkańców wzrost o 0,03®/o

Przeprowadzając jednak dokładniejszą analizę odpowiednich liczb zo
baczymy, że w  roku ubiegłym z placówek sieci publicznych bibliotek po
wszechnych przestało wypożyczać książki ok. 136 000 czytelników w wie
ku powyżej 14 lat, qo  w  stosunku do stanu w  dniu 31.XII. 1957 r. stanowi
4 ,50/ 0.

Oprócz czytelników wypożyczających książki do domu, czyteilnie bi
bliotek odwiedziło 2 981 000 osób korzystających na miejscu z książeik 
i czasopism.

Procentowy wskaźnik liczby czytelników w stosunku do liczby mie
szkańców obrazuje w poszczególnych województwach (miastach wydzie^- 
lonych z województw) tabl. 3. Zdecydowanie najwyższą pozycję zajmują 
biblioteki woj. bydgoskiego —  osiągając 15,7®/o. Przekroczyły skalę 
ogólnokrajową woj.: koszalińskie —  13,lVo, białostockie — 13,0®/o, szcze
cińskie — 12,8®/o, zielonogórskie — 12,6®/o, poznańskie — 12,6Vo, kie
leckie —  12,5®/o,, rzeszowskie —  12,P/o®, warszawskie—  ll,9Vo, olsztyń
skie —  10,9 Pozostałe siedem województw niie osiągnęło przeciętaej 
ogólnokriaj owej.

® Za c^telmdfca uważa się każdą losioibę zarejesltrowaną w  bM iotece luib ipiiinikcie 
bilblioitecznym, która wyipożyczyia do diomu przynajmiriłej jediną książkę w  ciągu roku.

® W rzeczywistości procenit mieszkańców wsi koraysitającyclh z bliiMiołek jest 
nieco wyższy, ponieważ wiele osób często dojtódżarjącyoh ze wsi do miasta koirzysita 
z lepiej zaopaitrzonych bibliotek miejskicth.

 ̂ W iRoiCiznikiu Stetystyczinym w  r. 1058 podarno iitzlbę 3 0451000. Jest to licziba 
za diuża o  40 000 wskutek pomyłki w  woj-, łódzkim. ORóżnice w  procencie czytelników 
w  stosunku do danych zamieszczonycih w  Rioczniku Statystycznym pochodzą stąd, 
że GUS iprzy olbliczaniu ®/o czytelników bierze zai podstawę średnią liczibę mieszkań
ców w  roku, ®/o piodany w  artykule, olbliczony jesit w stoBunku do istanu w  dniu 
31. XII.

® Na wsi 'tj l̂ko 10,0®/o.
® Nieznaicznie ponad p-rzecięltną ogólnokrajową, jeślli lohodzii o  liczbę ogólną czy - 

teflników, wskaźnik dotyczący czytelników na wsi jest znacznde niższy (8,7°/o).
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Niski pro'C€'nt czytelników w miastach wydzielionych z województw 
w zasadzie nie powinien być powodem więikszego niepokoju, bowiem 
możność korzystania z biblioteik innych sieci, różnorodne możliwości 
kulturalnej rozrywki, jaką stwarza duże miasto, w znacznym stopniu 
usprawiedliwiają te biblioteki w  sitosunku diO' bibliotek 'działających poza 
miastami.

Nawet dość pobieżny rzut oka na tabl. 1, a zwłaszcza 2 i 3 wykazuje 
pewien związek przyczynowy istniejący między ilustrowanymi tam 
wskaźnikami w  przeliczeniu na 1 mieszkańca. I tak z. grupy województw, 
które przekroczyły ogólnokrajowy wskaźnik czyteilnictwa, tylko 3 woje
wództwa mają nieco niższy od ogólnopolskiego wskaźnik liczby tomów na 
1 mieszkańca (kieleckie —  0,92, warszawskie —  0,87 t., rzeszowskie —
0,86 t.). Natomiast w igrupie województw, których wskaźnik czytelnic
twa kształtuje się pooiiżej śt-ediniej ogólnokrajowej, prawie wszystkie wo
jewództwa (oprócz opolsikiego — 1,03, wrocławskiego 0,96) nie przekra
czają ogólnopolsikiego wskaźnika.

IV. Pracownicy
W ubiegłym roku zatrudnionych było 6 702 pracowników etatowych 

(w tym: 6 092 pracowników działalności .podstawowej) i 7 430 pracowni
ków niepełnozatrudnionych (w tym: 3 545 — działahiości podstawowej).

Wydajność pracy kształtowała się różnie w różnego rodzaju pla
cówkach. I tak w  bibliotekach mliast stanowiących powiaty w skali ogól
nokrajowej przypada na 1 etatowego pracownika działalności poidsta- 
wowej (w skali ogólnokrajowej) 10 142 wypożyczeń i 871 odwiedzin 
w czytelniach. Najwyższe wyniM osiągają bibliotekarze woj. rzeszow
skiego: 14 240/648 i lulbels'kiego 13 220/2 178; najniższe: woj. koszalińskie
go 7 294/476 i opolskiego 7 387/811.

W bibliotekach gromadzkich^^ w  skali ogólnokrajowej przypada na 
1 pracownika 7 173 wypożyczeń. Najwyższe wyniki osiągają bibliotekarze 
woj. rzeszowskiego: 10 967, bydgoskiego: 10 603, krakowskiego: 10 038; 
a najniższy wskaźnik występuje w woj. opolskim: 3 957, gdańskim: 4 035, 
szczecińskim: 4 508.

Wydaje sięj że należałoby uporządkować w  jakiś sposób zagadnienie 
wysokości obsady osobowej, biorąc za podstawę liczbę mieszkańców, któ
rym biblioteka służy, z popraw"ką w  konkretnych przypadkach uwzględ
niającą obciążenie pracowników (liczba wypożyczeń na 1 pracownika).

Chociaż nie jest słuszne spoglądać na działalność bibliotek wyłącznie 
poprzez liczby, warto chyiba przyjrzeć się podanym na następnej stronie 
wskaźnikom ilustrującym wyniki pracy naszych kolegów w sąsiednich 
krajach.

10 ^  iliczibie pimciowniików pełnozartoTudinionych ogółem 88,2®/o sitaniowią teoMety.
“  Przy oimawiainiu tego zagadmieniia pomijam miasita 'wydzielone z województw 

(Wair!sza'wa:, iPozn-ań, Łódź, 'Wi'ocław, Kraików).
iPraicowiniików niep^nozatrudinioinych przjTÓwniaino dIO' pracowiniików etatowych, 

przyjmując 2 100 goidz. na 1 etat.
Liczone są 'tu ta^kże wypożyczenia w  puniktach biiMioitecznycih.
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Tomów
— na 1 mieszkańca
— na 1 czytelnika

Struktura księgozbioru
— literatura piękna dla dzieci %
— literatura piękna dla dorosłych !
— inne %

Czytelników — nń 100 mieszkańców
— ogółem
— do lat 14
— powyżej lat 14 

Wypożyczeń
— na 1 mieszkańca w tomach
— na 1 czytelnika w tomach
— na 1 książkę =— ogółem

na 1 książkę — z lit. pięknej 
dla dzieci

na 1 książkę — z lit. pięknej
dla dorosłych 

na 1 książkę — z innych

POLSKA

0,93

18.3 
47,9 
32,3''')

10,6
34,7
65.3

1,8
17,5
2,0

4.2

2.2 
0,48

NRD

0,58
5,4

20,1
46,2
33.7

10,7
30,9
69,1

16,8
3,1

4,9

3,6
1,4

DANIÂ )̂

2,2
8,1

25.0

6,5
25,8
3,2

Podane zestawienie należy jednak traktować z dliżą ostrożnością, po
nieważ 'bardzo różnorodne są tradycje kulturalne i warunki (także i ma
terialne) 'działania ibibliotek w  różnych (krajach. A wreszcie z pewnością 
są taikże różnice w ujmowaniu iposzczeigólnych zagadnień.

Zamyikając ten opariy na danych liczbo wy ch ogólny przegląd dzia
łalności bibliotek w r. 1958 trzeba stwierdzić, że mimo różnego rodzaju 
trudności i mimo znacznych czasem niedociągnięć i Ibraków, rok ten 
dorzucił do Oisiągnięć lat poprzednich osiągnięcia nowe, które są dal
szym wkładem całej służby bibliotecznej w dzieło upowszechnienia kul
tury i oświaty.

Tadeusz Zarzehski
I

Dane mg stami w  dmu SIJ^II. I'9i57 r. na podstawie: Łeisitiumigen der allge- 
meirLen ofifonrtlacłien Biibliotheken und der Gewterkscbaftsibibiliioitfhekem 'im Jahre 
119157. „Der Biblioiihekar“ 1958, Heft 8, s. 795—806.

Dane w!g sitanu w dmiu 31.rill. 1058 iwyliczono ma* podsltawie: Aais dem sikandi- 
navisohem. Biicihereiweisen — Daimemank. „Biicherei iund. BildaJing" 1(950 Heft 3, 
s, 131.

Niektóre biiMioteki nie mogą podzielić na gariupy treściowe księgozbioru pre- 
zencyjnego; niepodzielone księgozbiory stanowią l,5®/o ogólnej liczby tomów.
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J. KOŁODZIEJSKA 
Warszawa

BIBLIOTEKI PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII 

Sprawy organizacyjne

Biblioteki publiczne w  Wieilfeiej Brytianii mają już za sobą przeszło 
s'tuletniią tradycję. Po'd!sitawą prawną ich szerokiego' rozwioju stała się 
ustaiwa z 1850 r., która określiła oboiwiązki państwa i  społeczeństwa w  tej 
dziedizime. Rozwój ten gwałtownie przyspieszyła następna uBitawia uchwa
lona przez parlament w 1919 r. Oba te akty prawne, a także wcześniejsze 
tradycjie nadaiją rozwojowi bibliotek powszechnych cham'kter dobrowol
ny, uzależniony jedynie oid inicjatywy lokalnych władż samorządowych.

Biblioteki piowszeChne  ̂ w  milastach kon:trolowane są przez radę miej
ską, w ramach której działa komisja biblioteczna. Analo;gicznie rzecz 
przedstawia się w  hralbstwach, które zasięgiem obejmują większe okręgi 
wiejskie. W skład komisji wcho'dzą bibliotekarze oraz luidzie interesujący 
się sprawami książki i czytelnictwa. Najczęściej są nimi płatnicy podat
ków miejskich, wśród których dominują właściciele' domów. Udział po
datników w  komisjach bibliotecznych jiest ząpewniemem wpływu przed
stawicieli społeczeństwa na rozwój placówek bibiiiotecznych.

Komisje biblioteczne są jedynym rzeczywilsitym organem kontrolują
cym biblioteki z ramienia samorządu lokalnego. Ministerstwo oświaty, 
któremu teoretycznie podlegają także i biblioteiki, korzysta ze swych 
uprawniień kontrolnych tylko w  wyp^adku interpielacji w  piarlamencie: 
miniister oświaty powołuje wówczas komisję dla zbadania sprawy. Moi 
angielscy przyjaciele utrzymują, że ostatnio miało to mdejisce stO' lat 
temu.

Ten faktyczny brak centralnej władzy bibliotecznej stwarza jednak 
tak liczne truidności i niewygody, że niawet przywiąziani do tradycyj 
angielscy bibliotekarze poważnie myślą o odstąpieniu w  tym względzie 
od stuiletrdej tradycji. Opracowano mianowicie projekt utworzenia przy 
mmisterstwie oświaty paroosobowej komórki biblioteczniej. Zadaniem tej 
instytucji (już wkrótce ma ona przystąpić do działania) oprócz spraw
o charakterze unifikacyjnym będzie również opieka mad bilbldotekami, 
które nie mieszczą się w  ramach określonych sieici bibliotecznych (np. Bi- 
^blioteka Polska).

Podstawą należytego funkcjonowania bibliotek są oczywiście dosta
teczne śrO'dki finansowe. Zgoidnie z obowiązującym zwyczajem, uwidoicz- 
nionym w  talbeM podatkowej, na 'biblioteki przeznacza się w  Anglii 5,5 
pensa z każdego funta zapłaconego podatku miejskiego. Dla ilustracji 
warito izaznaczyć, że przeciętny robotnik właściciel 6 poikoijowego dom- 
ku płaci roicznie około 42 funtów pod^atku. Biorąc pod uwagę, że cena 
książki kształtujie się około funta, można przyjąć, że każdy płatnik po
datku komunalnego kupuje bibliotece 1 ksiiążkę roicznie. Nie należy ro
zumieć tego diosłownie, bowiem budżet każdej biblioiteki uwzględnia prze
cież takie elementy, jak płace personelu, koszta utrzymania budynku 
oraz wyposażenie lokalu w  sprzęt i materiały koncelaryjne. Chodzi tutaj 
tylko o przedlstawienie środków, j,akimi dysponuje angielska 'biblioteka.

Przy takich zasadach i organizacji bibliotek powszeclhinych działalność
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poszczególmyclh placówek uzależmona jest całkowicie od Inicjatywy miej
scowego społeczeństwa i samorządu.

Przeprowadzenie szerszej paraleli z naszym ibiblioteikarstwem wydaje 
się niecelowe, gdyż me można porównywać systemów ekonomicznych 
nieporównywalnyich w  swojej strukturze. Nie można jednak zapominać, 
ze początki rozwoju isieci bitoliotek powszechnych u nas opierały się rów
nież o inicjatywę samorządową. Cherlawy rozwój wielu nowozałożonych 
bibliotek gromadzkich ma w większości wypadków swoje źródło w  braku 
zainteresowandia zie strony miejscowych władz.

Organizacja i usytuowanie bibliotek w  Wielkiej Brytanii przedstawia 
się różnie. Głównym elementem w organizacji sieci są biblioteki cen- 
trallne; w  miastach odpowiadają one z grubsza naszym, bibliotekom 
dzi'elnJicowym, na prowincji zaś (w hrabstwach) powiatowym i woje
wódzkim.

Biblioteka centraln.a zarówno w mieście jak i na wsi pełni rolę cen
trali organizującej służbię biblioteczną na podległym sobie terenie.

Biblioteiki hrabstw w swojej funkcji nie różnią się w  zasadzie od bi
bliotek miejskich. I chociaż większość z: nich obsługuje przede wszysitkdm 
tereny wiejskie, to jednak w wielu wypadkach obejmują one także i mia
sta. Biblioteka hrabstwa stanowi centrum z licznymi filiami. Pełni ona 
rolę centrali organizującej służbę biblioteczną na podległym sobie terenie. 
Ze względu na terenową rozległość wielu hrabstw, często poszczególne 
filie stąją się niejako bibliotekami centralnymi niższego stopnia, przyj
mując nazwę okręgowych filii biblioteicznych. Placówki tego typu dy
sponują bibliobusami, których zadaniem jest docierać z książkami db od
ległych, małych gmin. Bibliobusy w praktyce mają zastąpić system ma
łych, kilkudziesięciiotomowych zbiorów, które tworzyłyby rodziaj punk
tów biblióitecznych. Przy doskonałych szosach i dlrogach system ten ma 
w Wielkiej Brytanii pełne możliwości rozwoju.

Miałam okazję obiejrzeć kilkanaście bibliotek d!zielnacowy'Ch w Londy
nie. Urbandstyicznie poszsczególne dzielnice tego miasta przypominają ra
czej odrębne,, samodzielne organizmy miejsikie, tworzące całość pozornie 
przypadkową. Centralne biblioteki tych dzielnic —  co od razu rzuca 
się w  loczy — są bardziej ,,dzi©lnioowe“ , niż np. dzielhicoiwe biblioteki 
wrocławskie. Polega to na fakcie, że są one integralnie związanie z cen
trum handlowym i usługowym, zlokalizowane w miejscu widocznym 
a często także reprezentacyjnym. Lokale większości bibliotek dzielnico
wych są adaptowane w  budy^ach  o pierwotnie innym p>rzeznaczeniu, 
ale nie brak też budynk^ów projektowanych specjalnie na siedziby dziel
nicowych central bibliotecznych. Zresztą w obu kategoriach lokali wa
runki są zwykle bardzo dobre, o czym będę jeszcze mówiła niżej.

Każda z 30 bibliotek dzielnicowy eh Londynu posiania od 6— 10 filii, 
usytuowanych znacznie skromniej, ale także wygodnie i praktycznie; nie
rzadko mieszczą się one w stosunkowo prymitywnych barakach, pozosta
łościach ostatniej wojny.

Przciętna bibliote*ka dzielnicowa liczy od 20 do 40 tys. tomów. Na jej 
strukturę wewnętrzną składa się przeważnie wypożyczialma dla dorosłych,. 
wypożyczalnia dla dzieci, czytelnia dla dorosłych a często także osobna 
czytelnia gazet. Te ostatnie różnią się od naszych czytelni czasopism tyra, 
że trzymane są w nich tylko bieżące dzienniki. Ostatnio zastanawiano się
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nawet nad możliwością Mikwidacji czytelni czasopism, gdyż frekwencja 
w  nich jest na ogół niewielka. Przeważył jednak pogląd, że nawet dla ibar- 
dzo nie'licznej garstki ludizi starych i samotnych warto kontynuować tego 
roidzaju służbę biblioteczną. Stanowisko takie nie wywoła zdziwienia, je
żeli weźmie się pô d uw agę szeroko zorganizowaną opiekę nad ludźmi 
starymi i przywileje;, jakie posiadają oni w Wielkiej Brytanii.

Księgozbiory angieilskich dzielnicowych central bibliotecznych posia
dają strukturę diametralnie odmienną od naszych. Około 70®/o zasobów 
stanowi literatura popularnonaukowa i naukowa, udział z ^  beletrystyki 
0:granlicza siię do pozostałych 30°/o. Przy kompletowaniu tej ostatniej po
mija się wszelkiego rodzaju tanie wydawnictwa w  rodzaju kryminałów,

■ X

■ Filia biblioteczna w Upton.

czy książek sensacyjno-podróżniczych, które zalewają rynek księgarski 
i są masowo kupowane jako druikl jednorazowego użytku, a po prze
czytaniu po prostu wyrzucane. ,

Zasoby książkowe są rozmieszczione na półkach weidług systemu De- 
weya. Księgozbiory pO'dręczne mają charakter naukowy encyklopedyczno- 
informacyjny. Kompletuje się j.e bardziô  star:annie dążąc do nadania im 
cech uniwersalnych.

Frekwencja w czytelniach jest bardzo duża. Najwięcej bodaj korzy
stają z nich londyńscy studenci. Wyda się to zupełnie zrozumiałe, kiedy 
pamiętać będziemy o- dużych odległościach poszczególnych dzielnic od 
centrum uniwersyteckiego i braku zniżek autobusowych. Me bez znacze
nia jest też oczywiście dobre zaopatrzenie bibliotek w  literaturę naukową 
i w większej jeszcze mierze idoskonale ■ zorganizowane wypożyczanie mię- 
dzyibiblioteczne, które praktycznie umożliwia otrzymanie każdej żąd'anej
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Bthlioteka Centralna w Birkenhead.

książki bez wziględu na to, gidzie się gna znajduje. Sprawa ta wymaga 
zresztą osoibnego' omówienia.

Wypożycziame książek jesi bezpłatne, ale przetrzymywianie książek 
poza określony termin powoduje karę pieniężną. Niezwrocenie książki 
z premedytacją jest traktowane jako ki-adzież, prawodawstwo angiels^kie 
przestępstwo to karze więzieniem. W p'ewinym okresie biblioteki angiel
skie stosowały tę zasadę bardzo rygo,rystycznie, nie dopuszczając w  ogóle 
możności pieniężnego pokrycia straty, jaką ponosiła biblioteka skutkiem 
zgubienia książki przez czytelnika. Dziś straty bibliotek są minimalne, 
a kradzieże prawie się nie trafiają.

Bibldjoteki dlzielnicowe prowadzą przy wypożycz:a'lniach książek‘ dla 
dorosłych bogato zaopatrzone wypożyczalnie płyt gramofonowych. Zasoby 
tych wypożyczalń często przekraczają 2 tys. tytułów. Wypożyczanie płyt 
jest 0'djpłatne; za płytę straconą wypożyczający obowiązany jesit zwrócić 
jej równowartość. _

Sprawa zabezpieczenia księgozbiorów bibliotecznych przed nadużycia
mi miała bardzo (poważne znaczenie ze względu na powszeichnie stosowaną 
zasadę wolnego dostępu db półek. System ten przyjmował się w biblio
tekach angielskich nie bez zasadniczych oporów ze strony samych biblio
tekarzy, w  chwili obecnej uważany jest jednak za zjawisko, normalne.

Dwa zasadnicze momenty decydują o, powszechności wolnego dostępu 
do półek. Są nimi, oprócz uzasadnień natury psychologicznej, przede 
wszystkim doBtateczne piowierzchnie lokalowe i uproszczone do minimum 
ziabiegi w ziakresie tzw. techniki bibliotecznej. Centralny druk kart kata
logowych, cenitralna klasyfikacja i katalogowanie realizowane przez Dział 
Bibliograficzny British Museum ułatwiają prace związane z opracowa
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niem księgozbioru. W biibliio.t©kacłi powszechnych ręcznie 'kataloguje się 
w  sporadyczcaych przypadkach. Manipulacje przy wypożyczaniu są tak 
uproszczone, że odszukanie retrospektywne, j^kie książki czytały poszcze
gólne osoiby, jest praktyczndie niemożliwe.

Najibai^dziej rozpowszechniony jest katalog alfalbetyczny, co. oczywiście’ 
przy działowym ustawieniu i wolnym dostępie do półek jest zjawiskiem 
zrozumiałym. Zakupu książek dokonuje bibliote^karz sam albo przy współ- 
Uidiziiale komitetu bibliotecznego. Zadanie to ma o tyle ułatwione, że 
w Wielkiej Brytanii przestrzegany jest ściśle przepis zabraniający wcześ
niejszej sprzedaży książek przed zaznaczoną datą wyjścia. W rezultacie,

i

Fragment czytelni biblioteki w Blackness

książk'a ukazuje się jednoicześnie we wszystkich ksiięgami'ach, co stanówi 
duże ułatwienie dla prowadzącego uzupełnianie księgozbioru.

Przy dużych uproszczenia.ch te^chnicznych i ułatwiemach przy uzupeł
nianiu zbiorów oraz wolnym dostępie do ipółek obserwuje się oigromną 
dbałość o rzetelną -obsługę i wygodę czytelnika. Zasad*y te są bezwzględ
nie przestrzegane i realizowane przez kadrę, której ^kład właściwie pod 
wieloma względami zbliżony jest do naszego. Aby otrzymać pracę w  bi
bliotece,, należy prżejść prziez przygotowanie pieirwszego stopnia, tj. paro
miesięczny kurs dający przygotowanie elementarne. W przygotowaniu tym 
zasadniczy nacisk kładzie się na pamięciowe przyswojenie ^podstawowego 
zasobu tytułów dzieł o charakterze informacyjnym oraz z zakresu litera
tury pięknej i naukowej. Jest to: o tyle uzasadnione, że młodzi kandydaci 
do pracy w  bibliotece zatrudnieni są przeważnie przy udostępnianiu. Pra
ce związane z opracowaniem i zakupem skupiają się .przeważnie w ręku 
jednej lub kilku osób o gruntowniej szym przygotowaniu zawodowym. Na
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stanowiska kierownicze wymagane są kwalifikacje wyższe drugiego 
stopnia. Kierownicy bibliotek dzielnicowych stopień ten posiadła ją.

Uposażenie związanie jieist ze stiopniem przygotowania do zawodu. Oso
by posiadające pełne kwalifikacje drugiego stopnia i zajmujące stanowiska 
ki^enownicze' są bardzo dobrze płatne. Na przykład kierownik biblioteki 
dzielnicowej otrzymuje 25 funtów tygodtdowo, a więc znajduje się 
w  grupie pracowników wysoko uposażonych.

Mimo to płynność kadr jest bardzo duża, chybia nie mniejsza niż u nas. 
V/ynik;a to z dwóch powodów: niskich zarobków bibliotekarzy o mniej
szych kwalifikacjach (7— 8 funtów tygodniowo) oraz dużego napływu do 
l)iblio,teik młoidych dziiewcząt, które aRbo wychodzą z;a mąż, co jies,t równo
znaczne z natychmiasitowym porzuceniem pracy, ;alb:o p̂ o prostu znajdiiją 
sobie pracę lepiej płatną.

Obok tego zjawiska spotkałam się z innym, które miałam możność wi
dzieć również w Czechosłowacji. Cho^dzi mianowicie o pracę w bibliotekach 
ochotników społecznych, nieopłacanych wolontariuszy, wśród których 
przeważają niewiasty, traktujące często tę pracę jako hobby dające w y
tchnienie od nużących zajęć domowych. Wolontariuszkami są przeważnie 
niewiasty starszie, wolne już od kłopoitów związanych z urządzeniem do
mu czy wychowywaniem dzieci. Zjawiako to szczególnie często spotyka się 
na prowincji.

■ O zagadnieniach związanych z udostępnianiem księgozbiorów i upo
wszechnianiem czytelnidtwa postaram się opowiedzieć w następnym nu
merze.

Jadwiga Kołodziejska

M. WYOZÓŁKOWSKA 
Łoiwiicz

WOLNY DOSTĘP DO PÓŁEK DLA CZYTELNIKA W POWIATOWEJ
I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE W ŁOWICZU

Biblioteka- n'asza powstała z połączenia dwóch bibliotek: Powiatowej
i Miejskiej istniejących od 1946 r. Po dwóch latach pracy w dwu oddziel
nych pomieszczieniach otrzymała nowy lokal w gmachu Muzeum w Łowi
czu. Lokal ten składa się z dwóch dużych, wysokich i widnych sal, jednego 
pokoju i szerokiego, widnego korytarza, w którym umieściliśmy czytelnię 
pism. Nie jest to jeszcze lokal całkowicie zaspokajający nasze potrzeby 
(brak bowiem miejsca na oddzielną czytelnię i wypożyczalnię dla dzieci 
oraz na małą czyteilnię naukową), jest on jeidnak dużo lepszy od poprze
dnich lokali biblio te'ki.

Gdy podsunięto nam myśl przeprowadzenia w  nowych warunkach 
eksperymentu przez zastosowanie wypożyczania •książek z wolnym do
stępem do półek (jakkolwiek lokal nie odpowiada całkowicie potrzebnym 
ku temu warunkom), chętme podjęliśmy tę próbę. 14 sierpnia 1958 r. 
otworzona została nasza biblioteka w  nowym lokalu z urządzeniem wy
pożyczalni dostosowanym do nowego systemu wypożyczania.
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1. Księgozbiór i jego ustawienie
M e Ibyło możliwości udostępnienia całego księgozbioru czytielnikom, 

wyibraliśmy więc z beletrystyki książki stanowiące najlepszą część księgo- 
_żbioru, najbardziej poszukiwane przez, czytelników; poza beletrystyką 
umieściliśmy w wypożyczalni p.oezje i dramaty, książki popularnonaukowe 
ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz książki dla dzieci i młiodzieży. Przy 
ustawieniti książek zastosowaliśmy u'kład systematyczny według klasyfi
kacji idziesiętnej Dewey’a. Na regałach umieściliśmy widoczne i wyraźne 
napisy oznaczające działy. W beletrystyce, poezji, działach 91 i 92 wy
pisaliśmy wzdłuż grzbietów całe nazwis;ka autorów i tytułów książek. 
W innych idziałach daliśmy tylko sygnatury umieszczone na kolorowych, 
nalepkach, w innym koilorzie dla każdego działu. Książki , dla dzieci usta
wione zostały W g  poziiomów na regałach niższych specjalnie przygotowa
nych dla idzieci.

Pozostała część księgozbioru znajduje sdę w sąsiednim pokoju (magazy
nie), z którego czytelnik także może wypożyczyć książkę wyszukując ]ą 
w katalogu. Przynosi ją dyżurująca bibliotekarka.

2. Katalogi

S.porządz'one zostały oiddzielne katalogi obejmujące książki wypoży- 
czakii: alfabetyczny i systematyczny wg klasyfikacji dziesiętnej. Trzeci 
katalog obejmuje książki znajdujące się w  magazynie. Książki dla dzieci 
ujęto w katalogach: alfabetycznym ogólnym, wg poziomów i tytułowym.

Nie zdołaliśmy jeszcze sporządzić katalo'gu ogólnego obejmującego 
wszysitkie pozycje znajdujące się w bibliotece, którego potrzebę odczu
wamy.

Jest rzeczą oczywisitą, że katalogi muszą znajdować się w bibliotece, 
aby czytelnik miał możność zorientować się,, jakie książki są w 'księgo
zbiorze umieszczonym na półkach (gdy czytelnik jest przy pólkach, tylko 
pewna część książek znajduje się na miejscu, większość jest u czytelników, 
dlatego ogólną orientację o księgozbiorze może dać tylko katalog).

Niektóre biblioteki' w  Czechosłowacji przy zastosowaniu wolnego do
stępu zarzuciły prowadzenie katalogów, co utrudlniało. pracę biblioteka
rzom i dezorientowało czytelników. Dziwne nawet, że wysuwano to jako 
jeden z zarzutów przieciwko temu systemowi, zamiast przestrzegać pro
wadzenia katalogów w  bibliotekach.

3. Zachowa/nie się czytelników
Prawie wszyscy czytelnicy biiblioteki z entuzjazmem przyjęli wiado

mość o tym, że wolno im podejść do półek i tam bezpośrednio szukać 
odpowiedniej dla siebie książki. Szukają sami bardzo chętnie, wyrażają 
zadowoleniie, że mają bezpośredni dostęp do książki, że mogą zobaczyć, 
co znajduje się na półkach, że mogą przejrzeć książkę, nim ją wypożyczą.

Znaleźli się jednak i tacy czytelnicy, którzy nie chcą korzystać z tego 
przywileju, proszą bibliotekarkę, aby sama wybrała im książkę (na ogół 
w  katalogach sami nie szukają). Są to przeważnie czytelnicy mniej 
wyrobieni, mniej obeznani z książkami i tym trzeba pom'óc, trzeba ich 
otoczyć opieką. Należy bardzo uważać, aby nie zrazić czytelnika do biblio-
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teki, nie zmuszać do szukania samemu na półkach, jeśli czytelnik słabo 
się orientuje i sprawia mu truidiność wyszukanie książki.

Spoza Jbeletrystyki czytelnicy nasi najwięcej korzystają z działów 92, 
91, 61, młodzież także z dzi'ału techniki.

Dzieci i młodzież do lat 14-tu bardzo chętnie szukają sobie książek
i czynią to zupełnie dobrze. Pewnym kłopoitem dla bibliotekarza jest 
codzienne poprawianie ustawienia książek na półkach (poza włączeniem 
zwróconych przez czytelników książek), gdyż czytelnicy przy wyszuki
waniu książek nie zawsze wstawiają je na właściwe miejsce.

4. Zalety i wady systemu —  wnioski

Największą korzyścią woikiego dostępu do książek jest bezpośredni 
kontakt czytelnika z książką, w  wyniku którego czytelnik może przed 
w^ożyczeniiem książki zorientować się, czy będzie ona odpowiaidała jego 
zainteresowaniom.

Poza tym księgozbiór jest bardziej równomiernie wykorzystywany, 
gdyż czytelnik widzi wszystkie książki, nie tylko te, które krążą stale

Fragment biblioteki

wśród czytelników, i może się nimi zainteresować. Szukając bowiem 
w katalogu szuka raczej znanych książek.

. System ten przyciąga cz^elników do biblioteki, wpływa więc na 
poszerzanie się kręgu czytających (w naszej bibliotece w okresie 4̂ /2 
miesięcy — od połowy sierpnia do końca grudnia 1958 r. —  przybyło 347 
nowych czytelników).

Do minusów tego systemu należy zaliczyć następujące sprawy:
1. poitrzebny jest większy loka'1 dla wyp'OŻyczalni, aby czyteM k miał 

dobry i swobodny dostęp do pół^k,
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2. potrzebna szatnia dla czytelników, aiby zostawiano tam okrycia i teczki,
3. potrzebny jest większy personel, aby jedna osoba mogła czytelnikom 

pomagać przy wyborze i jednocześnie pilnować książek*,
4. większa jest możliwość ginięcia książek, niż przy noirmalniie stosowa

nym systemie.
Na poidstawie kilkumiesię'Cznego doświadczenia zdobytego w naszej 

bibliotece własne moje wnioski co do wypożyczania z wolnym dostępem 
do półek są następujące': uważam system ten za korzystniejszy dla rozwo
ju czytelnictwa, dający czytelnikowi dużo zadowolenia z okazji przeglą- 
dama książek, czego nie' d̂ aje przeglądanie katalogów, przyciągający 
czytelników d'0 biblioteki. Poza katalogami: ogólnymi należy sporzą
dzać katalogi zalecające dla czytelników, katalogi recenzji oraz spisy 
informujące czytelników o nowośici'ach włączonych do księgozbioru. Ka
talogi należy prowadzić systematycznie i bibliotekarz winien zachęcać 
czytelników dó przeglądania ich.

Bibliotekarz winien uważać na czytelnika słabo zaawansowanego 
w czytaniu oraz nie zmuszać do samodzielnego szukania książek tych 
czytelników, którzy tego nie chcą robić. Naileży powiększyć personel wy
pożyczalni. Trzeba stwiferdzić, że w  w;arunkach obecnie istniejących 
w naszych bibliotekach nie byłoby możliwe powszechne wprowadzenie 
tego systemu. Jednak niektóre biblioteki posiadające odpowiednie wa
runki lokalowe i personalne mogłyby system ten zastosować w swojej 
pracy.

M, Wyczółkowska

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

SPRAWY BIBLIiOTEK I CZYTELNICTWA W  iPRASIE

Propozycja godna uwagi. — Czytelnictwo literatury naukowej też się liczy. — 
Książki naukowe mogą być interesujące. — Studenci wobec poezji. — Co, jak i po 
co czytają robotnicy w Nowej Hucie? — „Index librorum prohibitorum“. — Względna 
niedostępność klasykóiu. — Najpierw oświata. — We wrocławskim po naradzie 
oświatowej.

Majowe Dni Oświaty, Książiki i Prasy to nie tylko efeMowny kienmasz w wair-i 
szawsikich Aleja'ch Ujazidowskieh-. Ten ogólnoikrajowy obchód daje co roku dzienni
karzom i piuiblicj^itóm okazję do rozważań nad stenem oświalty powszectoej'^ czy
telnictwa itp. To t̂eż <w okresie poiprzedizającym Dni szpalty prasy isą baTidziej niż 
zwyikle nasycone temiatyką szczegóilnie nas interesującą. Nie mało w  tym oczywiście 
rzeczy nieisitoitnych, oikazyjnjych, ale nie brak też rzeteinycih studiów i ciekawych 
felietonów. Mimo to niniejszy przegląd' zaczniemy od droibnej wypowiedzi F e l i k s a  
N a g ó r s k i e g o  w  anlkiecie Imlturainej Trjnbuny Literackiej (j^Klulby między- 
zaikładowe zamiast świetlic w  zatoładaich", Trybuna Literacka, nir 16). Część miano
wicie tej wypowiedzi poświęcona jest sprawie popularyzowiania bibliotek publicz
nych w zakładach pracy: „W  każdym za'kładlzie pracy i każdej in'sty<fcucji winien być

* Uwaga odnosi się tylko dio tych bibliotek, w 'których przy normtalnie prowadzo
nej wypożyczalnii jest t^ k o  jeden pracoiwnik. Zaisaidniczio bowiem system wolnego 
dostępu do półek daje pewne oszczędności w czasie. (Przyp. Redakcji).
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wywieszony aitrafecyjny, przez airtystów opracowany, drukowany wieloibarwn.ie afiisz 
z adresami toitoliotek publicznych danej miejscowości.

Propozycja, ta wydaje Siię szczególnie cenna ze wziględu na ogólny -upadek biblio
tek związikowycłi przy fabrykach i instytucjach, skutkiem' czego robotniik nie zawsze

• wie, gdzie można dostać „coś“ do czyitania. Oczywiście, po afiszach takich nde można 
sobie zbyt wiele obiecywać, aile informacja tego typu jest prostym obowiązkiem 
pracoiwników frontu kultiuralnego.

B o h d a n  S k a r a d z i ń s k i  w a.rtykule „Za dużo powieści“ (Tygodnik Po
wszechny, nr 16) zwraca uwagę na niepokojącą jednostronność lektury naszej inteli
gencji. Skupia się onia mianowicie niemal wyłącznie wokół literatury pięlmej!. ,„Pod 
sankcją najsurowszych rygorów trzeba znać i interesować się (lub przynajmniej uda
wać, że siię m a i interesuje) Kafką, Gałczyńsikim, Steinbeckiem. OSTaitomiast Russela, 
Toyobeego, Kotarbińskiego można zostawić specjalistom."

I Skaradziński konkluduje: „Jeżeli czyta się dla rozrywki, z nudów, dla zaibicia 
-czasu, wtedy mogą wystarczyć „Kulisy“ i bibliote'Czka „Żółtego Tygir3'̂ sa“ . Ale kiedy 
mówi się, bez żartów, o rozwoju intelektualnym, o pracy nad sobą — to nawet 
„Przegląd Kulturalny" i Proust nie wysitarczą. IVzeba brać Myrdala, Znamierow- 
sfkiego, Deweya. I czytać“ .

Zgoda, ale pos'tulalt dotyczyć może tylko inteligencji, a nawet pewniej jej iczęści, 
tzw. inteligencji hałmanistycznej. Pozostaje jedlnak ogromny prooenit społeczeństwa, 
praignąoy zapoznać się w  przystępnej i atrakcyjnej^ formie ze współczesnymi osiąg- 
nięcianii różnych dyscyplin nauki, od soicjologii po nuMeonikę. Niestety, sprawa to 
nie łaitwa, bo nie ma u nas odpowiednich książek.

ZŹwraca na to uwagę B o g d a n  G o t o w s k i ,  podając „'Wydawcom pod roz- 
waigę“ (Przegląd Kulturalny, nr J5) następujące suigestie: ,,„W3̂ a je  się, że zarównio 
wydawcy jak i sami autorzy i odipowiednie placówki naukowe nie dostrzegają po
trzeby takidh publikacji, które byłyby, zachowując wsz,yistkie walory pracy nauko
wej', adresowane do szerokiego kręgu czytelników. Książka naoikowa z bardzo nie
licznymi wyjątkami adresowana jesit dio wąskiego kręgu specjalistów, którzy i tak 
ją muszą przeczytać niezalemie od atrakcyjności formy. Jest toi bardizo naturalne 
przy specjalistycznych monografiach, ale bardzo sizkodliwe jako regu3a. Nawet pod
ręczniki uniwersyiteckie są, wed3?ug zgodinej opinii studientów, pisane najczęściej 
w  sposólb suchy i po prostu nu'dny.“

Jak dotąd jedyną chyba inicjatywą wydawniczą postulowanego gatunku jest 
Biblioteka ,„Prolbilemiów“ . A książki taikie powinny znaleźć się poza seriami, powin
ny oibjąć najszerszy wachlarz dyscyplin i zagadnień. Bo nowoczesność — o której 
tak głośno — możemy osiągnąć tylkO' przez ogarnięcie nowoczesnego stanu wiedzy.

Tymczasem jedlnak nowoczesność wyraża się u nas tylko w  poezji., A  i to od 
strony autorskiej a nie czytelniczej. Przekonuje nas o tj^m ( R o m u a l d  K a r y ś  
omawiając Avyniki ,badań nad stosunkiem situdentów do poezji („Studenci wobec 
poezji"*, Przegląd Kulturalny, nr 15):

„Spośród 13i9 indagowanych 46 osóib (34®/o) podało, że poezję czyta systematycznie. 
Reszta — 66®/o — czyta wiersze przypadkowo luib nie czyta ich wcale (ci ostatni ok. 
20 osób — 14®/o).“

A  jakie są up^odobania 'tych studenickich miłośników poezji?
.„Najpopularniejszym wśróid studentów poetą oikazał się K. I. Gałczjmski, którego 

pojedynczo lub łącznie z innymi autorami wymieniły 62 osoby (4i5i®/o). Na drugim 
i trzecim miejscu znaleźli się Mickiewicz (52 „głosy") i Słowacki (3® „głoisów^)- 
Również popularnymi są Tuwim i Staff (obaj po 28 „głosów"). Lisita dalszych łu
bianych poetów przedstawia się nasitępująco (w nawiasie liczba „głosów"'): Asnyk
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(17), Lermioaatow (12), Pawliikowska i(ia), Binoniewski (U), Goethe <7), Norwid (7),. 
Byron (6>, Baudelaire (6), Puszikin (6), M. Hillar (6), Lechoń (Si), Leśmian (5). Od 
dwóoh do czterech „głoisów“ otrzymali: Schiller, Apoiiinaire, Przyboś, Jesienin., 
Heine, Harasymowicz, Or-Ot, Majakowski, Konopnicika, Kern, Boy, Słonimski, Ko
chanowski, Jasieński, Sztaiudynger, Wierzyński, Załucki, Tetmajer, Krasicki. PonadtO' 
pojedyncze osofoy wymieniły jeszcze 28 autorów. Dopiero w tej grupie znaleźli się; 
Krasiński,, Kasprowicz, Różewicz, Rimibaud, 'Witkacy, Białoszewsiki i innd.“

Tak więc bliżsi nam̂  czasowo znaleźli się na d:ais'zycih miejscach; poezja 
AATispółczesna była przez uczesitników ankiety wręcz aitaikowanai za snobizm, pozer
stwo, niezrozumiałość, nieprzydatność. Ciekawy jest końcowj'- wniosek artykułu: 
„Nad większością wypowiedzi ciąży wyraźnie duch szkoły śreidniej. Już nie tyle- 
terminologia co wyitworzone tam charakteryistyczne skrzepy myślenia związanego 
z 'literaturą pojawiają się naweit u stuidentów humandstycznycih wydziałów uniwers '̂^- 
tetu i paczą wartość wielu wypowiedzi. Analiza materiału zdaje się ogólnie upo- 
waiżniać do wniosku, że stopień poetycikiago w^yrobienial, głębsza jakaś wrażliwość- 
poetycka nie są bynajmniej związane z kieruimkiem Situdiów. Właśnie u studentów 
filologii, których kilkijmastu wypowiedziało się w  ankiecie, z reguły ■■Â ystępuje owa 
szablonowość i zakrzepłość, brak śladów emocjonailnego^ i oryginalniejszego stos^unku. 
do czytanych utworów.“

A  przecież właśnie na absolwentów filologii licizymy^ jiakO' na tych, którzy będą 
bud'zić w  młodzieży miłość i ciekawość do poezji. Oto błędine koło.

Recepcja literatury stała siię pasjonującym tematem nie tylko dla socjologów, lecz 
także dla dziennikarzy. K r z y s z t o f  W o l i c k i  poświęcił ostatnio temu zagad
nieniu dwia obszerne reportaże pO'd wspólnym tytułem. „Rozejrzymy się...“ (Noioa 
Kultura, nr 13 i IS). Na podstawie obserwacji, rozmów i wywiadów dokonanych 
w  Nowej Hucie autor próbuje ustalić stosunek tamtejszego czyteilnika robotniczego 
do książki. Uogólnienia Wolickietgo uznać trzeba za hipotetyczne, gdyż materiał, 
którym posłużył się, jest dość szczupły i przypadlkowy. Są one jedinak ciekawe i war
te, alby pozinał je  szersizy 'krąg pracowników, ‘kulituralno-oświatowycih.

Przede wszysitkim autor ustala drogi, jakimi książka dociera do roibotnika. Za 
najważniejszą i najpowszeciłmiejszą z nich uaniaje wypożycealnie publiczne; niemniej 
istnieje taikże „pokątny“ obieg iksiążki, zwłaszcza, sensacyjnej', ze zbiorów pry
watnych.

Ale są fakty aż itak 'krańco'we, że dziewczęta z 'brygady odrabiają pracę za- 
jedną z koleżanek, któira w  tym czasie czyta: książki, a potem relacj.onuje im treść. ■ 
W związku z tym przykładem warto odnotować popularną formę o p o w i a d a n i a  
książld.“ Jest to właśnie pierwsze, naijprymitj'wniejsze zetlknięcie z książką, które' 
z czasem może rozwinąć się w  prawdziwe zainteresowanie.

W ogóle drogi do książki bywają najrozmaitsze. Często zibliżenie do niej nastę
puje na skutek rady sąsiadki', nierzadko też ro^oczyna się od obowiązkowy cli. Idctur 
szkolnych własnych dzieci. Znikomy wpływ ma tu natomiast „snoibizm międzyśrodo- 
wiskowy“ oraz prasa, radio i ikino. Te ostatnie działają nawet konkurencyjnie w  sto
sunku do książki w  odniesie-niu do oisiób, u których nie dojrzały zainteresowania trzy- 
telnicze.

Celem najprymitywniejszego 'czytelnictwa nie jest rozrywka, lecz poznanie życia 
i dlatego poziom artystyczny 'książikl. jest dla początkującego czytelnika rzeczą obo
jętną: „Anna Karenina" stanowi równie laitrakcyjną P'Ozytcję co „Trędowata" i ta 
z tydh Siamych dokładnie powodów. Mówiąc najogólniej, czytelnik w 'tjnm począt
kowym 'Sitadium wymaga od pisarza, aby nie robił mu żaidnych trudności w  przy-
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ięci'U 'książki jako 'po prostu, relacji o rzecayiwistości, a od itej opisywanej rzeczywi
stości — alby była możliwie IbaTwina i altrak;cyjina.‘‘

Świadome ^upodobania czytelinicze występują dopiero na niejako drugim stopniu 
lektury, ikiedy czytelnika nie tyle pociąga poznanie Ż3̂ ia za pośrednictwem książki, 
ile stosunek książki do rzeczyiwistości. Te zaimteresowania kształtują się w  sposób 
powszechnie znany: klasyka, powieść 'histoi-yczniai i Kraszeiwisiki. Dzieła tego ostat
niego są zresżtą itra^ktowane jako oibietetywne źródło dio dziejów ojczystycii.

Trudno tutaj szczegółowo przedstawić wywody i usita.lenia Wolickiego. Chociaż 
wiele z nich jesit spo'mydh, podkreślić trzeiba zasługę pionierstwa. Dotychczas bo
wiem czyiteilniicitwo rozipaitrywano głównie w sensie ilościoiwym, to zaś je'S't pierwszą 
próbą badania jakościowego nie „co i iie?“ , lecz „jak  i dlaczego?’'.

To pytanie „jak i dlaczego?'* nasuwa się przy lekturze reportażu S t e f a n a  
K o z i c k i e g o  pt. „Przypadki ('wyiboru kiiituraineigo) chodlzą po iudziach“ (Nowa 
Kultura, nr 17). Oto w  Chełmie Luibe^lskim sitwierdzono, że biblioteka miejska tego 
grodu „posiada «w  katalogu książki szkodliwe ze względu na swoją polityczną w y- 
mowę»“ . I że książki te są wypożyczane. Skutek był natychmiastowy.- Kierownik bi
blioteki miejskiej —■ Piwowarczyk otrzymał z miejsca^ wymówienie uimi0'wy o pracę. 
Wkrótce potem zositał usunięty z organizacji partyj;nej przy MRiN. Jednocześnie, na 
teren biblioteki miejskiej wkracza 3-osobo'wa komisja mająca za zadanie usunąć 
książki szkodiliwe." W skład komisji, oprócz nauczyciela, weszli; d3nrekitor zarządu 
budynków mieszkalnych i kieTownilk wydaiału gospodarki komunalnej. Komisja 
usunęła z katalogu: ,,Szarlatana" d „Poleltko' Pana Boga“ Caldwella, „Plięć ma'łych 
świneik“ Christie, ,,Kaliber 6,35'“ Christin®, „O żywą treść demokracji" Fika, „Pierw- 
szy krok w  chmurach" Hłaski, „Królestwo bez zdemi“ Hołuja', „Bajeczna powieść
0 'królewiczu La-fi-Czaniu“ Iłłaikowiczówny<, „Gasnące słońce", „Ostatnich Rzymian"
1 ,„Tiarę i koronę" Jeske-Choińskiego. „Kamienie na szaniec" oraz „Z ośk ę i Parasol" 
Kamińskiego, ,,Sprzysiężenie“ Kisielewskiego.

„Przeraża mnie — pisze Kozicki — że my tu sobie w stolicy w  redakcjach, ka
wiarniach i gaibinetaoh ministerialnych dyskutujemy pięknie-tadnie o konieczności 
wyfooru ikulturalnego, ustalamy po długich wahaniach różnorakie teoretyczne tego 
wyboru determinanty, zasady i warianty, a gdzieś tam daleko, w  powiatowym Cheł
mie nie dysikutują za dużo, tylko od raau., pirzystępują do tego naszego teoretycznego 
moi îelu realizacji".

Sprawa znalazła szczęśliwe zakończenie; iidiotyiczną decyzję komisji C'Ofnięto. Czy 
jednak .niie powtórzy się ona gdzie indziej? Do kogo apelować o czujność i rozwagę?

,.yCzy za dużo klasyków?" zastanawia się J a n  O k o p i e ń  w  L7 numerze Poli
tyki. I odpowiada „że przy całym nasyceniu rynku Masyką zarÓA^no- naj'wybitniejsi, 
jak i mniej wybitni twórcy minionych epok przede wszystkim poeci, nie majią u nas 
kanonu jedlniotomowyoh, łatwo i szyibko wzaiawianych wjrlbofrów ,„diO czytania". Cho
dzi tutaj o wydania nie obciążone aparatem ©rudycyjnym ani nie prowa^dizące czytel
nika za rękę przy pomocy instiruktywnych, lecz nudnych wstępów i przypisów. 
Autor uważa, że takie właśnie edycje, pozwalające czyitelnikowi bezpośredhio obco- 
ŵ ać z daiwną poezją, a nawet prozą, znalazłyby duże powodzenie na naszym rynku 
księgarskim.

Rozważanie spraw czytelnictwa i poczytnośoi książek pozostanie jednak prob
lemem na poły akademickim do:póki podstawowa masa ludności nie będzie posiadać 
wykształcenia przynajmniej w zakresie szkoły powszechnej'. Pisze o 'tym L e s z e k  
G o  l i ń s k i  w  felietonie ,,,Przede ws'zysitkim — oświata" {Tryhuna Ludu, nr ,120): 
„Podiniesienie ogólnego poziomu wykśztałcenia rzutuje w  sposób decydujący na roz
wój życia kulturalnego. Kultura jest niesłychanie 'Czułym sejsmografem powszechnej
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oświaty. Dlatego nieraz syzyfowe są wysiłki naprawdę ofiaTnych, wspaniałych dzia
łaczy ibuiltaoTiailinycłi na wsi — biblioitekareik, nauczycieli, gdy jednocześnie kuleje 
oświata dla doroisłycih.”

Nie wolno więc zapominać, że biblioteka sfcuiteczinie' może dzi<ałać tylkO' na terenie 
solidnie przygotowanym przez szkołę'..

Ten sam autor w  artyikule „Owoice (giru;diniiia''‘ (Trybuna Ludu, nr li05) pisze o zdo- . 
byczaich (kuiltuinailnycih Dolnego Śląiska osiągniętych w  ‘wyniiku „szeroikiej inicjatywy 
sipołeciznej i — pomocy państwa wszędzie tam, gdzie pomoc ta bez ingerencji 
w  spnawy wewnętrzne, jesit potrzebna".

Ta inicjaitywa i pomoc są skutkiem realizacji uchwał ogólnopolskiej narady 
pracowników kuilituiralnio-oświajtowych, która lodbyła się w  gmidniu zeszłego roku. 
Od tego czasu na Dolnym Sląslcu „zorganizowano do tej pory 123 oigniska oświatowe 
w miejsicoiwościach najtoandziej zaniedibanych, ogłoszono konikuirs cizytelniczy dla. m ło
dzieży wiejskiej,, robotniczej i s'z!kolnej, trwają eliminacje do VI Ogólnopolsikiego 
Konkursu Recytatorskiego Roku Słoiwackiego. Proiwadzone są badania zadniteresowań 
czytedniczych młodzieży w wieku poszkolnym, powiększa się liczba tomów w  biiblio- 
tekacłi o 270 000 Wairtościowych książek: liczba tomów w bibliotakach dolnośiąs;kich 
(powszeohnycfh) przekroczy w ten sposób diwa miliony tomów."

To oczywiście tyliko część osiągnięć kulturadnych Dolnego Śląska w ostatnim cza
sie. Przytaczamy je tutaj!, aiby pokazać, że igru'dniowa narada nie skończyła się na 
gadairbiu.

ahc

OD SZTYWNEGO „PROFILU". DO „SERIOMANTI"

Pojęcde „profilu" M^dawniczego w ścis‘lym roziumieniu tego* słowa jest właściwie 
wytworem naszych czasów. Przed wojną, jiaJk również w pierwszych latach powo
jennych prywatne firmy wydam iicze uprawiały wprawdzie niekiedy swoje ulubione 
„pólka", osiągając na nicłi nie byle jakie plony (np. Gebethner 1 WoiLff w  zaikresie 
klasyków po'lskicih. Trzaska, Evert i Michalski w  swoich luksusowych wydawnict
wach „Bdblioiteiki Wieidzy"), ale zasadniczo' pubUkowały one wszystko', co przynosiło- 
jaikiś dochód: od tekstów literackich poprzez podręczniki, nuty, trzecio- i czwarto- 
rzędną beletrystykę aż fi'o książeczek dla dzieci. Podobnie powsitałe już w Polsce 
Ludowej wydawnictwa nowego, socjalistycznego typu prowa.dziiły nieraz w  pierw- 
’szym 'Olkresie swojego^ istnienia, wielokierunikową 'działalność. Tak np. Spółdzielnia 
Wydawnicza „Czytelnik", pomijając już to, że (była prawdziwym gigantem prasowo- 
książkowo-oświaitowo-drukarskim, wydawała w  dziale książek nie tyliko literaiturę 
piękną, ale rówmież podręczniki szkolne, książiki prawnicze, a naiwet broszury z dzie
dziny ogrodnictwa i rolnicitwa. Dopiero w latach 11951'—'1055, w okresie budowy 
scentralizowanego organizmu wydawniczego, zarysowały się tendencje dio utworze
nia na miejsce rozproszonych ^wydawców niewielidej liczby wydawni'Ctw gigantów, 
które .działałyby w  sztucznie od siebie oidizolowanycih „sferacOi wpływów", nie rywali
zując z sobą i nic „zacihodząc" na siebie pod względem tematów i autorów. Tak 
pomyślana specjalizacja, mimo że dawno już zosta.ła zarzucona', zdążyła przynieść 
ruchowi wydaiwniczemu sporo szkód, likwidując w sposób mechaniczny niejeden do
brze się zapowiadający dział (np. dziaiły popuilamonaukowe w  „Książce i Wiedzy", 
„Czytelniku'" i Wydawnictwie MON), maimując niemało cennej inicjatyiwy i pomy
słowości.

Odpowiednio „sprofilowane" zostały dwa największe nasze -wydaiwnictwa: „Czy
telnik" i Państwowy Instytut Wydawniczy. Głównym zadaniem pierwszego miało
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słać się wydawainie literatury wsipółczesinej (debiutawało w  nim, jak podał A. Brom- 
berg IW piraicy „Książki i wydawcy", oik. 150 laiutoirów współczesnych) oraz pisarzy 
dwudziiestolecia, natomiasit PIW O'diw!rócony został „itwarzą iku zamierzchłej prze
szłości" i miał sdę specjalizować w  iklasyce. Z jego pracowni edytorskich wyszło wiele 
wzorowo opracowanych wydań dawnycih poetów i prozaików, z 'erudycyjnymi wstę
pami i przypiisami (m.in. dzieła Ko!chainowskie@Q, KrasdńskiegO', Trembeckiego, Fredry, 
Sienkiewicza, Prusa). Edycje te, wydawane drogo i w  niewielkim nakładzie!, opaitrzo- 
ne obszernym komentairzem, nie itrafiały jednak w  'większościi wypadków do prze
ciętnego odbiorcy, obracając się raiczej w  kręgu toandziej wyrolbionych czytelników, 
przede wszystkim w  środowiskach polonisitycznyich.

W lataclh 1967— 1958, kiedy nunięły sztucane zapory oddiaielając© profile poszczegól
nych wydawnictw, zatarły się po części i granice pomiędzy 'REW-em a ,,,,Cz3nte'lni- 
kiem“ . Ten ostatinî  śmiało wdairł się /na niedositępny d)lań dotąd (za wyjąitkiem pi
sarzy o zdekLairowanyoh poglądach lewicowych) teren współczesnej /beletrystyki za
chodniej, 'wydając Steinbecka, Heminigwaya, Caldwella i Fa/ulknera, fundując „modtną“ 
serię obcych powłieści i opowiadań X X  wieO.<iui, w  kieszonkowym foirmacie, z Nike (na 
o^bwolutce.

■Nie(P'akalanie dotychczas „klasyczny" PIW stał się — o dziwo! — przez pewien 
czas wydiawcą najbardziej „szokujących", wywołujących najżywsze spory i dyskusje 
współczesnych pozycji polskich i obcych Ciemności kryją ziemię" Andrzejewskie
go czy „'Mandaryni" Simone ide Eeauvoir), zakładając „Bibliotekę Powieści X X  wieku" 
oraz do spółki z  „Przekrojem" s-enię nowości współczesnej beleitrjrstyki: „Klub tote- 
resującej Książki". W ogóle stał się PIW fundatorem największej bodaj liczby serii 
książkowych, obejmujących różne ep,oki i rozmaite rodzaije literackie, uwzględniają- 
cych szeroki stopień gustów i upodobań. Wspólną cechą ogromnej większości tych 
niewątpliwie ambitnych i przynoszących chluibę polskiemu ruchowi wydawniczemu 
serii jest jednak, tô  że nie są one olbliczone na masowego odbiorcę, że kursują 
w  'kręgu kiilikiu'dziesięciu tysięcy miejskiej inteligencji. Ostatnio, jak się wydaje, PIW 
powraca w pewnym^ stopniiu do swego da'wn:ego profiiui, dk> tej sferj^ działalności, 
którą 'W swo'im czasie z takim powoidzeniem uprawiał. Świadczy o tym zapowiedziana 
przezeń nowai „Biblioteka Poezji i Prozy", która ma objąć dtzieła klasyków iliiteratury 
polskiej i 'Otoicej w  noiwych opracowaniach, w  niewielkich, poręcznych, drukowanych 
na biblijnym pap-ierze tomikach.

Łamanie barier oniędzywydawniczych sprzyjało ix)zwojowi i innych wydawnictv/. 
Wydawn'icitwo MON, 'które 'do ro'ku D9I5I5' ograniczane było niemal wyłącznie do tema
tyki wojsikowej, w  ostatnich lataich pod j^ o  szerokii) program wydawania ILteratury 
pięknej, 'politycznej, sportowej, młod'zieżowej, stając się w  pewnym sensie ośiro'dkiem 
wydawniczym książek „przygodowych", sensiacyjnych i szpie'gowskich (senia „Labi
rynt", kieszonkowe opowiadania „Żółtego Tygrysa"). Niepomiernie wzbogaciły formy 
swojej działailnośoi również wydawnictwa literatury dla ■dzieci i młodżie'ży. „Nasza 
ICsięgarnia", która w pierwszych łataich powojennych wydawała 'także podręczniki 
szkolne oraz cenne pozycje z zakresai pedagogiki, a później przekształcona została 
w monop'Olistyczne wy'dtawnictwo 'ksiiążek dila dziecaJ, ositatnio moigła rozwinąć sieć 
różnoro'dnych serii popul'aiTńonau'kowych, zróżnicowanych stosownie do wieku mło
docianych odlbiorców („W świecie nauki i techniiki", „Bawimy się i ujcz3Tny", „B i
blioteka Młodego Technika"). „Isk^ry", ongiś 'przeciążone nadmiernie roabudo^wanym 
działem literatury spo'łeczno-poM,tycznej i szllcoleniowej', 0'dl idlwódh lait przestawiły się 
na jediyną właściwą dla siebie formę 'działailnoścł: literaturę populamo-naukową, 
przygodową i rozrywkową (seria książek podróżniczych „Dookoła Po'lski — Dooikoła 
Świata", sensacyjna seria „Kluibu Srebrnego Klkictza").
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RadyOcaline przeobrażenia iprzeahiodziła na przestrzeni swojej historii „ICsiążka 
i Wiedza''. Jeszcze przed 1*0 laty 'była ona największą instytujcją wydawniczą w  Pol
sce, ogłasizaijąc oiboik dzieł Maisyków manksizimu oraz literaituiry szkoleniowej i poli
tycznej również masowe wydania beletrystyki (w tym „Pisma Zeibrane“ Orzeszkowej 
i „V/ybrane“ Dygasińsikiego)!. Po przekazaniu w  1195(2 roku działu literatuiry pięlknej 
„Czytelnikowi" i PlW -owi, „Książka i Wiedza" stała isię wyłącznie AArydawcą litera- 
tuff-y politycznej i (maiuikowej. Stopniiowo jedniaik następował zwrKt w  jej profiiiiu vry- 
•dawiniczym: malała liczba braszuir isakolenia poliitycznego na rzecz wspomniień i  pa- 
miętnikóiw!, przekładów z dziiedziny filozofii i liisitorii, socjologii i ekonom'ii. Ositat- 
nio „Książka i Wiedza“ , wypełniając swoje podstawowe zadanie: puiblikację dzieł 
klasyków marksizmu oraz prac marksistowsikicih poisikiioh i tłuimaczonyoh, zatoiega 
również o nozibudową działu literatury pięknej, popuiarnonaulkowej i  informacyjnej, 
popolaimyiclh- leksykonów iitp. Czołowy w  chwili oibecnej \v!ydawca, liiteraitury po- 
pailamanaiukowej;, „Wiedza' Powis'zechna“ , od 'kiedy tylko mógł, zrywał stopniowo 
z  (ulbósitwem i szarzyzną .dawnych toroszur specjializacyjnych i światopoglądowyich, 
czjTiniąc poszuikiwania książek z zakresiu moralności, seksiuologii, fizjologii, powo
łując do życia nowe interesujące serie wydawniteze („Z historii nauki“ , „Myśli 
Srelbme i Złote“ , „Bitoilioteka Wiedzy Histoiryaznej“ ).

Wstrząsów i perypetii związanych z takim ewoluowaniem umiknęły jedynie te 
młode wydawnictwa terenowe, które zrodziły się już w nowych, popaździernikowych 
warunkaich. Nie uniknęły one naitomiast 'kłopotów innego rodzaju: godzenia wymo
gów cnentowności z jakąś dobrze pojętą ambiicją w pracy wydawniczej. Wydawnictwa 
te zastosowały więc dość swoistą taktykę: wypuszczania dla mody i zysku maso
wych serii rozTywkowo-sensaicyjnych i „zarabiiania“ nimi na poważniejsze, bar
dziej ambitne przedsięwzięciia. Tak więc Wydawnictwo ŁódżMe utworami Dumasa 
„dorabia" sobie na tomiki poetyckie. Wydawnictwo „Śląsk" opowiadaniami „Złotej 
Podkowy" na serię szkiców biograficznych pod nazwą „Zasłużeni ludzie Śląska", 
a Wydawnictwo Po'znańskie serią „Przygoda — Awantura — Sensacja" niechybnie 
dopomaga soibie w  wydawaniu cyklów „Z diziejów Wielkopolski i Ziem Zachoidnich" 
•oraz „Nowela Polska".

Jak wykazały doświadiczęnia niedawnych lat, sztywne trzymanie się inisitytucji 
wydawniczych w  ramach „profilu" doprowadzało niejednokrotnie do skostnienia 
i bezduszności w  pracy wydawnictw, zerwanie zaś z tym szablonem po:zwoliłO' na 
niepomierne wzbogacenie form działalności wy'dawniczej. Wa.r\to .tu może przypom
nieć, że dwa. bestsellery popailamo-naukowę, zbeletryzowane opowieści o diziejach 
sławnych odkryć archeologicznych: „Gdy słońce byłO' bogiem" Kosidowskiego oraz 
„Bogowie, groby i uczeni" C. W. Ceramai, nie były wcale wynikiem działalności „Wie
dzy Powszechnej", czyli tego wyda.winictwa, w  którego profilu się mieściły, ale 
P0ich0'dziły z „pro'dukcji uboicznej" „Iskier" i PIW-u. Z dlnigiej strony nie wolno 
lekceważyć tydh doświadczeń, które zdobyły już niektóre wydawnictwa s,pecjalizując 
się w  określoniej dziedzirnie. Tak więc np. „Czytelnik" zdobył cenną praktykę we 
współpracy z autorami współczesnymi, z  debiutantami, PIW wyszkolił sobie ikadi*ę 
i wydoskonalił metody opra'co'wywania klasycznych tekstów poilskich, „.Wiedza Pow- 
wiszechna" stworzyła wyspecjalizowany aparat do wydawania książek .popularyzu
jących naiukę. Wydawniictwa te, nie zasklepiając się Mo^lącznie w  swojej specjalności, 
mogą jednak i powinny stać się swego rodzaju warsztatem ocen i. doświadiczeń we 
właściwej sobie dziedzinie pracy. Istnienie i stały rozwój takich ośrodków do
świadczalnych dopomoże na pewno w  usiprawnieniu pracy wydawniczej w ogóle.

J.O-
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Anitologia literatrury o książce i czij^elinictwie to ‘wydawnictwo, fctórego potiTzeibę. 
odczuwali liczni (pmcownicy tosiążiki i biblioffle. Napewno wielu z raidością ibrało 
pierwsze oibs-zeme polskie dizieło tego lypu — „Kto miłuje fcsięgi. Antologia tekstów
o książice“ 'opracowane przez 'Marcelego Pozniańskiego.

Niestety Iksiążkę odkłada się z pewnym uczuciem zawodu. (Prólba ustosunkowania 
się do wydawnictwa jest szczególmie trudna, powstało ono bowiem w  wyniku dużej 
pracy człowieka, który już nie żyje, iktóry wiele pasji włożył w  zebranie i opraco- 
ŵ ianie bogatego materiału.

Pretensje naltóałotoy wiięc zgłosić pod innym adresem — wydawca decydujący się 
na wydanie dzieła w  parę lat po śmierci autora miał prawio- spojrzeć na nie krytycznie.

Ponad pietyzm dla koncepcji auitorskiej należało przenieść troskę, aby trud zbie
racza nie poszedł na marne, aby książka, która jest jego wynikiem, jak najlepiej 
spełniała swoją rolę, nie szybko bowiem otrzymamy 'drogie zakrojone na ta'ką miarę 
^vydawniotwo.

Tymczasem dzieło zm'Usza do za'dania pytania: Dla koigo jest przeznaczone? Jaki. 
jest jego cbaraklter?

Książka posiada wszechoibejmującą dedykaicję: „BiiMiotekarzom, nauczycielstwu, 
pracowmikom książki, wszystkim jej czyteilnikom i mił0'śniki0m “. Można więc z pew 
nością powiedzieć, że nie jest to broszura propagandowa zachęcająca 'do 'czytelniictwa 
ludzi dotychczas stroniących od 'biblioteiki i ci napewno po książkę Poznańskiego nie 
sięgną. iNie pragnie ona wyczerpać całości dostępne'go materiału. Może być tylko jed
nym: przyjemną lekturą dla ludzi związanych z książką oraz zlbiorem materiałów!, 
które moglilby oni wykorzyS'tać w swej 'działalności pedagogicznej (m.on. w  bibliotece) 
czy liiterajokiej. D'o 'szerszych warstw społeczeństwa treść iksiążki mioże i powinna 
dotrzeć za iich pośrednictwem.

Tymczasem dydaktyczne skłonności poniosły auitora.. 'Niewiele jest bowiem anto
logii literackich tak pirzeoiążonych aparatem pomocnic;zym, jak prosząca się o lekkość 
antoilogia „Kto miłuje księgi..." Każdy naj^mniiejszy fragment opatrzony jest notą 
bioigraficzną prz-erastającą najczęściej swoją objętością tekst. Mamy życiorysy Reja, 
Mickiewicza, Nonwiida obok żywotów różnych grafoma'noidów, którym 'Udało się 
bardziej czy inniej dobrym 'Utworem wejść do antologii. 'W krótkiich życiorysach 
nie uniknięto też 'błędów, jak np. w  ocenie postawy politycznej Gałczyńskiego. 
w  XX-lec'iu międzywojennym.

Książka pozbawiona balastu przypisów moigłaby stać się bardziej straiwna. Miast 
nad^miaru p'rzypisów może przydałoby się jakieś siyntetyczne omówiende w  przed- 
m'0wie luib posłoiwiu.

DAvU'dziestoparostronnicowy „słowniczek wyrazów trudniejszych..." zamieszczony 
w książce obliczony jest na najprynajitjrwniejs^zego czytelnika., 'do kitórego książka 
tego typu bezpośrednio nie może doitrzeć. Wyjaśniono tu m.in. taki'e słowa, jak: abo
nent, akumulator, aibsoiwent, amfiladai,' amfiteatr, antykwariat, archiwalny i wiele 
innych — nie wyczerpałem tu nawet listy wyrazów na' ,,A“ .

Jeżeli chodzi o dobór materiałU' do 'antologii, wydaje się on mniej dyskusyjny. 
Wyjątkiem jest tylko 'dział „Hasła*‘, 'dk> którego materiał autor '(zmarły w 1066 r.) zbie
rał w  ofcresie tzw. błędów i wypaczeń. S'tanowi on miały rezerwat b'ibiiotekarsikiej 
„drętwej m owy‘S który warto by zachować dla potomnych, ale czy koniecznie w  tej- 
książce?

KTO MIŁUJE KSIĘGI... — KILKA SŁÓW O ANTOLOGIP

* Mariceli P'0znański: „Kto miłuje księgi... Antologda tekstów o książce. Zebrał 
i 'Opracował...-. Warszawa r&5'8 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ss. 288.
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Trzon aintologii i jej najilepszą część stanowi wyibór utworów literackich i ich 
fragmenttów dotyczących iksiążkii. Znaleź'lii tu miejsce nie tylko wszyscy wielcy naszej 
literatury, ale również wielu ipisarzy, których ranga ogólno-literacka nie jest naj- 
więteza, .ponieważ twórczość ich jest szczególnie silnie związana że sprawami książki. 
Zamieszczono również kilka, uitworów przeznaczonych dila młodego czytelnika. Z pi- 
sairzy obcych uwzględniono nazwiska doibrze poprzez tłumaczenia w  nas2ym  piśmien
nictwie zadomowione.

Oprócz wierszy i fragmentów prozy powieściowej' oraiz pamiętnikarskieó zamies'z- 
czono w ytek i prac publicystycznych, naiuko'wych, biograficznych.

Stanisław Konarski, Helena Radlińska', a dalej fragment szkicu Jastruna o Mickie
wiczu, tego pochodzenia fragmenty słus.znie znalazły się w  literackiej antologii, 
są one (bowiem ze swego ducha literackie. iPartie naukowo-erudycyjne pominięto, 
zostało to, co żyje osobistym zaangażowaniem autora.

Następny dział gromaidzący pamiętniki, próby literackie i (wypowiedzi ludowych 
miłośników książki jest znacznie w  materiał (uiboższy. Cytaty o książkach z literatury 
polskiej i olbcej stanowią trzeci dział antodoigai bardzo, pieczołowicie zeibrany. Ostat
nie dwa roizdziały to ciekawe a niestety bardizo nielicane przysłowia i aaiklęcia oraz 
wspomniane hasła propagandtjwe.

Książka w  litera^turze, ajtoryźmie, przysłowiu, wypowiedziach irofootników i chło
pów — każdy miłośnik książek znajdzie tu napewno- dla siebie coś mdłego i poży
tecznego. Naiturailnie z tym lub owym możnaby dyskutować, pod*ważać celowość tej 
lub innej pozycji. Możnaby również wybór znacznie rozszerizyć. Osob'iście brakowało 
mi szczególnie uroczej ballady Tuwima „Zakochany ibibliiofiil" i  popularnych zaklęć 
przeciwko’ złodziejom książek.

Na ra'zie miłośnikom książki po-zostaje kontenitować się tymi, co otrzymali, boć tak 
niewiele pozycji poświęconych bibliofilstwu mamy w  naszym piśmiennictiwie.

W przysizłości, 'gdy .przyjadzie czas na opracowanie nowego zbionu tekstów o  książ
ce, trud Marcelego Po:znańskiego będzie stanowił rzetelną podstawę do dalszej pracy

Janusz Dunin

KRONIKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA

SemiTia/rium centralne w sprawie dokształcania bibliotekarzy

Seminarium centrailiie dla instruktorów hiblioitek wojewódzkich zorganizowane 
przez Depairtamenit Pracy Kultoirailno-Oświatowej i Bibliotek odbyło się w dniach 
23-25 kwietnia br. w Wojewódzkiej Biblioteą,e Publicznej w Łodzi. Oprócz pracow
ników Depairtamentu i instruktorów w  seminarium uozestniczyli przedstawiciele 
Instjrtutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodoweji, ORZZ, dyreiktor POKB 
w JairOiCinie oraz przedstawiciele miejscowej WRiN i  KW PZPR.

Celem semiinarium było rozpatrzienae proiblemów związanych z doksizitałcaniem 
i dosikonaileniem kadr bibliotekarskich w  sieci bibliotek powszechnych i sieci bifoilio- 
tek związków z.awodo'wych. Punktem wyjścia dla dyskusji i sformułowania wniosków 
były sprawozdania z działalności w  ^zakresie szkolenia '5 bibiMotek wojewódzkich 
(Poznań, 01s'zltyn, Katowice, Biaiłystok i Lutolin) ô raz referat kol. R. Łukaszewiskiej 
zawieraj.ący analizę dotychczas stosowanych m etod,kształcenia w poszczególnych 
ośrodkach wojewódzikiich i propozycje wiprowadzenia pewnych zmian, które mogłyby 
usprawnić sizkoleńie zarówno metodycznie jak i orgamzacyjnie.

Poza referataimi idótyczącymi ziaigadnienia głównego — szkolenia zawodowego — 
uc>zestnicy semiinarium .mieli .okazję wysłuchać referatu prof. St. Troichima pt. „Samo- 
ks'ztałcenie w  życiu współczesnego człowieka".
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Temat ten był iprzedmiotem ogóltnoipois'kiej konfeireinicji jnsitiruiktoró/w Bd,bliotek 
Wajewódzikioh, zorganizowanej z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki w  Wo
jewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w  Luiblinie w 'dn . 
od 18 ido 20 maga. Podstawo^wy referat przygotowany przez migir St. Sie'kierskiego 
pracowriifca Instytutu Książki i Czytelnrctwa oparty został rua. analizie zakupu 
książek 16 ibiibMotek miejskich, 345 placówelc terenowych z 18 powiatów, z czego 
badania szczegółowe objęły 87 biblioteik giromiadzkich. Dyskoisja', która się toczyła, 
dotyczyła zarówno pnolblemów wyityczonyich w  referacie, jaik też zagadimień czysto 
praktycznych związanych z ^usprawnieniem izafcupu bieżącego.

W drugim dniu konferencji odbyło się seminarium kierowników bibliotek po
wiatowych wotjew. luibetekiegO' przygotowane przez Dział Instruikcyjno-Metodyczny 
WiMBP. Tu również bibiiote'karize powiatowi rozpatrywiali na konkretnym przy
kładzie dwu piowiatów zakupione w  ubiegłym roku książki analizując przy tym 
warunki budżetowe bibliotek oraz specyfikę gospodarczą i socjalną terenu.

Konferencja była talkże okazją do bezpośredniego pororaumienia się ipracioiwai- 
ków Instytutu Bibliograficznego Biblioteki iNarodowej  ̂ bibliotekarzami terenowy
mi w sprawie wykorzystywania przez bifoLloteki adnotówanych kart katalbgowych, 
centralnie opracowywanych i drukowanych przez Instytut Bib'liograficzny. Intere
sujących informacji o  wydaiwnictwie „Nowe Książki" uidzielił zebranym reid. A. Kli
mowicz, bibliotekarze z kolei przekazali swoje uwagi i dezyderaty pod adresem 
redakcji. Uczesitniczący w konferencji przedstawiciel To-warzystwa Wolnomyślicieli 
i Ateistów rełacjonuj'ąc działatoość Towarzystwa zapropagował tiakże jego wydaw
nictwa bibliograficzne z zakresu literatury światopoglądowej.

Konferencję zakończył Zast. Dyr. Departamentu Pracy Kulturałno-Oświato-wej
i Bibliotek Cz. Kozioł pods^umowaniem trzydniowych obrad.

IV Warszawska Konferencja Czytelnicza

Onganłzowane w Dniach Oświaty Książki i Prasy przez Wydziały Kultury Sto
łecznej iRady Narodowej konferencje czyteilnicze należą ĵ uź do tradyciji. W ro'ku 
bieżącym narada odbyła się w  dmiu 3 czerwca i pbświęcona> została omówieniu 
problemu przepływu czytelników w  placówkach Biblioteki Puiblicznej m. st. 
Warszawy,

Zagadnienie referowała mgr F. Bursbwa podając na przykłaidzie ki'lku badanycih 
placówek licziby świadczące, że zjawisko przepływu czytelników stanowi problem 
ważny i wymagający dalszych i bardziej wniikliwych badań.

Polskie białe kruki w Edynburgu

W księgozbiorze biblioteld prawników szkockich w  Edynbiu:gu znaijduje się ok. 
100 książek wydzlielonych jako sp'ecjalna grupa mająca nazwę „Biibliotheica Polbnica". 
A oto ^krótka historia tego zbioru:

■Studiujący przed 100 laty na uniwersytecie w  Bdynburgu' młoidzi Polacy założyli 
tam polską bibliotekę składaj.ącą się początkowo z akademickich podręczników i cza
sopism a uzupełnianą następnie książkami przesyłanymi z Polski. Po uikończeniu 
studiów Polacy przekazali cały (księgozbiór jako wieczysty depozyt bibliotece praw
niczej. Biblioteka polska zawierała pozycje bardzo różne, były tam zibiory poezji,

Jakie i ile książek zakupiły biblioteki powszechne w 1958 r.
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rozprawy naiukowe i czasopisma. Jako najbairdziej icenne wymienić oiależy „Biibldę'* 
drukowaną w Gdańsku w r. 1662, „De origine et rebus gestis Polonorum“ — biskupa 
warmińskieigo i historyka Marcina Kromera z r. 1568, ,,De Yetustatifoius Poloinoirium“ 
Jaikuba Decjusza wydaną w  r. 11521 w  'krakowskiej drukami Wietorai.. iPo2a tym 
w księgozbiorze iznajidują się ,,„Operai“ kardynała Hoizjusza wydane w  Paryżu 
w r. 1562, a także Jana Ge’rbardia „Rozmyślania naibożne — Brewiairz naibożeństwa 
cbrzieścijańskiego w Gdańsku". Wartościo'Wie pozycje stanowią pierwsze wydania 
dziel Ignacego KLrasickiego, Jiiliana Niemcewicza i Adiama Naruszewicza oraz; tomy 
periodyków piolskioh z 1810 i 182iO r. jak „Orzeł Biały“ , „Gazeta Warszawska“-
i ,JDziiennik Urzędowy Posieidlzeń Iziby Poselskiej “ z li820 r. Studenci polscy zbieradi 
również podonika w  językach obcych, z czego zachowała się praca Lauiteviile’a „An 
Account of Poland“ wŷ dlana' w 1698 r. w  Londynie oraz „A n Epltome o f <tłie Hisix)ry 
of Poland in three parts“ wydana w  r. 1842 w Glasgow.

Szkolnictwo bibliotekarskie w Japonii

W Japonii przywiązuje się dużą wagę do szkolenia zawodowego bibliotekarzy^
Zorganizowane szkolnictwo biblioteczne datuje się od roku 1921, kiedy to został 

założony przy Bibliotece Narodowej w  Tokio Instytut Szkolenia Bibliotekarzy 
zwany też Szkołą Bibliotekarską w  Ueno (dzielnica Tokio).

W czasie drugiej wojny światowej Instytut zawiesił swoją działalność, lecz. 
wznowił ją w  roku 1947 już jako placówka samodzielna subwencjonowana przez 
Ministerstwo Oświaty.

Kurs szkolenia jest dwustopniowy i trwa 2 lata. Słuchaczy posiadających pod
stawowe wykształcenie średnie obowiązują studia dwuletnie, natomiast absolwenci 
wyższych uczelni uczęszczają tylko na kurs wyższy. Szkoła w  Ueno przygotowuje 
zasadniczo swych wychowanków do pracy w  bibliotekach publicznych, nie mniej 
mogą oni zajmować stanowiska również w bibliotekach naukowych.

Ponadto w roku 1951 na wydziale humanistycznym Uniwersytetu w TokiO' 
została utworzona katedra bibliotekozmawstwa. Program studiów, prócz tradycyj
nych przedmiotów, takich jak historia bibliotek, historia książki, bibliografia, 
technika biblioteczna, obejmuje również zagadnienia z dziedziny psychologii i socjo
logii (rola bibliotek w upowszechnianiu wiedzy, biblioteka a młodzież, kształtowa
nie gustów czytelniczych). Studenci uczą się również posługiwania w  pracy biblio
tekarskiej pomocami audio-wizualnymi.

Poza Uniwersytetem w Tokio .27 innych uniwersytetów i wyższych uczelni 
japońskich przygotowuje swoich studentów do zawodu bibliotekarskiego na specjal
nych kursach.

Dla zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych studenci obowiązani są poza 
wykształceniem teoretycznym odbyć również odpowiednią praktykę, której orga
nizacją zajmuje się od r. 1953 Japońskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy.

Obecna metoda przygotowywania do zawodu bibliotekarskiego ma w Japonii' 
swoich przeciwników. Krytyka ich spowodowała utworzenie w ramach Stowarzy
szenia Bibliotekarzy specjalnej komisji, która podejmie rewizję dotychczasowego 
systemu szkolenia zawodowego.

Co czytają w Japonii?

W  Japonii nie ma analfabeitów. Produkcja książek oraz licziba i nakłady czaso
pism jest bardzo wysoka. Literaturę dla dz:iedi wydlaje się w  setkaidh tysięcy egzem-
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plaray. Jiapońsikie dzieci najchętniej czysta ją książM o tematyce historycznej luib 
religijne; z obicych pisarzy największym powioidzeniem cieszą się Amdeirsen i bracia 
Grimm. iPioinadito wielkie rediafccje japońsikich dzieniniików wydają dla dzieci czaso- 
pisona, kitóire są bardizio ikoliorowe, opa*trzoine 'licznymi iluisitracjami i zamieszczają 
również iartyfcu'ły pisane przez dizieci.

Diteraitura europejska — a szczególnie klasycy rosyjscy X IX  w. i współcześni pi- 
sanze fran'Ouscy — cieszy się w  Japonii dli ż̂ym' 'zainteresowaniem. Jako przykłaid po- 
siłużyć może ■wiadomość, że nawet wiśfród mczniów szkół średnich „Jan iECrzyisztof'‘ 
Romiain fRollandla i „Cichy Don“ Szołochowa stanowią pozycje znane i dyskuitowane 
na lekcjach literaftiuiy.

Ankieta przeprowadzona w r. I'9'5i6 wśród situdentów Uniwersyitetu w  Tokio na 
temat uiliuMionych aiutorów przyniosła następujące wyniiki: na pieojwszym miejscu 
znalazł się Roger Mairtin du Gard („Rodzina Thibault“ ) następnie Romain Rolland, 
L. N. Tołsitoj{, F. Dostojewski, Tomasz Mann.

Japońs'kie księgarstwo to nie tylko siklepy sprzedające książki, a  formia sprze- 
dąży jest o tyle interesiuijąca, że w większości księgarń wprowadzono wolny dostęp do 
półek. — Pirzy księgarniach organizuje się również czyiteloie, w  których kupujący 
zanim zdecydiuje się naibyć książkę, może ją przejrzeć'. Rola księgarzy przy takiej 
organizacji ogranicza się do załaitwiania formalności i udzielania informacji na wy
raźne życzenie klienta.

Księgarnie samoobsługowe w Związku Radzieckim

W Związku Radzieokim buduje siię obeonie księgarnie, które mają pełnić rolę 
wielkich ośrodków kulturainyah. Charakterystyczną inowacją, którą się wprowadza 
do nowozakładianych księgarń, będziie wolny dostę/p do półek. Wydawnictwa^ zostaną 
rozmieszczione w sposób przejrzysty według działów i tematów. Okazuje się, że 
usunięcie barieiy (lady) między czyitelnikiem a książką jest sprawą interesującą 
nie tylko dla bibliotekarzy ale również i dla księgarz5̂

S P R O S T O W A N I E

■ Komitet Redakcyjny pracy „Z  doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych", wyidanej o:statnio przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich prosi o spro
stowanie, że autorem rozdziału pł. „Przez uśmiech dziecka" jśst koleżanka J a n i n a  
Morawska, a nie |jak błędnie podano Maria Morawska.

Redakcja książki przeprasza Koileżankę Janinę Morawską za tę przykrą nie
ścisłość.



BIBLIOTEKA NARODOWA — INSTYTUT KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA 
KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEK

Katalog 
T. 1.

LITERATURA PIĘKNA 

Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

s. 262 Estetyczna szata graficzna Cena zł 30.—

Tom 1 z serii katalogów opracowywanych przez Instytut Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej pod redakcją naczelną doc, Wandy Dąbrowskiej, wieloletniej 
redaktorki przed- i powojennego „Przewodnika literackiego i naukowego” oraz 
„Książld w bibliotece” — obejmuje 1524 numerowanych pozycji z literatury pięknej 
(proza — poezja — dramat) wydanej w latach powojennych do r. 1957 włącznie.

Wydawnictwo przeznaczone w  zasadzie dla bibliotek powszechnych stanowi 
cenną pomoc dla bibliotekarzy przy kompletowaniu zbiorów i obsłudze czytelni
ków, a także przy prowadzeniu innych prac — zwłaszcza badawczych — w  za
kresie poczytności książek.

Liczne dodatki zawierają skorowidz autorów, szczegółowy skorowidz tytułów, 
wykaz literatury obcej w  układzie językowo-terytorlalnym, wybór książek dla 
mniejszych bibliotek gromadzkich, wybór książek dla młodzieży w wieku poszkol- 
nym, prowizoryczny wybór utworów dla wiejskich zespołów amatorskich i wiele 
innych.

Tom 2 ( w druku) obejmuje literaturę dla dzieci i młodzieży, tom 3 (w opra
cowaniu) — literaturę popularnonaukową.

Żądajcie katalogu „Książki dla bibliotek” t. 1 we wszystkich księgarniach Domu 
Książki oraz w Administracji Wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.



Cena zł 3.50

K O M U N I K A T

Administracja Wydawnictw SBP zawiadamia, iż następujące tytuły są 
już wyczerpane:

Wł. Bieńkowski — O pseudo-nauce taLbliologii i o najpilniejszych zadaniach biblio
grafii

W. Regulski — Nowe drogi iksiążki na wsi 
W. N. Denisjew  — Praca biblioteiki powszechnej 
J. Jałosiński — Wyibór przepisów prawnych
J. Szemplińska i Z. Rodziewicz — Poradnik bibliotekarza gromadzkiego 
St. Wortinan — Baśń w literaiturze i życiu dziecka 
Metodyka pracy z czytelnictwem (jpod red. F. Popławskiego)
Biblioteki woj. poznańskiego w latach 1'945—1'954
Bibliotekarstwo powszechne t. 1 — Organizacja i urządzenie biblioteki.

W związku z powyższym Administracja prosi t) nie zgłaszanie zamówień 
na wymienione wydawnictwa.

WARUNKI PRENUMERATY 

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

Zgłoszenia na prenume'iatę przyjmuje Administracja Wyd.aw- 
nictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskicłi, Warszawa, Konopczyń
skiego 5/7 konto PKO — 1-9-120056 lub -NBP-VII O/M 1531-9-1383.

Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7
Warszawska Drukarnia Naukowa. Zam. 230. Pap. druk. sat. kl. V, 60 g. B-1. 

Nakład 7500 egz. Obj. 2 ark., druk ukończono w lipcu 1959 r. W-73


