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PoradnikBibliotekarza
ROK X STYCZEŃ-LUTY 19 5 8 NR 1-2

OD REDAKCJI

Biblioteka powszechna, druga co do ważności instytucja po szkole 
w dziedzinie szerzenia oświaty i kultury, ciągle jeszcze odgrywa niedo
stateczną rolę w życiu społecznym naszego kraju.

Składa się na to wiele przyczyn, które już niejednokrotnie dyskuto
wane były w prasie, na konferencjach, zjazdach i seminariach. Chodzi 
o to, aby ze stanu dyskusji przejść wreszcie do działania. Najwyższy czas, 
aby rok 1958 stał się rokiem pracy nad usunięciem błędów, wzmocnie
niem tych odcinków działalności biblioteki, które podnosić będą coraz 
bardziej ich użyteczność i przydatność w szerokim udostępnieniu książki.

Aby cel ten stał się osiągalny każdy kierownik biblioteki musi poddać 
analizie działalność swojej placówki, ocenić stopień jej przydatności dla 
mieszkańców obsługiwanego środowiska, zastanowić się nad rolą jaką 
odgrywa w jego życiu kulturalnym i o ile książka dociera do najodleg
lejszych punktów miasteczka czy wsi.

Ta ostatnia sprawa, to sprawa doniosłej wagi. Mimo istnienia ponad 
4000 bibliotek gromadzkich, wielkiej, wynoszącej ponad 2000 w skali 
krajowej sieci punktów bibliotecznych, książka w rzeczywistości nie do
cierała do wszystkich mieszkańców, zwłaszcza na wsi. Poważna część 
tych punktów to placówki martwe, nie spełniające swych zadań. Zorga
nizowanie sieci bibliotek na wsi w ten sposób, aby książka regularnie do
cierała do wszystkich zakątków kraju to jedno z pierwszoplanowych za
dań na rok bieżący.

Poważnym zadaniem jest również uporządkowanie księgozbiorów. 
Tylko biblioteka z dobrze dobranym księgozbiorem daje pewność właści
wej obsługi czytelnika.

Co to znaczy dobrze dobrany księgozbiór?
To księgozbiór, który zadośćuczyni potrzebom czytelników, a więc 

związany jest ze specyfiką gospodarczą, kulturalną, polityczną środowi
ska — uwzględnia jego historyczne tradycje, specyfikę regionalną, który 
jest tak dobrany, że budzić będzie dotychczas jeszcze nie ujawnione za
interesowania indywidualne. Aby w ten sposób zbudować księgozbiór 
trzeba dobrze i wszechstronnie znać swoje środowisko zarówno od stro
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ny ekonomiczno-geograiicznej jak i historycznej, znać dobrze ludzi, ich 
indywidualne potrzeby i zainteresowania. Kompletowanie takiego księgo
zbioru to praca długofalowa, zakrojona na lata, ale już czas, aby każdy 
z bibliotekarzy wypracował dla swojej biblioteki taki profil księgozbioru, 
do którego realizacji będzie dążył świadomie i systematycznie. Wtedy 
łatwiej będzie z selekcją dezyderatów zgłaszanych przez czytelników, 
łatwiej z opracowywaniem dezyderatów dla biblioteki powiatowej w spra
wie zakupu książek dla danej biblioteki. Oczywiście tutaj potrzebny jest 
duży wkład i pomoc bibliotek powiatowych.

W tym roku należałoby również skończyć ze wszystkimi zaległo
ściami w dziedzinie porządkowania bibliotek. Z tym kłopotem należy się 
nareszcie uporać ostatecznie, wyprowadzić wszystkie prace techniczne na 
bieżąco i całą energię skupić na pracy z czytelnikiem i właściwie pojętej 
i mądrze prowadzonej propagandzie książki.

Praca z czytelnikiem i książką. Zasadnicze i podstawowe zadanie bi
bliotekarza. Sens istnienia biblioteki powszechnej. Jak daleko jeszcze je
steśmy w swej masie od jego realizacji. Jak niedostateczna jest liczba 
bibliotek gdzie się prowadzi dobrą, pogłębioną pracę pedagogiczną z czy
telnikiem, gdzie znajdujemy ciekawą, dobrze pomyślaną propagandę 
książki. Tej pracy nie da się odłożyć na później. Trzeba ją prowadzić 
coraz lepiej, poświęcając jej coraz więcej czasu i wysiłku. Nie łudźmy się 
jednak, że rozwiążemy ją prędko: ani rok ani dwa na to nie wystarczą. 
Praca pedagogiczna bibliotekarza wymaga ciągłego dokształcania się 
w tej dziedzinie, ciągłego zdobywania doświadczeń w codziennej pracy 
z czytelnikiem.

Zdaje się, że w tym roku trzeba będzie więcej zająć się czytelnictwem 
dzieci i młodzieży. Biblioteki dla dzieci powinny się stać tymi placówka
mi wychowania pozaszkolnego, do których dzieci chętnie przychodzą, 
znajdując w nich przyjemną i pożyteczną rozrywkę. Bibliotekarki biblio
tek dla dzieci muszą pracować usilnie nad stałym doskonaleniem metod 
pracy z czytelnikiem młodocianym, poszukiwać atrakcyjnych sposobów 
przyciągania go do książki.

Młodocianym czytelnikiem muszą się również zająć biblioteki dla do
rosłych. Niechże nareszcie we wszystkich bibliotekach dla dorosłych 
osobne półki na książki, osobne katalogi staną się w tym roku rzeczywi
stością, a nie ciągle wysuwanym postulatem. Czytelnik — dziecko nie 
może być traktowany jako zło konieczne, a uprzykrzone — musi się czuć 
pełnoprawnym, poważnie traktowanym czytelnikiem, dobrze obsłużonym, 
mogącym się spodziewać właściwej, życzliwie udzielonej porady. Niech 
i dla niego kierownik biblioteki przygotuje od czasu do czasu opowiadanie 
bajek, opracuje konkurs czy zainicjuje inne atrakcyjne zajęcie.

Szczególnej uwagi ze strony bibliotekarza potrzebują klasy szóste 
i siódme szkół podstawowych — a zwłaszcza siódma, tzn. dzieci, które 
opuszczają szkołę i trzeba je za wszelką cenę utrzymać przy systematycz
nym czytelnictwie. Bibliotekarze muszą postarać się, aby zjawisko znacz
nego spadku czytelnictwa wśród młodzieży wychodzącej ze szkoły stało 
się jak najprędzej jedynie przeszłością. Tutaj niewątpliwie potrzebne jest 
współdziałanie z nauczycielem, a zwłaszcza bibliotekarzem szkolnym. Tyl
ko wspólna troska tych dwu wychowawców może dać w wyniku natural
ne powiązanie młodzieży po opuszczeniu szkoły z powszechną biblioteką 
publiczsią.



Nie sposób wymienić tu wszystkich nawet zasadniczych, podstawo
wych zadań, sygnalizujemy tylko te, które wydaje się nam, że wysuwają 
się na czoło prac niezbędnych do podjęcia w tym roku przez kierowników 
małych bibliotek powszechnych.

Przy tym wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jeden warunek niezbęd
ny dla zrealizowania tak wspomnianych jak i niewymienionych tutaj za
dań. Konieczność stałego doskonalenia się zawodowego, pedagogicznego 
i ogólnego bibliotekarzy. Trzeba znacznie lepiej niż dotychczas uczulić się 
na jak najpełniejsze wykorzystanie wszelkich form zorganizowanego do- 
'kształcenia bibliotekarzy (seminaria, kursy, konferencje) — ale przede 
wszystkim trzeba w tym roku poważnie podjąć pracę samokształceniową, 
uzupełniać systematycznie te luki w naszym przygotowaniu do zawodu, 
które najbardziej nas niepokoją, które czujemy, że stanowią największą 
przeszkodę w dobrym wykonywaniu swej pracy.

I w tych właśnie kierunkach pójdzie pomoc „Poradnika Bibliotekarza“. 
Zrobimy wszystko na co nas stać, aby kolegom bibliotekarzom ułatwić pra
cę nad doskonaleniem pracy bibliotek. Jednakże nie tak wiele zdołamy 
zdziałać jeżeli w tej pracy redakcja zostanie osamotniona. Tylko dalsza, 
daleko idąca pomoc kolegów w wytyczaniu właściwych kierunków naszej 
pracy, stawiane nam dezyderaty, nadsyłane uwagi krytyczne oraz dziele
nie się swoimi doświadczeniami pozwolą na wspólne zrealizowanie wysu
niętych założeń.

Taką oto drogę wytyczamy sobie na rok 1958.

Stanisław Siekierski

PODSUMUJMY ROCZNE DOŚWIADCZENIAMija rok czasu od chwili, gdy biblioteki powiatowe zaczęły same prowadzić zakup książek dla siebie i bibliotek gromadzkich. Minął okres długich i burzliwych dyskusji na ten temat, zaczęła się konkretna realizacja postulatów zgłaszanych przez biblioteki terenowe. Jednocześnie minął okres, kiedy całą winę za złą jakość księgozbiorów, za ich zbyt małe wykorzystywanie, za dekomplety, wieloegzemplarzowość i inne plagi kwitowali bibliotekarze jednym zdaniem: takie książki nam przysyłają, my nic na to nie możemy poradzić.Trudno odpowiedzieć w chwili obecnej, czy biblioteki były odpowiednio przygotowane do samodzielnego prowadzenia zakupu. Fakt pozostał faktem i nie ma od niego odwołania. Wiele bibliotek powiatowych zgodziło się na samodzielny zakup doświadczonych bibliotekarzy małomiejskich i gromadzkich, pozostawiając sobie zakup dla bibliotek słabszych oraz ogólny nadzór i kontrolę. Decentralizacja w tych wypadkach poszła daleko. Decyzję, jakimi książkami należy uzupełniać księgozbiory, z, którymi sami bezpośrednio pracują, oddano w ręce samych bibliotekarzy ogniw podstawowych. Z punktu widzenia teoretycznego decyzja ta wydaje się uzasadniona. Obecnie trzeba jednak sprawdzić, jak wygląda to w praktyce, czy i jakie formy zdały egzamin.Wycinkowe analizy zakupu za pierwsze półrocze wskazywały, że większość bibliotek kupuje książki wartościowe, najbardziej czytelnicze przydatne, poszukiwane przez czytelników młodzieżowych, stanowiących ogromną większość użytkowników. Jednocześnie dał się obserwować zakup książek trudniejszych, wymagających dużego



przygotowania czytelniczego i to szczególnie tam, gdzie biblioteki gromadzkie kupowały same dla siebie. Uderzał jednocześnie już na pierwszy rzut oka fakt, że ogromna większość bibliotek pomijała przy zakupie literaturę popularnonaukową, literaturę zawsze mniej czytelnicżo wykorzystywaną, ale przecież niezbędną w pracy oświatowej każdej, nawet najmniejszej, biblioteki. Spostrzeżenia te były fragmentaryczne zarówno ze względu na to, że robiono je w pierwszym okresie realizacji zakupu, że robiono je zaledwie w kilku powiatach, jak i z tego powodu, że były robione przez ludzi zzewnątrz, którzy nie znając środowiska nie potrafili bliżej określić stopnia przydatności poszczególnych pozycji w tych właśnie środowiskach, dla których zostały zakupione.Obecnie, kiedy mamy za sobą pełny rok doświadczeń, wydaje się konieczne przeprowadzenie gruntownej analizy dokonanego dgieła. Jest to tym bardziej niezbędne, że przez cały rok podnosiło się wiele zastrzeżeń i obaw, że wysuwano w dalszym ciągu wiele trudności i wskazywano na braki i nieporozumienia. Analizę tę winni przeprowadzić bibliotekarze bezpośrednio pracujący z tymi książkami, to znaczy bibliotekarze gromadzcy i bibliotekarze małych miast, podlegających bezpośrednio bibliotece powiatowej. Nie przeszkadza to oczywiście temu, aby z pomocą w takiej analizie przyszła biblioteka powiatowa lub nawet wojewódzka, poprzez przygotowanie seminaryjne, rozesłanie wskazówek, porad czy bezpośredni wyjazd do niektórych bibliotek.Rzecz oczywista, że formy tej analizy mogą być bardzo różnorodne a i wnikliwość uzależniona od możliwości i potrzeb poszczególnych bibliotek. Potrzebne będzie jednak ustalenie podstawowych spraw, które przy tej pracy winny być wzięte pod uwagę. Przykładowo podam te, które wydają mi się najważniejsze i niezbędnie potrzebne do oceny tego problemu.1. Sprawą pierwszą, może nie najważniejszą, ale łatwą do wykonania jest ocena, czy ilość nadesłanych książek w minimalnym chociaż stopniu wystarcza do uzupełniania i’ aktualizowania księgozbioru. Trzeba przy tym pamiętać, że budżety na zakup są bardzo ograniczone i postulaty w tym zakresie powinny być dobrze motywowane, a więc trzeba podać zapotrzebowanie środowiska na nowości — poparte przykładami wykorzystania nowości nadesłanych, liczbę czytelników w stosunku do księgoebioru, ewent. liczbę czytelników, którzy z braku nowości bibliotekę opuścili. Trzeba tu wziąć także pod uwagę ceny nadesłanych książek, ogólną sumę przeznaczoną na zakup dla tej biblioteki itp.2. Sprawą zasadniczą winna być jednak próba oceny książek nadesłanych do biblioteki, przy czym trzeba sprawę tę rozpatrzyć z dwu punktów widzenia:a) czy książki nadesłane są rzeczywiście niezbędnie potrzebne w tej bibliotece, czy odpowiadają one zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania zainteresowaniom środowiska — i tak np. czy książki z zakresu beletrystyki są na odpowiednim poziomie, czy odpowiadają gustom i zamiłowaniom mieszkańców, czy zdaniem bibliotekarza będą pełnić swoją rolę wychowawczą, czy książki z zakresu rolnictwa mogą zainteresować tę właśnie gromadę, czy mówią o sprawach, które interesują chłopów, o dziedzinach gospodarki prowadzonych w tej wsi, czy są na takim poziomie, że przynoszą konkretną wiedzę a jednocześnie zostaną zrozumiane itd.b) czy nadesłane książki gwarantują właściwy kierunek rozwoju księgobioru. Chodzi po prostu o to, aby nie iść po najmniejszej linii oporu i jeżeli np. czytelnikami biblioteki gromadzkiej jest ogromna większość dzieci to kupować tylko literaturę dziecięcą, jeżeli czytelnicy żądają przede wszystkim powieści historycznych, to kupować tylko Kraszewskiego i Bunscha, — jeżeli literatura popularnonaukowa wykorzystywana jest bardzo rzadko — to nie kupować jej wcale. Trzeba pamiętać, żę biblioteka nie może zagubić swojego profilu, to znaczy musi być placówką oświatowo-wychowawczą, nie może więc przekształcić się w drugą obok szkolnej wypo



życzalnię dla dzieci, nie może też specjalizować się np. w literaturze sensacyjno- dedektywistycznej (chociaż i te książki winny się tam znajdować) ale musi posiadać przynajmniej najbardziej wartościowe pozycje z różnych dziedzin wiedzy obok oczywiście podstawowych utworów literatury pięknej, zarówno polskiej jak obcej, zarówno dawnej jak i współczesnej. Trzeba i należy dążyć do tego, aby braki i niedociągnięcia spowodowane centralnym zakupem stopniowo likwidować i np. dobrze się dzieje, że w wielu biblotekach gromadzkich rozszerza się poważnie dział literatury dziecięcej i młodzieżowej nawet kosztem innych działów, nie można jednak nigdy zapominać o całokształcie zadań biblioteki. Sprawa ta nie jest ani łatwa ani prosta. Trzeba ją umiejętnie godzić z istniejącymi już zapotrzebowaniami czytelników, ale zapominać o niej nigdy nie wolno. Czasami trzeba zrezygnować z atrakcyjnego tytułu, który znalazłby wielu czytelników, na rzecz pozycji, której trzeba dopiero czytelników werbować, no ale mamy przecież ambicje wychowawcze.3. Trzecim elementem analizy winien stać się stopień wykorzystania zakupionych książek. Będzie to niewątpliwie najpoważniejszy argument oceniający przydatność książek do potrzeb terenowych, z tym oczywiście zastrzeżeniem, że bibliotekarz zrobił wszystko, aby książka znalazła się wśród czytelników. Trzeba więc podać, jakie formy propagandy zastosował bibliotekarz, aby zapewnić książce jak największą po- czytność.Techniczne przeprowadzenie tej analizy nie nastręcza większych trudności. Trzeba z kart książek (wprowadzonych oczywiście do księgozbioru przynajmniej na kilka tygodni przed datą przeprowadzania analizy) spisać te pozycje, które znalazły sobie wielu czytelników, pozycje, które znajdują sobie czytelników z trudem, oraz pozycje, które mimo wysiłków bibliotekarza czytelników nie znajdują, lub wypożyczone — zwracane są z niepochlebnymi uwagami lub nie przeczytane.Omawiane tu problemy nie wyczerpują wszystkich możliwości i sposobów — sygnalizują tylko te, które zdaniem autora są ważne i możliwe, przynajmniej w części, do przeprowadzenia. Nie znaczy to oczywiście, że prace takie muszą być przeprowadzone we wszystkich bibliotekach danego powiatu, lub że w każdej bibliotece trzeba odpowiedzieć na wszystkie punkty. Będzie bardzo dobrze, jeżeli tak się stanie, ale będzie również dobrze, jeżeli bibliotekarz taki trud podejmie a odpowie tylko na część pytań. Materiały na ten temat będą bardzo cenne, gdyż będą to w ogóle pierwsze materiały tego typu, a jednocześnie pierwsze podsumowania chyba najtrudniejszej pracy, jaką prowadziły biblioteki powiatowe w roku 1957.Formy podsumowania takich analiz w powiecie mogą być bardzo różnorodne. Mogą to być po prostu materiały w formie postulatów i wniosków, mogą służyć jako materiał do seminarium na ten temat, mogą być wykorzystane do referatu. Nie ważna jest forma, najważniejszy jest pożytek, jaki przyniosłyby te materiały zarówno bibliotece powiatowej jak i, a może przede wszystkim, tym bibliotekom, które ten trud podejmą.Trochę odmiennie musiałaby przebiegać analiza w tych bibliotekach, które zakup realizują we własnym zakresie. Myślę jednak, że w samym sposobie analizy nie byłoby istotnych różnic, a jedynie sposób ich spożytkowania musiałby być inny, gdyż nie byłoby kogo krytykować. Powinna raczej nastąpić wymiana doświadczeń między tymi bibliotekami, a biblioteki powiatowe byłyby w tych wypadkach tylko koordynatorami oraz dobrotliwymi sędziami. Rola obydwu stron jak najbardziej przyjemna i pożyteczna. Sprawa wydaje się ważna i chyba pilna.



Klara Siekierycz

BIBLIOTEKARZ ~ PEDAGOGIEMCoraz częściej słyszy się obecnie o potrzebie pogłębienia pracy z czytelnikiem w bibliotekach publicznych. Istnieją różne obiektywne przeszkody jak słaby poziom kadr bibliotecznych, słabe księgozbiory bibliotek itp. Musimy jednak przynajmniej w ramach istniejących możliwości dążyć do zerwania z tendencją rozszerzania tylko i wyłącznie ilościowego liczby czytelników — musimy powoli lecz nieprzerwanie przechodzić na poważną i długofalową pracę w bibliotece. W swoich poprzednich artykułach w „Poradniku Bibliotekarza“ starałam się już wskazać na pewne możliwości pogłębienia naszej pracy. Są to: znajomość piśmiennictwa, zorganizowany warsztat informacyjny, zorganizowane szkolenie i samokształcenie pracowników itd. Każda z tych dróg pogłębienia pracy w bibliotece zmierza do spełnienia jednego, najważniejszego bodaj w pracy bibliotekarza postulatu — ułatwiania umiejętnego operowania tym narzędziem, jakim w jego pracy jest książka. Drugim nie mniej ważnym elementem jest człowiek — czytelnik biblioteki. Bibliotekarz obok znajomości książek powinien znać swoich czytelników, interesować się każdym z nich osobno, wiedzieć jakiego typu książki odpowiadają im najbardziej i dalej: powinien wyrabiać w sobie umiejętność trafienia do czytelnika z odpowiednią i przydatną dla niego książką. Tylko tymi drogami bibliotekarz rozwinie pracę oświatową — będzie mógł współpracować z czytelnikiem i pomagać mu w samokształceniu.Rozeznanie w piśmiennictwie z jednej strony, a znajomość czytelników z drugiej strony oraz umiejętność trafienia do czytelnika z właściwą dla niego książką, umiejętność budzenia i rozwijania zainteresowań czytelniczych — składają się na całość procesu pedagogicznego w bibliotece.Potrzeba rozwinięcia działalności pedagogicznej w bibliotece jest chyba oczywista i nie wymaga uzasadnienia. Bibliotekarz oświatowiec z natury pełnionej funkcji winien być pedagogiem. Szczegółowe omówienie procesu pedagogicznego w bibliotece przekracza znacznie ramy jednego artykułu, choć jest bardzo potrzebne. Chcia- łabym zwrócić uwagę na jeden bardzo zasadniczy jego moment — potrzebę prowadzenia stałych obserwacji w bibliotece.Potrzebę prowadzenia obserwacji w bibliotece narzuca samo życie i bibliotekarz, o ile pracuje z zamiłowaniem, przeważnie je prowadzi. Na zapytanie: jakie książki podobają się czytelnikom biblioteki w większości przypadków bibliotekarz potrafi odpowiedzieć, choć rzadko odpowiada wyczerpująco. Przeważnie otrzymuje się odpowiedź: Kraszewski, Rodziewiczówna, Sienkiewicz, Orzeszkowa, często: Undset. Kossak-Szczucka, Dąbrowska, i o wiele już rzadziej, a nawet bardzo rzadko odpowie bibliotekarz, że jego czytelnikom podobała się np. książka de Kruifa: Łowcy 
mikrobów. Czy znaczy to, że książka jest zła i dlatego nie podoba się czytelnikom? — Absolutnie nie. „Łowcy mikrobów“ to książka świetna, tylko bibliotekarz albo nie próbował o niej rozmawiać z czytelnikami, albo nawet nie usiłował polecać jej czytelnikom i dlatego nie może znać ich opinii o tej książce. Tak się ma rzecz jeżeli chodzi o historię co najniniej połowy książek według opinii bibliotekarza niepoczyt- nych, a dobra praca bibliotekarza wymaga spojrzenia baczniejszego na poczytność całego księgozbioru. Jeśli bibliotekarz chce dostarczyć swoim czytelnikom książek, które ich zainteresują, musi wiedzieć trochę więcej o zainteresowaniach swoich czytelników niż to, że podobają się im książki Rodziewiczówny i Kraszewskiego.Obserwacje, jakie bibliotekarz winien prowadzić muszą iść w dwóch kierunkach:



1. w kierunku określenia zainteresowań czytelników (każdego z osobna i wszystkich czytelników biblioteki w całości),
2. określenia przydatności odpowiednich grup książek tego samego typu dla poszczególnych grup czytelników biblioteki.Odpowiedzi na kwestię pierwszą udzieli bibliotekarzowi karta czytelnika, na pytanie drugie odpowie karta książki. Rozszyfrowanie karty czytelnika drogą wpisywania z inwentarza tytułów książek, których numery figurują na karcie czytelnika, da bibliotekarzowi materiał do wstępnego rozeznania zainteresowań czytelnika. Rozmowy z czytelnikiem uzupełnią te dane. Karta książki informuje o aktywności książki w bibliotece a więc bezpośrednio o tym, czy książka jest dla biblioteki przydatna. Książka, która w przeciągu kilku lat nie wykazuje ani jednego wypożyczenia jest książką martwą i nie ma szans powodzenia w bibliotece. Po zaobserwowaniu przyczyn niepoczytności książki można ewentualnie starać się o przesunięcie jej do biblioteki powiatowej ,aby niepotrzebnie nie zajmowała miejsca w bibliotece. Przy pewnych ciekawszych pozycjach b. pożyteczne może być zorientowanie się w tym — wśród których czytelników znajdowały one odbiorców, np. kto wypożyczał w naszej bibliotece literaturę beletrystyczną, czy książki popularnonaukowe w ujęciu nieco zbeletryzowanym znajdują chętnych odbiorców itp. Przez rozszyfrowanie kart książki i czytelnika uzyskuje się obraz retrospektywny tzn. stanu jaki istniał poprzednio w okresie, którego dotyczą rozszyfrowane dane. Samo rozszyfrowywanie zabiera wiele pracy i wiele czasu. Na przyszłość dobrze byłoby uniknąć potrzeby rozszyfrowywania i odrazu na karcie czytelnika wprowadzić odpowiednie rubryki dla notowania autora i tytułu oraz orientacyjnej oceny książki, w karcie książki zaś rubryk na notowanie danych o czytelnikach, którzy czytają książkę. Projekty takich analitycznych kart książki i czytelnika podałem w numerze 7/1957 „Bibliotekarza“ i... miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie je można nabywać w dowolnej ilości, na razie jednak, dopóki formularzy analitycznych kart książek i czytelnika nie ma spróbujmy sobie poradzić inaczej. Możemy wykorzystać te formularze, jakimi dysponujemy. Spróbujmy w umownych rubrykach na karcie książki oznaczać symbolami (patrz nr 7/1957 „Bibliotekarza“) wiek, płeć, zawód i wykształcenie czytelnika oraz ocenę tych książek. Poradzić sobie możemy bardzo łatwo np. w ten sposób:
Nr Imię..............................................................................

Nazwisko ...................................................................

kl. Adres ..............................................

Znakksiążki Data Znakksiążki Data Znakksiążki Data
wypoż. zwrotu wvpoż zwrotu wypożycz. zwrotu

Uwaga: w tabelce w rubrykach — Data (wypoż. zwrotu), Znak Książki 
i wpisać: Autor — Tytuł; Ocena książki.

przekreślić te słowa



Nr inw. ....

Dział.............

Znak miejsca

Autor .........................

Tytuł ..........................

Data włączenia do bibl.
UwagiNr'czytelnika Data Nrczytelnika Datawypożycz. zwrotu wypożyczenia zwrotu

Uwaga: w tabelce w rubryce — Nr czytelnika wpisać Zawód, Wiek; w rubryce — Data wypoż. 
wpisać Płeć, Wykszt.; w rubryce — Data zwrotu wpisać Ocena książki.Formularz już mamy. Teraz musimy się zastanowić, czy wszystkie książki i wszystkich czytelników poddamy obserwacji. Zapisywanie przy każdym wypożyczeniu danych o czytelniku na karcie książki i danych o książce na karcie czytelnika zabiera bardzo dużo czasu. Objęcie tym systemem wszystkich książek i wszystkich czytelników byłoby niemożliwe nie tylko ze względu na to, że każdy zapis zajmowałby kilkakrotnie więcej czasu, lecz także dlatego, że sumowanie tak szeroko prowadzonych obserwacji tego typu byłoby mocno utrudnione. Nagromadziłoby się mnóstwo materiału, który później trudno byłoby opracować. Tak więc tego rodzaju obserwacje można prowadzić tylko wobec wybranej grupy czytelników i na wybranej grupie książek. Spośród, czytelników mogą to być np. ci, którzy przejawiają jakąś dążność do samokształcenia, czy też zainteresowanie jakąś specjalną dziedziną. Odwrotnie, mogą to być i ci, którzy nie przejawiają żadnych specjalnych zainteresowań, a którym w najbliższym okresie chcemy poświęcić więcej uwagi, by rozbudzić ich zainteresowanie odpowiednią i przydatną książką. Po pewnym okresie obserwacji ciekawe będzie dla nas samych spojrzenie wstecz, o ile nasze wysiłki odniosły jakiś rezultat.Z książek — obserwacjami możemy objąć np. nowości przez okres roku od chwili wprowadzenia ich do księgozbioru bibliotecznego lub grupę książek popularnonaukowych, reprezentujących różne ujęcie przedmiotu jak np.: Rożniatowskiego — O zdrowiu na wesoło, (książka bardzo łatwa, ujmująca zagadnienie w sposób humorystyczny), Kwapińskiego — Grypa (książka również łatwa, lecz ujmująca przedmiot w sposób poważny), wreszcie książki trudniejsze, jak np.: Zdrowie w domu, czy tym podobne. Znając upodobania czytelników biblioteki, łatwiej nam będzie kompletować księgozbiór, biblioteczny w ten sposób, by zaspokajał jak najlepiej potrzeby czytelnicze.Z książek beletrystycznych obserwacjami można objąć np. grupę książek trudnych, które — wydaje nam się — wymagają od czytelnika dużego wyrobienia ogólnego, albo iksiążki które uważamy za ciekawe, a które jednak nie znajdują wielu odbiorców. Zbadanie przyczyn tego stanu rzeczy, może się okazać bardzo interesujące.Przedmiotem obserwacji w bibliotece może być też ilustracja. Ciekawe może być dla bibliotekarza zorientowanie się, jakie ilustracje najbardziej odpowiadają czytelnikowi: odbitki fotograficzne, ilustracje rysunkowe, ilustracje dwu- czy wielobarwne? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że książka ilustrowana znajduje więcej chętnych odbiorców niż książka, która ilustracji nie posiada. Możemy dążyć do zorientowania się, czyje ilustracje najbardziej odpowiadają naszym czytelnikom. Ilustratorowi, który będzie najchętniej przyjmowany na pewno będzie przyjemnie, jeśli dowie się



o powodzeniu swoich ilustracji wśród czytelników; postara się w ilustracjach do innych pozycji dać czytelnikowi równie wiele miłych wrażeń estetycznych. Bibliotekarz z kolei spotykając w księgarni książki ilustrowane przez ulubionych ilustratorów, postara się posiadać je w bibliotece.Wszystko to są tylko przykłady do obserwacji dla bibliotekarza. W życiu biblioteki na pewno będzie ich o wiele więcej. W każdym przypadku rozpoczęcia i prowadzenia obserwacji jedno jest ważne: aby po pewnym okresie obserwacyjnym przejrzeć dokumentację analityczną, czy zebrać wypowiedzi czytelnikóvz i postarać się sformułować wnioski, które w przyszłości pozwolą nam rozumniej pracówać.W rozwaź^aniach swoich wyszłam od umiejscowienia obserwacji w bibliotece •w dziale pracy pedagogicznej bibliotekarza. Teraz chciałabym jeszcze nakreślić miejsce tej działalności pedagogicznej bibliotekarza w całości jego pracy.Wszystkie czynności, jakie bibliotekarz wykonywa możemy podzielić na trzy grupy:1. czynności organizacyjne2. czynności techniczne3. działalność pedagogiczna.Działalność pedagogiczna winna stanowić najistotniejszy dział pracy w bibliotece publicznej. Czynności organizacyjne i techniczne stanowią tylko przygotowanie do spełnienia istotnych zadań biblioteki. Dlatego bibliotekarzowi - oświatowcowi nie wolno kończyć pracy w bibliotece na sporządzaniu katalogów, inwentarza, obłożeniu książek, czy mechanicznym notowaniu książek, które czytelnik wypożyczał przypadkowo, bo bibliotekarz miał je pod ręką. Bibliotekarz-oś wiało wiec powinien i musi szukać wciąż dróg trafienia z książką do czytelnika, dróg zdobywania nowych czytelników, a to wymaga od niego bystrego przypatrywania się czytelnikowi, odgadywania jego zainteresowań — wymaga rozwinięcia szeroko pojętej działalności pedagogicznej.
Ewa Pawlikowska

CO BIBLIOTEKARZ POWINIEN WIEDZIEĆO MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ BIBLIOTEKARSKICHNikt już dziś nie wątpi w to, że bibliotekarstwo jest zawodem związanym z konkretną instytucją jaką jest biblioteka. Od zawodowego bibliotekarza wymaga się obecnie określonych umiejętności, a co za tym idzie — kwalifikacji, które pozwolą mu dobrze wywiązywać się z powierzonych mu zadań.Nim jednak do tego doszło bibliotekarze zarówno w Polsce jak i we wszystkich innych krajach musieli powoli zdobywać uznanie i zrozumienie w społeczeństwie i u władz państwowych dla roli bibliotek i zadań jakie stają przed bibliotekarzami.Wiemy dobrze, że o najsłuszniejszą nawet sprawę łatwiej jest walczyć w zespole, w sposób zorganizowany niż samemu w pojedynkę. Do tego właśnie wniosku zaczynają dochodzić bibliotekarze około połowy XIX wieku na tle ogólnych przemian społecznych i kształtowania świadomości mas pracujących.W tym też okresie bibliotekarstwo wkracza w nową fazę swego rozwoju, zaczynają powstawać biblioteki nowego typu: biblioteki publiczne, a biblioteki naukowe zaczynają szerzej otwierać swoje drzwi studentom i samoukom. Zjawiska te stawiają przed bibliotekami nowe zadania. Zmieniać się zaczyna rola bibliotekarzy.Pociąga to za sobą potrzebę wymiany poglądów między bibliotekarzami, czy to w sprawach organizowania bibliotek, czy też ustalania i ujednolicania metod pracy,



a przede wszystkim rodzi się potrzeba zjednoczenia się i podjęcia walki o zapewnienie praw kształtujących podstawy materialne zawodu bibliotekarskiego.Tak bardzo ogólnie biorąc rodzi się idea zjednoczenia się bibliotekarzy w stowarzyszenia naukowe i związki o charakterze zawodowym na terenie własnego kraju.Najstarszym stowarzyszeniem bibliotekarskim na świecie jest (ALA) Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, które powstało w 1876 roku. W końcu XIX i na początku XX wieku powstają stowarzyszenia bibliotekarzy na terenie Europy w Anglii, Szwajcarii, Niemczech i innych krajach. W Polsce obchodzimy w tym roku 40-lecie istnienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które powołane zostało do życia w 1917 roku pod nazwą Związek Bibliotekarzy Polskich. O historii i działalności tej instytucji tak bardzo potrzebnej i ważnej dla naszego życia zawodowego można znaleźć wiele interesujących artykułów w zawodowej prasie bibliotekarskiej wydawanej staraniem i nakładem SBP (Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny). Oprócz prasy zawodowej znamy wiele wydawnictw zwartych (książek, broszur, podręczników) redagowanych i wydawanych przez SĘP. Stowarzyszenie nasze zajmuje się też sprawami dokształcania bibliotekarzy i nie zaprzestaje starań o poprawę bytu materialnego bibliotekarzy, reprezentuje też bibliotekarstwo polskie za granicami kraju.Należy tu bowiem wyjaśnić, że idea współpracy między bibliotekami i bibliotekarzami szybko- wyszła poza krąg jednego kraju i stała się zagadnieniem międzynarodowym.Działalność biblioteczna rozwija się i kształtuje różnie w różnych krajach w zależności od ich historycznego rozwoju, stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Stąd też różne są wyniki i doświadczenia, które niejednokrotnie dadzą się przenieść i zastosować gdzie indziej. Równolegle więc z powstawaniem stowarzyszeń bibliotekarskich w poszczególnych krajach rodzi się potrzeba porozumienia się międzynarodowego. Początkowo porozumienie to znajduje formę organizacyjną w zjazdach o charakterze międzynarodowym odbywających się dorywczo w różnych krajach (pierwszy taki zjazd odbył się w Stanach Zjednoczonych w 1877 roku. Rozwijająca się coraz szerzej problematyka biblioteczna, zagadnienie wymiany wydawnictw między różnymi krajami zaczyna wykraczać poza granice jednego kraju. Odbywające się co parę lub co kilkanaście lat zjazdy nie mogą ująć i rozwiązać różnorodnych problemów. Powstaje zagadnienie utworzenia międzynarodowej organizacji bibliotecznej o stałym charakterze, która mogłaby działać jako instytucja posiadająca członków, zarząd i fundusze.Organizacja taka pod nazwą Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarskich (skrót francuski FIAB, skrót angielski IFLA podajemy tu ponieważ często można spotkać się z tymi skrótami w prasie zawodowej bibliotekarskiej) powstała w 1926 roku. Zadania tej organizacji fnożna tak scharakteryzować pokrótce. Ma ona pośredniczyć w wymianie doświadczeń między bibliotekami i koordynować międzynarodową współpracę bibliotek przy podejmowaniu prac katalogowych, bibliograficznych, wydawniczych i innych. W zakresie czytelnictwa zadaniem Międzynarodowej Federacji jest studiowanie i badanie warunków w różnych krajach i możliwości upowszechniania czytelnictwa. Federacja zajmuje się też sprawami zawodu bibliotekarskiego, kwalifikacji i kształcenia bibliotekarzy. Cała praca FIAB zmierza do wysuwania praktycznych wniosków, które prowadziłyby do ulepszenia pracy bibliotecznej w poszczególnych krajach i zbliżenia narodów poprzez współpracę kulturalną, w której tak doniosłą rolę mają biblioteki.Jak z nazwy Federacji wynika członkowie jej to w zasadzie nie pojedyńczy bibliotekarze, ale stowarzyszenia bibliotekarskie różnych krajów. Federacja jednoczy bibliotekarzy kilkudziesięciu narodów wszystkich kontynentów, bez względu na kolor skóry, wyznanie czy zapatrywania polityczne.
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Organem wykonawczym Federacji' jest Rada, a prace merytoryczne odbywają się w sekcjach i komisjach takich np. jak sekcja bibliotek narodowych i uniwersyteckich, sekcja bibliotek powszechnych z podsekcjami bibliotek dla dzieci i bibliotek szpitalnych, komisja statystyki, komisja katalogów centralnych, wymiany międzynarodowej i szereg innych.Od chwili powstania FIAB odbywają się doroczne sesje (posiedzenia) Rady, w których biorą udział delegaci poszczególnych stowarzyszeń będących członkami Międzynarodowej Federacji.W okresie 32 lat istnienia Federacji odbyły się trzy Międzynarodowe Kongresy bibliotekarzy, w których brały udział tysiące bibliotekarzy różnych kontynentów i krajów.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest członkiem Międzynarodowej Federacji od chwili jej powstania. Bibliotekarze polscy jak prof. J. Muszkowski, prof. A. Bir- kenmajer i inni brali żywy udział w organizowaniu Federacji i uczestniczyli we wszystkich dalszych jej pracach.S.B.P. wysyła swoich przedstawicieli na posiedzenia Rady, gdzie składają oni sprawozdania z działalności S.B.P i biorą pdział w pracach różnych sekcji i komisji.W okresie powojennym delegacje polskie brały udział w III Międzynarodowym Kongresie w Brukseli w 1955 r oraz w XXII posiedzeniu Rady w 1956 r. w Monachium i XXIII posiedzeniu w Paryżu w 1957 roku.Sprawozdania delegacji a także przywiezione przez nie materiały publikowane są w prasie bibliotekarskiej, do której odsyłamy zainteresowanych (np. Bibliotekarz 1956 r. nr 9 s. 276-7 oraz nr 11-12 s 313-9). Członkowie delegacji dzielą się też bezpośrednio wrażeniami i doświadczeniami na zebraniach organizowanych przez poszczególne koła Stowarzyszenia.Na zakończenie tych krótkich informacji warto wspomnieć, że jedno z dorocznych posiedzeń Biura FIAB odbyło się w 1936 r. w Warszawie, a na 1959 rok delegaci i przedstawiciele Międzynarodowej Federacji zostali zaproszeni znowu do odbycia swego posiedzenia w Polsce.
Stanisław Zagórski

ILUSTRACJA W KSIĄŻKACH DLA DZIECIW poprzednim artykule ’) starałem się omówić ilustracje w książkach dla dorosłych jako elementy uzupełniające tekst literacki. Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na książki, w których ilustracja odgrywa rolę pierwszorzędną, a mianowicie 
V' książkach dla dzieci. Zagadnienie to jest ważne w pracy bibliotekarza, wiadomo bowiem, że dzieci stanowią duży procent czytelników w bibliotekach powszechnych. •Już w swoim założeniu ilustrowanie dla dzieci (szczególnie młodszych od 5—6 do 12—14 lat) odbiega bardzo daleko od założeń normalnej ilustracji.Jeżeli weżmiemy do ręki pierwszą lepszą książkę dziecięcą od razu rzuca się w oczy skąpa ilość tekstu i duża ilość rysunków. Niektóre składają się nawet tylko z samych rysunków.Ogólny wygląd książki dla dzieci staje się dzięki ilustracjom bardziej atrakcyjny i barwny niż książek dla dorosłych. Sama okładka już wabi dziecko mnóstwem kolorów i bogactwem formy..„O ilustracji w książce“ — .,Poradnik Bibliotekarza“ 1957 nrnr 6 i 9.
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świetny przykład ilustracji dla dzieci (rys. J. M. Szancera z książki „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi“ M. Konopnickiej). Zwróćcie uwagę na scharakteryzowanie krasnoludków. Ile wyrazu ma 
choćby „wojak“ siedzący na piecu. Jaka piękna i lekka kreska, wspaniała kompozycja, świetnie 
wybrana proporcja wielkości pieca i garnka w stosunku do krasnoludków. Od razu wprowadza 

nas to w atmosferę bajkowości.
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A tam policjant z miną srogą 
Spogląda na nich spoza rogu.

‘ „A tam policjant z miną srogą Spogląda na nich spoza rogu”.Doskonała ilustracja Jana Lenicy do książki E. A. Kar^szo- wej „Mały Rob” wydanej przez „Naszą Księgarnię”.
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Dziecko w poszczególnych etapach swego fizycznego i psychicznego rozwoju chłonie świat szczególnie silnie za pomocą wzroku. Spotyka się z nowymi nieznanymi jeszcze formami, odkrywa nowe barwy i tonacje. Przypatruje się, roztaczającym się przed nim pejzażom, zwierzętom, ludziom, utrwala swe spostrzeżenia, by znowu do nich powracać. W tym procesie niemałą rolę odgrywa ilustracja,, z którą młody czytelnik najczęściej się styka i najłatwiej ją sobie przyswaja. Nowe pojęcia, wyrazy, których znaczenia bądź nie zna w ogóle, bądź też zaledwie się domyśla, wszystko to powoduje, że przy czytaniu dziecko bardzo szybko się męczy i nudzi. I tu właśnie na pomoc przychodzi ilustracja, której zrozumienie nie wymaga nawet połowy tego wysiłku co czytanie. A obraz utrwalony w pamięci zawsze będzie dużo żywszy i wyraźniejszy niż ten, który się tworzy za pośrednictwem tekstu.Sugestywność rysunku powoduje również rozbudzenie w dziecku stosunku uczuciowego do otaczającego go świata. Sympatycznie scharakteryzowany zając czy ptaszek na pewno zasugeruje dziecku przyjazne uczucie do tych stworzeń, a groźny wilk na długo pozostanie w jego pamięci jako symbol zła i okrucieństwa. Korzystając z tego oddziaływania graficy starają się w ten sposób charakteryzować świat, by wyrabiać w dziecku odruchy piękne i szlachetne, ucząc go miłości dla przyrody i zwierząt, poszanowania cudzej własności, koleżeńskości, słowem starają się wpłynąć na kształtowanie etyki dziecka, starają się wydobyć to wszystko, co jest w nim jeszcze nie rozbudzone. Ta wychowawcza rola ilustracji jest olbrzymia i zdaje mi się, że zupełnie przez ogół sipołeczeństwa niedoceniana. Dlatego ważnym procesem wychowawczym jest uczulenie dziecka na działanie wartości plastycznych rysunku. Wobec bardzo niskiego poziomu kultury plastycznej w naszym społeczeństwie jest rzeczą bardzo ważną by dziecko zetknęło się po raz pierwszy w swym życiu nie z tandetą jarmarczną, lecz z pełnowartościowym dziełem. Jedyną dostępną formą plastyki dla dziecka będzie właśnie ilustracja książkowa. Jej łatwo przyswajalna wizualna forma ściśle związana z tekstem utworu nie nastręcza dziecku za dużych oporów przy oglądaniu, pobudza jego wyobraźnię, wyrabiając jednocześnie dobry smak i wrażliwość plastyczną. Musimy też pamiętać, że łatwiej jest uczulić na te sprawy dziecko, nie zepsute jeszcze oglądaniem potwornych oleodruków, niż dorosłych, którzy się wśiród nich już wychowali. Aby sprostać tym wszystkim wymogom ilustratorzy książek dla dzieci szukają odpowiednich form i starają się je doskonalić. Formy te muszą uwzględniać fakt, że dziecko widzi świat zupełnie inaczej niż dorosły człowiek, że nie jest w stanie pojąć niektórych zdawałoby się zupełnie jasnych skrótów, że bardzo szybko gubi się w kompozycjach wieloplanowych, po prostu niektórych rysunków w ogóle nie potrafi odczytać.Świat widziany przez dziecko jest o wiele prostszy, lecz jednocześnie dużo bardziej intensywny niż świat ludzi dorosłych.Dopiero w miarę dorastania dziecko zmienia sposób patrzenia, gromadzi nowe spostrzeżenia i wiadomości, zaczyna odnosić się krytycznie do własnych pojęć, bystrzej obserwować otoczenie, i wreszcie dochodzi do wniosku, że dwie kropki w kółku, które dotąd świetnie wyobrażały oczy stają się nieprawdziwe, niezgodne z „nowszymi” obserwacjami. Od tej chwili dziecko domaga się „wierniejszego” odtwarzania świata, ażeby właśnie na rysunku znaleźć potwierdzenie własnych obserwacji. Te przeobrażenia następują zazwyczaj między 112 a 15-tym rokiem życia czyli na pograniczu wieku dziecięcego i młodzieńczego.Zanim jednak to nastąpi musimy stale pamiętać, że mamy do czynienia
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z dzieckiem i że najważniejszym zadaniem ilustratora będzie dobranie tak sugestywnej formy do ilustracji, by mogło ono jak najłatwiej ją sobie przyswoić. Forma ta musi być o wiele prostsza i bardziej skrótowa niż w normalnym rysunku dla dorosłych. Powszechnie wiadomo, że w pewnym wieku dziecko w ogóle nie jest w stanie zrozumieć normalnej perspektywy. Z chwilą kiedy rysuje samo, wszystkie przedmioty ustawia nié w głąb kartki lecz w perspektywie strefowej (t.zn., że dalsze plany będą narysowane nad bliższymi itp., zupełnie tak jak w malowidłach staro-egipskich). Dąży ono do pokazania tylko tego co jest naistotniej- sze (do syntezy), z zupełnym pominięciem rzeczy nieważnych.Dziecko nigdy nie cofnie się przed żadną deformacją, o ile mu to pomoże w wyobrażeniu tego co chce powiedzieć. I to jest jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech. Stąd też bierze się w rysunkach dzieci tak mocna charakterystyka rzeczy przedstawionych. Z tymi wszystkimi sprawami musi się liczyć grafik, jeżeli chce stworzyć ilustrację, która by trafiła do wyobraźni dziecka. Uwzględnienie całego tego kompleksu zagadnień doprowadziło współczesną ilustrację dziecięcą do formy możliwie najprostszej i najzrozumialszej, lecz jednocześnie maksymalnie wydobywającej istotę sprawy.Przypatrując się uważnie książkom dla dzieci zaczynamy rozróżniać jak gdyby dwa nurty dominujące w grafice książkowej. Jeden polega na próbie pokazania obrazu poprzez możliwie największy skrót, zarówno formy jak i treści. Kaczka - 
Dziwaczka — ilustr. H. Tomaszewski), drugi to rodzaj ilustracji opowiadającej, pełnej szczegółów i narracji (J. M. Szancer). Ten ostatni rodzaj nie zwalnia grafika od konieczności jak największego syntetyzowania formy, wręcz przeciwnie, artysta cały czas musi jeszcze bardziej czuwać by rysunek przy całym swoim bogactwie był jak nąjbardziej czytelny i zrozumiały. Najczęściej też właśnie tego typu ilustracje powodują nieporozumienia, wprowadzając nieraz zupełnie nieczytelne dla dziecka rozwiązania form. Z drugiej strony grozi zawsze grafikom niebezpieczeństwo zbyt dużego skrótu myślowego, czyli zbytniego syntetyzowania formy dla bądź co bądź niewyrobionych jeszcze „odbiorców”.Jednym z najważniejszych zagadnień ilustracji dziecięcej ^est sprawa koloru, sprawa wokoło której utarło się najwięcej błędnych, schematycznych pojęć i uogólnień. Nikt chyba nie będzie negował potrzeby i znaczenia koloru, a fakt że dziecko jest specjalnie wrażliwe na kolor mówi sam za siebie. Niemniej twierdzenie, że powinniśmy dawać dziecku maksymalnie dużo krzyczących i jaskrawych ilustracji jest na pewno nieporozumieniem. Sam fakt dużego uwrażliwienia dziecka na kolor nakłada na nas obowiązek mądrego nim operowania. Używanie koloru jako tylko elementu dekoracyjnego ilustracji jest niesłuszne, gdyż powinien’ on być związany z pewną określoną treścią. Dziecko zawsze będzie odczuwać kolor emocjonalnie, i zawsze będzie go sobie tłumaczyć w połączeniu z tematem. Na pewno też nigdy nie zrozumie że deszcz może być inny niż szary czy niebieski, a śnieg inny njż biały. W sumie działanie koloru na dziecko jest niewspółmiernie większe od działania formy. Fakt ten decyduje, że większość ilustracji dziecięcych wykonywana jest w technice kolorowej.Skoro mniej więcej omówiliśmy główne punkty dotyczące spraw związanych z kompozycją ilustracji dziecięcej, przejrzymy sobie dla pełnego zrozumienia kilka naprawdę dobrych przykładów. Oto mamy przed sobą ilustrację J. Lenicy do książki A. Kardaszowej pt. Mały Rob. Umieszczona jest na rozkładzie dwóch stron książki o formacie 29 X 21 cm każda (tutaj oczywiście mamy jej zmniejszoną reprodukcję). Już sam format jest dla małego czytelnika frapujący. Rysunek jest
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tak sugestywny i jasny, że nie ¡potrzebując czytać od razu rozumiemy co autor chciał powiedzieć. To ogromne, pełne gwaru, hałasu, świstu syren okrętowych, dymu miasto od razu wciąga młodego czytelnika w atmosferę, która przewijać się będzie przez całą książkę. Prosta jasna kompozycja, niezliczone rytmy okien, śmiało zaznaczone sylwetki okrętów, dym, gwar, wszystko to tętni życiem i świetnie oddaje to co stanowi o istocie dużego miasta. Zauważmy też jak oszczędnie kreśli piórko sylwetki gmachów, z jaką swadą - i lekkością, a jednocześnie jak naturalnie przedstawiono tu temat.
Dobijamy juz do brzegu - 
To kraj Roba — Ameryka

o ile będziemy w posiadaniu całej tej książeczki, zwrócimy również uwagę na sposób prowadzenia ilustracji poprzez całość utworu, w jak logiczny sposób jeden rysunek wypływa z drugiego, jak cały czas ilustracja jest sharmonizowana z tekstem. Tam gdzie szerzej rozpisał się autor, tam ilustrator rysuje oszczędniej, mniej, i na odwrót, tam gdzie mamy suchy lakoniczny opis (przykład z policjantem) tam grafik stara się możliwie jak najwięcej dopowiedzieć.Przypatrzmy się jeszcze ilustracji J. Srokowskiego do utworu Małpa w kąpieli Al. Fredry. Jak sugestywnie umieszcza grafik treść, właśnie w obrębie samego rysunku nie dzieląc strony na ilustracje i tekst. To organiczne związanie się tych dwóch czynników jest z pewnością jedną z cech charakterystycznych książki dziecięcej, dodając jej nie tylko dużo uroku, ale pomagając dziecku do szybszego kojarzenia ilustracji z tekstem. Sam wyraz rysunku jest tak idealnie zgodny z psychiką dziecięcą, że tutaj na pewno może służyć za przykład typowy. Małpka (na pewno nie tylko dzieci ale i dorośli nie zauważą jaka jest nieproporcjonalnie duża w sto- suhku choćby do wanny). Pomimo, a może właśnie dlatego, że jest narysowana z dużą przesadą jest niesamowicie śmieszna i przekonywająca. Ona też jako rzecz
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najważniejsza, przede wszystkim rzuca się w oczy. Kompozycja jest jasna i żadne chyba dziecko nie będzie miało wątpliwości co tutaj się dzieje.Jeżeli chodzi o wartości plastyczne to rysimek ten dostarcza. nam dużo radości. Jest lekki, bardzo dekoracyjny (zwróćcie uwagę na kafelki na podłodze) a prosta forma tylko podkreśla jego dojrzałość.Na zakończenie kilka słów na temat osiągnięć polskiej ilustracji dla dzieci. W tej dziedzinie możemy się już poszczycić niemałym dorobkiem i nasi graficy znani są z wielu doskonałych pozycji na całym świecie. Takie książki jak Kacżka- 
Dziwaczka ilustrowana przez H. Tomaszewskiego, czy Król Maciuś Pierwszy ilustrowana przez J. Srokowskiego stanowią prawdziwe perełki sztuki ilustratorskiej.Książki ilustrowane przez J. M. Szancera znajdują coraz to nowych wydawców za granicą, a młode pokolenie grafików interesujących się tym rodzajem ilustracji posiada również duży dorobek. Wymienię tutaj chociaż takie książki ilustrowane przez J. Lenicę jak Mały Rob czy Lokomotywa.Uwagi te są tym bardziej godne zapamiętania, zważywszy, że właściwie książka dla dzieci w prawdziwym tego słowa znaczeniu, powstała dopiero w dwudziesto-
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Ileż liryzmu zawiera ten rysunek 
z książki Lucyny Krzemienieckiej 
pt. „Z przygód Krasnala Halabaly”, 
wykonany przez Jerzego Srokow
skiego. Forma artystyczna jest tu 
wytworna, a zarazem prosta, a treść 
rysunku — uosobienie zimy — wy
rażona bardzo przekonywająco (w 
oryginale w kolorach niebieskim 

i szarym).

leeiu międzywojennym, a spośród 4 głównych twórców tej dziedziny (Wajwód, 
Levitt-Him, Bocianowski, Karolak) dwóch dalej żyje i tworzy w Polsce.Wymienić też muszę takie nazwiska jak Olga Siemaszkowa, Zbigniew Rychlicki, czy Eryk Lipiński, nazwiska twórców uroczych ilustracji niezliczonej ilości książek.Trzeba jednak pamiętać o trudnościach z jakimi borykają się nasze wydawnictwa. Brak odpowiednich maszyn drukarskich, farb i przede wszystkim dobrego papieru powoduje to że nieraz reprodukcje niewiele mają wspólnego ze złożonymi w redakcjach oryginałami. Jednak pomimo tych trudności ilustracje dziecięce doskonali się pod względem formy i treści w celu pozyskania dla sztuki graficznej szerokich mas najmłodszych czytelników.

Zeszłoroczne artykuły Stanisława Zagórskiego „O ilustracji w książce“, 
opublikowane w nrach 6 i 9 ,,Poradnika Bibliotekarza“ 1957, spotkały 
się z nader żywym zainteresowaniem naszych czytelników, którzy w li
stach d.0 redakcji zgłosili szereg pytań na temat wartości artystycznej 
różnych ilustracji ze znanych im książek.

W związku z tym podajemy obok jeszcze kilka przykładów ciekawych 
prac naszych wybitnych grafików z dziedziny ilustracji książek (z obja
śnieniami St. Zagórskiego).
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Ilustracja Władysława Daszewskiego do „Lalki” Bolesława Prusa. Kreska lekka» 
swobodna i prosta, bezpretensjonalna kompozycja, dobre scharakteryzowanie postack

Świetny rysunek 
Henryka Toma
szewskiego. Autor 
śmiało kreśli
dwóch ludzi biją- 
cych młotami. Ile 
wyrazu ma postać 
środkowa, mimo 
że wszystko jest 
właściwie „niena- 
rysowane”. y Ilu
stracja ta działa 
na nas sugestyw
nie. Słyszymy po 
prostu dźwięk 
uderzających mło

tów!
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Rysunek H. Grunwalda, Typowy przykład ilustracji wykonanej piórkiem, repro
dukowanej chemicznie. Świetna, lapidarna charakterystyka postaci. Zwróćcie uwagę 
na sposób wydobycia plastycznego nieomal kształtu jedynie przy pomocy kreski. Co 

za oszczędność środków malarskich!

A. Samborski — „Wielki Pro
letariat”. Przykład ilustracji 
rysowanej ołówkiem, reprodu
kowanej przy pomocy fotoche
mii i kliszy siatkowej. Zwróć
cie uwagę na bogactwo przejść 
od białego do czarnego i na 
idealne wprost powtórzenie 

kreski ołówkowej!
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Maria Hiszpańska. Idealny wprost przy
kład dobrania czcionki do ilustracji i cha
rakteru utworu. Oczywiście czcionka jest 
wycięta na tym samym klocku co i rysu
nek, przez tę samą autorkę. Przypatrzcie 
się jaka skromna, a zarazem piękna ilu

stracja.

Ml
aWOiEiOQesö

Jadwiga Czarnecka

PUBLICZNE BIBLIOTEKI POWSZECHNE '
W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJSłużbę biblioteczną w N.R.D. pełnią następujące zespoły bibliotek: biblioteki naukowe, biblioteki powszechne publiczne, biblioteki związkowe w zakładach pracy I w domach wczasowych, biblioteki techniczne przy gabinetach technicznych w zakładach pracy, biblioteki szkolne.Do zespołu bibliotek naukowych należą biblioteki główne szkół wyższych, duże biblioteki narodowe: Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie, Deutsche Bücherei w Lipsku i Landesbibliotheken tj. biblioteki dawnych krajów niemieckich oraz biblioteki instytutów naukowych. Z wyjątkiem bibliotek instytutowych, które podlegają właściwym ministerstwom, wszystkie wymienione wyżej biblioteki naukowe podlegają Sekretariatowi Stanu Szkół Wyższych.
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Sieć publicznych bibliotek powszechnych jest zorganizowana podobnie, jak sieć tych bibliotek w Polsce: również jest kilkustopniowa i opiera się na podziale administracyjnym państwa.Na wsi prawie we wszystkich (ok. 10.000) gminach istnieją biblioteki gminne (Gemeindebiblioteken): mniejsze — z nielicznym, bo zaledwie z kU- kusettomowym księgozbiorem w małych miejscowościach, obsługiwane przez pracowników niepełnozatrudnionych i większe — liczące ponad tysiąc i więcej tomów w miejscowościach bardziej zaludnionych. Biblioteki te — przede wszystkim mniejsze — uzupełniają swój nieliczny księgozbiór dopożyczając iksiążki z bibliotek powiatowych.Ponieważ w okresie powojennym powstało na wsi wiele słabych, nie mających możności rozwoju bibliotek tworzonych przez spółdzielnie produkcyjne, organizacje masowe, ośrodki maszynowe itp., podjęta została akcja przekazywania tych księgozbiorów bibliotekom gminnym na własność lub w formie depozytu. W ramach tego przedsięwzięcia następuje również włączanie do sieci państwowej bibliotek prowadzonych przez ośrodki maszynowe i tworzenie z nich bibliotek rejonowych; zadaniem ich będzie opieka nad bibliotekami tych kilku ozy kilkunastu gmin, którymi opiekuje się dany ośrodek.W miastach organizowane są na takich samych zasadach, jak w Polsce biblioteki miejskie, które zależnie od potrzeb zakładają mniejszą lub większą liczbę filii.We wszystkich (250) powiatach znajdują się biblioteki powiatowe (K r e i s bi- b 1 i o t h e k e n). Większość ich powstała z połączenia dawnych bibliotek powiatowych, (których zadania były analogicze z zadaniami bibliotek powiatowych w Polsce) z bibliotekami miejskimi miast stanowiących ich siedziby i podlegają prezydiom rad narodowych tych miast. •We wszystkich (14) województwach działają biblioteki wojewódzkie (Bezirksbibliotheken), które powstały w oparciu o biblioteki miejskie miast wojewódzkich i w dalszym ciągu podlegają prezydiom miejskich rad narodowych.Biblioteki powiatowe i wojewódzkie obsługują w sposób bezpośredni mieszkańców miasta wojewódzkiego czy powiatowego organizując w miarę potrzeby odpowiednią liczbę filii. Jednocześnie biblioteki te pełnią funkcję ośrodków instrukcyjno-metodycznych w stosunku do bibliotek znajdujących się na danym terenie (województwa lub powiatu), przy czym specjalną uwagę zwracają na bezpośrednie kontakty instruktorów z bibliotekami terenowymi.W przypadkach, gdy siedzibami władz powiatowych są miasta stanowiące powiaty miejskie, biblioteki powiatowe podlegają prezydiom rad narodowych i pełnią wyłącznie funkcję ośrodków instrukcyjno-metodycznych w stosunku do bibliotek powiatu.Funkcję centralnego ośrodka instrukcyjno-metodycznego spełnia w stosunku do bibliotek powszechnych Centralny Instytut Bibliotekarski {’Zentralinstitut für Bibliothekswesen) w Berlinie. Na licznych, bardzo starannie opracowanych przez Instytut i estetycznie wydawanych materiałach bibliograficznych i metodycznych wzorują się biblioteki wojewódzkie wydając różnorodne bardzo starannie i ładnie wykonane pomoce dla bibliotek swojego województwa. Jednocześnie Instytut korzysta z osiągnięć i doświadczeń pracowników bibliotek * terenowych i upowszechnia je ogłaszając drukiem.Dobrze jest zorganizowany i sprawnie działa w N.R.D. zakup książek dla bibliotek. Na podstawie wydawanego co tydzień przez Centralny Instytut Bibliotekarski bibliograficznego czasopisma informacyjnego biblioteki zamawiają książki w naj-W NJt.D. są gminy jednostkowe, tzn. że gmina'=gnomadai=wieś.
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bliższej księgarni i z tejże księgarni otrzymują w ciągu kilku tygodni książki oprawione i opracowane (z kartami katalogowymi i kartą książki).W pracy swojej biblioteki powszechne w NRD stosują te same na ogół środki i formy, które stosują biblioteki polskie (wystawy książek o aktualnej tematyce wieczory literackie w różnych ujęciach itp.). Ostatnio wprowadzono — tytułem próby — w kilkudziesięciu bibliotekach wolny dostęp do półek.Biblioteki powszechne udostępniają również książki dzieciom i młodzieży, ale zasadniczo sieć ta nie obejmuje placówek przeznaczonych specjalnie dla dzieci. Zostały one w r. 19152 przekazane Domom Pioniera i są przez nie prowadzone. Pomocy instrukcyjnej i bibliograficznej bibliotekom tym udziela Centralny Instytut Bibliotekarski.Jeśli chodzi o pracowników bibliotek powszechnych, to w N.R.D. odróżnia się tzw. pomocników bibliotecznych wykonywujących prace techniczne od bibliotekarzy, którzy spełniają funkcje pracowników pedagogicznych i mają bezpośredni kon- tat z czytelnikami. Są oni szkoleni w liceach bibliotekarskich i dokształcani na kursach centralnych i seminariach terenowych.Centralną opiekę i nadzór nad publicznymi bibliotekami powszechnymi spełnia Ministerstwo Kultury — Departament Pracy Masowo-Kulturalnej — Wydział bibliotek, w województwach funkcje te pełną Wydziały Kultury — referaty pracy masowo kulturalnej lub referaty bibliotek, w powiatach, miastach i gminach — wydziały kultury.Z opieki administracji bibliotecznej a także z pomocy instrukcyjno-metodycznej Centralnego Instytutu Bibliotekarskiego oraz bibliotek wojewódzkich i powiatowych korzystają również biblioteki Związków zawodo-viT?^ch.Biblioteki powszechne w N.R.D. całą swoją działalnością starają się przyczynić do wychowania w Niemczech ludzi o nowym światopoglądzie stawiając wyżej pokój niż wojnę.
PIEWCA POLSKI PIASTOWSKIEJROZMOWA Z KAROLEM BUNSCHEMOd ukazania się pierwszej powieści Karola Bunscha minęło zaledwie lat dwanaście, a już dziś ten niezwykle poczytny autor może się poszczycić nie lada rekordem; ponad milionem egzemplarzy własnych książek! Sukces to tym poważniejszy, że Bunsch nie uprawia literatury łatwej, typu sensacyjnego czy romansowego, cieszącej się zawsze powodzeniem. Wybrał dziedzinę trudną, wymagającą długotrwałych nieraz studiów, a także specyficznego rodzaju wyobraźni: powieść historyczną. Tematyka jego powieści i opowiadań (z jednym dotychczas wyjątkiem) żyje wśród spraw polskiego średniowiecza, w czasach pierwszych Piastów, budujących zręby państwowości polskiej.Nie przypadkiem w mrokach okupacyjnych ostatniej wojny aż czterech naszych pisarzy: Karol Bunsch, Antoni Gołubiew, Władysław J. Grabski i Teodor Parnicki — sięgnęło wyobraźnią twórczą do najwcześniejszej historii Polski, do pierwszych polskich konfliktów z germańskim sąsiadem, szukając wśród ówczesnych myśli i koncepcji politycznych spraw wiecznie żywych i wiecznie aktualnych. I nie przypadkiem ta to właśnie literatura znalazła w społeczeństwie miliony entuzjastów. Oto godny zapamiętania przykład łączności myślowej i uczuciowej artystów ze swoim pokoleniem. Stworzona przez pisarzy metafora historyczna przemówiła z wielką siłą do uczuć i przekonania czytelnika, borykającego się z trudnymi problemami swoich czasów w sposób jakże często aż nazbyt bolesny.
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Dzieje pisarstwa Karola Bunscha są bardzo ciekawe. Podobnie jak Józef Conrad, młodość i wiek męski spędził Bunsch w zawodzie dość dalekim od literatury. Z wykształcenia prawnik (ukończył Uniwersytet Jagielloński z tytułem doktora praw) przez dwadzieścia dwa lata prowadził w Krakowie kancelarię adwokacką. Przyszła wojna — i czy wstrząs nią wywołany, czy okrutne doświadczenia nowej okupacji niemieckiej, czy jakieś inne impulsy — psychologia twórczości jest sprawą skomplikowaną — rozbudziły pisarza w znanym krakowskim adwokacie. Odtąd pozostaje już wierny literaturze, która zyskała w nim świetnego narratora, umiejącego swą wiedzę historyczną przekazać czytelnikowi w postaci pasjonującej lektury.. Bunsch mieszka nadal w swym rodzinnym Krakowie, lecz kancelarię adwokacką zamienił raz na zawsze na pracownię pisarza.— Jak to się stało — pytamy Karola Bunscha — że poświęci! się Pan tak trudnej dziedzinie.twórczości, jaką jest powieść historyczna?— Historią, a zwłaszcza polskim średniowieczem zajmowałem się zawsze z araa- torstwa. Podczas okupacji, dzięki długim wieczorom spędzanym w domu z racji godziny policyjnej, a także wskutek odpadnięcia wielu zajęć zawodowych, miałem nareszcie czas uporządkować i uzupełnić moje wiadomości historyczne. W czasie okupacji też, w roku 1941, zacząłem pisać. Bodźcem bezpośrednim, który mnie skłonił do przeniesienia akcji mej pierwszej powieści („Dzikowy skarb”) w czasy Mieszka I, było pokrzywdzenie przez naszą literaturę historyczną tego budowniczego zrębów państwowości polskiej. Mieszka I uważam za jedną z największych postaci w naszych dziejach.Sześć wydań „Dzikowego skarbu”, obejmujących łącznie sto kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy (już rozsprzedanych), świadczy chyba najdowodniej, iż pisarz potrafił zainteresować czytelników tematyką swej powieści. Na tle wydarzeń autentycznych, znanych ze szkolnych podręczników historii tylko w pobieżnym, suchym skrócie, autor rozbudował żywą barwną fabułę, urozmaiconą sensacyjnym wątkiem literackim dziejów Dzika, drugiego obok Mieszka bohatera książki. Tworząc tę fikcyjną postać, by jej niezwykłymi przygodami pobudzić ciekawość czytelnika, autor nie tracił jednak nigdy z oczu swego głównego celu, jakim było ukazanie wielkości politycznego i cywilizacyjnego dzieła Mieszka I.— Czytelnicy „Poradnika” interesują się bardzo osobami naszych najpopularniejszych pisarzy. Może zechciałby pan powiedzieć im coś o sobie. Zacznijmy od warsztatu pracy: czy pisząc książkę pracuje pan nad nią systematycznie, poświęcając jej określoną ilość godzin dziennie, czy też raczej z przerwami, czekając na specjalnie korzystne dyspozycje twórcze?— Pisanie powieści to jest niewątpliwie praca w całym tego słowa znaczeniu, wymagająca i dużej ilości czasu i systematyczności, zwłaszcza gdy w grę wchodzi gromadzenie i uporządkowanie materiału historycznego. Pracuję wcześnie rano i późnym wieczorem, zarówno z przyzwyczajenia nabytego w moim poprzednim zawodzie, jak i z przyczyny obecnych warunków lokalowych i rodzinnych. Mieszkam razem z dwiema zamężnymi córkami i w ciągu dnia, jeżeli jestem w domu, znajdzie się dla mnie zawsze wiele innych zajęć, jak na przykład palenie w piecu, albo przyjemności, jak zabawa z wnukami.— Słyszeliśmy, że jest pan świetnym myśliwym?— Nie tyle świetnym — uśmiecha się pisarz — co niezmiernie zamiłowanym. Sport uprawiałem zresztą od najwcześniejszej młodości jako zawodnik i organizator, i to we wszystkich dyscyplinach z wyjątkiem dwóch: lotnictwa motorowego i hokeja na trawie. W strzelaniu miałem nawet mistrzostwo Polski. Teraz uprawiam już tylko łowiectwo i wędkarstwo. Moje doświadczenia i przygody myśliwskie są tematem kilku opowiadań, których wydanie w druku przygotowuje MON.— W swych podróżach po kraju i licznych spotkaniach z czytelnikami miał pan
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niewątpliwie również do czynienia z bibliotekarzami, którzy zawsze chętnie korzy
stają z okazji zawarcia znajomości z pisarzem. Prosimy o trochę wrażeń i uwag za
równo na temat pracy bibliotekarzy, jak i spotkań z czytelnikami.— Jeżeli chodzi o kontakty z bibliotekarzami i z ich pracą mam tylko same miłe doświadczenia. Oczywiście, dotyczy to osób, nie systemu bibliotecznego, przeciw któremu można by podnieść wiele zastrzeżeń, dziś już na szczęście częściowo nieaktualnych. Sami bibliotekarze wiedzą to zresztą lepiej ode mnie. Co zaś do spotkań autorskich, które stały się w pewnym znaczeniu stałą i obustronnie pożyteczną instytucją, należałoby je moim zdaniem usprawnić organizacyjnie, by ułatwić nieco pracę autorom i organizatorom, a jednocześnie obniżyć związane z tym koszty, nie zawsze wynikające z koniecznej potrzeby. W szczególności wyobrażam sobie opracowanie i dostarczenie organizatorom ewidencji żyjących dziś w Polsce pisarzy wraz z ich adresami i tytułami wydanych książek, stałe informowanie, którzy pisarze i jak często gotowi są jeździć, a ponadto utrzymywanie łączności między organizatorami spotkań dla ułożenia wspólnych planów i wymiany doświadczeń. Obecnie organizuje się spotkania często w sposób przypadkowy: na przykład kilkakrotnie zdarzyło mi się, że po powrocie z jakiejś bardzo odległej miejscowości już po kilku dniach otrzymywałem zaproszenie z tych samych stron, od sąsiadów, którzy przypadkiem dowiedzieli się, że był taki autor i gdzie mieszka. Powoduje to niepotrzebną stratę czasu i ponowne wydatki, a w dalszym skutku przyczynia się do tego, że niektórzy pisarze zapraszani są w permanencji (nie trzeba chyba dodawać, że częste wyjazdy wpływają ujemnie na zasadniczy tok pracy pisarskiej), podczas gdy inni nie otrzymują w ogóle zaproszeń, mimo że pojechaliby chętnie, a spotkanie z nimi byłoby dla czytelników napewno interesujące. Z przykrością muszę stwierdzić, że zdarzają się również, nieliczne na szczęście, wypadki, gdy organizatorom wyraźnie chodzi tylko o to, by w swym kalendarzyku działań kulturalnych „odfajkować” i spotkanie z pisarzem. Nie chcę oczywiście ujawniać ani miejscowości, ani nazwisk organizatorów, którzy mimo wysłania do pisarza zaproszenia nie przygotowali spotkania, a sami nie zjawili się w ogóle, choćby tylko po to, by zwrócić koszty przejazdu. Częstszym wypadkiem jest, że po odczycie nikt się autorem nie zajmuje, co w obcej miejscowości bywa dość przykre. Jako wzór mogę podać spotkania autorskie w Warszawie i w Poznaniu. Nie wszędzie istnieją wprawdzie równie korzystne warunki, ale wszędzie przyjąć można wzór organizacyjny: spotkania z góry zaplanowane na dłuższy okres, publiczność wie kiedy i jakiego autora zobaczy, przychodzą przeto ci, których twórczość danego autora interesuje i są do dyskusji przygotowani, zadają pytania, czynią uwagi, słowem wieczór jest żywy i pożyteczny.

— Czy z zeszłorocznej pana podróży do Egiptu możemy się spodziewać relacji 
literackiej?— Tak, mam już w przygotowaniu reportaże publicystyczne i książkowe, nie tylko zresztą z Egiptu, ale i z Syrii.

* — Jakie nowe książki pana otrzymają czytelnicy w najbliższym czasie?— Krakowskie Wydawnictwo Literackie drukuje drugą część, samodzielną, „Wawelskiego wzgórza”, która prawdopodobnie nosić będzie tytuł „Wywołańcy”. Ewentualnie przez Naszą Księgarnię będzie wydany tomik moich nowel o różnej tematyce, przeważnie z pierwszej wojny światowej, w której brałem udział pięć i pół roku i zakończyłem jako inwalida z roku 1920. W pisaniu mam powieść o Zawiszy Czar- nyrn. Ponadto zajmuję się w dalszym ciągu przekładami z angielskiego i niemieckiego. Gotowe dla MON-u jest tłumaczenie R. Aldingtona „Death of a hero”, ukończyłem również przekład książki Bertranda Russela „Power”. W opracowaniu mamR. Trumbulla „The Raft”.
— A plany na przyszłość?— Dalsze plany 1 częściowo nawet opracowany materiał mam do czterech ksią
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żek historycznych, których zapewne już nie napiszę, biorąc pod uwagę, że praca nad większą powieścią trwa do trzech lat, a tymczasem ja 22 lutego 1958 roku kończę lat 60. Dlatego mówić o nich nie warto.Pesymistycznej treści tych słów przeczy jednak wesoły uśmiech autora, a także jego niezwykle intensywna twórczość pisarska. Dziękując tedy Karolowi Bunschowi za rozmowę i czas nam poświęcony, życzymy mu we własnym i naszych czytelników imieniu, by długie jeszcze lata radował nas swymi książkami, krzewiącymi tak pięknie historię ojczystego kraju. Rozmawiała H. P.
Wypada jeszcze przypomnieć czytelnikowi wydane dotychczas i kilkakrotnie już wznawiane książki Karola Bunscha. A więc: Prócz wspomnianego już w rozmowie „Dzikowego skarbu” ciesząca się nie mniejszym powodzeniem jego część druga „Ojciec i syn”. Następne dwie powieści „Siadem pradziada” oraz „Miecz i pastorał”, objęte wspólnym tytułem „Imiennik”, poświęcone są czasom Bolesława Śmiałego. Z okresu panowania Bolesława Krzywoustego zaczerpnięta jest tematyka przeznaczonego dla młodzieży opowiadania p.t. „Zdobycie Kołobrzegu”, burzliwe zaś dzieje Łokietka i jego walk o zjednoczenie Polski odnajdujemy w powieści „Wawelskie wzgórze” oraz w opowiadaniu p.t. „Psie pole”. Poza cyklem piastowskim znajduje się powieść Bunscha p.t. „Olimpias”, ją wszakże, jak i jedno ze wznowień z roku 1957, pragniemy omówić dodatkowo krótkimi recenzjami.

WŚRÓD KSIĄŻEK
POWIEŚCI KAROLA BUNSCHA .KAROL BUNSCH: Ojciec i syn. Wydanie piąte. Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 1957. Tom I, s. 278, 2 nlb. Tom II, s. 282, 2 nlb. Cena zł 39,00.Powieść ta, będąca kontynuacją „Dzikowego skarbu”, opowiada dalsze dzieje Mieszka I aż do jego śmierci oraz dzieciństwo i młodość jego syna, Bolesława, mającego przejść do historii pod mianem Chrobrego. Czasy są ciekawe i burzliwe, losy młodego państwa ważą się nieustannie na polach bitew, gdzie męstwo znaczy tyleż co i rozwaga. W obydwie te zalety wyposaża autor bogato swego ulubionego bohatera — w zgodzie zresztą ze źródłami historycznymi — lecz jednocześnie czyni zeń żywego, myślącego i cierpiącego człowieka, bardzo .przez owe ludzkie cechy przybliżając go czytelnikowi.Wyobraźnia pisarza, poddana dyscyplinie erudycji historycznej i w niej szukająca tworzywa, maluje barwne, sugestywne obrazy Polski wczesnohistorycznej i jej ludzi, bujnych, pełnokrwistych, psychologicznie przekonywających. Ciepło uczuęiowe, z jakim autor traktuje swych bohaterów i ich sprawy, udziela się czytelnikowi — iw tym tkwi jedna z tajemnic niezwykłego powodzenia piastowskich powieści Bunscha. Drugą jest niewątpliwie język — trafny, bogaty, potoczysty, raczej nowoczesny i zlek- ka tylko archaizowany, przemawiający do czytelnika z wielką bezpośredniością.Piastowskie powieści Bunscha są lekturą nie tylko wysoce zajmującą, lecz również pouczającą. Polecić ją można i należy śmiało każdemu czytelnikowi, bez względu na wiek i wykształcenie.
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KAROL BUNSCH; Olimpias. Wydanie drugie. Wydawnictwo Literackie, 1957,S. 389, 1 nlb. Cena zł 31.00.„Olimpias” jest w dotychczasowej twórczości Bunscha wyjątkiem, świadczącym o szerokości zainteresowań historycznych autora i o dużej skali jego możliwości twórczych. Nie poprzestając na polskim średniowieczu, pisarz sięgnął w tej powieści do starożytności, w czasy upadku Grecji i podbojów Filipa Macedońskiego, Powieść nosi jako tytuł imię żony Filipa i matki Aleksandra Macedońskiego, jej to bowiem wpływom przypisuje autor dramatyczny konflikt między synem i ojcem, zakończony śmiercią ojca i wzrostem wielkości syna.W pierwszym wydaniu powieść zamykała się w-momencie śmierci Filipa. Taki akcent, pozostawiający bieg wydarzeń historycznych na zakręcie, skąd niewidoczne było ich rozwiązanie, nie zadowolił czytelników, którzy zażądali od autora dalszego ciągu losów Aleksandra i jego państwa.W przedmowie do drugiego, obecnego wydania, autor wyjaśnia, iż sprawom tym zamierzał poświęcić następny tom, obejmujący panowanie Aleksandra Wielkiego.„Z przyczyn niezupełnie ode mnie zależnych — pisze — zamierzona książka z planu pierwszego przesunęła się na dalszy. Biorąc przeto pod uwagę moje normalne tempo „produkcyjne”, nawet bez uwzględnienia nieprzewidzianych przeszkód, dalsza część powieści może się ukazać nie wcześniej niż za lat sześć. Pominąwszy nawet fakt, że na tak długi okres można chyba przewidywać, a nie planować, i przewidywanie staje się iluzoryczne, jeśli powyższy okres doliczę do wiosen, które mi już upłynęły. To są przyczyny, dla jakich zdecydowałem się uzupełnić drugie wydanie niniejszej książki rozdziałem, przedstawiającym ogólną sytuację powstałą po śmierci Filipa. Fragmenty te wyprowadzają Aleksandra z zakrętu na punkt wyjściowy prostej, choć zgoła nie równej drogi, mnie zaś z fałszywej sytuacji autora zapowiadającego książkę, która, być może, W'Cale się nie ukiaże. Dixi et animam 
salvavi.“Bunsch ukazuje nam w swej powieści „greckiej” malowniczą panoramę ówczesnych wydarzeń politycznych, a,na jej tle rysuje plastyczne postacie ludzi antyku ■wraz z ich obyczajem, wierzeniami, upodobaniami, instytucjami. Nie ogranicza się jednak tylko do literackiego odtwarzania wydarzeń i faktów, snuje również rozważania nad przyczynami upadku, zastanawia się nad mechanizmem władzy, uwypukla takie wartości moralne, jak wolność, prawa i sprawiedliwość, w nich tylko dopatrując się gwarancji trwałości cywilizacyjnej. Autor posługując się językiem nowoczesnym, uwspółcześnia niejako również swych bohaterów, nadając przez to ich sprawom smak i sens aktualny.Doskonałym pomysłem edytorskim jest zaopatrzenie książki w plan Aten i mapkę Grecji z czasów oczywiście współczesnych opisywanym wydarzeniom.

H.P

KILKA SŁÓW O „INFORMATORZE BIBLIOTEKARZA”Informator Bibliotekarza na rok 1958. Praca zbiorowa pod red. nacz. Krystyny Remerowej. W-wa 1957, SBP, s. 213, 11 nlb., cena zł 20.00.Do podręcznego księgozbioru bibliotekarza przybyła nowa pozycja, jaką jest trzeci z kolei „Informator Bibliotekarza na rok 1958” wydany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Właściwie określenie, że jest to pozycja do księgozbioru podręcz
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nego nie jest całkowicie słuszne, gdyż „Informator” nie powinien stać na półce, Jęcz mieć swoje stałe miejsce na stoliku bibliotekarza, być ciągle „pod ręką”, aby można było do niego sięgnąć w każdej chwili.Użyteczność tego kalendarza jest wielka — i to wcale nie ze względu na mieszczące się tam kalendarium, które można łatwo znaleźć i gdzie indziej. O użyteczności „Informatora” decyduje właśnie jego część druga, która stanowi jakby małą encyklopedię podstawowych wiadomości z dziedziny bibliotekarstwa, zarówno w zakresie organizacji bibliotek i techniki bibliotecznej, jak i pracy z czytelnikiem i książką. Ponadto zawarte tam są wiadomości ogólne, wykraczające poza tematykę ściśle biblioteczną (np. Instytucje naukowe w Polsce, UNESCO, Większe państwa na świecie itp.).„Informatora na rok 1958” nie można rozpatrywać w oderwaniu od Informatorów z lat poprzednich a powiedziałabym, że nawet od wydań następnych. Szereg zagadnień poruszonych w tegorocznym „Informatorze” jest ich kontynuacją z lat poprzednich, a niewątpliwie następne roczniki przyniosą dalsze ich uzupełnienia, jak np. omówienie fachowego piśmiennictwa bibliotekarskiego. W tegorocznym „Informatorze” znajduje się tylko uzupełnienie spisu tej literatury z lat poprzednich, w którym podano jedynie nowowydane pozycje. Podobną kontynuacją są adresy bibliotek, życiorysy bibliotekarzy i inne.Ktoś, kto nie zna poprzednich Informatorów mógłby obecnemu zarzucić, że pominięto w nim pewne istotne zagadnienia kosztem mniej ważnych — ale skonfrontowanie ich z treścią poprzednich roczników uspokaja w większości przypadków czytelnika.Nie znaczy to, że do bieżącego „Informatora” nie wprowadzono nowych zagadnień. Oczywiście, że tak, choćby takie rozdziały jak: Katalogi centralne. Alfabet łaciński i polski. Książka dla niewidomych i szereg innych.Dlatego też poszukując wiadomości w „Informatorze” trzeba pamiętać o ścisłym powiązaniu treściowym wszystkich roczników i nie zadowalać się przejrzeniem spisu rozdziałów ostatniego, ale sięgać do zamieszczonego indeksu tematów z poprzednich 
lat.Niektóre zagadnienia poruszone w „Informatorze” (może zbyt obszernie dla wydawnictwa o takim charakterze) wypadły nie dość jasno, są potraktowane siłą faktu skrótowo, ujęcie ich jest może zbyt trudne. Mam tu na myśli szczególnie rozdział „Rodzaje i gatunki literackie”. Dla bibliotekarza orientującego się w tej dziedzinie rozdział nie wnosi wiele nowego — dla kogoś, komu te zagadnienia są obce informacja za trudna i chyba nie wystarczająca. Nasuwa się wniosek, że należałoby poddać wnikliwszej selekcji nie tylko sposób ujęcia tematów, ale i ich dobór.Wątpliwości budzą też niektóre sformułowania, jak na przykład tytuł rozdziału „100 najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich”. Przyjęcie tego rodzaju kryterium przy klasyfikacji jest trudne i ryzykowne. Na pewno każdy znajdzie luki w tym spisie, albo nazwiska pisarzy, których może nie zaliczyłby do tej czołowej setki. Czy nie wystarczyłoby „Popularniejsi pisarze współcześni” lub coś w tym sensie? Ale niewątpliwie wydawnictwo w następnym roku poda nowy wykaz i uzupełni luki, które niepokoją przy czytaniu spisu tegorocznego.Dla ułatwienia orientacji w różnych rocznikach wydawnictwo powinno dążyć do ujednolicenia tytułów rozdziałów, traktujących w tych samych zagadnieniach. Nie dobrze jest jeśli „Przegląd literatury fachowej” nosi ten tytuł w roczniku 1958, ale w roku 1956 ukazał się pod tym tytułem: „Piśmiennictwo bibliotekarskie”. Wprawdzie dzięki indeksowi można odnaleźć wspomniany spis literatury, ale jednolity tytuł na pewno ułatwiłby poszukiwania.
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Jednak drobne usterki „Informatora” nie mogą zaważyć na jego wielkiej przydatności dla bibliotekarzy. Informatory dostarczają zwięzłej odpowiedzi na wątpliwości bibliotekarza w jego codziennej pracy, informują o sprawach szerokch, na których tle znacznie lepiej i łatwiej zrozumieć ściśle fachowe zagadnienia zawodu bibliotekarskiego, dostrzec .rolę słowa pisanego i biblioteki w całokształcie zagadnień kultury, nauki, oświaty.Dlatego też każdy bibliotekarz powinien nie tylko posiadać wszystkie trzy Informatory, ale po zapoznaniu się z ich treścią przyzwyczaić się do stałego posługiwania się nimi. R.Ł.
O ZDOBYCZACH WSPÓŁCZESNEJ TECHNIKIPodstawowe problemy współczesnej techniki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.T. 1 Warszawa 1956 s. 271 nlb. 1; T. 2. Warszawa 1957 s. 375, 2 nlb. Polska Akademia Nauk. Seria Popularnonaukowa Wydziału Nauk Technicznych.Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna obraduje w Warszawie nad problemami lotów międzyplanetarnych. Stany Zjednoczone budują trzeci typ łodzi podwodnej o napędzie atomowym. Samolot radziecki Tu-104 przebywa drogę z Moskwy do Nowego Jorku w ciągu 13,5 godzin. „Sputnik” krąży wokół globu ziemskiego. Odbiornik radiowy wielkości pudełka od zapałek. Wright buduje wieżowiec o wysokości 1600 metrów. Nadwozie samochodowe z węgla.Oto tytuły wybrane na chybił - trafił ze szpalt naszych gazet codziennych. Podobne można by długo jeszcze cytować. A żaden z nich nie pochodzi z żartobliwego, „prima aprilisowego” wydania, lecz wszystkie są jak najbardziej serio, wszystkie informują o aktualnym stanie techniki.Współczesna technika.... Nie ma chyba w języku potocznym słowa, które ogarniałoby, tak jak to, ogromną mnogość różnorakich problemów i zagadnień. Przeciętny człowiek cywilizowany, który na każdym przecież kroku styka się, jako, użytkownik czy chociażby widz, z wytworami techniki, nie zdaje sobie zwykle sprawy z jej metod ani przedmiotów działania. I nie tylko przeciętny człowiek. Nawet zawodowo zajmujący się tymi sprawami, inżynierowie i technicy, z rzadka tylko ogarniają zarysy całości wiedzy technicznej. Bo w technice współczesnej zawarte są liczne dyscypliny szczegółowe, tzw. nauki techniczne, z których każda stanowi potężny konar wiedzy, a z niej dopiero wyrastają drobniejsze gałęzie — specjalności, i tymi dopiero zajmują się poszczególni technicy.Nie wynika to wcale z braku u nich szerszych zainteresowań czy lenistwa: po prostu dziedzina techniki współczesnej jest tak ogromna, że jeden człowiek, choćby nawet najzdolniejszy nie jest w stanie jej całej ogarnąć i w całej skutecznie pracować.Całość jednak nauk technicznych, mimo ogromną specjalizację i różnorodność, opiera się na wspólnych podstawach teoretycznych, których dostarczają nauki ścisłe, przede wszystkim matematyka i fizyka. Osiągnięcia teoretyczne tych nauk wyprzedzają zwykle technikę i stanowią narzędzie w jej praktycznym rozwoju.Praca nad praktycznym zastosowaniem zdobyczy nauk ścisłych — to właśnie rozwiązywanie podstawowych problemów techniki. W tym zakresie nie ma jeszcze tak wielkiej specjalizacji jak wśród nauk technicznych, gdyż te podstawowe problemy
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są wspólne dla wielu dyscyplin praktycznych. Tak na przykład osiągnięcia w dziedzinie statyki będą użyteczne przy budowie mostów, okrętów, budynków, samolotów itd. Rozwiązywanie podstawowych problemów techniki jest więc niezwykle ważne, ponieważ decyduje o postępie technicznym i cywilizacyjnym.W Polsce badaniami w tej dziedzinie zajmuje się Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. W celu zapoznania ogółu społeczeństwa z perspektywami rozwoju techniki, Polska Akademia Nauk zaczęła wydawać serię publikacyj pt. „Podstawowe problemy współczesnej techniki”, które mają objąć całokształt zagadnień tego zakresu.Wydane dotychczas dwa tomy zawierają, poza dość schematycznym wstępem, następujące artykuły: Tom 1 — Konstrukcje sprężone, Reologia i jej zastosowanie, 
O formach budowlanych i ich kształtowaniu, O metalach i metalurgii. Niektóre nowe zastosowania półprzewodników. Akustyka i elektroakustyka w świetle postępu technicznego, Zagadnienia techniki ultradźwiękowej. Znaczenie analogii w technice;. Tom 2 — Teoria sprężystości jako podstawa współczesnej konstrukcji, O teorii plastyczności i jej zastosowaniu w technice, O drogach i metodach kształtowania wytrzymałości, Przepływy naddźwiękowe i fale uderzeniowe. Problemy mechaniki lotu. Automatyczne maszyny i ich zastosowanie. Przyrządy półprzewodnikowe — nowe narzędzia radiotechniki. Co to jest radiolokacja. Aparatura elektryczna zastosowana w medycynie. Perspektywy rozwoju energetyki w Polsce.Popularne przedstawienie wszystkich tych tematów nie było rzeczą łatwą. Przy popularyzowaniu jakiejś gałęzi wiedzy chodzi bowiem o to, aby przedstawić całą jej problematykę, i uczynić to w ten sposób, aby czytelnik o przeciętnym poziomie wykształcenia mógł zrozumieć wywód bez dodatkowych studiów specjalnych.Autorami artykułów omawianej serii są najwybitniejsi specjaliści z poszczególnych dyscyplin, profesorowie politechnik i pracownicy naukowi instytutów badawczych, a więc ludzie przyzwyczajeni mówić na tematy techniki językiem rachunkowych wzorów i wykresów. Okazali się oni jednak dobrymi popularyzatorami. W swych opracowaniach realizowali oni zasadę, aby ujmować temat w formie opisowo - poglądowej, bez uciekania się do naukowych formuł. Nie w każdym — niestety — wypadku okazało się to możliwe. Niejednokrotnie dla należytego przedstawienia problemu trzeba się było odwołać do ujęć matematycznych. Ale i tu przecież autorzy nie zapominali o programowych założeniach publikacji, do zrozumienia bowiem wywodów wystarcza zupełnie ten zasób wiedzy matematycznej, jaki wynosi się że szkoły średniej.Założeniom popularyzacyjnym dobrze też służą liczne i starannie dobrane i przejrzyste rysunki i fotografie, które lepiej niż najdoskonalszy opis ilustrują w sposób poglądowy omawiane problemy.W tym stanie rzeczy publikacja jest dostępna dla wszystkich, którzy głębiej interesują się współczesną techniką i jej perspektywami rozwojowymi. Szczególną korzyść mieć z niej będą starsi uczniowie techników zawodowych, kandydaci na studia techniczne, młodzież liceów ogólnokształcących, inżynierowie i wreszcie ci uczniowie techników zawodowych, kandydaci na studia techniczne, młodzież liceów ogólnokształcących, inżynierowie i wreszcie ci wszyscy, którzy szukają głębszego wyjaśnienia jakiegoś trudniejszego zagadnienia technicznego. Jest to więc swego rodzaju encyklopedia nauk technicznyćh.Biorąc pod uwagę, że publikacją tą zainteresuje się przede wszystkim młodzież, której możliwości finansowe są zwykle bardzo niewielkie, należy wyrazić żal, że seria „Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki” jest realizowana w formie obszernych, a więc kosztownych tomów. Z naszego punktu widzenia byłoby lepiej, gdyby poszczególne artykuły ukazywały się w postaci niewielkich broszur. Wówczas niebogaty czytelnik mógł łatwiej je nabywać, wybierając w dodatku te zagadnie
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nia, które go szczególnie obchodzą, a pomijając inne, Byłoby to tym łatwiejsze, że zawartość tomów jest dość przypadkowa, że nie zawierają one jakichś powiązanych wzajemnie zagadnień.To przeoczenie wydawców można jednak naprawić przez zaopatrzenie w omawianą publikację jak największej liczby bibliotek szkolnych, zakładowych i publicznych.
inż. Jerzy Kosiński

OPOWIEŚCI O CHŁOPCACHI. JURGIELEWICZOWA: O chłopcu, który szukał domu. Warszawa 1957, N.Ks. s. 140.Ucichła zawierucha wojenna. Samotny Piotruś wędruje, szukając osady ludzkiej. Spotyka wdowę, ciotkę Martę, która po długiej niebytności wraca do domu. Zostawiła w nim dwie córeczki Kasię i Trusię. Dom jednak zastaje pusty. Autorka opowiada nam o tym jak dzielny Piotruś odnalazł zaginione dziewczynki, o jego licznych przygodach i o tym jak sam znalazł dom. Dzieci pragną być odważne. — Piotruś jest tak odważny, że sam przechodzi w nocy przez las. To imponuje. Wiele też dzieci chciałoby się przyjaźnić ze zwierzętami i dowodzić nimi. — Piotruś i to osiąga dzięki czarowi wróżki Miłorady, która pomaga tym co narażają się nie dla siebie., tym co są odważni i mają serce i rozum. Miłorada zaczarowała chłopca i stał się tak mały, że krył go liść łopianu, pożywił owoc wiśni a napoiła kropla deszczu. Stał się mały, aby ustrzec się ludzi a zwierzęta mieć za przyjaciół i aby ich mowa stała się jego mową. — Niebieski kłębuszek, który zawierał wiadomość o zaginionych dziewczynkach, mogły odnaleźć tylko zwierzęta przy pomocy swych czułych zmysłów. Ciotka Marta i Piotruś próżno szukali go wiele dni. Dzięki Miłoradzie Piotruś zyskał nowych sprzymierzeńców: Pamelę, dumnie noszącą swój koci honor, wesołego i roztrzepanego Kiwaj a, skłonnego do psich figlów, szpaka Fir laczka. Wielką Szczurzycę, pokrzywdzoną sukę Hardą, łaknącego podziwu kucyka Pomponka i wiele innych zwierząt. Piotruś postanowił pomóc strapionej matce i cel swój osiągnął, gdyż był odważny, miał serce i rozum. Nie odstraszyła go świadomość, że Miłorada nie może przywrócić mu, jego chłopięcej postaci. Musiałby zniknąć ze świata ludzi, gdyby ciotka Marta nie znalazła w swym sercu słowa najwyższej macierzyńskiej miłości.Książka pełna wdzięku, zdrowej fantazji i dyskretnych wychowawczych akcentów, nadaje się dla dzieci od lat 8. Ilustracje Adama Marczyńskiego ładne, dostosowane do treści, wołałabym jednak dla tego wieku — kolorowe. Ta wartościowa pozycja powinna się znaleźć w każdej bibliotece, z której korzystają dzieci.
M. Werner

ZOFIA ŻUR AKOWSKA: Jutro niedziela. Chłopcy na strychu. Pójdziemy w świat.Fetysz. Warszawa 1957 N. Ks. s. 248. Cena zł. 20.—Jutro niedziela: Już jutro a jeszcze nie odnalazła się skarbonka, własność całej klasy. Autorka opowiada o przeżyciach klasy, która poszukuje złodzieja — a może figlarza?Pamiętam z jak wielkim zainteresowaniem czytałem to opowiadanie, wydawane w odcinkach wiele lat temu.
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Chłopcy na strychu: Opieka wdowy, u której umieścił ich ojciec okazuje się niedostateczna. Wobec tego chłopcy uciekają i rozpoczynają na strychu samodzielne życie. Odpowiedzialność za swoje postępowanie biorą na siebie i starają się być godni zaufania, którego wprawdzie udzielili sami sobie, ale które utożsamiają niemal z zaufaniem ojca. Emocjonujące przygody pokazują, że jednak dobrze mieć opiekę dorosłych, którą w zakończeniu zyskusją.
Pójdziemy w świat: Wakacyjna wędrówka z ojcem uczy kochać życie, ludzi, przyrodę i pokazuje że wojna to życie niszczy, niosąc nie samo abstrakcyjne bohaterstwo, lecz głód, rozstania, śmierć.
Fetysz: Wzruszająca jest dzielność Gabrieli, która bierze na siebie troski i prace domowe, aby oszczędzić ojcu kłopotów i dać mu warunki do pracy twórczej. Nieżyczliwa gospodyni, przewrotna kuzynka, złośliwy sąsiad — to trochę za wiele. Na szczęście zjawia się przyjaciel Hubert i jego mądra matka. Wiele niespodzianek 

i przygód przeżywa para przyjaciół, szukając marmurowego przycisku, na którym ojciec Gabrieli wyrył wzór matematyczny, potrzebny na szybkiego wykończenia niesłychanie ważnej pracy. Kamień przeszedł przez wiele rąk, to też wędrujący jego śladem Gabriela i Hubert mają okazję przyjrzenia się z bliska życiu i zacieśnienia węzłów młodzieńczej przyjaźni.Autorka kocha i rozumie dzieci. Opowiada o ich klęskach i zwycięstwach wesoło 
i serdecznie. Pokazuje wartość rodzinnego domu i szeroki świat poza nim. Uczy uczciwości, odpowiedzialności, szacunku dla starszych i życzliwości do wszystkich Problemy etyczne podaje w formie zmuszającej dziecko do zastanowienia się czy bohater słusznie postąpił. Dlatego sądzę, że stosunkowo łatwo można by wciągnąć dzieci do dyskusji.Książka nadaje się dla czytelników poziomu III.

M. Werner

Elżbieta SzczawińskaPaństw. Instytut Sztuki
POZNAJEMY ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ WIELKICH ARTYSTÓWPOPRZEZ KSIĄŻKINiewiele jest, niestety, a raczej brak zupełnie w tej chwili na rynku wydawniczym popularnonaukowych książek z zakresu plastyki (Poniżej polecamy jedną, ale za to gorąco). Bibliotekarzowi pozostaje rozbudzać w czytelniku zainteresowania z tej dziedziny poprzez powieść biograficzną. Z kolei i powieści o tej tematyce łatwych, a na wysokim poziomie artystycznym nie jest dużo. Ale i powieść na poziomie średnim, napisana żywo, z podmalowanym tłem kulturalno-obyczajowym oddać tu może duże usługi. Omawiamy poniżej trzy takie powieści.Niezłe reprodukcje naszego i obcego malarstwa nabyć już można (wyd. „Sztuka”). Może jakiś Matejko zdobiący ścianę w bibliotece czy świetlicy zachęci czytelnika do sięgnięcia po interesującą powieść Bodnickiego. Czytelnik ten, będąc w mieście wojewódzkim, z pewnością zechce w czytelni miejskiej obejrzeć bogato ilustrowane wydawnictwa poświęcone Matejce (Treter, Witkiewicz). Od dobrej powieści Tor- niusa o Rembrandcie bibliotekarz sam będzie mógł odesłać czytelnika do świetnej książeczki Białostockiego, której jeden z rozdziałów poświęcony jest temu wielkiemu imalarzowi i grafikowi.
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TORNIUS VALERIAN: Między światłem a cieniem. Życie Rembrandta. (Tłum, z niem. Edward Boyé). Warszawa 1957, „Książka i Wiedza”. 8® s, 316, tabl. 8.Młody samotnik, syn młynarza z Leydy, Rembrandt, wzrastający w pogodnej atmosferze holenderskiego domu, dąży wbrew oporom otoczenia do wymarzonego celu życia: całkowitego poświęcenia się malarstwu. Nie ulegając wpływom nauczycieli, ani współczesnych mistrzów ma przed oczyma własną wizję sztuki. W Amsterdamie zdobywa uznanie znawców, zyskuje rozgłos i pieniądze, tam też znajduje swe szczęście w osobie ukochanej żony Saskii — temacie wielu jego arcydzieł. Miłość rozwija w artyście twórczą moc, uskrzydla fantazję, budzi żądzę użycia uciech doczesnego świata. Natura szczera, prosta, hojna, serce wrażliwe na cierpienia bliźnich, pogarda dla pieniędzy, których nie potrafi utrzymać, prowadzi go po klęskach rnorahiych (śmierć dwojga dzieci, a wkrótce i żony) — do klęsk materialnych. Coraz mniej rozumiany przez współczesnych jako artysta, osaczony przez sforę wierzycieli, przed którymi broni go garstka przyjaciół, na progu starości zakosztuje raz jeszcze słodyczy życia dzięki wiernej prostej dziewczynie, Henryce Stoffels.Licytacja całego mienia, śmierć Henryki i ukochanego syna Tytusa, starość w nędzy to ostatnie akordy tragicznego żywota wyrastającego ponad swą epokę olbrzyma, umierającego w pełnej świadomości, iż życia swego nie spędził bezpożytecznie, wiernego do końca swych dni własnej koncepcji sztuki.Powieść napisana żywo i płynnie stanowi doskonałą lekturę dla nieco bardziej wyrobionego czytelnika, zachęca do bliższego zaznajomienia się z twórczością Rembrandta.BODNICKI WŁADYSŁAW: Młodość Matejki. PUSTELNIA „POD TRZEMA PYSKAMI” cz. 1 — Kraków 1957, Wyd. Literackie. 8® s. 333, tabl. 16.Część pierwsza zapowiedzianej trylogii o życiu Jana Matejki. Dzieciństwo w domu ojca — czeskiego muzyka (ciepło i plastycznie zarysowana postać), śmierć matki, wzrastanie wśród dziesięciorga rodzeństwa w bardzo skromnych warunkach materialnych, lecz w atmosferze patriotyzmu, gorącego uczuciowego udziału we wszystkich aktualnych wydarzeniach. Szeroko podmalowane tło historycznych wypadków ówczesnych: ruchy wolnościowe w Galicji w r. 1848, w których biorą udział dwaj bracia artysty, później — powstanie r. 1863. Lata szkolne małego. Jasia, dziecka .wątłego i nerwowego. Krakowska Sżkoła Sztuk Pięknych, Akademia monachijska — twarda droga życia artysty kruchego ciałem, duchowego tytana zapatrzonego od dzieciństwa w wizję historii Polski, oddanego drobiazgowym i trudnym studiom. Losy zaprzyjaźnionych z Matejkami Giebułtowskich — rodzinnego gniazda żony artysty, Teodory — powabnej, krnąbrnej i despotycznej Ośki — chłopięcej i jedynej miłości w życiu. Pierwsze błyski sławy i jej milowe słupy: j,Stańczyk”, „Skarga” — obrazy, które robią na współczesnych wrażenie wstrząsające, stają się też rękawicą rzuconą ówczesnej galicyjskiej magnaterii, zamkniętej w swym świecie uciech, obojętnej dla spraw ludu, uprawiającej własną politykę. Zaręczyny i ślub młodych Matejków, ich wyjazd z „Kazaniem Skargi” na wystawę międzynarodową do Paryża; ogromne wrażenie wywołane w Paryżu zdobyciem złotego medalu przez Polaka kończy tom.Powieść napisana żywo zajmie czytelnika bardziej wyrobionego, zachęci do poznania pełnej twórczości artysty.SZERMENTOWSKI EUGENIUSZ: Kraj tęsknoty. Warszawa dzielnia Wyd., 8® s. 395, tabl. 18, portret. 1956, Lud. Spół-
Bohater niniejszej powieści, twórca polskiego realistycznego pejzażu, Józef Szer- mentowski, mało jest u nas znany, ponieważ najcelniejsze jego dzieła rozproszone zostały za granicą. Urodzony w ziemi kieleckiej i w tej ziemi rozkochany (ojczyste
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„krajo-widoki” — jak to się wówczas mówiło — malował do końca życia na podstawie własnych szkiców, mimo że lata rozkwitu twórczości spędziły w Paryżu), kształcił się w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych „odkryty” przez ówczesnego mecenasa sztuki, Tomasza Zielińskiego.Powieść jakkolwiek powierzchownie, ale interesująco oddaje atmosferę życia kulturalnego Warszawy lat pięćdziesiątych zeszłego wieku, świat „cyganerii malarskiej”, w którym artysta się obracał, sylwetki jego przyjaciół-malarzy: Wojciecha Gersona, Franciszka Kostrzewskiego i in.; w rozdziałach dalszych — Paryż, jego obyczaj i nastrój środowiska artystycznego; dzieje dwóch miłości Szermentowskiego, z których druga uwieńczona szczęśliwym małżeństwem.Autor kładzie nacisk na żałosne położenie ówczesnych wybitnych malarzy polskich, niedocenionych w kraju, zmuszonych dla chleba spędzać długie lata na obczyźnie, tam często — jak Szermentowski — umierających na suchoty, zdała od Polski — „Kraju tęsknoty”.Powieść uzupełnia starannie opracowany słowniczek nazwisk, odbitki reprodukowanych osiemnastu obrazów Szermentowskiego niestety słabe.BIAŁOSTOCKI JAN: W pracowniach dawnych grafików. Warszawa 1957, „Arkady”. 8® s. 125, ilustr., portrety.Niewielka ta książeczka da je przegląd najważniejszych technik graficznych przeplatany z wiadomościami z historii rozwoju grafiki dawnej (po połowę XIX wieku) na przykładach twórczości najznakomitszych jej przedstawicieli (Mantegna, Rem- brandt, Goya, Daumier). Ten sposób wykładu „wprowadzający na zmianę elementy techniki i historii, czynniki bezosobowe i czynniki indywidualnego wkładu” jest bardzo szczęśliwie pomyślaną próbą popularyzacji zagadnienia przeprowadzoną przez autora wielu poważnych prac z historii sztuki, który ma do powiedzenia ogromnie wiele.Obszerniejszy rozdział ostatni p.t. „Grafika w Polsce” zaznajamia z twórczością takich artystów jak: Chodowiecki, J. P. Norblin, Smokowski, Płoński, Kostrzewski, Siestrzyński, Piwarski i inni.Prosty język, doskonała szata graficzna książki, bardzo starannie dobrany materiał ilustracyjny, słowniczek nazwisk artystów, pisarzy i krytyków, wreszcie — umieszczone przy końcu tekstu wskazówki bibliograficzne zachęcą czytelnika do oglądania rycin i poważniejszej lektury z zakresu grafiki i historii sztuki.Nie ma bodaj pozycji wśród naszych wydawnictw z lat ostatnich z zakresu plastyki, którą z równą satysfakcją możnaby polecić biliotekom oświatowym.
Jan Makaruk

JĘDRZEJ CIERNIAKJędrzeja Cierniaka poznałem w 1931 r. na kursie oświatowym w Warszawie. Przed wykładem koledzy, którzy znali go wcześniej, wyrażali się o nim bardzo pochlebnie. Opowiadali o zaletach charakteru, o ciekawej inicjatywie’ w zakresie ludowego teatru amatorskiego, o szerokich zainteresowaniach oświatowych i kulturalnych, o pracach podejmowanych w rodzinnej wsi.Słuchałem i wyobrażałem sobie, że na pierwszym wykładzie ujrzę posta-wnego mężczyznę, usłyszę porywającego mówcę, świetnego wykładowcę — słowem oświatowca na miarę opowiadań.Tymczasem na salę wykładową wszedł szczupły, lekko w ramionach pochylony mężczyzna. Zbliżał się do stołu z zakłopotaniem. Popatrzył na słuchaczy oczami
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dobrymi, o żywym spojrzeniu. Podniósł w górę pochylone, a wysoko sklepione czoło. Powitał zebranych i rozpoczął wykład.Jędrzej Cierniak mówił żywo, ale trochę niewyraźnie. W miarę wykładu wymowa stawała się bardziej wyraźna, bardziej czysta. Pomagał sobie gestykulacją rąk, ruchem głowy, postawą ciała. Zapalał się. Gesty stawały się jeszcze bardziej żywe, ale skoordynowane, nierażące. Mówił słowem i całym sobą. Przekonywał nie logiką argumentacji lecz sugestywnością, płynącą z jakiegoś serdecznego podejścia do omawianego zagadnienia, z gorącego, obrazowego przedstawienia sprawy, podkreślanego żywym gestem. Uzupełniał to licznymi przykładami z życia. A kiedy chodziło o ilustrację muzyczną pieśni ludowych, chwytał za skrzypce lub ulubione swoje gęśliki, przechylał głowę, przymykał oczy i grał z ogromnym wyczuciem piękna, dziwnie ujmująco.

Słuchaliśmy i podziwialiśmy.Nie krasomówca, a takie wrażenie wywiera na słuchaczach, tak interesuje i porywa zagadnieniami, które przedstawia. Nie artysta muzyk, a tak serdeczną nutę wiejskich pieśni wydobywa i zostawia niezapomniane wrażenia. Nie etnograf, a wydobywa z zapomnienia cenne skarby kultury ludowej. Przedstawia obrzędy, zwyczaje, pieśni, muzykę ludową w jakimś innym świetle niż widziało się je na codzień. Nie artysta sceniczny, a tak wyraźnie dostrzega stronę widowiskową w zwyczajach i obyczajach chłopskich. Widzi je w różnych „szopkach”, jasełkach”, „turoniach” i „gaikach”. Zastanawia się nad nimi i snuje wizję amatorskiego teatru ludowego, wypływającego z owych szopek i jasełek, ale dostosowanego do dzisiejszych potrzeb kulturalnych wsi.Teatr ludowy, to nie towarzyska rozrywka nudzącej się młodzieży, to nie na- ślodownictwo teatru zawodowego, nie zabawa w teatr, a kulturalna potrzeba wsi.Wyrażała się ona dawniej w wiejskich uroczystościach obrzędowych o wyraźnym charakterze widowiskowym. Palono ognie, tańczono i puszczano wianki w noc świętojańską. Urządzano dożynki z wręczaniem wieńca gospodarzowi, śpiewem, tańcami i wspólną biesiadą. Odprawiano uroczystości obrzędowe związane z dniem zadusznym tak zwane „Dziady”, które posłużyły za temat do jednego z utworów A. Mickiewicza.
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'W miarę, jak chłopi usamodzielnili się społecznie (zdobyli wolność osobistą,, uwolnili się z udręki pańszczyzny) zjawił się coraz większy głód doznań i przeżyć artystycznych, ‘żądano teatru. Znaleźli się oświatowcy, którzy pragnęli przyjść chłopom z pomocą. Zażądano sztuk do grania na wsi. Zaczęto je pisać. Ale pisali je ludzie, którzy wsi nie znali. Szła więc tandeta na wieś w postaci „Błażków opętanych” czy „Żydów w beczce”.Gniewał się na nich nasz wykładowca. Oburzał się na autorów, którzy w prostacki sposób pojmowali bohaterów w swoich „sztuczydłach”.„Chodzi to — jak twierdził — nie tyle o pawie piórko, cyfrowane czy pasiaste portki lub wiejską śpiewkę, choć i te rzeczy nie są bęz wartości, ale o całość kultury polskiego chłopa, ze wszystkimi jej dobrami i zdobyczami — tak w dziedzinie dorobku materialnego, jak i duchowego i społecznego. Że taki dorobek kultury ludowej istnieje, to na to mamy różne dokumenty, bo i przechowane' resztki tej kultury w różnych ośrodkach wiejskiego życia i pewne przedmioty zakonserwowane w muzeach a także opisane materiały w wydawnictwach, wreszcie poważne już opracowania naukowe. Tylko — trzeba to z żalem przyznać — mało ludzi w Polsce wie o tych dokumentach dokładnie, zadawalając się raczej przypadkowym zetknięciem się z kulturą wiejską i to w ułamkach na przygodnym letnisku”.Uważał pisanie „sztuk dla ludu” bez dogłębnej znajomości rzeczy za niefidolne naśladownictwo teatru zawodowego. Widział w tym wielkie i szkodliwe dla rozwoju kultury na wsi nieporozumienie. Twierdził, że:„teatr ludowy nie potrzebuje i nie może być w treści i formie niewolniczą kopią teatru zawodowego; teatr ludowy, chcąc być sobą musi mieć własne tworzjywo, własne życie i własny wyraz artystyczny. Wiejskie uroczystości obrzędowe, tak ze względu na swoją wartość ogólnokulutralną jak i społeczno-wychowawczą, winny stać się w treści i formie fundamentalnym teatrem ludowym o charakterze zespołowego teatru gromad”.Mocno podkreślał wychowawcze znaczenie teatru amatorskiego na wsi. Zwracał uwagę na powiązanie pracy zespołów teatralnych z czytelnictwem lektury uzupełniającej, z samokształceniem.Dawał przykłady, jak to uczynić. Oto jeden z nich:„Jeżelibyśmy np. chcieli opracować scenicznie góralską balladę o śmierci Janosika, nie znając Podhala, ani podhalańskiej muzyki, gwary i stroju, to musimy poczytać trochę Na skalnym Podhalu Tetmajera czy Witkiewicza 
Z Tatr, musimy pośpiewać choćby kilka „nutek” góralskich zobaczyć na obrazku góry i górali i dopiero wtedy wytworzymy w sobie odpowiedni grunt do wyczucia istotnego charakteru ballady Janosikowej”.Mówiąc o nutkach góralskich nie omieszkał zagrać śpiewki o Janosiku. Była to ilustracja specyficznej muzyki góralskiej, a równocześnie chwila umysłowego wypoczynku, po wytężonej uwadze słuchaczy podczas wykładów. Słuchając muzyki, próbowałem określić swoje wrażenia z pierwszych godzin wykładów. Na gorąco stwierdziłem:— A jednak koledzy mieli rację, to istotnie gorący wielbiciel kultury ludowej i dzielny jej propagator, doświadczony pracownik kulturalno-oświatowy i śmiały inicjator w dziedzinie amatorskiego teatru na wsi. To działacz społeczny, posiadający niecodzienny dar zjednywariia ludzi dla spraw, którymi sam żyje i które innym przedstawia.
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Dalsze wykłady oraz dość częste spotkania nasze na niwie oświaty dorosłych potwierdziły te pierwsze wrażenia o Jędrzeju Cierniaku.Przypominam sobie, jak w 1939 roku na wiosnę przyjechał do Białej Podlaskiej w związku z zamierzoną organizacją internatowego uniwersytetu ludowego w Wo- skrzewicach. Przy okazji wygłosił przemówienie na temat kultury ludowej regionu Podlasia.— Podhalanin a tak dobrze zna zagadnienia kultury ludowej na Podlasiu —. mówiliśmy między sobą.Podziwialiśmy piękne przedstawienie przyszłości kultury ludowej, której elementy miały wejść do kultury ogólnonarodowej podobnie jak weszły, ongiś melodie mazowieckie do utworów Fryderyka Chopina, czy opowiadania ludu Nowogródka do utworów Adama Mickiewicza.Czuliśmy, że przemawa nie tylko gorący wielbiciel i reorganizator dotychczasowego „teatru ludowego”, ale głęboki myśliciel w zakresie całokształtu kultury wsi,Takim był za życia i takim pozostał w swojej spuściżnie piśmienniczej.Ktokolwiek pragnie coś więcej dowiedzieć się o życiu i pracy Jędrzeja Cierniaka, niech zajrzy do wyboru jego pism pt. Zaborowska nuta w opracowaniu Jerzego Zawieyskiego. Wydawnictwo Ludowej Spółdzielni Wydawniczej Warszawa 1956 r. Szczególnie godne uwagi koleżanek i kolegów Bibliotekarzy jest wstęp prof. Stanisława Pigonia i znanego literata J. Zawieyskiego oraz rozdziały: „Z dumań nad przyszftścią wsi polskiej”. — „Jak czytać utwory teatralne”, „Czytanie utworów dramatycznych”, — „Wychowawcze wartości pracy w zespole”.Bibliotekarze prowadzący turniej czytelniczy „Poznaj swój kraj” oraz interesujący się historią swojej miejscowości znajdą piękny przykład opracowania monografii wsi w rozdziale: „Wieś Zaborów i Zaborowski dom ludowy”.Interesujący się amatorskim teatrem na wsi znajdą bardzo dużo praktycznych wskazówek jak prowadzić zespół artystyczny oraz materiał inscenizacyjny i gotowe 3 sztuki jak: Wesele Krakowskie, W słonecznym kręgu oraz O żołnierzu, co poszedł w świat.Książka godna uwagi każdego pracownika kultury i oświaty na wsi.
KĄCIK PORAD BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGOCzy w bibliotece szkolnej można stosować kary pieniężne za przetrzymywanie książek poza termin ustalony przez regulamin?Pytanie takie otrzymaliśmy z kilku stron. Należy najpierw odróżnić sprawę odpowiedzialności materialnej za książkę zniszczoną czy zagubioną, od sprawy nakładania kar za przetrzymanie książki, bo rzeczy te często się miesza, traktując je tylko jako źródło przychodów. Uważamy za słuszne, że czytelnik wyrównuje szkody jakie spowodował przez zniszczenie lub zagubienie książki, ale nakładanie kar pieniężnych budzi szereg wątpliwości zarówno od strony wychowawczej, jak i for- malno-finansowej. Zgodzimy się wszyscy, że kara pieniężna nie jest środkiem wychowawczym, godnym zalecenia w pracy pedagogicznej szkoły. Nie ma tu miejsca na szersze rozwinięcie tego tematu, ale absurdalność takiej karty uwidacznia się nam wyraźnie jeśli uprzytomnimy sobie jej konsekwencje. Za co tu karzemy ucznia? Za niesłowność, niedotrzymanie terminu, niekiedy może za lenistwo. A więc z tego wynikałaby dopuszczalność kary pieniężnej np. za nieodrobienie zadań domowych, spóźnianie się na lekcje itp. Jeżeli chodzi o stronę finansową zagadnienia to takie wpłaty musiałyby być odprowadzone do Skarbu Państwa.St.B
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Izabela NicczowaOśrodek Metodyczno-Instrukcyjny Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
JESZCZE RAZ O KONKURSACH W BIBLIOTEKACHDLA DZIECI I MŁODZIEŻYZnaną jest rzeczą, że konkursy literackie, oddają sprawie czytelnictwa i bibliotekarzowi liczne usługi: są elementem atrakcji, przyciągającym dzieci do biblioteki, pozwalają skontrolować wiadomości czytelników, wyniesione z lektury, sprawdzić poczytność pewnych pozycji literackich, są jednym ze sposobów zapropagowania wartościowych książek, mogą też skłaniać czytelników do pogłębiania pracy z książką.Doceniając wagę tych faktów, w „Poradniku Bibliotekarza”, w Nr. 2/51 r., ogłoszono dla bibliotekarzy konkurs na „Najlepszy konkurs obrazkowy dla czytelników”, pisano też o konkursach niejednokrotnie i zamieszczano liczne przykłady różnych konkursów czytelniczych.Wracamy dziś do tego tematu z okazji ukazania się przydatnej dla bibliotekarza broszury pt. „Konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży”, wydanej przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Zanim jednak przystąpimy do bliższego omówienia wspomnianej broszury, zatrzymamy się przez chwilę nad zagadnieniem konkursów czytelniczych w ogóle, a także przypomnijmy sobie, jakie materiały na ten temat podawał już „Poradnik Bibliotekarza” dotychczas. Uwzględnimy tylko te artykuły,, które dotyczą konkursów czytelniczych na poziom dziecka, oraz konkursów dla dorosłych, które mogą być przystosowane dla dzieci przez zmianę użytych książek na książki dziecięce. Pominiemy natomiast artykuły mówiące o konkursach zbyt trudnych, nie dających się dostosować do potrzeb czytelnika dziecięcego, oraz o konkursach dla dzieci, które z różnych względów straciły już swą aktualność i nie nadają się obecnie do wykorzystania.B. GRONIOWSKA I M. GUTRY, w pracy swej pt. Organizacja i metody pracy bibliotek dziecięcych (wydanej w 1957 r. przez P.O.K.K.B., jako skrypt 17, kursu dla pracowników bibliotek powszechnych) wymieniają pięć typów konkursów stosowanych w bibliotekach dziecięcych.Pierwszy typ to konkursy czytelnicze tego rodzaju, jak przeprowadzane w ubiegłych latach w szkołach, mające na celu rozpowszechnianie wybranych książek i polegające na wyrażaniu przez dziecko w formie ilustracji, recenzji itp. swych przeżyć związanych z przeczytaną książką.Typ drugi to sprawdzian wiadomości o książkach czytelnika, który odgaduje tytuły i autorów na podstawie przedstawionych mu ilustracji, urywków treści,; charakterystyk bohaterów itd. Konkursy takie mogą mieć formę montaży ilustracji i tekstów, mogą to być rebusy, krzyżówki i szarady, wykonane w formie planszy, z podanym terminem rozwiązania, mogą też być przeprowadzone w formie błyskawicznej —insceninzowane fragmenty, odczytywane urywki, pokazywane obrazki, makiety czy kukiełki.Typ trzeci konkursów to konkursy wzywające dzieci do wyboru i podania pięknego wiersza czy fragmentu prozy na określony temat. Konkursy te uczą tjzieci poszukiwań materiału, zmuszają do zastanowienia się nad wartością utworów i dokonania wyboru.Czwarty typ konkursów jest jak gdyby lekcją sporządzania bibliografii. Nadaje się dla czytelników starszych i wzywa ich do wymienienia jak największej
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ilości książek na pewien temat. Książki następnie wejdą w skład np, katalożku tematycznego.Piąty typ to konkursy, przy rozwiązywaniu których dzieci zmuszone są posługiwać się książkami popularnonaukowymi, dającymi odpowiedzi na pytania zawarte w konkursie, korzystać z informatorów, atlasów, słowników, encyklopedii.B. Groniowska i M. Gutry podkreślają, że wszystkie konkursy propagują książki, a większość z nich jest równocześnie ćwiczeniem z techniki pracy umysłowej, że organizując konkurs należy wyraźnie określić jego cel i ustalić wiek czytelników, którzy będą w nim brać udział, że w przygotowaniach do konkursu powinien uczestniczyć aktyw czytelniczy, gdyż jest ono nie mniej kształcące niż rozwiązywanie konkursu i że zakończenie konkursu powinno odbywać się w określonym terminie i „uroczyście”, obejmować nie tylko uczestników konkursu, ale jak największą grupę dzieci, ponieważ omówienie prac konkursowych stanie się ponowną propagandą wysuniętych w konkursie książek.Obszerny artykuł M. Tarnowskiej na temat konkursów w czytelni dziecięcej ukazał się w „Poradniku Bibliotekarza” w Nr 6/52 r. (I część) i Nr 7/52 (II część). W artykule tym autorka dzieli konkursy na wzrokowe i słychowe, nie uwzględnia podziału na 5 typów konkursów, omówionych powyżej, ale liczne przykłady konkursów, które podaje, można bez trudu zaszeregować do omówionych pięciu typów. Podaje też sporo wskazówek metodycznych. Również w Nr 7/52 r. „Poradnika”, w artykule „Mapa w każdej bibliotece”, omówiony jest konkurs geograficzny, który, jako sprawdzian wiadomości, można zaliczyć do drugiego typu, a zarazem, jako skierowanie dzieci do posługiwania się mapą, do typu 5.W Nr 5/52 r. „Poradnika Bibliotekarza”, w artykule „Międzynarodowy Dzień Dziecka”, omówiony był interesujący konkurs pt. „Bohaterowie wśród' waszych rówieśników”.W Nr 3/53 r. „Poradnika”, w artykule „Wiosna w bibliotece dziecięcej” omówiono konkurs o kwiatach wiosennych, zachęcający do obserwacji przyrody i poszukiwań w książkach przyrodniczych.Na wkładce do Nr 5/54 r. „Poradnika” zamieszczony był, w związku z artykułem „Święto Morza w bibliotekach dziecięcych”, konkurs geograficzny, podobny do -omówionego w Nr 7/52 r.W Nr 3/55 r., w artykule „W 150-letnią rocznicę”, omówione były dwa konkursy z baśni Andersena. W wyniku pierwszego z nich powstaje albumik, drugi to inscenizowanie fragmentów, podczas imprezy poświęconej Andersenowi.Nr 4 „Poradnika” z 1955 r. przynosi, w artykule „Międzynarodowy Dzień Dziecka w Bibliotece Gminnej”, konkurs błyskawiczny na odgadnięcie pięciu fragmentów wierszyków o dzieciach, oraz artykuł pt. „Konkurs! Konkurs! Konkurs!” zawierający dwa projekty konkursów do wykonania na planszach, do drugiego z nich rysunek na wkładce. Oba te konkursy, przeznaczone są dla starszych, nie dla dzieci, wzorując się jednak na ich zasadach, możemy opracować podobne z książek dziecięcych,W Nr 11-12/55 r. „Poradnika” znajduje się artykuł poświęcony konkursom pt. „Tajemnicze spotkania” jako masowej formie pracy z czytelnikiem.W roczniku 1956 „Poradnika Bibliotekarza” artykuły z omówieniem konkursów znajdujemy w następujących numerach:Nr 5 — „Błyskawiczne konkursy czytelnicze” — typu „Zgaduj — zgadula”, niektóre nadają się do bezpośredniego wykorzystania w bibliotece dziecięcej (np. konkurs „Kto powie więcej”), inne trzeba dostosować do wieku dziecka przez zmianę książek.Nr 7-8 — „Jak wykorzystać książkę fantastyczno-naukową dla popularyzacji osiągnięć techniki” — konkurs oparty na książce Saparina Tajemnicze zniknięcie inż. Bobrowa (str. 193).
40



Nr 9 — „Oglądowa propaganda książki” — omawia, prócz innych form wizualnych, także konkursy.Nr 10-11 — „O niektórych formach pracy czytelni dla młodzieży” — przykłady rozwiązań kilku interesujących konkursów, wskazówki metodyczne.W 1957 r. „Poradnik Bibliotekarza” przyniósł artykuły, z omówieniami konkursów, w następujących numerach:Nr 1 — „Zima w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży” — omówienie (na str. 14) konkursu zimowego, zachęcającego dzieci do opiekowania się ptakami i poszukiwań w książkach przyrodniczych.Nr 4 — artykuł „Hanna Januszewska poetka rozśpiewanych baśni ludowych” przynosi na str. 102 projekt konkursu zapoznającego dzieci z twórczością autorki. (Uwaga; w wierszu 5 od góry, na str. 14, błąd drukarski zniekształcił sens: winno być nie „Pod obrazkami napis” lecz „Nad obrazkami napis”. Pod obrazkami będzie nie tytuł, lecz warunki konkursu). Przestrzega się zarazem przed mechanicznym powtarzaniem tego samego typu konkursów. Zaobserwowano w pewnych bibliotekach warszawskich, że konkurs wyżej wspomniany cieszył się wielkim powodzeniem, kiedy jednak zachęcone tym bibliotekarki urządziły niebawem identyczny konkurs na temat książek Porazińskiej, a następnie Szelburg-Zarębiny, przy tej trzeciej autorce odpowiedzi dzieci były już nieliczne, dzieci znużyła ta sama forma. Należało raczej zrobić dłuższą przerwę, w czasie której przeprowadzać można inne formy konkursów.Nr 5 — artykuł „Propaganda książki turystyczno-krajoznawczej” podaje (na str. 140) przykład przedwakacyjnego lub powakacyjnego konkursu, wymagającego od uczestników przewartościowania książek i albumów krajoznawczych.Nr 6. — artykuł „Lekcja biblioteczna „Ochrony przyrody” podaje, na str. 161, sposób wykorzystania formy konkursu błyskawicznego na zakończenie lekcji bibliotecznej.Nr 7-8 — artykuł „Praca z książką na obozach i koloniach. Zgaduj — zgadula dla dzieci” — przynosi scenariusz imprezy czytelniczej typu „Zgaduj — zgaduli”, opracowanej dla dzieci, podaje szereg przykładów konkursów błyskawicznych, wraz ze wskazówkami metodycznymi.Jak widzimy, bibliotekarze zwracający się do redakcji „Poradnika” z prośbą o wzory konkursów, otrzymali już tych wzorów sporo. Niektóre bibliotekarki, prowadzące dla własnego użytku małe kartoteczki zagadnieniowe artykułów z czasopism fachowych i literackich — mają to wynotowane. Pożądane byłoby aby wszyscy bibliotekarze prowadzili kartoteki tego rodzaju. Pod hasłem „konkursy czytelnicze” znajdą się w nich nie tylko dotyczące konkursów artykuły z „Poradnika Bibliotekarza”, ale i liczne artykuły i przykłady konkursów z innych czasopism literackich i kulturalno-oświatowych, a także z czasopism dziecięcych i młodzieżowych. Np. zarówno „Płomyczek” jak „Płomyk” zamieszczają często różne konkursy dla czytelników, które możemy, po przystosowaniu do naszych potrzeb (np. użycie książek, które znajdują się istotnie w księgozbiorze biblioteki) wykorzystać bezpośrednio w pracy 
z czytelnikiem, bądź też pośrednio, wzorując się na nich przy obmyślaniu podobnego, w temacie czy formie, konkursu.Dużą ilość wzorów konkursów znajdziemy we wspomnianej na początku artykułu broszurze pt. „Konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży”, opracowanej przez W. Karabułową, E. Maciubiankę, J. Rebeś, A. Puciatycką, J. Tomaszewskiego, M. Różycką i J. Wojtiszek, opracowanej graficznie przez P. Motyl, ze zdjęciami S. Matisa, wydanej ostatnio przez Gabinet Metodyczny Pałacu Młodzieży w Katowicach.Broszura zawiera sporą ilość interesującego i przydatnego materiału, posiada też pewne wady, co będzie omówione.
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Zespół autorów podzielił konkursy, we wstępie, na dwa zasadnicze typy, a mianowicie: „konkursy błyskawiczne o przewadze elementów zabawowych” oraz „konkursy długotrwałe, o przewadze elementów kształcących”. W dalszym ciągu treści, omawiane są poszczególne konkursy, w ramach w.w. podziału.Podział tego rodzaju nie wydaje się być właściwy, gdyż niejednokrotnie trudno jest zaszeregować pewne konkursy do tak pomyślanych typów. Dużo łatwiej byłoby korzystać z broszury bibliotekarzowi, gdyby zastosowano w niej podział na 5 typów,, omówionych w skrypcie P.O.K.K.B. (podział ten znany był już dawno, omówiony jest, między innymi, w artykule M.G. pt. „Konkursy”, zamieszczony w 11 numerze „Wychowania w zespole” z 1952 r., w innej jedynie kolejności).Autorzy broszury sami nie zawsze dają sobie radę ze swym podziałem. Np. na str. 25-27 umieszczono w ramach „konkursów błyskawicznych o przewadze elementów zabawowych”, konkurs na konkurs pt. „Czy znasz Kraków?”, który posiada wyraźną przewagę właśnie elementów kształcących, nie koniecznie też musi być błyskawiczny, natomiast jest idealnym przykładem na konkurs typu piątego, podziału B. Groniowskiej i M. Gutry.Ogólnie rzecz biorąc — tak konkursy „kształcące” jak i „zabawowe” mogą być organizowane zarówno w formie błyskawicznej, jak i długotrwającej i nie wydaje się celo-we łącznie poszczególnych cech konkursu zawsze tylko z takimi a nie innymi formami trwania.W dziale pierwszym (podzielonym na trzy rozdziały, a mianowicie „Konkursy oparte o pytania”, „Konkursy — inscenizacje” i „Konkursy obrazkowe”) podano przykłady 17-tu konkursów, niektóre z nich w kilku wersjach, dla dzieci starszych i młodszych. Konkursy są interesujące i pomysłowe, inteligentnemu bibliotekarzowi dostarczyć mogą wielu wzorów do opracowań własnych. Ciekawy i kształcący jest np. „Konkurs z mapą” (str. 14-17) i „Jakie książki przypominają ci te przedmioty? (str. 17), wielkim powodzeniem cieszyć się może „Konkurs baśniowy” (str. 41-44) — nie wiadomo tylko dlaczego znalazł się w rozdziale „Konkursy-inscenizacje”, skoro polega na zwyczajnym opowiadaniu.Należy przypuszczać iż na skutek czyjegoś niedopatrzenia, a nie celowo podtytuł „Konkursy - inscenizacje” wydrukowano znacznie większymi literami niż pozostałe dwa podtytuły pierwszego rozdziału. Niedopatrzenie to może czytelnikowi sugerować błędnie, że „Konkursy obrazkowe” (plansze z ilustracjami do książek) zalicza się również do inscenizacji.W dziale drugim („Konkursy długotrwałe o przewadze elementów kształcących”) podano przykłady 12-tu konkursów, niektóre z nich również z wariantami, np. konkurs lotniczy na 3 poziomy trudności. Są to konkursy sprawdzające i pogłębiające wiadomości dzieci z różnych dziedzin wiedzy, często połączone z wystawkami i pogadankami.Tak jak konkursy działu pierwszego, również i konkursy podane w dziale drugim dadzą bibliotekarzowi dużo materiału przykładowego. Należy jednak zaznaczyć, że nie powinno się kopiować bezkrytycznie podanych konkursów. Przede wszystkim w różnych warunkach i przy różnych zespołach czytelników również różne formy konkursów mogą spełnić dobrze swą rolę i to co w jednej bibliotece może okazać się dobre — w innej nie „chwyta”. Poza tym konkursy zamieszczone w broszurze zawierają pewną ilość błędów czy niedopatrzeń. Np. na str. 11 znajduje się konkurs pytań, który odgadywać mają dzieci z klas II—V, jest to stanowczo za duża rozpiętość wieku! Pytanie 4 (odnośnie „Lokomotywy” Tuwima) jest śmieszne gdy się je zadaje dziecku z klasy V, a na pytanie 3 („Jaki autor pisze książeczki o zwierzętach”) dziecko z II klasy nie odpowie, jak chcą autorzy broszurki. Żabiński J., lecz
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najwyżej Grabowski. Trudno zresztą nazywać twórczość naszego znakomitego popularyzatora, składającą się w przeważnej części z książek dla dzieci starszych i młodzieży, „książeczkami”. Drugi etap tegoż konkursu dla dzieci z klas II—V polega na opowiadaniu (w czasie 2 minut) fragmentu najpiękniejszej bajki. Dla dziecka z II klasy już samo opowiadanie to problem, a tu jeszcze „fragmentu” i „najpiękniejszej”! W ciągu dwu minut! Czas ten upłynie, zanim dziecko namyśli się i zacznie.Niektóre pytania w konkursach sformułowane są zbyt zawile (np. „Co miał na myśli autor pisząc nowelkę „Janko muzykant?” — str. 8), lub po prostu są za trudne) np. „Podać tytuł i autora pierwszej książki podróżniczej, której bohater samotnie żyje na bezludnej wyspie” — str. 8 — dzieci nie muszą wiedzieć, czy była to pierwsza książka), czy za łatwe (np. „Jak brzmi tytuł książki, której bohaterem jest Niko Kabunauri? — str. 10), niektóre pytają o sprawy, których nie ma potrzeby omawiać), np. „Kto z polskich pisarzy cierpiał na lęk przestrzeni?), „Któremu pisarzowi nie poszczęściło się przy maturze?” — str. 13), na niektóre udzielono w broszurze złych odpowiedzi (np. „Jakiego pseudonimu używał St. Żeromski?” — str. 13, odpowiedziano tylko M. Zych, pominięto inny pseudonim, Katerla.).Nie ma potrzeby mnożyć przykładów, potknięcia zdarzają się wszystkim ludziom na całym świecie i dyskwalifikowanie tej pożytecznej, interesującej broszury nie jest tu celem. Idzie jedynie o to by bibliotekarze, wykorzystując ją, nie czuli się zwolnieni z obowiązku myślenia i nie ograniczali się do mechanicznego naśladownictwa.Należy żałować że zespół autorów podał tak mało, w stosunku do ilości omówionych konkursów, wskazówek metodycznych. Części opisowe, mówiące' jak konkurs przygotować, jak przeprowadzić, jak organizować „uroczyste” zakończenia — można było ująć szerzej.Opracowanie graficzne broszury pozostawia niestety wiele do życzenia. Fotografie są przypadkowe, nie tłumaczą się. Dzieci na str. 6 trzymają stosy książek (czytają? włączają?) a na str. 67 czytają przy stoliku leżące w bezładnej, spiętrzonej gromadzie. Kaczka na str. 3 to nie wskazówka jak wykonać makietę z otworem na twarz dziecka, potrzebną do omawianego tu konkursu, lecz. zbędną ozdobą. Przykłady ilustracji do konkursu obrazkowego, zamieszczone na str. 51, są bardzo słabe, a zwłaszcza obrazek trzeci, na którym staremu Żydowi wyrastają dwie lewe nogi ze środka brzucha.Kończąc przeglądanie broszury stwierdzamy jednak, że, jakkolwiek nie jest pozbawiona wad, może nam oddać usługi przy organizowaniu konkursów czytelniczych i dobrze będzie jeśli bibliotekarze postarają się o nią dla swoich bibliotek.
CO I JAK CZYTACPoniższy artykuł, nadesłany nam przez jedną z koleżanek, może posłużyć jako wzór pogadanki o tym, jak czytać książki i czego w nich szukać, może służyć też jako wzór do prelekcji przez radiowęzeł.We współczesnym życiu książka jest nie tylko szlachetną rozrywką,, bez której życie jest ubogie i nudne, ále jest ona pomocą w trudach powszedniego życia, niezastąpionym doradcą przy rozwiązywaniu zadań, jakie to życie nastręcza, słowem jest ona środkiem nieustannego samokształcenia.Wartość czytania zależy przede wszystkim od właściwego doboru lektury, od przystosowania go do celu, jaki sobie zakłada.Celem tym może być np, sama przyjemność czytania, poszukiwanie miłych wrażeń.
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Poczytność niektórych książek polega tylko na tym, że odrywają od życia, pozwalają o nim zapomnieć. Inne natomiast pociągają nas dlatego, że uczą patrzeć na życie.Do kategorii książek, które stanowią szlachetną rozrywkę i dostarczają nam silnych wrażeń estetycznych, należy zaliczyć całą literaturę piękną, tj. powieści, poezje, dramaty.Czytając „Trylogię” Sienkiewicza zapominamy o otaczającym nas świecie, przenosimy się w odległe wieki, żyjemy wśród ludzi i warunków, jakich już nie ma. Zawsze jednak mają znaczenie męstwo, dzielność i poświęcenie, które pozostawiają nieprzemijające wrażenia na czytelniku.Nie każda jednak powieść pozostawia takie trwałe ślady. Są i takie, których treść zapominamy całkowicie, ledwie zdążyliśmy je przeczytać do końca. Są i takie, które można czytać tuzinami bez zapamiętania tytułów i nazwisk autorów, gdyż jedne zacierają drugie. Czytanie mnóstwa takich powieścideł jest stratą czasu.Nie zawsze jest to winą książki, gdy nas ona interesuje. Czytanie, jest także pewnego rodzaju sztuką. Czytanie bierne mało pożytku przynosi. Nie dość wodzić mechanicznie okiem po drukowanych wierszach i w miarę czytania przewracać kartki. Trzeba starać się o to, aby opisywane sceny i osoby trwale zarysowały się w naszej wyobraźni.Wybór książek, tak samo jak wybór przyjaciół, jest sprawą ważną. Ażeby wyciągnąć z nich nie tylko największą przyjemność, lecz i największą korzyść należy czytać książki raczej dla swego udoskonalenia, niż dla rozrywki. Wprawdzie lekka, zajmująca lektura jest pożądana, bywają bowiem doskonałe powieści, lecz poświęcanie im zbyt wiele czasu ogromnie zmniejsza korzyści, jakie można osiągnąć z czytania.Obok niepożytecznych istnieją książki szkodliwe, których sugestywne działanie jest olbrzymie. Na szczęście takich książek już nie ma w naszych bibliotekach ani księgarniach.Musimy sobie zdawać sprawę, jak silnie wybór książek oddziaływa na charakter a nawet kierunek życia czytelnika. Wybór książki ma kolosalne znaczenie, dlatego nie należy czytać pierwszej lepszej, która wpadnie nam w rękę, pożyczonej od znajomych.Z drugiej strony stosowny wybór nie jest łatwym zadaniem.W literaturze pięknej, w poezji zwłaszcza, każdy naród stworzył własne arcydzieła. Poznać te dzieła jest niezbędnym obowiązkiem każdego wykształconego człowieka. Do nich należą przekłady angielskich dzieł Szekspira i Byrona, niemieckich dzieł Goethego i Schillera, utwory romantycznych wieszczów polskich: Mickiewicza i Słowackiego oraz dzieła współczesnych pisarzy polskich, jak Tuwima i Gałczyńskiego.Zagłębienie się w jedno dzieło pierwszorzędnej wagi więcej kształci umysł niż przeczytanie 100 książek słabych. Należy rozbudzić w sobie ciekawość do książki, nawyk i wprawę w czytaniu, gdyż wtedy można sobie przyswoić bardzo rozległy zakres wiedzy i stale go rozszerzać w kierunku, jaki w życiu jest nam najpotrzebniejszy.Czytanie książek przez samą ciekawość nowości bywa usprawiedliwione, jeśli ta nowość budzi powszechne zainteresowanie, staje się przedmiotem dyskusji.Są książki, które są wyrazem nowych prądów, myśli, nowej mody. Czasem książka pisana dla rozrywki budzi zainteresowanie do pewnej dziedziny zagadnień. Pa przeczytaniu np. „Trylogii” Sienkiewicza sięgniemy do Szajnochy lub Kubali, którzy nam dadzą pełniejszy obraz minionej rzeczywistości.Fantastyczne podróże Vernćń pobudzą do czytania rzeczywistych opisów podróży geograficznych itp..
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Do powieści, które nie odrywają nas od życia, lecz je tłumaczą należą powieści Reymonta, w szczególności „Chłopi” i „Ziemia Obiecana” Czytanie nie powinno być dorywcze, nie należy przenosić się z tematu na temat bez wyboru i bez ładu.Nie należy nigdy poprzestawać na przeczytaniu jednej książki na dany temat, lecz szukać' w innych odmiennego oświetlenia tych samych zjawisk i starać się przez ich zestawienie wyrobić sobie własne o nich zdanie.Książek nie należy czytać pośpiesznie, jedna za drugą, lecz nad każdą z nich zastanowić się, nad każdą wątpliwością, jaką ona nasuwa i szukać jej rozwiązania.W okresie powojennym, kiedy obraz świata szybko i gruntownie przekształca się, kiedy postęp nauki i techniki tworzy wiele nowych zawodów, należy zapoznać się z literaturą dotyczącą naukowej organizacji pracy, aby nadążyć za szybkim biegiem nowoczesnej produkcji. Nasza praca zawodowa powinna iść w parze z samokształceniem, jeśli ma dawać pomyślnie rezultaty. Należy czytać książki, które coś nowego i cennego do danej gałęzi pracy wnoszą. W przeciwnym razie narażeni jesteśmy na obniżenie wartości naszej pracy i pozostanie w tyle za kolegamiNie tylko w życiu obywatelskim i zawodowym, ale i w życiu prywatnym, domowym książka może być cennym przyjacielem i doradcą.Te książki, które nam tłumaczą nautrę ludzką czyli ojaśniają zjawiska psychologii, książki treści pedagogicznej, książki, które są streszczeniem cudzych doświadczeń życiowych, służyć nam mają jako życzliwi doradcy.W każdym kierunku czytania należy zachować odpowiednie stopniowanie. Zaczynać trzeba od rzeczy łatwych, pisanych żywo, zajmująco, przystępnie, gdy już sam przedmiot zainteresował nas i przestał być obcym, można przejść do dzieł pisanych stylem bardziej naukowym, ale czytanie takie tylko wtedy przyniesie pożytek, jeśli nie będzie szybkim przerzucaniem kartek.Biorąc do ręki książkę trudną, trzeba ją z początku czytać powoli i nie prześlizgiwać się po żadnym wyrazie, którego znaczenia nie znamy. Przeciwnie trzeba taki wyraz przepisać i jego wyjaśnienia poszukać w encyklopedii.Powyższe uwagi, zastosowane praktycznie, sprawią, że czytanie dla człowieka oświeconego stanie się elementarną potrzebą, nawykiem powszednim, który zrośnie się z jego trybem życia.
Z. L.

Maria ŁukowskaKierownik Miejskiej Biblioteki Publicznejw Stalowej Wóli
W SPRAWIE REGULAMINU DLA BIBLIOTEKW pracy naszej istnieje obecnie drażliwy punkt. Jest nim wprowadzony w życie bibliotek ramowy regulamin wypożyczalni i czytelni bibliotek powszechnych, ogłoszony zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki dnia 28.V.56 r..Dla nas, bibliotekarek, miał być długo oczekiwanym aktem, który winien położyć tamę lekceważącemu stosunkowi niektórych czytelników do mienia społecznego, aktem, który powinien znaleźć jakąś drogę odebrania książek od tych czytelników, którzy świadomie zatrzymują książki, włączając je do swoich prywatnych księgozbiorów; słowem: miał zakończyć dręczący nas problem książek przetrzymywanych przez czytelników i niemożliwych do odebrania.
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Jedno było trochę zaskakujące. Nigdzie w naszej zawodowej prasie nie podano nam projektu mającego się ukazać regulaminu do przedyskutowania. A prezcież my, bibliotekarki, pracujące na najniższych szczeblach sieci bibliotecznej, najwięcej miałybyśmy do powiedzenia w sprawie tak ważnej, jaką jest nowy regulamin bibliotek.Od dnia ogłoszenia zaczęły się kłopoty.Jak wprowadzić nowy regulamin w środku roku? Trzeba żądać nowego podpisu czytelnika na karcie zobowiązań, gdyż poprzedni podpis złożony przez czytelnika świadczył, że przestrzegać on będzie regulaminu dotychczasowego, nie mówiącego nic o karach pieniężnych, o kaucjach i zwrocie kosztów na wysłane upomnienie. Trzeba wprowadzić dodatkową ewidencję na kartach czytelnika dotyczącą zaznajomienia go z nowym regulaminem. Wobec tych trudności nowy regulamin wprowadzony został w naszej Bibliotece, nie natychmiast, ale z dniem 1.1.57 r., przy nowym zapisie czytelników. To był pierwszy wyłom w stosowaniu nowego regulaminu.Następnie należało założyć zgodnie z paragrafem regulaminu mówiącym o wpłatach kar i kaucji, odpowiednie kwitariusze. Tymczasem Wydział Ogólno-Gospodarczy Prezydium, prowadzący budżet Biblioteki odmówił przyjmowania wpłat za kary, tłumacząc się brakiem takiego dochodu w preliminarzu na rok 1957. Później dopiero porozumiano się z Wydziałem Finansowym, który udzielił odpowiednich instrukcji co do sposobu prowadzenia kwitariuszy i odprowadzania gotówki. W praktyce okazało się, że zapisywanie drobnych kwot wpłacanych za kary jest bardzo uciążliwe i co gorsza — przysłania istotne cele pracy bibliotecznej. Punktem ciężkości zamiast pracy z czytelnikiem, była sprawa uiszczenia przez niego kary.Dalej nasunęła^ się sprawa takiego układu kart czytelnika lub kart książki, który sygnalizowałby w sposób najprostszy przeterminowane daty wypożyczeń. Po naradzie ustaliłyśmy układ kart czytelnika wg dat, a kart książki -wg rosnącego numeru inwentarzowego. Sposób ten okazał się dobry w praktyce, zakończył bowiem sprawę żmudnego wyszukiwania zaległości. Wymaga jednak wielkiej staranności w prowadzeniu kartoteki. Wyszła przy tym bardzo ciekawa sprawa, a mianowicie: ilość żywych czytelników, ilość czytelników zalegających ze zwrotem książek więcej niż miesiąc i ilość przerw czytelniczych. Trudno jest z okresu 10 miesięcy wyciągnąć jakieś wnioski, brak jest porównania z latami ubiegłymi, ale w ciągu 10 miesięcy w Wypożyczalni dla dorosłych przerw jest około 40®/o ogólnej ilości zapisanych czytelników. Zachodzi pytanie, ile przerw zostało spowodowanych obawą przetrzymania książki i w następstwie obawą płacenia kary?Te wszystkie trudności nie są zbyt ważne wobec sprawy stosowania kar za przetrzymywanie książek.Okazało się w praktyce, że wyznaczony termin dwutygodniowy dla książek beletrystycznych w naszym środowisku robotniczym jest zbyt krótki. Czytelnicy chcieli rezygnować z czytania twierdząc, że nie mogą przeczytać w takim terminie nawet jednej książki. Nastąpił więc dalszy wyłom w regulaminie i stosujemy okres wypożyczania 1 miesiąc zarówno dla książki beletrystycznej jak i popularnonaukowej.Dalej sprawa kar za przetrzymywanie książek wywoływała różne reakcje u czytelników. Jedni czuli się dotknięci, pomimo, że zobowiązanie podpisali i zgodzili się do regulaminu stosować. Dochodziło nawet do rezygnacji z korzystania z biblioteki. Drudzy natomiast płacili chętnie, proponując zwiększenie kosztu przetrzymania książki.: „Tyle lat korzystam z naszej biblioteki, bardzo chętnie zapłacę więcej, niech to idzie na potrzeby biblioteki”. I jeszcze inni uważali opłatę kar za nasze dodatkowe wynagrodzenie za pracę i też chętnie płacili mówiąc: „Niech sobie panie zarobią”.Pierwszych oczywiście zatrzymałyśmy, anulując karę i stosując umoralniającą przemowę. ^Od drugich i trzecich przyjmowałyśmy opłatę, wyjaśniając cel i zadanie regulaminu. Wymagało to wielkiego taktu i wyczucia nastroju czytelnika. W rezultacie jeden winny płacił, a drugi winny miał darowaną karę. ,
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Wobec takiego stawiania sprawy przez naszych czytelników przestałyśmy przyjmować kary pieniężne, stosując tylko zwrot kosztów upomnienia. Za te pieniądze zakupujemy znaczki pocztowe na następne upomnienia. I to są dalsze wyłomy w regulaminie. W Bibliotece Dziecięcej sprawa kar i zwrotu kosztów za upomnienia w ogóle nie jest realna. Dzieci nie przynoszą pieniędzy i pytane o powód przetrzymania książki — milczą uparcie.Sprawa kaucji od czytelników zamiejscowych wg naszej opinii zdała egzamin. Mamy już pięciu czytelników, którzy książek nie zwrócili, a opuścili nasz teren. Będzie można kaucję wycofać i za te pieniędze kupić książki zastępcze, ale stawiamy pytanie: po jakim okresie czasu od daty wypożyczenia można wycofać kaucję? Instrukcja o tym milczy.Jest rzeczą zastanawiającą, że w głosach z terenu w czasopismach zawodowych brak jest wypowiedzi koleżanek, oprócz Wrocławia, dotyczących sprawy zdania egzaminu tej części regulaminu, która mówi o karach pieniężnych. Należy sądzić, że albo nie jest wprowadzony w życie tzn. regulamin wisi, ale kar się nie przyjmuje, albo biblioteki niezgodnie z prawem, stworzyły sobie ciche źródło dochodu na takie wydatki jak znaczki, papier lub inne, na które brak może w budżetach pieniędzy. W pierwszym wypadku jest to moment ogromnie szkodliwy, stwarza śię bowiem jeszcze jedną możliwość lekceważenia praw biblioteki. Jest tam jakiś regulamin do którego nikt się nie stosuje, ani czytelnicy, ani bibliotekarze.Dziesięciomiesięczne doświadczenie na naszym terenie mówi, że ustęp regulaminu dotyczący kar pieniężnych należy zlikwidować. Można pozostawić jedynie kaucje i ewentualnie zwrot kosztów upomnień z podaniem wyraźnego celu, na który należy te pieniądze przeznaczyć.Bibliotekarki powinny szukać takich środków i sposobów, aby zaległości książkowe likwidować. Naszym zadaniem jest wychowywać czytelnika, a także dbać o całość naszych księgozbiorów. Inicjatywa wychowawcza w tym kierunku winna wyjść ze strony bibliotekarek, ale nie przez stosowanie kar pieniężnych, nie jesteśmy dawnym Urzędem Skarbowym.Nasze starania w tym kierunku najlepiej wychowają czytelnika, który widząc naszą czynną postawę, widząc, że potrafimy sięgnąć po książkę zaległą po upływie miesiąca, będzie sam starał się uniknąć wizyt bibliotekarki, aktywu czytelniczego, lub harcerzy we własnym domu.
W BIBLIOTEKACH DZIECIĘCYCHTRWA WYCHOWANIE ESTETYCZNE CZYTELNIKANa ogólnopolskiej konferencji bibliotekarzy dziecięcych, która odbyła się w październiku 1956 r. w Krakowie, rzucono hasło podjęcia, w bibliotekach dla dzieci- i młodzieży, długofalowej pracy nad wychowaniem estetycznym czytelników. Hasło to jest obecnie realizowane, w różny sposób, przez biblioteki.Na konferencji instruktorów czytelnictwa dziecięcego i kierowników działów dziecięcych, która odbyła się w październiku 1957 r. w Warszawie, składano sprawozdania z dotychczasowego przebiegu prac, podjętych w dziedzinie wychowania estetycznego czytelników. Sprawozdania te pokazały, że praca przebiega żywo, jest istotnie potrzebna, a nawet że widać już jej pewne rezultaty, chociaż praca tego rodzaju dać może prawdziwe rezultaty dopiero w przyszłości, i to odległej.Ponieważ bibliotekarki pracujące z dziećmi wciąż poszukują nowych dróg przybliżenia dzieciom piękna artystycznego słowa, dźwięku i obrazu, zamieścimy dziś
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sprawozdania dwu bibliotek dziecięcych, w celu pokazania koleżankom, na przykładach, jak radzą sobie z tym zagadnieniem inne biblioteki. Ze sprawozdań tych, być może, koleżanki będą mogły zaczerpnąć pewne pomysły, będą też mogły skonfrontować ilość i tematykę prac z własnymi poczynaniami i doświadczeniami na tym polu.Są w Polsce biblioteki dziecięce, które prowadziły pracę zakrojoną bardzo szeroko, przy użyciu wszelkich form pracy, podejmując do przepracowania obszerne i bardzo pogłębione tematy, organizując dla ich realicja szereg bogatych imprez, wycieczek itp.Wybrano jednak sprawozdania dwu bibliotek znajdujących się w średnich warunkach, by pokazać jak można przeprowadzać wychowanie estetyczne przy stosunkowo niewielkim wkładzie czasu i środków, a mianowicie sprawozdanie jednej z wypożyczalni dla dzieci w Poznaniu, która pracę swą oparła głównie na pogadankach i wystawkach, oraz jednej czytelni publicznej dla dzieci w Warszawie, mieszczącej się w lokalu przy szkole XI-to łatce i mającej tak dużą frekwencję, że bibliotekarka, zajęta bezustannie czytelnikami, nie może poświęcać wiele czasu na przygotowanie bardziej skomplikowanych form pracy.Oddajemy głos kol. Marcie Furowicz, kierowniczce Filii 21, Wypożyczalni Dziecięcej w Poznaniu, Pisze ona:Wychowanie estetyczne to jedno z główniejszych zadań bibliotek dziecięcych. Zdolność spostrzegania, odczuwania i rozumienia piękna trzeba u dzieci rozbudzać i rozwijać. Realizując postulaty wychowania estetycznego, przeprowadzałyśmy różnorodne formy pracy.Rozpoczęłyśmy od najważniejszego kierunku wychowania estetycznego, estetyki dnia codziennego i piękna w stosunkach międzyludzkich. Estetyczny wygląd biblioteki: dużo zieleni, kwiatów, piękne plakaty i wystawki stanowiły jak gdyby tło do naszych pogadanek.W każdy wtorek, przed bajkami, urządzamy 10-cio minutowe pogawędki z młodszymi dziećmi, poruszając różne zagadnienia, np. czystości osobistej — w nawiązaniu do książek Kownackiej Kukuryku na ręczniku, Duszyńskiej Pan Ciapcia i Cu- daczek Wyśmiewaczek, Dzieci, wyróżniające się schludnym wyglądem, stawiałyśmy za przykład.Tematem następnych pogadanek była uprzejmość, grzeczność, uczynność i kole- żeńskość, w oparciu o książki Osiejowej Czarodziejskie słowo, Bobińskiej O szczęśliwym chłopcu. Dzieci reagowały żywo na wyżej wymienione opowiadania i fragmenty książek, głośno czytanych. Same dawały przykłady z życia codziennego, jak pomóc rodzicom, opieka nad młodszym rodzeństwem, wspólne uczenie się z mniej zdolnym kolegą, stawanie w obronie słabych i kalek.Następne pogadanki poświęciłyśmy omówieniu piękna języka ojczystego i dbałości o poprawne używanie mowy polskiej.Chcąc uwrażliwić dzieci na piękno w stosunkach międzyludzkich — na dobre współżycie z kolegami, na wyrabianie sobie charakteru przeprowadzamy głośne czytania i pogadanki o życiu i działalności wielkich i godnych naśladowania postaci w literaturze.W lutym odbyła się pogadanka o Stefanii Sempołowskiej i jej pięknym życiu. Przeczytano też fragment ż książki Sempołowskiej Na ratunek, podkreślając ofiarność, poświęcenie i bohaterstwo Malmgreena.We wrześniu odbywały się pogadanki „Wielcy podróżnicy” i „Siadami odkrywców” dla klas V, VI i VII. Dzieci śledziły z przejęciem szlak bohaterskich wypraw, pełnych samozaparcia się, męstwa i odwagi, dzieje walki człowieka z przyrodą w poszukiwaniu piękna i prawdy dla Nauki.
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Wzruszające opowiadania miesięczne z Serca Amicisa również miały się przyczynić nie tylko do uwrażliwienia naszych młodych czytelników na piękne cechy charakteru, ale i do zrozumienia i odczuwania piękna zawartego w książkach.Następny cykl pogadanek miał za zadanie uczulić dzieci na piękno przyrody i poezji. Wykonano estetyczny plakat „Wiosna” z wierszem M. Konopnickiej „A czy wiecie dzieci o czym ptaszek śpiewa”, do wystawki książek o wiośnie. W nawiązaniu do tej wystawki odbyła się pogadanka o wiośnie. Zaakcentowałyśmy, że wszyscy ludzie „stroją się” wewnętrznie i zewnętrznie na powitanie wiosny. Najładniej witają ją jednak poeci, poświęcając jej najpiękniejsze strofy. Przeczytano dzieciom piękne wiersze Oppmana „Wiosna” i „Leśna królewna” i Konopnickiej, ze zbiorku Co słonko widziało.W Dniach Oświaty urządziłyśmy konkurs na najlepszą deklamację wierszy, wybranych wraz z dziećmi. Wspólnie z aktywem opracowujemy album „Piękno przyrody w poezji”. Dzieci same wybierają v/iersze, które chciałyśmy „uwiecznić” w albumie i układają do nich odpowiednie ilustracje.Na zebraniach oglądamy wspólnie piękne fotografie z książek Puchalskiego i inne. W ramach współpracy ze szkołą, dzieci pogłębiają swoją wiedzę o przyrodzie, wypożyczając książki przyrodnicze z działów 57, 58 i 59, prowadząc dzienniczki lektur „Co przeczytałem o przyrodzie”. Zwracamy również dzieciom uwagę na piękno kwitnących drzew, na piękno lasu — głośno czytamy opisy przyrody.W drugiej połowie maja urządziliśmy wystawkę „Poznaj najlepszych ilustratorów”. Poniżej plakatu, na którym umieszczono portrety i nazwiska kilku ilustratorów, leżały ilustrowane książki. Przeglądając je wspólnie, zapoznałyśmy dzieci z ich piękną szatą graficzną, nauczyłyśmy szukać w książkach nazwiska ilustratora. Odtąd dzieci wypożyczając książki interesują się nie tylko ilustracjami, ale i ilustratorem.Następną dziedziną sztuki, w której poszukamy wspólnych przeżyć estetycznych, będzie malarstwo. Urządzimy w tym celu kącik reprodukcji, w którym umieszczać będziemy kolejno reprodukcje dzieł poszczególnych malarzy. Zainteresujemy się bliżej twórczością Matejki, Chełmońskiego, Grottgera, w oparciu o książki: Skierskiego Barwy świata, Samotyhowej Patrzmy na obrazy i inne.Sprawozdanie kol. Genowefy Skórskiej, kierowniczki Czytelni dla Dzieci i Młodzieży Nr XVII w Warszawie, przedstawia się następująco:Sprawozdanie z realizowanego na terenie czytelni wychowania estetycznego.
Pięknosłowaitreści.1) Poezjaa) czytelnicy starsi.Przygotowałyśmy konkurs-krzyżówkę, poświęconą Władysławowi Broniewskiemu. Do rozwiązania potrzebne były wiadomości związane z utworami autora i Warszawą. Pomocą w rozwiązywaniu była specjalna wystawka. O dużym zainteresowaniu świadczy Liczba rozwiązań: 26 poprawnych w ciągu 15! dni. Konkurs zakończono zebraniem (obecnych 39 czytelników), na którym czytano i omawiano wybrane wiersze. Rozlosowano też 5 nagród, w tym 3 egzemplarze Wierszy wybranych W. Broniewskiego. Kilka wybranych wierszy czytelniczki wpisały później do zeszytu „Najpiękniejszych wierszy”. Całość miała na celu zbliżenie czytelnika do poety i uka-
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Zanie piękna jego poezji. Do zeszytu „Najpiękniejszych wierszy” wracano jeszcze kilkakrotnie, wpisując wiersze innych poetów (K. Baczyński, L. Staff). Zainteresowanie poezją nie było masowe, jednak przy okazji ujawniły się poetyckie upodobania pewnej grupy. Tak w dyskusjach nad wierszami L. Staffa brało udział: 8, 16, 19 osób, M. Konopnickiej — 29 osób.b) czytelnicy młodsiJako ciekawszą z przeprowadzonych form propagandy najlepszych utworów polskiej literatury pięknej dla dzieci wymienić można imprezę choinkową, w czasie której inscenizuje wiersze J. Tuwima („Słoń Trąbalski”, „Zosia Samosia”, „Pan Hilary”) przeprowadzono konkurs błyskawiczny pt. „Czy znasz te postacie?”. Wesołą zabawę zakończono rozdaniem nagród. W następnych dniach najmłodsi czytelnicy prosili często o „wierszyki Tuwima”.
2) Prozaa) czytelnicy starsiNa piękno słowa i treści, piękno życia bohaterów, zwracano uwagę najczęściej, przy pomocy głośnych czytań. Powtarzane np. kilkakrotnie Kamienie na szaniec A. Kamińskiego ściągały po 30—35 osób. Fragmenty książek trudniejszych, czy mniej poczytnych, np. Pamiątek M. Bohuszewiczówny, Dzwonnik od św. Floriana (Dziennik Weroniki) E. Niziurskiego, Chłopcy z ulic miasta H. Górskiej, przyjmowane były w dużym zrozumieniem. W prowadzonym kąciku „To warto poznać” umieszczano najlepsze książki.b) czytelnicy młodsiCzytelnikom młodszym podobały się bardzo urządzane niejednokrotnie konkursy ścienne i błyskawiczne, pogłębiające znajomość twórczości takich pisarzy jak Po- razińska, Grabowski i inni. Dzieci chętnie słuchały bajek, w których próbowałem zachować język autorki (Porazińska), czy fragmenty opisowe. Młodsi znacznie chętniej niż czytelnicy starsi przyjmowali głośne czytania, dla najmłodszych połączone z opowiadaniem i glądaniem kolorowych ilustracji.
3) Malarstwoa) -czytelnicy starsiUrządziłyśmy ilustrowana reprodukcjami pogadankę o J. Chełmońskim. Zainteresowanie było średnie — 28 osób. Wpłynęły prośby o dostarczenie odpowiednich książek. Kilkakrotnie organizowano wspólne z bibliotekarką oglądanie wypożyczonych reprodukcji dzieł malarstwa, połączone z gawędami na temat malarzy i ich twórczości.b) czytelnicy młodsiU młodszych dużym powodzeniem cieszyły się głośne czytania i opowiadania połączone z oglądaniem ładniejszych ilustracji. (Szancer, Siemaszko, Orłowska, Tyszkiewicz — oglądane wspólnie z bibliotekarką).
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4) Różne.W ciągu roku zwracałyśmy specjalną uwagę na estetykę zachowania się czytelników (grzeczne odzywanie się do kolegów, nietrzymanie rąk w kieszeniach) odpowiednie siedzenie przy stole — nie z nogą założoną na nogę itp.).W możliwych granicach dbałyśmy o estetykę wnętrza czytelni. Zależało nam bardzo na utrzymaniu możliwie największej czystości. U dyżurnych, których było bardzo dużo, starałyśmy się wyrobić przekonanie, że ład na każdym kroku jest nieodzownym składnikiem estetycznego wyglądu czytelni. Starano się, by napisy na grzbietach nowych książek były staranne, sygnatury na jednakowej wysokości, książki możliwie czyste, nazwy działów i wszelkie napisy czytelne i świeże. Unikałyśmy nadmiaru plakatów, starałyśmy się — zdając sobie sprawę że na stworzenie naprawdę pięknych rzeczy nas nie stać — robić ozdoby przynajmniej nie rażące. Usiłowaliśmy ozdabiać czytelnię ciętymi kwiatami. Kiedyś przez kilka dni obserwowaliśmy ciekawe zjawisko: przy stoliku z kwiatami było pełno czytelników, przy sąsiednim, bez kwiatów — pusto.Wszystkie te rzeczy zajmowały sporo czasu, nieraz nie mniej, niż przygotowywane okresowo formy związane z propagandą pięknego słowa.Jak widać ze skromnych sprawozdań dwóch przeciętnych placówek, bibliotekarki chętne i pomysłowe, doceniając znaczenie wychowawcze pracy w bibliotece dziecięcej, zawsze mogą zorganizować ją w ten sposób, by przebiegała żywo i dawała dzieciom konkretne korzyści.
L. Brodowa

JAK KSIĄŻKA BUDZIŁA TWÓRCZOŚĆ I POMYSŁOWOŚĆ DZIECI(ZE SPOSTRZEŻEŃ ZEBRANYCH W CZASIE TRWANIA VI-GO KONKURSU CZYTELNICTWA)Dzieci klasy IV-tej szkoły ogólnokształcącej Nr 27 przy ul. Drewnianej w Warszawie przeczytały baśń H. Januszewskiej pt. Pyza na polskich dróżkach.Treścią książki jest wędrówka po całej Polsce fantastycznej postaci nazwanej Pyzą, jej przeżycia i obserwacje.Baśń napisana pięknym, melodyjnym językiem^ przeczytana wspólnie w klasie oczarowała dzieci.I one pod kierunkiem nauczycielki postanowiły „powędrować“ śladami Pyzy. Wędrówkę obmyśliły i zorganizowały następująco: zrobiły konturową mapę Polski, na której narysowały rzeki Polski i zaznaczyły (herbami miast lub charakteryzującą daną miejscowość widokówką) miejsca wędrówki Pyzy. Następnie przy pomocy przezroczy zapoznały się z niektórymi regionami Polski — (miejscem wędrówki Pyzy) — i doszły do wniosku, że za mało wiedzą o tych ziemiach. Podejmują więc nowy projekt. Piszą listy do dzieci różnych szkół, do miejscowości zaznaczonych na mapie z prośbą, by im pomogły w zbieraniu wiadomości o tych ziemiach. Listy redagują indywidualnie i zespołowo. »Nadchodzące listy wywołują duże przeżycia, zwłaszcza, że niektóre listy np. odpowiedź z Wieliczki, zbiegła się z lekcją geografii na ten temat. Oprócz listu z wiadomościami o pracy w kopalni soli, dzieci otrzymały kryształy i figurkę z soli oraz widoczki. Posypały się w klasie pytania, jak jest w kopalni, jak wydobywa się sól.
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Po pierwszych odpowiedziach na listy te dzieci, które stały na uboczu podjętej pracy, wciągają się do pracy klasy, a każda nowa odpowiedź na list wywołuje głębokie przeżycie i mocniejsze scementowanie klasy.Listy — odpowiedzi były ciekawe. Z nich dowiadują się dzieci, jak wygląda praca w fabryce łódzkiej, w kopalni węgla, o pracy i życiu górala i wiele innych.Dzieci z Nałęczowa piszą: „Kilkadziesiąt lat temu mieszkał w Nałączowie Prus i Żeromski. Mieszkał też, ale krótko Andriolli, a gróib jest na miejscowym cmentarzu. Znana pisarka Ewa Szelburg-Zarembina wychowywała się w Nałęczowie i tu ma rodzinę. W okolicy Nałęczowa odkryto w ubiegłym roku stare groby, pochodzące sprzed 4 tysięcy lat. Obok szkieletów były narzędzia kamienne i krzemienne i garnki gliniane“.Wiele faktów z historii Polski, których terenem był dany region Polski, wiadomości z zakresu gospodarki, przemysłu, folkloru danej okolicy — zebrały dzieci tą drogą.Oprócz listów i widokówek otrzymują dzieci eksponaty ■charakterystyczne dla danego terenu, a więc próbki skał wapiennych, kawałek marmuru kieleckiego oraz przycisk marmurowy jako ilustracje wyrobów z marmuru. Z Łowicza piękną wycinankę, piernik z Torunia i książkę o tym mieście. Obok oszczypka i górskiego mchu nadsyłają dzieci z Zakopanego skibkę gleby z kiełkującym owsem i opisem, co się u nich rodzi.Dzieci z Pińczowa piszą; „Przesyłamy Wam próbki różnych rodzajów glin, jak gips skalny, ił żółty, ił siwy i margiel”. Dalej podają miejscowości, w których z tych glin produkuje się różne wyroby. „W Pińczowie — piszą — znajdują się kamieniołomy kamienia piaskowego, z którego zbudowany jest Pałac Kultury i Dom Partii”.Teraz dopiero po otrzymaniu kilku listów zaczęła się praca. Dzieci na własną rękę zbierają i noszą do szkoły widoczki okolic Polski i m. Warszawy, odpowiednie teksty i wiersze wyszukiwane z książek, a treścią związane z tematem, herby miast, ilustracje faktów historycznych, typowych roślin itp. Zaczyna się rywalizacja między dziećmi, kiedy komuś uda się znaleźć coś bardziej wartościowego.^Niektóre dzieci czytają już 3-ci raz książkę, by kontrolować się, czy czegoś nie zapomniały. Grupa dziewcząt, które uczyły się tańców, ilustrują fragmenty ludowych tańców Pyzy, obmyślają nawet inscenizacje, ale brak kostiumów uniemożliwił jej wykonanie. Na koniec postanawiają zebrany materiał uporządkować, ale tak, by obrazował wykonaną pracę: „wędrówkę śladami Pyzy“. Naklejają małą mapkę Polski na dużym kartonie, znakują kółeczkiem miejscowości, z których otrzymali listy (20 sztuk), od kółeczka przeprowadzają sznureczkiem strzałki do listów naklejonych na kartonie oraz do nadesłanych eksponatów lub przez dzieci zebranych materiałów, dotyczących danej miejscowości, czy większego terenu Polski. W tej formie prace dzieci znalazły się na wystawie szkolnej i budziły duże zainteresowanie zwiedzających uczniów z innych klas i osób starszych.Należy podkreślić znaczenie dydaktyczne i wychowawcze tak przeprowadzonej pracy. Dzieci zżyły się ze sobą na skutek wykonywania wspólnie pracy wymagającej coraz nowych pomysłów, samodzielności i wzajemnej pomocy.. Pracowały chętnie, nawet i te dzieci, które dawniej cechowała bierność — wciągnęły się do pracy widząc jej bezpośredni cel. Dlatego chętnie zostawały po lekcjach, gdy zachodziła potrzeba wykonania jakiejś pracy.Piękny i prostota wierszą cytowanej książki nie tylko urzeka, ale i zniewala dzieci do uczenia się na pamięć całych fragmentów, które potem deklamują w odpowiedniej sytuacji.Przy pisaniu nazw szczytów, gór, rzek, miast — opanowują ortografię tych wyrazów.



Szukanie różnego rodzaju materiałów uczyło dzieci spostrzegawczości, obserwacji i zbieractwa.Najważniejszym jednak osiągnięciem wydaje się jest to, że dzieci w sposób żywy, konkretny i bezpośredni — odpowiedni do psychiki dziecka tego okresu — poznawały przeszłość i teraźniejszość Polski, piękno i bogactwo kraju ojczystego — zgodnie ze słowami H. Januszewskiej wypowiedzianymi przez Pyzę:„Wyście także, chociaż mali Kraj rodzinny swój poznali.Ja nie wszędzie przecie byłam I niejedno przeoczyłam“.

Z TERENU
H. Olszewska

Z PRACY POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKIPUBLICZNEJ w MŁAWIEW zrozumieniu, że nie wystarcza, aby biblioteka zajmowała się tylko wypożyczaniem indywidualnym, choćby nawet w miarę swoich możliwości prowadziła czytelnictwo kierowane — Powiatowa i Miejska Bibl. Publ. w Mławie stara się rozwijać również i pewne formy pracy zespołowej z czytelnikiem. W roku 1955 robiłyśmy w naszej szczupłej czytelni próby organizowania pogadanek dla czytelników dorosłych, opracowałyśmy kilka tematycznych informacji bibliograficznych, starałyśmy się podczas godzin wypożyczania książek na kilkadziesiąt minut (20—30) przerywać pracę i informować zebranych, w liczbie 20—25 osób, bądź o ostatnich nowościach bibliotecznych, bądź też podawać opracowane w formie recenzji — zestawienia literatury na wybrany temat. Pomimo wysiłku, nawet stosowania pewnych „tricków” w postaci zamykania drzwi w momentach największego napływu czytelników — te formy pracy nie dawały wyników i zadowolenia.Po prostu czytelnicy nam się wymykali, każdy gdzieś spieszył, a zapytany odpowiadał, że ludzie mają tak różnorodne zainteresowania, iż trudno znaleźć temat, który zainteresowałby 20 czy 30 osób zebranych przypadkowo (zapraszani specjalnie też nie przychodzili), a jeśli chodzi o nowości, to wolą sami je sobie przejrzeć itd., itd. Jednym słowem, te formy pracy nie chwytały. Myślę, że nie dość umiejętnie musiałyśmy je organizować. Wobec czego po rocznej próbie zdecydowałyśmy większą uwagę zwrócić na innych czytelników bezwzględnie łatwiejszych w prowadzeniu, ale nie przedstawiających wcale mniejsżej wartości, czytelników, których same postanowiłyśmy sobie wychować. — Zwróciłyśmy uwagę na dzieci.Wprowadziłyśmy w naszej bibliotece stałą pracę z dziećmi. Urządzałyśmy konkursy, zagadki literackie, wieczory bajek i wyświetlałyśmy filmy. Wieczory te odbywają się 2 razy w miesiącu w każdy poniedziałek po 1-ym i 15-ym. Frekwen
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cja dzieci, która początkowo wynosiła 15—20 obecnie waha się od 80—100. Biblioteka nie może pomieścić chętnych słuchaczy.Dzieci siedzą na ladzie bibliotecznej, na stolikach, gdzie kto może. Musimy również zamykać drzwi, ale nie dla zatrzymania wymykających się czytelników, ale dlatego, że zbyt szczupły lokal nie jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych. A dygające z drugiej strony ulicy dzieci i młodzież pytają „czy dziś będą bajki” — to doprawdy miła nagroda dla organizatorów.W roku ubiegłym wieczory stanowiły imprezy oddzielne nie powiązane ze sobą. Tematy były dobierane tylko do okresu czasu w jakim się odbywały, lub do okoliczności. I tak: w zimie czytało się bajki związane z tą porą roku i wplatało recytacje o zimie czy śniegu, na wiosnę przerabialiśmy obok jakiejś baśni fantastycznej zagadnienie siewu zbóż i otrzymywania chleba, w miesiącu przyjaźni polsko-radzieckiej czytaliśmy bajki autorów radzieckich itd. W roku bieżącym, korzystając z materiałów, opracowanych przez Bibliotekę Wojewódzką w Pruszkowie, rozpoczęłyśmy cykl wieczorów zmontowanych na podstawie książki Hanny Januszewskiej pt. „Pyza na polskich dróżkach”.Materiał opracowany przez Gabinet Metodyczny Biblioteki Woj. obejmował 10 wieczorów, których tło stanowiła wspomniana książka, a poszczególne wieczory uzupełniane były regionalnymi baśniami, związanymi z wędrówką Pyzy. Opracowanie zawierało wskazówki metodyczne, plany baśni i objaśnienia techniczne i stanowiło dużą pomoc dla bibliotek prowadzących prace z dziećmi. Było ono i dla nas podstawą do pracy w ciągu tegorocznej zimy. To, czym chcę się tu jednak podzielić z kolegami stanowi pewne rozwinięcie, czy uzupełnienie wspomnianego materiału.Otóż po przeprowadzeniu 6 wieczorów, na któire złożyły się recytowane na głosy urywki z „Pyzy”, przezrocza i opowiadania baśni, oraz konkurs na rysunki do usłyszanych bajek — doszłyśmy do przekonania, że nasz wdzięczny, ale bardzo wymagający i szybko nużący się czytelnik w postaci 90-ga dzieci w wieku od 8—12 lat już potrzebuje czegoś nowego i kto wie, czy uda nam się utrzymać dobrą frekwencję do końca, tj. przeprowadzić jeszcze 4 wieczory. Postanowiłyśmy obmyś- ieć coś, co by nam w tym pomogło. Po paru naradach zrodził się pomysł opracowania inscenizacji do już opracowanych tematów, a stanowiących jednocześnie przejście do następnych wieczorów. Opracowałyśmy 7 obrazów-inscenizacji, połączonych odpowiednim słowem wiążącym i wstawkami muzycznymi, a urozmaiconych prostymi, a dość efektownymi dekoracjami i strojami z bibułki.Efekt — to impreza urządzona już w Powiatowym Domu Kultury, obecnych około 300 osób i mnóstwo dzieci chętnych do następnego przedstawienia, gdzie jednak warunkiem będzie ilość przeczytanych książek.Wieczór był jednym z punktów kwartalnego seminarium dla bibliotekarzy powiatu mławskiego i żuromińskiego, i wykorzystany był jako praktyczna lekcja z zakresu naszego szkolenia zawodowego.A oto scenariusz imprezy:SCENARIUSZdo inscenizacji na temat książki H. Januszewskiej„PYZA NA POLSKICH DRÓŻKACH”OBRAZ 1. — Narodziny Pyzy.Scena przedstawia fragment izby, na środku stoi stół, obok taboret, na nim wielka misa.
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Na scenie gospodyni nachylona nad misą, chwilę wyrabia ciasto, z waty robi okrągłe gałki — pyzy, układa je na deseczce.Narrator (siedzi cały czas przed kurtyną z boku) mówi:„Mazowiecka gospodyni w wielkiej misie ciasto czyni.Zaczyniła, rozrobiła, z ciasta — pyzy utoczyła.Gospodyni w tym czasie włożyła pyzy do garnka, ugotowała na znajdującej się w głębi kuchni (kawałek bristolu zgięty pod kątem, na nim namalowane cegły), za chwilę przenosi garnek na stół, podnosi pokrywę i zachwycona mówi:„Ale pyzy się udały!Miękkie, pulchne, krągłe, białe...Jedna krągła... krągła druga...A ta trzecia — oczkiem mruga! (zagląda do garnka).W tym czasie zza stołu, który był nakryty długą serwetą, ukazuje się na patyku wycięta z bristolu namalowana naga pyza.Narrator: Hycnie na stół i powiada: ,(Dziecko, które gra Pyzę i schowane jest za stołem mówi:)„Ludzie moi, tu się nie ma co cudować — .Wiatr mnie musiał zaczarować!Narrator: ...„I wigoru i humoru wyczarował W Pyzie sporo!”
Pyza (cały czas schowana za stołem, nad stołem widać tylko papierową Pyzę):„Dziarska jestem, stać nie mogę!Już bym chciała ruszyć w drogę!Tylko dajcie mi spódniczki i kabacik i buciczki! .(Kurtyna opada).Przy zasłoniętej kurtynie narrator opowiada dzieciom na widowni jak dzieci ubierają Pyzę: „...matka dała Pyzie szeroką pasiastą spódnicę, łowicką zapaskę, zawiązała jej na głowę zieloną chusteczkę, więc rozradowana Pyza przejrzała się w lusterku i zadowolona mówi”:OBRAZ II — Pyza wyrusza na wędrówkę.Ze sceny zabrać tylko stół.Troje dzieci w szkolnych mundurkach wbiega razem z Pyzą ubraną już w strój łowicki.Pyza (przechodzi na lewo, kłania się dzieciom i mówi):„Pięknie dzieci, wam dziękuję!Od razu się z polska czuję!(bierze się pod boki, okręca się pyszniąc się ubiorem).Z polska noszę się i chodzę (staje na środku sceny).Bo z Mazowsza się wywodzę!Rwą się naprzód nóżki żwawe —Pora ruszać na wyprawę!(Przechodzi na prawo, zatrzymuje się w drzwiach).Dzieci machając rączkami mówią razem;„Gdy ci pilno do podróży.Bywaj zdrowa. Pyzo miła!

Pyza w drzwiach mówi:„Wrócę — wszystko wam opowiem,Wszystko, dzieci usłyszycie!frączką żegna dzieci i wybiega). (Kurtyna opada).Zmiana dekoracji, można dać za sceną muzykę np. mazurek Chopina. •
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Narrator opowiada w tym czasie o wędrówce Pyzy przez Mazowsze...„...Idzie nasza Pyza przez szerokie równiny mazowieckie, przez kraj niegórzysty, nie lesisty, przez polny kraj nizinny... Słucha jak w zielonym szuwarze wiatr łagodnie gwarzy, jak na źdźble trawy świerszcz bury tnie łąkowe mazury...”Kurtyna się podnosi. Scena przedstawia fragment dworku w Żelazowej Woli. OBRAZ III — Żelazowa Wola.Dekoracja: W głębi na kotarze, która stanowi przez cały czas tło sceny upięte jest wycięte z kartonu okno, nad nim zaznaczony kilkoma liniami szczyt domku, obok napięte na kurtynie zielone zarysy drzew. Uwaga: okno musi być tak nisko umieszczone, aby Pyza siedząc na jakimś kamieniu mogła w nie patrzeć.Narrator w dalszym ciągu mówi: „Na mazurskich łąkach brzęczą wesoło muszki i ćwierkają ptaki”. (Pyza spaceruje po scenie). Nagle — Cyt! Milknie wszystko (z za sceny odzywa się walc Chopina, Pyza nadsłuchuje i kieruje się w stronę okna, zasłuchana).Narrator: Z drzew, ponad łąką niską, fortepian się odzywa... (słychać muzykę) dalej narrator:„...Podejdź, Pyzo na palcach.Niech podeszewki nie skrzypią (Pyza na palcach zbliża się do okna, siada) Fortepian śpiewa walcem.Perliste dźwięki się sypią...” (muzyka).
Narrator pyta dzieci na widowni czy domyślają się w jakiej miejscowości znajduje się Pyza, kto się tu urodził itd.... po czym kończy (wszystko podczas muzyki):„Tak, to dom w Żelazowej Woli Wielką muzyką śpiewa.Drżą gałązki topoliMazowieckiego drzewa”. Muzyka cichnie... (za sceną gwar).
Narrator: Po koncercie gwar Wzrasta!Wbiegają dzieci: I dziecko: „Hej, Pyza z ciasta!II „ Pyzo miła zostań z nami!III „ Jedź z nami, ze szkolną wiarą,Ładuj się do autokaru!”(Zabierają Pyzę za rękę i wybiegają...).(Kurtyna opada).
Narrator opowiada... „że dzieci, które były na wycieczce w Żelazowej Woli,, zabrały ze sobą Pyzę do Warszawy”.Opowiada jak Pyza lokowała się w samochodzie....Pyza chociaż tłusta — wtale zgrabnie wsiada.Zasiadła przy oknie. Głęboko: nie spadnie.Widać ją przez szyby. Bardzo jej tu ładnie”.To też i pan szofer zachwyca się dziwną pasażerką i mówi;„Patrzcie: Pyza — pszenny klusekZ nami do Warszawy jedzie autobusem”.(Za sceną można teraz śpiewać „Walca Warszawy”, w tym czasie zmienia siędekoracje. Na kotarze upinamy przygotowany uprzednio z bristolu pomnik Syreny, pod pomnikiem będzie spała Pyza. Zachować proporcje!)Narrator opowiada dalej: W Warszawie wysiada Pyza na (Starym Mieście ogląda staromiejskie wesołe kamieniczki, zwiedza Pałac Kultury, Nową Marszałkowską, Mariensztat, gdzie krąg dzieci bawi się wesoło na „zielonej murawie,, mariensztackiej trawie”. (Narrator może tu rozwinąć opowiadanie według zdolności i potrzebnego do zmiany dekoracji czasu).
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Dalej narrator: Następnie zwiedza Pyza Krakowskie Przedmieście, gdzie naturalnie najbardziej zajęły ją ruchome schody, więc... ,„Wjeżdża Pyza... Zjeżdża.. Raz... dwa razy... sto!Aż jej brzęczy w uszach, aż jej trochę mdło!...do dzieci na widowni:...Bo słuszne jest przysłowie stare:„Wszystko dobre, ale w miarę!”(Kurtyna o^pada).(Wchodzi Pyza, rozgląda się zmęczona).Długa była wędrówka, rozgląda się więc nasza Pyza zmęczona i szuka miejsca na odpoczynek.OBRAZ IV — Pyza pod pomnikiem Syreny. _(Wchodzi zmęczona Pyza).
Narrator mówi: W dole widzi Wisłę, więc myśli:„Siądę teraz na wybrzeżu, wiatr wiślany mnie odświeży”, ...zrobiła jeszcze parę kroków i potknęła się o jakiś schodek, przykucnęła... oparła się o niego i... zmęczona usnęła.Narrator pyta teraz dzieci na widowni, czy pamiętają co słyszała Pyza pod pomnikiem Syreny... jaką legendę dzieci słyszały o powstaniu Warszawy...(Kurtyna opada).Ponieważ trzeba teraz więcej czasu na zmianę dekoracji można tu dać recytację o Warszawie np.„Warszawa” Tuwima, lub inną. Kiedy dekoracja już gotowa narrator mówi:„Rankiem pokrzepiona Pyza ruszyła w dalszą drogę,..Przeszła przez Puszczę Myszyniecką, od kurpiowskiej gospodyni dostała sznur korali, od dzieci nauczyła się pięknych kurpiowskich wycinanek i poszła w stronę tej dzielnicy Polski, któtra się nazywa Podlasiem”.

OBRAZ V — Pyza w Białowieży.(Scena przedstawia las. Ustawić parę świerczków w krzyżakach od choinek. Pyza wchodzi rozgląda się).Narrator mówi: Idzie, idzie... Pyza, patrzy aż tu — „Co za bory!„Co za lasy szumiące!Jakie szumy, jakie echa tętniące!Ptak wśród liści ulatuje do góry,W gąszczach sapią niedżwiedziska, .wilczury!”(Z lewej wbiega lis, Pyza staje przestraszona).Narrator„Stanie Pyza wśród wykrotów jak wryta,Bo wyskoczył lis — rudzielec — Mikita!”(Lis wycięty z kartonu, profil z dużą kitą podniesioną do góry, dziecko schowane jest za nim jak za tarczą).
Mikita (pochyla się lekko):„Czołem Pyzo! Jam Mikita do, usług!Miło poznać dobrodziejkę tak tłustą!
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...Poprzez krętą skrytą ścieżkę bezpańską,Chodźże Pyzo, choć na ucztę puszczańską!”(Pyza wychodzi razem z lisem na prawo).
Narrator:„Poszła Pyza z rudym lisem Mikitą,W gęstą puszczę bujnym zielem poszytą,Gdzie w gęstwinie mateczniku krąg siedzi Wilków, łosi, żubrów, lisów, niedźwiedzi.”(Kurtyna opada).Narrator może tu przypomnieć dzieciom jaką baśń opowiedział Pyzie lis Mi- kita, czy pamiętają, że była to baśń podlaska, kto ją napisał?(Na scenie należy tymczasem uprzątnąć świerki i postawić drogowskaz). Zależnie od miejscowości można urządzić to tak, aby' Pyza szła w stronę tejmiejscowości, gdzie mieszkają dzieci, jeśli naturalnie dzieje się to w tej dzielnicy Polski. (Kurtyna w górę).OBRAZ VI.Narrator ...długa była baśń, którą lis opowiedział Pyzie, więc noc się już zbliża, ale nasza Pyza myśli:
Pyza mówi:„Choć pusto i ciemno wszędzie,Ale i nocką wędrować będę!Nie znam ja lęku, nie znam ja strachu —Ciemną ścieżyną skręcę na zachód” (wskazuje rączką kierunek i pomału wychodzi)'(Kurtyna opada).Narrator: I poszła Pyza w stronę Mławy... W Mławie jednak długo nie zabawiła, idzie dalej, przez Kujawy, szczeka na nią pies kulawy: „Ja nie jestem kundel srogi, nie zastąpię tobie drogi, hau, hau.”Narrator opowiada teraz o dalszej wędrówce Pyzy. Można tu rozwinąć ’wg potrzeby, lub poprzestać na opisie bardzo skróconym nip.: ...W dalszej swojej wędrówce zwiedziła Pyza wiele miast, w Toruniu pokrzepiła się doskonałymi piernikami i idąc dalej wzdłuż Wisły doszła do tej dzielnicy Polski, któirą nazywamy Pomorzem.Zatrzymała się dłużej nad Bałtykiem, zwiedziła trzy nasze największe porty (jakie?...) nazbierała garść bursztynów, odpoczęła nad pomorską rzeką Radunią (czy dzieci pamiętają baśń pomorską, którą opowiedziała Pyzie babulka?) i zwróciła swoje kroczki na południe. Przeszła kawał Polski, prawie całą jej długość z północy na południe, no i teraz z tego co zobaczycie na scenie zgadnijcie dzieci w jakiej dzielnicy Polski zatrzymała się Pyza.(Kurtyna opada).OBRAZ VII — Pyza na Śląsku.Scena przedstawia w głębi fragment kopalni. Kilka arkuszy zwykłego pakowego papieru pomalować na czarno i napiąć odpowiednio zgnieciony tak, aby utworzył rodzaj groty z węgla, na tym tle w środku ustawić na podwyższeniu Pyzę z wielkim kilofem.W takt muzyki, albo ze śpiewem wchodzi w rytmie trojaka troje dzieci w stro- jacn śląskich, zależnie od umiejętności tańczą kilka figur lub tylko przechodzą dwa razy wkoło sceny, śpiewając:
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„A mam ja mędliczek — w domu dwa — w domu dwa.Nikt mi się nie widzi, jako ta. Jako ta!Jako ta, co tańczy, a zwinna! A zwinna!Ta Pyza, ta Pyza — nie inna! Nie inna!”(Wskazują na stojącą w głębi Pyzę).(Kurtyna opada).Łatwa dekoracja, scena jednak bardzo efektowna. Można jeszcze pokazać górnika, który zaśpiewa np. „Poszła Karolinka...” Chłopiec w długich granatowych spodniach ma wtedy przypięty na piersiach wycięty z czarnego papieru ze srebrnymi guzami mundur, na głowie sti'ojna górnicza czapka z piuropuszem.Na zakończenie zapowiadamy dzieciom następny wieczór, podczas którego roz- poczniemy od Śląska drugą część wędrówki Pyzy.
Tadeusz Lubicz-Majewski(Błażejowice)

O PRACY W PUNKTACH BIBLIOTECZNYCHPraca w punktach bibliotecznych nie należy do łatwych. Wydaje mi się, że praca w bibliotece gromadzkiej pod wielu względami sprawia mniej kłopotu i trudności. Aby nie być gołosłownym postaram się oprzeć na materiale zaczerpniętym z terenu i poczynionych obserwacjach.Jestem kierownikiem biblioteki gromadzkiej liczącej 2736 tomów, z której korzysta na miejscu 247 czytelników. Punktów bibliotecznych posiadam 9, w których znajduje się 600 tomów a liczba czytelników w nich wynosi 211.Ja dla swoich czytelników posiadam do dyspozycji 2136 tomów, a moje punkty 600, jak już wspomniałem. U mnie na jednego czytelnika przypada 8,6 książki, gdy w punktach tylko 2,8.
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Dysproporcja rzuca się od razu w oczy. Czytelnik punktu ma dosyć ograniczone możliwości wyboru książki. Jasnym jest, że biblioteka gromadzka zawsze będzie miała większy księgozbiór od punktu i gdyby się sprawa na tym kończyła to pół biedy.Ale należy wziąć pod uwagę, że w swych księgozbiorach mamy ogromne ilości książek tak zwanych „niechodliwych”. Siłą faktu część tych książek przydziela się punktom, gdzie tkwią jako martwa pozycja. Czyż to nie osłabia wypożyczalności punktu, w którym i tak na jednego czytelnika przypada 2,8 książki? Charakterystyczny objaw: Kierowniczka punktu na pobranych ogółem 50 książek przynosi po pewnym czasie 11 książek do wymiany. Co odniosła? — osiem książek typu ideologiczne- -go i propagandowego i trzy książki innej treści. Ale te osiem, to są właśnie wszystkie ideologiczne jakie miała przydzielone. A reszta? Tamte są w czytaniu.Co kierowniczka pragnie wypożyczyć? — 11 powieści. Może być Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, Reymont, Konopnicka. Rzadziej słyszy się życzenia Żeromskie- .go, Kruczkowskiego, Rusinka czy Brandysa. Ale to już rola kierownika biblioteki gromadzkiej, żeby pewnych autorów popularyzował, zbliżał do czytelnika. Że tak .jest wystarczy podać jako przykład jak szybko poszły w teren książki Meissnera, Londona, i innych, choć uprzednio nikt się po nie nie zgłaszał.Ale tu nowy kłopot! Tych książek poczytnych biblioteka gromadzka posiada często tylko dwa a czasem i jeden jedyny egzemplarz. Co się dzieje? Tworzy się po nie ogonek, kolejka. Dać do punktu ten jedyny egzemplarz? A co będzie w bibliotece gromadzkiej? Ale ludziska sobie radzą sprytnie. Ukazało się „Quo vadis” i znikło. Znikło w rękach czytelników. Już nie pytają nawet o niego. Szkoda pytać! Odszedł z biblioteki gromadzkiej i poszedł sobie dalej tak zwaną drogą „łańcuszkową”. To znaczy czytelnik już go nie oddaje do biblioteki gromadzkiej, gdzie czeka kolejka, ale wypożycza w sekrecie najbliższej rodzinie, potem krewnym, sąsiadom i znajomym. A kolejka czeka i wścieka się.Wziąwszy pod uwagę te kłopoty nie jest łatwo przygotować 9 dobrych kompletów dla punktów i pozostawić jeszcze zapas dobrych książek w bibliotece gromadzkiej dla jej czytelników. A dobór kompletu dla punktów to jeden z warunków jego istnienia i rozwoju. Sprawa ważna i dlatego tyle miejsca jej poświęciłem.Inne zagadnienia, które łączyły się ściśle z pracą punktów, to premie.Póki były premie dla wszystkich kierowników punktów, chociaż nawet mizerne, robota szła lepiej. Ten skromny zastrzyk finansowy pociągał za sobą pewne zobowiązania. A dziś? Chcesz pan, to zabierz tę całą bibliotekę, ja nie mam czasu, po •co mi ten kram? Bo i taką odpowiedź się słyszy. Nie bawmy się w dociekania, czy to jest człowiek uspołeczniony, jak go należy urabiać, przekonać, ale podejdźmy jak najprościej i najpraktyczniej do sprawy. Kierownicy punktów rekrutują się w większości z prostych chłopów (na wsiach). Są to typy różne, wszyscy jednak wykazali tyle dobrej chęci i dobrej woli, że punkty przyjęli. W autorach, na wartości książek orientują się bardzo słabo. Do wyjątków należą ci, którzy potrafili dobrać komplet dla swego punktu. I nic dziwnego, i nie można nawet tego od nich wymagać. Jak wypożyczają książki? Rozmaicie. Jeden notuje w zeszyciku, inny na kartce papieru, zdarza się i taki co w ogóle nie notuje, tylko wypożycza a w spisie książek robi znaczek. Gdy się przyjeżdżało do takiego kierownika punktu z, premią w kieszeni, zwracało mu się uwagę, wstydził się, krępował, słuchał wskazówek i może od razu niewiele, ale trochę poprawiał się, podciągał. Następnym razem wskazywało mu się inne braki itd. Czuł się zobowiązany. A dziś? A to brak czasu, a może inny weźmie... Zlikwidować, punkt? Bardzo łatwo, ale jeżeli są ludzie, którzy czytają, chcą czytać, a brak tylko chętnego do prowadzenia punktu. I nie można znowu dziwić się. Jest to pewna odpowiedzialność za księgozbiór po
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łączona ze sprawozdawczością. O książki trzeba dbać, przechowywać, żeby myszy nie pogryzły (bo i taki wypadek był), trzeba pilnować żeby któraś nie zginęła, wypożyczać, notować, robić sprawozdania i wysłuchać uwag wizytującego, które już dlatego, że są uwagami nie są przyjemne. Liczyć za to na okolicznościową premię trudno słabszemu kierownikowi punktu. Zanim się wyrobi zdmuchnie mu ją sprzed nosa ten lępszy. Ą premie te tak rzadko się teraz trafiają i np. w ostatnim czasie na 9 kierowników były tylko 3 premie. Ileż to jest kłopotu z tą sprawozdawczością dla chłopa. Ile razy muszę skoczyć na rowerze do kierownika punk- -tu i wspólnie z nim preparować sprawozdanie. I on się krępuje i mnie nieprzy- jęmnie. Boję się, że jeśli go urażę, równie delikatnie zacznie mi tłumaczyć, żebym punkt zabrał od niego.Premia rozwiązywała tę sprawę. Ja byłem odważniejszy a on poczuwał się do pewnego obowiązku.I ja mam dziś kilku zapalonych bibliotekarzy, ale o nich nie mówię, a zresztą właśnie im z tego tytułu przypadają premie.Jakie z tego wnioski?Zasilić biblioteki polskimi autoramt Książki dobre i poczytne przesyłać 'od razu po kilka egzemplarzy.Wznowić premie dla wszystkich kierowników punktów. Niech będą mniejsze, ale dla wszystkich. Ostatnio trzech kierowników punktów otrzymało u mnie po 90 zł. (łącznie 270 zł); starczyłoby dla dziewięciu kierowników, gdyby im dać po 30 zł.Artykułu mojego nie traktuję jako wyczerpującego temat, gdyż sam wiem, że wiele jeszcze pro i contra można powiedzieć. Ale na to musiałaby być obszerniejsza praca naświetlająca wszechstronnie a nie szczupły artykuł. Ograniczyłem się tedy raczej do krótkich uwag i spostrzeżeń.
Irena. Ziemska kierowniczka GromadzkiejBiblioteki w Guzowie

PRACA BIBLIOTEKI GROMADZKIEJZ PUNKTAMI BIBLIOTECZNYMIW roku 1950 objęłam kierownictwo Biblioteki Gminnej w Guzowie i przystąpiłam do organizacji sieci bibliotecznej na terenie gminy. Początkowo pracę swą oparłam na nauczycielstwie. Pierwsze 5 punktów zorganizowałam przy szkołach jeszcze jako bibliotekarka powiatowa. Punkty te miały książek w r. 1949/50 w ilości + 100 egz.’ i praca w nich na ogół szła nieźle. Nauczycielki bez wszelkiego wysiłku mogły propagować czytelnictwo, posiadając wśród wiejskiego środowiska autorytet i używając dzieci szkolnych jako księgonoszy.Ponieważ jednak polityka biblioteczna szła w kierunku' rozwoju sieci bibliotecznej i dążyła do zorganizowania punktów bibliotecznych w każdej wsi, bez względu na to, czy wieś posiada szkołę, czy nie, byłem zmuszona szukać bibliotekarek poza nauczycielstwem. Musiałam więc wyjść z książką na wieś' i tam szukać ludzi' interesujących się książką i skłonnych do pracy społecznej.Zwykle pierwsze swe kroki kierowałam do pełnomocnika wsi, dawnego sołtysa, aby z nim się zapoznać, rozgadać i zasięgnąć wiadomości o ludziach. Pełnomocnik zna swoje środowisko, wie, kto lubi książki i kto nie boi się pióra.Decentralizacja gmin i utworzenie gromad przyczyniło się do jeszcze większego wniknięcia w teren. Gmina nasza została podzielona na 3 gromady. Zostałam bi- bliotekarką gromady Guzów z ludnością około 2.000 (1956 r.) obejmującą swym



zasięgiem osadę cukrowni Guzów, PGR — Guzów, wieś Guzów, Aleksandrów, Czerwoną Niwę wieś. Czerwoną Niwę parcele i Różanów, a więc 7 miejscowości! Osadę Guzów i PGR obsługuje bezpośrednio Biblioteka Gromadzka — wypożyczalnia, a zatem Punkty Biblioteczne mieszczą się tylko po wsiach.Środowisko wiejskie w naszej gromadzie nie jest łatwym elementem. Nieufny chłop w każdym, chcącym się do niego zbliżyć podejrzewał agitatora spółdzielni ' produkcyjnej.W dalszej pracy jednakże doszłam do przekonania, że starsze pokolenie jest za mało ruchliwe w propagandzie czytelnictwa i zwróciłam się do młodzieży. Nawiązałam kontakt z dziewczętami, które wyszły ze Szkoły Podstawowej w Guzowie i były czytelniczkami gromadzkiej biblioteki. W rozmowach indywidualnych z nimi mówiłam im, że obcowanie z książką utrzyma je na pewnym poziomie umysłowym i może dać wiele zadowolenia i rozrywki, o którą tak trudno na wsi. Mówiłam, że jeżeli los przeznaczył je do spędzenia życia na wsi, przy pracy fizycznej w domu i na roli, to jednak dzięki książce mogą, nie wyruszając z domu, poznać różne środowiska i różnych lud?-. Których dzieje, przygody, zmartwienia i radości mogą przeżywać wspólnie, mogą osądzić charaktery bohaterów książki, poznawać ich błędy życiowe i wzorować się na ich umiejętności rozwiązywania trudnych powikłań życia. Dawałam przykłady ludzi miejscowych, którzy od młodych swych lat odczuwali taki pęd do książki, że odbywali nieraz dalekie piesze wędrówki, aby zdobyć ciekawą książkę. Wskazywałam, że ci ludzie, choć nie pokończyli szkół, stali się dzięki książkom światłymi, ogólnie szanowanymi obywatelami kraju.W ten sposób zjednałam sobie 6 bibliotekarek punktowych, dziewcząt wiejskich w wieku lat 17—20.Gdy zwerbowana bibliotekarka punktowa stawi się do biblioteki gromadzkiej, wybieram z nią książki w ilości 20 egzemplarzy. Nie daję większej ilości z 2 powodów/: z braku miejsca w chacie i ze względu na utrzymanie-jak najczęstszego kontaktu z punktem, co jest możliwe, ponieważ odległości punktów od biblioteki wynoszą od 2 do 5 kilometrów. Jeden dzień w tygodniu jest przeznaczony dla załatwiania zmiany książek pimktów bibliotecznych. Przeciętnie wypada na punkt 1 zmiana miesięcznie.Nowej bibliotekarki nie przerażam nigdy kartoteką 1 statystyką. Zapisuje sobie z początku „po swojemu” w zeszycie, czytelników i wypożyczenia. Kiedy bibliotekarka zjedna sobie już większą ilość czytelników (powyżej 20), zaczyna ją męczyć każdorazowe zapisywanie czytelnika. Wówczas daję karty czytelnika i karty książki i przekonywam ją bez trudności, że to jej ułatwi pracę.Muszę zaznaczyć, że niewielkie premie, które są przyznane bibliotekarkom punktowym odgrywają w ich pracy duże znaczenie. Świadczy o tym wielokrotne . dowiadywanie się w końcu każdego kwartału o terminie wypłaty premii. Niestety, Rady Gromadzkie nie wywiązują się solidnie z tych zobowiązań: obcinają sumy, zarywają wypłaty i nigdzie nie dotrzymują terminu, co jest wielką przykrością i dla mnie i dla moich dziewcząt, które w takich razach czują się pokrzywdzone.Myślę, że gdyby termin wypłat premii został ustalony, mogłabym to wykorzystać bardzo celowo. Co kwartał bibliotekarki niewątpliwie stawiłyby się osobiście po odbiór premii i . co kwartał odbywałoby się zebranie szkoleniowe, na które z pewnością nie zabrakłoby tematu.Co kwartał również przy tej okazji bibliotekarki złożyłyby sprawozdania z działalności swoich punktów, wypełniając arkusze sprawozdawczo-statystyczrft, zastosowane do miejscowych potrzeb i wówczas sprawozdawczość i statystyka Biblioteki Gromadzkiej wypłynęłyby na czyste wody.


