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OD REDAKCJI

Rok 1972 otwiera nowy etap w historii naszego czasopisma. Od tego 
roku —  zgodnie z propozycją Prezydium Zarządu Głównego SBP skie
rowaną do władz Polskiej Akademii Nauk —  Przegląd Biblioteczny 
staje się wspólnym organem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Bi
blioteki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a wydawany będzie przez 
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Związanie Przeglądu z Biblioteką PAN stworzy trwałe ramy organi
zacyjne dla prac redakcyjnych, które zostaną włączone do planu Biblio
teki. Komitet Redakcyjny będzie się składał z przedstawicieli Stowarzy
szenia i Biblioteki PAN.

Włączenie Przeglądu do planu wydawniczego Polskiej Akademii Nauk 
i powierzenie jego realizacji najpoważniejszej w Polsce instytucji wy
dawniczej daje gwarancję wysokiego poziomu edytorskiego i regularnego 
ukazywania się naszego kwartalnika.

Przegląd Biblioteczny będzie w dalszym ciągu realizował program 
przedstawiony we wstępie do rocznika 37 (1969, z. 1 s. 1— 2). Podsta
wowym założeniem tego programu jest rozwijanie i upowszechnianie 
koncepcji nowoczesnego bibliotekarstwa, powiązanego z całokształtem 
życia społecznego kraju, z oświatą, kulturą, nauką i gospodarką naro
dową, oraz nowoczesnego bibliotekoznawstwa, tworzącego naukowe pod
stawy dla praktycznej działalności bibliotek.

Redakcja liczy na szeroką współpracę Kolegów w realizowaniu tego 
programu i prosi o zgłaszanie tematów, które powinny być poruszane 
na łamach Przeglądu.
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HELENA W IĘCKOWSKA

UNIWERSYTECKIE KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY 
Aktualne problem y dyskusyjne

Wzrastająca z każdym rokiem rola bibliotek w  rozwoju nauki, oświa
ty i gospodarki wzmogła na całym świecie zainteresowanie sprawą 
kształcenia odpowiedniej kadry zawodowej. Wszędzie mnożą się różnego 
rodzaju placówki szkolące bibliotekarzy na poziomie akademickim: uni
wersyteckie katedry i instytuty z pełnymi cztero- lub pięcioletnimi stu
diami, państwowe szkoły akademickie z pełnymi bądź tylko częściowymi 
na bazie innego wykształcenia studiami zawodowymi, trzy- lub cztero- 
semestralne szkoły magisterskie typu amerykańskiej Graduate Library 
School dające wykształcenie zawodowe absolwentom czteroletnich colle- 
ge’ow1. Jednocześnie powstają coraz to nowe próby ukształtowania bi
bliotekoznawstwa jako dyscypliny akademickiej i określenia jej stosun
ku do innych dziedzin wiedzy.

W szeroko prowadzonej dyskusji nad organizacją studiów, progra
mami i metodami nauczania przeważają głosy krytyczne, przebija się 
niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy i dążenie do lepszego dostoso
wania systemu kształcenia do potrzeb dnia, do wyraźhiejszego ukierun
kowania programów dydaktycznych i planów badawczych w zakresie bi
bliotekoznawstwa jako dyscypliny akademickiej i podstawy dla praktyki 
zawodowej.

Tendencje reformatorskie w odniesieniu do uniwersyteckich studiów 
bibliotekoznawstwa nie są zjawiskiem odosobnionym, właściwym tylko 
bibliotekoznawstwu, chociaż w stosunkowo młodej i jeszcze niezupełnie 
okrzepłej dyscyplinie kryzys przebiega ostrzej niż w innych tradycyj
nych dziedzinach. Zjawisko jest znacznie szersze, związane ze zmagania
mi współczesnego świata w dziedzinie oświaty i kultury w ogóle, z wiel
ką i zaostrzającą się na całym świecie dyskusją wokół szkolnictwa wyż
szego, jego zadań, organizacji i perspektyw rozwojowych, a także z po

1 P or. H . W i ę c k o w s k a :  U niw ersyteckie szkolnictw o bibliotekarskie w  Stanach Z je d 
noczonych. Ł ódź 1959. m
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szukiwaniem miejsca książki i biblioteki, które, jak nigdy dotąd, mimo 
rozwoju innych środków komunikacji masowej, stają się udziałem sze
rokich kręgów społecznych, codzienną, stałą pomocą w rozwiązywaniu 
aktualnych problemów naukowych, gospodarczych, technicznych i kul
turalnych.

Sprawy te oczywiście kształtują się odmiennie w poszczególnych 
krajach, zależnie od warunków historycznych, ustrojowych, gospodar
czych, poziomu techniki, miejscowych tradycji itp., lecz niezależnie od 
różnic, z pewnością bardzo istotnych, istnieją pewne wspólne tendencje 
i sprawy dla całego świata bibliotek i stąd też płyną analogiczne nie
pokoje i podobne dążenia do reform.

Czy kształcenie bibliotekarzy i prace naukowo-badawcze w zakresie 
bibliotekoznawstwa rozwijają się we właściwym kierunku? Czy i jak 
dalece odbija się w nich stosowanie elektroniki i mechanizacji? Jakie 
kwalifikacje powinien posiadać współczesny nauczyciel bibliotekoznaw
stwa i jak wygląda jego szkolenie, a nade wszystko —  doszkalanie, 
wobec szybko zmieniającego się świata? Czy obecna struktura studiów 
odpowiada potrzebom rozwijających się bibliotek i ośrodków informa
cyjnych? Czy i jak planuje się ukształtowanie sylwetki absolwenta uni
wersyteckich studiów bibliotekoznawczych, aby potrafił poruszać się 
w bibliotece lat 80-tych? —  oto rejestr zagadnień nękających teorety
ków i praktyków bibliotecznych na całym świecie.

Wyrazem tych zainteresowań i niepokojów są liczne konferencje, 
artykuły dyskusyjne, debaty w skali krajowej i międzynarodowej2.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA) 
zajęła się już dawno sprawą kształcenia bibliotekarzy i po paroletnich 
zespołowych pracach ogłosiła w Libri 1968 szczegółowe zestawienie 
współcześnie prowadzonych uniwersyteckich studiów bibliotekoznaw
czych w Europie, w krajach kapitalistycznych i socjalistycznych. Zesta
wienie uwzględniające takie dane, jak: forma organizacyjna, programy, 
rekrutacja studentów, ilość lat studiów itp., unaocznia wielką różnorod
ność studiów i ich nieporównywalność8. Również na dorocznych sesjach 
IFLA sprawa kształcenia bibliotekarzy nie schodzi ostatnio z porządku 
obrad. Na 35 Sesji w Kopenhadze (1969) dziekan Szkoły Bibliotekoznaw
stwa na Uniwersytecie Columbia, J. Dal ten przedstawił referat o aktu
alnych problemach kształcenia bibliotekarzy w Stanach Zjednoczonych, 
a na następnej 36 Sesji w Moskwie-(1970), profesor bibliografii w Mos
kiewskim Instytucie Kultury P. Gastfer zreferował, jak w świetle obec

8 J. D a l t o n ,  dziekan Graduate School of L ibrary Services w  Colum bia U niversity  
podaje, że w  ostatniej pięciolatce odbyło się w  U S A  11 kon ferencji pośw ięconych spraw ie  
kształcenia bibliotekarzy (Libri V ol. 19:1969 s. 160).

* L a Form ation professionnelle des bibliothecaires en Europe. Rapport etabli par la C om 
m ission de la Form ation professionnelle de la F IA B . Libri V ol. 16:1966 s. 282—311.
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nej rewolucji naukowej i technicznej wygląda szkolnictwo bibliotekar
skie w Związku Radzieckim4.

Międzynarodowy zasięg posiada publikacja amerykańska Education 
for Librarianship abroad in selected countries w Library Trends 1963, 
przedstawiająca stan szkolnictwa bibliotekarskiego w poszczególnych po- 
zaamerykańskich krajach (m. in. w Polsce) i ograniczająca się do bar
dziej lub mniej szczegółowego opisu aktualnej sytuacji. Bardziej proble
mowy i dynamiczny charakter ma, również amerykańska, publikacja
o międzynarodowym w swyrn założeniu i nazwie zasięgu —  Library 
Education, an international survey5. Jest to zbiór referatów wygłoszo
nych na konferencji zorganizowanej w 1967 r. przez Graduate School of 
Library Science Uniwersytetu Illinois, gdzie zjechało się 58 specjali
stów —  pedagogów i dyrektorów bibliotek —  ze wszystkich kontynen
tów. Dwudziestu referentów (w tym 16 Amerykanów) wysunęło do dys
kusji różne problemy kształcenia bibliotekarzy w chwili obecnej i per
spektywy dalszego rozwoju. Wzięto tu pod uwagę przede wszystkim 
stosunki amerykańskie lub wzorowane na nich modele w  krajach in
nych kontynentów. Europa potraktowana została marginesowo, może ze 
względu na poprzednio wymienione prace poświęcone prawie wyłącznie 
Europie. Znaczenie publikacji polega na ujęciu sprawy kształcenia bi
bliotekarzy problemowo z podziałem na takie zagadnienia, jak: organi
zacja szkolnictwa, założenia programowe, metody nauczania i praca 
naukowo-badawcza. W referatach dominuje podejście krytyczne i per
spektywiczne oraz ton wyraźnie polemiczny. Dzięki temu książka nie 
jest pozbawiona dużej wartości nawet dla krajów o kompletnie odmien
nej strukturze i odmiennych potrzebach bibliotecznych. Książka ta po
służyła za główną podstawę źródłową, którą starałam się uzupełniać ży
wymi informacjami zdobytymi w trakcie rozmów w Graduate School 
of Library Service w Uniwersytecie Columbia w  Nowym Yorku, prze
prowadzonych w maju 1970 r.

Wydaje się, że dziś, kiedy i w Polsce stoimy przed koniecznością roz
winięcia i modernizacji studiów bibliotekoznawstwa, kiedy opracowuje 
się już projekty systemu kształcenia bibliotekarzy, warto zapoznać się 
z głosami, które na ten temat wypowiadają najwybitniejsi specjaliści, 
teoretycy, dydaktycy i praktycy biblioteczni. Bo nawet jeśli większość 
przytaczanych rozwiązań nie pasuje do naszych stosunków, to przecież 
warto je poznać i nad nimi się zastanowić. Pomijam problemy odnoszące 
się wyłącznie do stosunków amerykańskich, ograniczam się do tematów

4 J. D  a 1 1 o n : L ibrary education and research in  librarianship. S om e current p roblem s  
and trends in  the U S. Paper presented at the 35th Session o f the IF L A  G eneral Council,
Copenhagen, A ugust 1969. Libri V o l. 19:1969 s. 157-174; P . G  a s t f  e r : L es problem es de la  

form ation  professionnelle & la lum iere de la revolution  scientifique et technique. 36 em e  
Session F IA B , 1970 M oscou. M aszynopis pow iel, ss. 16.

6 L ibrary education. A n  international survey. C ham paign, Illinois 1968 (cytow ane w  na
stępnych przypisach: L. E.).
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raczej ogólnych, organizacyjnych, programowych i metodycznych, które 
nas wszystkich jednakowo pasjonują.

1. S p r a w y  o g ó l n e .  Wobec zróżnicowania typów bibliotek, 
a także funkcji pracowników bibliotecznych, rozważa się problem wspól
nego czy zróżnicowanego kształcenia. W dyskusjach na ten temat prze
waża zdecydowanie przekonanie, że podstawa uniwersyteckich studiów 
bibliotekoznawstwa powinna być wspólna dla wszystkich kategorii i ty
pów bibliotekarzy. Rozwój bibliotek idzie bowiem w kierunku wzajem
nego zacieśniania współpracy, coraz bardziej zaciera się różnica między 
funkcją biblioteki naukowej i powszechnej, bibliotek naukowych jest 
stosunkowo niewiele, a w miejscach, gdzie ich nie ma, zastępuje je z po
wodzeniem biblioteka powszechna. Biblioteki dnia jutrzejszego będą mu
siały jeszcze silniej skoordynować swą działalność, aby się wzajemnie 
uzupełniać na wszystkich odcinkach pracy. Toteż niepotrzebne bariery 
pomiędzy bibliotekarzami różnych typów bibliotek muszą zniknąć, zaś 
pierwszym ku temu krokiem będzie wspólne kształcenie pracowników, 
co umożliwi również absolwentom przechodzenie do pracy w różnych 
bibliotekach6. Dopiero na stopniu wyższym, pomagisterskim, można by 
wprowadzić pewnego rodzaju specjalizację według typu bibliotek lub 
według wykonywanych czynności zawodowych, podobnie jak to ma miej
sce w Stanach Zjednoczonych, gdzie cykl przedmiotów podstawowych, 
obowiązkowych stanowi wspólną bazę, zaś przedmioty alternatywne przy
krojone są do poszczególnych specjalności.

W związku z jednolitym systemem uniwersyteckiego kształcenia bi
bliotekarzy i jego wyraźnie zawodowym ukierunkowaniem wyłania się 
w dyskusji inna kwestia zasadniczej natury. Czy słuszna jest powszech
nie dziś na całym świecie stosowana praktyka łączenia studiów biblio
tekarskich z wyższą uczelnią, ściślej z uniwersytetem. Niewątpliwie są 
dobre strony takiego związku. Kontakt z uniwersytetem gwarantuje 
wyższy poziom nauczania i nie dopuszcza do izolacji bibliotekoznawstwa 
od innych dyscyplin będących również podstawą dla określonego zawo
du (prawo, medycyna). Są to argumenty poważne, które zyskują sobie 
poparcie większości dyskutantów. Lecz pojawiają się również głosy prze
ciwne, wskazujące na duże trudności przy realizowaniu pełnego wykształ
cenia zawodowego w murach tradycyjnego uniwersytetu i powołujące się 
na doświadczenia innych zawodów. Tak np. nauczyciele szkół średnich 
muszą obecnie posiadać stopnie akademickie, co najmniej magisterium, 
lecz kształcenie ściśle zawodowe odbywają przeważnie poza uniwersyte
tem, na specjalnych studiach, kursach czy w szkołach pedagogicznych. 
Paralelnie do tego sugeruje się, aby dla podniesienia efektywności na
uczania zawodowego kształcenie bibliotekarzy odbywało się również poza

• B . H j e l m q v i s t :  L ibrary education in  continental Europe. L . E. s. 49.
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wyższą uczelnią, gdyż uniwersytety ze względu na swą dzisiejszą struk
turę są ciałem raczej konserwatywnym, biblioteki zaś rozwijają się szyb
ko, a kształcenie bibliotekarzy musi za tym rozwojem nadążać, co nie 
będzie łatwe w  środowisku niezbyt skorym do reform7. Choć nie pozba
wione pewnej słuszności, głosy te są raczej odosobnione i bardzo ostroż
ne. Starają się wysunąć tylko pewierr problem bez sugestii jego rozwią
zania. Jednakże przykłady takich właśnie rozwiązań spotykamy już 
w Europie w postaci samodzielnych akademickich szkół bibliotekarskich, 
jak np. Królewska Szkoła Bibliotekarska w Kopenhadze z pełnymi aka
demickimi studiami i rektorem na czele, czy Ecole Nationale Superieure 
de Bibliothecaires w Paryżu o charakterze akademickich studiów pody
plomowych.

Niezależnie od stanu prawnego samodzielnych studiów biblioteko
znawstwa prowadzonych w  odrębnej szkole akademickiej czy też na uni
wersytecie, system kształcenia nie może być sztywny, musi być ela
styczny, często poddawany rewizji i każdorazowo dostosowany do real
nych potrzeb dnia.

W systemie tym powinny również znaleźć miejsce jakieś formy spe
cjalistycznego kształcenia zawodowego na bazie zdobytego wykształce
nia innego. Chodziłoby tu głównie o przyrodników i techników, których 
przyciągnięcie do zawodu bibliotekarskiego staje się sprawą palącą. Po
trzebni są bowiem we wszystkich bibliotekach ogólnych, specjalnych 
i ośrodkach informacyjnych. Najlepszą fermą organizacyjną dla ich 
kształcenia będą studia podyplomowe podejmowane już z powodzeniem 
w różnych krajach. M. in. studia takie, przeznaczone dla techników 
i przyrodników, prowadzą niektóre uniwersyteckie magisterskie szkoły 
bibliotekarskie w USA, a na kontynencie europejskim w  Szwecji, Danii, 
NRF i Francji. Nasze pierwsze próby studiów podyplomowych w  Po
znaniu i projektowane w Krakowie ograniczone są w praktyce, przynaj
mniej na razie, do humanistów.

2. S p r a w y  o r g a n i z a c y j n e .  Wśród licznych spraw natury 
organizacyjnej, jakie nasuwa dziś kształcenie bibliotekarzy, niepośled
nie miejsce zajmuje rekrutacja i selekcja studentów. Rzutuje to bowiem 
na poziom nauczania, na adekwatność przygotowania do potrzeb zawodu, 
a nawet na strukturę studiów. Trzeba tu dodać, że w ogromnej więk
szości krajów rekrutacja na studia uniwersyteckie nie jest odgórnie limi
towana, a także nie regulowana przy pomocy egzaminu wstępnego. Je
dyny wymóg stawiany kandydatom stanowi posiadanie matury lub świa
dectwa ukończenia szkoły średniej. Toteż liczba kandydatów na studia 
bibliotekoznawcze rośnie w zawrotnym tempie i przekracza często moż
liwości kadry nauczającej, lokalu i urządzeń pomocniczych (podręczniki,

7 O p. cit., s. 51.
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biblioteki itp.), co siłą rzeczy doprowadza do obniżania poziomu naucza
nia lub dużego odsiewu już w pierwszych latach.

Pęd do studiów bibliotekarskich tłumaczy się różnymi przyczynami, 
wśród których chęć ucieczki od zawodu nauczycielskiego i mylne lub 
żadne wyobrażenie o istocie bibliotekoznawstwa oraz o celach i zada
niach pracy bibliotecznej należą do najpowszechniejszych. Panuje też 
ogólne mniemanie, że potrzeby bibliotek w zakresie dopływu pracowni
ków są nieograniczone, a w każdym razie niedostatecznie zaspokajane 
i że bibliotekarstwo to dziś najchłonniejszy rynek pracy. Jeśli nawet jest 
w tym trochę prawdy, to właściwie nikt nie posiada dostatecznie jasnej 
orientacji w rzeczywistych ilościowych i jakościowych potrzebach bi
bliotek, na czym można by było oprzeć rekrutację studentów.

Ten impas przełamała obecnie Duńska Szkoła Bibliotekarska podej
mując interesującą próbę rekrutacji i selekcji kandydatów na studia8. 
Po zapisach, lecz przed otwarciem roku akademickiego, przeprowadza 
się odpowiedni sondaż wśród duńskich bibliotek, aby się zorientować 
w ich ilościowych i jakościowych potrzebach. Następnie organizuje się 
z zapisanymi kandydatami specjalne spotkania, na których władze uczel
ni z rektorem na czele informują o zadaniach i kierunkach pracy biblio
tecznej i warunkach materialnych zawodu, aby rozwiać nadzieje na 
„spokojny azyl wśród książek” i stosunkowo wysokie zarobki. Dzięki tym 
zabiegom pewien odsetek kandydatów dobrowolnie rezygnuje ze studiów 
bibliotekarskich, dzięki czemu uczelnia otrzymuje mniejszą, ale za to 
bardziej świadomą swych obowiązków grupę studiujących, którym two
rzy znakomite warunki z różnymi pomocami i stypendiami.

Przykład duński wskazuje na konieczność przeprowadzania pewnej 
selekcji kandydatów zgłaszających się na studia bibliotekoznawcze. Po
wstaje przy tym pytanie, czy na studia uniwersyteckie w naszej dyscy
plinie powinno się przyjmować młodych ludzi bezpośrednio po szkole 
średniej, gdzie nie nabyli żadnych wiadomości o czekającym ich zawo
dzie. Przepuszczanie ich przez jakieś sito w formie egzaminu bądź in
nych form spotkań informacyjnych wydaje się bardzo pożądane. Ubocz
nie należałoby postulować szerszą niż to ma miejsce dotychczas pro
pagandę bibliotekoznawstwa jako dyscypliny naukowej i podstawy za
wodu, aby powszechnie było wiadomo, czym się ono zajmuje, tak jak 
wiadomo, czym się zajmuje fizyka czy astronomia.

W związku ze sprawą selekcji osób przygotowujących się do studiów 
nasuwa się jeszcze dalej idące pytanie: czy nie można by organizować na 
uniwersytecie kursów propedeutycznych lub wstępnych, choćby kosztem 
skrócenia studiów cztero- lub pięcioletnich. W każdym razie jakieś wy

* P . K i r k e g a a r d :  Recruitm ent and selection o f students. Ł. E. s. 125-130.
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kształcenie pośrednie pomiędzy maturą a studiami uniwersyteckimi typu 
europejskiego wydaje się wielu doświadczonym pedagogom pożądane lub 
zgoła konieczne. Te studia pośrednie stanowiłyby jednocześnie naturalną 
selekcję ilościową i jakościową wstępujących na studia wyższe, a w naj
bliższej przyszłości do zawodu.

3. R e f o r m a  p r o g r a m ó w .  W większości krajów ostrej kry
tyce podlegają dzisiejsze programy studiów bibliotekoznawstwa i to 
z różnych punktów widzenia.

Na plan pierwszy wysuwa się sprawa ich przeładowania, na co skarżą 
się zarówno nauczyciele, jak młodzież. Prawdę tę i my dobrze znamy. 
Powstaje tedy niebagatelny dylemat, jak wybrnąć z sytuacji, która z jed
nej strony narzuca coraz to nowy zasób wiedzy do przekazania studen
tom, z drugiej zaś uniemożliwia jej gruntowne przyswojenie przez ogra
niczone w swej pojemności umysły. Jak ograniczyć program, aby dać 
studentom więcej czasu na konieczną lekturę i równie konieczne my
ślenie. Czy można z obecnych programów coś wyrzucić, a jeśli tak, to 
co? Co należy pozostawić, a co można by usunąć? Jakie przedmioty sta
nowiące podstawę wykształcenia zawodowego powinny się utrzymać, 
a jakie można by z powodzeniem przenosić na dalsze etapy dokształca
nia, uzupełniania i tzw. kształcenia permanentnego? Nawiasem trzeba 
dodać, że dodatkową trudność w rozwiązaniu tego dylematu stanowi 
fakt, że nie ma w tej chwili zgodności co w studiach bibliotekoznawczych 
jest, czy też powinno być, owym przedmiotem podstawowym. Więk
szość, zwłaszcza w Europie, uznawała do niedawna naukę o książce, 
obecnie prawie powszechnie uważa się naukę o bibliotece, lecz już coraz 
częściej słychać głosy wypowiadające się za nauką o informacji jako 
przedmiocie podstawowym dla uniwersyteckich studiów bibliotekoznaw
czych dnia jutrzejszego9.

Niezależnie od rozstrzygnięcia tej bardzo zasadniczej kwestii panuje 
ogólne przekonanie, że podstawą powinno być w każdym razie wykształ
cenie bardziej ogólne, dające przyszłemu bibliotekarzowi szeroki pogląd 
na całokształt bibliotekarstwa, zapoznające go z teorią i zasadami za
wodu, z organizacją biblioteki i jej rolą w życiu społeczeństwa. Wy
kształcenie ogólne bowiem, zgodnie z obserwacją i doświadczeniem, daje 
możliwości znacznie szybszej adaptacji zawodowej, podczas gdy wąsko 
sprofilowane kształcenie zawodowe, nie licujące zresztą z nauczaniem 
akademickim, jest mniej przydatne, a przy dzisiejszym szybkim postę
pie techniki i równie szybkich zmianach struktury funkcji zawodowych 
ulega dezaktualizacji. Oczywiście, że nie ma tu jakiejś ogólnej recepty, 
sprawa jest do rozważenia w każdym poszczególnym przypadku, w za

8 W ychodząca obecnie w  U S A  w ielka encyklopedia nosi tytuł Encyclopaedia o f  L ibrarv  
and Inform ation  Science. *
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leżności od różnych okoliczności i warunków, choćby od większego czy 
mniejszego nasycenia danego przedmiotu literaturą podręcznikową.

Jedyną receptą, jaką można by tu polecić, to postulat, aby opraco
wywane i od czasu do czasu reformowane programy studiów miały cha
rakter ramowy, dający możność przegrupowywania przedmiotów, ich 
usuwania lub uzupełniania oraz aby utrzymana była należyta proporcja 
między przedmiotami ogólnymi stanowiącymi podbudowę wykształcenia 
i przedmiotami wąsko specjalistycznymi niezbędnymi dla każdego bi
bliotekarza. Zachowanie tej proporcji gwarantuje utrzymanie odpowied
niego poziomu studiów i jednocześnie odpowiedniego ich ukierunkowania 
zawodowego.

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe próby modernizacji programów 
studiów bibliotekoznawstwa i dostosowania ich do potrzeb bibliotekarza 
jutrzejszego, to wysuwa się parę sugestii. Konieczne wydaje się zwróce
nie baczniejszej uwagi na zagadnienia międzynarodowe i wprowadzenie 
do programów wiadomości z zakresu spraw ogólnoświatowych. Przyszły 
bibliotekarz musi mieć znacznie lepszą niż dotychczas znajomość świa
towych źródeł informacji, bibliografii, abstraktów, indeksów. Musi wię
cej niż dzisiejszy absolwent wiedzieć o światowym rynku księgarskim,
o działalności wydawniczej, o rządowych przepisach importu i eksportu 
wydawnictw, o różnych wielkich instytucjach międzynarodowych zajmu
jących się zagadnieniami kultury i oświaty.

Konieczna jest również lepsza znajomość języków obcych. Na tym 
cdcinku sytuacja, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest wprost tra
giczna, choć w ostatnich latach bibliotekarskie szkoły uniwersyteckie 
wprowadzają przymusowe nauczanie przynajmniej dwóch języków, a po
nadto zalecają literaturę zagraniczną. Szkoła w Uniwersytecie w Pitts- 
burgu zorganizowała specjalne kursy języków na szczeblu znajomości 
bibliograficznej, jeden z nich poświęcony jest aspektowi porównawcze
mu języków obcych, drugi —  językom francuskiemu, hiszpańskiemu, nie
mieckiemu i rosyjskiemu. Dla umiędzynarodowienia szkolnictwa biblio
tekarskiego podejmuje się też specjalne wykłady, na razie alternatywne, 
z zakresu bibliotekarstwa światowego oraz tematy prac dyplomowych 
z tej dziedziny.

Na pytanie, czy programy studiów bibliotekarskich są dostatecznie 
nasycone wiadomościami z zakresu elektroniki i mechanizacji, nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi. Pierwotny entuzjazm dla komputerów i na
dzieje związane z nimi w świecie bibliotekarskim wyraźnie osłabły. Dzi
siejsze tendencje w Stanach Zjednoczonych idą w kierunku przekazy
wania studentom bibliotekoznawstwa tylko ograniczonych, niezbędnych 
wiadomości o maszynach elektronicznych, „tyle tylko, ile się dawniej 
dawało o maszynie drukarskiej”  —  jak się wyraził jeden ze znakomi
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tych znawców automatyki. A jeśli idzie o zmodernizowanie programów 
w dziedzinie dokumentacji i informacji naukowej, to postuluje się wpro
wadzenie podstawowych wiadomości o technikach indeksowania, o za
gadnieniach terminologicznych i o działalności ośrodków informacji. Roz
winięcie pełnego programu zaleca się przeprowadzać na bazie potrzeb 
poszczególnych krajów i ośrodków10.

Lecz odzywają się również głosy za szerszym uwzględnieniem za
gadnień informatyki i mechanizacji. Argumenty uzasadniające te wyma
gania są przekonywające: przyszły bibliotekarz musi umieć posługiwać 
się maszyną i należycie ją wykorzystywać11.

ściśle z zagadnieniem wzbogacenia programów współczesną wiedzą 
i usuwania z nich niepotrzebnego balastu wiąże się następna, aktualna 
dziś na całym świecie i u nas szeroko omawiana, sprawa kształcenia per
manentnego. Na wspomnianej konferencji w Uniwersytecie Illinois po
ruszył ją w odniesieniu do bibliotekarstwa dyrektor Ośrodka Naukowego 
przy Uniwersytecie Rhode Island. Rozważając wzajemny stosunek po
między funkcją zawodową a kształceniem zawodowym dochodzi on do 
wniosku, że jak najlepiej opracowany program studiów zawodowych, na 
podstawie których absolwent otrzymał maksymalnie wysokie i wystar
czająco specjalistyczne wykształcenie, nigdy mu nie wystarczy do nale
żytego spełnienia funkcji zawodowej. Nie powinien więc na tym wy
kształceniu poprzestać, musi się dalej i stale kształcić, gdyż społeczna 
struktura nauki i gospodarki ulega dziś tak gwałtownym zmianom, że 
w ciągu 10 lat cała tradycyjna treść wykształcenia zdobytego na wyż
szej uczelni może się okazać nieaktualna. Niezależnie więc od studiów 
akademickich pracownik zawodowy musi się właściwie kształcić całe 
życie lub od czasu do czasu przechodzić coś w rodzaju reedukacji, podob
nie jak to ma miejsce w wolnych zawodach. Dla lekarza czy prawnika 
stałe, pouniwersyteckie kształcenie jest koniecznością narzuconą przez 
życie. Bez podnoszenia swych kwalifikacji, bez śledzenia za nowymi 
wynalazkami i prądami lekarz czy prawnik spychany jest w naturalny 
sposób na margines, narażony na utratę klienteli, konkurencję, spadek 
zarobków itp. W zawodach instytucjonalnych, jak nauczycielstwo czy bi
bliotekarstwo, nie ma tego naturalnego nacisku na permanentne uzupeł
nianie wykształcenia. Pobory i awanse służbowe regulują tu raczej takie 
czynniki, jak wysługa lat, wiek, ewentualnie pracowitość i doświadcze
nie12.

Ze względu na ważne i coraz bardziej odpowiedzialne społecznie za
dania bibliotekarzy należałoby stworzyć dla nich jakieś szczególnie silne 
bodźce, które zmusiłyby ich do stałego kształcenia, a jednocześnie lepiej

m N . s l i  a r  i f  y :  The need fo r  change in  present library  science curricula. L . E . 
s . 171-195; D a l t o n ,  op. cit. s. 165 1 169.

“ G a s t f e r ,  op. cit. s. 12; D a l t o n ,  op. cit. s. 169.
u  M . L i e b e r m a n :  Principles o f  educational preparation. L . E . s. 153-169.
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zorganizować sieć ośrodków, w których mogliby to wykształcenie zdo
bywać. W Czechosłowacji, NRD i Danii istnieją już takie placówki, 
w innych krajach europejskich wprowadza się różnego rodzaju kursy 
specjalistyczne, rozszerza się zakres studiów podyplomowych, a także 
egzaminy państwowe i zawodowe spełniają tam do pewnego stopnia 
funkcje kontroli wykształcenia wstępujących do zawodu adeptów. 
W Anglii Brytyjskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, które do niedawna 
koncentrowało w swych rękach całe szkolnictwo bibliotekarskie, posiada 
prawo czuwania nad stałym podnoszeniem kwalifikacji czynnych biblio
tekarzy, podobnie w USA, gdzie nie wyklucza się ostatnio przerzucenia 
kontroli na władze państwowe.

W dążeniu do modernizacji programów rozważa się również sprawę 
praktyki bibliotecznej, która, wedle zgodnie wypowiadanej opinii, jest 
nieodzownym elementem uniwersyteckich studiów bibliotekarskich. Nie 
chodzi więc o to, czy ją do programów wprowadzać, bo to jest niewąt
pliwe, lecz o to jak i kiedy, tzn. przed, w czasie czy po studiach. Sprawa, 
zdawałoby się prosta i uświęcona długoletnim doświadczeniem, rozmaicie 
bywa rozwiązywana. Tak np. w Finlandii, Norwegii i Szwecji wymaga 
się od wstępujących na studia kandydatów paromiesięcznej praktyki bi
bliotecznej (od 6 do 18 miesięcy); Duńska Szkoła Bibliotekarska włącza 
praktykę w studia teoretyczne, podobnie czynią to katedry biblioteko
znawstwa w Holandii i NRF. W krajach socjalistycznych praktyki biblio
teczne odbywają się w czasie studiów, lecz w miesiącach wakacyjnych, 
w  przerwach między semestrami i przenoszone są przeważnie na teren 
wytypowanych bibliotek. Dwuletniej praktyki przed studiami wymaga się 
tylko od studentów zaocznych. Jeszcze inaczej wygląda sprawa w USA, 
gdzie studenci Graduate School of Library Science są najczęściej jedno
cześnie pracownikami bibliotek zatrudnionymi na pół etatu, a ci, którzy 
nimi nie są, odbywają w trakcie studiów praktyki w bibliotekach, lecz 
pod kierunkiem profesora.

W dyskusji, która się wokół tych spraw toczy, przeważa! pogląd, że 
praktyka powinna być prowadzona przez samego wykładowcę przed
miotu i w ścisłym powiązaniu ze studiami teoretycznymi, a nie w ode
rwaniu od nich. Powszechnie utarty zwyczaj prowadzenia praktyk w 
oderwaniu od studiów uważają niektórzy za błąd dydaktyczny, gdyż 
wprowadza to do umysłu słuchacza fałszywe mniemanie o rozdziale mię
dzy teorią i praktyką, zaś przerzucanie praktyk na biblioteki jest —  w ich 
mniemaniu — krokiem co najmniej nierozważnym, gdyż biblioteki są 
najczęściej wrogami wszelkiej teorii, a równocześnie nadmiernie obcią
żone bieżącymi obowiązkami, nie potrafią praktyk prowadzić racjonal
nie i rzetelnie13.

“ L i e b e r m a n ,  op. cit. s. 164; H j e l m q v i s t ,  op. cit. s. 50.
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4. R e f o r m a  m e t o d  n a u c z a n i a  to osobny problem dysku- 
syjny. Nie tylko bowiem formy organizacyjne i programy. studiów bi
bliotekarskich powinny ulegać stałemu odmładzaniu i aktualizowaniu, 
lecz również systemy dydaktyczne. Dziś przekazuje się studentowi ogrom 
wiedzy w każdej dziedzinie, a jednocześnie skraca się czas studiów ze 
względu na potrzeby gospodarki narodowej domagającej się szybszej 
produkcji specjalistów we wszystkich dziedzinach życia. Jak więc pogo
dzić bogactwo programowe i konieczność przekazywania studentom 
współczesnej wiedzy z ograniczeniem trwania studiów bez szkody dla 
nauki i zawodu? Z pomocą może tu przyjść modernizacja metod dydak
tycznych i racjonalne wykorzystanie nowych środków technicznych dla 
podniesienia efektywności nauczania. Operowanie tradycyjnym wykła
dem jako podstawowym elementem kształcenia uniwersyteckiego ustę
puje coraz częściej miejsca konwersatorium, które —  wprawdzie praco
chłonne i trudne dla wykładowcy —  daje znacznie lepsze efekty dydak
tyczne. Uniwersyteckie szkoły bibliotekoznawstwa w  Stanach Zjedno
czonych od dawna preferują już tę formę przekazywania wiedzy14.

Obecnie dyskusji podlega sprawa szerszego wprowadzenia technolo
gii do działalności dydaktycznej. Uniwersytety długo broniły się przed 
nią w obawie przed dehumanizacją pedagogiki. Lecz niebawem opór 
stopniał pod naporem potrzeb społecznych z jednej strony i rozwijają
cej się w zawrotnym tempie techniki z drugiej. W USA sprawą racjo
nalnego wprowadzenia środków technicznych do dydaktyki uniwersy
teckiej kieruje od 1963 r. Biuro Szkół Wyższych przy Departamencie 
Oświaty. Zaczęto od zestawienia tych środków technicznych, które mogą 
mieć zastosowanie w nauczaniu uniwersyteckim. W 1967 r., a więc po 
czterech latach, zdołano opracować wykaz środków audiowizualnych i me
chanicznych, które już zostały zastosowane z dobrym rezultatem w 650 
college’ach i uniwersytetach15.

W kształceniu bibliotekarzy nowe środki są już niemal powszechnie 
stosowane od wielu lat i wedle wypowiadanej opinii przyczyniły się do 
podniesienia sprawności nauczania. Nie trzeba tu zaraz uciekać się do 
wielkich komputerów, wystarcza najczęściej krótka seria telewizyjna, 
audiotaśma i film. Nauczanie katalogowania i klasyfikacji, a. także czę
ściowo bibliografii i informacji odbywa się przy pomocy rzutników 
i przeźroczy, co znacznie skraca czas przekazywania wiedzy i jednocześ
nie silniej ją wdraża w umysły słuchaczy.

W poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów przekazywania wie
dzy studentom bibliotekoznawstwa nie zabrakło dyskusyjnego proble
mu —  osobowości nauczyciela. Jakim kwalifikacjom powinien on odpo

«  W i ę c k o w s k a ,  op. cit. s. 34-35.
“ I. L i e b e r m a n :  The use o f non-prin t m edia in  library  school instruction. L  E 

s . 247-270.
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wiadać na dziś i na jutro? Sprawa nie jest prosta ze względu na dwojaki 
charakter uniwersyteckich studiów bibliotekoznawstwa —  naukowy i za
wodowy. Wydaje się na ogół, że wymagany w większości uniwersytetów 
europejskich stopień naukowy, skądinąd pożądany, nie powinien już dziś 
stanowić conditio sine qua non, choćby z tego względu, że da różnych 
przedmiotów specjalistycznych angażuje się odpowiednich fachowców 
niekoniecznie z kręgu akademickiego. Ponieważ uniwersyteckie studia 
bibliotekoznawstwa mają na celu przygotowanie kadry zawodowej, po
stuluje się, aby wykładowca posiadał doświadczenie czynnego bibliote
karza — praktyka, znajomość codziennych realiów bibliotecznych. „Dy
rektor biblioteki przychodzący na wykład bezpośrednio po zebraniu ko
lektywu bibliotecznego, na którym rozstrzygano bieżące problemy... przy
nosi ze sobą coś z autentyczności i świeżości życia do czysto teoretycznej 
pracy katedry” —  stwierdza Wilfred Saunders, dyrektor i profesor Po
dyplomowej Szkoły Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Sheffield16. Teo
retyk bibliotekoznawca, który nigdy nie zetknął się z codzienną pracą 
biblioteczną, nie jest w stanie dobrze przygotować do zawodu.

Z drugiej jednak strony uniwersyteckie studia bibliotekoznawstwa nie 
są w swych podstawowych zadaniach ograniczone do produkowania ka
dry zawodowej, lecz mają również na celu produkcję kadry naukowo- 
badawczej. Zresztą i do zawodu przygotowuje się wszak kadrę wysoko 
kwalifikowanej inteligencji, toteż ważną powinnością wykładowcy jako 
nauczyciela uniwersyteckiego jest umiejętność organizowania warsztatu 
pracy naukowej, prowadzenie twórczych badań w zakresie swej dyscy
pliny, publikowanie podręczników, monografii i artykułów posuwających 
wiedzę naprzód. Profesor ucząc studentów powinien sam się stale uczyć, 
prowadzić dyskusje ze swymi uczniami, kolegami uniwersyteckimi 
i czynnymi bibliotekarzami, aby nie popaść w rutynę i niebezpieczne 
skostnienie doktrynerskie.

Poza wykładami kursowymi (w gwarze amerykańskiej zwanymi don
key courses), które postuluje się sprowadzić do niezbędnego minimum* 
wykłady powinny zawierać pewne elementy twórcze, odkrywcze, wy
pływające z równocześnie prowadzonych badań, aby mogły rozpalić za
interesowanie słuchaczy. Paul Dunkin, profesor Graduate Library School, 
jednego z najnowocześniejszych uniwersytetów amerykańskich w  Rut
gers N. J., wypowiada w konkluzji swych wywodów dość skrajną opinię, 
że skuteczne i efektywne kształcenie bibliotekarzy zależy nie tyle od 
z góry opracowanej metody dydaktycznej, lecz od samego nauczyciela, 
jego osobowości, wiedzy, dociekliwości badawczej i wyobraźni17.

Nowoczesne nauczanie jakiejkolwiek ■ dyscypliny uniwersyteckiej nie

i7 2^“ Ł ’ S a V n d e r s :  T ^ e school in  the university setting. JL, E . s . 103.
D u n k i n :  Good teaching m ethods in  library school instruction. L . E. s. 274-288*
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może się dziś odbywać w izolacji. Toteż zdrowa wydaje się obecna 
tendencja do współpracy interdyscyplinarnej i powoływania na wykła
dowców bibliotekarskich przedmiotów pogranicznych przedstawicieli in
nych dziedzin wiedzy, np. fizyków, filozcfów, historyków, socjologów. 
Uniwersyteckie studia prawnicze, medyczne i inżynierskie nie mogą się 
już dziś utrzymać na wysokim poziomie bez pomocy wykwalifikowanych 
ekonomistów, socjologów, chemików, biologów, fizyków czy matematy
ków. Tym bardziej nie może się bez analogicznej pomocy obejść biblio
tekoznawstwo, z natury swej integrujące różne pola badawcze18.

Ostatnim wreszcie problemem w tej kategorii zagadnień jest wcale 
niebagatelna sprawa rekrutacji nauczycieli bibliotekoznawstwa. Skąd 
ich czerpać i jak ich przygotowywać do odpowiedzialnych obowiązków 
dydaktycznych? W Stanach Zjednoczonych niektóre szkoły prowadzą dla 
wybranych, najzdolniejszych „ swych absolwentów specjalne seminaria 
przygotowujące do kariery pedagogicznej. Program seminariów obejmuje 
historię, aktualne problemy i kierunki kształcenia bibliotekarzy oraz me
todologię badań naukowych w zakresie bibliotekoznawstwa; metodykę 
nauczania słuchacze studiują na wydziałach pedagogicznych. Inne szkoły 
wplatają przygotowanie do pracy pedagogicznej w programy kursów 
doktorskich lub w dwuletnie studia pomagisterskie (postgraduate), gdzie 
stanowi ono coś w rodzaju specjalizacji II stopnia w oddzielnej sekcji. 
Doświadczenia są jeszcze świeżej daty i dyskusja toczy się dalej na te
mat, co właściwie lepiej przygotowuje młodą kadrę dydaktyczną —  dok
torat czy specjalizacja dla nauczycieli. Odmienną opinię wypowiadają 
dziekani uniwersyteckich szkół bibliotekarskich, twierdząc, że stałe i sys
tematyczne podnoszenie kwalifikacji młodego narybku pedagogów, kon
trolowane przez starszych profesorów i dziekana, jest ważniejsze i sku
teczniejsze niż jakiekolwiek teoretyczne przygotowanie wstępne19.

Własne rozwiązanie sprawy przygotowania nauczycieli bibliotekoznaw
stwa wprowadził na innej półkuli twórca Szkoły Bibliotekoznawstwa na 
uniwersytecie w New Delhi, Ranganathan, który cd 1962 r. organizuje 
stale aktualizowane, trzymiesięczne pedagogiczne kursy przygotowawcze, 
przeznaczone dla absolwentów hinduskich magisterskich szkół bibliote
karskich i w ten sposób zapewnia sobie dopływ młodzieży do kadry 
dydaktycznej. Jeszcze inne rozwiązanie znajdujemy w Związku Radziec
kim, gdzie całe akademickie kształcenie bibliotekarzy odbywa się w  ścis
łej łączności z wydziałami pedagogicznymi, bądź na tych wydziałach 
i nasycone jest elementami metodologii pedagogicznej.

Problem pozyskiwania do zawodu nauczycielskiego absolwentów uni
wersyteckich studiów bibliotekoznawstwa jest na całym świecie trudny

“ D a l t o n ,  op . c it . s. 167.
u V . L . C o  u  g  h  i  n : Im proving  lib ra ry  sch ool teaching. L. E. s. 289-316.
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do rozwiązania, lecz w szczególnie ostrej formie występuje w krajach 
wysoko uprzemysłowionych, gdzie najzdolniejsi absolwenci uniwersytec
cy ze stopniami akademickimi kierują się raczej do instytutów nauko
wo-badawczych lub przemysłowych. Otrzymują tam znacznie wyższe 
wynagrodzenie i lepsze warunki pracy. W Stanach Zjednoczonych np. 
nie poważne uniwersytety Harvard, Yale czy Illinois zatrudniają obec
nie najwięcej doktorów, lecz wielkie koncerny przemysłowe. Taki Du 
Pont General Electric posiada wśród swego personelu dwa razy więcej 
doktorów filozofii niż Uniwersytet w Princeton.

W tej sytuacji sprawa przyciągania do zawodu absolwentów studiów 
bibliotekoznawczych urasta do rangi poważnego problemu. Zachętą będą 
oczywiście bodźce materialne, jak wszędzie i zawsze, lecz nie tylko one. 
Placówka uniwersytecka kształcenia bibliotekarzy powinna dawać swym 
'absolwentom możliwości dalszego rozwoju intelektualnego i zawodowego, 
otwierać przed nimi perspektywy pracy badawczej, bez której bibliote
koznawstwo jako dyscyplina naukowa nie będzie się dalej rozwijać.

Nie diiw więc, że właśnie naukowa działalność katedr, szkół czy in
stytutów bibliotekoznawstwa znajduje się w centrum prowadzonych dys
kusji, tak w krajach socjalistycznych, jak i kapitalistycznych. Ten pro
blem mający już obszerną literaturę wymaga oddzielnego omówienia, 
tym bardziej że wiąże się ściśle z nie mniej dyskutowanym i kontrower
syjny111 problemem istoty bibliotekoznawstwa jako dyscypliny akade
mickiej i samodzielnej dziedziny wiedzy.

Po tym lakonicznym przedstawieniu rejestru problemów dyskusyj
nych i tendencji zmierzających do modernizacji kształcenia bibliotekarzy 
na szerokim świecie przejdźmy na własne podwórko, by zastanowić się, 
jakie wskazania możemy wyciągnąć pro domo nostra. Poruszane sprawy 
są nam bliskie, nękają nas podobne problemy, więc choć większość pro
ponowanych rozwiązań organizacyjnych nie może mieć zastosowania 
w naszych warunkach, to jednak warto o nich wiedzieć i trochę nad 
nimi pomyśleć. Może niektóre sugestie reformy programów i metod nau
czania pozwoliłyby i nam wyjść z trudnej sytuacji, w której wzboga
cenie przekazywanej wiedzy godzić musimy z ograniczeniem czasu stu
diów. Jest zresztą takich spraw szczegółowych więcej. Są też wskazania 
ogólne przydatne dla naszych teraźniejszych, najbliższych prac przygo
towawczych nad systemem kształcenia i reformą programów studiów 
uniwersyteckich. Postarajmy się je wyłowić i wyraźnie sformułować.

Pierwsza dyrektywa generalna: nie należy żadnych reform przepro
wadzać pochopnie bez gruntownego przebadania realnych potrzeb i moż
liwości, jakimi dysponujemy. Jeśli chodzi o ukształtowanie studiów bi
bliotekoznawczych na poziomie akademickim, to przecież nie zaczynamy 
od  zera. Mamy za sobą poważne doświadczenia organizacyjne, dydak
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tyczne i wychowawcze: egzamin państwowy dla bibliotekarzy I kate
gorii wprowadzony w 1932 r. i istniejący do 1948 r., wznowiony w 1962 r. 
jako Państwowy Egzamin dla Bibliotekarzy Dyplomowanych, specjali
zacja bibliotekarska na uniwersytetach dla historyków, polonistów i so
cjologów w okresie tzw. trzylatki, koncepcje i rozwiązania prof. Musz- 
kowskiego na pierwszej katedrze bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódz
kiego z lat 1945-1954, praktyki międzybiblioteczne I i II stopnia działa
jące w  latach 1952-1956, Eksternistyczne Dwuletnie Studium Magister
skie dla absolwentów dawnych trzyletnich studiów zawodowych funkcjo
nujące na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1956-1962, dwie katedry bi
bliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim (od 1951) i Wrocław
skim (od 1956) ze studiami pięcioletnimi, następnie czteroletnimi, ostat
nio przekształcone w Instytuty Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej, z których jeden ulokowany został na Wydziale Historycznym, drugi 
pozostał na Wydziale Filologicznym, wreszcie ostatnie próby wprowa
dzone na uniwersytetach w Poznaniu, Łodzi i Krakowie —  studia mię
dzywydziałowe i podyplomowe.

Jak na 25 lat —  prób sporo, czas najwyższy podsumować doświad
czenia, wyprowadzić jakieś konkretne wnioski i poddać gruntownej 
analizie przydatność zawodową różnymi sposobami kształconych absol
wentów, przy tym uwagi, spostrzeżenia i sugestie doświadczonych kie
rowników różnych bibliotek będą tu bardzo cenną pomocą. W ten sposób 
zebrany zostanie materiał do wytycznych dla wprowadzenia ewentual
nych zmian, ulepszeń i modernizacji.

Wiąże się z tym dalsza sprawa, mianowicie konieczność skoordyno
wania zasad uniwersyteckiego kształcenia bibliotekarzy z obowiązują
cymi obecnie wymaganiami kwalifikacyjnymi dla bibliotekarzy dyplomo
wanych, z ogólną pragmatyką zawodową i ze stanem dyscypliny biblio- 
tekoznawczej, tak aby wszystkie te elementy stanowiły harmonijną ca
łość i nie wprowadzały rażących sprzeczności dezorientujących wykła
dowców i zniechęcających młodzież studiującą.

Następna wskazówka generalna: chociaż kształcenie bibliotekarzy po
siada niewątpliwie szczególne cechy związane ze specyfiką zawodu, to 
jednak nie można systemu kształcenia bibliotekarzy izolować od przyję
tego w naszym kraju systemu kształcenia kadry naukowej i zawodowej 
w ogóle, aby nie tworzyć dysproporcji wymagań kwalifikacyjnych. Istnie
ją wszak dziedziny o podobnej do bibliotekarstwa specyfice, jak medy
cyna, pedagogika, technika, których doświadczenia mogłyby pomóc w  roz
wiązaniu niejednej trudności organizacyjnej i wskazać na analogie w w y
borze środków i metod nauczania uniwersyteckiego.

Wreszcie, last but not least, sprawa może najważniejsza, od której 
wszelkie reformy należałoby zacząć i która przewija się przez wszystkie
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wypowiedzi w szeroko prowadzonej dyskusji zmierzającej do moderniza
cji uniwersyteckich studiów bibliotekoznawstwa. Punktem wyjścia wszel
kich projektów reformatorskich musi być jasne rozeznanie w istotnych 
potrzebach bibliotek współczesnych, bibliotek różnych typów i kategorii. 
Dopiero po wszechstronnym sondażu i zbadaniu potrzeb ilościowych i ja
kościowych na dziś i na jutro będzie się można zorientować, ilu i jakich 
bibliotekarzy powinien uniwersytet kształcić dla pracy zawodowej, dy
daktycznej i naukowej. Bez takiego rozeznania skazani będziemy na błą
dzenie, na bardziej lub mniej celne domysły i subiektywne oceny, które 
będą wywoływały nie kończące się dyskusje, pozwolą na konstruowanie 
interesujących skądinąd wizji, lecz nie doprowadzą do stworzenia kon
kretnego, racjonalnego i adekwatnego systemu akademickiego szkolnictwa 
bibliotekarskiego, odpowiadającego istotnym potrzebom na dziś i naj
bliższe jutro.

THE UNIVERSITY EDUCATION OF LIBRARIAN S

R ECEN T TRE N D S A N D  PR O BLEM S

A ll over the world librarians are now  interested in modernisation of profes
sional training. Present educational systems o f library science are submitted to 
criticism, because they don’t fulfill the needs o f libraries for to-day and for to
m orrow. Everywhere the need for change in present library education i's beeing 
felt, especially in its organization, its curricula and its teaching methods. Based 
on the recent publications and discussions, mainly on Library Education, an inter
national survey  (Urbana, 111. 1968), and on papers presented at IFLA Sessions in 
Kopenhagen 1969 *and Moscou 1970, the key problems o f university library educa
tion, such as: unified educational system for all librarians, recruitment and selec
tion o f students, curriculum principles and practices, permanent professional edu
cation, teaching methods at the university level and use o f non print media in 
library science instruction, are presented by the author. A ll the problems beeing 
stressed and discussed from  the different points o f view. Not every solution is 
applicable to Polish librarianship which has other needs deriving from  other social, 
historical and economic conditions. But, as librarians in Poland stay now  before 
a reform o f the whole educational system o f library science, it seems to be useful 
for them to becom e acquainted with recent trends and controversies in this subject 
as it presents itself abroad.

A rtyk u ł przekazano Redakcji 
w  listopadzie 1970 r.



P R Z E G L Ą D  B IB L IO T E C Z N Y  1972 1

KONRAD ZA W AD ZK I

PROBLEMY BIBLIOGRAFII RETROSPEKTYWNEJ 
CZASOPISM POLSKICH

Wśród wniosków wysuniętych przez Drugą Ogólnopolską Naradę 
Bibliografów, która odbyła się w 1966 roku w Warszawie, znalazł się 
m. in. postulat przedyskutowania w  gronie zainteresowanych sprawy 
bibliografii retrospektywnej czasopism polskich.

Zagadnienie to wypłynęło nie po raz pierwszy. O potrzebie sporzą
dzenia dokładnego wykazu czasopism „w teraźniejszości i przeszłości” 
pisajł już w  r. 1918 Jan Muszkowski1, w r. 1926 II Zjazd Bibliofilów 
Polskich przyjął konkluzję stwierdzającą, że „opracowanie ogólnej bi
bliografii czasopism polskich winno być jednym z najdonioślejszych i naj
pilniejszych zadań bibliografii polskiej”2, a w dziesięć lat później spra
wie tej poświęcił wiele uwagi IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich. Poruszyli 
ją wówczas w obszernych referatach Stefan Vrtel-Wierczyński i Ksa
wery Swierkowski3.

Problem ten był dyskutowany również na Ogólnopolskiej Naradzie 
Bibliografów w 1956 r. oraz na Sympozjum Historyków Prasy, zorgani
zowanym w 1967 r. przez Pracownię Historii Czasopiśmiennictwa Pol
skiego X IX  i X X  w. PAN. Podstawę dyskusji na tym spotkaniu stano
wił referat Bolesława Korczaka, który przedstawił wniosek w sprawie 
jak najszybszego opracowania pełnej bibliografii prasy polskiej, pod
kreślając jednocześnie konieczność koordynacji prac w tej dziedzinie4.

Potrzeba sporządzenia bibliografii retrospektywnej tytułów czaso
pism, podyktowana zarówno obowiązkiem dokładnego ich zarejestrowa
nia, jak i wymogami nauki oraz praktycznymi potrzebami bibliotekarzy

1 J. M u s z k o w s k i :  B ib liografia polska 1900—1918. Prz. hist. T . 21:1917/1918 s. 372.
* Pam iętnik II  Z jazdu  B ib liofilów  Polskich w  W arszaw ie. 31 X -2  X I  1926. W arszaw a 1928 

s . 62.
3 S . V r t e l - W i e r c z j ń s k i :  Organizacja bibliografii p olsk iej; K . S w i e r k o w s k i :  

B ibliotekarstw o a bibliografia czasopism  polskich, w .: IV  Zjazd B iblio tek a rzy  polskich  w  W a r
szaw ie dnia 31 m aja-2 czerw ca  1936 roku. R efera ty . Cz. 1. W arszaw a 1936 s. 235—265, 313-321.

* B . K o r c z a k :  O retrospektyw ną bibliografię prasy p olsk iej. W : S ym p ozju m  h istory
k ó w  pra sy  pod  protektora tem  m inistra ośw ia ty  i szkolnictw a w y ższe g o  prof, dr H en ryka  Ja
błońskiego, W a rsza w a -K ra k ów , 6-9 grudnia 1967. K sięga refera tów . W arszaw a 1967 s. 115-130.
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i bibliografów, jest tak oczywista, że nie wymaga, wydaje się, szczegó
łowego uzasadnienia.

W ciągu 50 przeszło lat sprawa ta jednak niewiele posunęła się na
przód. Ukazały się wprawdzie w tym okresie opracowania o ograniczo
nym zakresie bądź też o niepełnym zasięgu terytorialnym czy chronolo
gicznym, wydano sporo drobniejszych przyczynków bibliograficznych, 
całość jednak polskiej produkcji czasopiśmienniczej nie została jeszcze 
zarejestrowana.

Przyczyną tego stanu rzeczy są trudności związane z podjęciem tak 
wielkiego zadania, ogrom materiału podlegającego opisaniu, problemy 
natury organizacyjnej i finansowej, uboga wreszcie historiografia naszej 
prasy i skromny zasób źródeł bibliograficznych, które mogłyby ułatwić 
sporządzenie pełnego i dokładnego zestawienia, obejmującego wszystkie 
wydawnictwa periodyczne wydane na terenie Polski oraz poza jej grani
cami, lecz ze sprawami polskimi związane.

Liczba tych wydawnictw nie jest dokładnie znana. Według obliczeń 
Marii Czarnowskiej do r. 1930 ukazało się ogółem 21 391 tytułów, przy 
czym w liczbie tej nie zostały uwzględnione czasopisma polskie wycho
dzące od r. 1922 za granicą oraz roczniki i półroczniki. W rzeczywistości 
więc, zdaniem Czarnowskiej, ilość wydanych w tym okresie czasopism 
oscyluje w granicach 25 0005.

Liczba ta wydaje się zaniżona. Z ogłoszonych przez Czarnowską da
nych wynika, że do r. 1900 ukazało się 1780 pozycji czasopiśmienniczych6, 
podczas gdy obejmujący te same lata Spis czasopism Estreichera wyka
zuje aż 3360 tytułów7. Za granicą wydano w latach 1922-1934 393 nowe 
polonica periodyczne, a po r. 1939 wyszło ich około 2200 (dane Za la<ta 
1935-1939 nie są znane). Biorąc też pod uwagę, że w zestawieniach Czar
nowskiej pominięte zostały nie tylko roczniki i półroczniki, lecz rów
nież gazety ulotne oraz kalendarze i sprawozdania, uznać chyba można, 
że liczbę 25 000 tytułów należy znacznie podwyższyć.

Dane te zresztą nie dają nawet przybliżonego pojęcia o rozmiarach 
pracy niezbędnej dla przygotowania retrospektywnej bibliografii czaso
pism. Zebranie wszystkich elementów opisu wymaga dokładnego zapo
znania się z każdym rocznikiem, podstawą obliczeń przy planowaniu prac 
może być więc jedynie łączna liczba roczników. W tym celu konieczne 
jest wielokrotne pomnożenie orientacyjnej liczby 25 000 tytułów, wie
lokrotne, bowiem wśród periodyków polskich, obok krótkotrwałych efe

6 M . C z a r n o w s k a :  Ilościow y rozw ój polskiego ruchu w ydaw niczego 1501-1965. W arsza
w a 1967 s. 59-60.

« Op. cit. s. 176-178.
’  K . E s t r e i c h e r :  Bibliografia polska X I X  stulecia. W y d . 2. pod redakcją k .  Estrei

chera w nuka. T . 3, litera C. Czasopisma. K raków  1962 s. 285-494. Sporządzony przez Estreichera  
spis uwzględnia w praw dzie rów nież w ydaw nictw a zbiorow e i  in. nie m ające  charakteru czaso
pism , pom ija jednak w iele tytułów  prasow ych. Ilość pozycji opuszczonych przew yższa ilość 
niesłusznie zarejestrow anych, a z obliczeń tych w  rezultacie w yn ika, że liczba czasopism  
u kazujących się do r. 1900 była w yższa od w skazanej przez Estreichera.
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meryd, znajduje się wiele gazet i innych czasopism, które ukazywały się 
przez kilkadziesiąt lat, a nawet i dłużej, jak chociażby Gazeta Warszaw
ska (1774-1935), Kurier Warszawski (1821-1939), Dziennik Poznański 
(1859-1939), Tygodnik Ilustrowany (1859-1939), Biblioteka Warszawska 
(1841-1914) i in.

Nie można przy tym zapominać, że stan zachowania prasy polskiej 
nie przedstawia się dobrze, że w największych nawet bibliotekach liczne 
tytuły wykazują znaczne luki. W tej sytuacji uzyskanie pełnej informa
cji o opracowywanych pozycjach wymaga często zbadania wielu egzem
plarzy, a więc dodatkowego nakładu czasu i pracy. Przykładem tych 
trudności mogą być prowadzone przez Zakład Zbiorów Mikrofilmowych 
Biblioteki Narodowej prace nad scalaniem czasopism. Opis rocznika 1787 
Gazety Warszawskiej zdołano sporządzić dopiero po przejrzeniu 14 egzem
plarzy, opis rocznika 1790 opracowany został na podstawie 15 egzem
plarzy.

W przytoczonym tu przypadku Gazety Warszawskiej sprawę kompli
kowała ogromna ilość suplementów, adytamentów i innych wszelkiego 
rodzaju dodatków charakterystycznych dla prasy XVIII-wiecznej. Inne, 
nie mniejsze jednak problemy powstają przy opisywaniu gazet X IX - 
i XX-wiecznych. Ukazywały się one już codziennie, a nie —  jak poprzed
nio Kurier Polski czy Korespondent Warszawski —  jeden lub dwa —  
trzy razy tygodniowo, przy czym jest rzeczą oczywistą, że większa obję
tość roczników przedłuża okres badania i opisania. Powstaje też, zwłasz
cza w  X X  wieku, poprzednio nie istniejący problem mutacji.

Trudności, o których mowa, dotyczą przede wszystkim prasy codzien
nej, najgorzej zachowanej. Inne czasopisma, o mniejszej częstotliwości, 
nie nasuwają już tylu problemów. W sumie jednak zarejestrowanie i do
kładne opisanie tak ogromnego materiału jest zadaniem, którego zakres 
przewyższa znacznie wszelkie podejmowane dotychczas przedsięwzięcia 
bibliograficzne.

Poziom dotychczasowych opracowań z tego zakresu, mogących ułat
wić sporządzenie pełnej bibliografii tytułów czasopism, nie jest zadowa
lający.

Najobfitszą informację katalogową o wydanych periodykach zawiera 
Centralny katalog czasopism prowadzony przez Bibliotekę Narodową. 
Kartoteka ta, stanowiąca nieocenioną pomoc przy wszelkiego rodzaju 
pracach bibliograficznych, liczy około 428 000 opisów8, wykazując zasoby 
ponad 405 bibliotek krajowych. Niestety, karty katalogowe, przygotowane 
w sposób niejednolity i niekiedy zbyt ogólnikowy, nie uwzględniają często 
nie tylko luk w poszczególnych tomach, ale nawet braku całych rocz

8 C entralny katalog czasopism  uw zględnia zarów no w ydaw nictw a k rajow e, ja k  i zagra
niczne znajdujące się w  bibliotekach polskich.
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ników. Ponadto Katalog od wielu lat nie aktualizowany, nie odpowiada 
dzisiejszemu stanowi zbiorów.

Inicjatywę wydania bibliografii prasy polskiej od jej początków do 
r. 1948 podjęła Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX  
i X X  wieku PAN. Trzy ogłoszone dotychczas tomy obejmujące lata 
1661-1864 i 1944-19489 nie w całości jednak odpowiadają oczekiwaniom, 
nie spełniają przede wszystkim postulatu kompletności. Pominięte w nich 
bowiem zostały czasopisma gdańskie i emigracyjne, jak również kalen
darze i sprawozdania okresowe. Znaczne luki powstały ponadto na sku
tek ograniczonego zakresu oraz zasięgu formalnego bibliografii. Tak więc 
w t. I (1661-1831) zarejestrowane zostały jedynie czasopisma od dzien
nika do kwartalnika włącznie, półroczniki zaś i roczniki tylko „jeżeli ich 
rzeczywista rola społeczna nadawała im charakter czasopism” 10. Tomem 
II (1832-1864) objęte zostały wprawdzie również półroczniki i roczniki, 
z pominięciem jednak noworoczników, roczników teatralnych i in., a tak
że wielu wydawnictw urzędowych11. Inaczej jeszcze potraktowany został 
zasięg tomu III (1944-1948), w którym uwzględnione zostały nie tylko 
wszystkie czasopisma (bez kalendarzy i sprawozdań), lecz także pozycje, 
które do wydawnictw prasowych nie należą, jak np. wewnętrzne biule
tyny służbowe, rozkazy komend harcerskich, gazetki ścienne itd.12

Dodać również należy, że Bibliografia prasy polskiej ogranicza się 
do opisu ogólnego, notując jedynie najbardziej podstawowe jego elemen
ty. Nie zawiera natomiast danych o poszczególnych rocznikach, w ogra
niczonym tylko zakresie zaznacza zmiany dotyczące tytułu, podtytułu, 
składu redakcji, formatu, dodatków itd.

Z tych właśnie względów omawianą tu publikację traktować można 
głównie jako materiał ułatwiający' opracowanie pełnej i szczegółowej 
bibliografii czasopiśmiennictwa polskiego.

Czasopisma wydane do końca XIX  wieku obejmuje wspomniany już 
spis Estreichera. Wartość tego zestawienia obniża w znacznym stopniu zbyt 
skrótowa forma opisów, nie zawsze zresztą dokładnych, a ponadto po
minięcie w nim wielu pozycji, jak np. 92 tytułów zarejestrowanych przez 
Bibliografię czasopism pomorskich, 35 czasopism z Bibliografii tytułów  
czasopism teatralnych S. Strausa, 82 —  z Bibliografii historii Polski 
XIX  w. Nie zostały też uwzględnione kalendarze i sprawozdania13. Mimo 
jednak tych niedociągnięć spis Estreichera stanowi, niekompletny wpraw
dzie, ale jedyny i dość wyczerpujący rejestr czasopism od Merkuriusza 
do roku 1900. Wykaz ten orientuje, w przybliżeniu naturalnie, w ilości

» J. Ł o j e k :  B ibliografia prasy polskiej 1661-1831. W arszaw a 1965; B . K o r c z a k :  B i
bliografia prasy polskiej 1832-1864. W arszaw a 1968; J. M  y  ś 1 i  ń s k  i : Bibliografia prasy pol
skiej 1944-1948. Prasa krajow a. W arszaw a 1966.

10 Ł o j e k ,  op. cit. s. 6.
11 K o r c z a k ,  op. cit. s. 6.
1! Zob. recenzję z .  B r o c k i e g o ,  K w a rt. Htst. N auki R . 12:1967 nr 2 s. 422-429.
15 Zob. recenzję K . Z a w a d z k i e g o ,  Prz. bibliot. R . 31:1963 z. 3/4 s. 183-191.
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wydanych periodyków, pozwala ustalić ich rodzaje, stanowić może pod
stawę dla dalszych bardziej dokładnych badań.

Wśród opracowań dotyczących tego okresu należy wymienić też 
obszerną rozprawę Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego' pt. Cza
sopisma polskie1*, omawiającą czasopisma od w. XVI do lat pięćdziesią
tych XIX stulecia. Praca ta, mimo że ogłoszona przed stu przeszło laty, 
zachowała dotychczas znaczną wartość informacyjną.

Periodyki wydane w latach 1815-1864 opisane są w Bibliografii hi
storii Polski X IX  wieku15. Bibliografia ta w t. I (1815-1831) rejestruje 
czasopisma wychodzące na ziemiach PRL oraz na obszarze Rzeczypospo
litej przedrozbiorowej. W t. II (1832-1864) uwzględniono ponadto prasę 
emigracyjną, wyeliminowano natomiast niektóre czasopisma w  języku 
niemieckim wychodzące na Ziemiach Zachodnich.

Węższy zasięg terytorialny obejmuje publikacja Jana Kucharzew- 
skiego, poświęcona czasopiśmiennictwu wydawanemu w XIX w. na te
renie zaboru rosyjskiego oraz na emigracji115.

Stan posiadania w zakresie prasy staropolskiej wykazuje Centralny 
katalog starych druków prowadzony przez Zakład Starych Druków Bi
blioteki Narodowej. Zasoby czasopiśmiennicze z tego okresu znajdujące 
się w Bibliotece Ossolineum zostały starannie opisane przez Barbarę 
Górską w wydanym w r. 1963 Katalogu, który przynosi też wiele infor
macji nie znanych wcześniej historykom prasy i bibliografom17. Katalog 
•czasopism XVII-XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej opracowała 
Kamila Kłodzińska18.

Czasopisma wychodzące do końca XIX  w., a zwłaszcza przed r. 1831, 
posiadają więc dość bogatą literaturę bibliograficzną; dużo gorzej przed
stawia się okres następny, a przede wszystkim pierwsze ćwierćwiecze 
bieżącego stulecia. Tutaj nie dj^sponujemy żadnymi niemal że pomocami 
bibliograficznymi, poza niewielką ilością bieżących zestawień, jak m. in. 
Spisy periodycznych pism polskich za lata 1903 i 1904 Kornelego Hecka, 
opublikowany przez niemieckie władze okupacyjne w r. 1917 Verzeichnis 
der Zeitungen oraz Wykaz prasy Rzeczypospolitej Polskiej w r. 1919 ze
stawiony przez Zygmunta Mocarskiego.

Dopiero w r. 1921 zaczęły wychodzić spisy czasopism wydawane przez 
biura ogłoszeń w  celach reklamowych. Ukazywały się niestety nieregu

14 F. M . S o b i e s z c z a ń s k i :  Czasopism a polskie. W : E ncyklopedia  pow szechna S. Or
gelbranda. T . 6. W arszaw a 1861 s. 304-353.

w Bibliografia historii Polski X I X  w . T . 1. 1815-1831, t. 2 cz. 1. 1832-1864. W rocław  1958-1968. 
Polska A kadem ia N auk. Instytut Historii.

w j .  K u c h a r z e w s k i :  Czasopiśm iennictw o polskie w ieku  X I X  w  K rólestw ie  i na 
Litw ie oraz na em igracji. Z arys bibliograficzno-historyczny. W arszaw a 1911.

w b . G ó r s k a :  K atalog czasopism  X V I -X V I I I  w ieku w  zbiorach B iblioteki O ssolineum . 
Z e  Skarbca K u ltu ry  Z . 13:1963 s. 7-262.

w K . K ł o d z i ń s k a :  Czasopism a i  druki prasow e od X V I  do X V I I I  w . w  zbiorach  
B iblioteki K órn ick iej. Cz. I. K £ +a!og czasopism  X V I I -X V I I I  w . Pam . Bibliot. K órn . Z . 9/10:1968 
s. 345-410.
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larnie, a ponadto zamieszczone w nich informacje dalekie są zarówno od 
kompletności, jak i dokładności.

Najwięcej materiałów zawierają Katalogi Prasowe PARa (11 roczni
ków wydanych w 1. 1921-1938/39) oraz Spisy Gazet i Czasopism Rzeczy
pospolitej Polskiej (8 roczników z 1. 1921-1939/40). Ponadto w 1. 1925- 
-1928 wyszło 5 roczników Katalogu Pism Polskich i W. M. Gdańska pu
blikowanego przez Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej Rudolf 
Mosse, zaś w 1. 1933-1935/36 3 roczniki Katalogu Prasy Polskiej i Obcej 
PATa.

Wreszcie od r. 1929 prowadzona była rejestracja nowych i przesta
jących wychodzić czasopism —  do r. 1935 w Urzędowym Wykazie Cza
sopism wydawanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Dodatku Miesięcznym 
do Urzędowego Wykazu Druków, a następnie w 1. 1936-1939 w Urzędo
wym Wykazie Druków.

Okres II wojny światowej został dość wyczerpująco opracowany. 
Podstawowym źródłem bibliograficznym jest Centralny katalog polskiej 
prasy konspiracyjnej 1939-1945, wydany przez Lucjana Dobroszyckiego 
(Warszawa 1962). Obejmuje on 1123 wydawnictwa periodyczne oraz 23 
jednodniówki, wskazując biblioteki, w których znajdują się egzemplarze 
opisywanych pozycji.

Uzupełnieniem Katalogu jest opublikowany przez tego samego auto
ra wykaz zaginionej prasy konspiracyjnej, zawierający 205 tytułów19 
oraz ogłoszona przez Józefa Garlińskiego praca pt. Polska prasa pod
ziemna 1939-1945 w zbiorach londyńskich (Londyn 1962). Garliński 
wskazuje nie zarejestrowane przez Dobroszyckiego materiały znajdujące 
się w bibliotekach londyńskich.

Wiele wskazówek bibliograficznych zawierają też publikacje: Anto
niego Przygońskiego Prasa konspiracyjna PPR (Warszawa 1966), Bartło
mieja Gołki Prasa konspiracyjna „Rocha”  (Warszawa 1960), Władysława 
Bartoszewskiego Konspiracyjne czasopiśmAennictwo literackie w kraju 
1939-1945 (Twórczość 1961 nr 10), Jana Mulaka Prasa i kolportaż jej 
w okresie okupacji (Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego T. 3: 
1964 z. 2) oraz Zbigniewa Jerzego Hirsza Lubelska prasa konspiracyjna 
1939-1944 (Lublin 1968).

Bibliografia prasy jawnej w okresie okupacji przygotowana przez 
Lucjana Dobroszyckiego została zamieszczona w dysertacji pt. Prasa 
jawna dla ludności polskiej w Generalnej Guberni.

Jak wykazuje ten pobieżny przegląd bibliografii czasopism z 1. 1939- 
-1945, na opracowanie czeka jedynie prasa powstania warszawskiego.

Pełnego wykazu periodyków wydanych w Polsce Ludowej dotych

“  L . D o b r o s z y c k i :  Zaginiona prasa konspiracyjna z lat 1939-1945. W : N a jn ow . 
D zieje  Pol. II W o jn y .  T . 7:1963 s. 173-196.
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czas nie posiadamy. Obok wspomnianej już Bibliografii prasy polskiej 
1944-1948 prasę z 1. 1944-1954 rejestrują Spisy Czasopism (od r. 1948 
pt. Działowy Spis Czasopism) wydawane przez Ministerstwo Informacji 
i Propagandy, a następnie przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publi
kacji i Widowisk. Spisy te ukazywały się nieregularnie, ostatni z nich 
wykazuje stan na dzień 1 stycznia 1954 r. Nie uwzględniają one wszyst
kich periodyków, niepełne opisy ograniczone są do najbardziej podsta
wowych danych.

Większą wartość informacyjną, mimo wielu braków, posiadają 3 Ka
talogi Prasy Polskiej wydane przez Biuro Wydawnicze „Ruch” w r. 1957, 
1960 i 1963. Podobnie jak Spisy Czasopism nie rejestrują półroczników 
i roczników.

Czasopisma ukazujące się od r. 1958 obejmuje redagowana przez In
stytut Bibliograficzny BN Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbio
rowych. Dotychczas wydane zostały 3 roczniki za lata 1958-1960. Obec
nie przygotowywane jest scalenie tych materiałów uzupełnionych dany
mi do r. 1966.

Zamykając przegląd bibliografii ogólnych wymienić należy jeszcze 
Katalog czasopism zmikrofilmowanych przez Bibliotekę Narodową, opra
cowany przez Krystynę Wiernicką20. Katalog ten, oparty na prowadzo
nych przez Zakład Zbiorów Mikrofilmowych BN szczegółowych bada
niach, w wielu wypadkach uzupełnia i prostuje dotychczasowe informa
cje bibliograficzne.

Wśród prac nie ogłoszonych jeszcze drukiem największy zasięg ma 
sporządzona przez Adama Bara i Irenę Barową bibliografia czasopiś
miennictwa polskiego od czasów najdawniejszych do r. 1950 —  wykaz 
tytułowy prasy polskiej i z Polską związanej, wychodzącej w Polsce i za 
granicą, zaopatrzony w literaturę dotyczącą poszczególnych tytułów. 
Zgromadzone przez autorów materiały znajdują się w kartotece.

Wykaz tytułów czasopism od XVII w. do 1939 r. opracowuje Marian 
Tyrowicz, zaś bibliografię czasopism polskich z lat 1661-1831, zawierają
cą szczegółowe opisy wszystkich roczników, przygotowuje Konrad Za
wadzki.

Uzupełnieniem bibliografii ogólnych są w pewnym stopniu biblio
grafie cząstkowe tytułów czasopism. Ich liczba, zwłaszcza opracowań
o nieco szerszym zakresie i zasięgu, nie jest zresztą zbyt wielka. Biblio
grafie te charakteryzuje w większości wypadków kompletniejszy dobór 
tytułów,* pełniejsze i staranniej niż w sumarycznych zestawieniach ogól
nych sporządzone opisy.

Wśród prac tych wymienić należy bibliografię czasopism socjalistycz

* ° K.  W i e r n i c k ą :  Czasopism a. I. K atalog m ik rofilm ów  nr 15. W arszaw a 1969. B iblio
teka N arodow a.
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nych z lat 1864-1918 Żanny Kormanowej21. Prasie związkowej poświę
cona jest opracowana już Bibliografia czasopism związków zawodowych 
od początków da r. 1939. Wiele informacji-bibliograficznych zawiera ka
talog prasy rewolucyjnej w zbiorach Zakładu Historii Partii przy KC 
PZPR obejmujący 774 pozycje, w tym także czasopisma polskie wyda
wane za granicą22.

Pełny rejestr czasopism literackich od najdawniejszych do współ
czesnych zawiera obszerna bibliografia przygotowana przez Instytut Ba
dań Literackich PAN. Dzieło to, obejmujące ponad 1500 dokładnych, 
sporządzonych z autopsji opisów, uzupełnionych wyczerpującymi adno
tacjami, posunie niewątpliwie naprzód sprawę bibliografii tytułów cza
sopism polskich.

Pokrewnej tematyki dotyczy sumienna Bibliografia tytułów czaso
pism teatralnych Stefana Strausa (Wrocław 1953), wykazująca 389 po
zycji wydanych na terenie kraju oraz poloników zagranicznych.

Bibliografię czasopism rolniczych zestawił Stanisław Antoniewski23, 
bibliografię czasopism dla wsi —  Irena Turowska-Barowa24. Tę ostatnią 
publikację charakteryzuje niezbyt dokładnie sprecyzowany zakres i nie 
zawsze zrozumiałe kryteria doboru materiałów.

Czasopisma techniczne nie zostały jeszcze w całości objęte spisem bi
bliograficznym, poświęcona bowiem tym wydawnictwom praca F. Ku- 
charzewskiego doprowadzona została jedynie do 1875 r.25

Cennym źródłem są też bibliografie regionalne. Bibliografia czaso
pism pomorskich opracowana pod redakcją Henryka Baranowskiego (To
ruń 1960) obejmuje 1384 dokładnie opisane tytuły z lat 1589-1959, wy
dane na terenie obecnego województwa bydgoskiego. Bibliografia ta 
uwzględnia periodyki w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc m. in. 
także kalendarze, sprawozdania, księgi adresowe itd.

Bardziej ograniczony zasięg ma Bibliografia polskich czasopism ślą
skich do r. 1939 zestawiona przez Marię Przywecką-Samecką i Jana Rei- 
tera (Wrocław 1960). Wykazuje ona 1003 pozycje wydane na historycz
nym terytorium Śląska, a więc w odróżnieniu od bibliografii czasopism 
pomorskich nie bierze pod uwagę obecnego podziału administracyjnego. 
Rejestruje jedynie czasopisma polskie, z niemieckich tylko te, „które 
były wydawane przez Polaków albo też przez Niemców —  z przeznacze
niem dla ludności polskiej” . Pominięte zostały kalendarze i sprawozda

“  Z . K  o r m  a n  o  w  a : M ateriały do bibliografii druków  socjalistycznych na ziem iach  
polskich w  latach 1866-1918. W y d . 2. W arszaw a 1949. M ateriały do okresu następnego (1918-1939), 
zebrane przez tę sam ą autorkę, znajdują się w  kartotece.

M Polska prasa rew olucyjna 1918-1939. Katalog. O pracow ała M aria K r y c h .  W arszaw a
1965.

“ S. A n t o n i e w s k i :  Zarys bibliografii polskiego czasopiśm iennictw a rolniczego i  po
krew nego na ziem iach polskich za okres 200 lat (1755-1955). W arszaw a 1960.

** I. T u r o w s k a - B a r o w a :  P olskie czasopism a o w si i  dla w si. M ateriały bibliogra- 
ficzno-katalogow e. W arszaw a 1963.

15 F . K u c h a r z e w s k i :  C zasopiśm iennictw o techniczne polskie przed r. 1875. W arsza
w a 1904.
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nia, opisy zaś mają charakter bardziej skrótowy niż w omówionej po
przednio publikacji.

Zestawienie czasopism poznańskich wydanych do r. 1870, uzupełnio
ne krótkimi omówieniami wykazanych tytułów, sporządziła Zofia Sem- 
rau26, wykaz prasy łódzkiej z 1. 1863-1944 (832 tytuły) przynosi praca 
Wiesławy Kaszubiny27, wydana w serii redagowanej przez Pracownię 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX  i X X  wieku PAN.

Do tej samej grupy należy też Bibliografia czasopism płockich 1810- 
-1966 przygotowana przez Lucynę Gołębiewską pod kierunkiem Czesła
wa Gutrego28. Wykaz ten obejmuje 191 tytułów bez budżetów, cyrkula- 
rzy, kalendarzy i sprawozdań zarejestrowanych w pozostającej w ma
szynopisie bibliografii płockich wydawnictw ciągłych.

Ponadto w kartotece Pracowni Bibliograficznej IBL w Poznaniu 
znajdują się materiały do bibliografii tytułów czasopism wielkopolskich. 
Ta sama problematyka, o węższym wprawdzie zasięgu chronologicznym 
i terytorialnym, objęta jest bibliografią czasopism wielkopolskich za 
okres 1918-1939 przygotowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką w  Po
znaniu.

Emigracyjne wydawnictwa periodyczne zostały dotychczas tylko czę
ściowo zarejestrowane. Z istniejących opracowań podstawowe znaczenie 
ma doprowadzona do 1934 r. Bibliografia czasopism polskich za granicą 
Stanisława Zielińskiego (Warszawa 1935). Mimo zbyt skrótowej formy 
opisów stanowi ona niezastąpione źródło bibliograficzne, bez którego 
podjęcie jakichkolwiek prac nad polską prasą emigracyjną byłoby nie
możliwe. Należy tu dodać, że wiele cennych wskazówek bibliograficznych 
przynosi też publikacja Andrzeja Ślisza pt. Prasa polska w Rosji w dc- 
bie wojny i rewolucji 1915-1918 (Warszawa 1968).

Czasopisma wychodzące za granicą od września 1939 r. zostały tylko 
częściowo zarejestrowane. Do obszerniejszych opracowań należą m. in.: 
Przewodnik po Wystawie Prasy Polskiej. 1939-1949 (Londyn 1950), ka
talog prasy emigracyjnej znajdującej się w Bibliotece Polskiej w Lon
dynie29, notujący 894 tytuły oraz spisy bieżące czasopism ogłaszane w 
Roczniku Polonii Zagranicznej.

Najwięcej danych o prasie emigracyjnej dostarczają prace Jana Ko
walika, a zwłaszcza Polskie czasopiśmiennictwo pa roku 1939. Zarys hi- 
storyczno-bibliograficzny (Londyn 1965) oraz Materiały do historii prasy

“ Z . S e m r a u :  Czasopism a poznańskie. Cz. 1 (1794-1858); cz. 2 (1859-1870). K ron ika  m . 
Poznania  1958 nr 1 s. 95-120, nr 4 s . 91-109.

*7 W . K a s z u b i  n a :  B ibliografia prasy łódzkiej 1863-1944. W arszaw a 1967.
“  B ibliografia czasopism  płockich 1810-1966. O pracow ała L ucyna G o ł ę b i e w s k a  pod  

kierunkiem  Czesław a G u t r e g o .  R ocz. Hist. Czas. T . 9:1970 z. 1 s. 131-148; z. 2 s. 227-247.
”  M . D a n i l e w i c z ó w  a,  G.  S a d o w s k a :  K atalog czasopism  polskich i  dotyczą

cych  Polski oraz innych k ra jó w  słow iańskich w yd an ych  poza P olską po dniu 1 I X  1939 r . 
L on dyn  1964.
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polskiej na obczyźnie. T. 1 (Paryż 1963) —  obszerna bibliografia biblio
grafii tych wydawnictw.

O periodykach zagranicznych w Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece 
Kórnickiej informują opracowane przez Kazimierę Tatarowicz i Janinę 
Kurdelską katalogi tych zbiorów80.

Mimo dość znacznej liczby obszerniejszych i drobniejszych publikacji 
bibliograficznych problem pełnej rejestracji czasopism emigracyjnych 
jest daleki od rozwiązania. Sprawa ta jest szczególnie trudna z uwagi 
na ogromne braki w zasobach tych wydawnictw. Wielu tytułów nie moż
na znaleźć w żadnym z księgozbiorów krajowych, z druków zachowa
nych —  większość jest tak zdekompletowana, że sporządzenie na ich 
podstawie dokładnych opisów jest niemożliwe. Dlatego też bez przepro
wadzenia kwerendy w bibliotekach zagranicznych, a zwłaszcza w książ
nicach polskich w Paryżu i Londynie oraz w bibliotekach amerykańskich, 
sprawy tej nie będzie, można ruszyć z miejsca.

Odrębne zagadnienie stanowią kalendarze i sprawozdania, pomijane 
na ogół w bibliografiach czasopism. Nie zostały też dotychczas sporzą
dzone wykazy tych periodyków, a tylko nieliczne prace poświęcone są 
tej tematyce.

Najcenniejszym wciąż źródłem wiadomości jest Bibliografia Estrei
chera31 oraz obszerny artykuł Sobieszczańskiego w Encyklopedii Orgel
branda32, nieco informacji dorzucają niewielkie rozprawki Smoleńskiego, 
Weyssenhoffa i Mocarskiego33.

Bibliografowie problemem kalendarzy zajęli się dopiero w ostatnich 
latach. W r. 1963 ukazał się opracowany przez Janinę Kurdelską Kata
log kalendarzy od XVI do XVIII wieku znajdujących się w zbiorach BU 
blioteki Kórnickiej34, a w r. 1968 —  przygotowany przez Barbarę Górską 
Katalog kalendarzy XVII-XV1II wieku w zbiorach Biblioteki Ossolineum.

Informacje bibliograficzne zawarte są również w artykułach Ireny 
Turowskiej-Barowej o kalendarzach X IX  w. i kalendarzach ludowych35 
oraz w pracy Janiny Woźnickiej o kalendarzach cieszyńskich36. W ma
szynopisie znajduje się sporządzone przez tę samą autorkę zestawienie 
kalendarzy śląskich z 1. 1848-1919, liczące 500 pozycji.

80 K . T a t a r o w i c z :  K atalog poloników  periodycznych w  zbiorach B iblioteki Jagiel
lońsk iej. K raków  1961; J. K u r d e l s k ą :  K atalog em igracyjn y w ydaw nictw , periodycznych  
1830-1939 w  B ibliotece K órn ickiej. P am . Bibliot. K órn . Z . 7:1959 s. 409-467.

81 K . E s t r e i c h e r :  B ibliografia polska. T . 2 s. 323-335, t. 6 s. 329-341, t. 13 s. 654-682, 
t. 19 S. 16-49.

33 F . M . S o b i e s z c z a ń s k i :  Kalendarze polskie. W : E ncyklopedia  pow szechna S. Or
gelbranda. T . 13. W arszaw a 1863 s. 654-682.

85 W . S m o l e ń s k i :  K alendarze w  Polsce w . X V III . B ibliot. W arsz. 1889 t. 2 s. 351-379; 
J. W e y s s e n h o f f :  P olskie kalendarze polityczne. Lw ów  1926; Z . M o c a r s k i :  K alen
darze toruńskie. T ygod n ik Toruński 1924 nr 18, 19, 23-25, 28.

84 Pam . Bibliot. K ó rn . Z . 8:1963 s. 176-197.
86 I. T  u r  o w  s k a -B  a r o w  a : O niektórych polskich kalendarzach X I X  w . R ocz-i bibliot. 

R . 10: 1966 z. 3/4 s. 311-343; P olskie kalendarze ludow e X I X  w ieku. Rocz. Bibliot. Nar. T . 3: 
1967 S. 241-292.

86 J. W o ź n i c k a :  M ateriały do bibliografii polskich kalendarzy na Śląsku od W iosny  
L u dów  do pow stań śląskich. I. Kalendarze cieszyńskie. Zar. śl. 1966 z. 1 s. 115-121.
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Na marginesie zainteresowań bibliografów pozostawały też dotych
czas gazety ulotne —  niewielkie druki informacyjne wydawane z okazji 
ważniejszych wydarzeń od początków XVI aż do końca XVIII w. Zesta
wienie tych materiałów sporządzone przez Jerzego Adamczyka (119 nie
dokładnie opisanych tytułów)37 niewieles wnosi nowego do XIX-wiecz- 
nych prac Wiszniewskiego i Czarnowskiego38. Obecnie przygotowywane 
są do druku przez autora niniejszego artykułu materiały do bibliografii 
gazet ulotnych, które obejmą ponad 1000 pozycji. Wkrótce też zapewne 
ukaże się katalog gazet ulotnych w zbiorach Biblioteki Kórnickiej opra
cowany przez Kamilę Kłodzińską.

Ostatnio też dopiero zwrócono uwagę na gazety pisane. Pierwszym 
i jedynym dotychczas drukowanym rejestrem tych materiałów jest Ka
talog gazet pisanych z XVIII icieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich (Wrocław 1969). Autorką tej wartościowej 
pracy, obejmującej 1987 pozycji, jest Armela Bułówna, która też razem 
z Józefem Szczepańcem napisała wstęp do Katalogu —  obszerną rozpra
wę omawiającą problematykę gazet pisanych, stan badań i postulaty.

W niedługim już przypuszczalnie czasie ukaże się katalog tego typu 
gazet przechowywanych w Bibliotece Kórnickiej, sporządzony przez Zo
fię Skorupską, trwają też prace nad opracowaniem zbioru gazet pisanych 
w  Bibliotece PAN w Krakowie.

Dokonany tu przegląd wydanych i projektowanych bibliografii i ka
talogów nie obejmuje naturalnie wszystkich pozycji z tego zakresu. 
Istnieje bowiem poza wymienionymi wiele jeszcze spisów i przyczynków 
bibliograficznych, wiele drukowanych katalogów bibliotecznych39, jak 
również prac monograficznych. Rejestrują je bibliografie Hahna i Sawo- 
niaka40; zestawienia prac projektowanych zamieszczane są w Wykazie 
prac polskich bibliografii nie opublikowanych, wyd. IV (Warszawa 1967) 
opracowanym przez Elżbietę Słodkowską oraz w bibliografii prospektyw
nej Sylwestra Dzikiego pt. Spis badań nad środkami masowej informacji 
w Polsce w latach 1963-1965 (Warszawa 1965).

Wszystkie jednak wydane już i planowane bibliografie nie wykazują

87 J. A d a m c z y k :  Początki polskiej, produkcji czasopiśm ienniczej. Z esz . nauk. U W . 
Prasozn. 1956 nr 2 s. 101-115.

88 M . W i s z n i e w s k i :  Historia literatury polskiej, t. 8. K rak ów  1851 s. 45-55; S . J. 
C z a r n o w s k i :  Literatura periodyczna i je] rozw ój, t. 2. K rak ów  1895 s. 288-298.

38 M . in .: Z . B a t o w s k i :  K atalog czasopism  i w ydaw nictw  ciągłych  zn ajdujących  się  
w  Bibliotece U niw ersyteckiej w e L w ow ie. Lw ów  1913; K atalog  centralny czasopism  i w y 
daw nictw  ciągłych znajdujących  się w  bibliotekach poznańskich. Poznań 1930; A . S z w a j -  
c e r o w a ,  J.  G r o s z y ń s k a :  Spis polskich biologicznych czasopism  i w ydaw nictw  ciąg
łych  zn ajdujących  się w  bibliotekach polskich. M ateriały  bibliograficzne. W arszaw a 1952; 
J. W ą d o ł k o w s k a :  W y k a z czasopism  —  poloników  B iblioteki Z akładu N arodow ego im . 
Ossolińskich w e W rocław iu  w g stanu z dn. 31 X I I  1953. T. 1-2. W rocław  b .r .; J. R o ż n o w -  
s k  a -F  e 1 i k  s i a k  o w  a : W ydaw nictw a ciągłe w  B ibliotece Instytutu  Zoologicznego P A N . 
W arszaw a 1958; Czasopism a polskie z lat 1801-1918 w  zbiorach B iblioteki IB L . B iul. polonist. 
R . 4: 1961 nr 10-11; I. B i s k u p s k a ,  H.  S z y m a ń s k a ,  S.  W r z o s e k :  K atalog  czaso
pism  B iblioteki SG PiS . Cz. 2. Czasopisma polskie. T . 1. W arszaw a 1966.

10 W . H  a h n : Bibliografia bibliografii polskich. D o  1950 roku. W y d . 3. Uzupełnił H . S a -  
w oniak. W rocław  1966; H . S a w o n i a k :  B ibliografia bibliografii polskich 1951-1960. W ro c
ław  1967.
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całości dorobku czasopiśmiennictwa polskiego. Ponadto, na skutek wiel
kich luk w rejestrowanych tytułach i nie zawsze dokładnie przygotowy
wanych opisów, zestawienia te wymagają tak wielu uzupełnień i popra
wek, że nie można ich traktować jako gotowych już fragmentów pełnej 
bibliografii retrospektywnej polskich wydawnictw periodycznych.

Przygotowanie takiej bibliografii poprzedzone być musi przede wszy
stkim ustaleniem jej założeń metodycznych —  typów publikacji, zasięgu 
chronologicznego i terytorialnego, formy opisu —  a także planu prac 
i zasad organizacyjnych, zabezpieczeniem środków finansowych.

Podstawowym zagadnieniem jest właściwe sformułowanie definicji 
czasopisma. Jej brak powoduje znaczne rozbieżności w zasięgu formal
nym wydanych już bibliografii tytułów czasopism, a ponadto jest przy
czyną nieporównywalności obliczeń, uniemożliwiając przez to ustalenie 
liczby wydanych periodyków.

Słownik języka polskiego nazywa czasopismem „pismo, publikację 
wydawaną okresowo w pewnych stałych terminach”41. Mikołaj Dzikowski 
określa czasopisma jako „wytwory drukowe o nieograniczonej czasowo 
ciągłości, wychodzące co pewien czas częściami, lecz jako całość mające 
wspólny zasadniczo dla wszystkich części tytuł”42. Definicję tę stosuje 
również Jan Muszkowski43.

Józef Grycz pisząc, że czasopismem jest .,druk o nieograniczonej cza
sowo ciągłości, tj. nie przewidujący zakończenia wydawnictwa” , ograni
cza jednak omawiany termin, wprowadzając rozróżnienie pomiędzy cza
sopismami a gazetami (prasą)44. Tak samo ujmuje zagadnienie Janina 
Pelcowa, która wyjaśnia jednak, że „czasopisma w szerszym znaczeniu 
obejmują również dzienniki, czyli gazety (prasę)”45.

Z uwagi na charakter bibliografii czasopism polskich, która jako człon 
bibliografii narodowej powinna stanowić rejestr jak najbardziej kom
pletny, należy —  wydaje się —  przyjąć definicję czasopisma w znacze
niu najpełniejszym, definicję, która ogarniałaby wszelkiego rodzaju dru
ki periodyczne bez względu na ich treść i częstotliwość i w ramach 
której mieściłyby się wszystkie ukazujące się okresowo wydawnictwa.

Warunkom tym odpowiada w zasadzie przytoczona wyżej definicja 
Dzikowskiego, której zresztą nie będzie można w praktyce przestrzegać 
zbyt rygorystycznie.

Sprawą dyskusyjną jest ustalenie typów materiałów, które należy 
uwzględnić w bibliografii, a zwłaszcza zagadnienie rejestrowania w niej 
kalendarzy, sprawozdań itp. Mimo że publikacje takie mają niewątpli

"  T . 1. W arszaw a 1958 s. 1109.
“ M . D z i k o w s k i :  D efinicja  „czasopism a”  w  bibliotekarstw ie. Prz. bibliot. R . 2:1928 

z. 1 s. 35.
“  J. M u s z k o w s k i :  Ż ycie  książki. W yd . 2. K rak ów  1951 s. 176.
«  J. G r y c z :  Bibliotekarstw o praktyczne w  zarysie. W y d . 2. W rocław  1951 s. 72.
«  J. P e l c o w a :  Książką, je j rodzaje i cechy. W : Biblioteka rstw o na ukow e. W arszaw a  

1956 s. 37.



P R O B L E M Y  B IB L IO G R A F II R E T R O SP E K T Y W N E J C Z A S O P IS M  P O L S K IC H 35

wie charakter wydawnictw periodycznych, są pomijane przez wielu bi
bliografów, inni znów zapisują je w zbyt może nawet szerokim zakresie, 
traktując jako czasopisma również spisy wykładów, wykazy nabytków 
bibliotecznych, księgi adresowe. Nakreślenie wyraźnej linii podziału jest 
niewątpliwie bardzo trudne, niezbędne jednak wydaje się ustalenie za
sad selekcji. Nie może ona w żadnym wypadku eliminować kalendarzy46, 
ponieważ między nimi a innymi ukazującymi się w odstępach rocznych 
periodykami nie zachodzą żadne różnice. Należy też pamiętać, że kalen
darze posiadały bogatą zawartość treściową, że były w XVII i XVIII w. 
najbardziej poczytnymi wydawnictwami periodycznymi i że dopiero póź
niejszy rozwój prasy ograniczył ich znaczenie.

Sprawą bezsporną powinno być też objęcie bibliografią gazet ulot
nych. Nie miały one wprawdzie charakteru publikacji periodycznych, 
nie posiadały wspólnego tytułu ani numeracji ciągłej i stopniowo do
piero nabierały formalnych cech współczesnej prasy. Odegrały jednak 
tak znaczną rolę w rozwoju naszego czasopiśmiennictwa, przez dwa prze
szło wieki stanowiąc jedyne obok przekazów ustnych i gazet pisanych 
źródło informacji, że pominięcie ich zubożyłoby niewątpliwie bibliografię 
tytułów czasopism. Druki te z uwagi na ich specyfikę stanowić powinny 
odrębną część bibliografii.

Inaczej zupełnie przedstawia się problem gazet pisanych. Mają one 
wprawdzie ogromną wartość historyczną, nasuwa się jednak wątpliwość, 
czy gazety te można i należy uwzględnić w  bibliografii czasopism.

Ustalenie zasięgu chronologicznego nie stwarza poważniejszych trud
ności. Jako datę początkową można chyba przyjąć rok 1514 —  rok wy
dania pierwszej gazety ulotnej dotyczącej spraw polskich, jako datę koń
cową rok 1957, czasopisma bowiem wychodzące od r. 1958 objęte są już; 
bibliografią bieżącą wydawaną przez Instytut Bibliograficzny.

Wiele problemów powstaje natomiast przy próbie określenia zasięgu 
terytorialnego bibliografii, która, według kryteriów estreicherowskich, 
uwzględniać powinna przede wszystkim periodyki wychodzące na tere
nie Państwa Polskiego, a ponadto czasopisma wydawane za granicą w  
języku polskim oraz Polski dotyczące. Realizację tego założenia kompli
kuje brak samodzielnego bytu państwowego w czasach rozbiorów, zmien
ność granic w okresie niepodległości.

W tej sytuacji niesłuszne byłoby przyjęcie jednolitego kryterium dla 
całego okresu 1514-1957. Bardziej właściwa, wydaje -się, byłaby zasada 
zróżnicowanego zasięgu terytorialnego dla różnych okresów historycz
nych, a więc dla lat 1514-1795 granic historycznych, dla lat 1918-1944/45

"  U w agi te nie dotyczą naturalnie kalendarzy kieszonkow ych i ściennych, agend, term i
n arzy itp., składających  się w yłącznie z kalendarium , ew entualnie z rubrykam i przeznaczo
nym i na notatki.
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granic II Rzeczypospolitej, a od r. 1944/45 granic Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej.

Najbardziej kontrowersyjny jest okres 1795-1918. Ustalenie granic 
zasięgu terytorialnego dla tych lat jest szczególnie trudne. Z zagadnie
niem tym zetknęli się już bibliografowie polscy przy pracach nad naro
dową bibliografią retrospektywną 1901-1955. W celu uniknięcia kłopotli
wych kwestii wyeliminowano całkowicie kryterium granic dla druków 
z lat 1901-1918, rejestrując, zgodnie z założeniami estreicherowskimi, 
piśmiennictwo polskie i polonica zagraniczne oraz w wyborze publikacje 
mniejszości narodowych i inne wydawnictwa na poszczególnych terenach 
Polski z okresu przed odbudową państwowości polskiej.

Założenia te podyktowane zostały niewątpliwie przede wszystkim 
względami praktycznymi. Pozostaje sprawą otwartą, czy należy je przy
jąć przy opracowywaniu bibliografii retrospektywnej czasopism, biorąc 
pod uwagę jej specyfikę i pamiętając, że obowiązywałyby one nie tylko 
dla lat 1901-1918, ale dla całego okresu 1795-1918.

Rozwiązania wymaga również problem publikacji prasowych w ję
zykach obcych wydawanych przez zaborców oraz periodyków ukazują
cych się na terenach 5 województw zachodnich przed 1945 r.

Kryterium wyboru, określenie, jakie grupy materiałów należy wy
eliminować, a jakie należy włączyć do bibliografii, będzie niewątpliwie 
znacznie trudniejsze niż przy rejestrowaniu druków zwartych.

Rozstrzygnięcie tych wątpliwości może przynieść jedynie dyskusja 
w szerszym gronie historyków i bibliografów.

Kompletna bibliografia retrospektywna tytułów czasopism nie może 
się ograniczać jedynie do wykazu tytułów, zawierać bowiem powinna 
również dokładne dane o poszczególnych rocznikach. Opis składałby się 
więc z dwóch części, a mianowicie:

I. Część ogólna uwzględniająca następujące elementy wspólne dla 
całości: a) tytuł; b) podtytuł; c) miejsce wydania; d) daty krańcowe; 
e) częstotliwość; f) redaktor; g) wydawca: h) drukarnia; i) format; 
j) objętość jednego numeru; k) nakład (w miarę uzyskania danych); 1) ce
na (w miarę uzyskania danych), a ponadto adnotacje o wszelkich zmia
nach w zakresie wymienionych danych, o mutacjach i dodatkach, jak 
również podstawową literaturę dotyczącą danego tytułu.

II. Część szczegółowa zawierająca dokładny opis poszczególnych rocz
ników (data wydania, liczba numerów, stron, dodatki, spisy treści).

Niekompletność źródeł bibliograficznych, nie najlepszy stan zbiorów 
czasopism oraz katalogów bibliotecznych uniemożliwia wykonanie w naj
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bliższych latach tej olbrzymiej praey, wymagającej szczegółowego opi
sania kilkuset tysięcy roczników. Dlatego też, nie rezygnując z opraco
wania w terminie późniejszym bibliografii kompletnej, należy przystąpić 
możliwie szybko do sporządzenia sumarycznego rejestru wszystkich pe
riodyków polskich zawierającego jedynie skrócone opisy, ograniczone do 
następujących danych: a) tytuł; b) podtytuł; c) częstotliwość; d) miejsce 
wydania; e) format; f) dokładne daty pierwszego i ostatniego numeru; 
g) adnotacje o zmianach dotyczących tytułu, częstotliwości i miejsca 
wydania.

Wykonanie tego zawężonego planu leży w granicach możliwości, nie 
wymaga bowiem przeprowadzenia szczegółowych kwerend i w większym 
stopniu niż przy realizacji bibliografii pełnej może być oparte na opra
cowanych już wykazach.

Pierwszym etapem powinno być, wydaje się, wypełnienie istnieją
cych luk, tzn. sporządzenie zestawień za lata 1901-1939 i 1949-1957, na
stępnie zaś weryfikacja i uzupełnienie wydanych już bibliografii ogól
nych tytułów czasopism.

Do opracowania założeń metodycznych i sumarycznego rejestru, jak 
również ustalenia dalszych zadań, ich kolejności, wykonawców, termi
nów i innych spraw organizacyjnych najbardziej powołany jest Instytut 
Bibliograficzny Biblioteki Narodowej, dysponujący kadrą wykwalifiko
wanych bibliografów i statutowo odpowiedzialny za realizację biblio
grafii narodowej. Przygotowanie jednak w stosunkowo krótkim czasie 
kompletnej bibliografii przekracza możliwości jednej, największej nawet 
instytucji. Dlatego też rola Instytutu Bibliograficznego powinna się ogra
niczyć do opracowania szczegółowych wytycznych, podziału zadań mię
dzy właściwe osoby i zakłady naukowe, koordynacji prac oraz sprawo
wania nad nimi opieki.

Ze sprawą bibliografii ogólnej łączy się też zagadnienie opracowań 
fragmentarycznych, jak bibliografie regionalne, bibliografie dziedzin, 
monografie poszczególnych tytułów, katalogi biblioteczne itp. Materiały 
te powinny być tak przygotowane, aby możliwe było wykorzystanie ich 
przy dalszych pracach bez potrzeby powtarzania wykonanych już czyn
ności. W tym celu niezbędne jest wydanie przepisów ustalających do
kładnie formę opisu i układu we wszelkiego typu bibliografiach cza
sopism.

Równie ważny jest problem koordynacji prac bibliograficznych. Zda
rza się bowiem dzisiaj niejednokrotnie, że ta sama inicjatywa podejmo
wana jest przez kilku bibliografów, powodując jedynie stratę energii, 
czasu i kosztów. Dlatego też konieczne jest opracowanie takiego systemu 
rejestrowania projektowanych prac bibliograficznych, który uniemożli
wiłby praktycznie ich dublowanie.



38 A R T Y K U Ł Y

Przedstawione tu szkicowo problemy, nasuwające się przy rozpatry
waniu sprawy bibliografii retrospektywnej czasopism polskich, trakto
wać należy jedynie jako podstawę do dyskusji. Można też chyba wyra
zić nadzieję, że w jej wyniku zostaną podjęte kroki umożliwiające przy
stąpienie do prac nad wielkim i odpowiedzialnym zadaniem, którego jak 
najszybsza realizacja konieczna jest dla dobra nauki polskiej.

PROBLEMS OF THE RETROSPECTIVE BIBLIOGRAPH Y OF POLISH 
PERIODICALS

The author presents some ideas on the necessity of the elaboration o f the 
Polish retrospective bibliography of periodicals.

The need of such a bibliography was announced by the librarians 'and bibliog
raphers in the last 50 years. But this great task was not accomplished till yet for 
many reasons. The most important of them are: a great number o f periodicals 
that must be reviewed (about 25 000 titles), the scarcity o f bibliographic source and 
■works on the history o f the Polish press, financial and organizational difficulties.

There are also some problems that must be solved before w e begin the elabo
ration o f the bibliography. These are: the definition o f a periodical, the establish
ment of the scope and size o f the bibliography and of the criteria necessary for 
the form  o f the entries, also problems concerning the organization o f the work.

Because of the great amount o f the work it is not possible to prepare the 
complete retrospective bibliography of periodicals in a short time, the author 
proposes to  establish a provisional register o f all Polish periodicals containing the 
most important elements o f the bibliographical description.

Artyk u ł przekazano Redakcji 
w  styczniu 1971 r.



P R Z E G L Ą D  B IB L IO T E C Z N Y  1972 1

W ŁAD YSŁAW A BORKOW SKA

DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ 
BIBLIOTEKI INSTYTUTU URBANISTYKI I ARCHITEKTURY 

W WARSZAWIE

Geneza Biblioteki IUA sięga roku 1945, kiedy z inicjatywy Minister
stwa Oświaty (dr R. Fleszerowej, referenta Wydziału Bibliotek) i Biura 
Odbudowy Stolicy (BOS) utworzono w marcu Publiczną Bibliotekę Tech
niczną —  pierwszą w Polsce bibliotekę naukowo-techniczną o charak
terze publicznym, dostępną dla szerokich rzesz czytelników1. Powstała 
w  warunkach szczególnych: dosłownie na gruzach Warszawy, bez odpo
wiedniego lokalu, sprzętu, pomocy bibliotecznych, które zdobywano 
z  trudem równie ■ wielkim, jak kompletowanie księgozbioru skupywa- 
nego w ulicznych kramach, wózkach, koszach oraz w księgarenkach two
rzonych w  bramach zniszczonych domów stolicy.

Według pierwotnej koncepcji Ministerstwa Oświaty i BOS miała to 
być biblioteka uniwersalna w zakresie nauk technicznych, w początko
wym jednak okresie gromadziła przede wszystkim dzieła służące potrze
bom architektów projektujących odbudowę Warszawy. W miarę otwie
rania wyższych uczelni, zwłaszcza Politechniki, Biblioteka starała się 
zaspokoić w zakresie literatury technicznej również potrzeby pracowni
ków naukowych wyższych uczelni oraz młodzieży studiującej. Świado
mość roli, jaką Biblioteka wówczas pełniła, była wielkim podtrzymaniem 
moralnym jej pracowników i zachętą do dalszej ofiarnej i pełnej zapału 
pracy, wykonywanej w wyjątkowo niekorzystnych warunkach lokalo
wych i sanitarnych.

Wskutek reorganizacji BOS Biblioteka przeszła w lutym 1947 r.2 pod 
zarząd Ministerstwa Odbudowy (później Ministerstwa Budownictwa). Był

1 D z. U rz. M in. Ośw . 1945 nr 1. O ficjalna um ow a m iędzy M in. O św iaty i  B O S , oddająca  
B ibliotekę pod zarząd B O S , została zaw arta 25 II 1946 r. (Dz. U rz. M in . Ośw . nr 2, poz. 46); 
do tego m om entu  nadzór spraw ow ało M in. O św iaty delegując n a kierow nika bibliotekarza  
naukow ego z Biblioteki N arodow ej od 1 IV  1945 r. [Bibliotekarzem  ty m  była autorka n in iej
szeg o  artykułu , która kierow ała Biblioteką IU A  przez całe om aw iane 25-lecie. —  Red.].

* D z. U rz. M in. O db. 1947 nr 4.
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to najcięższy czteroletni okres jej działalności. Brak było kredytów, po
jawiły się kłopoty lokalowe i personalne.

Z uwagi na przewidziane wzmożenie prac naukowycłi w dziedzinie 
urbanistyki i architektury powołano w 1949 r. Instytut Urbanistyki 
i Architektury, który wystąpił w 1950 r. do Ministerstwa Budownictwa
o przekazanie mu Publicznej Biblioteki Technicznej, jako zorganizowa
nego, zasobnego w dzieła z zakresu architektury i budownictwa war
sztatu pracy naukowej i studialnej, liczącego ok. 20 tysięcy woluminów.

Ministerstwo Budownictwa w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty 
zgodziło się na propozycję Instytutu i w styczniu 1951 r. przydzieliło 
Bibliotekę Instytutowi3.

W księgozbiorze były reprezentowane nie tylko wydawnictwa krajo
we, ale i obce. Jako jedna z pierwszych w Warszawie, Biblioteka już 
w końcu 1945 r. nawiązała kontakty z zagranicą. Początkowo za pośred
nictwem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Paryżu, ambasady 
amerykańskiej, ambasady angielskiej, polskich placówek dyplomatycz
nych w Moskwie i w Bernie, następnie —  Polskiej Misji Wojskowej w 
Berlinie itd. W 1946 r. British Council ofiarowała Bibliotece czołowe bie
żące angielskie czasopisma techniczne. Zorganizowano wymianę zagra
niczną ze związkiem architektów radzieckich, szwajcarskich i ze stowa
rzyszeniem urbanistów szwajcarskich, londyńskich, z UNESCO itd. Dzię
ki zaś uzyskaniu konta w Komisji Dewizowej (z inicjatywy dyrekcji 
BOS) już w r. 1946 zaprenumerowano pewną liczbę tytułów najważniej
szych czasopism zagranicznych.

Właściwy, zgodny z obecnym charakterem, rozwój Biblioteki nastąpił 
od chwili przejęcia jej przez Instytut Urbanistyki i Architektury. Był 
to punkt zwrotny w dziejach Biblioteki. Związanie jej z placówką na
ukowo-badawczą, jedyną (ze względu na szerokość zakresu pracy) w 
dziedzinie urbanistyki i architektury w Polsce, określić musiało jej ro
lę, kierunek i metodę pracy. Instytut nadał Bibliotece wyraźny profil, 
wytyczył jej zadania jako biblioteki naukowej, specjalnej z zakresu pla
nowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, zachowując nadal 
jej charakter jako biblioteki publicznej, dostępnej dla każdego pragnące
go z niej korzystać dla celów naukowych, szkoleniowych lub pogłębia
nia wiedzy zawodowej. Nadano jej nazwę: Publiczna Biblioteka Insty
tutu Urbanistyki i Architektury i od tej chwili musiała sprostać obo
wiązkom nie tylko biblioteki specjalnej, ale także centralnej, obsługują
cej dziedzinę urbanistyki i architektury w skali ogólnokrajowej. W związ
ku z tym trzeba było przystosować do wyznaczonych zadań jej organi
zację wewnętrzną, w szczególności księgozbiór, sposoby jego użytkowa
nia oraz aparat informacyjno-bibliograficzny.

* D z. Urz. M in. Bud. 1950 nr 16.
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Ścisłe powiązanie Biblioteki z Instytutem było z wielu względów ko
rzystne. Powołanie przez Dyrekcję Instytutu Komitetu Bibliotecznego, 
jako organu opiniodawczo-doradczego, zapewniało bliską współpracę z ze
społem specjalistów-architektów, co wpłynęło na racjonalne uzupełnia
nie zbiorów (zwłaszcza w zakresie literatury zagranicznej), usprawnie
nie katalogów rzeczowych, informacji naukowej. Instytut zadbał o po
lepszenie warunków lokalowych Biblioteki, powiększenie etatów oraz 
kredytów na uzupełnianie zbiorów.

Przy tworzeniu księgozbioru, którego zawartość decyduje w dużym 
stopniu o wartości użytkowej Biblioteki, kierowano się przede wszyst
kim potrzebami aktualnie prowadzonych prac naukowo-badawczych In
stytutu, w zależności zaś od wysokości kredytów —  również czytelników 
z zewnątrz, głównie kadry naukowej wyższych uczelni oraz młodzieży 
studiującej.

Obecnie Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, w którym znajdują 
się nawet pozycje unikalne. W swej części podstawowej obejmuje, jak 
wspomniano, dzieła z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki 
i architektury —  możliwie pełny zbiór piśmiennictwa krajowego, z wy
dawnictw zagranicznych —  dzieła podstawowe oraz niezbędne do prac 
i studiów naukowych. Poza tym reprezentowane są w księgozbiorze dzie
dziny pokrewne, m. in. inżynieria, technika budowlana, przemysły zwią
zane z budownictwem, ogólne zagadnienia sztuki i sztuk plastycznych. 
Oprócz tego dziedziny związane z planowaniem przestrzennym i archi
tekturą, jak: ekonomiczno-społeczne, matematyczno-przyrodnicze, histo- 
ryczno-geograficzne, prawne itd. Uwzględniano nie tylko publikacje uka
zujące się współcześnie, ale i retrospektywne, przedstawiające wartość 
historyczną.

W miarę rozbudowy organizacyjnej Instytutu, tworzenia nowych za
kładów, pracowni i zespołów problemowych, a w związku z tym rozsze
rzania się tematyki prac badawczych, starano się uwzględniać w księgo
zbiorze w większym stopniu niż w początkowych latach działalności pro
blematykę ekonomiczno-budowlaną, budownictwo uprzemysłowione, ty
pizację, normalizację, zagadnienia zastosowania metod matematycznych 
i statystycznych w  planowaniu przestrzennym, zagadnienia humanizacji 
miejsca pracy, ochrony środowiska człowieka itd. Zwracano również 
baczną uwagę na zaopatrywanie zbiorów w wydawnictwa z zakresu no
wych dyscyplin naukowych, interesujących ogół użytkowników, jak cy
bernetyka, automatyka, futurologia, teoria informacji itd.

W związku ze stale rosnącą rolą czasopism naukowych i fachowych, 
zwłaszcza w zakresie nauk technicznych, dbano specjalnie o staranne 
kompletowanie zbioru czasopism krajowych i zagranicznych, zwłaszcza 
ukazujących się od r. 1945, stanowiących podstawę księgozbiorów biblio
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tek naukowo-technicznych, a także czasopism z okresu międzywojenne
go, nawet z końca XIX w., ponieważ śą one często niezbędnym materia
łem przy pracach badawczych i rozwiązywaniu problemów praktycznych.

Oprócz druków periodycznych, obejmujących przeszło 18 tysięcy wo
luminów, należy wymienić zbiór wydawnictw o charakterze technicz
nym, w którego skład wchodzą druki normatywno-budowlane, stale 
aktualizowane, takie jak: normy, normatywy techniczne projektowania, 
cenniki usług, katalogi kosztorysowe oraz albumy projektów typowych
i wzorcowych; z innych zbiorów specjalnych — materiały kartograficzne, 
wydawnictwa graficzne (albumy rycin, fotografii, rysunków, wykresów 
itd.), mikrofilmy, fotokopie oraz prace nie publikowane (prace dyplo
mowe,- rozprawy doktorskie, sprawozdania ekspertów, raporty z podróży 
naukowych, odczyty, tłumaczenia itp.).

Na podkreślenie zasługuje niewielki, lecz cenny zbiór ,,varsavianów” 
(ok. 600 wol.), z którego korzystali obficie architekci przy projektowaniu 
odbudowy dzielnic zabytkowych stolicy. W skład jego wchodzą tak rzad
kie dzieła, jak Adama Jarzębskiego Gościniec albo opisanie Warszawy 
{1643 r., przedruk 1909 r.), Erndtela Varsavia physice illustrata z 1730 r., 
Opis wszystkich pałaców, domów, kościołów, szpitali i ich possessorów 
(Warszawa 1797 r.), oraz inne źródła do architektury zabytkowej War
szawy, jak Gurlitta Warschauer Bauten aus der Zeit der sachsischen 
Kónige, Schmidtnera Zbiór celnieyszych gmachów m. st. Warszawy 
(1823-1824). Ponadto Biblioteka dysponuje niewielkim zbiorem (przeszło 
150 wol.) cimeliów, tj. druków cennych i rzadkich. Główny ich trzon 
stanowią stare druki, przeważnie dzieła klasyków architektury, m. in. 
Vitruviusa, Vignoli, Palladia, Albertiego, de Neufforge’a, Acamozziego, 
Blondela, wydane w 1. 1614-1786. Wszystkie zostały zmikrofilmowane 
przez Bibliotekę Narodową.

Nie można pominąć starannie dobranego i stale aktualizowanego 
księgozbioru podręcznego czytelni (przeszło 2000 wol.), zaopatrzonego w 
publikacje polskie i obce, wprowadzające do pracy i studiów naukowych, 
jak: encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony biograficzne, słowniki 
językowe, terminologiczne, rzeczowe, niezbędne podręczniki z historii 
sztuki i architektury oraz urbanistyki, najnowsze opracowania monogra
ficzne itd.

Specyficzny charakter posiada depozyt złożony Bibliotece w r. 1946 
przez Oddział .Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zawie
ra on m. in. dzieła współczesnych architektów polskich, którzy działali 
na terenie Anglii w okresie drugiej wojny światowej: Jana Polińskiego, 
Bolesława Szmidta i in.

Charakteryzując ogólnie księgozbiór należy zaznaczyć, że przeważa 
w nim piśmiennictwo wydane po drugiej wojnie światowej, krajowe
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i zagraniczne, skromniej przedstawia się, mimo wielu starań, zasób dru
ków polskich z w. XIX  i pocz. X X  oraz z okresu międzywojennego. Jest 
to zrozumiałe, gdyż Biblioteka powstała w 1945 r. w całkowicie zniszczo
nej Warszawie. Luki w zbiorze uzupełnia się stopniowo i powoli drogą 
wymiany międzybibliotecznej, darów przekazywanych indywidualnie 
przez architektów lub instytucje oraz korzystając z usług antykwariatów.

W zaopatrzeniu Biblioteki w zagraniczne dzieła poważną rolę odgry
wa prowadzona przez Instytut wymiana publikacji z pokrewnymi pla
cówkami zagranicznymi; ułatwia ona w pewnym stopniu uzupełnianie 
braków w zbiorach oraz ciągach czasopism wydawanych po wojnie. Prze
ciętnie rocznie wpływa tą drogą ok. 300 wol. książek i ok. 70 tytułów 
czasopism. Ze względu na ograniczenia dewizowe jest to cenne źródło 
kompletowania księgozbioru.

Opracowane zbiory Biblioteki, według stanu w r. 1970, wynoszą: 44 
tysiące dzieł w 69 tysiącach woluminów (w tym druki zwarte, seryjne, 
wydawnictwa zbiorowe — 43 tysiące wol., druki periodyczne, głównie 
czasopisma —  1850 tytułów w 18 tysiącach wol., materiały kartograficz
ne, mapy, plany —  789 ark., druki normatywne —  2900 jedn. oraz inne 
materiały).

Wpływ roczny wszystkich druków zamyka się w granicach od 3000 
do 3500 wol. Z prenumeraty, wymiany i darów wpływa rocznie ok. 500 
tytułów czasopism: przeszło 200 tyt. krajowych, 250 obcych (w tym ra
dzieckich —  40, z krajów kapitalistycznych —  143).

Na podstawie porozumienia między Instytutem Budownictwa Miesz
kaniowego (IBM) i Instytutem Urbanistyki i Architektury —  w styczniu 
1 9 5 9  r . —  IUA przejął księgozbiór Biblioteki IBM. Połączenie obu bi
bliotek o pokrewnym zakresie zbiorów, mieszczących się. w jednym gma
chu, było racjonalne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i ze 
względu na sprawniejszą obsługę pracowników naukowych obu Instytu
tów. W IBM pozostawiono księgozbiór podręczny liczący ok. 3000 wol. 
oraz zbiór czasopism bieżąco prenumerowanych dla potrzeb Ośrodka Do
kumentacji IBM. W rezultacie Biblioteka IUA otrzymała zbiór, który, 
jeśli idzie o druki zwarte, dublował się w 80%, większą wartość przed
stawiał zespół czasopism zagranicznych (ok. 3000 roczników). Tą drogą 
Biblioteka uzyskała drugie egzemplarze niejednokrotnie cennych czaso
pism.

W okresie ostatnich 10 lat ze względu na brak rezerw w magazynie 
na nowe nabytki oraz w związku z dążeniem Instytutu do nadania Bi
bliotece ściśle urbanistyczno-architektonicznego profilu, rozpoczęto usu
wanie ze zbiorów, po dokładnej selekcji, dzieł nie związanych lub luźno 
związanych z zakresem tematycznym Instytutu i Biblioteki (przeważnie 
nabywanych w okresie pierwszych lat działalności Biblioteki), dzieł wy
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raźnie przestarzałych, zniszczonych, zdefektowanych. Wycofane publika
cje rozsyłano zainteresowanym bibliotekom, przede wszystkim nowo 
utworzonym wyższym szkołom inżynieryjnym. Pozycje zniszczone, zde
fektowane lub przestarzałe przekazywano protokolarnie na makulaturę. 
Planuje się dalszą selekcję zbiorów dla dostosowania ich zakresu do kie
runków przyjętych w planie wieloletnim rozwoju Instytutu i do potrzeb 
użytkowników z zewnątrz.

Pod względem organizacyjnym Biblioteka wchodziła w 1. 1951-1959 
w skład Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej IUA, jakkolwiek 
de facto była od szeregu lat placówką samodzielną, z własnym regula
minem organizacyjnym zatwierdzonym przez władze zwierzchnie Insty
tutu.

W 1960 r. dyrekcja Instytutu ustaliła nowy status organizacyjny Bi
blioteki, wydzielając ją jako osobną jednostkę bezpośrednio zależną od 
dyrekcji i podnosząc ją do rangi zakładu.

Obecna organizacja wewnętrzna Biblioteki obejmuje: 1. Pracownię 
gromadzenia, opracowania i przechowania zbiorów, z podziałem na sek
cje: a) gromadzenia i uzupełniania zbiorów, b) opracowania zbiorów, 
c) przechowywania i konserwacji zbiorów (magazyny i pracownia intro
ligatorska); 2. Pracownię udostępniania zbiorów i informacji bibliogra
ficznej podzieloną na sekcje: a) udostępniania zbiorów (czytelnia i wy
pożyczalnia), b) informacji biblioteczno-bibliograficznej, c) centralnych 
katalogów, d) samodzielne stanowisko do spraw dokumentacji i infor
macji norma ty wno-budowlanej. Ta nowa struktura stworzyła perspekty
wy dalszego rozwoju Biblioteki.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory przede wszystkim pracownikom 
naukowym IUA i Instytutu Gospodarki Komunalnej (dawnego Instytutu 
Budownictwa Mieszkaniowego), poza tym pokrewnym instytucjom i pla
cówkom naukowo-badawczym, słuchaczom Policealnego Studium Archi
tektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego, uczniom techników bu
dowlanych oraz zainteresowanym osobom i instytucjom (Instytutowi Hi
storii Sztuki, Instytutowi Historii Kultury Materialnej i in.). Biblioteka 
służy pomocą zarówno badaczom, jak i specjalistom-praktykom.

Zasadniczo ze zbiorów mogą korzystać wszyscy na miejscu w czytel
ni. Wypożyczanie dzieł poza obręb Biblioteki jest ograniczone. Przywilej 
ten mają tylko pracownicy Instytutu Urbanistyki i Architektury oraz 
Instytutu Gospodarki Komunalnej, inni mogą korzystać z wypożyczalni 
za pośrednictwem swoich bibliotek. Przeciętna frekwencja w czytelni 
kształtuje się w granicach od 8 do 10 tysięcy odwiedzin rocznie, udo- 
stępnia się 40 do 50 tysięcy woluminów. O użyteczności tego typu bi
blioteki, decyduje jak wiadomo, nie tyle liczba czytelników, ile stopień 
wykorzystania księgozbioru. System międzybibliotecznego wypożyczania
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umożliwia sprowadzanie na życzenie użytkowników wydawnictw z in
nych bibliotek krajowych i zagranicznych.

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w okresie, w którym nastą
piły poważne przeobrażenia w dziedzinie organizacji i form pracy bi
bliotek naukowych; na czoło ich zadań wysunęło się zagadnienie służby 
informacyjno-bibliograficznej oraz propagandy książki i czytelnictwa. 
Doceniając wagę tych zadań Biblioteka od początku swego istnienia roz
winęła aktywną pomoc przy wyszukiwaniu żądanych przez czytelników 
publikacji. Ograniczała się na razie —  ze względu na brak odpowiedniej 
liczby wyszkolonych pracowników —  do udzielania informacji katalo
gowych i bibliotecznych, stawiając sobie za zadanie szybką i sprawną 
obsługę użytkowników. Z chwilą przejęcia przez Instytut, powiększenia 
etatów, polepszenia warunków pracy, Biblioteka postawiła sobie jako 
naczelne zadanie służenie pomocą informacyjną w jak najszerszym za
kresie przede wszystkim zakładom i pracowniom Instytutu, starając się 
stworzyć dobrze funkcjonujący warsztat pracy naukowej i studialnej. 
W tym celu zorganizowano punkt służby informacyjno-bibliograficznej, 
przekształcony z biegiem łat w referat, a następnie w Sekcję Informacji 
Naukowej.

Praca Sekcji jest obecnie nastawiona na zaspokajanie potrzeb nie tyl
ko Instytutu, ale i innych zainteresowanych tematyką Biblioteki placó
wek naukowych i fachowych oraz indywidualnych czytelników, głównie 
studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i innych 
pokrewnych uczelni.

Sekcja wyposażona jest w  odpowiednio dobrany księgozbiór, ujęty 
w  oddzielny katalog topograficzny. W skład tego księgozbioru, liczącego 
ok. 500 wol., wchodzą wTydawnictwa polskie i obce o charakterze infor
macyjnym: bibliografie ogólne, specjalne, biografie zbiorowe, słowniki 
rzeczowe, drukowane katalogi centralne i inne informatory, poza tym 
opracowania teoretyczne z zakresu bibliografii i dokumentacji.

W Sekcji znajduje się również, wydzielony z księgozbioru podstawo
wego, zbiór publikacji krajowych i zagranicznych (książek, artykułów 
z czasopism, rozpraw, fragmentów, nawet wycinków) z zakresu budow
nictwa i wyposażenia bibliotek. Utworzenie tego rodzaju punktu infor
macyjnego było konieczne w związku ze wzrastającym (w ostatnich la
tach) wśród architektów i bibliotekarzy zainteresowaniem zagadnieniami 
budownictwa bibliotecznego. Prowadzi się przy tym centralną kartotekę 
piśmiennictwa z zakresu budownictwa bibliotecznego, obejmującą ma
teriał również z innych bibliotek i ośrodków naukowych, nawet ze zbio
rów prywatnych (m. in. Władysława Piaseckiego, zawierający pozycje 
unikalne). Kartoteka ma układ alfabetyczny i rzeczowy (ok. 2300 poz.).

Sekcja Informacji dysponuje nielicznym personelem (3 osoby), ale
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0 wysokich kwalifikacjach, z ukończonymi wyższymi studiami humani
stycznymi z zakresu historii sztuki i bibliotekoznawstwa. Przy wzrasta
jących wymaganiach użytkowników, a jednocześnie wobec braku wypo
sażenia Sekcji w urządzenia techniczne, pracownicy są przeciążeni obo
wiązkami.

Podstawową działalnością Sekcji jest informacja o zasobach własnych 
Biblioteki, głównym więc źródłem są zbiory Biblioteki wykazywane w 
katalogach i kartotekach stale uzupełnianych i ulepszanych. Z najważ
niejszych należy wymienić katalog ogólny alfabetyczny, katalog rzeczo
wy oparty na uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, katalog alfabetyczny 
wydawnictw periodycznych, katalog przedmiotowy „varsavianów” ; poza 
tym różnego rodzaju kartoteki, m. in. kartoteka zawartości czasopism 
z 1. 1945-1951 (kontynuowana przez ośrodek Dokumentacji i Informacji 
Naukowej IUA utworzony w 1951 r.), kartoteka zawartości czasopism 
z okresu międzywojennego, takich jak Budownictwo i Architektura, Dom
—  Osiedle —  Mieszkanie i in"), kartoteka biograficzna wybitnych archi
tektów X X  w., kartoteka polskiej twórczości architektonicznej okresu 
międzywojennego, skorowidz ikonograficzny architektury polskiej zabyt
kowej (ilustracje z druków zwartych —  ponad 10 200 poz.) w układzie 
topograficznym itd. Sekcja informacji korzysta w swej pracy z księgo
zbioru własnego, podręcznego czytelni oraz z materiałów Ośrodka Do
kumentacji i Informacji Naukowej IUA, zwłaszcza z kartoteki dokumen
tacyjnej obejmującej analizy artykułów z czasopism krajowych i zagra
nicznych.

Formą rozpowszechniania wiadomości jest informacja bezpośrednia 
(ustna lub telefoniczna) albo pisemna, przekazywana przede wszystkim 
za pośrednictwem specjalnych publikacji, m. in. corocznych wykazów 
czasopism otrzymywanych bieżąco, spisów o charakterze retrospektyw
nym. Stałą informację o zasobach Biblioteki stanowi wydawany miesięcz
nie w formie powielonej’od lipca 1945 r. Biuletyn Nabytków, początkowo 
ukazywał się w układzie alfabetycznym, potem w układzie rzeczowym. 
Od r. 1964 obejmuje również artykuły wybrane z czasopism krajowych
1 zagranicznych, opracowywane przez Ośrodek Dokumentacji. Jest on 
wysyłany do wszystkich bibliotek naukowych i innych zainteresowanych 
instytucji na terenie kraju oraz do zagranicznych placówek, z którymi 
Instytut prowadzi stałą wymianę publikacji. Obecnie obsługuje ok. 1000 
abonentów, w tym 120 instytucji zagranicznych. Włączenie artykułów 
podniosło znacznie użyteczność Biuletynu. Obecnie wychodzi on pt. Prze
gląd Informacyjny —  redagowany wspólnie przez Bibliotekę i Ośrodek 
Dokumentacji. W celu popularyzacji działalności Biblioteki oraz propa
gandy książki i czytelnictwa urządzane są comiesięczne pokazy nowości
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wydawniczych, oprowadzanie gości zagranicznych oraz wycieczek zwie
dzających Bibliotekę.

Dużym osiągnięciem Sekcji Informacji jest założenie centralnego ka
talogu wydawnictw z zakresu urbanistyki i architektury, ułatwiającego 
orientację w zbiorach innych bibliotek naukowych. W chwili obecnej 
obejmuje on materiał z 15 bibliotek naukowych, m. in. z Biblioteki Po
litechniki i Biblioteki PAN w Gdańsku, z Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu i z kilku bibliotek warszawskich: Wydziału Architektury
i Zakładu Architektury Polskiej Politechniki, Akademii Sztuk Pięknych, 
Muzeum Narodowego, Instytutu Sztuki PAN, Wydziału Historii Sztuki 
Uniwersytetu. Ogółem katalog zawiera ok. 28 000 tytułów, kart ok. 32 000. 
Trudności finansowe hamują jednak tempo pracy, powodują przerwy 
roczne, a nawet kilkuletnie, co oczywiście obniża wartość użytkową ka
talogu.

Poważnym odcinkiem działalności Biblioteki, mającej na celu infor
mowanie o istniejącym piśmiennictwie krajowym i zagranicznym z za
kresu interesującej Instytut i Bibliotekę tematyki, są opracowania bi
bliograficzne, niektóre już publikowane, inne przeznaczone do druku. 
Z cenniejszych, przygotowywanych pewnymi etapami chronologicznymi, 
należy wymienić: bibliografię planowania przestrzennego, urbanistyki
i architektury polskiej powojennej, opracowywaną wspólnie z Ośrodkiem 
Dokumentacji (na razie w kartotece); ukazującą się w serii prac włas
nych Instytutu Bibliografię budownictwa urządzeń kultury fizycznej4r 
opracowywaną wspólnie z Zakładem Architektury IUA. Do tej pory 
ukazała się za r. 1961, 1962, 1963-64, 1965, 1966-67 (ostatni suplement 
wydano w r. 1969, w przygotowaniu suplement za 1. 1968-1969). Z waż
niejszych prac opublikowanych należy ponadto wymienić: Bibliografię 
planowania regionalnego i urbanistyki w Polsce w latach 1955-1959. 
Wybór (oprać. A. Glinczanka, M. Rennert, Z. Zarembianka. W-wa 1960)
i Releve des publications polonaises concernant le probleme de la plani- 
fication regionale.et de 1’urbanisme en Pologne, parues de 1918 a, 1959. 
Choix. W-wa 1959 (oprać, zespół pracowników Biblioteki). Obie prace 
wyszły w ramach serii prac własnych IUA (zesz. 59, 61). W sltadium 
opracowania jest bibliografia czasopism architektoniczno-urbanistycz
nych ukazujących się po r. 1945 (na razie w  postaci kartoteki, przezna
czona w  przyszłości do druku; wzbudziła zainteresowanie Union Inter
nationale d’Architectes). Poza tym Sekcja Informacji sporządza, częścio
wo wspólnie z Ośrodkiem Dokumentacji, zestawienia tematyczno-doku- 
mentacyjne na zamówienia pracowników Instytutu i innych użytkow
ników.

* Ten tytuł od tom u 3 za 1. 1963-1964. T y tu ł t. 1 za r. 1961 oraz t. 2 za r. 1962: B ib liografia  
budow nictw a sportow ego. A u to rzy : t. 1 i 2: R . W irszyłło , J. K o p eć-K o w a lczy k ; t. 3: R . W ir -  
szyłło , J. K o p eć-K ow alczyk , J. Szuszkiew icz; następnych: R . W irszyłło , J. K ow alczyk .
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Sekcja Informacji stara się wdrażać czytelników do samodzielnego 
korzystania z bibliografii specjalnych i innych źródeł informacyjnych 
w celu ułatwienia im poszukiwań w zakresie potrzebnej literatury. Udzie
la metodycznych wskazówek co do zakresu, układu bibliografii, abstrak
tów, indeksów itd. Współpraca z czytelnikami spoza Instytutu, rekrutu
jącymi się przeważnie z wyższych uczelni technicznych, głównie mło
dzieży studiującej na Politechnice oraz inzynierów-praktyków jest trud
na, wymaga dużo większego nakładu pracy i czasu niż z użytkownikami 
bibliotek o charakterze humanistycznym. W trudniejszych, bardziej 
skomplikowanych przypadkach Biblioteka korzysta z pomocy pracowni
ków naukowych Instytutu.

Wszystkie opracowywane przez Sekcję materiały informacyjne sta
nowią uzupełnienie kartotek Ośrodka Dokumentacji i Informacji Nauko
wej Instytutu, z którym Biblioteka współpracuje ściśle i harmonijnie, 
przede wszystkim w zakresie informacji bibliograf iczno-dokumentacyj- 
nej.

Mimo dużego wysiłku i wkładu pracy pracowników Sekcji Informacji 
trudności personalne oraz brak odpowiednich kredytów na prace zleco
ne (zwłaszcza od r. 1969) sprawiają, że niektóre prace bibliograficzne oraz 
kontynuowanie centralnego katalogu zostały zahamowane. Dużym 
usprawnieniem pracy byłoby wprowadzenie urządzeń technicznych, tzw. 
małej mechanizacji, pracowni reprograficznej. Do tej pory Biblioteka nie 
ma własnego kserografu i zmuszona jest korzystać z usług innych pla
cówek. W r. 1968 rozpoczęto prace nad stworzeniem kartoteki selekcyj
nej na kartach perforowanych, zebrano pokaźny materiał, przeszkolono 
część personelu na kursach zorganizowanych przez Sekcję Bibliotek Fa
chowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a poświęconych zasto
sowaniu kart dziurkowanych w pracy informacyjnej. Jednakże brak kre
dytów na prace zlecone uniemożliwił kontynuowanie tych prac.

Należy podkreślić, że Biblioteka IUA —  jako biblioteka publiczna 
i „centralna” —  ma o wiele szersze zadania piż inne biblioteki instytu
tów resortowych, obsługujące tylko pracowników danego Instytutu. Pro
wadzi szereg prac bibliograficzno-dokumentacyjnych, które zaspokajają 
potrzeby badań naukowych w zakresie planowania przestrzennego, urba
nistyki i architektury. Poza tym włącza się w prace o znaczeniu ogól
niejszym wiążące się z całością działalności bibliotek naukowych? pro- 
wadzi poradnictwo i szkolenie w zakresie bibliotekarstwa, organizuje 
praktyki dla słuchaczy kursów bibliotekarskich i dokumentacyjnych, w 
ostatnich latach również dla słuchaczy Instytutu Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego, pełni rolę eksperta 
w stosunku do bibliotek pokrewnych, współpracuje z bibliotekami w za
kresie wymiany informacji, wypożyczania międzybibliotecznego, wymia
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ny dubletów, centralnej ewidencji zbiorów (m. in. dostarcza materiał do 
centralnych katalogów Biblioteki Narodowej i CIINTE), wymiany do
świadczeń organizacyjnych, polityki zakupów, współpracuje w zakresie 
prac normalizacyjnych (m. in. opiniuje projekty norm bibliograficznych 
i bibliotecznych, aktów prawnych z zakresu bibliotekarstwa) itd.

Kierownictwo Biblioteki przykłada dużą wagę do podnoszenia kwa
lifikacji personelu, prowadzi szkolenie wewnątrzzakładowe, organizuje 
zebrania referatowo-dyskusyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy fa
chowej, umożliwia swoim pracownikom udział w kursach bibliotekar
skich, dokumentacyjnych. Obecnie Biblioteka dysponuje pełnowartościo
wym personelem o wieloletnim stażu pracy (12 osób); większość pracow
ników posiada wyższe wykształcenie, specjalizację w zakresie bibliote
karstwa, znajomość języków obcych. Przeładowanie personelu naukowe
go obowiązkami bieżącymi, niejednokrotnie manipulacyjno-technicznymi, 
ogranicza możliwość pracy naukowej z zakresu bibliotekoznawstwa.

Z perspektywy dwudziestopięciolecia działalności Biblioteki należy 
stwierdzić, że mimo dużych osiągnięć w pracy miała ona wiele trudności. 
Okresem rozkwitu Biblioteki były lata 1951-1965, kiedy dysponowała 
dostateczną ilością etatów, kredytów i odpowiednio dużym pomieszcze
niem na magazyny i czytelnię. Stopniowo sytuacja ulegała pogorszeniu, 
a w ostatnich latach jest wyjątkowo niekorzystna. W początkach r. 1969 
Biblioteka przeżyła szóstą z kolei przeprowadzkę. Nowy lokal przy ul. 
Królewskiej okazał się za ciasny, musiano część zbiorów ulokować przy 
ul. Świętojańskiej. Utrudniło to znacznie obsługę czytelników, zwłaszcza 
że nie można było uzyskać odpowiedniego środka transportu. Dostarcza
nie książek obarcza magazynierów, ewentualnie gońca. Poza tym zmniej
szono liczbę etatów, odbiło się to ujemnie, jak wyżej wspomniano, m. in. 
na pracy Sekcji Informacji. Należy stwierdzić, że możliwości dalszego 
rozwoju Biblioteki zostały w pewnym stopniu zahamowane. W przy
szłości Biblioteka powinna być usamodzielniona i uznana —  w oparciu
o Ustawę o bibliotekach —  za centralną bibliotekę naukową z zakresu 
urbanistyki i architektury.

Zamykając bilans pierwszego dwudziestopięciolecia działalności Bi
blioteki, należy uznać ją za najpoważniejszą w kraju bibliotekę naukową 
specjalną z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architek
tury. Świadczy o tym odpowiednio dobrany księgozbiór o charakterze 
naukowym, duży stopień wykorzystywania zbiorów dla celów nauko
wych i studialnych, wysoko wykwalifikowany personel, dobrze zorga
nizowany aparat informacyjno-bibliograficzny. Biblioteka położyła duże 
zasługi dla rozwoju myśli technicznej i naukowej, ugruntowała swoją 
pozycję zarówno w środowisku architektów, jak i bibliotekarzy —  zy
skała popularność.

Przegląd biblioteczny 1/1972
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THE PUBLIC LIBRARY OF THE INSTITUTE OF CITY PLANNING AND 
ARCHITECTURE — TWENTY FIVE YEARS OF ACTIVITY

The library was first established in 1945 as the Technical Library of the 
Office of the Reconstruction of the Capital and was in that period the first special 
technical library in Warsaw. Since 1951 the Library became a division of the new 
created Institute of City Planning and Architecture and it is now the best special
ized library in all the country in the area of city planning and architecture. The 
Library contains also literature on related fields: construction technique, different 
industries connected with building. In the Library’s collection there are also tech
nical standards, architectural design, price controls, trade literature. Considering 
the library’s staff activity a special attention is given to the information work. 
The LiSrary is intended for the scientific workers of the Institute as well as for 
students of architecture of the Warsaw Technical University.
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PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1972 1

ADAM MUSZYŃSKI 
l

NOWY GMACH BIBLIOTEKI 
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W  SOPOCIE

Trochę historii

Lata 1957-1959, w których dojrzewały decyzje w sprawie budowy 
gmachu Biblioteki Głównej WSE1 w Sopocie, zarysowały minimum krzy
wej rozwoju w dziejach uczelni. Rekrutacja na pierwszy rok studiów 
wyraziła! się w roku 1957 liczbą 56 studentów, co w porównaniu z 3,00 
kandydatami przyjętymi w roku 1945 wymownie spadek ten ilustruje. 
W  tej sytuacji perspektywy rozwojowe, które były podstawą do opra
cowania programu nowego gmachu, działały obniżająco na jego liczby. 
Warunki, w jakich Biblioteka w owym czasie działała, urągały wszelkim 
zasadom bibliotecznej pracy i z roku na rok ulegały dalszemu pogorsze
niu. Przeciążenie stropów willi, w której Biblioteka się mieściła, skłoniło 
wojewódzkiego inspektora bhp do nakazania zawieszenia jej działalności 
w październiku 1967 r. Musiałoby to nastąpić, gdyby w tym czasie nowy 
gmach nie mógł być przekazany do użytku.

Decyzja budowy. Lokalizacja

Uchwała Senatu uczelni o konieczności budowy nowego gmachu Bi
blioteki, podjęta w wyniku wielostronnych zabiegów jej kierownictwa, 
zapadła w listopadzie 1957 r. Władze resortu wyraziły zgodę na budowę 
w lutym 1959. Nową inwestycję wstawiono do państwowego planu go
spodarczego na lata 1961-1965.

Z tą chwilą wyłonił się, jak przy każdym przedsięwzięciu budowla
nym, szereg podstawowych problemów dotyczących:
1) lokalizacji nowego obiektu,
2) programu i założeń wstępnych budynku,

z  dnien! 1 VI1 1970 WSE W Sopocie weszła w  skład Uniwersytetu Gdańskiego stajać sie Biblioteką Główną nowego Uniwersytetu.
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3) wyboru głównego projektanta,
4) wyboru przedsiębiorstwa budowlanego,
5) załatwienia przepisanych prawem formalności w postaci uzgodnienia 

planów budowy z zainteresowanymi instytucjami.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie dało uczelni do wy

boru trzy place, każdy oddalony od głównego gmachu WSE zaledwie 
o ok. 100 metrów.

Pierwszy z nich, położony w kierunku odbiegającym nieco od obra
nej później osi rozwoju lokalowego uczelni, wyróżniał się spośród innych 
trzema poważnymi zaletami:
a) położeniem na uboczu ruchliwych arterii komunikacyjnych,
b) bezpośrednim otoczeniem obfitej zieleni,
c) wielkością terenu.

Kierownictwo Biblioteki opowiadało się za tą lokalizacją.
Wybrany został jednak inny wariant: plac przylegający do ruchliwej 

ulicy (Armii Czerwonej), otoczony z trzech stron budynkami różnej wy
sokości i przeznaczenia, wykazujący duży, bo ok. 4-metrowy spadek w 
kierunku prostopadłym do ulicy. Do zalet tej lokalizacji wypada zali
czyć jej położenie na osi budowlanego rozwoju uczelni i, co ważniejsze, 
bliskie (ok. 50 m) sąsiedztwo dwóch domów studenckich. Do poważnych 
wad należy —  prócz wspomnianego już spadku terenu pod postacią skar
py i niefortunnego otoczenia —  hałas uliczny, kurz i spaliny.

Trzecia możliwość lokalizacji istniała również przy ul. Armii Czer
wonej, obok domu studenckiego.

Dla wybranej lokalizacji opracowany został program budowy.

Program budowy

Prace nad programem2, które powierzono kierownikowi Biblioteki, 
zostały ukończone w końcu października 1959 r. Wyniki ich omawiane 
były w zespole pracowników Biblioteki i referowane Komisji Bibliotecz
nej WTSE. Przedstawiono je również Senatowi uczelni.

Gotowy program przekazano Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego do 
zatwierdzenia. Składał się on ze wstępu, trzech części oznaczonych lite
rami A, B, C i załączników.

Wstęp zawierał zasadnicze wskazania określające projektowaną inwe
stycję i liczby dotyczące jej wielkości oraz kosztów realizacji. W  części 
A omówiono podstawy programu, na które złożyło się uzasadnienie ko
nieczności budowy, omówienie tendencji rozwojowych Biblioteki, wska
zanie lokalizacji oraz opis terenu i jego zabudowy.

1 W oryginale nosił nazwę: „Założenia wstępne” . Z istoty swej był to program budowy. 
Tę więc nazwę przyjmuje się tu dla odróżnienia od założeń wstępnych, o których mowa 
dalej.
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Warto zwrócić uwagę na to, że w tej części programu zawarte zostały 
postulaty, które nie tylko wytyczały zasady funkcjonalnego powiązania 
pomieszczeń, lecz zmierzały także do określenia generalnego zarysu 
kształtu przyszłej budowli.

Front i fasada południowa gmachu Biblioteki WSE w  Sopocie

Odnośne sformułowania programu brzmiały: „Budynek w pionie ma
gazynów o sześciu kondygnacjach, w tym jedna w  suterenie. Pomieszcze
nia wykazane na s. 20 pod p. 3 (tj. pracownie) —  w trzech kondygna
cjach” .

Wytyczne dotyczące rozwiązań funkcjonalnych sformułowano nastę
pująco:

„Wzajemne funkcjonalne powiązanie pomieszczeń winno wynikać 
z następujących zasad budowy biblioteki:
1) z zasady nie krzyżujących się dróg czytelnika i książki, winny być 

zatem dwa wejścia do gmachu: a) dla wpływu książek, b) dla czytel
nika; z obu tych wejść mogą korzystać pracownicy.

2) z zasady potrójnego dostępu do magazynów zbiorów: a) z czytelń, 
b) z wypożyczalni, c) z pracowni. Stąd konieczność osobnych schodów 
prowadzących na każde piętro magazynu oraz dwóch wind w maga
zynie —  jednej dla czytelni i wypożyczalni, drugiej dla pracowni; 
zasada ta nie dotyczy magazynów specjalnych zbiorów.
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3) z zasady organicznej rozbudowy magazynów, pracowni, czytelń” .
Sformułowania te oznaczały przyjęcie tradycyjnego, trójdzielnego sy

stemu budownictwa bibliotecznego. Program nie brał pod uwagę tego 
typu rozwiązań funkcjonalnych, jakie reprezentuje budownictwo modu
larne. Dodatkowe wskazówki zawarte były w części B, która obejmowa
ła program użytkowy, a więc główny trzon całego opracowania.

W tej części następowało po wytycznych techniczno-budowlanych, do
tyczących instalacji projektowanego gmachu, wyliczenie poszczególnych 
rodzajów pomieszczeń. Przy każdym z nich określono jego metraż, opar
ty na podanych w tekście normach i omówiono specjalne wymogi zwią
zane z przeznaczeniem danego lokalu.

W punktach dotyczących czytelni głównej i czytelni czasopism zna
lazły się wskazówki w sprawie architektury budynku. Sugerowano mia
nowicie wysunięcie części gmachu przeznaczonej na obie te czytelnie po
za główny jego zrąb, dzięki czemu mogłaby ona uzyskać oprócz bocznego 
dzienne oświetlenie górne.

Ogółem zaprojektowano 53 pomieszczenia dla działalności podstawo
wej oraz kilka pomieszczeń dla administracji i potrzeb gospodarczych
0 łącznej powierzchni 1898 m2. Kubaturę obliczono na 8047 m3.

Przewidziano także mieszkanie dla dozorcy i wskazano sposób ogrze
wania gmachu (z kotłowni położonego po przeciwnej stronie ulicy domu 
studenckiego).

W części C podano w cparciu o wskaźniki, ustalone na podstawie in
formacji miejscowego biura projektowego, wyliczenie orientacyjne kosz
tu budowy, który wyraził się kwotą 7 500 000 zł, w tym na wyposażenie 
Biblioteki przeznaczono według wskazań władz zwierzchnich kwotę
1 400 000 zł.

Wielkości, na których oparto rozmiary budowli i poszczególnych jej 
pomieszczeń, wynikały z perspektyw rozwojowych uczelni, te zaś nie 
skłaniały do operowania liczbami większymi niż przyjęte w  programie. 
Sytuację tę zarysowano już wyżej.

Zbiory Biblioteki liczyły wówczas 58 000 wol., a w czytelniach sta
rego budynku było 75 miejsc (0,50 mb. długości stołu na osobę).

Jeśli więc w programie nowego gmachu zaplanowano magazyny na 
150 000 wol., w czytelniach zaś ogółem 160 miejsc (na jednego czytelnika 
przyjęto 0,90 mb.), to plany te można ocenić jako poważne rozszerzenie 
możliwości dalszego rozwoju Biblioteki.

Czy wystarczające? Po trzech latach pracy w nowym gmachu na py
tanie to wydaje się negatywnie odpowiadać droga rozwojowa uczelni, 
jakże różna od tej, dla której planowano liczby programu.

Niech kilka danych statystycznych (dot. b. WSE) zilustruje tę nega
tywną odpowiedź.
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1959 r. 1970 r.
Studenci ogółem 780 3 815
w  tym stacjonarni 385 1 751

zaoczni i wieczór. 395 2 064
pracownicy naukowo-dydaktyczni 52 174
zbiory (wol.) 58 140 113 260
czytelnicy 886 3 171
udostępnione woluminy 22 001 195 715
odwiedziny 8 486 51 209

Liczby r. 1970 daleko wykraczają poza wielkości przewidywane z per
spektywy 1959 r. W tej sytuacji należałoby już teraz szukać rozwiązania 
zarysowujących się trudności lokalowych (ewent. rozbudowa gmachu, co 
w  programie dobitnie postulowano).

Program użytkowy opracowany przez Bibliotekę nie zyskał pełnej 
aprobaty zarówno inwestora, jak i miejscowego biura projektowego.

Korekta programu

Jak wspomniano, program zawierał bardzo wyraźne wskazówki dla 
architekta co do kształtu projektowanej budowli. Mianowicie postulował
—  prócz zaplanowania magazynów w 6, a innych partii w 3 kondygna
cjach —  wysunięcie sal czytelnianych poza główny zrąb budynku (na 
poziomie parteru); przewidywał także wyjście z czytelni rekreacyjnej na 
taras, potraktowany jako czytelnia letnia; określał odpowiednie usytuo
wanie głównych czytelń w stosunku do magazynu oraz zlokalizowanie 
sanitariów i magazynu na sprzęt w suterenie.

Wszystkie te wymagania programu zostały pominięte w założeniach 
wstępnych opracowanych przez biuro projektowe. Na ich miejsce za
mieszczono następujące sformułowanie: Wskazane byłoby zastosowanie 
konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej, jednak należy pozostawić 
projektantowi zupełną swobodę w doborze rozwiązań konstrukcyjnych, 
jak również rozwiązań funkcjonalnych budynku i ilości kondygnacji.

Poza tą poważną zmianą i drobnymi zmianami metrażu niektórych 
pomieszczeń założenia wstępne nowej wersji stanowiły powtórzenie pro
gramu w postaci opracowanej przez dyrekcję Biblioteki.

Wersja ta już pod nazwą „założeń wstępnych”  została w dniu 30 maja 
1962 r. przekazana inwestorowi, tj. Zarządowi Inwestycji Szkół Wyższych 
w  Gdańsku. Na głównego projektanta budowy powołany został przez 
władze resortu dr arch. Jerzy Wierzbicki3, który w październiku 1962 r. 
przekazał dyrekcji Biblioteki pierwszy szkic koncepcyjny gmachu.

* P or. J. W i e r z b i c k i :  Biblioteka G łów na W yższej S zkoły Ekonom icznej w  Sopocie. 
P rz. blbliot. R . 33: 1965 z. 1 s. 16-20; — : Biblioteka W yższej S zkoły E konom icznej w  Sopocie.
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Koncepcja architekta

Ze swobody pozostawionej w nowej wersji założeń wstępnych sze
roko skorzystał projektant, wnosząc do prac nad projektem Biblioteki 
nowe, nieoczekiwane pomysły4.

Zaprojektował budynek w czterech jednolitych, położonych jedna nad 
drugą kondygnacjach, z których dwie dolne przeznaczył na magazyny 
zbiorów, trzecią na czytelnie, ostatnią, górną na pracownie.

Koncepcja ta w połączeniu z koncepcją konstrukcyjną budynku była 
bardzo efektowna. Uderzała śmiałością poziomego rzutu równoległych 
kondygnacji, prostotą i przejrzystością układu funkcjonalnego, trafnym 
(na pierwszy rzut oka) rozwiązaniem usytuowania gmachu w trudnym 
terenie (skarpa o 4-metrowym spadku).

Te ogólne cechy koncepcji architektonicznej łączyły się harmonijnie, 
wynikały one bowiem z koncepcji konstrukcyjnej budynku, który po
myślany został jako prostopadłościenna bryła złożona z elementów mo
dularnych o jednakowym wymiarze poziomym dla wszystkich kondygna
cji (6 X 6 mb.) i różnym wymiarze pionowym. Uzyskana w tej kon
cepcji siatka modularna tworzyła konstrukcję złożoną z żelazobetono- 
wych słupów pionowych i takichże poziomych podciągów.

Ta żelazobetonowa konstrukcja miała jedno tylko przeznaczenie: za
pewnienie mocy konstrukcyjnej dla udźwigu stropów; wewnątrz słupów 
i belek nie zaprojektowano żadnych przewodów instalacyjnych. Prze
wody wentylacyjne i elektryczne zostały poprowadzone pod belkami ka
setonowych sufitów i przykryte konstrukcją z metalowej siatki. Przewo
dy kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe poprowadzono po ścianach.

Funkcjonalne rozwiązania pomieszczeń poszczególnych kondygnacji 
zawarte w architektonicznym projekcie koncepcyjnym ilustrują poniższe 
rysunki.

Zmiany

Akceptując przewodnie założenia tego projektu dyrekcja Biblioteki 
zaproponowała wprowadzenie następujących zmian i uzupełnień:
A. Na wysokim parterze:

1. przesunięcie obu wind ze środka holu pod jego ścianę graniczącą 
z czytelnią. Dzięki temu kierunek ruchu czytelników stawał się wyraź-

Archltektura  1965 nr 5 s. 212-214; — : W yposażenie ruchom e Biblioteki W yższej Szk oły  Ekono
m icznej w  Sopocie. Bibliot. R. 35:1968 nr 1 s. 15-19.

‘  O ile nam  w iadom o, projektant nie otrzym ał w cześniej „program u budow y” , opraco
w anego przez dyrekcję Biblioteki.
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niej określony, a dyżurujący bibliotekarz uzyskiwał wgląd do czytelń 
przez okienka, których wbudowanie w ściany czytelni postulowano;

2. przeniesienie czytelni profesorskiej i rekreacyjnej do przestrzeni 
przewidzianej dla czytelni czasopism i odwrotnie: przeniesienie tejże na 
miejsce tamtych dwóch czytelń. Dzięki temu zarówno czytelnik znajdu
jący się w czytelni ogólnej, jak i pracownik nauki w czytelni profesor
skiej uzyskiwał bezpośredni dostęp do czytelni czasopism;

3. zaprojektowanie sali wystawowej i gabinetu kierownika oddziału 
udostępniania zbiorów (w projekcie koncepcyjnym w ogóle pominię
tych);
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B. Na pierwszym piętrze:
4. wzajemną zamianę sal przeznaczonych na pracownię bibliogra

ficzną i salę wykładową. Zgodnie z przewidywaną częstszą frekwencją 
umożliwiono w ten sposób czytelnikowi dostęp do pracowni bibliograficz
nej (i do oddziału informacji naukowej) bezpośrednio z klatki schodo
wej;

5. przeniesienie czytelni mikrofilmów bliżej drogi czytelnika, a więc 
bliżej klatki schodowej;

6. połączenie drzwiami pracowni bibliograficznej z pracownią kata
logów rzeczowych;

7. oddzielenie szklaną ścianą sali przeznaczonej na pracownię od
działu opracowania zbiorów;

8. zwiększenie przestrzeni przeznaczonej na ciemnię;
9. przeprojektowanie całego zespołu przeznaczonego na pracownię 

fotograficzną w ten sposób, aby dla pracowni bibliotekarskich uzyskać
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pomieszczenie narożne, na fotolaboratorium zaś przeznaczyć przestrzeń 
częściowo zajętą przez korytarz;

10. wyrażono wątpliwość co do słuszności zwrócenia magazynów 
zbiorów oknami na południe.
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N
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Czijtalwia
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2Ahnł

Stan x cxct-wca 4970

Wszystkie te postulaty z wyjątkiem dwóch ostatnich zostały zaakcep
towane przez architekta w toku trzech konferencji odbytych z dyrekcją 
Biblioteki. Zaakceptowała je także KOPI, która w 1. 1962-1964 odbyła 
pięć posiedzeń. Na ostatnim z nich w dniu 30 grudnia 1964 r. zatwier
dzona została dokumentacja pod postacią roboczego technologicznego 
projektu, który w połowie r. 1965 przekazany został Gdańskiemu Przed
siębiorstwu Budowlanemu. W październiku 1965 r. podjęto pierwsze 
prace nad przygotowaniem terenu, w miesiąc później przedsiębiorstwo 
budowlane rozpoczęło roboty ziemne, w dniu 24 lutego 1966 r. położony 
został kamień węgielny, w sierpniu tegoż roku wywieszono wiechę na 
dachu, w dniu 20 lipca 1967 r. nastąpiło przekazanie gmachu użytkowni
kowi. Dnia 4 października tegoż roku odbyło się uroczyste otwarcie Bi
blioteki w nowym budynku, związane z inauguracją roku akademickiego 
1967/68.

W  oczach bibliotekarza

Znaleźć właściwy kształt w trójwymiarowej przestrzeni dla projek
towanej budowli, kształt spełniający wielostronne wymogi podyktowane
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prawami piękna, warunkami terenu, przepisami budowlanymi, planami 
urbanistycznymi, otoczeniem, a przede wszystkim przeznaczeniem bu
dowli, które określone zostało w programie —  oto zadanie architekta, 
zadanie w odniesieniu do budynków bibliotecznych szczególnie trudne. 
Trudność ta wynika ze specyficznego znaczenia lokalu biblioteki, jako 
magazynu książek oraz miejsca pracy bibliotekarza i czytelnika.

W przypadku powstającego często konfliktu między skomplikowany
mi funkcjami budynku a wymaganiami estetycznymi —  wyobraźnia 
architekta daje z reguły pierwszeństwo tym drugim. Zamiast szukać 
harmonijnego rozwiązania występujących trudności zdaje się narzucać 
użytkownikowi konieczność dopasowania potrzeb funkcjonalnych do nie
funkcjonalnych niejednokrotnie form architektonicznych.

Inżynieria jest sztuką przewidywania nie tylko koniecznych rozwią
zań technicznych na kolejnych związanych ze sobą etapach wznoszenia 
budowli, lecz także sztuką przewidywania przydatności jej struktury 
zarówno dla bliskich, aktualnych funkcji, jak i dla dalekich perspektyw 
rozwojowych instytucji, której budowla ma służyć.

De gustibus non est disputandum

Prostopadłościenna bryła Biblioteki osadzona została w swej fron
towej, zachodniej fasadzie głęboko, bo aż 3 mb. w głąb ziemi. Wraz z opa
dającym ku wschodowi w głąb działki terenem odkrywa się stopniowo 
dolna partia jej południowej ściany. To usytuowanie budowli dało w 
efekcie silnie zróżnicowany wygląd dwóch fasad, frontowej i tylnej. 
Pierwsza z nich wznosi się nad ulicą dwiema kondygnacjami, obie dolne 
kryjąc prawie w całości w ziemi, druga ukazuje wszystkie cztery kon
dygnacje. Wskutek tego gmach Biblioteki robi dla patrzącego z frontu 
wrażenie budowli mniejszej, niż jest w istocie. Zdarza się niekiedy, iż 
zwiedzający oświadczają, że nie przypuszczali, by w gmachu znalazło 
pomieszczenie tyle sal i urządzeń, ile ujrzeli. To niespodziewane stwier
dzenie zaskakuje przyjemnie, toteż i opisane wrażenie czegoś mniejsze
go potraktować można jako coś miłego. Podkreśla je przyjemny szaro- 
różowy kolor ścian i rzędy dużych okien obu górnych kondygnacji z wy
suniętym wzdłuż niższego rzędu balkonem. Całość tworzy obraz ładnej 
kompozycji obrzeżonej zielenią trawnika i wysokich drzew wzdłuż ulicy.

Uzupełnia ją lekka konstrukcja całkowicie przeszklonej dobudówki, 
która w myśl koncepcji architektonicznej pełni trojakie zadanie: łączy 
masyw budowli z ulicą, tworzy główne wejście do gmachu, mieści szat
nię. Z szatni przechodzi się wąskim korytarzem, mijając zlokalizowane 
po lewej jego stronie sanitaria, do holu. Cały ten zespół stanowi chyba 
jedno z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań gmachu. Czytelnik spo
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tyka na progu Biblioteki zamiast książki — codzienne realia, nie mogąc 
ich ominąć, ponieważ przejście do wnętrza gmachu jest wąskie, niskie 
i przydługie.

Wnętrza

Inżynieria jest także sztuką stwarzania pożądanej przez użytkownika 
atmosfery wnętrz. W odniesieniu do gmachów bibliotecznych dyktuje ją 
przede wszystkim potrzeba zapewnienia czytelnikowi ciszy i możliwości 
skupienia się. Na atmosferę tak określoną składa się również widok 
z okien sal czytelnianych i stopień zakłóceń dochodzących z zewnątrz 
gmachu. Niemały wpływ ma też strona świata, ku której okna wnętrza 
są zwrócone.

Z wąskim i niskim korytarzem wiodącym z szatni kontrastuje silnie 
hol, do którego wiedzie droga przez ten korytarz. Nie tylko przez ten 
kontrast, ale i dzięki własnej, pięknej przestrzeni (138 m2) tworzy on dla 
oka wnętrze miłe, z dużą ilością światła wpadającego przez wielkie płasz
czyzny okien skierowanych na północ, zyskujące na głębi dzięki ciepłe
mu, jasnoszaremu kolorowi ścian, popielatemu podłóg oraz barwie mebli 
(jasny jesion). Hol pełni rolę centralnego punktu rozdzielczego. Tu znaj
duje się stacja obsługi czytelników udających się do czytelni oraz wypo
życzalnia, jak również przejścia do czytelni głównej, czytelni czasopism 
i dalszych partii gmachu. Miłe efekty holu nasilają się w miarę prze
kraczania progu poszczególnych pomieszczeń. Z klatki schodowej, której 
charakter określa ażurowa konstrukcja schodów, wchodzi się na pierw
szym piętrze do szeregu sal, w których splot miłych wrażeń, jakie daje 
właściwe rozplanowanie okien i rozwiązanie kolorystyczne, jest wręcz 
niespodziewany. Na przykład sala konferencyjna to od strony wschod
niej długa ściana (12 mb.) z wielkimi oknami, z których rozciąga się wi
dok na dalekie dachy miasta. W innych salach pierwszego piętra wnę
trza otrzymują dodatkowe górne oświetlenie dla partii leżącej z dala 
od okien przez świetliki w dachu budynku.

Miłe dla oka wnętrza tworzą również czytelnie: wielka, licząca 214 m2 
przestrzeń czytelni głównej obwiedziona z dwóch stron taflami okien
nymi (wschód i południe) oraz rzędami regałów z książkami na dwóch 
stronach pozostałych („książka jest najlepszą dekoracją wnętrza” —  opi
nia architekta); sala czytelni czasopism, podobnie silnie przeszklona od 
całej południowej strony, obrzeżona szeregiem półek z czasopismami 
wzdłuż reszty ścian. Przyjemne są także wnętrza magazynów zbiorów, 
co można przypisać tym samym walorom kolorystycznym, podkreślonym 
jeszcze gładką fakturą metalowych regałów (malowanych na gorąco sys
temem młotkowanym). Dobre rozmieszczenie punktów świetlnych spra



N O W Y  G M A C H  B IB L IO T E K I W S E  W  SO PO CIE 61

wia, że po zapadnięciu zmroku sztuczne oświetlenie skutecznie zastępuje 
światło dzienne. Atmosfera wnętrz naszego gmachu (z wyjątkiem celek 
w opinii niektórych czytelników) może być uważana za jedno z najlep
szych osiągnięć architekta-projektanta.

Rozwiązania funkcjonalne budynku

Realizację rozwiązań funkcjonalnych należy rozpatrywać z punktu 
widzenia: a) zgodności projektu architektonicznego z programem i za
łożeniami wstępnymi, b) przydatności wnętrz i ich usytuowania do funk
cji wynikających z działalności Biblioteki.

Ad a) Analiza wielkości poszczególnych pomieszczeń prowadzi do 
następujących stwierdzeń:

1) W realizacji przeznaczono na magazyny zbiorów przestrzeń o 12,3% 
większą od przestrzeni programu, a nieco mniejszą (3,5%) od zało
żeń wstępnych. Wbrew zarówno programowi, jak i założeniom nie 
zostało w tej przestrzeni wydzielone osobne pomieszczenie dla zbio
rów cennych, na schron i na archiwum wydawnictw własnych 
uczelni.

2) Hol uzyskał w rzeczywistości znacznie, o 30%, większą powierzch
nię z wielką korzyścią dla ruchu czytelników i dla organizowanych 
w nim wystaw książek (salka przewidziana w projekcie architekto
nicznym na wystawy —  12,4 m2 obrócona została na pracownię od
działu udostępniania).

3) Czytelnie ogólna i czasopism uzyskały w projekcie końcowym znacz
nie mniejszą przestrzeń od zaplanowanej w programie, nieco więk
szą od przewidzianej w założeniach wstępnych. Zamiast ośmiu ce
lek indywidualnych realizacja dała dwanaście celek, z których trzy 
akustycznie wyciszone przeznaczone są do przegrywania płyt.

4) Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do głośnej nauki została 
zmniejszona w projekcie architektonicznym o przeszło połowę w po
równaniu z programem i założeniami, według których przewidywano 
dwie salki o powierzchni 16 względnie 18 m2.

5) W programie i w założeniach przewidziano osobne pomieszczenia 
dla wypożyczalni miejscowej (36 m2), wypożyczalni zamiejscowej 
(12 m2) oraz katalogu (54 m2). Projekt architektoniczny nie wydzie
lił takich pomieszczeń, plasując wypożyczalnię przy stacji obsługi 
czytelnika w holu, a po drugiej jego stronie, wzdłuż okien, katalogi. 
Stracił na tym czytelnik pracujący przy katalogach, gdyż został na
rażony na ruch panujący w holu. Toteż w przyszłości dla katalogów 
przeznaczona zostanie sala obecnie zajęta przez jedną z katedr. Wy
pożyczalnia miejscowa pozostanie w holu, zamiejscowa ulokowana
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została w pomieszczeniu przeznaczonym w projekcie dla wystaw 
książek.

6) Odrębne pomieszczenia dla kierowników oddziałów gromadzenia 
i opracowania zbiorów, jak również dla innych agend tych oddziałów 
przewidziane były w programie i założeniach. Projekt architekto
niczny stworzył wspólne sale dla wszystkich agend każdego z tych 
dwóch oddziałów. Rozwiązanie projektu architektonicznego wypada 
ocenić pozytywnie, gdyż w przestrzeni każdej z dwóch sal można 
wydzielić ewentualnie przy pomocy regałów lub szaf potrzebne 
osobne pomieszczenia dla danej agendy.

7) Za daleko, naszym zdaniem, od pracowni umieszczony został gabinet 
dyrekcyjny i sekretariat, wskutek czego każde porozumienie się oso
biste któregokolwiek bibliotekarza z dyrektorem powoduje niepo
trzebną stratę czasu.

8) Pomieszczenia dla laboratorium, drukarni oraz introligatorni zna
lazły w realizacji korzystniejsze określenie powierzchni niż przewi
dywane w programie.

9) Program i założenia planowały osobne pomieszczenia dla dezyn
fekcji książek. Realizacja uwzględniła ten postulat, jednakże w prak
tyce potrzeba osobnego na ten cel pomieszczenia nie wystąpiła. Znaj
duje się w nim obecnie jedna z agend pracowni technicznych (kreś- 
larnia).

10) Program określał możliwość ulokowania magazynu na sprzęt i sani
tariów dla czytelników w suterenie. Pierwsze z tych przeznaczeń 
znalazło w realizacji, zgodnie z programem, suterenowe pomieszcze
nia, natomiast sanitaria zostały ulokowane zbyt blisko zespołu wej
ściowego.

Do programu załączony był (opracowany przez kierownictwo Biblio
teki) asortymentowy wykaz wyposażenia z jednostkowymi cenami, obej
mujący 11 stron maszynopisu.

Ad b). Przystępujemy do rozpatrzenia drugiego z wyżej wymienio
nych problemów, problemu przydatności, prawidłowości rozwiązań funk
cjonalnych wnętrz (pomieszczeń) gmachu naszej Biblioteki. Jest to naj
ważniejszy problem dla całości niniejszej pracy, zawiera bowiem ocenę 
istoty osiągnięć projektanta. Ocena ta jest rzeczą skomplikowaną, skła
dają się na nią bowiem następujące okoliczności:
1) Wiedza o przyszłym rozwoju form zapisu myśli i magazynowania 

tych dokumentów.
2) Osiągnięcia w zakresie budownictwa bibliotecznego —  teoretyczne 

i nieliczne praktyczne idące w kierunku rozwiązań nazywanych bu
downictwem modularnym lub architekturą o wnętrzach elastycznych 
względnie uniwersalnych.
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3) Konieczność rozważenia możliwości i potrzeby zastosowania tych 
osiągnięć w przypadku naszej budowy.

4) Rozważenie prawidłowości rozwiązań funkcjonalnych w aktualnej 
realizacji projektu.

5) Rozważenie prawidłowości rozwiązań w związku z wymogami tech
nicznymi dyktowanymi przez potrzeby konserwacji papieru i loka
lizację gmachu.

Tablica porównawcza wielkości pomieszczeń

&
a

Pomieszczenia
zespoły

Program
Założenia
wstępne Realizacja

w  metrach kwadratowych

i Magazyny zbiorów 620 756 765,8
2 Hol 100 144 138,4
3 Czytelnie 756 638 552,7
4 Bar kawowy — 24 27,1
5 Sala konferencyjna 40 36 67,7
6 Pracownie bibl. 117 132 215,8
7 Pracownie techn. 46 78 72,1
8 Gabinet dyr. i sekr. 41 42 38,4
9 Pomieszcz. gosp. itp. 115 90 124,4

10 Mieszkanie dozorcy 50 48 54,3

Razem 1885 1988 2 056,7

W entylacja i c.o. — — 96,6
Dod. na komunikację 213,9 296 325,7

Ogółem powierzchnia 2 098,9 m2 2284 m2 2 479,0 m2

Ogółem kubatura 8 047 m3 8 117 m3 8 552,0 m3

Presja groźby zawalenia się stropów lub zamknięcia Biblioteki przez 
woj. inspekcję bhp w  sytuacji lokalowej z końca lat 50-tych była tak 
przemożna, iż dążeniu do podjęcia budowy jak najszybciej dawano pierw
szeństwo przed myślą o zastosowaniu nowoczesnych zdobyczy w budow
nictwie bibliotecznym. W tych latach zaczynały one zresztą dopiero da
wać o sobie znać. Wprowadził je do naszej bibliotekarskiej wiedzy i spo
pularyzował Władysław Piasecki, który przetłumaczył pracę D. E. Beana 
i R. E. Ellswortha: Modularne planowanie bibliotek szkół wyższych (1958), 
a w  1962 r. wydał książkę: Biblioteka. Wprowadzenie do zagadnień bu
dowy. Wobec tego postanowiono oprzeć się na sprawdzonych już rozwią
zaniach tradycyjnych, aby ftie narażać się na ewentualne opóźnienia bu
dowy. Tyle na usprawiedliwienie autora programu, który opierał się na 
tradycyjnym systemie trójdzielnym.

Zjawiska w świecie czytelnictwa, książki i biblioteki znane już od 
wieku, występujące coraz to jaskrawiej, zdają się potwierdzać argumenty-
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propagatorów budownictwa modularnego. Trwająca nadal eksplozja pro
dukcji wydawniczej, zmieniające się metody udostępniania zbiorów, nie- 
trwałość taśmy mikrofilmowej, przedkładanie przez czytelnika książki 
nad mikrofilm i czytnik —  oto m. in. powody, które muszą pozwalać 
bibliotekarzowi na operowanie przestrzenią gmachu w sposób możliwie 
swobodny. Funkcje bibliotecznych wnętrz muszą być zmienne dlatego, 
że zmianom ulegają funkcje bibliotek, metody ich pracy, narzędzia in
formacji. Ta myśl leży u podstawy koncepcji budownictwa modularne
go: maksimum przestrzeni o jednolitych wymiarach i jednolicie obcią- 
żalnej, minimum ścian wewnętrznych, ustabilizowanie w zasadzie tylko 
funkcji takich, jak klatki schodowe, piony rur wodno-kanalizacyjnych, 
zespoły wejściowe itp. Pozostałe przestrzenie to wnętrza, którymi czy to 
przy pomocy przesuwalnych ścianek, czy też mebli dowolnie może ope
rować bibliotekarz, przeznaczając na przykład dotychczasowe pracownie 
na magazyny, mieszając przestrzenie magazynowe ze stanowiskami czy
telniczymi, ze stanowiskami pracy itp.

Czy zastosowanie tego typu budownictwa bibliotecznego powinno być 
regułą, czy należało zastosować je do naszego gmachu? Jeśli się weźmie 
pod uwagę daleką przyszłość, na pytanie to należałoby odpowiedzieć 
pozytywnie, zwłaszcza przy braku zapewnienia gmachowi możliwości 
organicznej rozbudowy. W sytuacji aktualnej, gdy czytelnie zdają się 
posiadać dostatecznie dużo miejsc, gdy magazyny zbiorów będą mogły 
jeszcze przez dwanaście do piętnastu lat przyjmować nowe wpływy, licząc 
ok. 7 tys. wol. nabytków rocznie, to na tę krótką metę budynek Biblio
teki WSE jest przystosowany do pełnienia zadań określonych jej charak
terem jako zakładu naukowego, organizatora warsztatu dla prac badaw
czych i warsztatu dydaktycznego dla studiującej młodzieży.

Mankamenty

Ten piękny gmach biblioteczny dostosowany w zasadzie do spełnia
nia określonych funkcji i odznaczający się miłą atmosferą wnętrz wyka
zuje jednak szereg mankamentów strukturalnych, które wyliczymy po
niżej.

Należy do nich zespół wejściowy, którego niedostatki zostały już opi
sane. Należy do nich także organizacja, a raczej jej brak w zakresie 
pierwszej fazy obiegu książki, tj. „wejście” książki do gmachu. Jej droga 
została zdeterminowana dwiema równoległymi biegnącymi obok siebie 
windami. Obieg książki między magazynem, wypożyczalnią, stacją ob
sługi czytelników i pracowniami jest w ten sposób dostatecznie zabezpie
czony i zamknięty przed niepowołanymi osobami. Jednakże wpływ książ
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ki do gmachu nie znalazł właściwego rozwiązania, ponieważ boczne wej
ście jest niewygodne zarówno dla pieszych, jak i dla pojazdów. W tej 
sytuacji paczki z książkami donoszone są z reguły przez wejście główne.

Bardzo niefortunnym rozwiązaniem okazało się osadzenie dwóch dol
nych kondygnacji, przeznaczonych strukturalnie (wysokość 2,28 m plus 
0,30 m) na magazyny zbiorów. W swej części zachodniej, od ulicy, są 
one wpuszczone w ziemię, wskutek czego cała ta partia pierwszej kon
dygnacji jest narażona na chłód, a ponadto okna jej wzdłuż opadającego 
terenu znajdują się na poziomie ulicy. W tej sytuacji nic nie zabezpiecza 
magazynów przed włamaniem (przez proste wybicie szyby). Nie udało 
się dotychczas skłonić dysponentów funduszów przeznaczonych na re
monty do okratowania tych okien.

Chłód panujący w dolnej zwłaszcza kondygnacji powoduje w mie
siącach cieplejszych, gdy gmach nie jest opalany, skraplanie się wilgot
nego powietrza napływającego z zewnątrz. Wilgoć w obu magazynach 
wzrasta wskutek tego tak silnie, że hydrometry wykazują w dolnym 
magazynie do 100°, a w górnym do 80° wilgotności.

Niefortunnym rozwiązaniem jest także zwrócenie magazynów ku 
południowi i to w dodatku z ciągiem okien wzdłuż obu kondygnacji; 
ograniczenie wysokości tych okien tylko do 1/2 m nie hamuje dosta
tecznie penetracji promieni słońca do wnętrza magazynów.

Wreszcie położenie magazynu „dolnego” poniżej „górnego” nieco po
wyżej poziomu ulicy ułatwia także przedostawanie się kurzu ulicznego 
i spalin samochodowych, tak szkodliwych dla książek.

Mankamentem koncepcji projektu architektonicznego było też, na
szym zdaniem, umieszczenie katalogów w holu, gdzie panuje ruch osób 
udających się czy to do czytelń, czy też do innych agend biblioteki. 
W chwili, gdy uwolnione zostaną pomieszczenia zajęte aktualnie przez 
katedry, jedno z nich będzie przeznaczone na sale katalogowe, drugie 
na czytelnię profesorską.

Podlegające dyskusji jest też usytuowanie sali przeznaczonej na in
formację naukową i czytelnię bibliograficzną na pierwszym piętrze. Na
leżałoby ją raczej ulokować w pobliżu głównych czytelń (ogólnej i cza
sopism), na drodze większości czytelników.

Jako drugorzędny mankament strukturalny gmachu ocenić wypada 
poprowadzenie bocznego korytarza na pierwszym piętrze między salą 
pracowni bibliotekarskiej (gromadzenia zbiorów) i pracowni technicz
nych. Przestrzeń tego korytarza powinna była posłużyć do poszerzenia 
powierzchni omawianych pracowni, w tym ciemni.

Podobnie na stratę powierzchni odpisać trzeba część korytarza przy 
barze kawowym, która mogła była posłużyć do rozszerzenia przestrzeni 
baru.

Przegląd biblioteczn y 1/1972 s
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Oprócz wyżej omówionych poważniejszych mankamentów do mniej
szych zaliczyć należy następujące:
1) Brak miejsca do swobodnego przeprowadzenia szyn do zasłon po

między podwieszonymi siatkami a górnymi krawędziami okien.
2) Brak mechanicznej wentylacji w  barze kawowym (jeden przewód 

grawitacyjny jest zupełnie niewystarczający).
3) Brak przewodów wentylacji mechanicznej w kilku salach na pierw

szym piętrze.
4) Zainstalowanie całego systemu rur centralnego ogrzewania przy 

świetlikach w salach pierwszego piętra; rury te mają służyć do sta
piania śniegu na świetlikach, jednakże wpływają ujemnie na wygląd 
estetyczny wnętrza.

5) Nie najkorzystniejszym rozwiązaniem było stworzenie dwóch niejako 
stref klimatycznych; jedna z nich, obejmująca na pierwszym piętrze 
pracownie, na wysokim parterze —  czytelnie, a na dwóch dolnych 
kondygnacjach —  magazyny, zwrócona została na południe, druga 
sttpefa, w której znalazły się przede wszystkim celki indywidualne 
i hol — na północ. Celki właśnie straciły na tym ukierunkowaniu, 
gdyż latem są zbyt chłodne, a zimą trudne do ogrzania.

6) Wiele zastrzeżeń budzą siatki podwieszone pod sufitem, których za
daniem, w myśl koncepcji projektanta, jest zasłonięcie przewodów 
oświetleniowych i wentylacyjnych. Dały one w efekcie:
a. obniżenie o ca 35 cm wysokości pomieszczeń, w których zostały 

zainstalowane (przyjemne wrażenie sprawia jednak uzyskane dzię
ki nim rozproszenie światła);

b. tak duże utrudnienie przy usuwaniu kurzu, iż w ciągu trzech lat 
eksploatacji nie stało sił lub środków na koszty sprzątania;

c. kryjąc przewody, zasłoniły także ładną kasetonową konstrukcję 
stropu, która, rzec można, prowokowała wprost do wkomponowa
nia w kasetony elementów oświetleniowych (co prawda, przewo
dy wentylacyjne zostałyby w takim przypadku odkryte). Od kie
rownictwa Biblioteki wyszła w toku prac budowlanych propozy
cja zrezygnowania z siatek. Udało się to osiągnąć tylko w odnie
sieniu do holu na wysokim parterze i kilku sal na I piętrze.

7) Zastosowane w całym gmachu oświetlenie jarzeniowe, w  zasadzie 
wystarczające, wykazywało w ciągu pierwszego roku eksploatacji 
(prawie rok okrągły) poważny mankament —  lampy jarzeniowe brzę
czały w części pomieszczeń. Zwłaszcza w czytelniach było to nie do 
zniesienia. Kosztem dużych dodatkowych nakładów i pracy udało się 
tę niebłahą usterkę usunąć.

8) Wiele do życzenia pozostawia nadal instalacja wentylacyjna. Me
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chaniczny nawiew oraz nagrzewnice powietrza działają bardzo nie
sprawnie, co wypada położyć na karb wadliwego wykonawstwa.
Pomieszczenia gmachu połączone zostały liniami telefonicznymi z cen

tralką zainstalowaną w sekretariacie i 15 aparatami telefonicznymi.
Ogólny koszt budowy -wraz z wyposażeniem wyraził się kwotą 

8 500 000 zł, w tym wyposażenie w zaokrągleniu 1 700 000 zł.
Starania kierownictwa Biblioteki w kierunku uzyskania małego fun

duszu na koszty konsultacji u specjalisty-bibliotekarza w celu przedło
żenia mu do oceny projektu koncepcyjnego nie powiodły się. Dopiero 
w końcowej fazie prac nad dokumentacją Komisja Oceny Projektów In
westycyjnych wyraziła zgodę na powierzenie koreferatu do projektu 
technologicznego bibliotekarzowi —  znawcy problemów budownictwa 
bibliotecznego. W tym stadium prac projektowych opinia jego już nie 
mogła mieć poważniejszego wpływu na losy projektu, który zresztą w  
zasadniczych jego założeniach zaakceptowała.

Zalety i wady gmachu oraz okoliczności, w jakich powstawał, usiło
waliśmy wykazać i opisać z nadzieją, że intencja naszych uwag zostanie 
odczytana z życzliwością, jaką dyktuje obiektywizm i troska o dosko
nalszą realizację przyszłych budynków bibliotecznych.

W sumie gmach Biblioteki WSE w Sopocie jest obiektem pięknym. 
Jednakże jego wady musiały zostać omówione ku nauce i przestrodze 
przyszłych „programistów” i projektantów.

* * *

Generalny wniosek wypływający z tego omówienia można streścić 
następująco:

Gmach biblioteczny jest instrumentem pracy bibliotekarza w  okreś
lonym środowisku czytelniczym —  dlatego też właśnie on musi mieć za
pewniony głos decydujący w toku każdej fazy budowy w zakresie funk
cjonalnych rozwiązań wnętrz gmachu. Nie trzeba podkreślać, że kompe
tencje bibliotekarza powinny być wysokie: musi on posiadać obok grun
townych kwalifikacji bibliotekarskich głęboką znajomość problematyki 
budownictwa bibliotecznego i znać z autopsji najnowocześniejsze reali
zacje nie tylko w kraju, lecz i za granicą. Zdając sobie sprawę z pozy
tywnych rozwiązań w  poszczególnych obiektach, powinien umieć zesta
wić i porównać różnorodne rozwiązania, nie tracąc umiejętności całościo
wego spojrzenia na obiekt orpz zachowując zdolność wyboru właściwego 
rozwiązania.

Niżej podpisany był autorem programu Biblioteki WSE w Sopocie 
i przedstawicielem użytkownika na każdym etapie budowy, w rozmo
wach z architektem, na posiedzeniach KOPI, jak również wobec władz
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i zainteresowanych instytucji. Zwiedził wszystkie nowe (i nie tylko no
we) obiekty biblioteczne w Polsce. Starał się też zebrać najcelniejszą li
teraturę na temat budownictwa bibliotecznego zarówno krajową, jak
i zagraniczną, co mu się udało, zwłaszcza w zakresie tej ostatniej, tylko 
w bardzo niewielkiej mierze.
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MIĘDZYNARODOWY ROK KSIĄŻKI 1972

Na 83 sesji Rady W ykonawczej UNESCO (sierpień-wrzesień 1969 r.) przedsta
wiciel ZSRR wystąpił z wnioskiem o proklamowanie w  1972 r. „Międzynarodowego 
roku popierania książki, bibliotek i czytelnictwa” . Projekt ten przedłożony na po
siedzeniu X V I sesji Konferencji Generalnej w  listopadzie 1970 r. został jedno
myślnie uchwalony. Tak w ięc w  1972 r. ludzkość będzie obchodziła —  w  dwa lata 
po Międzynarodowym Roku Oświaty —  M iędzynarodowy Rok Książki.

Głównym  celem „Roku”  będzie skupienie uwagi publicznej na szczególnej roli 
i nowych funkcjach książki, które spełnia" ona we współczesnym życiu społecznym. 
Podejm owane będą specjalne akcje w  skali m iędzynarodowej i narodowej, m ające 
za zadanie popieranie produkcji książek, rozwijanie czytelnictwa, a co za tym  idzie 
—  upowszechnianie wiedzy i oświaty wśród najszerszych kręgów społeczeństw.

Wszyscy zainteresowani, a zwłaszcza środowiska profesjonalnie związane z książ
ką, powinni uczestniczyć w  realizacji obszernego planu obchodów „Roku” . Proble
m y dotyczące funkcji i miejsca książki w e współczesnym społeczeństwie budzą co
raz żywsze zainteresowanie i niejednokrotnie były już tematem specjalistycznych 
konferencji problem owych międzynarodowego forum  UNESCO. M. in. na X III Kon
ferencji Generalnej podkreślono wagę książki w  upowszechnianiu i realizacji m ię
dzynarodowego programu łączności kulturalnej i naukowej. Na X IV  Konferencji 
zaaprobowano długofalowy plan upowszechnienia książki i czytelnictwa w  krajach 
rozwijających się. Zgodnie z tym planem odbyły się już trzy konferencje regio
nalne, z których pierwsza, dla krajów  A zji, miała miejsce w  1966 r. w  Tokio, 
druga, dla spraw Afryki, odbyła się w  1968 r. w  Akrze, trzecia, poświęcona spra
wom  książki w  Am eryce Łacińskiej, obradowała w 1969 r. w  Bogocie, W  począt
kach 1972 r. planuje się podobną konferencję dla krajów  arabskich. Konferencje 
regionalne były poświęcone roli książki' w  rozwoju ekonomicznym i społecznym 
krajów  w  tych regionach świata.

Wspomniane w yżej konferencje oraz liczne zawodowe organizacje międzynaro
dowe (bibliotekarzy, księgarzy, w ydaw ców  itp.) zwracały uwagę na konieczność 
opracowania planu rozwoju czytelnictwa zarówno w  poszczególnych krajach, jak  
i  w  skali międzynarodowej. I tak zrodziła się myśl proklamowania M iędzynarodo
w ego Roku Książki w  celu zwrócenia uwagi całej ludzkości na ten ważny nie
zmiernie problem  —  upowszechnienia książki, jako środka m iędzynarodowego po
rozumienia się, jako dźwigni w  rozw oju kulturalnym i gospodarczym świata oraz 
poszczególnych krajów.

Nasza międzynarodowa organizacja bibliotekarska (IFLA) podjęła inicjatywę 
odbycia w  Bellagio (W łochy) pierwszego wspólnego spotkania reprezentantów m ię
dzynarodowych stowarzyszeń zawodowych dla przedyskutowania form  udziału tych 
organizacji w  programie obchodów „Roku” . Uczestniczyli w  niej m. in. przedsta
w iciele FID —  Międzynarodowej Federacji Dokumentacji, C IAŁ —  Międzynarodo
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w ej W spólnoty Stowarzyszeń Księgarzy, CISAC — M iędzynarodowej Konfederacji 
Związków Autorów i Kom pozytorów oraz Międzynarodowej Unii W ydawców. Szcze
gółowy plan udziału Polski w programie obchodów „Roku”  przygotowany zostanie 
pod kierunkiem Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO.

UNESCO rozpoczęło realizację programu Międzynarodowego Roku Książki w 
momencie powzięcia przez X V I Konferencję Generalną odpowiedniej uchwały
o  proklamowaniu „Roku” . Tak więc, mimo iż międzynarodowy organ do spraw 
koordynacji działalności związanej z realizacją omawianego programu powołany 
zostanie oficjalnie nieco później, już w  najbliższym czasie planuje się m. in. odby
cie międzynarodowego kolokwium w  celu przedyskutowania form  usprawnienia 
wolnego obiegu książki. Przygotowywane sa studia nad sytuacją książki w  świecie, 
oparte na raportach konferencji regionalnych, obrazujących sytuację książki w  kra
jach słabo rozwiniętych. Publikacja ukaże się w  r. 1972. Przystępuje się do reali
zacji filmu dokumentalnego o procesach produkcji i dystrybucji książki. Przewi
duje się wydanie specjalnych numerów Courrier de VUNESCO i opublikowanie 
artykułów na temat książki w  Informations UNESCO, a także uwzględnienie tej 
problematyki w  programach radia i telewizji. W  projekcie budżetu UNESCO na 1. 
1971 i 1972 przewidywane są specjalne kredyty dla państw członkowskich, które 
przedłożą plany swego działania.

Mając na uwadze interesy krajów słabo rozwiniętych, UNESCO inspirować 
będzie produkcję książek w  językach narodowych, zwłaszcza lektur i dzieł pom oc
niczych. Ułatwiać będzie produkcję i dystrybucję książki taniej, przeznaczonej dla 
czytelnika masowego. A by właściwie przedstawić doniosłą rolę książki w  procesie 
nieustannego kształcenia, cała uwaga kierowana będzie przede wszystkim na pro
dukcję i przydatność praktyczną podręczników i wydawnictw encyklopedycznych. 
Będzie się także dążyć do pełnej dostępności publikacji naukowych i technicz
nych oraz dzieł pomocniczych. W związku z tym ostatnim zamierzeniem nabiera 
szczególnej wagi sprawna i szeroka współpraca międzynarodowa w  zakresie pro
dukcji i upowszechniania książki. UNESCO będzie się zajmować gromadzeniem 
oraz analizą dokumentów na temat swobodnej wymiany inform acji w  skali m ię
dzynarodowej, będzie rozpowszechniać inform acje o możliwościach takiej wym ia
ny, a także inspirować, zgodnie z planem ogólnym, swobodny obieg książek i m a
teriałów niezbędnych do ich produkcji. Poszczególne państwa będą miały możność 
przystąpienia do Umowy Międzynarodowej o wolnym  obiegu książki. Umowa ta 
dotyczy przede wszystkim dzieł o charakterze naukowym i kulturalnym oraz pod
ręczników. Obejmie ona także międzynarodową wymianę publikacji i wydawnictw 
urzędowych. Kraje, które odczuwają brak dewiz na zakup wydawnictw nauko
wych, będą mogły przystąpić do systemu bonów, które umożliwią im otrzyma
nie najpotrzebniejszych publikacji. Próbuje się w  ten sposób złagodzić ogranicze
nia dewizowe przy obrocie książką —  ze szczególnym uwzględnieniem interesów 
krajów słabo rozwiniętych. Podejm ie się wysiłki w  celu obniżenia celnych taryf 
wywozowych dla publikacji. Rozważa się także w  niektórych krajach możliwość 
gratisowej dystrybucji podręczników szkolnych.

Mobilizacja wysiłków daje okazje powołania do życia narodowych rad książki, 
instytutów badawczych i innych organów służących narodowym i międzynarodo
wym  interesom książki. Postuluje się skupienie uwagi badaczy m. in. na następu
jących tematach: książka w  kulturze narodowej, nawyk lektury jako środek w  
zwalczaniu analfabetyzmu, możliwości uproszczenia fonetycznej strony alfabetu 
w celu ułatwienia lektury fezieciom i korzystającym z książek w  językach obcych.

Do ważniejszych inicjatyw wspólnych dla wszystkich stowarzyszeń i organi
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zacji zawodowych należy zapowiedź opracowania Międzynarodowej Karty Książ
ki w  oparciu o  Statut Książki, przygotowywany na M iędzynarodowy Kongres W y
dawców. Tematyce „Roku” służyć będą także Międzynarodowe Targi Książki, które 
odbędą się między innymi w  Warszawie, Frankfurcie nad Menem i Nicei. Będą 
organizowane ponadto Tygodnie i Festiwale Książki, gdzie szczególnie propago
w ać się będzie literaturę dziecięcą i książki techniczne. Powoła się także zespół do 
spraw organizacji targów książki i wystaw dla krajów  tego samego lub zbliżonego 
kręgu językowego.

W okresie trwania „Roku”  organizować się będzie międzynarodowe spotkania 
młodych wydawców, księgarzy, bibliotekarzy i pisarzy. Wspólna sesja IFLA i FID 
odbędzie się w  Budapeszcie, autorzy i kompozytorzy spotkają się w  Meksyku, w y
dawcy w e Francji, księgarze w  Waszyngtonie. Wszelkie instytucje związane z książ
ką obowiązane będą organizować dla wszystkich zainteresowanych (głównie dla 
uczniów i studentów) „dni otwartych drzwi” .

Zakładając, że podejm ie się w  1972 r. w iele wspólnych inicjatyw, przygotowano 
szereg propozycji dla poszczególnych organizacji międzynarodowych.

W ydawcy ustalili specjalną nagrodę z okazji Międzynarodowego Roku Książki; 
będzie się prem iować najlepiej wydane podręczniki szkolne oraz te dzieła, które 
zyskały największą liczbę tłumaczeń i wydań. M łodym  pisarzom i tłumaczom w y 
daw cy przyznają stypendia wyjazdowe w  celu zapoznania się z procesem tworze
nia książki w  różnych krajach. Wydawnictwa krajowe zwiększą także produkcję 
i  reklamę taniej, dobrej książki masowej.

Księgarze organizować będą specjalne kursy w  celu unowocześnienia metod 
sprzedaży oraz eksperymentowania w  handlu książką. Wydana zostanie obszerna 
publikacja o współczesnych metodach sprzedaży wydawnictw, podająca obowiązu
jące normy zawodowe w  tej dziedzinie. Przed rozpoczęciem „Roku”  zostaną otwar
te wzorcowe księgarnie, stosujące najnowocześniejsze metody eksponowania i sprze
daży książki. Księgarze zorganizują M iędzynarodowy Tydzień Książki, poświęcony 
głównie książce dziecięcej. Poszczególne stowarzyszenia księgarzy prowadzić będą 
intensywne badania rynku na szczeblu krajowym  i regionalnym.

Pisarze planują z okazji „Roku”  przyznawanie różnych nagród literackich. Po 
raz pierwszy w  1972 r. przewiduje się utworzenie nagród państwowych za naj
lepszą książkę dla dzieci. Przewiduje się również potrzebę ustanowienia specjal
nych nagród państwowych za wybitne dzieła literackie służące ideom upowszech
nienia książki. Dostrzega się ponadto potrzebę przedstawienia poszczególnym pań
stwom  projektu m iędzynarodowej um owy dotyczącej prawa autorskiego. Specjalne 
badania pozwolą ocenić jego rolę w  obronie i popieraniu interesów twórców. Zw ró
c i  się także uwagę opinii publicznej na problemy zawodowe tłumaczy. Specjalny 
konkurs M iędzynarodowej Federacji Tłumaczy powinien przyczynić się do zwięk
szenia liczby i podniesienia poziomu tekstów tłumaczonych.

Najbardziej interesują nas zadania stawiane organizacjom bibliotekarzy i do
kumentalistów. Podkreślić należy, że M iędzynarodowy Rok Książki daje m ożli
wości uzyskania dodatkowych środków na rozwój bibliotekarstwa, i to zarówno 
w  planach ogólnopaństwowych, jak regionalnych i lokalnych. Wszystkie państwa 
uczestniczyć będą w  długofalowym  rozwoju sieci i usług bibliotecznych różnych 
typów. W  ciągu '1971 r. zostanie opracowany wzorzec nowoczesnej biblioteki, który 
w  czasie trwania „Roku”  będzie obiektem specjalnych obserwacji naukow o-ba
dawczych w  różnych krajach. M iędzynarodowy Rok Książki daje także okazję do 
reedycji w  językach narodowych najważniejszych publikacji oraz najlepszych pod
ręczników z zakresu bibliotekoznawstwa. A by książka stała się istotnie powszech
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nie dostępna, należy pogłębić współpracę bibliotek z innymi instytucjami zajmu
jącym i się działalnością kulturalną, oświatową i naukową. Należy scentralizować 
niektóre imprezy „Roku”  na danym terenie, np. wprowadzić do planów lokalnych 
tygodnie i dnie bibliotek, organizować na terenie miasta wystawy, udostępniać 
sw oje zbiory i pomieszczenia w  celu organizowania imprez innych instytucji. Także 
problemy wymiany wydawnictw między bibliotekami w  skali lokalnej i m iędzy
narodowej, jako niezmiernie ważne, powinny być przedmiotem badań naukowych.

Naczelnym zadaniem organizacji narodowych i międzynarodowych, które sku
piają specjalistów w  zakresie sztuki typograficznej, powinno być stworzenie takiej 
książki, która swym wyglądem zewnętrznym będzie dostosowana do potrzeb wszy
stkich kręgów czytelniczych na świecie. W  związku z tym planuje się podjęcie 
badań nad techniką produkcji książki oraz czytelnością poszczególnych krojów  
pism drukarskich, popieranie wszelkich eksperymentów w  dziedzinie nowych m e
tod produkowania książki, przyznawanie nagród dla nowatorów i wreszcie orga
nizowanie wystaw najpiękniej wydanych książek.

W  świetle zasygnalizowanych wyżej projektów  UNESCO związanych z obcho
dami Międzynarodowego Roku Książki, sprawą zasadniczą obecnie jest określenie 
przez poszczególne instytucje i stowarzyszenia możliwości własnego wkładu i udzia
łu w  realizację założeń „Roku” . Nigdy nie było bardziej konieczne, aby również 
biblioteki uświadomiły sobie dokładnie własne bieżące potrzeby i możliwości oraz 
zacieśniły współpracę z pokrewnymi instytucjami, aby wspólnie realizując nałożone 
obowiązki lepiej wypełnić nowe zadania.

Cecylia Duninowa

O pracowano na podstaw ie: A n n ie  Internationale du L ivre  —  R apport et P ropositions du  
D lrecteur Cśneral. UNESCO. Con ference G ćnćrale Seizi&me session. Paris 1970. Por. też: 
„K siążka dla w szystkich”  tem atem  M iędzynarodow ego Roku Książki. B iu letyn  P olskiego K o 
m itetu  do Spraw  U N ESCO  1971 nr 6 s. 23-24.

KONWENCJE UNESCO W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEJ 
WYMIANY WYDAWNICTW

Problem międzynarodowej wymiany wydawnictw ma już bogatą literaturę1. 
W  Polsce na ten temat do niedawna jeszcze niewiele pisano, a zatem zagadnienia 
te nie są dostatecznie znane poza kręgiem osób zawodowo zajm ujących się pro
blematyką międzynarodowej wymiany wydawnictw.

W ostatnich latach polska literatura tego przedmiotu wzbogaciła się o szereg 
nowych pozycji2. Prace te stanowią próbę spopularyzowania w  kraju zagadnień 
międzynarodowej wymiany wydawnictw, która jest wartościowym  źródłem uzu

1 Por. m . in .: J. L . D  a r g e n t : Les nouvelles conventions internationales d’echange. 
B ruxelles 1960; H andbook on the International exchange o f publications. 2 ed. Paris 1964 
UNESCO.

Jr™- ®łA bC5Lyński: M iędzynarodow a w ym iana publikacji. Prz. bibliot. E . 31:1963 z. 2 
s. 65-78; K . S t a c h o w s k a :  Zagadnienie w ym ian y w ydaw nictw  Biblioteki P A N  w  Krakow ie. 
R ys historyczny —  stan obecny. R ocz. Bibliot. P A N  w  K ra k o w ie . R . .10:1964 s. 12-35* L . Ł o ś '  
Efektyw ność zagranicznej w ym ian y w ydaw nictw  P A N . P rz. bibliot. R . 36:1968 z. 3/4 s. 301-320* 
— Wy mi a na  zagraniczna w ydaw nictw  naukow ych i niektóre aspekty je j efektyw ności w  PAN *  
Nauka Polska  R. 16:1968 nr 1 s. 77-91; J. R a d o ż y c k i :  z  dziejów  w ym ian y w ydaw nictw . 
R o cz-1 bibliot. R. 14:1970 z. 3/4 s. 875-920; L . Ł o ś ,  J. R a d o ż y c k i :  P roblem y m iędzynaro
dow ej w ym ian y w ydaw nictw  Polskiej Akadem ii N auk. W rocław  1970 s. 146, n lb . 2.
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pełniania zbiorów bibliotecznych. W  publikacjach tych problematyka międzynaro
dowej wymiany wydawnictw została przedstawiona głównie na podstawie do
świadczeń bibliotek sieci Polskiej Akademii Nauk, a w  szczególności tych, które 
prowadzą ożywioną wymianę (Instytut Zoologiczny PAN, Instytut Geografii PAN, 
Biblioteka PAN w  Krakowie i in.). Autorzy wykazują korzyści płynące ze stoso
wania tej form y uzupełniania zbiorów oraz wskazują na konieczność i m ożliwość 
intensyfikacji wymiany, zwłaszcza w obec trudności uzupełniania zbiorów w  drodze 
zakupów dewizowych.

Niedostateczne zaopatrzenie bibliotek w  zagraniczną literaturę naukową, 
a zwłaszcza w  wydawnictwa ciągłe, hamuje dopływ inform acji naukowej o  osiąg
nięciach nauki światowej, zubożając w  ten sposób warsztat naukowo-badawczy 
placówek naukowych. Szczególnie dotkliwie odczuwa się to w  dziedzinie nauk 
ścisłych i technicznych. Trudności te w  znacznym stopniu łagodzi stała, bezpośred
nio i systematycznie prowadzona zagraniczna wymiana wydawnictw.

Międzynarodowa wymiana wydawnictw nie jest wynalazkiem nowym, ma ona 
w  świecie naukowym sw oją  historię, a w  wielu instytucjach głęboko zakorzenioną 
tradycję. Biblioteki średniowieczne już w  IX  stuleciu wymieniały między sobą 
rękopisy. W  X V  i X V I w. księgarze, wydaw cy i komisjonerzy wymieniali sw oje  
publikacje.

Współczesna międzynarodowa wymiana- oparta jest na dobrowolnym  porozu
m ieniu kontrahentów, którzy zobowiązali się do wzajem nych świadczeń. Początki 
tak rozumianej wymiany sięgają X V II w., a już na początku X IX  w., b o  w  1817 r., 
ukazuje się pierwsza wielostronna umowa, tzw. „konwencja marburska” , która 
dała początek działalności instytucji Akademischer Tauschverein, organizującej w y 
mianę publikacji między 17 uniwersytetami3.

Wiek X IX  obfituje w  wiele inicjatyw na polu wym iany publikacji oraz dru
ków  urzędowych. Niemałą rolę odegrał tu A. Vattemare, który z wielkim  zapałem 
propagował ideę wymiany zagranicznej na obu półkulach. Dzięki niemu powstaje 
szereg instytucji zajm ujących się wymianą. Tak np. w e Francji powołano do życia 
Agence Centrale Universelle des Echanges Internationaux, a w  USA Smithsonian 
Institution4.

Ukoronowaniem poszukiwań form  organizacyjnych w  zakresie wym iany w y
dawnictw i druków urzędowych było uchwalenie w  1886 r. w  Brukseli dwóch m ię
dzynarodowych konw encji w  tej sprawie.

Konwencja A  dotyczyła m iędzynarodowej wym iany druków urzędowych oraz 
wydaw nictw  naukowych i literackich, konwencja B regulowała wymianę dzienni
ków  urzędowych i dokumentów parlamentarnych. Pierwszą ratyfikowało 21, a dru
gą 16 państw5.

W  sformułowaniu przepisów konw encji brukselskiej A  bardzo szybko ujaw niło 
się źródło je j przyszłych niedoskonałości. Konwencja powołała do życia krajowe 
centralne ośrodki wymiany, nie miały one jednak możliwości przejawiania szerszej 
inicjatywy, prowadzenia działalności inform acyjnej i koordynacyjnej. Scentralizo
wanie w  jednym  ośrodku krajowym  całej wymiany nie wytrzym ało próby życia. 
Wskutek tych braków konw encja nie przyciągnęła zbyt wielu państw, a te które 
do niej przystąpiły, bardzo rozmaicie stosowały je j zasady.

Polska bardzo szybko, bo już w  1921 r., zdecydowała się przystąpić do obu. 
konwencji. W  tym samym roku utworzono w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych

• D a r g e o t :  Les nouvelles conventions ... s. 13 i nast.
* J. L . D  a r  g  e n t : A lexan d re  Vattem are. B ulletin  d e  V U nesco it I’in ten tion  d es b ł -  

blioth eqaes. V ol. 18:1964 nr 3 s. 157.
6 H andbook on  the International exchange ... s. 61, 62.
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Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw, przeniesione w  1928 r. do Biblio
teki Narodowej.

W ciągu dwudziestolecia międzywojennego wymiana zagraniczna wydawnictw 
w  Polsce rozwinęła się dość znacznie. Stanowiła ona najpoważniejsze źródło na
bytków zagranicznych w  wielu bibliotekach. Przedstawiciele polscy uczestniczyli 
w  licznych zjazdach i konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Ligę 
N arodów (w 1924 r.), organizacje bibliotekarzy i bibliofilów (np. w  Pradze w  1926 r., 
w  Rzymie i W enecji w  1929 r., w  Madrycie w  1935 r.). Przedmiotem tych spotkań 
była próba zmiany konwencji z r. 1886 w  celu usprawnienia wymiany wydawnictw 
i podniesienia je j efektywności.

Utworzona w  1945 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, 
Nauki i Kultury (UNESCO) podjęła starania w  celu ożywienia wymiany i usunię
cia negatywnych skutków II w ojny światowej na tym polu. UNESCO dążyła do 
rozwoju wymiany wydawnictw przez: organizowanie międzynarodowych spotkań 
i sympozjów, rozwijanie działalności organizacji międzynarodowych zainteresowa
nych sprawami wymiany, rozpowszechnianie informacji dotyczących wymiany, 
a przede wszystkim je j rozszerzanie przez przygotowywanie, uchwalanie i wprowa
dzanie w  życie nowych konwencji.

Dzięki staraniom UNESCO w  dniu 5 grudnia 1958 roku uchwalone zostały na
stępujące umowy międzynarodowe:
1. Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw.
2. Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydaw nictw  urzędowych 
i dokumentów rządowych.

Postępowanie zmierzające do ratyfikacji przez Polskę tych konwencji trwało 
niestety stosunkowo długo. Dopiero 19 grudnia 1969 roku Rada Ministrów powzięła 
Uchwałę Nr 221/69 w  sprawie ich zatwierdzenia.

17 stycznia 1970 roku Rada M inistrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej po
dała do wiadomości, że „po zaznajomieniu się z powyższymi konwencjami Rada 
Ministrów uznaje je za słuszne zarówno w  całości, jak i każde z postanowień w  
nich zawartych; oświadcza, że wymienione konwencje są zatwierdzone i przyjęte 
oraz przyrzeka, że będą one w  pełni przestrzegane”6.

Oficjalne teksty obu konwencji w  językach: polskim, angielskim, francuskim, 
hiszpańskim i rosyjskim ogłoszone1 zostały w  specjalnym załączniku do nr 8 
Dziennika Ustaw z 1971 r.

Z  oświadczeń rządowych z dnia 23 marca 1971 r.7 wynika, że zgodnie z odpo
wiednimi postanowieniami obu konwencji został złożony w  dniu 12 lutego 1970 ro
ku dyrektorowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, 
Nauki i Kultury dokument przyjęcia przez Polskę wymienionych konwencji, które 
w  stosunku do Polski wchodzą w  życie dnia 12 lutego 1971 r. Z  oświadczeń tych 
wynika także, -że każdą konwencję ratyfikowało już łącznie 31 państw, w  tej licz
bie 28 państw ratyfikowało obie.

Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw zakłada, że pań
stwa, które do niej przystępują lub przystąpią, zobowiązują się do popierania 
i ułatwiania wymiany publikacji „zarówno między organami rządowymi, jak i m ię

• T eksty konw encji zam ieszczono w  dziale „W iadom ości U rzędow e”  (Por. s. 113— 123).
7 Ośw iadczenie rządow e z dnia 23 m arca 1971 r. w  spraw ie przyjęcia przez Polskę kon

w encji dotyczącej m iędzynarodow ej w ym ian y w ydaw nictw  sporządzonej w  Paryżu dnia 5 
grudnia 1958 r. Dz. V . nr 8 poz. 90. Oświadczenie rządow e z dnia 23 m arca 1971 r. w  spraw ie  
przyjęcia przez Polskę konw encji dotyczącej m iędzypaństw ow ej w ym ian y w ydaw nictw  urzę
dow ych i dokum entów  rządow ych, sporządzonej w  Paryżu w  dniu 5 grudnia 1958 r. D z. U. 
n r 8 poz. 91.
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dzy pozarządowymi instytucjami oświatowymi, naukowymi, technicznymi lub kul
turalnymi, których działalność nie ma celów  dochodowych”  (art. 1).

Przedmiotem wymiany mogą być wszelkie publikacje o charakterze oświato
wym  i naukowym, kulturalnym, prawnym i inform acyjnym. Przy ustalaniu po
jęcia „publikacja”  wzorowano się na określeniu zawartym w  konw encji dotyczącej 
prawa autorskiego. W  rozumieniu omawianej konwencji UNESCO publikacja ozna
cza egzemplarz reprodukcji dzieła. Przedmiotem wymiany mogą więć być książki, 
dzienniki i czasopisma, mapy i plany, ryciny, fotografie, m ikrofilm y, dzieła m u
zyczne, wydawnictwa dla niewidom ych oraz inne materiały graficzne.

Bardzo ważnym postanowieniem konwencji jest kwestia uprawnień istnieją
cych już biur międzynarodowej wymiany, w  terminologii konwencji zwanych: 
„exchange services” , „services d’echanges” , „servicios de canje” , „służby obmena” , 
w  tekście polskim —  „aparat wymiany” . Państwa przystępujące do konw encji mogą 
przyznać uprawnienia istniejącym już biurom m iędzynarodowej wymiany albo na
dać je  innej instytucji, do której kom petencji należeć powinno:
1. ułatwianie międzynarodowej wymiany, szczególnie przez przesyłanie publikacji,
2. udzielanie porad i inform acji dotyczących m ożliwości wymiany prowadzonej 

przez instytucje w e własnym kraju i instytucje za granicą,
3. popieranie wymiany dubletów.

Chociaż w  postanowieniach konwencji brak wyraźnego sformułowania o szer
szych kompetencjach „aparatu wym iany” , to jednak posiadają one uprawnienia 
koordynacyjne w  skali krajowej. Ta koordynacja dotyczy problem ów i ukierunko
wania wymiany zagranicznej, a nie ich technicznych rozwiązań. Koordynacja obej
m uje także pomoc, instruktaż, inform acje udzielane placówkom  zainteresowanym 
w  rozwoju swoich kontaktów. W  tym miejscu należy też przypomnieć o obowiązku 
przygotowywania rocznych sprawozdań z całokształtu wym iany zagranicznej w  da
nym kraju, które mają być nadsyłane do UNESCO w  celu podejm owania dalszych 
niezbędnych kroków zmierzających do usprawniania wymiany zagranicznej w  skali 
światowej.

W ydawało się, że ratyfikowanie konwencji przez Polskę rozszerzy uprawnienia 
Biura Międzynarodowej W ymiany przy Bibliotece Narodowej, którego działalność 
merytoryczna była w  okresie powojennym  dosyć nikła i sprowadzała się do za
łatwiania skomasowanych przesyłek pocztowych kursujących między Polską a par
tnerami zagranicznymi wielu naszych instytucji krajowych. Tymczasem obserwuje 
się zupełnie niewytłumaczalny fakt. W  nowym  statucie Biblioteki Narodowej za
twierdzonym  zarządzeniem nr 27 ministra kultury i sztuki z dnia 15 kwietnia 
1969 r. Biuro Międzynarodowej Wymiany W ydawnictw znikło jako jednostka orga
nizacyjna Biblioteki Narodowej.

Instytucja, która w  imieniu państwa będzie wykonywała postanowienia kon
wencji, powinna być zaopatrzona w  dostateczne atrybuty władzy i w ysoko kwali
fikowany personel, zdolny do wyciągnięcia największych korzyści dla gromadzenia 
zbiorów bibliotecznych drogą bezdewizowej wymiany. Kwestię tę należy możliwie 
szybko rozstrzygnąć; trudno bowiem pogodzić się z tym, że przystąpienie do kon
w encji nie m iałoby przynieść oczekiwanych korzyści.

W  wielu przytoczonych na wstępie publikacjach z ostatnich lat traktujących
o  wymianie zagranicznej wydawnictw w  Polsce wielokrotnie podkreślano, że naj
większa efektywność wym iany zagranicznej wydawnictw występuje w  Polskiej 
Akademii Nauk. W  związku z tym zachodzi pytanie, czy nie należałoby wykonania 

■konwencji UNESCO i koordynacji wymiany zagranicznej w  skali krajow ej pow ie
rzyć Polskiej Akadem ii Nauk m ającej w  tym zakresie już duży dorobek, dobre
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rozeznanie i największą w  Polsce liczbę kontaktów zagranicznych na obu pół
kulach?

Postanowienia konwencji dają możność korzystania z ulg taryfowych przy 
użyciu wszelkich środków transportowych do przesyłania wydawnictw oraz zwol
nień od opłat celnych przywozowych i wywozowych. W ramach" konw encji do 
wykorzystania jest możność publikowania materiałów inform acyjnych w  organach 
naukowych UNESCO oraz korzystania z opracowań i ogłaszania studiów związa
nych z wykonaniem postanowień konwencji. Państwa, które przystąpią do kon
wencji, mogą uzyskać również pom oc techniczną UNESCO w  zakresie jej realizacji.

Postanowienia konwencji w  niczym nie naruszają zobowiązań przyjętych przez 
państwa na podstawie umów poprzednio zawartych.

Konwencja dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych 
i dokumentów rządowych m ówi na wstępie o znaczeniu wymiany i potrzebie 
uchwalenia tej nowej konwencji międzypaństwowej w  nawiązaniu do aktu bruksel
skiego.

Pierwsze postanowienia konwencji traktują o gotowości państw wymiany swo
ich publikacji urzędowych i dokumentów rządowych na zasadach wzajemności. 
Brak tu form y kategorycznej, pozostawia się państwom swobodę wyboru partnera 
i określenia zakresu wymiany, mogą one zawierać umowy dwustronne w  celu w y 
konania postanowień konwencji lub rozstrzygania zagadnień z niej wynikających.

Przedmiotem wymiany są publikacje wydawane na zlecenie i koszt rządu: 
dzienniki urzędowe, dokumenty, sprawozdania i roczniki parlamentarne oraz inne 
materiały ustawodawcze, wydawnictwa i sprawozdania administracyjne organów 
władz centralnych i regionalnych, bibliografie „krajow e” (narodowe), informatory, 
zbiory przepisów prawnych, orzeczenia sądów i inne publikacje, które zostały 
uzgodnione jako przedmiot wymiany. Postanowienia konwencji nie dotyczą ma
teriałów poufnych, pism okólnych i innych nie przeznaczonych do użytku publicz
nego.

Bardzo istotne postanowienie konwencji mówi, że w  każdym państwie, które 
do niej przystąpi, zadania wymiany materiałów objętych umową spełniają biura 
międzynarodowej wymiany lub inne instytucje centralne, którym te uprawnienia 
zostaną powierzone. One też są odpowiedzialne za wykonanie postanowień kon
wencji. Każde państwo upoważni swoje biuro wymiany lub wytypowaną instytucję 
centralną do zaopatrzenia się w  dokumenty stanowiące przedmiot wym iany oraz 
dostarczy odpowiednie środki niezbędne do wypełnienia tych funkcji. Wykazy 
i ilości publikacji urzędowych i dokumentów rządowych przeznaczonych do w y
miany ustalają na zasadzie wzajemnego porozumienia instytucje upoważnione do 
prowadzenia wymiany.

Tak więc również i ta konwencja zwraca uwagę na potrzebę istnienia w  pań
stwie instytucji upoważnionej do utrzymywania kontaktów w  imieniu państwa.

Obie konwencje nie są pozbawione braków, jak każdy zresztą akt będący w y 
nikiem kompromisów. Mają jednak wiele zalet: po raz pierwszy określiły wyraź
nie, kto może prowadzić wymianę i co jest jej przedmiotem. W obu przypadkach 
sformułowania są szerokie i jasne. Równie szeroko przedstawiony jest przedmiot 
wymiany, który każdorazowo może być bardziej precyzyjnie określony przez uma
w iające się strony. Konwencje unikają sformułowań obligatoryjnych, a ich posta
nowienia mają charakter raczej fakultatywny. Znaczy to, że państwa i instytucje 
mają pełną swobodę w  doborze partnerów, rodzajów  i ilości materiałów będących 
przedmiotem wymiany, a wzajemne świadczenia m ają być dokonywane na zasa
dach korzystnych dla obu stron.
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Nikt nie jest skrępowany w  rozwijaniu stosunków wymiennych, a nadanie 
krajowym  biurom wymiany odpowiedniej rangi daje gwarancję korzyści zarówno 
w  zakresie gromadzenia literatury zagranicznej, jak i propagowania za granicą 
dorobku własnej kultury i nauki.

Możliwości wynikające z przystąpienia Polski do paryskich konwencji są bar
dzo duże; czy je  wykorzystamy —  zależy już wyłącznie od stopnia naszej opera
tywności.

L eon Łoś





S P R A W O Z D A N I A

P R Z E G L Ą D  B IB L IO T E C Z N Y  1972 1

SESJA RADY NACZELNEJ IFLA WE FRANKFURCIE W 1968 R.

Doroczna, 34 z kolei sesja Rady Naczelnej IFLA odbyła się w  dniach 18-24 
sierpnia 1968 r. w e Frankfurcie n. Menem. W  obradach wzięło udział ponad 406 
delegatów i obserwatorów z 33 krajów, a więc znacznie w ięcej nia w  poprzedniej 
Sesji w  Toronto w  1967 r., dokąd przyjechało 312 uczestników z 26 krajów. W pły
nęło na to dogodniejsze położenie Frankfurtu n. Menem, a także w ielowiekowa 
tradycja tego miasta jako ośrodka targów książkowych. Najliczniejsze delegacje 
przybyły, jak  zwykle, z USA (50 osób), W ielkiej Brytanii (38), ZSRR (22), Kanady 
(19), Francji (17). M iejscowa delegacja niemiecka liczyła 85 uczestników. Z krajów  
socjalistycznych najliczniej była reprezentowana Czechosłowacja (12 osób), pozostałe 
delegacje liczyły 2-8 przedstawicieli. Polskę reprezentowało tylko dwóch delegatów 
w  oisobach Jana Baumgarta i Jadwigi Kołodziejskiej.

Obrady Sesji toczyły się w  nowym  gmachu M iejskiej i Uniwersyteckiej B i
blioteki w e Frankfurcie. Jest to duży budynek (kubatura 80 000 m 8) wyposażony 
w e wszelkie nowoczesne urządzenia techniczne, jak dźwigi (6) i transportery (16 
stacji), poczty pneumatyczne z 34 stacjami oraz różnego typu pracownie technicz
ne. Czytelnie i pracownie rozłożone są na 4 kondygnacjach, magazyny zdolne są 
pom ieścić 2,5 mil. wol. Zajm ują one 11 pięter. Obecnie biblioteka ta posiada ok. 
1 mil. wol. zbiorów opracowanych, bieżący w pływ  wynosi ok. 40 000 wol.

W  gmachu tym znalazły się dogodne pomieszczenia zarówno dla obrad ple
narnych, jak i poszczególnych sekcji i komisji. Gospodarzem i organizatorem Sesji 
był dyrektor Biblioteki Clemens Kóttelwesch, znany w  sferach bibliotekarskich 
m. in. jako redaktor Zeitschrift fiir B ibliothekswesen und Bibliographie. W pra
cach organizacyjnych wzięła udział liczna grupa m iejscowych bibliotekarzy z H an- 
sem-Peterem Geh na czele. Udanym eksperymentem podczas obrad było zastąpie
nie tłumaczy przez dobrze znających języki obce fachow ych bibliotekarzy.

Pierwsze posiedzenie plenarne wypełniły przemówienia powitalne delegatów, 
m iejscowych władz i organizacji oraz sprawozdania przedstawicieli IFLA, UNESCO, 
FID. Heski minister kultury prof. dr E. Schutte w itając zebranych podkreślił ko
rzyści płynące z m iędzynarodowej współpracy bibliotek i bibliotekarzy oraz om ó
w ił sytuację bibliotek w  NRF, których główną bolączką jest ciągły jeszcze brak 
m iejsc w  czytelniach studenckich. Nadburmistrz Frankfurtu, prof, dr Brundeit, 
w itający sesję w  imieniu władz miejskich, największy nacisk położył w  swoim  
przemówieniu na wieloletnią tradycję targów książki. W  imieniu niem ieckich sto
warzyszeń bibliotekarskich przywitał uczestników sesji dr Hartwig Lohse, dyrektor 
Biblioteki Uniwersyteckiej w  Dortmund.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Frank Francis, przewodniczący IFLA, 
dyrektor generalny British Museum. Przedstawił on główne założenia opublikowa
nego w  1963 r. długofalowego programu działania IFLA pt. Libraries in the W ork, 
om ówił prace wykonane w  ostatnim pięcioleciu oraz zaplanowane na przyszłość.
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Sprawozdanie z prac organizacji, zaszłe w  ostatnim okresie zmiany personalne 
oraz działalność wydawniczą zreferował sekretarz generalny IFLA Anthony Thom p
son (Londyn), sprawozdanie finansowe złożył skarbnik Preben Kierkegaard (Ko
penhaga). W uroczystym otwarciu Sesji wystąpili też przedstawiciel UNESCO 
Kenneth Roberts i wiceprezydent FID prof. dr H. Arntz.

Tradycyjnie każda kolejna sesja IFLA obraduje pod wybranym hasłem. Takim 
wiodącym  tematem 34 sesji było zagadnienie „Książki i biblioteki w  społeczeń
stwie uprzemysłowionym”. Było ono tematem dwóch referatów wygłoszonych na 
popołudniowym posiedzeniu plenarnym. Obaj referenci, niebibliotekarze, ujęli ten 
problem  w  różny sposób i doszli do krańcowo różnych wniosków. Prof, dr W. Riigg, 
socjolog, rektor Uniwersytetu w e Frankfurcie, wyszedł z założenia, że książka jest 
skutkiem i formą działań zbiurokratyzowanego społeczeństwa, że istnieje m ożli
wość działania jedynie przy pom ocy środków szybkiej komunikacji i inform acji, 
które z powodzeniem zastąpią dotychczasowe funkcje książki. Ostatecznym wnio
skiem referenta było stwierdzenie regresu roli książki w  społeczeństwie uprzemy
słowionym , dla którego jest ona jedynie formą odpoczynku i przyjemności.

Drugi referent dr J. Morpurgo, dyrektor National Book League z Londynu, 
zajął skrajnie odmienne stanowisko. Twierdził, że żyjem y obecnie w  epoce maso
wego czytelnictwa i mimo częstych głosów przepowiadających zmierzch słowa dru
kowanego, książka rozwija się i stale zyskuje na znaczeniu. Rozw ojow i czytel
nictwa sprzyjają nawet, wbrew  pozorom, środki masowego przekazu, jak radio 
i telewizja. Wnioski swoje referent oparł na badaniach prowadzonych w  wysoko 
uprzemysłowionym społeczeństwie angielskim, w  którym co trzeci mieszkaniec 
posiada kartę biblioteczną, a liczba udostępnianych zbiorów wykazuje stale ten
dencję wzrostową.

Właściwe obrady i dyskusje, żywe i interesujące, toczyły się w  czasie posie
dzeń licznych sekcji i komisji. Dwuosobowa delegacja polska nie miała możności 
uczestniczenia w  obradach 21 komisji, wybrała więc najważniejsze posiedzenia, 
z innych zebrano inform acje pośrednie. Najżywszym zainteresowaniem cieszyły 
się obrady sekcji bibliotek narodowych i uniwersyteckich oraz bibliotek specjal
nych, kom isji bibliograficznej i kom isji dla spraw mechanizacji.

W  sekcji bibliotek narodowych szczegółowo om ówiono problem „shared cata
loguing” . Podstawę do dyskusji stanowiły referaty dra F. G. Kaltwassera (Mona
chium) i F. de Vriese (Bruksela), opracowane z punktu widzenia bibliotek euro
pejskich. Referenci wskazali na trudności techniczne i organizacyjne występujące 
przy stosowaniu tego skomplikowanego systemu w  Bibliotece Kongresu w  Wa
szyngtonie oraz kłopoty językowe w  inform acjach katalogowych i bibliograficznych 
utrudniające jego wykorzystanie.

Sprawozdanie dra C. Roedijka, opracowane przy współpracy Marii Razum ow- 
sky (Wiedeń), dotyczyło dotychczasowych osiągnięć i stanu badań historycznych 
w  zakresie bibliologii i bibliotekoznawstwa. Uchwalono rezolucję postulującą pod
jęcie  intensywniejszych badań historycznych w  tej dziedzinie.

Obradom podsekcji bibliotek uniwersyteckich przewodniczył Kenneth Hum
phreys (Birmingham), który przedstawił ciekawy i interesujący temat inform acji 
naukowej bibliotek uniwersyteckich dla handlu i przemysłu. Referat w yw ołał oży
wioną dyskusję, której uczestnicy przedstawili stan inform acji naukowej w  róż
nych krajach. M. in. Jan Baumgart om ówił stan inform acji naukowej w  Polsce. 
W czasie obrad tej podsekcji R olf Kluth (Bremen) m ówił o nowych bibliotekach 
uniwersyteckich w NRF.

Na posiedzeniu kom isji bibliograficznej podstawowy referat wygłosił jej sekre
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tarz dr Gerhard Pomassl (Lipsk). Przedstawił prace prowadzone i planowane przez 
powołaną w  1965 r. kom isję bibliograficzną i szeroko om ówił problematykę prac 
bibliograficznych i dokumentacyjnych w  bibliotekach oraz szereg zagadnień zwią
zanych z bibliografią bieżącą. Nadto krótkie referaty przedstawili: Helmut Rótzsch
0 roli bibliotek narodowych przy tworzeniu systemu inform acji bibliograficznej
1 Gerhard Silvestri (Wiedeń) o bibliografii austriackiej. Skrót referatu H. Saw o- 
niaka o potrzebie opracowania m iędzynarodowej bibliografii przedstawił Jan 
Baumgart w  zastępstwie nieobecnego autora. Referat ten wzbudził szersze zainte
resowanie, szczególnie w  związku z zawartym w nim stwierdzeniem podstawo
w ych braków w  bibliografiach USA i NRF. W czasie obrad tej kom isji przedło
żono też polskie referaty Marii Dembowskiej na temat prac bibliograficznych i do
kumentacyjnych Biblioteki PAN w  Warszawie oraz Hanny Uniejewskiej o pra
cach bibliograficznych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.

Sekcja bibliotek specjalnych obradowała pod przewodnictwem Karola A . Baera 
(Waszyngton). Podstawowe referaty wygłosili E. J. Coates (Londyn) na temat kom 
puteryzacji w  British Technology Index, A. Gropp na temat działalności b iblio
graficznej w  bibliotekach specjalnych Ameryki Łacińskiej oraz M. Chauveinc
o pracach nad bibliografią specjalną w e Francji. Referat ten przyniósł m. in. 
szczegółowe omówienie automatyzacji katalogu w  Bibliotece Uniwersyteckiej 
w  Grenoble.

Szereg referatów wygłoszono na wspólnym posiedzeniu sekcji bibliotek spe
cjalnych i komisji bibliograficznej. G. M atwiejewa z Moskwy przedstawiła tu dzia
łalność bibliograficzną w  radzieckich bibliotekach specjalnych ze szczególnym 
uwzględnieniem prac prowadzonych w  Bibliotece Literatur Obcojęzycznych w  Mos
kwie. Tego samego tematu dotyczyły referaty H. Schulze (NRD) i H. Siegel (NRF). 
Sekcja bibliotek specjalnych dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego, którym 
został Wiktor Orłów z Moskwy. W  uchwalonych wnioskach podkreślono potrzebę 
"kontynuowania współpracy z komisją bibliograficzną oraz szczególną wagę prac 
nad bibliografią specjalną. Podsekcja bibliotek obserwatoriów astronomicznych 
pod przewodnictwem pani G. Fouillebors zapowiedziała ogłoszenie zestawienia pu
blikacji astronomicznych oraz opracowanie katalogu rękopisów i druków do 1800 r.
o  treści astronomicznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się obrady kom isji mechanizacji. Została 
ona założona w  1965 r. w  czasie sesji IFLA w  Helsinkach. W  1966 r. w  Hadze 
w  ramach prac kom isji dokonano przeglądu automatyzacji w  ZSRR, w  1967 r. 
w  Toronto om ówiono zagadnienia automatyzacji bibliotek kanadyjskich. Posiedze
nia tej kom isji już wówczas budziły żywe zainteresowanie delegatów; w  czasie 
sesji frankfurckiej przewodniczący kom isji Giinther Pflug (Bochum) w  swoim spra
wozdaniu przedstawił przegląd projektów  automatyzacji, próby i osiągnięcia w tej 
dziedzinie w  różnych krajach oraz zreferował skromną, na razie, działalność grupy 
ekspertów z różnych zainteresowanych tą sprawą krajów. Kartotekę osób zajm u
jących się problemem  automatyzacji prowadzi Biblioteka Uniwersytecka w  Bo
chum. Referent m ówił o zastosowaniu kom puterów do potrzeb bibliotek i m ożli
wościach wykorzystania ich w  takich dziedzinach współpracy bibliotek, jak w y 
pożyczanie międzybiblioteczne, bibliografie, centralne katalogi, technika reproduk
cyjna oraz ustalanie jednolitych zakodowanych norm dla skrótów czasopism. Re
ferent już w  1936 r. rozpoczął stosowanie kart dziurkowanych dla potrzeb w ypo
życzania międzybibliotecznego. Walter Lingenberg (Berlin Zach.) opracował wyniki 
przeprowadzonej przez Gunthera Pfluga ankiety obrazującej stan automatyzacji 
bibliotek w  NRF. Najlepszą sytuację pod tym względem  mają biblioteki nowo
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powstałych uniwersytetów, jak Bochum (1964), Regensburg (1965), Konstancja (1965), 
Brema (1966), Ulm (1967), Bielefeld (1968), które od razu przystąpiły do prób zauto
matyzowania różnych odcinków pracy. Przede wszystkim stosuje się automatyza
c ję  przy wypożyczaniu i katalogowaniu, przygotowuje się próby zautomatyzowania 
prac przy katalogowaniu rzeczowym. Ankieta wykazała m. in., że komputer na 
potrzeby biblioteczne posiada jedynie Biblioteka Uniwersytecka w  Bochum.

Obrady sekcji bibliotek publicznych prowadził E. Allersler Jensen (Kopenha
ga), ponownie wybrany jej przewodniczącym. Stanowisko sekretarza sekcji pow ie
rzono Józefowi Torfs (Belgia). W  trakcie posiedzeń sekcji om ówiono ogólne spra
wozdanie z jej działalności oraz szereg tematów szczegółowych. Lester Asheim 
z Chicago referował zagadnienia związane z kwalifikacjam i pracowników, Robert 
J. Casey ustawodawstwo biblioteczne w  Republice Irlandzkiej, a Gerard Martin 
sytuację prawną bibliotek w  prow incji Quebec. Delegat węgierski zapoznał zebra
nych z nową ustawą o bibliotekach w  Republice Węgierskiej. W iele uwagi poświę
cono sprawom organizacyjnym bibliotek. Osobno obradowała podsekcja bibliotek 
dziecięcych pod przewodnictwem Aase Bredsdorff z Kopenhagi oraz podsekcja 
bibliotek szpitalnych. W  pracach sekcji bibliotek publicznych wzięła też udział de
legacja międzynarodowego stowarzyszenia wielkomiejskich bibliotek publicznych 
INTAMEL (International Association o f Metropolitan City Libraries), która została 
założona w  marcu 1968 r. pod przewodnictwem George’a Chandlera z Liverpoolu.

Warto też wspomnieć o obradach sekcji bibliotek parlamentarnych i admini
stracyjnych pod przewodnictwem Kurta G. Wernicke (Bonn). Sekcja opracowała 
bibliografię dotyczącą bibliotek ministerialnych i ośrodków inform acji naukowej 
oraz przygotowała wykaz bibliotek parlamentarnych.

Kom isji unifikacji przepisów katalogowych przewodniczył Arthur Hugh Cha
plin (Londyn). Wysłuchano sprawozdań przedstawionych przez zespoły robocze 
powołane do opracowania poszczególnych problemów. Sprawozdania złożyli: Roger 
Pierrot (unifikacja anonimów), Suzanne Honore (form y nazw krajów) oraz delega
cja Związku Radzieckiego. Poważną przeszkodą w  pracy kom isji jest brak środ
ków finansowych na przygotowanie nowego wydania International List o f  Uniform  
Headings for Anonymous Classics —  oraz International List o f Approved Form s 
of Catalogue Entries fo r  the Names of States.

Z  prac innych działających przy Radzie Naczelnej IFLA kom isji warto jeszcze 
wymienić kom isję do wymiany wydaw nictw  (pod przewodnictwem Suzanne H o
nore z Paryża), która zaproponowała ujednolicenie formularzy dla celów  wymiany. 
Komisja czasopism i wydawnictw seryjnych ukończyła redakcję przewodnika ka
talogowania tych wydawnictw dla krajów  rozwijających się, komisja katalogów 
centralnych i- wypożyczani'! m iędzybibliotecznego przygotowuje nowy przewodnik 
dla katalogów centralnych i wypożyczania międzybibliotecznego. W kom isji cen
tralnego katalogu inkunabułów doszło do porozumienia między Bawarską Biblio
teką Państwową w  Monachium a redakcją centralną w  Bibliotece Państwowej 
w  Berlinie.

Jedyną komisją, która nie obradowała w  czasie sesji frankfurckiej, była ko
misja książek rzadkich i cennych.

Ze spraw organizacyjnych należy odnotować usamodzielnienie się podsekcji 
do spraw druków urzędowych.

Owocne były też prace kom isji statystycznej, której przewodniczył John G. L o
rentz z Waszyngtonu. Złożono sprawozdanie z wyników  konferencji paryskiej 
z 1967 r. oraz projektu m iędzynarodowej standaryzacji w  statystyce bibliotecznej, 
który zreferował Frank Schick z M ilwaukee (USA). Komisja wystąpiła do Depar
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tamentu Dokumentacji Bibliotek i Archiw ów UNESCO z wnioskiem o w prowa
dzenie w  Bulletin de VUNESCO ć  1'intention des bibliotheques stałej rubryki po
święconej statystyce bibliotecznej. W  planach pracy kom isji umieszczono przygo
towanie podręcznika międzynarodowej statystyki bibliotek. Podjęto też uchwałę
0 zmianie nazwy komisji statystycznej na kom isję statystyki i norm.

Kom isja budownictwa bibliotecznego, której przewodniczy Jean Bleton (Pa
ryż), zainicjowana w  czasie sesji IFLA w  Warszawie w  1959 r., w łożyła najw ięcej 
wysiłku w  zebranie dokumentacji budynków bibliotecznych. Obecnie kom isja dys
ponuje planami budynków z 10 krajów, co ogromnie ułatwia prace porównawcze 
w  zakresie norm przestrzennych w  różnych krajach. W pracach kom isji bierze udział 
21 reprezentantów różnych krajów, a jak wynikło z przedstawionego sprawozda
nia, olbrzymi wkład pracy wniósł nowy sekretarz, dr inż. arch. Jerzy Wierzbicki 
z Warszawy. W  trakcie dyskusji postanowiono utworzyć podkom isję do zbadania 
norm powierzchni i ich charakterystyki w  bibliotekach publicznych m niejszych 
miast (5-30 tys. mieszkańców). Kierownictwo tej podkom isji objął Herman M e- 
wissen, dyrektor Biblioteki Publicznej w  Bremen (NRF). Komisja postanowiła też 
zorganizować kolokwium  bibliotekarzy i architektów w  celu przedyskutowania 
najistotniejszych spraw budownictwa bibliotecznego.

Tradycyjnie dla Sesji IFLA organizatorzy przygotowali kilka wystaw oraz 
um ożliwili gościom zwiedzenie różnych bibliotek. W pierwszym dniu obrad na
stąpiło otwarcie trzech dużych ekspozycji. W sali wystawowej Biblioteki poka
zano pod hasłem „W czesne Targi Książkowe w  Frankfurcie nad Menem z okresu 
X V -X V II w .”  i w  pięknej oprawie plastycznej szereg ciekawych dokumentów
1 wczesnych druków. Wystawa ukazała szeroki zasięg geograficzny targów frank
furckich, w  których brali udział kupcy z W enecji, Lyonu, Londynu, a także Krako
wa i Poznania. Materiały obrazujące udział miast polskich w  Targach przygoto
wała dr Anna Kamińska z Biblioteki Jagiellońskiej. Po w ojnie 30-letniej punkt 
ciężkości handlu książkowego przesunął się do Lipska i dopiero w  ostatnich latach 
Frankfurt n. Menem wznawia sw oje tradycje w  tej dziedzinie.

W  hallu Biblioteki zorganizowano wystawę przedstawiającą plany architek
toniczne nowo powstałych w  Niemczech gm achów bibliotecznych, ilustrowaną licz
nymi fotografiami.

Tematem trzeciej wystawy, urządzonej w  sąsiednim gmachu Deutsche B iblio- 
thek była literatura em igracyjna z lat 1933-1945.

Jedną z najciekawszych wycieczek urządzanych przez gospodarzy był wyjazd 
do Moguncji, gdzie zwiedzono starą katedrę z 998 r. oraz Muzeum Gutenberga. 
Eksponaty tam umieszczone dają doskonały przegląd dziejów  książki rękopiśmien
nej i drukowanej. Zorganizowano też wycieczkę statkiem po Renie oraz zwiedza
nie pięknie położonego Heidelbergu z nowó wybudowaną Biblioteką M iejską oraz 
biblioteką starego, pochodzącego z 1386 r., Uniwersytetu. Zarząd Miejski zorgani
zował przyjęcie dla uczestników sesji w  starym ratuszu „Rom er” , zaś Stowarzy
szenie Bibliotekarzy Niemieckich podejm owało gości w  Domu Goethego.

Urządzono też czterodniową wycieczkę naukową dla zwiedzenia różnych b i
bliotek niemieckich, m. in. w  Kolonii, Duisburgu, Bochum i Hanowerze. Delega
cja  polska nie m ogła w  niej uczestniczyć.

24 sierpnia odbyło się końcowe zebranie plenarne, będące przeglądem obrad 
poszczególnych sekcji i komisji. W  końcowym  przemówieniu Frank Francis pod
kreślił ogromne korzyści płynące ze spotkania bibliotekarzy na Sesji IFLA i po
trzebę czynnej współpracy wszystkich stowarzyszeń bibliotekarskich oraz złożył na
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ręce dra Clemensa Kottelwescha podziękowanie dla organizatorów za wzorowe 
przygotowanie Sesji.

Materiały z 34 Sesji Rady Naczelnej IFLA w  postaci referatów, sprawozdań 
i tekstów rezolucji delegaci polscy złożyli w  Departamencie Pracy Kulturalno- 
-Oświatowej i Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki, w  Instytucie Bibliogra
ficznym Biblioteki Narodowej oraz w  Bibliotece Jagiellońskiej.

Jan Baumgart
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RATOWANIE DÓBR KULTURY W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945. Księga zbiorowa pod red. Stanisława 
L o r e n t z a .  T. 1-2. Warszawa Państwowy Instytut W ydawniczy 1970, ss. 585, 
ilustr. +  626, ilustr., bibliogr. Biblioteka Syrenki.

Księga zbiorowa wydana pod redakcją Stanisława Lorentza zawiera wspomnie
nia i dokumenty związane z losami zabytków kulturalnych Warszawy w  czasie 
ostatniej wojny.

Omówiono w  niej dzieje zbiorów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych 
i dokumentacji zabytków architektury. Liczne ilustracje, często same stanowiące 
dokumenty historyczne, uzupełniają materiał tekstowy. Ilustracje te oraz umiesz
czona w  aneksie do tomu drugiego, opracowana przez M. Jasińską bibliografia, 
dotycząca ochrony zbiorów warszawskich w  czasie okupacji i licząca przeszło 350 
pozycji, wskazują, że temat księgi nie jest przyczynkiem do historii Polski, ale 
osobnym, jakże niestety bogatym, zagadnieniem.

We wstępie do wydawnictwa Stanisław Lorentz omówił genezę publikacji. Za
inicjowano ją jeszcze w  czasie wojny, w  postaci notatek, prowadzonych przede 
wszystkim przez pracowników Muzeum Narodowego, a dotyczących wszelkiego ro
dzaju danych o wywożeniu lub dewastowaniu polskich zbiorów  przez okupanta. 
Mimo wiary w  ostateczną klęskę hitlerowców obawiano się, że przed zakończe
niem w ojny wróg zdoła unicestwić wiele zabytków polskiej kultury. Rejestracja 
miała więc być nie tylko dokumentem oskarżającym politykę okupanta, ale —  
w  najgorszym przypadku —  miała stanowić dowód stanu polskiej kultury przed 
wybuchem  w ojny. Z  tego samego powodu w  czasie ewakuacji Biblioteki Narodo
w ej w  1944 r. w  pierwszym rzędzie wywieźli bibliotekarze z płonącej Warszawy 
katalog. „Żeby przynajmniej katalog po Bibliotece pozostał”  —  zrelacjonował ten 
fakt w form ie wypowiedzi Adama Łysakowskiego Stanisław Herbst (t. 1 s. 140).

Po w ojnie obok podsumowania strat ujawniła się potrzeba omówienia w  szer
szej form ie sytuacji polskich zbiorów  w  okresie okupacji, a zwłaszcza zebrania 
relacji ludzi, którzy uczestniczyli w  akcji ich zabezpieczania przed zniszczeniem 
lub wywiezieniem. W ten sposób zrodził się pomysł wydania omawianej Księgi. 
W  postaci wspomnień i zapisków ukazano dzieje systematycznej, czasem desperac
kiej, częściej napawającej satysfakcja walki. „W róg deptał, m y —  pisze autor 
przedm owy —  podnosiliśmy z czułością, otrząsali z pyłu i starannie chowali, i dru
gi, i trzeci raz, póki tylko było można” .

Dziś, gdy lata w ojny stają się coraz bardziej odległe, potrzeba włączenia do 
dziejów  kultury polskiej nie tylko losów  samych zabytków, ale i losów  ludzi, któ
rzy o nie walczyli, wydaje się bezsporna. Z  tego względu inicjatywę wydania Księgi 
można uznać za słuszną. Nie będąc sama pracą historyczną sensu stricto, Księga  
stanowi jednak zbiór cennych źródeł i materiałów dla przyszłej syntezy. Zawarte
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w niej wspomnienia, relacje sporząd7one na podstawie zachowanych notatek, za
piski i listy wraz z odpisami urzędowych polskich i niemieckich dokumentów opra
cowano w większości na prośbę redakcji lub wyjęto ze zbiorów archiwalnych; tylko 
nieliczne przedrukowano ponownie, u przypadku gdy pierwodruk stal się trudno 
dostępny.

Podejmując decyzję tego typu publikacji, redakcja Księgi pragnęła odtworzyć 
atmosferę owej „nieustępliwej walki o nasze dobra kulturalne", walki na pewno 
niespotykanej dotąd w historii. Nie posługiwano się w niej bronią palną, czasem 
tylko konspirowano; częściej walczono z przedstawicielami władzy okupacyjnej 
w sposób Jawny lub posługiwano się niemieckimi zaświadczeniami w celach służą
cych polskiej sprawie.

Z całą pewnością można stwierdzić, że cel ukazania atmosfery walki został 
przez redakcję osiągnięty. Obszerne, przeszło tysiąc stron liczące dzieło czyta się 
od pierwszych po ostatnie stronice z przejęciem. Zwłaszcza niezatarte wrażenie 
pozostawiają notatki zachowane z czasów wojny. Takimi dokumentami są listy 
Wacława Borowego pisane do żony w czasie ewakuacji Biblioteki Uniwersyteckiej 
w 1844 r., „Dzienniczek” Józefa Grycza lub „Zapisy” dyrekcji Biblioteki Publicz
nej z okresu powstania. Rewelację stanowią również wspomnienia S. Herbsta, opi
sujące między innymi wyprawę do Krzemieńca w 1943 r. po pamiątki wysłane 
przed wojną na wystawę poświęconą Juliuszowi Słowackiemu. Opis wywiezienia 
zbiorów Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków z gmachu gestapo w Alei 
Szucha Jan Zachwatowicz zakończył stwierdzeniem, że dziś można ten wyczyn 
określić Jako bohaterstwo, ale w czasie wojny nikt przejęty troską o ratowanie 
zbiorów tak tego nic nazywał. Zdanie to wyraźnie mówi, że ratując zabytki polskiej 
kultury niejednokrotnie ryzykowano życie i wolność, choć traktowano tę czynność 
po prostu jako obywatelski obowiązek.

Jarosław Iwaszkiewicz, którego fragment wspomnień znalazł się w Księdze, 
stwierdził, że dzieje tamtych dni będą się wydawać bezstronnemu historykowi po 
latach bajką o żelaznym wilku, a tylko „dla prof. Lorentza, prof. Zachwatowicza, 
Romana Jasińskiego. Romana Kołonieckiego jest to kawał bardzo intensywnie prze
żywanych doznań osobistycn” (t. 1 s. 175). Wydaje się, że bajką o żelaznym wilku, 
fantastyczną opowieścią o bohaterskich czynach byłyby wymienione wydarzenia 
wtedy, gdyby nie zadbano o spisanie i opublikowanie o nich bezpośrednich rela
cji. Wypowiedzi ludzi, którzy nie tylko brali czynny udział w tych wydarzeniach, 
ale je tworzyli, stanowią trwałe i wiarygodne dokumenty. Podano w nich nawet 
drobne szczegóły. Alodia Gryczowa zanotowała, że w czasie powstania w Bibliotece 
Narodowej „nawet kwiaty starano się utrzymywać przy życiu” ; Stanisław Herbst 
opisując dokładnie ewakuację książek w Bibliotece Uniwersyteckiej scharaktery
zował również „wątłą postać Borowego w kusym kubraczku i wielkim francuskim 
berecie, całymi dniami przy świeczce”. Sam Wacław Borowy, prowadzący regu
larnie w tym okresie dziennik, nie tylko opisał stan magazynów biblioteki, ale 
również wygląd ulic, postaci szabrowników i policjantów niemieckich oraz drobne 
epizody z każdego dnia. Te wszystkie szczegóły sprawiły, że podane w Księdze 
fakty nabrały cech jak najbardziej autentycznych przeżyć indywidualnych, a jed
nocześnie nie zatraciły wymowy ogólnonarodowego tragizmu i nie pomniejszyły 
dramatycznych losów Warszawy.

Określając Księgę jako zbiór cennych dokumentów dotyczących historii pol
skiej kultury w czasach okupacji nie można jednak nie ustosunkować się do braku 
w niej komentarzy i przypisów. Opatrzono nimi tylko „Zapisy” opracowane przez 
R. Przelaskowskiego i E. Skierkowską. Być może autorom poszczególnych prac,
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jak i redakcji wydawało się zbędne uzupełnienie publikowanych relacji komen
tarzami, bowiem większość opisanych osób, faktów i instytucji jest ogólnie znana
i w wielu innych źródłach wspominana. Ale trzeba pamiętać, że z biegiem lat, 
gdy dystans między czytelnikiem Księgi a opisywanymi wydarzeniami będzie się 
zwiększał, brak komentarzy może utrudnić zrozumienie faktów lub bezbłędne od
czytanie większości fragmentów. Już teraz czytelnik, który wojny nie przeiyl jako 
dojrzały człowiek lub przebywał w czasie okupacji poza Warszawą, nic może po
jąć znaczenia wszystkich szczegółów. Zwłaszcza dotkliwie odczuwa się brak ko
mentarzy do listów Borowego, objaśnień charakteryzujących drugo- lub trzecio- 
planowe postaci. Tak np. nie zidentyfikowano dokładnie Romualda Ziemkiewicza 
(wymienionego w Księdze dwukrotnie, a w indeksie zanotowanego błędnie jako 
Zienkiewicza) lub wspomnianego przez S. Herbsta „studenta Jerzego Michalskiego", 
którego z pewnością można utożsamić z obecnym profesorem Uniwersytetu War
szawskiego i synem znanego bibliofila, Jana Michalskiego.

Pracowników książki, a zwłaszcza bibliotekarzy powinny specjalnie zaintere
sować materiały związane z dziejami książek i bibliotek. Zajmują one dużą część 
publikacji, świadcząc tym samym o doniosłej roli książki w dziejach polskiej kul
tury i czynnym stanowisku warszawskich bibliotekarzy w ratowaniu jej dóbr. Ze
brane w Księdze dokumenty przekazują nie tylko informacje o wojennych losach 
największych warszawskich książnic: Uniwersyteckiej, Narodowej, Publicznej, Kra
sińskich lub Wojskowej, ale również o bibliotekach pomniejszych: zakładów uni
wersyteckich, towarzystw naukowych i rozlicznych zbiorach prywatnych. Wiele 
ciekawych danych wnoszą pod tym względem relacje Juliana Krzyżanowskiego
i Juliusza Wiktora Gomulickiego. Zawierają one nie znane skądinąd szczegóły, wy
mieniają nazwiska ludzi dotąd w historyczno-bibliotekarskich pracach nie wspo
minanych. Krótkie, zawierające tylko podstawowe dane sprawozdanie E. Assburego
o pracach Biblioteki Narodowej nad zabezpieczaniem księgozbiorów opuszczonych 
ukazuje jeszcze inny aspekt zagadnienia. Widać tutaj, jak ceniono w okupowanej 
Warszawie każdą polską książkę i jak dążono do zabezpieczenia każdej kolekcji, 
choć często wiązało się to z podejmowaniem niebezpiecznych akcji, wchodzeniem 
do mieszkań osób aresztowanych lub z nielegalnym wynoszeniem książek z lokali 
zapieczętowanych.

Osobną kartę stanowią dzieje handlu księgarskiego 1 produkcji wydawniczej, 
zwłaszcza tajnej. Omówiono je w Księdze raczej marginesowo we wspomnieniach 
Cz. Gutrego, P. Hniedziewicza i w relacji J. W. Gcmulickiego, ale mimo to obraz 
sytuacji w  księgarstwie rozpowszechniającym za'u ronione i tajne druki rysuje się 
wyraźnie, uzupełniony charakterystyką ulicznej sprzedaży (w bukinistów przeobra
żali się często uczeni lub bibliotekarze) i osiągnięciami wydawniczymi niektórych 
księgarzy.

Nie ma potrzeby w tym miejscu podkreślać postawy ogółu pracowników książ
ki w czasie okupacji. Zamieszczone w Księdze prace przemawiają same za siebie 
dobitnie. Jako pracownikowi biblioteki nasunęły mi się jednak w trakcie lektury 
wspomnień A. Gryczowej, W. Sokołowskiej, W. Borowego, M. Łodyńskiego i in
nych, refleksje, które warto omówić.

Pierwsza z nich dotyczy zawodu bibliotekarskiego. Trudne lata okupacji po
kazały, jak duże usługi polskiej kulturze może oddać bibliotekarz, który posiada 
dobrą znajomość zbiorów i umie ocerić wartość każdego dokumentu. Można śmiało 
powiedzieć, że gdyby w bibliotekach warszawskich nie było takich bibliotekarzy, 
jak Adam Lewak, Alodia i Józef Gryczowie, Stanisława Sawicka, Adam Łysa
kowski i wielu, wielu innych, czasem zaledwie w Księdze wymienionych, praca
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nad zabezpieczeniem zbiorów nie przebiegłaby tak, jak to miało miejsce. Zwłaszcza 
umiejętność rozeznania się w  zbiorach poszczególnych bibliotek stanowiła cechę, 
dzięki której bibliotekarze mogli uratować, chociaż częściowo, powierzone im 
książki. Autorzy wspomnień niejednokrotnie podkreślili zasługi W acława Borowe
go, który łącząc wielką znajomość ksiąg z doskonałą orientacją w  magazynie mógł 
celnie wybierać egzemplarze do ewakuacji. Podobną rolę spełnił w  Bibliotece Pu
blicznej Ksawery Swierkowski.

Druga refleksja dotyczy bieżącej, codziennej pracy bibliotek w  czasie wojny. 
Mimo zakazów władz, obok czynności czasem zupełnie bezsensownych, narzuca
nych przez niemieckich przełożonych, warszawskie biblioteki udostępniały zbiory 
polskim naukowcom i studentom podziemnego uniwersytetu, a nawet czasem udzie
lały porad bibliograficznych osobom przygotowującym program odbudowy kraju 
po wojnie (wspomnienie M. Toporowskiego).

Sami bibliotekarze również pracowali z myślą o przyszłości w, wolnej Polsce. 
Organizowano tajne kursy zawodowe (Ą. Łysakowski), ustalano przyszłą organiza
cję  bibliotek i służby bibliograficznej lub dyskutowano przepisy katalogowania. 
Ostatnim akordem tego typu pracy było ukrycie w  podziemiach Biblioteki Uni
wersyteckiej 70 000 książek, mających stanowić podstawę warsztatu naukowego 
Uniwersytetu, a tym samym umożliwić mu jak najrychlejsze rozpoczęcie po w o j
nie pracy.

Ostatnia refleksja związana jest wreszcie z relacjami Juliana Krzyżanowskiego 
i A lodii Kaweckiej-Gryczowej. Krzyżanowski z nutą skargi w  głosie zauważył, że 
z chronionych pieczołowicie w  czasie w ojny zbiorów Gabriela Korbuta zagubione 
zostały obecnie cenne egzemplarze. Gryczowa na marginesie wspomnień okupa
cyjnych zanotowała z żalem, że zbiory Biblioteki Narodowej, taką troską otaczane 
przez je j pracowników w  czasie wojny, a następnie z dużym wysiłkiem odszukane 
i uporządkowane —. dotychczas nie doczekały się odpowiedniego pomieszczenia.

Obie uwagi, zaledwie dostrzegalne wśród opisów bohaterskich czynów i nie
bezpiecznych działań, zasiały w  czytelniku niepokój: czy nie lekceważym y wysił
ku i poświęcenia z czasu w ojny? Czy w  wystarczający sposób oceniamy wartość 
zabytków znajdujących się na półkach bibliotecznych? W ydaje się, że pojawienie 
się tych pytań jest dowodem  odebrania omawianej książki nie tylko jako dzieła 
historycznego, ale również jako zbioru dokumentów świadczących o wartości pol
skiej książki i podkreślających jej rolę w  kulturze narodowej.

Elżbieta Słodkowska

CZYTELNICTWO

Maria W a l e n t y n o w i c z :  Podstawy czytelnictwa powszechnego. W rocław Osso
lineum 1970, 8° ss. 442.

Badania czytelnictwa mają w  naszym kraju wieloletnie tradycje, a o aktual
nej wadze problemu świadczy powołanie w  Polsce Ludowej placówek naukowych, 
które prowadzą systematycznie obserwacje w  tej dziedzinie. Obok instytucji czy
telnictwem zajm uje się szereg osób indywidualnie, przeważnie w  związku z własną 
działalnością pedagogiczną, dydaktyczną, oświatową czy bibliotekarską. W śród nich 
aktywnością badawczą wyróżnia się od szeregu lat Maria W alentynowicz, autorka
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interesujących prac pt. Przygotowanie czytelnicze absolwentów  szkoły podstaw ow ej 
oraz Czytelnictw o absolwentów szkół technicznych.

Dotychczasowe prace M. Walentynowicz przynosiły w iele istotnych spostrzeżeń 
płynących z doświadczenia praktycznego Autorki. Ostatnia praca pt. Podstawy  
czytelnictwa powszechnego  stanowi próbę syntetycznego ujęcia problem ów  czytel
nictwa, ze szczególnym uwzględnieniem m etody komparatystycznej. W ielość opubli
kowanych prac w  tej dziedzinie, zarówno w  kraju jak i zagranicą, kusiła do pod
jęcia próby wyjścia poza empirię i sformułowania podstaw teoretycznych dla czy
telnictwa, jako jednego z najpoważniejszych przejawów życia kulturalnego każdego 
cywilizowanego społeczeństwa.

Zebrany pracow icie materiał zgrupowała autorka w  sześciu grupach tematycz
nych: 1. Czytelnictwo jako przedmiot badań naukowych, 2. Historyczne uw arunko
wania rozwoju czytelnictwa powszechnego; 3. Zasięg i aktywność czytelnictwa 
w  świetle współczesnych badań; 4. Społeczne uwarunkowania kontaktów ze sło
wem  drukowanym ; 5. Psychologiczne podstawy czytelnictwa; 6. Krzewienie kultury 
czytelniczej.

Książka opatrzona została obszerną bibliografią przedmiotu oraz indeksem 
nazwisk.

Wymienione grupy tematyczne różnią się m iędzy sobą zarówno stopniem spro- 
blematyzowania omawianych w  nich zagadnień, jak i form ą wykładu. O ile w  roz
dziale 2 poświęconym  czytelnictwu znajdujem y próbę oceny historycznych, jak 
i współczesnych kierunków badawczych, które mogą inspirować czytelnika w  kie
runku samodzielnych poszukiwań, o tyle zam ykający książkę rozdział 6, pośw ię
cony problemom  krzewienia kultury czytelniczej, w łaściw ie instruuje, i to chyba 
niezbyt rozgarniętego bibliotekarza, w  jaki sposób ma on nawiązywać kontakt 
z czytelnikiem i upowszechniać książkę. To pomieszanie problem atyki historycz
nej i współczesnej, m etod komparatystycznych i poradnictwa czyni książkę roz
wlekłą, podważa przejrzystość konstrukcji, rodzi podejrzenie, iż chciano zawrzeć 
w  niej o w iele w ięcej niż zapowiada tytuł.

Rozważania sw oje rozpoczyna M. W alentynowicz od  historycznej charaktery
styki bibliotek oświatowych w  kraju i za granicą. I słusznie czyni, bowiem  zna
jom ość procesów  społecznych towarzyszących powstawaniu bibliotek w  przeszłości 
ułatwia zrozumienie współcześnie występujących tendencji —  zarówno m eryto
rycznych, jak i organizacyjnych. Niestety, w ybór elem entów składających się na 
tę charakterystykę został potraktowany w  sposób dowolny. Pom inięto m. in. realia 
polityczne, które w  sytuacji naszego kraju odgryw ały rolę zasadniczą i bez których 
charakterystyka zjawisk kulturalnych jest w ręcz niemożliwa. RoZtoój oświaty i b i
bliotek publicznych w  W ielkiej Brytami, Francji czy Niemczech w  X I X  w . sta
now ił wszak rezultat procesów  politycznych, kulturalnych i ekonomicznych, które 
narastały w  krajach niepodległych i dynamicznie się rozwijających, czego przecież 
nie m ożna porównać z naszym rozdartym na trzy części krajem. Brak zwięzłej 
charakterystyki ziem pod trzema zaborami, w  których rodził się i organizował 
ruch oświatowy, utrudnia recepcję tej części pracy. Zwłaszcza, iż w  G alicji, P o - 
znańskiem, b. Królestwie Polskim, na W armii i Mazurach warunki polityczne, jak
i społeczne oraz form y pracy oświatowej były bardzo różne. O zaborze rosyjskim  
czytelnik nie dowiaduje się w łaściw ie niczego poza enigmatycznymi stwierdzeniami, 
np. iż „Organizatorzy czytelnictwa działali w  ramach Wydziału Czytelń W arszaw
skiego Towarzystwa Dobroczynności, gdyż zalegalizowanie osobnego stowarzyszenia 
bibliotecznego nie było m ożliwe w  ówczesnych warunkach społeczno-politycznych” 
(s. 45). Nawet zakładając, iż odbiorca tej książki m a za sobą kurs historii Polski
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na poziomie szkoły średniej, używanie terminów: Wielkie Księstwo' Poznańskie
i Królestwo Polskie w  odniesieniu do czasów, w  których zaborcy wykreślili dawno 
te nazwy ze słownictwa politycznego, nie wydaje się właściwe, bowiem  utrudnia 
analizę narastających procesów politycznych, ważnych dla zrozumienia problemów 
oświatowych, które autorka omawia.

Dziwi również lakoniczne potraktowanie okresu międzywojennego, który dla 
rozwoju nowoczesnej myśli oświatowej i bibliotekarskiej miał ogromne znaczenie. 
Wszak dopiero odzyskanie niepodległości w 1013 r. wyprowadziło działalność oświa
tową i bibliotekarską z podziemia i konspiracji oraz umożliwiło nadanie im odpo
wiednich form  organizacyjnych, stwarzając tym samym podstawy dla rozwoju 
czytelnictwa powszechnego. Pominięcie tej daty i zastąpienie jej dość enigmatycz
nym określeniem o ustabilizowaniu się po pierwszej wojnie światowej życia po
litycznego (s. 89) jest mylące, chociażby dlatego, że w  rzeczywistości było ono nie
zwykle burzliwe. Podobnie zbyt dużym uproszczeniem jest zaliczenie do lew icy 
społecznej w  jednym rzędzie Faustyna Czerwijowskiego, Wandy Dąbrowskiej, Jana 
Muszkowskiego i Marii Dąbrowskiej, o których wiadomo, że reprezentowali bardzo 
różne orientacje polityczne, co oczywiście nie przeszkadzało im solidarnie walczyć
0 ustawę biblioteczną. Na kształtowanie się kierunków działalności oświatowej
1 bibliotekarskiej wywarła w  okresie międzywojennym duży w pływ  H. Radlińska, 
chociażby przez fakt kierowania pracami badawczymi w  zakresie czytelnictwa
i organizacji bibliotek w  ramach Studium Pracy Społeczno-Oświatowej W olnej 
Wszechnicy Polskiej, które wykształciło grupę zdolnych, postępowych i naukowo 
twórczych bibliotekarzy. W  świetle tych i innych zasług H. Radlińskiej mało istotne 
wydają się stawiane je j przez M. Walentynowicz zarzuty, iż pisała językiem pu
blicystycznym i używała wielu słów, sloganów i haseł (s. 92), że je j „interpretacje 
problem ów czytelnictwa z lat trzydziestych X X  w. niewiele pomagają w  zrozu
mieniu dzisiejszej rzeczywistości”  (s. 93). Po pierwsze bowiem, wielu współcześnie 
piszących nie grzeszy nadmiarem dyscypliny w  tym zakresie, zaś w  okresie m ło
dości autorki Książki wśród ludzi kwiecistość stylu była dość powszechna, po dru
gie, w  rozumieniu spraw dnia dzisiejszego pomocna może być samodzielna analiza 
faktów, które miały miejsce w  przeszłości i umiejętność wyciągnięcia z nich pra
widłowych wniosków, a nie posługiwanie się cudzą, zawsze subiektywną interpre
tacją. Np. zestawione przez M. W alentynowicz fakty dotyczące okresu zakładania
i likwidowania Państwowego Instytutu Książki oraz Biura Badania Czytelnictwa 
działającego w  ramach Instytutu Kulturalno-Oświatowego „Czytelnik” (s. 100) by
najmniej nie wyjaśniają szkód kulturalnych i naukowych, jakie te decyzje za sobą 
pociągnęły ani ujemnych skutków, które ważą na sprawach bibliotekarskich do 
dziś, ponieważ autorka nie wyciągnęła z tychże faktów wniosków  oceniających
i pozostawiła je  domyślności czytelnika.

Doceniając w  pełni osiągnięcia w  zakresie badań czytelnictwa prowadzonych 
w  Polsce Ludowej, miałabym wątpliwości, czy można określić je  jako niebywałe, 
zarówno w  odniesieniu do ilości placówek badawczych, jak i stosowanych metod 
(s. 112).

Brak określenia warunków takich, jak: organizacja oświaty, rozmiary rynku 
wydawniczego, stan uprzemysłowienia i stopień urbanizacji kraju, środki maso
w ego przekazu, które warunkują podstawy rozwoju czytelnictwa, zaciążył poważ
nie na konstrukcji następnych rozdziałów, zwłaszcza 3-go, w  którym podjęta zo
stała próba scharakteryzowania aktywności czytelniczej. Jako miernik tej aktyw
ności przyjęto działalność bibliotek w  Polsce i za granicą. W ybór ten w ydaje mi 
się słuszny, ponieważ właśnie w  bibliotece użytkowanie książki ma charakter spo
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łeczny, podlegający opisowi statystycznemu, który stwarza m ożliwość dokonywa
nia porównań. Porównania te muszą być jednak oparte o ustalenia charakteryzu
jące  warunki społeczne, w  jakich powstały i rozwijają działalność biblioteki w  po
szczególnych krajach. Bez tego niezrozumiały będzie fakt, dlaczego w  stosunku do 
ogółu mieszkańców procent czytelnictwa w  Danii sięga 25, a w e Francji tylko 3. 
Nie przekonywa twierdzenie, iż niska ranga bibliotek publicznych we Francji w iąże 
się z elitaryzmem kultury francuskiej (s. 122), bowiem  elitaryzm jako zjawisko 
społeczne występował i w  dalszym ciągu występuje ostro w  Anglii, która miała 
pierwszą ustawę biblioteczną w  świecie i w  której procent czytelnictwa bibliotecz
nego w  stosunku do ogółu m ieszkańców stanowi przeszło 30. Można stw ierdzić 
z  dumą, iż 18% czytelników w  USA w  porównaniu z nami to nie tak znów  wiele, 
ale przecież wiadomo, iż kraj ten stworzył pojęcie m asowej produkcji książki k ie
szonkowej, której pojedyncze tytuły osiągają m ilionowe nakłady, i że niektórzy 
socjologowie skłonni są włączać książkę kieszonkową do zespołu środków m aso
w ego przekazu.

Stosowanie przez autorkę wskaźnika liczby wypożyczanych książek na 1 m iesz
kańca jest dość powszechnie przyjęte w  sprawozdaniach bibliotecznych, ale dla 
oceny działalności biblioteki nie jest to wskaźnik wystarczający. Dlatego też w  w ie
lu krajach stosuje się także inny miernik oceny wykorzystania księgozbiorów, 
a m ianowicie —  liczba wypożyczeń przypadająca na 1 książkę.

W iele uwagi poświęca M. W alentynowicz czytelnictwu młodzieży. Upatruje 
w  nim, i słusznie, szansę dla dalszego samokształcenia po opuszczeniu szkoły. A le 
już postulat rozbudowy odrębnych bibliotek m łodzieżowych i posłużenie się przy
kładem zróżnicowanej obsługi czytelniczej w  m łodzieżowych bibliotekach radziec
kich, polegającym  na ścisłym przestrzeganiu podziału czytelnictwa wedle klas 
(s. 1147), budzi poważne wątpliwości m. in. w  świetle poglądów  autorki, która na 
s. 211 dowodzi, że zróżnicowanie m ożliwości czytelniczych w  jednorodnych gru
pach wieku jest bardzo duże.

Stan czytelnictwa dorosłych w  naszym kraju ocenia autorka optymistycznie, 
choć czytelnikowi trudno odkryć źródła tego optymizmu. Na s. 163 czytamy, iż 
„wskaźniki czytelnictwa w  Polsce nie sygnalizują rażących różnic m iędzy osobami 
z wyższym wykształceniem a podstawowym , gdyż przy aktywności czytelniczej 
dysproporcje m iędzy poziomem um ysłowym  ludzi m ogą być w  znacznym stopniu 
wyrównane” . G dyby tak rzeczywiście było, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 
W yższego sprawę rozbudowy szkolnictwa średniego i wyższego m iałoby „z gło
w y ” . Na pewno liczne przykłady osiągnięć jednostkowych drogą samokształcenia 
dowodzą, iż braki w  wykształceniu szkolnym mogą b yć  zniwelowane, ale przy
padków tych nie można w  żadnym wypadku uogólniać, przeczą im wyniki badań 
czytelniczych (s. 158, 160, 161) m ówiące, że właśnie wykształcenie decyduje o aktyw
ności czytelniczej i stanowi je j fundamentalny warunek. Podobnie przechodzenie 
o d  literatury łatwej do trudnej w  świetle nielicznych zresztą badań jest też raczej 
postulatem (s. 217), a nie zjawiskiem  stwierdzonym empirycznie. Podkreślenie przez 
autorkę aktywności czytelniczej naszych rencistów, którzy czytają w ięcej niż ich 
równolatki w  krajach kapitalistycznych, bo im 'się lepiej powodzi materialnie i są 
otoczeni troskliwą opieką zdrowotną (s. 154), m oże być traktowane jedynie w  ka
tegoriach humorystycznych.

Do dwóch ostatnich rozdziałów, w  których jest m ow a o psychologicznych pod
stawach czytelnictwa i krzewieniu kultury czytelniczej, mam najw ięcej pretensji. 
Nawet nie dlatego, że wszystkie próby zmierzające do podziału ludzi na czytających 
książki podróżnicze czy powieści i bajki, wedle wieku lub w ykonyw anego zawodu
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wydają mi się wątpliwe, ale że tym podziałom, podważanym zresztą przez samą 
autorkę, zostały podporządkowane obficie udzielone rady, jak należy postępować 
z czytelnikiem, by go zmusić do czytania książek poważnych i wartościowych. Mam 
wątpliwości, czy rzeczywiście napięcie mięśni i intensywny wysiłek um ysłowy de
cyduje o wyborze książki lekkiej i czy czytanie książek trudniejszych należy zali
czyć do odpoczynku czynnego (s. 301).

Rady udzielane bibliotekarzom, że „trzeba uczyć dzieci czytania według okre
ślonego tematu”  (s. 249), „Trzeba, by wychowanek odczuł smak w  czytaniu”  
(s. 251), „Po poznaniu całości księgozbioru bibliotekarz winien poznać jego poszcze
gólne pozycje”  (s. 364), „Dobrym  środkiem pośredniego poznawania księgozbioru 
są opinie czytelników”  (s. 367) i wiele, wiele innych z głównym tematem książki 
mają niewiele wspólnego. Wskazówki co do praktycznego sposobu poznawania czy
telników (s. 374) dowodzą niestety, iż autorce nie są bliżej znane współczesne ten
dencje występujące w  organizacji bibliotekarstwa publicznego u nas i  w  świecie. 
Gdyby o nich wiedziała, nie postulowałaby rozdrobnienia sieci i zakładania małych 
filii (s. 375) tylko dlatego, że to umożliwia poznanie czytelnika, nie traktowałaby 
również inform acji jako wyodrębnionej sfery działalności biblioteki przeznaczonej 
tylko dla pewnej kulturalnie wyżej stojącej grupy społeczeństwa (s. 316).

Do redaktora naukowego tej pracy miałabym też kilka uwag. Aż się prosiło
o energiczny ołówek przy takich oto sformułowaniach stylistycznych, jak: „W  koń
cu X IX  w. zaznacza się wyraźnie wielotorowość genezy bibliotek publicznych”  
(s. 46), „zabezpieczenie właściwego oświetlenia” (s. 361), „Inform owanie jest w ięc 
trudną sztuką, wymaga dużej inteligencji i plastyczności bibliotekarza”  (s. 348). 
Nazwisko czeskiego bibliotekarza Rudolfa Malka odmienia się w  drugim przy
padku normalnie i nie ma powodu pisać go w  przypadku pierwszym, poza tym  
jest on autorem skryptów pisanych dla Katedry Bibliotekoznawstwa i Inform acji 
Naukowej na Uniwersytecie Karola w  Pradze, a nie „skryptów do studium b i
bliotekoznawstwa na uniwersytecie praskim” (s. 117). Nie „Biblioteka Publiczna 
na Koszykowej” , lecz Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, która rzeczywiście 
mieści się przy ul. Koszykowej (s. 149) itd. itd.

Ponadto oglądając zamieszczone zdjęcia w  tej książce odnosi się wrażenie, że 
chyba mają one ilustrować cnotę ubóstwa, zarówno w  formie, jak i w  treści.

Jadwiga Kołodziejska

KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY

Gerald B r a m i e y :  A history o f library education. London C. Bingley 1969 8° 
ss. 131.

Historia kształcenia bibliotekarzy przedstawiona przez G. Bramleya nie obej
m uje —  jak to m ógłby sugerować tytuł książki —  całokształtu tego zagadnienia 
na świecie. Poświęcona jest kształceniu w  krajach anglosaskich i niektórych kra
jach Brytyjskiej W spólnoty Narodów. Omawia m ianowicie kształcenie biblioteka
rzy w  W ielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz w  Republice Południowej 
Afryki, w  Australii i Indiach.

Książka napisana jest treściwie. Tok narracji historyczny w  obrębie omawia
nych krajów. W  przedstawieniu wydarzeń utrudnia lekturę fakt wybiegania nie
kiedy przez autora ku wydarzeniom późniejszym, a następnie cofanie się znowu 
ku sprawom odleglejszym historycznie.
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W  pracy dom inuje brytyjski punkt widzenia (G. Bramley jest Anglikiem). 
Stosunki w W. Brytanii stanowią podłoże porównawcze dla przedstawienia kształ
cenia bibliotekarzy w  innych krajach. Objętościowo prawie połow a pracy pośw ię
cona jest kształceniu bibliotekarzy w W. Brytanii, a tylko jedna piąta w  St. Z jed 
noczonych. Tyleż mniej w ięcej m iejsca obejm uje historia kształcenia bibliotekarzy 
w  pozostałych trzech krajach. Resztę książki zajm ują wstęp, cytaty bibliograficzne
i indeks. W  pracy nie wykorzystano okazji do podania najważniejszego piśm ien
nictwa na omawiany temat dla każdego z uwzględnionych krajów , co ułatwiłoby 
zainteresowanym dotarcie do materiałów um ożliw iających pogłębienie zagadnienia.

W  bardzo krótkim wstępie rozpatrzono pojęcie zawodu i charakteryzujące go 
elementy: zasób wiedzy teoretycznej stanowiący podstawę do praktycznego w yko
nywania zawodu, niezbędność szkolenia i dokształcania, ustalenie wymagań kw a
lifikacy jnych oraz kryteriów oceny wiedzy i fachow ości pracowników, a także — 
co mniej bezpośrednio wiąże się z kształceniem —  organizowanie stowarzyszeń za
wodowych. Zw rócono również uwagę na rolę uniwersytetów w  kształceniu zaw o
dowym, początkowo niechętnych, opornych, ewoluujących jednak z biegiem czasu 
w  kierunku coraz szerszego uwzględnienia potrzeb kształcenia praktyków.

We wstępie odczuwa się jednak brak szkicowego chociażby spojrzenia na roz
w ój kształcenia bibliotekarzy w  Europie kontynentalnej, które przecież zaczęło się 
w  niektórych państwach wcześniej niż w  omawianych przez autora krajach. Spra
w ia  to wrażenie izolacji bibliotekarstwa anglosaskiego od europejskiego i nie daje 
szerszego obrazu rozw oju kształcenia bibliotekarzy.

Kształcenie bibliotekarzy w  W. Brytanii przedstawiono w  sześciu rozdziałach:
1. Początki kształcenia, 2. Zorganizowanie szkół (kursów) letnich, 3. Powstanie 
stałej szkoły bibliotekarskiej w  Londynie, 4. Rozw ój kształcenia w  okresie m iędzy
wojennym , szczególnie w  latach 1930-ych, 5. Problem y kształcenia po II wojnie 
światowej oraz 6. Rozwój wyższego szkolnictwa bibliotekarskiego w  latach 1960-ych.

Rozw ój kształcenia bibliotekarzy w  W. Brytanii jest ściśle związany z powsta
niem  w  1877 r. Stowarzyszenia Bibliotekarzy (Library Association, w  skrócie LA). 
W  wyniku konferencji L A  w  1880 r. powołano kom isję do opracowania programu 
kształcenia bibliotekarzy. Program sporządzono w  1884 r., a w  r. 1885 przeprowa
dzono już pierwsze egzaminy. W  programie przewidziano egzamin wstępny, który 
obejm ował przedmioty wykształcenia ogólnego oraz egzaminy fachow e II i I  ka
tegorii.

Początki prowadzonej przez L A  akcji szkolenia były skromne. Poziom ogólnego 
wykształcenia kandydatów nie był wysoki. Bibliotekarstwo jako dziedzina wiedzy 
dopiero zaczęło się rozwijać. Bibliotekarze musieli sami przygotow yw ać się do 
egzaminu. Egzamin miał charakter pamięciowy. Zgłoszeń było m ało (np. w  1885 r. 
trzech kandydatów, w  1892 —  siedmiu). Odsiew był duży. Programy egzam inacyjne 
zmieniano z  biegiem lat (1890, 1894, 1904; ostatni obowiązywał przez blisko 30 lat).

W  celu przyjścia z pom ocą kandydatom zamierzającym poddać się egzami
nom —  i tu wkraczamy w  drugi etap rozw oju kształcenia —  LA zaczęło organizo
wać letnie kursy bibliotekarskie. Zasługi na tym polu położyli I. Ogle i M. S. R. 
James. Pierwszy kurs odbył się w  1893 r. Kursy oraz praktyki w  bibliotece sta
now iły przez długie lata charakterystyczne form y przygotowania bibliotekarzy do 
egzaminów i do zawodu. Z  pom ocy tej korzystali przede wszystkim kandydaci m iesz
kający w  wielkich miastach. Osoby zamieszkałe na prow incji, którym  trudno było 
uczestniczyć w  kursach stacjonarnych, korzystały z innych pom ocniczych form  
kształcenia, które doprowadziły do zorganizowania korespondencyjnych kursów b i
bliotekarskich pod opieką LA.
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W  1898 r. L A  uzyskało „kartę królewską”  (Royal Charter). Zawierała ona 
m. in. klauzulę zobowiązującą Stowarzyszenie do troski o pozycję zawodową bi
bliotekarzy, podnoszenia ich kwalifikacji, przeprowadzania egzaminów i wydawa
nia świadectw (dyplomów). W  r. 1909 wprowadzono w  życie oficjalny rejestr człon
ków, gdzie wpisywano osoby, które zdały egzamin i uzyskały dyplom bibliotekarski. 
LA  uzyskało w  ten sposób monopol w  zakresie kształcenia bibliotekarzy.

Kolejnym  etapem w  rozwoju kształcenia bibliotekarzy w  W. Brytanii było 
zorganizowanie po I wojnie światowej —  nie bez oporu L A  —j stałej szkoły bi
bliotekarskiej przy University College w  Londynie w  1919 r. Kończący szkołę 
otrzymywali dyplomy. Kwestia uznawania powyższych dyplom ów jako równoznacz
nych ze świadectwami L A  była przedmiotem długich sporów.

Po I wojnie światowej L A  przeżywało kryzys. W 1925 r. pracownicy bibliotek 
specjalnych, niezadowoleni z polityki LA , utworzyli własne stowarzyszenie —  
Association o f Special Libraries and Information Bureaux —  ASLIB. Ożywczo na 
dalszy rozwój L A  wpłynął tzw. „raport Kenyona”  (Kenyon Report 1927 r.). 
W  1930 r. opracowano nowy program egzaminacyjny (wszedł on w  życie w  1933 r.). 
W yróżniono w  nim trzy rodzaje egzaminów: elementarny, średni i końcowy.

W czasie II w ojny światowej (1942 r.) ukazał się raport M c Colvina, w  którym 
autor postulował wprawdzie zorganizowanie szkół bibliotekarskich przy uniwersy
tetach, domagał się jednak —  stając na pozycji L A  —  b y  szkoły jedynie kształci
ły. Egzaminy miało przeprowadzać wyłącznie LA, co m iało zapewnić jednolitość 
wymagań zawodowych w  całej W. Brytanii.

Szkoła bibliotekarska w  Londynie podjęła zajęcia w  1945 r. W  r. 1946 ukazał 
się nowy program egzaminacyjny L A 1. Jesienią 1946 r. —  i to stanowi dalszy etap 
rozwoju kształcenia bibliotekarzy na wyspach brytyjskich —  otwarto stałe szkoły 
bibliotekarskie w  Glasgow, Loughborough, Leeds, Manchester i City of London 
College, a w  roku następnym w  Brighton i Newcastle. Coraz większa liczba szkół 
prowadzących systematyczne szkolenie zawodowe zmusiła L A  do zmiany stano
wiska w  zakresie polityki kształcenia. Zaczęto wyrażać zgodę na przeprowadzanie- 
egzaminów przez szkoły pod warunkiem, że będą one przestrzegać pewnych norm 
(„minimum standards” ) ustalonych przez LA. W  1964 r. L A  wydało nowy program 
egzaminacyjny.

Od 1964 r. wyższe szkolnictwo bibliotekarskie w  W. Brytanii rozwijało się 
coraz pomyślniej. W  1966 r. Wydział Bibliotekarstwa Uniwersytetu Strathclyde 
wydał po raz pierwszy w  historii kształcenia bibliotecznego w  W. Brytanii dyplom 
bakałarza nauk humanistycznych (Bachelor o f Arts —  BA) w  zakresie bibliote
karstwa. Studia wyższe prowadzi się obecnie również na uniwersytetach w  Bel
fast, Sheffield i oczywiście w  Londynie. W  1968 r. Rada ds. Narodowych Stopni 
Akademickich (Council for National Academic Awards) udzieliła kilku innym 
szkołom, mianowicie Newcastle College o f Commerce i Leeds College o f Commerce, 
zezwolenia na nadawanie stopnia bakałarza nauk (Bachelor o f Science) w  zakresie 
inform acji naukowej, a Leeds College o f  Commerce otrzymał również prawo udzie
lania stopnia Bachelor o f  Arts w  zakresie bibliotekoznawstwa; podobne uprawnie
nie otrzymał także Birmingham College of Commerce.

Kształcenie bibliotekarzy w  W. Brytanii przeszło długą drogę rozwoju. Od 
chwili przeprowadzenia pierwszych egzaminów bibliotekarskich m ija 85 lat. W spół
cześnie jesteśmy świadkami osiągnięcia przez bibliotekarstwo brytyjskie statusu

1 Por. S . A n t o s z c z u k :  T endencje rozw ojow e kształcenia bibliotekarzy w  W ielk iej 
Brytanii. Prz. bibliot. R . 32:1964 s. 163-175.
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akademickiego2. Uniwersytety i szkoły wyższe prowadzą nie tylko działalność w  za
kresie kształcenia bibliotekarzy, lecz zajm ują się również pracą badawczą. B iblio
tekarstwo weszło na drogę dojrzałości dydaktycznej i naukowej.

Kształcenie bibliotekarzy w  St. Zjednoczonych przebiegało innym i drogam i niż 
w  W. Brytanii. Już w  1887 r. dzięki inicjatywie M. Dew eya otwarto pierwszą szkołę 
bibliotekarską (School o f Library Economy) w  Columbia College. W  1880 Dewey 
przeniósł szkołę —  z powodu negatywnego stanowiska władz Columbia College — 
do State Library w  Albany, New York. W  latach 1890-ych powstały dalsze szkoły  
bibliotekarskie, z których najważniejszą była szkoła w  Uniwersytecie Illinois (od 
1897 r.). Studia trwały tu 4 lata (w tym  dwa lata bibliotekarstwa). Absolw enci 
otrzymywali stopień bakałarza bibliotekoznawstwa (Bachelor o f Library Science).

Poziom kształcenia był pod koniec X IX  i na początku X X  w. nie w e  wszyst
kich szkołach wysoki. Po I w ojnie światowej ukazał się zainicjowany przez Carne
gie Corporation raport Williamsona. Jego opublikowanie w  1923 r. odbiło się du
żym echem w  kręgach bibliotekarskich St. Zjednoczonych i w  następstwie dopro
wadziło do reform y studiów bibliotekarskich. W  1924 r. powołano w  ramach A m e
rykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (American Library Association, w  skró
cie A LA) Kom isję ds. Kształcenia (Board o f Education), która zajęła się opraco
waniem wymagań obowiązujących przy akredytowaniu szkół bibliotekarskich. 
Pierwsze norm y z 1927 r. przewidywały trzy kategorie szkół. Szkoły I kategorii 
udzielały magisterium z bibliotekoznawstwa (Master o f L ibrary Science); studia 
trwały dwa lata, przyjm owano na nie kandydatów ze stopniem bakałarza. Jedna 
ze szkół, przy Uniwersytecie w  Chicago, udzielała też stopnia doktora filozofii 
(PhD). Szkoły II kategorii prowadziły jednoroczne studia, ich absolwenci uzyski
wali stopień bakałarza bibliotekoznawstwa (Bachelor o f Library Science). Szkoły 
III kategorii prowadziły studia bibliotekarskie dla „undergraduate” .

W  1933 opracowano now y system akredytowania szkół. Zezwolenie na na
uczanie otrzymało wówczas trzydzieści kilka szkół.

W  1937 r. ukazał się raport L. R. Wilsona, którego zadaniem było dokonanie 
oceny kształcenia bibliotekarzy od czasu ogłoszenia raportu Williamsona. Ocena 
wypadła pozytywnie.

W  latach 1943-1948 zaznaczył się duży wzrost zainteresowania szkolnictwem  
bibliotekarskim. Ukazało się wówczas szereg studiów z zakresu kształcenia biblio
tekarzy (K. D. M etcalfa i in., E. J. Reece’a, J. Wheelera, P. J. Dantona) oraz od 
byto szereg konferecji (najważniejsza z nich na Uniwersytecie w  Chicago w  1948 r.).

W  1951 r. Kom isja ds. Kształcenia przy A L A  (przemianowana później na Com 
mittee o f  Accreditation) opublikowała nowe przepisy akredytowania szkół. Studia 
bibliotekoznawcze przedłużono do pięciu lat (kandydatów przyjm owano po szkole 
średniej). W  1953 r. rozpoczęto w izytację i akredytowanie szkół. A kcję  zakończono 
w  IT957 r. stwierdzając, że stawiane wymagania spełniło 31 szkół. W  1958 r. ta sama 
Kom isja w  porozumieniu z Narodową Radą ds. Norm Kształcenia Nauczycieli (Na
tional Council for Teachers Education Standarts) opracowała wytyczne do kształce
nia bibliotekarzy na niższym poziom ie (undergraduate).

W  St. Zjednoczonych prowadzone są studia doktorskie w  zakresie b iblioteko
znawstwa. Istnieją dwa rodzaje doktoratów: doktorat filozofii (PhD) dla osób, 
które pragną poświęcić się pracy dydaktycznej i badawczej oraz doktorat b ib lio 

* O statnie w ydarzenia na polu kształcenia bibliotekarzy przedstaw ia F . N . H  o  g  g : L i
brary education and research in librarianship in  G reat B ritain. Libri. V o l. 19:1969 nr 3 s . 191- 
203.
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tekoznawstwa (DLS) stanowiący najwyższy poziom zawodowy w  zakresie organi
zacyjnej działalności bibliotecznej8.

W  1962 r. A LA  wyłoniło komisję dla opracowania narodowego planu kształ
cenia bibliotekarzy. Komisja zakończyła prace w  1967 r. W  rezolucjach postulo
w ano m. in., aby A LA  —  po zapewnieniu bazy finansowej —  zorganizowało ośro
dek badawczy i eksperymentalny w  zakresie kształcenia bibliotekarzy. Zaznaczono, 
że bibliotekarstwo wchodzi w  okres zasadniczych zmian. Rewolucja naukowo-tech
niczna stawia przed szkolnictwem bibliotekarskim zupełnie nowe wymagania. Po
litykę kształcenia bibliotekarzy należy poddać całkowitej rewizji, dokonując ge
neralnego przeglądu celu, treści, metod, form i kierunków szkolenia oraz zapo
trzebowania na kadry.

Pod wpływem systemu amerykańskiego i brytyjskiego pozostawało kształce
nie bibliotekarzy w  Republice Płd. A fryki, Australii i w  Indiach. Republika Płd. 
A fryki i Australia przejęły początkowo system brytyjski, następnie zaczęły ulegać 
wpływom  amerykańskim. Indie poszły od razu za systemem amerykańskim.

Rozwój kształcenia bibliotekarzy w  Rep. Płd. A fryki i w  Australii przebiegał 
dość podobnie. W  obu tych krajach, w  nawiązaniu do wyników badań nad syste
m em  bibliotekarstwa przeprowadzonych z inicjatywy Carnegie Corporation, zorga
nizowano stowarzyszenia bibliotekarzy: w  Rep. Płd. A fryki w  1930 r. (South A fr i
can Library Association, w  skrócie SALA), w  Australii w  1937 r. (Australian Insti
tute o f Librarians). Stowarzyszenia na wzór brytyjskiego L A  zaczęły przeprowa
dzać egzaminy i wydawać dyplomy. Kursy bibliotekarskie w  Rep. Płd. A fryki zor
ganizowano w  1930-ych latach najpierw na Uniwersytecie w  Pretorii, później na 
Uniwersytecie w  Kapsztadzie. Po II w ojnie światowej nastąpił dalszy rozwój uni
wersyteckiego szkolnictwa bibliotekarskiego. W 1. 1950-ych otwarto szkoły w  Pot- 
chefstroom, Stellenbosch i Witwatersrand. Szkolenie prowadzą obecnie głównie 
uniwersytety. Ujm ując ogólnie, istnieją dwa rodzaje studiów: 1) dwuletnie poma
turalne, prowadzące do dyplomu niższego stopnia (na pierwszym roku wykładane 
są przedmioty ogólnokształcące, na drugim —  bibliotekarstwo). Studia te prowa
dzone są dla pracowników o niepełnych kwalifikacjach zawodowych (subprofes- 
siónal); 2) podyplomowe, jednoroczne, prowadzące do uzyskania dyplomu w yż
szego. Niektóre szkoły udzielają także wyższych jeszcze stopni bibliotekarskich.

W  Australii postęp w  zakresie kształcenia bibliotekarzy był powolniejszy. 
W 1949 r. —  na miejsce Australian Institute o f Librarians —  powołano Stowarzy
szenie Bibliotekarzy Australijskich (Library Association o f  Australia —  LAA), 
które nadal przeprowadzało egzaminy i wydawało dyplomy w  nawiązaniu do w zo
ru brytyjskiego LA.

Pierwsze wykłady dla kandydatów przygotowujących się do egzaminów za
częły prowadzić Commenwealth National Library i Library School o f New South 
Wales, która w  1941 r. osiągnęła dość wysoki poziom dydaktyczny. Z  biegiem lat 
szereg dalszych większych bibliotek Australii zaczęło prowadzić wykłady i kursy 
bibliotekarskie. L A A  —  podobnie jak SALA —  nigdy nie uważało kształcenia bi
bliotekarzy za swój wyłączny m onopol i odnosiło się pozytywnie do organizowania 
szkolenia w  instytucjach oświatowych. Obecnie czynne są w  Australii trzy szkoły 
związane z University o f  New South Wales, z Royal Melbourne Institute o f  Tech
nology i Sydney Technical College; Uniwersytet prowadzi jednoroczne, podyplo
m owe studia oraz studia wyższe, których ukończenie daje stopień magistra biblio
tekoznawstwa.

8 Por. H. W i ę c k o w s k a :  Uniw ersyteckie szkolnictw o bibliotekarskie w  Stanach Z jed 
noczonych. Łódź 1959.
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Szkolnictwo w  Indiach kształtowało się w  X IX  'w . pod wpływ em  brytyjskim , 
szczególnie na uniwersytetach w  Kalkucie, Madras i Bombaju, założonych w  1857 r.

Pierwsze wykłady w  ramach uniwersytetu zaczęli jednak prowadzić Am eryka
nie, mianowicie W. Borden (uczeń Deweya) w  1911, a w  kilka lat później A. D. 
Dickinson (autor podręcznika The Panjab library primer, 1916).

W  1929 r. Madras Library Association, w porozumieniu z Uniwersytetem 
w  Madras, rozpoczęło 3-miesięczny kurs bibliotekarski. W ykłady były inspirowane 
przez S. R. Ranganathana (wówczas dyrektora Biblioteki tego Uniwersytetu). 
W  1937 r. kurs przedłużono do 1 roku (graduate diploma course). Kursy organi
zowały również inne regionalne stowarzyszenia kraju. W  1933 r. powstało Indian 
Library Association. Od lat 1940-ych Stowarzyszenie to pod przewodnictwem  Ran
ganathana wykazywało dużą aktywność w  zakresie kształcenia bibliotekarzy. Za 
wzorem Uniwersytetu w  Madras inne uniwersytety zaczęły prowadzić kursy b i
bliotekarskie: od  1941 r. Uniwersytet w  Benares, 1944 —  w  Bombaju, 1946 —  w  
Kalkucie, w  1947 —  Delhi.

Z  uzyskaniem niepodległości nastąpił silniejszy jeszcze rozwój wyższego szkol
nictwa bibliotekarskiego. Podczas gdy w  1947 r. tylko 5 uniwersytetów prowadziło 
kształcenie bibliotekarskie, to po dwudziestu latach już 24 uniwersytety. Wyróżnia 
się trzy główne rodzaje kursów: 1. najniższy (Certificate course in librarianship),
2. kurs wyższy prowadzący do uzyskania stopnia bakałarza i 3. najwyższy, którego 
ukończenie daje stopień magistra bibliotekoznawstwa. Uniwersytet w Delhi pro
wadzi studia doktorskie w  zakresie bibliotekoznawstwa. Oprócz uniwersytetów 
kształceniem zajm ują się inne instytucje. Pracowników inform acji naukowej i do
kumentalistów kształci Documentation and Training Centre w  Bangalore; jedno
roczny kurs dokumentacji prowadzi Indian National Scientific Documentation and 
Reprography Centre, kurs sześciomiesięczny India Association of Special Libraries 
and Information Centres.

W  ‘1961 r. University Grants Commission powołała komitet (Review Com
mittee) dla zbadania poziomu nauczania i stanu badań naukowych w  zakresie b i
bliotekoznawstwa na uniwersytetach. Dalszy rozwój kształcenia bibliotekarzy w  
Indiach uzależniony jest od zwiększenia liczby kwalifikowanych wykładow ców, 
opracowania podręczników uwzględniających specyficzną sytuację bibliotekarstwa 
w  tym kraju oraz do polepszenia ogólnych warunków, ułatwień i udogodnień w  
szkołach bibliotekarskich.

Kształcenie bibliotekarzy w  omawianych krajach przeszło charakterystyczną 
drogę, znamienną zresztą w  ogólnych rysach dla szeregu innych państw. W sche
matycznym ujęciu kształtowała się ona następująco: samokształcenie, szkolenie 
przywarsztatowe w  bibliotekach, podjęcie akcji kształcenia przez stowarzyszenia 
bibliotekarzy, organizowanie kursów (sporadycznych, stałych, rozmaitego typu, róż
nych poziom ów), prowadzenie szkolenia w  szkołach średnich, kształcenie w uni
wersytetach i w  ogóle szkołach wyższych. Charakterystycznym rysem współczes
nym jest coraz silniejsza tendencja do organizowania kształcenia bibliotekarzy na 
poziomie akademickim. W idoczna jest również tendencja do generalnego u jm ow a
nia problem ów kształcenia i uregulowania ich w  ramach jednolitego, ogólnokra
jow ego systemu. Bardzo w olny jest natomiast proces przechodzenia od kom plem en
tarnego kształcenia bibliotekarzy na bazie innych przedmiotów do pełnych studiów 
bibliotekarskich. Jest to ciągle jeszcze problem  sporny i dyskusyjny.

Zresztą problem ów budzących w  zakresie kształcenia bibliotekarzy wątpliw ości 
i trudnych nieraz do rozwiązania jest wiele. W ystępują tu takie zagadnienia, jak: 
rozeznanie aktualnego stanu wykształcenia zaw odowego pracujących już b ibliote-
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karzy, zbadanie rzeczywistych potrzeb bibliotek w  zakresie kwalifikowanych kadr, 
opracowanie prognozy zapotrzebowania na personel bibliotekarski w  aspekcie w ie
loletnim, opracowanie ogólnych koncepcji kształcenia (na bazie wykształcenia pod
stawowego, średniego, zawodowego wyższego, akademickiego —  przy uwzględnieniu 
różnorodności typów bibliotek), stosunek wykształcenia ogólnego do zawodowego, 
stopień specjalizacji w  kształceniu, stosunek do kształcenia dokumentalistów i pra
cowników inform acji naukowej, studia uzupełniające czy pełne bibliotekarskie, 
liczba lat szkolenia, rekrutacja i selekcja kandydatów, liczba i poziom w ykładow
ców  (pracowników naukowych, dydaktycznych) oraz ich kształcenie, program szko
lenia, pomoce naukowe (podręczniki, skrypty, materiały audiowizualne itp.), roz
mieszczenie szkół w  kraju itp.

Zagadnienia kształcenia bibliotekarzy są aktualnie dyskutowane również w  
Polsce. Omawia isię je na konferencjach i  zebraniach Państwowej Rady Bibliotecz
nej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Komisji Rady Głównej ds. Bibliotek 
i Inform acji Naukowej itd. Zachodzi bowiem pilna potrzeba opracowania dla Polski 
jednolitego systemu kształcenia kadr bibliotekarskich. Z  tych względów  książka 
G. Bramleya, dająca rys historyczny kształcenia bibliotekarzy w  państwach anglo
saskich i w  krajach sfery ich wpływów, pobudzająca do snucia porównań, zasłu
guje na uwagę.

Bolesław Świderski

NORM ALIZACJA

Bernard H o u g h t o n :  Standardization -for documentation. Ed. by... London Clive 
Bingley 1969 8° ss. 93.

Piśmiennictwo normalizacyjne w  zakresie szeroko pojętej dokumentacji i in
form acji naukowej nie jest bogate. Pod względem tematyki przeważają w  nim za
gadnienia bibliograficzne; ma to zapewne związek z kierunkiem dotychczasowej 
działalności normalizacyjnej zarówno w  ISO/TC 46, jak i w  poszczególnych kra
jach, gdzie tym właśnie problemom poświęca się najwięcej uwagi. Ogromną w ięk
szość publikacji stanowią artykuły ogłaszane w  czasopismach; wydawnictwa zwarte 
zaliczyć można raczej do wyjątków. Toteż z przyjemnością należy powitać ukaza
nie się w  1969 r. wymienionego w  tytule dziełka zbiorowego składającego się z 6 
referatów, które zostały wygłoszone na konferencji w  Liverpool w  1968 r., po
święconej rozważaniom nad możliwością zastosowania norm w  niektórych dziedzi
nach działalności inform acyjnej. Sprawa ta staje się coraz bardziej aktualna, 
a przyczynami rozwoju normalizacji dokumentacyjnej są według Houghtona na
stępujące zjawiska:

1) ciągły wzrost produkcji wydawniczej utrudnia je j kontrolę; normy krajowe 
i zalecenia międzynarodowe, dotyczące w  szczególności kom pozycji wydawniczej 
publikacji naukowych, sporządzania ich opisów bibliograficznych, analiz itd., sprzy
jają ułatwianiu kontroli;

2) stosowanie wymienionych norm ułatwia współpracę instytucji tak w  skali 
krajowej, jak i m iędzynarodowej;

3) zastosowanie mechanizacji w  działalności inform acyjnej sprzyja rozwojowi 
nowej dziedziny normalizacji — dotyczącej komputerów.

W  skład zbiorku, jak wspomniano, wchodzi sześć artykułów. Pierwszy, autor
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stwa C. W. Paul-Jonesa, jest poświęcony pracom British Standards Institution 
(BSI) —  odpowiednika Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) —  w  zakresie 
normalizacji dokumentacyjnej. Trzeba bowiem  pamiętać, że prace normalizacyjne 
są w  W. Brytanii scentralizowane w  BSI, inaczej w  Polsce, gdzie PKN tylko je  
organizuje i koordynuje, a działalność merytoryczna, przede wszystkim opracow y
wanie projektów  norm, toczy się w  ponad stu ośrodkach normalizacyjnych utwo
rzonych przy instytucjach o odpowiedniej specjalizacji. W  BSI istnieje w ięc Tech
nical Information Division (TID), która odpowiada Centralnemu Ośrodkowi In for
m acji Normalizacyjnej (COIN) przy PKN, ale ma szerszy zakres działania, gdyż 
w  skład je j —  poza komórkami spełniającym i funkcje analogiczne do kom órek 
COIN —  wchodzi również Documentation Standards Committee OC/20. Kom isja 
ta jest złożona z zespołów i kom itetów technicznych o określonych zakresach dzia
łalności, np. współpraca międzynarodowa, zagadnienie opisu bibliograficznego, układ 
alfabetyczny i indeksy, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD), skróty, kon
w ersja pism, przygotowanie dokumentów do publikacji, reprografia, mechanizacja 
i systemy wyszukiwania inform acji, konserwacja dokumentów.

W  ten sposób w  TID koncentruje się całokształt zagadnień dotyczących nor
malizacji dokum entacyjnej, podczas gdy u nas są one siłą rzeczy podzielone między 
kilka instytucji: lwią ich częścią zajm uje się Ośrodek Normalizacji Bibliograficz
nej Biblioteki Narodowej; w obec zmian w  ośrodku normalizacyjnym  CIINTE jest 
nadzieja, że podejm ie on zaniedbaną dotychczas w  Polsce normalizację w  zakresie 
reprografii i automatyzacji prac inform acyjnych1; konserwacją dokum entów zaj
m uje się obecnie placówka Archiwum  Głównego A kt Dawnych, a w obec tego, że 
Naczelna Dyrekcja A rchiw ów  projektuje zorganizowanie ośrodka normalizacyjne
go, może z czasem włączy on do swych prac przygotowanie odpowiednich norm.

Druga część artykułu Paul-Jonesa jest poświęcona kontaktom m iędzynarodo
wym : pracom ISO/TC 46, w  szczególności X II sesji pienarnej w  M oskwie w  1967 r., 
oraz- stosunkom TID z tym Komitetem Technicznym ; TID  utrzym uje też kontakty 
z FID, zwłaszcza w  związku z przygotowaniem norm UKD, a także z organizacjami 
normalizacyjnymi innych krajów. Ponadto katalog norm radzieckich jest tłumaczo
ny w  całości na język angielski, a katalog norm angielskich —  na rosyjski.

Drugi artykuł, autorstwa K. I. Portera, wydaw cy brytyjskiego centralnego ka
talogu czasopism (BUCOP), zajm uje się nowelizacją dwu norm : kom pozycji w y 
dawniczej czasopism (BS 2509) i skrótów tytułów czasopism (BS 4148), jest w ięc 
dla nas szczególnie interesujący, gdyż w  1971 r. podejm ujem y prace nad noweli
zacją pierwszej z tych norm2.

Norma BS 2509 została ustanowiona w  1954 r., a znowelizowana w  1959 r., 
w  9 lat później wzięto ją  na warsztat ponownie. Zakres stosowania jest w  tym  
projekcie sprecyzowany podobnie jak u nas: norma jest przeznaczona dla redak
torów  i wydaw ców czasopism w  tym celu, aby —  stosując ją  —  uchronili się przed 
rozwiązaniami utrudniającymi użytkownikom dostęp do inform acji zawartych w  
tych wydawnictwach.

Następny rozdział dotyczy definicji pojęć związanych z czasopismami: najszer
szym jest serial (serial publication) odpowiadający naszemu wydawnictwu ciągłe
m u; w  jego skład wchodzą pojęcia węższe, w  szczególności czasopismo (periodical) 
i seria (series); pojęciem  przeciwstawnym  jest wydaw nictwo zwarte (monograph,

1 C IIN T E  za jm u je  się też tłum aczeniem  tablic U K D .
1 PN -71/N -01160 K om p ozycja  w ydaw nicza czasopism a. N orm a ta została znow elizow ana w  

trybie skróconym  w  1970 r., w ym aga jedn ak gruntow nej m elioracji, co  spow odow ało zapro
jek tow ane na 1971 r. rozpoczęcie odpow iedniej pracy analityczno-badaw czei poprzedzającej n o
w elizację  norm y.
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ale również „polygraphic”  work —  dzieło zbiorowe). Sympozjum może mieć cha
rakter wydawnictwa zwartego bądź ciągłego, wydawnictwa zwartego o  autorstwie 
indywidualnym bądź dzieła zbiorowego.

Te bardzo skrótowe rozważania można uzupełnić danymi zaczerpniętymi z dwu 
norm dotyczących skrótów tytułów czasopism —  angielskiej i amerykańskiej —  
niemal identycznych w  brzmieniu. Znajduje się w  nich określenie wydawnictw 
ciągłych (serials), tzn. publikowanych w  częściach noszących oznaczenia numerycz
ne lub chronologiczne i których zakończenie nie jest w  zamierzeniu wydawniczym 
przewidziane; należą do nich czasopisma (periodicals, journals), gazety (newspa
pers), wydawnictwa towarzystw naukowych (memoirs, transactions, proceedings), 
roczniki (annuals: reports, yearbooks etc.) oraz serie. Rozróżnienia te niezupełnie 
pokrywają się z naszymi: brak wśród nich terminu „wydawnictwa zbiorowe” , po
jęcia: annual i yearbook różnią się wyraźnie zakresem, roczniki zakwalifikowali
byśm y do czasopism. Niestety, w  normach brak określeń pojęć węższych (np. 
„yearbook”  w  stosunku do „annual” ), co utrudnia zorientowanie się w  ich wza
jem nych stosunkach.

Identyfikacji czasopisma służy 14 elementów, które powinny być zamieszczone 
na stronie (ewentualnie karcie) tytułowej. Elementy te składają się na tytulaturę 
wydawnictwa; nawiasem mówiąc, w  językach obcych brak odpowiednika naszego 
terminu. Zasadniczym elementem identyfikacji jest tytuł, toteż norma wymaga, 
aby występował on zawsze w  takiej samej postaci; form a skrócona jest dozwolona 
ty lko  na grzbiecie i w  tytule bieżącym (żywej paginie). Inne postanowienia tego 
punktu normy dotyczą przypadków, kiedy tytuł składa się z kilku elementów, kie
dy jest niepełny, kiedy występuje kilka tytułów równorzędnych itd.

Projekt normy angielskiej przewiduje dwie form y numeracji: numer tomu 
i zeszytu, bądź numer bieżący —  od początku wydawnictwa. Preferowany jest 
pierwszy sposób oznaczania; dziwi tylko, że pominięto w  nim datę wydania, tj. 
rok, za który lub na który dana część została wydana; widocznie wystarcza data 
publikacji, która jednak może nie być identyczna z datą wydania.

Projekt normy przewiduje również umieszczanie oznaczenia wydawniczego przy 
artykułach z czasopism. Autor przypuszcza, że w  przyszłości takie oznaczenia będą 
towarzyszyć nawet poszczególnym rozdziałom wydawnictw zwartych, a to w  celu 
umożliwienia ich identyfikacji, np. przy sporządzaniu odbitek kserograficznych. 
Polska norma oznaczenia wydawniczego, obecnie w  nowelizacji, przewiduje jego 
umieszczanie nie tylko na okładkach zeszytów bądź kartach tytułowych tom ów 
czasopism i wydawnictw zbiorowych, lecz również przy poszczególnych artykułach, 
a  nawet na każdej stronie wydawnictwa, a także przy częściach wydawnictwa 
zbiorowego.

W  sumie projekt omawianej normy angielskiej ma odpowiadać według Paul- 
-Jonesa aż 5 zaleceniom ISO, a mianowicie dotyczącym: kom pozycji wydawniczej 
czasopisma, kom pozycji wydawniczej artykułów', analiz i streszczeń autorskich, 
spisu treści, oznaczenia wydawniczego.

Skróty tytułów czasopism —  to drugi temat artykułu Portera. Przypomnijmy, 
że odpowiednia norma angielska ukazała się w  1967 r. Ze względu jednak na de
cyzję ujednolicenia jej z normą amerykańską z 1969 r. Anglicy podjęli wkrótce 
je j nowelizację; przy tym postanowili podzielić ją na dwie części: a) zasady skra
cania, b) wykaz wyrazów występujących w tytułach czasopism oraz ich skrótów, 
a to ze względu na konieczność stałego uzupełniania wykazu, podczas gdy zasady 
.skracania podlegają rzadszym zmianom. W  1970 r. opublikowano pierwszą część
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normy. W  stosunku do ISO/R 4-19538 wprowadzono w niej dwie zasadnicze zmiany:
1) Zrezygnowano z zasady pisania skrótów rzeczowników wielkim i literami, 

a innych części m owy —  małymi, dopuszczono natomiast m ożliwość pisania w iel
kimi literami bądź całości skrótu, bądź pierwszych liter wszystkich elementów, 
bądź tylko pierwszej litery pierwszego elementu, np. Industrial and Engineering 
Chemistry =  IND. ENG. CHEM., Ind. Eng. Chem., Ind. eng. chem.

2) Zrezygnowano również z niestawiania kropek po skrótach stanowiących 
ściągnięcia, pozostawiając do wyboru dwie m ożliwości: stawiania kropek po każ
dym elemencie skrótu, bądź niestawiania po żadnym. W yjątkiem są akronim y nie 
wymagające kropek (np. ISO).

Obie te zasady są czymś nowym, jeszcze w  naszej normie z 1965 r. nie repre
zentowanym; za parę lat — kiedy nadejdzie czas je j nowelizacji —  zajdzie p o 
trzeba ustosunkowania się do nich, z uwzględnieniem m ożliwości naszych kom 
puterów.

I jeszcze kilka uwag świadczących o nowoczesności postanowień naszej norm y. 
Jak u nas, tak i w  normie angielskiej wyrazy pokrewne mogą być oznaczane tym  
samym skrótem. Istnieje dążność, zwłaszcza wobec włączenia kom puterów do p ra c 
inform acyjnych, do stosowania skrótów m ożliwie zwięzłych, m. in. 5-literow ych 
skrótów  amerykańskiego systemu CODEN. Z  tym  stanowiskiem wiąże się twier
dzenie, że rekonstrukcja oryginalnego tytułu nie jest istotna.

Jak w  związku z oznaczeniem wydawniczym , tak i tutaj autor przew iduje 
m ożliwość rozszerzenia zakresu stosowania normy na nazwy autorów korporatyw - 
nych oraz na nazwy konferencji, zjazdów itp.

Trzeci z kolei artykuł dotyczy produkcji książek. W W. Brytanii brak norm 
z tego zakresu; z tym  wiąże autor braki w  jakości materialnej książek, zwłaszcza 
złą jakość opraw. U nas istnieje wprawdzie norma BN-66/7452-01 Oprawy intro
ligatorskie. Wymagania i badania techniczne, ale czy m ożem y być zadowoleni z na
szych opraw?

Następny artykuł zajm uje się normalizacją opracowania materiałów biblio
tecznych, przy czym normalizacja jest tu synonimem ujednolicenia czynności 
bibliotecznych, a nie ujmowaniem przepisów w  postać norm krajow ych 
czy zaleceń m iędzynarodowych. Tak w ięc w  związku z opisem rejestracyjnym  
wspomniano krajowe przepisy katalogowania alfabetycznego, karty drukowane B i
blioteki Kongresu, postanowienia konferencji nt. zasad katalogowania alfabetycz
nego (Paryż 1961), system MARC, katalogowanie kooperatywne w  skali m iędzy
narodowej zainicjowane przez Bibliotekę Kongresu. W  związku z klasyfikacją 
om ówiono przede wszystkim UKD, w  związku z indeksowaniem materiałów b i
bliotecznych , system Uniterm, indeks słów kluczow ych (znanych w  praktyce 
bibliotecznej jako wyrazy główne —  Stichworter), tezaurusy.

Komputerom poświęcony jest piąty artykuł zbiorku. Autor uzasadnia potrzebę 
norm dla działalności inform acyjnej opartej na komputerach: ujednolicenie pracy 
wszystkich kom puterów wpłynie na przyspieszenie i potanienie inform acji, pozw oli 
uniknąć pom yłek łatwiejszych przy stosowaniu systemów różnolitych, umożliwi, 
poszukiwania o charakterze retrospektywnym. W  tym celu należałoby opracować; 
normy, których tematy autor podaje przykładowo: przygotowanie systemu m iędzy
narodowej znormalizowanej numeracji książek w  celu opatrywania każdego w y 
dawnictwa numerem identyfikacyjnym  zastępującym opis bibliograficzny, uzwięż—

* O becnie w  n ow elizacji; będzie praw dopodobnie dostosow ana do n orm y angielskie] i a m e 
rykańską).
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lenie skrótów tytułów czasopism, nazw instytucji sprawczych, autorów korpora- 
tywnych, ujednolicenie i uzwięźlenie dalszych elementów cytaty wydawniczej.

Ostatni artykuł jest luźno związany z zagadnieniami normalizacji, gdyż dotyczy 
organizacji służby inform acyjnej w  jednym z angielskich instytuów naukowo-ba
dawczych. Interesuje nas o tyle, że omawia dokładnie przebieg sporządzania i pu
blikowania analiz. Możliwie kompletny serwis jest wydawany w 3 miesiące po 
otrzymaniu odpowiednich dokumentów prymarnych; ekspres-informacja o charak
terze selektywnym — po 3 tygodniach. W skazująco-omawiające analizy zawierają 
przeciętnie 100 wyrazów. Ale w  przyszłości będą miały postać zespołów słów klu
czowych; z tego względu już teraz odpowiednie słowa kluczowe są dołączane do 
tradycyjnych analiz. To ważna wskazówka dla przyszłej normy analizy dokumen
tacyjnej.

Warto też podkreślić, że pracownicy działu inform acji omawianego instytutu 
stanęli na stanowisku, iż życzenia użytkowników są ważniejsze niż zgodność z nor
mami. Stąd, chociaż zasadniczo normy są w  ich pracach inform acyjnych stosowane, 
ale odstępstwa od nich —  zawsze możliwe.

Na tym można by zakończyć krótki przegląd problemów poruszonych w  oma
wianej pracy zbiorowej. Nie zostały one potraktowane równomiernie: niektóre 
■omówiono obszerniej, inne zaledwie zasygnalizowano. W  szczególności interesowały 
nas dwa referaty: pierwszy (Paul-Jonesa) —  jako podstawa do porównania z orga
nizacją prac normalizacyjnych w  zakresie dokumentacji w  Polsce; drugi (Portera;
—  jako analiza problem ów-norm alizacji kom pozycji wydawniczej czasopisma, któ
rych badanie i rozwiązanie czeka i nas w  najbliższych latach.

Janina Pelcowa

MIĘDZYNARODOWA W YM IANA W YDAW NICTW

Leon Ł o ś ,  Jan R a d o ż y c k i :  Problem y m iędzynarodowej wymiany wydaw
nictw Polskiej Akademii Nauk. W rocław 1970 8° ss. 146, nlb. 2, tab.

Ukazanie się książki o międzynarodowej wymianie wydawnictw prowadzonej 
przez Polską Akademię Nauk wypełnia dużą lukę w  dotychczasowej polskiej lite
raturze fachowej na ten temat. Pojawiające się w ostatnich latach artykuły o m ię
dzynarodowej wymianie zwracały wprawdzie uwagę na różnorodność problematyki, 
ale opierały swoje rozważania na doświadczeniach poszczególnych bibliotek. W  pra
cy  L. Łosia i J. Radożyckiego otrzymaliśmy szczegółowy, a równocześnie całościo
w y obraz wymiany zagranicznej wydawnictw prowadzonej przez Polską Akademię 
Nauk. Materiału do jego nakreślenia dostarczyły dane z 104 bibliotek i placówek, 
prowadzących w  ramach Akademii samodzielnie wymianę.

W łaściwe omówienie zagadnień związanych z wymianą poprzedza rozdział, w  
którym autorzy dali zarys dziejów międzynarodowej wymiany wydawnictw, wska
zując na dawne tradycje, sięgające XV II i XV III stulecia, zrodzone z zawsze ży
w ej potrzeby wzajemnego dzielenia się osiągnięciami naukowymi przez uczonych. 
Na tym właśnie podłożu rozwijały się i ugruntowywały stosunki wymienne między 
towarzystwami naukowymi, akademiami, i instytutami badawczymi —  wspierane 
konwencjami międzynarodowymi. Autorzy przedstawili pokrótce sytuację wymiany 
wydawnictw na świecie, omawiając konwencje międzynarodowe w  tej sprawie, 
kongresy poświęcone tym zagadnieniom oraz działalność UNESCO, popierającą roz
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w ój wym iany na całym świecie, a uwieńczoną uchwaleniem w  1958 r. w  Paryżu 
dwóch konwencji dotyczących międzynarodowej wymiany.

Do konwencji paryskiej Polska przystąpiła w  1969 r., m ając za sobą ponad 
150 lat doświadczeń w  zakresie m iędzynarodowej wymiany wydaw nictw , zapocząt
kowanej w  pierwszych dwóch dziesiątkach X IX  w. przez Towarzystwo Naukowe 
Krakowskie i Towarzystwo Przyjaciół Nauk w  Warszawie.

Bardzo cenną część pierwszego rozdziału stanowi przegląd rozw oju wym iany 
w ydaw nictw  w  skali krajow ej. W  oparciu o bardzo skrupulatnie zebraną biblio
grafię autorzy przedstawili usiłowania i osiągnięcia — w  zakresie m iędzynarodo
w ej wym iany —  różnych polskich bibliotek i instytucji oraz towarzystw nauko
w y ch  na przestrzeni przeszło stulecia. Ten dorobek instytucji naukowych i biblio
tek, które weszły w  ramy organizacyjne Polskiej Akadem ii Nauk, stał się pod
stawą, na której rozwinęła się zagraniczna wymiana wydawnictw Akademii.

W  drugim rozdziale Autorzy omawiają czynniki kształtujące wymianę zagra
niczną PAN. W  zakresie wymiany, podstawę dla je j dużego rozw oju stanowi (obok 
-tradycji) rozległa działalność naukowo-badawcza Akadem ii i idąca w  ślad za nią 
.szeroka działalność wydawnicza, której punkt ciężkości spoczywa na czasopismach 
i wydawnictwach seryjnych z wszelkich dyscyplin wiedzy. Autorzy charakteryzują 
czynniki sprzyjające rozw ojow i wym iany: duża rozmaitość czasopism i wydawnictw 
ciągłych, ich w ysoki poziom naukowy, budzący na świecie zainteresowanie dla pol
skiego dorobku naukowego; równocześnie jednak wskazują m omenty hamujące 
wymianę, do  których przede wszystkim należy zagadnienie języka. Mała znajo
m ość języka polskiego za granicą, zbyt mała liczba tytułów czasopism ukazujących 
się w  językach kongresowych, niewystarczające streszczenia obcojęzyczne —  obni
żają wartość wydawnictw, rozpatrywaną pod kątem ich przydatności dla celów 
wymiany.

W  dalszym ciągu autorzy przedstawiają strukturę organizacyjną i podstawy 
prawne wym iany zagranicznej wydaw nictw  prowadzonej w  ramach Polskiej Aka
demii Nauk. Zasadniczym i charakterystycznym rysem wym iany w ydaw nictw  PAN 
jest fakt samodzielnego je j prowadzenia przez placówki badawcze, towarzystwa 
naukowe i biblioteki. Ta form a działalności uzupełniana jest przez Ośrodek Roz
powszechniania W ydawnictw Naukowych PAN, który prowadzi wym ianę w ydaw 
n ictw  centralnych Akademii, a pozacentralnych jedynie w  takim zakresie, jaki 
przewidują porozumienia o współpracy naukowej PAN  z akademiami krajów  so
cjalistycznych, względnie um owy z niektórymi instytucjami na Zachodzie. Na 
Ośrodku Rozpowszechniania W ydawnictw ciąży natomiast obowiązek koordynowa
nia całej wym iany zagranicznej, prowadzonej w  ramach Akadem ii samodzielnie 
przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Autorzy szczegółowo obrazują strukturę organizacyjną wym iany zagranicznej 
wydawnictw PAN, ilustrując to dwoma wykazami. Pierwszy przedstawia wymianę 
prowadzoną przez Ośrodek Rozpowszechniania W ydawnictw Naukowych, biblioteki 
PAN  i ogólne towarzystwa naukowe; drugi —  wym ianę placówek naukowych PAN 
oraz specjalistycznych towarzystw naukowych (z podziałem w edług wydziałów). 
Oba wykazy podają nazwę jednostki prowadzącej wymianę, liczbę posiadanych 
przez nią kontrahentów, tytuły czasopism i wydaw nictw ciągłych wysyłanych w  
ramach wymiany oraz liczbę egzemplarzy. Tego rodzaju zestawienie, poza zazna
jom ieniem  czytelnika z całokształtem zagadnienia, ma bardzo praktyczne znacze
nie, gdyż pozwala szybko odnaleźć inform ację, która z instytucji prowadzi w y 
miany określonym  tytułem.

Rozdział trzeci przedstawia zagadnienie rozpowszechniania w ydaw nictw  P ol
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skiej Akademii Nauk drogą wymiany zagranicznej. Autorzy, w  oparciu o kilka lat 
wcześniej wydaną publikację pt. Międzynarodowa wymiana wydawnictw Polskiej 
Akademii Nauk (wraz z Aneksem ), analizują udział wymiany w  rozpowszechnianiu 
polskich wydawnictw naukowych za granicą. Rozważają tu zagadnienie wzajem 
nego stosunku między wymianą a sprzedażą, problem istnienia ewentualnych ko
lizji interesów, czy też racjonalnego współistnienia, dając odpowiedź na podnoszo
ne czasem przeciw wymianie zarzuty, jakoby miała ona konkurować z rozprowa
dzaniem książki drogą handlową.

Dalszą część trzeciego rozdziału poświęcają autorzy szczegółowemu omówieniu 
wymiany prowadzonej z instytucjami naukowymi krajów  obozu socjalistycznego, 
krajów kapitalistycznych oraz rozwijających się krajów  Afryki, A zji i Ameryki 
Łacińskiej. Podział ten narzuciły autorom odmienne warunki kształtowania się 
wymiany PAN z instytucjami naukowymi krajów należących do różnych grup. 
Ogólną charakterystyką każdej z tych grup poprzedzili autorzy szczegółowe om ó
wienie wymiany z poszczególnymi krajami. Ten dokładny przegląd krajów, z któ
rymi PAN prowadzi wymianę, z podaniem inform acji cyfrowych, wskazaniem 
głównych ośrodków wymiany, typów instytucji, do których tą drogą docierają pol
skie publikacje, pozwala na zorientowanie się w zasięgu prowadzonej wymiany, 
a równocześnie ukazuje możliwości dalszego racjonalnego jej rozwoju. Rozdział 
ten zamknięty został krótkim omówieniem problemu zaopatrywania instytucji sla
wistycznych i polonijnych w  polskie wydawnictwa naukowe.

Kolejny rozdział czwarty omawia zagadnienie wymiany wydawnictw jako 
źródła gromadzenia zbiorów w  bibliotekach Polskiej Akademii Nauk. Rola w y 
miany jest w  tym zakresie szczególnie ważna, umożliwia bowiem placówkom  za
opatrywanie się drogą bezdewizową w  potrzebną zagraniczną literaturę naukową. 
Pozwala też dotrzeć do publikacji, których nie można uzyskać poprzez sieć księ
garską.

Szczegółową analizę w pływ ów  wydawnictw z wymiany zagranicznej uzupeł
niają w  tym rozdziale odpowiednie tabele, które, w  zestawieniu z danymi doty
czącymi prenumeraty zagranicznej, wyraźnie podkreślają znaczenie wymiany w  za
kresie gromadzenia zagranicznej literatury naukowej. Z  zestawień tych wynika 
m. in., że na przykład z wielu krajów  Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej otrzymu
jem y czasopisma naukowe wyłącznie drogą wymiany.

W  rozdziale tym zostały też poruszone kwestie związane ze wskaźnikami po
wtarzalności tytułów wpływ ających z wymiany, problem nierównomiernego roz
mieszczenia nabytków zagranicznych na terenie kraju (nadmierna koncentracja 
ich w  WarszaWie), zagadnienie kompensat, możliwości i efektywności wym iany. 
Drogą bowiem dalszego rozwoju wymiany wydawnictw można starać się zrówno
ważyć zmniejszające się m ożliwości zakupu wobec obniżenia lim itów dewizowych. 
przeznaczonych na import publikacji.

Rozdział końcowy poświęcony jest sprawom koordynacji zagranicznej wymiany 
wydawnictw. Zagadnienie to jest szczególnie ważne ze względu na zdecentralizo
wany system prowadzenia wymiany przez placówki Polskiej Akademii Nauk. Czyn
nikiem koordynującym  wymianę w  ramach Akademii jest Ośrodek Rozpowszech
niania W ydawnictw Naukowych i autorzy przedstawiają pokrótce jego działalnoś6 
w  tym zakresie. Z  kolei omawiają problem koordynacji wymiany w  skali krajo
w ej, podkreślając jego znaczenie zarówno w  zakresie upowszechniania polskiego 
dorobku naukowego za granicą, jak też racjonalnego zaopatrywania bibliotek i pla
cówek naukowych w  najnowszą obcą literaturę.
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Rozdział końcowy zamykają autorzy szeregiem postulatów dotyczących koordy
nacji wymiany w  ramach Polskiej Akademii Nauk.

Szczupłe ramy recenzji nie pozwalają na bardziej szczegółowe przedstawienie 
różnorodnej treści omawianej książki. Autorzy poruszyli w  niej w iele zagadnień 
związanych z wymianą zagraniczną wydaw nictw i uwypuklili całą złożoność jej 
problematyki, domagającą się w  wielu punktach nowych rozwiązań. Równocześnie 
dostarczyli bardzo bogatego i ciekawego materiału faktycznego i cyfrowego. Ten 
ostatni mimo sw ojej prędkiej dezaktualizacji obrazuje jednak pewne nurty i pro
porcje w  wymianie zagranicznej wydawnictw, które nie ulegają tak szybkim zmia
nom, jak cyfry.

Znaczenie omawianej pracy należy również upatrywać w  jej w ielkiej aktual
ności i całym aspekcie praktycznym. Charakteryzując różnorodne czynniki kształ
tujące wymianę, om awiając strukturę i organizację wym iany wydaw nictw  w  skali 
Polskiej Akademii Nauk, wskazują autorzy na szereg momentów, które wym agają 
przekształcenia i docenienia w  codziennej pracy poszczególnych placówek prowa
dzących wymianę. Przede wszystkim podkreślają konieczność szerszego spojrzenia 
na zagadnienie wymiany i uwrażliwiają na doniosłość problemu, jakim jest kwestia 
współpracy między jednostkami prowadzącym i wymianę. Lektura omawianej książ
ki skłania do konfrontacji własnej pracy i własnych m etod w  zakresie prowadze
nia wymiany; nasuwa refleksje nad ewentualnymi sposobami usprawnienia pracy 
i uczynienia wymiany jeszcze bardziej racjonalnym  i efektywnym  narzędziem upo
wszechniania na świecie dorobku nauki polskiej i źródłem zapewniającym  uczo
nym polskim dopływ najnowszej literatury fachowej.

K rystyna Stachowska

IMPORT CZASOPISM

W ykaz czasopism naukowych prenum erowanych w krajach kapitalistycznych przez  
odbiorców resortow ych i pozaresortowych w  roku 1970. Warszawa 1970 Minister
stwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 8° ss. 550.

W ykaz  nie jest pierwszym wydawnictwem  tego rodzaju opublikowanym  przez 
MOiSzW. Poprzedziły je  (opracowane przez Danutę Taborek) spisy: Zagraniczne 
czasopisma naukowe (bez krajów  socjalistycznych ) w bibliotekach M inisterstwa  
Szkolnictwa W yższego w  1966 r. Warszawa 1966, Zagraniczne czasopisma naukow e 
w  bibliotekach szkół wyższych w 1968 r. (kraje kapitalistyczne) Warszawa 1963 
oraz Zagraniczne czasopisma naukowe w  bibliotekach szkół w yższych  w  1969 r. 
Ckraje socjalistyczne) Warszawa 1969.

W ykaz  za r. 1970 różni się od poprzednich przede wszystkim zasięgiem: uwzględ
nia czasopisma naukowe prenumerowane nie tylko przez instytucje jednego re
sortu (mianowicie przez MOiSzW, przedtem MSzW), lecz w ielu resortów oraz przez 
jednostki pozaresortowe. W e wszystkich spisach brak niestety wstępu. M ożem y 
domyślać się tylko, że spis czasopism prenumerowanych w  1970 r. oparto na da
nych Centralnego Zarządu Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch” . W ykaz, jak  
wskazuje tytuł, ograniczony jest do czasopism prenumerowanych w  krajach ka
pitalistycznych. Nie daje w ięc pełnego obrazu sprowadzanych do Polski czasopism 
naukowych z zagranicy (brak czasopism zakupywanych w  krajach socjalistycz
nych, czasopism nabywanych w  drodze wymiany, lub z innych źródeł itp.). N ie
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mniej W ykaz  zasługuje na analizę, ponieważ dotyczy kupna, a więc najbardziej 
celowego sposobu pomnażania przez instytucję zasobów czasopiśmienniczych, co 
więcej, dotyczy zakupów dewizowych z krajów kapitalistycznych, co łączy się 
z trudnościami, w  zdobyciu walorów pieniężnych, a wydatkowanie kwot wymaga 
szczególnej uwagi i ostrożności, dalej, że chodzi tu o czasopisma importowane 
z takich państw, jak Stany Zjednoczone, NRF, Wielka Brytania, Francja, itp. które 
na polu czasopiśmienniczej produkcji naukowej należą do czołowych krajów 
świata.

W ykaz czasopism naukowych prenumerowanych w krajach kapitalistycznych  
sporządzony je s t '—. ogólnie biorąc —  starannie. O pewnych wadach, błędach i nie
ścisłościach, jakie zawiera, wspomnimy na końcu.

Dokonując analizy W ykazu  zwrócimy uwagę na następujące kwestie: 1. na 
ogólną liczbę czasopism naukowych prenumerowanych w  krajach kapitalistycz
nych w  1970 r., 2. na liczbę czasopism abonowanych w  poszczególnych kontynen
tach, 3. —» w  poszczególnych państwach, 4. na ogólną liczbę prenumeratorów oraz 
5. na dublowanie czasopism.

1. W  W ykazie zarejestrowano 8 462 tytuły czasopism z ponad 50 krajów  w  ok. 
57 000 egzemplarzy1.

2. Poszczególne kontynenty nie są pod względem liczby prenumerowanych cza
sopism jednakowo reprezentowane. Ilustruje to wykaz:

Europa 6 557 tytułów czasopism 44 246 egzemplarzy
Ameryka Płn. 1594 „  „ 12 092
Azja 154 „  „  395
Afryka* 83 „  „  151
Australia •
i Nowa Zelandia 58 „  „  97
Ameryka Płd. 16 „  „  19

Czasopisma zagraniczne z krajów kapitalistycznych importuje się w ięc głównie 
z  Europy i Ameryki Północnej (razem 8151 tytułów). Liczba czasopism naukowych 
z państw kapitalistycznych pozostałych kontynentów jest nikła (łącznie nieco ponad 
300 tytułów). Kapitalistyczne kraje Europy dominują zdecydowanie w  imporcie do 
Polski obcych czasopism (ok. 77,5%).

3. Nierównomiernie przedstawia się też liczba tytułów czasopism prenumero
wanych w  poszczególnych krajach kapitalistycznych. Ilustruje to zestawienie:

Niemiecka Republika Federalna 2 144 tytułów3
Stany Zjednoczone Ameryki 1489 „
Wielka Brytania 1404 „
Francja 1 2C5 „ 
W łochy 464 „

1 Obliczenia w łasne, przybliżone. W  publikacji Zagraniczne czasopism a naukow e (bez kra
jó w  socjalistyczn ych ) w  bibliotekach M S zW  w  1986 r. zarejestrow ano 3730 tytułów  czasopism , 
w  w ykazie Zagraniczne czasopism a naukow e w  bibliotekach szkól w yższych  w  1968 r. (kraje  
kapitalistyczne) —  ok. 3650, a w  spisie Zagraniczne czasopism a naukow e w  bibliotekach szkół 
w yższych  w  1969 r. (kraje socjalistyczne) —  ok. 2050 tytułów . Centralny katalog bieżących cza
sopism  zagranicznych w  bbliotekach polskich w  roku  1965 (T. 1-3. W arszaw a 1969) w ydan y  
przez Biblioteką Narodow ą w  W arszaw ie zawiera 15 668 tytułów  czasopism  z 500 bibliotek; opi
sów  rejestruje  ponad 79 000. (Por. t. 1 s. III). Im port gazet i czasopism  do Polski z k ra jó w  
socjalistycznych i kapitalistycznych w ynosił- w  1968 r. 12 625 tytułów  (Rocznik S ta tystyc zn y  
1989. W arszaw a 1969 s. 464).

* N ie  w liczono tu danych dla Libanu, błędnie zakw alifikow anego ja k o  państw o afrykań
skie (s. 170 W yka zu), lecz uw zględniono je  przy A zji.

* W  1968 im port gazet i czasopism  z N R F  do Polski w ynosił 1830 tyt., ze Stanów  Z jed n o
czonych —  1594, W . B rytanii —  1491, F rancji —  1365, W łoch —  487, Szw ajcarii —  479, H olandii
—  274, Belgii _  234, Austrii —  214, Szw ecji —  141, K anady —  108, Japonii —  99, D anii —  64, 
Indii —  72 (R oczn ik  S ta tystyczn y). 1969. W arszaw a s. 464.



IM P O R T  C Z A S O P IS M 107

Szwajcaria 432 tytułów
Holandia 263
Belgia 202
Austria 195
Szwecja 121
Kanada 105
Japonia 85
Dania 62
Indie 60
Australia 52
Hiszpania 28
Finlandia 16
Repubika Płd. A fryki 13
Luksemburg 13
Nigeria 10
Meksyk 8
Kenia 7
Senegal 7
Ghana 6
Nowa Zelandia 6
Zjednoczona Republika Arabska 6
Grecja 5
Liban 5
Tunezja 5
Brazylia 4
Maroko 4
Turcja 4
Portugalia 3
Uganda 3
Algieria 2
Argentyna 2
Kamerun 2
Kongo (Brazzaville) 2
Tanzania 2
Basuto 1
Chile 1
Czad 1
Dahomej 1
Gambia 1
Gabon 1
Górna Wolta 1
Mali 1
Mauretania 1
Rodezja 1
Somalia 1
Togo 1
Wybrzeże Kości Słoniowej 1
Republika Środkowoafrykańska 1
Sudan 1
Urugwaj 1
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Na czoło państw, w  których prenumeruje się największą liczbę czasopism, w y 
suwają się cztery kraje: NRF, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. Łącz
nie importuje się z tych krajów  do Polski 6242 tytuły, tj. ok. 74% czasopism. W ze
stawieniu uderza dominująca pozycja NRF.

Do drugiej grupy państw, w  których prenumeruje się od 400 do 500 tytułów, 
należą W łochy i Szwajcaria; do trzeciej —  od blisko 200 do 300 tytułów —  Ho
landia, Belgia, Austria; do grupy czwartej od 100 do 125 tytułów —  Szwecja i Ka
nada; do piątej — od 50 do blisko 100 —  Japonia, Dania, Indie, Australia. Z  w y
mienionych piętnastu państw sprowadza się do naszego kraju prawie 8300 tytułów  
czasopism. Na pozostałe państwa, blisko czterdzieści, przypada zaledwie ok. 180 
tytułów.

Uderza fakt, że nie nabywa się drogą prenumeraty żadnych czasopism z takich 
państw kapitalistycznych, jak np. Norwegia, Islandia, Irak, Pakistan, wiele kra
jów  Ameryki Łacińskiej.

4. Liczba odbiorców czasopism (instytucji i osób prywatnych) zarejestrowanych 
w  W ykazie wynosi ok. 4300. Mechaniczne podzielenie 8462 tytułów czasopism przez 
liczbę abonentów pokazuje, że średnio na jednego odbiorcę przypadają zaledwie 
dwa tytuły czasopism. Obraz rzeczywisty jest naturalnie inny. Na podstawie W y 
kazu trudno obliczyć, ile czasopism abonują poszczególne instytucje. Należy żało
wać, iż przy zestawieniu odbiorców nie podano liczby prenumerowanych tytułów. 
Wiemy skądinąd, że np. biblioteki uniwersyteckie prenumerują po kilkaset tytu
łów czasopism w  krajach kapitalistycznych np. Biblioteka Uniwersytecka w  Łodzi 
629 tytułów w  1970 r. Pośrednio można wnioskować, że większość instytucji (i osób 
prywatnych) nabywa za granicą niewielką liczbę czasopism (po kilka, kilkanaście, 
kilkadziesiąt). Liczba prenumerujących większą liczbę czasopism —  po kilkaset 
tytułów —  jest stosunkowo mała i kształtuje się prawdopodobnie poniżej 10% ogółu 
odbiorców4.

5. Ogólna liczba sprowadzanych do Polski drogą prenumeraty egzemplarzy cza
sopism wynosi około 57 000 jednostek. Porównując ją  z liczbą 8462 tytułów prze
konujem y się, że jeden tytuł czasopisma abonuje się przeciętnie w  prawie 7 egzem
plarzach. Przeciętna ta przedstawia się rozmaicie dla różnych państw. Dla NRF 
jest ona najwyższa i wynosi 9-10 egzemplarzy na jeden tytuł, dla St. Z jednoczo
nych ok. 8, Wielkiej Brytanii i Holandii 6-7, Francji i Szwajcarii 6, Austrii i Danii 
5, Belgii, Szwecji, Włoch, Japonii po ok. 3, Finlandii ok. 2 itd. Rzeczywisty obraz 
„dublowania”  tytułów czasopism przedstawia (w przybliżeniu) następujące zesta
wienie:

czasopism prenumerowanych w  1 egz. 3 015 tytułów
2 1203
3 743
4 508
5 384
6 288
7 245
8 202
9 174

10 185

* N ależy zauw ażyć, że w  w ykazie prenum eratorów  spotyka się nazw y instytucji, k tóre  
w spółcześnie chyba nie abonują sam odzielnie czasopism , jak  np. katedry i zakłady U niw ersy
tetu Łódzkiego, które nabyw ały czasopisma w  sposób scentralizow any przez Bibliotekę G łów 
ną U Ł .
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prenumerowanych 11 egz* 112
„ 12 „ 111
„ 13 „ 102
„ 14 „ 112„ 15 „ 91
„ 16 „ 79
„ 17 „ 60
„ 18 „ 57

19 „ 67
20 „ 55
21 „ 53
22 „ 50
23 „ 44
24 „ 32
25 „ 37
26 „ 31
27 „ 25
28 „ 27
29 „ 29
30 „ 23
31 „ 18
32 „ 21
33 „ 15
34 „ 19
35 „ 13
36 „ 7
37 „ 12
38 „ 8
39 „ 15
40 „ 10

41-FO „ 73
51-90 98

powyżej 100 „ 9

Dane przedstawione w  tab. 3 wykazują pewną prawidłowość: na ogół im w ięk
sza liczba prenumerowanych egzemplarzy, tym  mniejsza liczba dublowanych tytu
łów czasopism i odwrotnie, im mniejsza liczba tytułów, tym w ięcej abonowanych 
egzemplarzy. Przykładowo: tytułów’ czasopism prenumerowanych w  1 egzemplarzu 
było aż 3015, w  10 egz. —  185, w  50 egz. —  4, w  200 zaś egz. tylko 1.

U jm ując dane liczbow e przedstawione w  tab. 3 w  większe grupy, otrzym ujem y 
następujący obraz:

czasopism prenumerowanych w  1 egz. 3 015 tytułów
2-5 „ 2'838

6-10 „ 1 094
11-15 „ 528
16-20 „ 318
21-30 „ 351
31-40 „ 138
41-50 „ 73
51-90 „ 98

powyżej 100 „ 9
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W yrażając w  odsetkach: tytułów abonowanych w  1 egzemplarzu było 35,6%, 
w  2-5 egz. —  33,5%, w  6-10 —  12,9%. Łącznie tytułów czasopism prenumerowanych 
w  liczbie 1-10 egzemplarzy było aż 82%. W skazywałoby to —  biorąc pod uwagę, 
że w  Polsce mamy co najmniej dziesięć wielkich i średnich ośrodków naukowych —  
że funduszem dewizowym przeznaczonym na zakup wydawnictw w  krajach kapi
talistycznych gospodarowano raczej dość racjonalnie i oszczędnie.

Mimo to wydaje się, że można by dokonać dalszych oszczędności. M ianowicie 
może budzić zastrzeżenia —  sprawa ta wymaga jednak szczegółowego zbadania —  
celowość prenumerowania czasopism w  większej liczbie egzemplarzy (powyżej 40). 
Tytułów tych jest stosunkowo niewiele, bo ok. 130. Mnożąc je  jednak przez ilość 
abonowanych egzemplarzy otrzymujemy pokaźną liczbę ok. 11000 (ok. 19% ogółu 
nabywanych za dewizy egzemplarzy). Należy także wziąć pod uwagę, że tego ro 
dzaju „dublowanie”  dotyczy głównie tytułów czasopism nabywanych z NRF (po
nad 100), Stanów Zjednoczonych (36), W ielkiej Brytanii (16), Francji (15), a więc 
państw o tzw. mocnej walucie5.

Wspomniana wieloegzemplarzowość dotyczy przede wszystkim tytułów czaso
pism z zakresu techniki, następnie chemii, potem m edycyny, dalej dopiero innych 
dziedzin wiedzy.

W  W ykazie dostrzega się jeszcze innego rodzaju dublowanie, mianowicie pre
numerowanie przez jedną i tę samą instytucję dwu, trzech a czasem i większej 
jeszcze liczby egzemplarzy identycznego tytułu czasopisma6. Przypadków takich 
naliczono w  W ykazie pięćset kilkadziesiąt, w  tym najwięcej dla NRF (blisko 400), 
następnie Stanów Zjednoczonych (ponad 60), potem Wielkiej Brytanii, Szwajcarii,. 
Francji (od 20 do 30 przypadków). Liczba w  ten sposób dublowanych egzempla
rzy wynosi ok. 1000, przy czym na czoło wybija się tu NRF (ok. 500 egz.), następnie 
Francja (ok. 200), Wielka Brytania (ok. 100), Stany Zjednoczone (ok. 70). Dla pew
nych państw —  np. Australii, Danii, Finlandii, Japonii, Kanady, Szw ecji —  dublo
wania tego rodzaju nie dostrzega się.

Jak wspomniano, liczba odbiorców czasopism zarejestrowanych w  W ykazie w y 
nosi ok. 4300. Jest to duża liczba7. Brak podania przy odbiorcach liczby tytułów 
i egzemplarzy czasopism nie pozwala na określenie, w  jakim stopniu mamy do 
czynienia z prenumeratorami „silnymi” (tzn. abonującymi dużą liczbę periody-

B N iektóre tytuły czasopism  prenum erow ane w  N R F : poz. 65 —  A ngew an dte Ch em ie  (86), 
poz. 109 —  A rchitektur und W oh n form  Innen  —  D ekoration  (80), poz. 155 —  A rch iv fiir Techni-  
sches M essen  und Industrielle M esstechnik  (69), poz. 205 —  A utom atu c (69), poz. 215 —  A u tom o -  
biltechnische Zeitsclirift (78), poz. 241 —  Bautechnik  (71), poz. 289 —  B eton  und Stahlbetonbau  
(68), poz. 395 —  C h em iker Zeitung  (68), poz. 397 —  Chem ische Industrie  (77), poz. 399 —  
Chem iker Inform ationsdienst... (79), poz. 585 —  E lektronik  (78), poz. 589 —  Elektronische R e - 
chenanlagen  (72), poz. 600 —  Elektronische Zeitschrift E T Z  A u sg .: A  +  B (71), poz. 622 —
—  Erdól und K oh le ... (90), poz. 656 —  European Journal o f  B ioch em istry  (67), poz. 780 —  F u n k- 
technik  (65), poz. 1364 —  N aturw issenschaften  (72), poz. 1637 —  S chw eissen  und Schneiden ... 
(76).

Czasopisma nabyw ane w  St. Z jednoczonych: poz. 164 —  A nalytical Ch em istry  (104), poz. 
350 —  Chem ical Engineering P rogress (65), poz. 418 —  Control E ngineering  (72), poz. 421 —  
C orrosion  (66), poz. 675 —  Industrial and Engineering C h em istry International (80), poz. 977 —  
M achinery  (70), poz. 1000 —  M echanical Engineering  (67).

Czasopisma abonow ane w  W . B rytanii: poz. 68 —  A na lyst  +  Analytical A bstracts +  P ro
ceedings  (75), poz. 223 —  Britisch Plastics (65), poz. 386 —  E conom ist (132), poz. 404 —  E lectronic  
Engineering  (113), poz. 947 —  Nature  (108).

Czasopisma prenum erow ane w e F rancji: poz. 101 —  A rchitecture d9A ujou rd rhui (200), poz. 
407 —  Currier U N ESCO  (jęz. niem ., 85), poz. 408 —  Courier U N ESCO  (jęz. ang., 231), poz. 409
—  Courrier U N ESCO  (jęz. franc., 237), poz. 847 —  P resse M edicale  (80).

e N p. s. 4, poz. 37 =  Aerospace M edicine, odbiorca nr 504 —  3 egz.; s. 17, poz. 320 =  C. Q. 
Radio A m ateu rs Journal, odbiorca nr 9154 —  4 egz.; s. 74, poz. 46 =  A frica D igest, odbiorca  
nr 9281 —  11 egz.; s. 89, poz. 386 =  E conom ist, odbiorca nr 9281 —  20 egz.; s. 141, poz. 233 =  
D er Organisator, odbiorca 20694 —  10 egz.; s. 155, poz. 102 =  Organisation and B etrieb , odbior
ca 20694 —  10 egz.; s. 187, poz. 119 =  A rt e t D ecoration, odbiorca nr 9281 —  33 egz.; s. 213, 
poz. 745 =  M u seum -U N E SC O , odbiorca 1752 —  42 egz.

7 D o Centralnego katalogu bieżących czasopism  zagranicznych w  bibliotekach polskich  
za rok 1959, w ydanego przez Biblioteką N arodow ą, nadesłało m ateriały  635 bibliotek; do iden
tycznego w ydaw nictw a za rok 1965 (W arszaw a 1969) —  500 bibliotek.
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ków), a w  jakim ze „słabym i” . Opierając się na niepełnych danych' czerpanych 
z innych źródeł można przypuszczać, że wśród ok. 4300 odbiorców  występują prze
de wszystkim abonenci słabsi (tzn. nabywający po kilka, kilkanaście, w yjątkow o 
po kilkadziesiąt tytułów). Mamy więc do czynienia z dużym rozdrobnieniem  i roz
proszeniem odbiorców. W ystępują wśród nich liczne nazwiska osób prywatnych. 
Nasuwa się pytanie, czy uzasadnione jest abonowanie czasopisma przez osoby pry
watne i czy nie powinno dopuszczać się do prenumeraty —  w obec szczupłej bazy 
dewizowej —  jedynie instytucji. Zastrzeżenia muszą także budzić tacy odbiorcy 
zagranicznych czasopism naukowycłi, jak np. nr 2057 —  Szkoła Podstawowa 16 
w  Poznaniu, nr 2109 —  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w  Nowym  Tar
gu itp. Dostęp do zbiorów tego typu instytucji —  rozpatrując sprawę w  aspekcie 
ogólnopolskim —  jest niewątpliwie znacznie trudniejszy niż do instytucji wielkich, 
należycie zorganizowanych, dysponujących odpowiednią kadrą i urządzeniami. Na
leżałoby stąd wyciągnąć wniosek, iż z uwagi na międzybiblioteczne wypożyczanie 
czasopism zagranicznych, szczególnie z krajów  kapitalistycznych, byłoby pożądane 
ustalić pewien priorytet w  zakresie nabywania periodyków, z uprzywilejowaniem 
instytucji większych, dających rękojm ię należytego gromadzenia, opracowania, 
ujawniania, przechowania i udostępniania czasopism. Sprawę tę należałoby jeszcze 
szczegółowo przebadać.

W ydaje się ponadto, iż po racjonalnym  ograniczeniu przypadków dublowania, 
można by liczbę tytułów czasopism powiększyć o kilkaset kosztem prenumerowania 
m niejszej (zbędnej?) liczby egzemplarzy tych samych tytułów. Zacieśnienie współ
pracy środowiskowej, jak i ogólnopolskiej w  zakresie nabywania czasopism zagra
nicznych jest nadal postulatem aktualnym i pilnym.

Na zakończenie zwróćm y uwagę na pewne usterki występujące w  W ykazie. 
Uderza —  wspomniany już —  brak wstępu do W ykazu. Spis prenumeratorów, po
dany w  drugiej części W ykazu, jest sporządzony tylko według numerów (przy któ
rych zaznaczono nazwę instytucji). Brak alfabetycznego spisu odbiorców  stanowi 
pewną niedogodność. Układ państw w  pierwszej części W ykazu  budzi zastrzeże
nia: nie uszeregowano ich ani według kryterium alfabetycznego, ani według kon
tynentów (w ich zaś obrębie alfabetycznie według nazw krajów). Tak np. (por. 
Spis treści s. 550) po Belgii następuje Afryka, potem Australia, dalej Dania, Fin
landia itp. Zastrzeżenia budzą także nazwy kilku państw: zamiast USA winno być 
Stany Zjednoczone Am eryki Płn., miast Basuto (s. 169) —  Lesotho, zamiast A lge
ria •—. Algieria (s. 169). Liban (s. 170) zaliczono błędnie do państw A fryki. Szerego
wanie tytułów czasopism nie zawsze jest zgodne z alfabetem (por. np. s. 3-5, poz. 
1 =  Am erican Federation..., poz. 7 =  Abstract Bulletin..., poz. 54 =  Am erican A ir
craft M odeler; poz. 47 =  Agronom y Journal, poz. 48 =  Aquarium, poz. 49 =  Air 
Conditioning Heating and Refrigeration News). Przy pozycjach w  języku francus
kim brak w  wielu miejscach znaków diakrytycznych lub też są one użyte nie
właściwie. Numery odbiorców  przy poszczególnych pozycjach prenumerowanych 
tytułów  czasopism nie zawsze są podane we właściwej kolejności liczb wzrastają
cych (np. przy pozycji 232 na s. 13 kolejność nrów odbiorców  jest następująca: 863, 
95, 356 itd., potem 5567, 856, 867, 2382). Podana przy tytule czasopisma liczba egzem 
plarzy niekiedy nie zgadza się z liczbą odbiorców  (np. przy poz. 133 na s. 8-9 po
dano 50 egzemplarzy, tymczasem odbiorców  jest 49; przy poz. 325 na s. 17 zazna
czono 20 egzemplarzy, odbiorców  zaś jest 19). Przy poz. 121 na s. 279 nie zaznaczono 
liczby egzemplarzy. Na s. 471 dwa razy powtórzono ten sam nr odbiorcy, mia
nowicie 4280, przypisując mu dwie różne instytucje: raz Szpital im. Jordana, Łódź, 
drugi raz Przedsiębiorstwo Produkcyjne Elementów Budowlanych, Warszawa. Uste
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rek tego rodzaju nie ma jednak dużo. Nie przeczą one wyrażonemu na początku 
recenzji stwierdzeniu, że omawiany W ykaz  jest na ogół starannie opracowany i —  
■dodajmy —  szybko wydany.

Zamykając te uwagi niech nam wolno będzie przedstawić jeszcze następujące 
propozycje. Sądzimy, że byłoby celowe w  przypadku dalszego wydawania przez 
Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego wykazów czasopism zagranicznych, 
by objęły one w  jednym  woluminie zarówno czasopisma z krajów  kapitalistycz
nych, jak i socjalistycznych. Byłoby także pożądane, aby w  wykazach tego rodzaju 
znalazły się nie tylko czasopisma nabywane z zakupu, ale również otrzymywane 
w  drodze wymiany i z innych źródeł. Czas również, aby instytucje, które publi
kują wykazy czasopism o szerszym zasięgu, przede wszystkim zaś Biblioteka Naro
dow a w  Warszawie, Min. Oświaty i Szkoln. Wyższego, Polska Akademia Nauk, 
nawiązały z sobą w  tym zakresie ściślejsze porozumienie (także z „Ruchem ”) w  
celu uniknięcia z jednej strony mnożenia i niepotrzebnego krzyżowania się spisów, 
a  z drugiej — sporządzenia bardziej kompletnego niż dotychczas i bardziej wszech
stronnego wykazu czasopism zagranicznych wpływających do kraju.

Bolesław Swiderski



P R Z E G L Ą D  B IB L IO T E C Z N Y  1972 1

W I A D O M ' O S C I  U R Z Ę D O W E

KONWENCJA 

dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw*

Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, 
Nauki i Kultury, zebrana w  Paryżu w  dniach od 4 listopada do 5 grudnia 1958 
roku na swej dziesiątej sesji,

w  przekonaniu, że rozwój m iędzynarodowej wymiany wydawnictw jest nie
odzownym  warunkiem swobodnego rozpowszechniania myśli i wiedzy między na
rodami świata,

biorąc pod uwagę znaczenie, jakie przywiązuje do międzynarodowej wymiany 
wydaw nictw  akt konstytucyjny Organizacji N arodów Zjednoczonych dla W ycho
wania, Nauki i Kultury,

uznając konieczność zawarcia now ej m iędzynarodowej konw encji dotyczącej 
w ym iany wydawnictw,

po zaznajomieniu się z propozycjam i dotyczącymi międzynardowej wymiany 
wydawnictw, które to  zagadnienie stanowi punkt 15.4.1. porządku dziennego sesji, 

postanowiwszy w  czasie swej dziewiątej sesji, iż propozycje te zostaną ujęte 
w  form ę norm międzynarodowych przez przyjęcie międzynarodowej konw encji, 

przyjm uje dnia trzeciego grudnia 1958 roku niniejszą Konwencję.

Artykuł 1

W ymiana wydaw nictw
Umawiające się Państwa zobowiązują się, zgodnie z postanowieniami niniej

szej Konwencji, popierać i ułatwiać wymianę wydaw nictw  zarówno m iędzy orga
nami rządowymi, jak i między pozarządowymi instytucjami oświatowymi, nauko
wym i i technicznymi lub kulturalnymi, których działalność nie ma celów  docho
dowych.

Artykuł 2

Zakres wym iany publikacji
1. Zgodnie z niniejszą Konwencją, nie przeznaczonymi do odsprzedaży przed

miotami wym iany między organami i instytucjami, o których m owa w  artykule 1 
niniejszej Konwencji, mogą być:

a) wydawnictwa o charakterze oświatowym, prawnym, naukowym  i technicz
nym, kulturalnym lub inform acyjnym , takie jak: książki, dzienniki i czaso
pisma, m apy i plany, ryciny, fotografie, m ikrofilm y, dzieła muzyczne, w y 
dawnictwa braille’owskie oraz inne materiały graficzne;

* O m ów ienie kon w en cji zol), s. 72—77.

Przegląd biblioteczn y 1/1972 8
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b) wydawnictwa objęte Konwencją dotyczącą międzypaństwowej wymiany w y
dawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, przyjętą przez Konferen
cję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki 
i Kultury dnia trzeciego grudnia 1958 roku.

2. Niniejsza Konwencja w  niczym nie narusza wymiany dokonywanej na pod
stawie Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych 
i dokumentów rządowych, przyjętej przez Konferencję Generalną Organizacji Na
rodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury dnia trzeciego grudnia 
1958 roku.

3. Niniejsza Konwencja nie dotyczy dokumentów poufnych, korespondencji 
służbowej i innych dokumentów, które nie zostały podane do wiadomości pu
blicznej.

Artykuł 3

Aparat wymiany
1 Umawiające się Państwa mogą powierzyć państwowemu aparatowi wym ia

ny albo —  jeśli aparat taki nie istnieje —  instytucji lub instytucjom centralnym 
powołanym do realizowania wymiany następujące zadania w  zakresie rozwijania 
i koordynowania wymiany wydawnictw między organami i instytucjami, o których 
m owa w  artykule pierwszym niniejszej Konwencji:

a) ułatwianie międzynarodowej wymiany wydawnictw, w  szczególności, gdy 
to jest konieczne, przez przekazywanie przedmiotów wymiany;

b) udzielanie porad i inform acji na temat możliwości wymiany organom i in
stytucjom własnego kraju lub państw obcych;

c) popieranie w  odpowiednich przypadkach wymiany dubletów.
2. Jednakże niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w  ustępie 1 niniejszego 

artykułu mogą być powierzone innemu organowi lub innym organom, jeżeli scen
tralizowanie w państwowym aparacie wymiany lub w  instytucjach centralnych 
wszystkich zadań związanych z rozwojem  i koordynacją wymiany między organa
m i i instytucjami wymienionymi w  artykule 1 niniejszej Konwencji uważa się 
za niepożądane.

Artykuł 4

Sposób przekazywania
Przesyłki mogą być dokonywane bądź bezpośrednio między odpowiednimi orga

nami i instytucjami, bądź też za pośrednictwem państwowego aparatu wym iany 
lub instytucji powołanych do realizacji wymiany.

Artykuł 5

Koszty przesyłki
W razie gdy przesyłki nadawane są bezpośrednio przeż strony wymiany, Uma

wiające się Państwa nie są zobowiązane do ponoszenia kosztów przesyłki. Jeżeli 
przesyłki wydawnictw dokonuje się za pośrednictwem instytucji powołanych do 
realizacji wymiany, Umawiające się Państwo ponosi koszty przesyłki do miejsca 
przeznaczenia; jeżeli jednak transport odbywa się drogą morską, koszty opako
wania i przewozu opłacane są tylko do urzędu celnego portu docelowego.
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Artykuł 6

Taryfy i warunki ekspedycji
Umawiające się Państwa podejmą wszelkie niezbędne środki, aby um ożliwić 

instytucjom powołanym  do realizacji wymiany korzystanie z najdogodniejszych 
obowiązujących taryf i warunków ekspedycji i to niezależnie od wybranego środka 
ekspedycji: pocztą, transportem samochodowym, koleją, transportem rzecznym lub 
morskim, pocztową lub frachtową przesyłką lotniczą.

Artykuł 7
Ułatwienia celne i inne

Każde z Umawiających się Państw udziela instytucjom powołanym  do reali
zacji wym iany zwolnień od opłat celnych za przedmioty przywożone i wywożone 
na podstawie postanowień niniejszej K onw encji lub wszelkich um ów zawartych 
w  celu je j wykonania, jak również zapewnia im najkorzystniejsze warunki w  za
kresie form alności celnych i innych.

Artykuł 8

Międzynarodowa koordynacja wymiany
W  celu dopomożenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, 

Nauki i Kultury w  wykonywaniu zadań przewidzianych w  akcie konstytucyjnym  
w  zakresie m iędzynarodowej . koordynacji wymiany, Umawiające się Państwa będą 
przesyłać do Organizacji roczne sprawozdania dotyczące stosowania niniejszej Kon
w encji, jak również kopie wszelkich um ów dwustronnych zawartych zgodnie z po
stanowieniami artykułu 12.

Artykuł 9

Inform acje i opracowania
Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury pu

blikuje inform acje nadsyłane przez Umawiające się Państwa zgodnie z postano
wieniami artykułu 8; Organizacja przygotow uje i publikuje opracowania na temat 
stosowania niniejszej Konwencji.

Artykuł 10

Pom oc UNESCO
1. Umawiające się Państwa mogą zwracać się do Organizacji Narodów Z jed 

noczonych dla W ychowania, Nauki i Kultury o udzielenie pom ocy technicznej w  
związku z wszelkimi problemami, wynikającym i ze stosowania niniejszej Konwen
cji. Organizacja udziela tej pom ocy w  granicach swego programu i swych m ożli
wości, zwłaszcza dla tworzenia i organizowania państwowych aparatów wymiany.

2. Organizacja jest uprawniona do występowania z własnej inicjatyw y do Uma
w iających się Państw z propozycjam i w  tej sprawie.

Artykuł 11

Stosunek do um ów poprzednio zawartych
Niniejsza K onwencja nie narusza zobowiązań przyjętych uprzednio przez Uma

wiające się Państwa na podstawie um ów międzynarodowych.



116 W IA D O M O ŚC I U R ZĘ D O W E

Artykuł 12

Umowy dwustronne
W  każdym przypadku, kiedy będzie to konieczne lub pożądane, Umawiające 

się Państwa będą zawierały umowy dwustronne w  celu uzupełnienia postanowień 
niniejszej Konwencji oraz regulowania interesujących obie strony zagadnień, w y
nikających z je j stosowania.

Artykuł 13

Języki
Niniejsza Konwencja sporządzona jest w  językach angielskim, francuskim, 

hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie cztery teksty są jednakowo auten
tyczne.

Artykuł 14

Ratyfikacja i przyjęcie
1. Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji lub przyjęciu przez Państwa będące 

członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, 
zgodnie z ich procedurą konstytucyjną.

2. Dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przyjęcia będą składane Dyrekto
rowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, Nauki 
i Kultury.

Artykuł 15

Przystąpienie
1. Niniejsza Konwencja jest otwarta do przystąpienia dla wszystkich państw, 

nie będących członkami Organizacji, które zostaną zaproszone do przystąpienia 
przez Radę Wykonawczą Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, 
Nauki i Kultury.

2. Przystąpienie do Konwencji następuje poprzez złożenie dokumentu przystą
pienia Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ycho
wania, Nauki i Kultury.

Artykuł 16

W ejście w  życie
Niniejsza Konwencja wejdzie w  życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia 

złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia w  odniesie
niu do tych państw, które w  tym dniu lub wcześniej złożyły dokumenty ratyfika
cji, przyjęcia lub przystąpienia. Dla każdego innego państwa, które złożyło doku
ment ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia, Konwencja wejdzie w  życie po upły
wie dwunastu miesięcy od dnia złożenia przez to państwo dokumentu ratyfikacji, 
przyjęcia lub przystąpienia.
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Artykuł 17

Zasięg terytorialny Konwencji
Każde Umawiające się Państwo bądź w  chwili ratyfikacji, przyjęcia lub przy

stąpienia, bądź w  dowolnym  późniejszym terminie będzie m ogło oświadczyć w  dro
dze notyfikacji skierowanej do Dyrektora Generalnego Organiz&cji N arodów Z jed 
noczonych dla W ychowania, Nauki i Kultury, że niniejsza Konwencja rozciąga się 
na wszystkie lub niektóre terytoria, za których stosunki międzynarodowe to pań
stwo jest odpowiedzialne. Notyfikacja ta wywrze skutki prawne po upływie dw u
nastu miesięcy od dnia je j otrzymania.

Artykuł 18

Wypowiedzenie
1. Każde Umawiające się Państwo może wypowiedzieć niniejszą K onw encję 

we własnym imieniu lub w  imieniu każdego terytorium, za którego stosunki m ię
dzynarodowe jest ono odpowiedzialne.

2. W ypowiedzenie będzie notyfikowane dokumentem złożonym Dyrektorowi Ge
neralnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, Nauki i Kultury.

3. Wypowiedzenie wywrze skutki prawne po upływie dwunastu miesięcy od  
dnia otrzymania dokumentu wypowiedzenia.

Artykuł 19

N otyfikacje
Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, 

Nauki i Kultury będzie inform ował Państwa będące członkami Organizacji, Pań
stwa nie będące członkami Organizacji, o których m owa w  artykule 15, jak rów 
nież Organizację Narodów Zjednoczonych, o złożeniu wszelkich dokum entów raty
fikacji, przyjęcia lub przystąpienia, wym ienionych w  artykułach 14 i 15, jak rów 
nież o wszystkich notyfikacjach i wypowiedzeniach przewidzianych odpowiednio- 
w  artykułach 17 i 18.

Artykuł 20
Rewizja Konwencji.

1. Niniejsza Konwencja będzie m ogła być zrewidowana przez K onferencję G e
neralną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. 
Tekst zrewidowany będzie jednak obowiązywał tylko te państwa, które staną się 
stronami konwencji wprowadzającej rewizję.

2. Jeżeli Konferencja Generalna przyjm ie nową konw encję wprowadzającą cał
kowitą lub częściową rew izję niniejszej K onw encji oraz jeżeli nowa konw encja  
nie będzie zawierać odmiennego postanowienia, niniejsza K onwencja przestanie być- 
otwarta do ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia, począwszy od daty wejścia 
w  życie nowej konw encji wprowadzającej rewizję.

A rtykuł 21
Rejestracja.

Zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, niniejsza K onw encja 
zostanie zarejestrowana w  Sekretariacie Narodów Zjednoczonych na wniosek D y
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rektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki 
i Kultury.

Sporządzono w  Paryżu, dnia piątego grudnia 1958 roku, w  dwóch autentycz- 
nych egzemplarzach podpisanych przez Przewodniczącego Konferencji Generalnej 
zebranej na swej dziesiątej sesji, oraz Dyrektora Generalnego Organizacji Naro
dów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, które będą złożone w  Archi
wum  Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, 
a uwierzytelnione ich odpisy będą przekazane wszystkim państwom, o których 
m ow a w  artykułach 14 i 15 oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Powyższy tekst jest autentycznym tekstem Konwencji przyjętej w  należyty 
sposób przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W y
chowania Nauki i Kultury na je j dziesiątej sesji, która odbyła się w  Paryżu i za
kończyła się dnia piątego grudnia 1958 roku.

Na dowód czego złożyli swe podpisy dnia piątego grudnia 1958 roku.

Przewodniczący Konferencji Generalnej 
Jean Berthoin

Dyrektor Generalny 
Luther H. Evans

D o druku przygotow ał:
L eon  Łoś

KONWENCJA

dotycząca międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych 
i dokumentów rządowych*

Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, 
Nauki i Kultury zebrana w  Paryżu w  dniach od 4 listopada do 5 grudnia 1958 
roku na swej dziesiątej sesji,

—  w  przekonaniu, że rozwój międzynarodowej wymiany wydawnictw jest nie
odzownym warunkiem swobodnego rozpowszechniania myśli i wiedzy między na
rodami świata, -

—  biorąc pod uwagę znaczenie, jakie przywiązuje do m iędzynarodowej w y 
miany wydawnictw akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych dla 
Wychowania, Nauki i Kultury,

—  znając postanowienia w  sprawie wymiany wydawnictw urzędowych zawarte 
w  Konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany dokumentów urzędowych oraz 
wydawnictw naukowych i literackich, a także w  Konwencji w  celu zapewnienia 
bezpośredniej wymiany dzienników urzędowych, jak również roczników i doku
mentów parlamentarnych, zawartych w  Brukseli dnia 15 marca 1886 roku, jak 
również w  różnych umowach regionalnych dotyczących-wym iany wydawnictw,

—  uznając konieczność zawarcia nowej międzynarodowej konwencji dotyczącej 
.międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych,

* O m ów ienie konw encji zob. s. 72-77.
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—  po zaznajomieniu się z propozycjami dotyczącym i m iędzypaństwowej w y 
miany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, które to zagadnienie 
stanowi punkt 15.4.1. porządku dziennego sesji,

—  postanowiwszy w  czasie swej dziewiątej sesji, iż propozycje te zostaną ujęte 
w  form ę norm międzynarodowych przez przyjęcie K onw encji międzynarodowej,

—  przyjm uje dnia trzeciego grudnia 1958 roku niniejszą Konwencję.

Artykuł 1

W ymiana wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych
Umawiające się Państwa wyrażają gotowość wymieniania swych wydaw nictw  

urzędowych i dokumentów rządowych, na zasadzie wzajemności, zgodnie z posta
nowieniami niniejszej Konwencji.

Artykuł 2

Definicja wydawnictw urzędowych i dokumentów' rządowych
1. Dla celów niniejszej K onwencji za wydawnictwa urzędowe i dokumenty 

rządowe, jeśli są sporządzone na zlecenie i na koszt jakiegokolwiek państwowego 
organu rządowego, uważa się: dzienniki urzędowe, dokumenty, sprawozdania i rocz
niki parlamentarne oraz inne teksty ustawodawcze; wydawnictwa i sprawozdania 
administracyjne organów rządowych państwowych, centralnych, federalnych lub 
regionalnych, krajowe bibliografie, informatory, zbiory przepisów prawnych, orze
czenia sądowe i inne wydawnictwa, których wymiana byłaby uzgodniona.

2. Jednakże w  toku stosowania niniejszej K onwencji Umawiające się Państwa 
mogą same określić wydawnictwa urzędowe i dokumenty rządowe, które stanowią 
przedmiot wymiany.

3. Niniejsza Konwencja nie dotyczy dokumentów poufnych, korespondencji 
służbowej, i innych dokumentów, które nie zostały podane do wiadomości pu
blicznej.

Artykuł 3

U m ow y dwustronne
Umawiające się Państwa w  każdym wypadku, w  którym  uznają to za właści

we, będą zawierały dwustronne um owy m ające na celu realizację niniejszej K on
w encji oraz unormowanie interesujących obie strony zagadnień, w ynikających z je j 
stosowania.

Artykuł 4

Instytucje państwowe powołane do realizacji wymiany
1. W  każdym z Umawiających się Państw funkcje wym iany wykonywane są 

przez państwowy aparat wym iany albo —  jeśli aparat taki nie istnieje —  przez 
instytucję lub instytucje centralne do tego wyznaczone.

2. W  każdym z Umawiających się Państw instytucje powołane do realizacji 
wym iany są odpowiedzialne za stosowanie niniejszej Konwencji oraz um ów dwu
stronnych, o których m owa w  artykule 3, jeśli zostały one zawarte. Każde Pań
stwo upoważni sw ój państwowy aparat wymiany lub centralne instytucje pow o- 
iane do realizacji wym iany do zaopatrywania się w  dokumenty przeznaczone do
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wymiany i przydzieli im wystarczające środki finansowe dla zapewnienia reali
zacji wymiany.

Artykuł 5

Wykaz i liczba wydawnictw przeznaczonych do wymiany
Wykaz i liczba wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych przezna

czonych do wymiany są wspólnie uzgadniane przez instytucje Umawiających się 
Państw, powołane do realizacji wymiany. Wykaz ten oraz liczba wydawnictw urzę
dowych i dokumentów rządowych przeznaczonych do wymiany mogą ulegać zmia
nom w  drodze porozumienia między wymienionymi instytucjami.

Artykuł 6

Sposób przekazywania
Przesyłki mogą być kierowane bezpośrednio do instytucji powołanych do reali

zacji wymiany lub do wskazanych przez te instytucje adresatów. Sposób prowa
dzenia ewidencji przesyłek może być uzgodniony przez instytucje powołane do  
realizacji wymiany.

Artykuł 7

Koszty przesyłki
W  braku odmiennego porozumienia instytucja powołana do realizacji wym ia

ny, która dokonuje przesyłki, pokrywa koszty przesyłki aż do miejsca przeznacze
nia; jeżeli jednak transport odbywa się drogą morską, koszty opakowania i prze
wozu opłacane są tylko do urzędu celnego portu docelowego.

Artykuł 8

Taryfy i warunki ekspedycji
Umawiające się Państwa podejm ą wszelkie niezbędne środki, aby um ożliw ić 

instytucjom powołanym  do realizacji wymiany korzystanie z najdogodniejszych 
obowiązujących taryf i warunków ekspedycji i to niezależnie od wybranego środka 
ekspedycji: pocztą, transportem samochodowym, koleją, transportem rzecznym lub  
morskim, pocztową lub frachtową przesyłką lotniczą.

Artykuł 9

Ułatwienia celne i inne
Na podstawie niniejszej Konwencji lub wszelkich um ów zawartych w  celu je j  

wykonania każde Umawiające się Państwo udziela instytucjom powołanym  do reali
zacji wymiany zwolnień od opłat celnych, zarowno przywozowych, jak i w yw o
zowych oraz zapewnia im najkorzystniejsze warunki w  zakresie form alności cel
nych i innych.

Artykuł 10

Międzynarodowa koordynacja wymiany
W  celu dopomożenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, 

Nauki i Kultury w  wykonywaniu zadań przewidzianych w  je j Konstytucji w  za
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kresie międzynarodowej koordynacji wymiany, Umawiające się Państwa będą prze
syłać do Organizacji roczne sprawozdania dotyczące stosowania niniejszej K on
wencji, jak również kopie wszelkich um ów dwustronnych zawartych zgodnie z po
stanowieniami artykułu 3.

Artykuł 11

Inform acje i opracowania
Organizacja Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, Nauki i Kultury pu

blikuje inform acje nadsyłane przez Umawiające się Państwa, zgodnie z postano
wieniami artykułu 10, a także przygotowuje i publikuje opracowania dotyczące 
stosowania niniejszej Konwencji.

Artykuł 12

Pom oc UNESCO
1. Umawiające się Państwa mogą zwracać się do Organizacji Narodów Z jed 

noczonych dla W ychowania Nauki i Kultury o udzielenie pom ocy technicznej w  
związku z wszelkimi problemami wynikającym i ze stosowania niniejszej Konwen
cji. Organizacja udziela tej pom ocy w  granicach swego programu i swych m ożli
wości, zwłaszcza w  tworzeniu i organizowaniu państwowych aparatów wymiany.

2. Organizacja jest uprawniona do występowania z własnej inicjatywy do Uma
wiających się Państw z propozycjam i w  tej sprawie.

Artykuł 13

Stosunek do umów poprzednio zawartych
Niniejsza Konwencja nie narusza zobowiązań przyjętych uprzednio przez Uma

wiające się Państwa na podstawie um ów m iędzynarodowych. Nie będzie ona m o
gła być interpretowana jako nakładająca obowiązek powtarzania wym iany doko
nywanej na podstawie obowiązujących umów.

Artykuł 14

Języki
Niniejsza Konwencja sporządzona jest w  językach angielskim, francuskim, 

hiszpańskim i rosyjskim, przy czym wszystkie cztery teksty są jednakowo auten
tyczne.

A rtykuł 15

Ratyfikacja i przyjęcie
1. Niniejsza K onwencja podlega ratyfikacji lub przyjęciu przez Państwa bę

dące członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, Nauki i K ul
tury, zgodnie z ich procedurą konstytucyjną.

2. Dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przyjęcia będą składane Dyrekto
row i Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, Nauki, 
i Kultury.
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Artykuł 16

Przystąpienie
1. Niniejsza Konwencja jest otwarta do przystąpienia dla wszystkich Państw 

nie będących członkami Organizacji, które zostaną zaproszone do przystąpienia 
przez Radę W ykonawczą Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, 
Nauki i Kultury.

2. Przystąpienie do Konwencji następuje przez złożenie dokumentu przystą
pienia Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ycho
wania, Nauki i Kultury.

Artykuł 1?

W ejście w  życie
Niniejsza Konwencja wejdzie w  życie po upływie dwunastu miesięcy od dnia 

złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia w  odniesie
niu do tych państw, które w  tym dniu lub wcześniej złożyły dokumenty ratyfi
kacji, przyjęcia lub przystąpienia. Dla każdego innego państwa, które złożyło do
kument ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia Konwencja wejdzie w  życie po 
upływie dwunastu miesięcy od dnia złożenia przez to państwo dokumentu ratyfi
kacji, przyjęcia lub przystąpienia.

Artykuł 18

.Zasięg terytorialny Konwencji
Każde Umawiające się Państwo bądź w  chwili ratyfikacji, przyjęcia lub przy

stąpienia, bądź w  dowolnym późniejszym terminie będzie m ogło oświadczyć w  dro
dze notyfikacji skierowanej do Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów Z jed
noczonych dla wychowania, Nauki i Kultury, że niniejsza Konwencja rozciąga się 
na wszystkie lub niektóre terytoria, za których stosunki międzynarodowe to pań
stwo jest odpowiedzialne. Notyfikacja ta wywrze skutki prawne p o  upływie dwu
nastu miesięcy od dnia je j otrzymania.

, Artykuł 19

W ypowiedzenie
1. Każde z Umawiających się Państw może wypowiedzieć niniejszą Konwen

c ję  we własnym imieniu lub w  imieniu każdego terytorium, za którego stosunki 
międzynarodowe jest ono odpowiedzialne.

2. W ypowiedzenie będzie notyfikowane dokumentem złożonym Dyrektorowi 
Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, Nauki i Kul
tury.

3. W ypowiedzenie wywrze skutki prawne po upływie dwunastu miesięcy od 
dnia otrzymania dokumentu wypowiedzenia.

Artykuł 20

Notyfikacja
Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W ychowania, 

.Nauki i Kultury będzie inform ował Państwa będące członkami Organizacji, Pań
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stwa nie będące członkami Organizacji, o których m owa w  artykule 16, jak rów 
nież Organizację Narodów Zjednoczonych, o złożeniu wszelkich dokum entów raty
fikacji, przyjęcia lub przystąpienia, wymienionych w  artykułach 15 i 16, jak rów 
nież o wszelkich notyfikacjach i wypowiedzeniach przewidzianych odpowiednio 
w  artykułach 18 i 19.

Artykuł 21

Rewizja konwencji
1. Niniejsza Konwencja będzie mogła być zrewidowana przez Konferencję Ge

neralną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. 
Tekst zrewidowany będzie jednak obowiązywał tylko te państwa, które staną się 
stronami Konwencji wprowadzającej rewizję.

2. Jeżeli Konferencja Generalna przyjm ie nową konwencję, wprowadzającą 
całkowitą lub częściową rew izję niniejszej Konwencji oraz jeżeli nowa konwencja 
nie będzie zawierać odmiennego postanowienia, niniejsza Konwencja przestanie 
być otwarta dla ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia począwszy od daty wejścia 
w  życie nowej konwencji wprowadzającej rewizję.

Artykuł 22

Rejestracja
Zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, niniejsza Konwencja 

zostanie zarejestrowana w  Sekretariacie Narodów Zjednoczonych na wniosek Dy
rektora Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki 
i Kultury.

Sporządzono w  Paryżu dnia piątego grudnia 1958 roku, w  dwóch autentycz
nych egzemplarzach podpisanych przez Przewodniczącego Konferencji Generalnej 
zebranej na swej dziesiątej sesji oraz Dyrektora Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, które będą złożone w  archiwum 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, a uwie
rzytelnione ich odpisy będą przekazane wszystkim państwom, o których m owa 
w  artykułach 15 i 16 oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Powyższy tekst jest autentycznym tekstem Konwencji przyjętej w  należyty 
sposób przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla W y
chowania, Nauki i Kultury na je j dziesiątej sesji, która odbyła się w  Paryżu i za
kończyła się dnia piątego grudnia 1958 roku.

Na dowód czego złożyli swe podpisy dnia piątego grudnia 1958 roku.

Przewodniczący Konferencji Generalnej 
Jean Berthoin

Dyrektor Generalny 
Luther H. Evans

D o druku przygotow ał:

L eon  Łoś
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ZARZĄDZENIE NR 13/71

Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 10 maja 1971 r.

L

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników 
Dokumentacji Naukowej, działającej przy Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 
1967 r. w  sprawie warunków zatrudniania w instytutach naukowo-badawczych, 
w  Polskiej Akademii Nauk i w  szkolnictwie wyższym bibliotekarzy dyplom owa
nych i pracowników służby bibliotecznej oraz dyplomowanych pracowników doku
mentacji naukowej i dokumentalistów służby inform acji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej (Dz. U. Nr 14, poz. 63) —  zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się na okres 3 lat Kom isję Egzaminacyjną dla Dyplomowanych 
Pracowników Dokumentacji Naukowej, działającą przy Polskiej Akademii Nauk, 
w  następującym składzie:
Przewodniczący:

Prof, dr Zygmunt Kolankowski —  dyrektor Archiwum PAN 
Z -ca  przewodniczącego:

Prof, dr Jadwiga Marchlewska 
Sekretarz:

Doc. dr Anna Czekajewska-Jędrusik —  p.o. dyrektora Instytutu Biblioteko
znawstwa i Inform acji Naukowej U.W.

Członkowie:
Dr Tadeusz Adynowski, sam. prac. nauk.-badawczy —  Komitet Nauki i Tech
niki, Kom isja Główna Inform acji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
Doc. dr hab. Maria Dembowska —  dyrektor Biblioteki PAN w  Warszawie 
Prof, dr Zdzisław Grunwald —  Politechnika Warszawska 
Doc. dr hab. Edmund Jankowski —  Instytut Badań Literackich PAN 
Doc. dr hab. Antoni Kleczkowski —■ Akademia Górniczo-Hutnicza w  Krakowie- 
Dr Bronisław Ługowski, sam. prac. nauk.-badawczy —  dyrektor Ośrodka D o
kumentacji i Inform acji Naukowej PAN
Doc. dr hab. Bolesław Swiderski —  dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Łódzkiego
Prof, dr Andrzej Wyczański —  Instytut Historii PAN 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

DECYZJA NR 210/71

Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk 
z dnia 24 sierpnia 1971 roku

w sprawie powołania Komisji d/s bibliotek, informacji naukowej I archiwum PAN

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawia się, co  
następuje:
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1. Powołuje się Kom isję d/s bibliotek, inform acji naukowej i archiwum PAN  
w  następującym składzie1:
Przewodniczący:

Prof, dr Bolesław Dubicki —  czł. rzecz. PAN, przewodniczący Kom itetu Ener
getyki PAN, dyrektor Instytutu Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Warszawskiej 

Członkowie:
Dr Janusz A lbin —  dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
PAN
Doc. dr hab. inż. Jakub Bcdziony, sam. prac. nauk.-badawczy —  Zakład M e
chaniki Górotworu PAN
Doc. dr hab. Maria Dembowska —  dyrektor Biblioteki PAN  w  Warszawie 
Prof, dr hab. Elżbieta Fonberg — Instytut B iologii Doświadczalnej im. M. Nen
ckiego PAN
P rof, dr Janusz Haman, czł. koresp. PAN  —  dyrektor Instytutu M echanizacji 
Rolnictwa Wydziału Techniki Rolniczej W yższej Szkoły Rolniczej w  Lublinie 
Dr Zbigniew  Jabłoński, sam. prac. nauk.-badawczy —  dyrektor Biblioteki PAN 
w  Krakowie
Doc. dr hab. inż. Stefan Jarzębski, sam. prac. nauk.-badawczy ■— Centrum
Badań Naukowych PAN w  w ojewództwie katowickim
Prof, dr Stanisław Kalabiński ■— Instytut Historii PAN
Prof, dr hab. Stanisław Kowalewski —  Zakład Prakseologii PAN
Prof, dr Zygmunt Kolankowski —  dyrektor Archiwum  Polskiej Akadem ii
TNTauk
Doc. dr hab. Adam  Kujawski —  zastępca dyrektora d/s naukowych Instytutu 
Fizyki PAN
Dr Bronisław Ługowski, sam. prac. nauk.-badawczy —  dyrektor Ośrodka Do
kumentacji i Inform acji Naukowej PAN
Doc. dr hab. Józef Miąso —  kierownik Pracowni D ziejów  Oświaty PAN  
Płk dypl. Stefan Musiałkiewicz
D r Krzysztof Ostrowski —  sekretarz Kom itetu Badań nad W spółczesnym Im
perializmem PAN
Doc. dr Marian Pelczar —  dyrektor Biblioteki Gdańskiej PAN
Prof, dr Józef Skrzypek —  kierownik Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa
Polskiego X IX  i X X  w. IBL
Doc. dr hab. Stefan Treugutt —  zastępca dyrektora d/s naukowych Instytutu 
Badań Literackich PAN
Doc. dr hab. Władysław T u rsk i'—  Centrum Obliczeniowe PAN 
Doc. dr Stefan Weyman —  dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN 
Doc. dr hab. W iesław Żelazko —  Instytut Matematyczny PAN 

Sekretarz Kom isji:
Mgr Leon Łoś —  samodzielne stanowisko d/s bibliotek w  Biurze W ydawnictw 
i Bibliotek PAN
2. Zadaniem Kom isji jest zgłaszanie wniosków i opiniowanie projektów  de

cyzji w sprawie organizowania całokształtu zagadnień bibliotecznych, inform acji 
naukowej i spraw archiwalnych występujących w  placówkach naukowych i sta
cjach zagranicznych Polskiej Akadem ii Nauk.

1 Szczegółow e in form acje  dot. fu n k cji pełnionych przez człon ków  K o m isji pdano w edług  
Inform atora N au k i P olskiej. 1971. W arszaw a 1971.
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3. Na posiedzenie Kom isji mogą być zapraszani specjaliści nie będący człon
kami Komisji.

4. Obsługę Kom isji sprawuje Biuro W ydawnictw i Bibliotek PAN.
5. Decyzja wchodzi w  życie z dniem podpisania.
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P R Z E G L Ą D  B IB L IO T E C Z N Y  1972 I

JAN AUGUSTYNIAK 
(1893-1971)

Profesora Jana Augustyniaka znano powszechnie w  środowiskach bibliotekar
skich całego kraju. Będąc wybitnym i cenionym specjalistą w  dziedzinie biblio
tekarstwa publicznego, przez pół wieku brał udział jako reprezentant Łodzi we 
wszystkich zjazdach, konferencjach i naradach bibliotekarskich. Przez pół wieku 
przewodnicząc Łódzkiemu Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich uczestniczył w  
pracach Zarządu Głównego SBP. W  ramach wym iany doświadczeń zapoznał dzie
siątki wycieczek bibliotekarzy z pracą M iejskiej Biblioteki Publicznej w  Łodzi, 
którą kierował od roku 1917 do października 1963 r.

Opublikował sto prac, głównie w  czasopismach bibliotekarskich, oświatowych 
i społeczno-kulturalnych. Jego wykładów  i prelekcji słuchały setki pracowników 
bibliotek, kandydatów do naszego zawodu, nauczycieli i działaczy kulturalno-oświa- 
towych. Wśród nich, rozsianych po całej Polsce, miał Jan Augustyniak rozlicznych 
przyjaciół.

Urodzony 26 maja 1893 r. w  pow. tureckim w e wsi Chwalęcice, mieszkańcem 
Łodzi stał się w  piątym roku życia, gdy rodzina Jego zaczęła pracować w  fabry
kach łódzkich. On sam również, po ukończeniu szkoły początkowej, pracował jako 
robotnik ucząc się jednocześnie na kursach w ieczorow ych i w  Szkole H andlowej. 
W  dziewiętnastym roku życia awansował na urzędnika Widzewskiej Manufaktury 
Bawełnianej. W krótce jednak podjął naukę na Kursach Pedagogicznych i uzyskał 
świadectwo nauczyciela ludowego. Po latach napisze: „Od dawna marzyłem o tym, 
aby zmienić rodzaj pracy i przejść do zawodu oświatowca, który był w  swoim  
charakterze szlachetniejszy, bardziej odpowiadał moim wewnętrznym potrzebom  
i aspiracjom. Podświadom ym  bodźcem była m oże chęć służenia środowisku robot
niczemu, z którego wyszedłem, W  środowisku tym widziałem wiele osób, które się 
m arnowały z braku systematycznego wykształcenia” 1. Nie został jednak nauczy
cielem. Jego przeznaczeniem stała sie praca bibliotekarska. Podjął ją  początkowo 
(„po amatorsku” , społecznie) w  Towarzystwie Krzewienia Oświaty, porządkując 
księgozbiór Kursów  Pedagogicznych, a następnie jako bibliotekarz zaangażowany 
w  1917 r. przez Tow. Biblioteki Publicznej w  Łodzi. To wydarzenie miało tym bar
dziej decydujące znaczenie, iż wiązało się z odbyciem  6-tygodniow ej praktyki w  
bibliotekach warszawskich pod opieką Faustyna Czerwij o wskiego, którego Jan 
Augustyniak uważał zawsze za mistrza i nauczyciela.

Korzyści wyniesione z praktyki, kontakty z Czerwijowskim , lektury zawodowe, 
wreszcie dalekosiężny statut (wzorowany na podobnym  dokum encie Biblioteki Pu
blicznej m. Warszawy) powołanego 30 maja 1916 r. Towarzystwa Biblioteki Pu

1 J. A u g u s t y n i a k :  D ziejów  B iblioteki część nieco starsza. O snow a  1963 s. 198-213.
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blicznej w  Łodzi zmobilizowały zdolnego, pełnego zapału bibliotekarza do przejęcia 
w  połowie 1917 r. całego ciężaru organizacyjnego Łódzkiej Biblioteki Publicznej 
(otwartej w  październiku tegoż roku).

W ysiłek wkładany w  rozwój placówki, opracowanie jej struktury wewnętrz
nej, zapewnienie pom ocy społecznej i dotacji władz połączył wkrótce z nowym i 
inicjatywami i koncepcjami. W  styczniu 1919 r. jako członek-korespondent war
szawskiego Związku Bibliotekarzy Polskich zakłada Koło Łódzkie SBP —  pierwsze 
koło terenowe w  kraju. Jako sekretarz Koła do 1927 r., a następnie przewodniczą
cy, kierować będzie pracami Stowarzyszenia do 1968 r., z przerwą wojenną, co 
wyznacza miarę Jego autorytetu w  środowisku zawodowym  Łodzi2.

Uczestnicząc w  pracach Komisji Kulturalno-Oświatowej, powołanej przez Ma
gistrat —  pod przewodnictwem  zasłużonego dla spraw oświaty dra Stefana Kop
czyńskiego, opracowuje już w r. 1921 koncepcję „wzorowej sieci bibliotek opartych 
na postawie umiastowienia” . W skład sieci wchodzić miały działające pod wspól
nym fachowym  kierownictwem  biblioteki trzech typów : wypożyczalnie dla dzieci, 
wypożyczalnie dla dorosłych i Biblioteka Publiczna w  charakterze centralnej książ
nicy naukowej. Zgodnie ze słuszną decyzją Zarządu Towarzystwa stworzenia sta
łych podstaw finansowych Bibliotece Jan Augustyniak podjął również energiczne 
i pom ysłowe starania o przejęcie jej przez miasto. Włączenie Biblioteki Publicznej 
w  skład agend Wydziału Oświaty i Kultury Magistratu z dniem 1 I 1822 r. po
zwoliło na stopniową realizację planu budowy sieci bibliotek miejskich.

W  historii polskiego bibliotekarstwa powszechnego pionierskie osiągnięcia prof. 
Augustyniaka m ają ustaloną pozycję. Są to przede wszystkim: organizacyjne 
ukształtowanie modelu łódzkiej sieci, która do wybuchu II w ojny światowej objęła 
10 placówek, oraz utworzenie pierwszych w Polsce publicznych bibliotek dla dzieci 
(18 III i 8 X  1922 r.).

Referat J. Augustyniaka na IV  Zjeździe Bibliotekarzy Polskich pt. „Organizacja 
sieci bibliotek publicznych na terenie miasta prowincjonalnego z ewentualnym za
sięgiem na teren powiatu (na przykładzie m. Łodzi)"’3 przyczynił się do zaintereso
wania różnych środowisk bibliotekarskich i samorządowych łódzkimi doświadcze
niami. Swoje znaczenie miała tu również jego rozprawa Jak zakładać, organizować 
i prowadzić biblioteki publiczne w miastach prowincjonalnych. Zarys ogólny, w y 
dana w  1927 r.

Nowatorskie poczynania, wyprzedzające naszą praktykę biblioteczną tamtych 
czasów, są charakterystyczne dla całej niemal działalności przedwojennej prof. 
Augustyniaka. W pierwszych latach dwudziestych naszego wieku patronował wpro
wadzaniu przez Irenę Augustyniakową nowych form  pracy z czytelnikiem dziecię
cym, a następnie je upowszechniał. Przygotował najwcześniejszą, lub jedną z naj
wcześniejszych, instrukcję pracy oświatowej i pedagogicznej bibliotekarza pt. P ro
gram i m etody pracy w bibliotekach dzielnicowych w  zakresie czytelnictwa.

Z  myślą o przyszłym wysokim  rozwoju cywilizacji i kultury ustalił ambitne 
zasady kompletowania księgozbiorów wypożyczalni miejskich (40% literatury pięk
nej i 60% popularnonaukowej w  bibliotekach dla dorosłych i odwrotnie w  biblio
tekach dziecięcych). Zasady te konsekwentnie, choć z pewnym i odchyleniami, reali
zowane przez lat blisko 35 przyczyniły się —  obok poszerzanej działalności kultu
ralno-oświatowej bibliotek —  do osiągnięcia stosunkowo wysokich wskaźników 
wykorzystania piśmiennictwa niebeletrystycznego przez czytelników łódzkich.

Czuwając zawsze osobiście nad kształtowaniem księgozbioru biblioteki publicz-

! r. N a g ó r s k a :  K oło  Łódzkie Zw iązku B ibliotekarzy Folskicji w  latach 1919-1939 i jeg o  
przew odniczący Jan Augu styn iak. Prz. bibliot. 1963 z. 1 s. 1-9.

8 IV  Z ja zd  B ibliotekarzy Polskich w  W arszaw ie. Referaty. Cz. 1. W arszaw a 1936 s. 177-185.
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n ej w  Łodzi, który do r. 1939 osiągnął 65 tys. wol., utrzymywał w  nim wiodące 
miejsce działu nauk społecznych i świadomie form ował podwaliny zbiorów  re
gionalnych, zwracając też uwagę na kompletowanie materiałów inform acyjno-bi
bliograficznych. Bezpośredniej pom ocy w  doborze lektury udzielał Jan Augustyniak 
przez długie lata w  prowadzonej przy Bibliotece poradni dla samouków. Ponadto 
nawiązał od samych początków istnienia Biblioteki state kontakty z prasą (a póź
niej z radiem) i inform ował tą drogą społeczeństwo łódzkie o stanie, rozw oju i roli 
usługowej placówek bibliotecznych.

Wśród zasług prof. Augustyniaka poważne miejsce zajm uje sprawa budow y 
specjalnego gmachu dla Biblioteki. Na podkreślenie zasługuje tu nie tylko jego 
inicjatywa i długotrwałe uparte starania o uzyskanie funduszy społecznych na ten 
cel, lecz włączenie się do konkursu na projekt biblioteki poprzez przygotowanie 
pracy pt. N owoczesne budownictioo biblioteczne, która sprecyzowała postulaty 
przyszłego użytkownika gmachu. |

W  r. 1917 J. Augustyniak został zawodowym bibliotekarzem, a po roku publi
kuje w  Kurierze Łódzkim  artykuł O bibliotekach powszechnych.

W 1919 r. pojawia się pierwsza większa praca Jana Augustyniaka oparta na 
materiałach ankietowych Koła Łódzkiego ZBP pt. Biblioteki i czytelnictwo w  Ł o
dzi. Rozw ój i stan obecnyi, a w  latach następnych szereg opracowań inform acyjno- 
-sprawozdawczych z działalności bibliotecznych placówek m iejskich (przeważnie 
w  Dzienniku Zarządu m. Łodzi). W  r. 1928 występuje po raz pierwszy jako redak
tor pięknej Księgi pam iątkowej M iejskiej Biblioteki Publicznej w  Łodzi 1917-1927, 
która dotychczas pozostaje najlepszym wydawnictwem Książnicy. Od tego czasu 
datuje się też wieloletnia współpraca prof. Augustyniaka z Przeglądem Bibliotecz
nym  —  jako korespondenta kroniki ruchu bibliotekarskiego i jako autora m. in. 
prac: O inwentarzu chronologicznym, czyli księdze nabytków  w  w iększych biblio
tekach publicznych (1930), Czasopisma z lat ubiegłych w  czytelnictw ie publicznym  
w Bibliotece Publicznej w  Łodzi (1937), Z  doświadczeń pedagogicznych biblioteka
rza  (1929), W spomnienie o św. pamięci Faustynie Czerwijowskim  (1946). W  1. 1956- 
-1968 był członkiem kolegium redakcyjnego Przeglądu Bibliotecznego.

Dalsza nauka własna i ukończone studia w  W yższej Szkole Nauk Społeczno- 
-Ekonom icznych w  Łodzi w  r. 1928 oraz w  W olnej Wszechnicy Polskiej w  r. 1936 
pozwoliły mu poznać ścisłe m etody naukowe i skierowały do prac opartych na 
badaniach i obserwacji. Przedmiotem ich stał się czytelnik łódzki, a zwłaszcza 
łódzki robotnik.

Z  tą sferą zainteresowań łączą się prace z lat trzydziestych, m. in. Czytelnicy  
łódzcy, ich życzenia, dziwactwa i złośliwości (Prądy 1931 nr 2), Zycie łódzkiej Bi
blioteki Publicznej w  obrazkach z psychologii środowiska (Wiedza i Z ycie 1933 
nr 7), Czytelnictw o a zawody (Praca Oświatowa  1933 nr 10), Zycie prywatne i kul
turalne robotnika łódzkiego (Budowa 1936 nr 3), Czytelnik łódzki i Trzy obrazki 
z  Biblioteki (Kultura Łodzi 1938 nr 1).

Do tematu tego powraca po w ojnie pisząc artykuły: Czytelnicy przedwojenni 
i dzisiejsi (Książka i Kultura 1946 nr 4/6) i Czego czytelnik szuka w  bibliotece? 
(Bibliotekarz 1947 nr 3/4). Rozległe pole obserwacji daje Janowi Augustyniakowi 
jego wieloletnia praca społeczna m. in. w  Towarzystwie Krzewienia Oświaty, „Na
przodzie” , Patronacie nad Więźniami, Związku Strzeleckim, Towarzystwie U niwer
sytetu Robotniczego. Dorobek łódzkiego oddziału Towarzystwa Uniwersytetu R o
botniczego —  organizacji kulturalno-oświatowej związanej z PPS —  dokumentuje

4 Inform ator m . Łodzi 1920 s. 69-82; toż, B ibliot. R . 1:1919 nr 5/6 s. 81-83. 
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J. Augustyniak w  dwóch pracach zamieszczonych w  Polskiej Oświacie Pozaszkolnej 
(1928 nr 2) i  w  Głosie Porannym (1929 nr 4).

Prof. Jan Augustyniak ma także piękną kartę w  ruchu związanym z m iłoś- 
nictwem książki. Był w  okresie m iędzywojennym współorganizatorem Towarzystwa 
B ibliofilów w  Łodzi i jego sekretarzem. W r. 1958 wystąpił z inicjatywą powołania 
przy Okręgu SBP Sekcji Bibliofilskiej. Sekcja ta, po kilkuletniej owocnej pracy 
pod nazwą Klubu M iłośników Książki, przyczyniła się do powstania Łódzkiego 
Towarzystwa Przyjaciół Książki. Towarzystwo to nadało Janowi Augustyniakowi 
godność honorowego przewodniczącego.

Prof, Augustyniak był również współzałożycielem Łódzkiego Towarzystwa Na
ukowego5 oraz jego członkiem nadzwyczajnym i zwyczajnym. W  Nauce Polskiej 
opublikował artykuł Próba powołania do życia w Łodzi Towarzystwa Naukowego* 
i dwukrotnie opis życia naukowego Łodzi w  1933 r. i w  pierwszym okresie po 
wyzwoleniu w  1947 r.7

Jego działalność dydaktyczna miała rozległy zasięg i zakres czasowy. M. in. 
brał udział przy wprowadzaniu w  życie obowiązku nauczania początkowego na te
renie m. Łodzi. K ierował Uniwersytetem Ludowym  w  dzielnicy robotniczej Bałuty 
(w 1. 1920-1923), dwukrotnie po I i II w ojnie światowej podejm ował działania nad 
przysposobieniem kadry fachowej dla bibliotek Łodzi i okolic, organizując 9 kur
sów bibliotekarskich pod firmą ZBP i SBP. Wykładał na kilkudziesięciu kursach 
w  okresie międzywojennym, w  konspiracyjnych zespołach w  czasie okupacji oraz 
w  Polsce Ludowej.

Był st. asystentem przy katedrze bibliotekoznawstwa UŁ (1947-48), członkiem 
kom isji egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych i kierownikiem Punktu 
Konsultacyjnego POKKB w  Łodzi. W wyniku swoich doświadczeń pedagogicznych 
wcześnie, bo już w  1929 r. wypowiedział się jako rzecznik szkolnictwa bibliotekar
skiego, pisząc: „samo przez się rozumie, że dążyć należy do tworzenia szkół biblio
tekarskich i  to nie tylko w  stolicy, lecz i w  miastach prowincjonalnych” .

Napad hitlerowski przerwał budowę gmachu Biblioteki Publicznej, który miał 
stanowić ukoronowanie wieloletnich wysiłków je j kierownika. On sam aresztowany 
i wysiedlony do Krakowa spędził tam okupację jako inkasent PZU W, instruktor 
i księgowy „Społem ” .

Gdy w  połowie lutego 1945 r. powrócił do Łodzi, trzeba było zaczynać wszystko 
od nowa. W prawdzie ocalało ok. 70% zbiorów Biblioteki, ale zostały one przemiesz
czone bezładnie do nie wykończonego gmachu, wypożyczalnie zniszczono całkowi
cie, poza tym wymagały zabezpieczenia opuszczone biblioteki niemieckie.

Przed trudnym zadaniem stanął dyrektor Augustyniak. Ale istniały przecież 
przeszło dwudziestoletnie wzorce i doświadczenia, oczekiwało wypróbowane grono 
najbliższych współpracowników. Wszystkie etapy odbudowy Biblioteki, która w  
Polsce Ludowej została nazwana imieniem Ludwika Waryńskiego, są jednocześnie 
dalszym etapem życiorysu je j dyrektora, oddającego całe sw oje zdolności orga
nizacyjne, wiedzę zawodową i energię sprawie upowszechniania czytelnictwa.

Uporządkowanie księgozbioru i jego udostępnianie, w  pierwszym pięcioleciu 
w  starym lokalu, wykończenie i urządzenie nowego budynku oddanego czytelni
kom 1 'III 1950 r., walka o nowe lokale dla wypożyczalni i otwieranie ich w  coraz 
innych rejonach miasta, jednocześnie 20 dalszych prac publicystycznych (głównie

5 Założone w  1937 r. pn. Tow arzystw o P rzyjaciół N auk w  Łodzi, w  1947 r. przekszałcone  
w  Łódzkie Tow arzystw o N aukow e.

6 Nauka Polska  R . 20:1935 s. 217-219.
7 Z ycie  naukow e Łodzi. Nauka Polska. R . 17:1933 s. 173-186 oraz Organizacja życia nauko

w ego w spółczesnej Łodzi. Nauka Polska  R . 25:1947 s. 331-367.
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w  Bibliotekarzu  i Książce i Kulturze), studia na Uniwersytecie Łódzkim i stopień 
magistra prawa uzyskany w  1952 r. —  oto Jego praca w  tym okresie.

Późniejsze lata przynoszą rozbudowę struktury organizacyjnej Biblioteki (obej
m ującej nowe działy: instrukcyjno-metodyczny i zbiorów specjalnych), intensywny 
rozwój form  propagandowo-czytelniczych m ających na celu wciągnięcie środowisk 
biernych czytelniczo w  orbitę placówek bibliotecznych. Z  myślą o czytelnikach — 
robotnikach, powstała koncepcja trzech stref rozmieszczenia placówek bibliotecz
nych: centrum, peryferie głębokie i peryferie płytkie, z których te ostatnie jako 
największe skupiska ludności robotniczej uwzględniane były w  pierwszej kolej
ności.

Dyr. Augustyniak mianowany w  r. 1956 profesorem nadzwyczajnym sprawo
wał też funkcję członka Rady Kultury i Sztuki i członka Rady Naukowej Biblio
teki Narodowej. M imo rozlicznych obowiązków zajm ował się zawsze ze specjalną 
troską doskonaleniem zawodowym  bibliotekarzy MBP. Przez utworzenie sekcji 
szkoleniowej kierowniczej kadry Biblioteki, usiłował kadrę tę zachęcić do prac 
badawczo-analitycznych, zbierania obserwacji o czytelnikach, poszukiwania m eto
dologicznych wskazań najskuteczniejszych kierunków i form  oddziaływania na 
czytelnictwo.

Jego własny dorobek publicystyczny obejm ował już ponad 100 pozycji. Ostatnią 
poważną pracą Dyrektora przed odejściem na emeryturę była akcja podjęta w  
sprawie rozbudowy biblioteki i opracowania je j dokumentacji. Odchodząc zostawił 
księgozbiór 51 placówek liczący łącznie ponad 530 tys. wol.

W kład twórczy prof. Augustyniaka w  rozwój bibliotekarstwa powszechnego 
oceniły władze Polski Ludowej wysoko, odznaczając Go Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym  Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Lu
dowej, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, H onorową Odznaką m. Łodzi. Na 
Zjeździe z okazji 50-lecia SBP został udekorowany H onorową Odznaką SBP, 
wcześniej otrzymał tytuł honorowego członka SBP. W  organizacji tej pracował 
przeszło pół wieku, do ostatniego roku życia. Zm arł 17 stycznia 1971 r. w  Łodzi. 
Był jednym  z najpopularniejszych łodzian. Cieszył się powszechnym uznaniem 
i szacunkiem ze względu na osobiste zalety charakteru, wytrwałość, odpowiedzial
ność, wielką prawość, konsekwencję, godną i odważną postawę „w  bojow aniu
0 byt biblioteki i różne bibliotekarskie pryncypia” , wysokie poczucie społeczne
1 obywatelskie.

Izabela Nagórska
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KRONIKA KRAJOWA 

L U B L I N
Z A R Z Ą D  O K R Ę G U  S T O W A R Z Y S Z E N IA  B IB L IO T E K A R Z Y  P O L SK IC H

W  dniu 12 stycznia 1970 r. Zarząd zorganizował w  cyklu pod nazwą „Ciekawi 
ludzie, ciekawe sprSwy” , spotkanie z dr. Stefanem W ojciechowskim , przewodniczą
cym  Lubelskiego Towarzystwa M iłośników Książki i Ekslibrisu. M ów ił on o historii 
i rozw oju ekslibrisu w  Polsce i Europie, pokazał na tym tle lubelskie znaki włas
nościowe. Uczestnicy spotkania m ogli obejrzeć ekspozycję zawierającą ciekawe 
ekslibrisy.

*

Sekcja Historyczna pracująca przy ZO SBP w  Lublinie zorganizowała w  dniu 
26 czerwca 1970 r., wspólnie z Muzeum Józefa Czechowicza oraz Towarzystwem  
Książki i Ekslibrisu P T A  w  Lublinie, spotkanie bibliofilskie. M iłośnicy pięknej 
i rzadkiej książki zgromadzeni w  zabytkowej sali Muzeum Czechowicza wysłuchali 
gawędy nt. „Lubelski ruch bibliofilski w  powojennym  25-leciu”  i  obejrzeli ciekawe 
pozycje ze zbiorów  lubelskich zbieraczy.

B IB L IO T E K A  U N IW E R S Y T E C K A  K U L

W  dniu 17 lipca 1970 r. Biblioteka otrzymała rękopisy archiwum filom atów 
przekazane przez kardynała S. Wyszyńskiego, zawierające oryginalne dokumenty 
oraz autografy niektórych młodzieńczych utworów  Adam a Mickiewicza.

W O J E W Ó D Z K A  I M IE JS K A  B IB L IO T E K A  P U B L IC Z N A  IM . H . Ł O P A C lN S K IE G O

Prezydium W EN w  Lublinie przyznało Bibliotece odznakę „Zasłużony dla Lu
belszczyzny” . Odznakę tę wręczono przedstawicielom Biblioteki w  dniu 17 paź
dziernika 1970 r. w  czasie wojewódzkiej inauguracji roku kulturalno-oświatowego.

P O Z N A N

B IB L IO T E K A  G Ł O W N A  U N IW E R S Y T E T U  IM . A D A M A  M IC K IE W IC Z A

W  dniu 21 listopada 1970 r. odbyło się w  Bibliotece uroczyste wręczenie świa
dectw  pierwszym absolwentom 2-letniego Studium Podyplom owego. Pierwsze w  
Polsce Studium Podyplom owe, działające w  ramach Międzywydziałowego Studium 
Bibliotekoznawstwa, powstało w  roku akad. 1968/69. Na Studium zgłosiło się 77
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słuchaczy z następujących województw: poznańskiego, szczecińskiego, zielonogór
skiego, katowickiego, kieleckiego i koszalińskiego. Reprezentowali oni następujące 
typy bibliotek: naukowe i pedagogiczne (35), publiczne (16), szkolne (14), inne (12). 
Studium ukończyło 56 osób, co stanowi 74% ogólnej liczby słuchaczy.

W R O C Ł A W
We wrześniu 1970 r. Zarząd Okręgu SBP zorganizował wycieczkę bibliotekarzy 

wrocławskich do Lublina w celu zwiedzenia tamtejszych bibliotek. Uczestnicy w y
cieczki szczególnie dokładnie zapoznali się ze zbiorami i organizacją Biblioteki 
im. H. Łopacińskiego.

*

W  dniach 23-25 października 1970 r. odbyła się we W rocławiu Ogólnopolska 
Sesja Zjazdowa na temat „Rozwój bibliotek polskich na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych w  25 PRL” . Sesję zagaił prof, dr Antoni Knot a następnie dr Stani
sław M aksymowicz wygłosił referat pt. „W ybrane zagadnienia z ćwierćwiecza roz
w oju bibliotek polskich na Ziemiach Zachodnich i Północnych (1945-1970)” . Obrady 
toczyły się w  trzech zespołach skupiających uwagę na problemach bibliotek: Śląska 
(zespół I), województwa koszalińskiego (zespół II), województwa szczecińskiego 
(zespół III). Przedmiotem rozważań były m. in. sprawy polskich tradycji kultural
nych na Śląsku i udziału w nich bibliotek (ref. dr F. Szymiczek) oraz wkładu bi
bliotek w  dzieło integracji Ziem Odzyskanych z Macierzą (ref. mgr J. Gac i m gr 
L. Pawlak). Sesja została przygotowana staraniem Okręgów W rocław-M iasto 
i W rocław-W ojewództwo. Przewodniczącym Kom isji Z jazdowej koordynującym  
pracę 10 okręgów uczestniczących w  Sesji był kol. Mieczysław Mazurkiewicz, w ice
przewodniczący Okręgu SBP Wrocław-Miasto.

*

W listopadzie 1970 r. przedstawiciele SBP uczestniczyli w  Dolnośląskim Sej
miku Kultury. Obrady Sejmiku charakteryzowały się żywym zainteresowaniem 
władz sprawami bibliotekarstwa dolnośląskiego.

W grudniu 1970 r. Sekcja Bibliotek Szpitalnych ZO SBP złożyła władzom m iej
skim W rocławia memoriał o stanie bibliotek w  szpitalach miasta. Postulaty m em o
riału dotyczą poprawy sytuacji lokalowej i personalnej oraz doboru księgozbioru.

*

Osobny rozdział w  działalności Okręgu SBP stanowią jubileusze pracy nauko
w ej i zawodowej wybitnych Wrocławian.

Jubileusz 50-lecia pracy w  Ossolineum obchodziła w  grudniu 1970 r. kol. Janina 
Kelles-Krauz, która od wczesnej młodości ofiarnie służy sprawie polskiego b iblio
tekarstwa.

W  dniu 14 grudnia 1970 r. jubileusz 40-lecia pracy naukowej i 25-lecia dzia
łalności w e W rocławiu obchodził prof, dr Antoni Knot, zasłużony historyk kultury
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i bibliotekoznawca, wybitny organizator bibliotekarstwa naukowego na Ziemiach 
Zachodnich, były dyrektor Biblioteki Ossolineum i Biblioteki Uniwersytetu W roc
ławskiego, redaktor naczelny Roczników Bibliotecznych, wychowawca kilku poko
leń bibliotekarzy, twórca i wieloletni kierownik jedynego w  Polsce Studium Bi
bliotekoznawstwa dla Pracujących UWr., dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa 
UWr. W uroczystości, która z tej okazji odbyła się w  zabytkowej auli ossolińskiej, 
uczestniczyli przedstawiciele środowisk naukowych i kulturalnych z całego kraju, 
dyrektorzy licznych bibliotek, przyjaciele, współpracownicy, wychowankowie i ucz
niowie Jubilata. Odczytano listy gratulacyjne, nadesłane m. in. przez ministra 
oświaty i szkolnictwa wyższego prof. dr. Henryka Jabłońskiego, wiceministra obro
ny narodowej gen. dyw. Józefa Urbanowicza oraz prof. dr. Stanisława Kulczyń
skiego, prof. dr. Mieczysława Gębarowicza i dr. Wacława Olszewicza. Wśród wielu 
dow odów  uznania, jakie wraz z życzeniami przekazano Jubilatowi, znalazły się: 
medal (oznaczony numerem „1” ) „Za Zasługi dla Biblioteki Ossolineum” , pamiątko
w y ekslibris, pięknie oprawna księga pamiątkowa (specjalny tom Roczników Bi
bliotecznych) i in.

KRONIKA ZAGRANICZNA 

W SPÓŁPRACA IFLA Z FID

W  Bibliotece Królewskiej w  Brukseli odbyło się w  dniach 15 i 16 lutego 1971 r. 
spotkanie przewodniczących Komitetów Badawczych IFLA i FID. Obrady dotyczyły 
problem ów interesujących obie organizacje oraz form  współpracy między nimi. 
W  wyniku dyskusji podjęto szereg postanowień, których realizacja przyczyni się 
do zacieśnienia kontaktów, postanowiono m. in. zaapelować do członków obu orga
nizacji w  poszczególnych krajach o nawiązanie bliższej współpracy w  obrębie 
państw. Om ówiono także zalecenia UNISIST zreferowane przez delegata UNESCO 
do spraw UNISIST dr. A. W ysockiego oraz plany Departamentu Dokumentacji, 
Bibliotek i A rchiw ów  UNESCO przedstawione przez dyr. O. A. Michajłowa.

FID  N ew s B ulletin  1971 nr 3 s. 24.

NORM ALIZACJA STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ W SKALI 
MIĘDZYNARODOWEJ

Podczas X V I Konferencji Generalnej UNESCO, która odbyła się w  Paryżu 
w  dniach od 12 października do 14 listopada 1970 r., przyjęto projekt zalecenia
0 prowadzeniu jednolitej statystyki bibliotecznej przez państwa członkowskie. Tekst 
zalecenia został uzgodniony w  m aju 1970 przez Specjalny Komitet Ekspertów re
prezentujących 47 państw i 7 organizacji m iędzynarodowych. Podano w  nim za
lecany schemat klasyfikacji bibliotek oraz określono dane liczbowe, które należy 
uwzględniać w  statystyce. Dane te powinny obejm ow ać: liczbę bibliotek działają
cych w  kraju, liczbę obsługiwanych przez nie mieszkańców, wielkość zbiorów bi
bliotecznych, liczbę abonowanych czasopism, osób korzystających z bibliotek, udo
stępnionych dzieł, sporządzonych fotokopii i m ikrofilm ów oraz dane o  budżecie
1 personelu.

U N ESCO  Bulletin  fo r  Libraries  1971 nr 1 s. 2-11.
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BIEŻĄCA INFORMACJA O BADANIACH W  ZAKRESIE INFORMACJI 
I BIBLIOTEKOZNAWSTW A

Sekretariat Generalny FID rozpoczął w  r. 1970 prowadzenie nowej akcji pn. 
Research Referral Service (FID-RRS ). Jej celem jest dostarczanie dokumentali
stom, specjalistom od spraw informacji oraz bibliotekarzom bieżącej i retrospek
tywnej inform acji o prowadzonych pracach badawczych. Rejestracją zostaną objęte 
wszelkie rodzaje badań w dziedzinie dokumentacji, teorii inform acji, biblioteko
znawstwa i dziedzin pokrewnych prowadzone od 1968 r. Obecnie zgromadzono już 
-dane dot. ok. 1000 tematów przygotowywanych w  30 krajach. Inform acje uzyski
wane przy użyciu specjalnych kwestionariuszy (można je  uzyskać w  Sekretariacie 
FID) są ogłaszane od stycznia 1971 r. w  form ie spisów miesięcznych (Current awa
reness service) oraz przesyłane użytkownikom na specjalne żądanie (Retrospective 
searches). Akcja FID będzie prowadzona przy bliskiej współpracy z IFLA.
i UNESCO.

FID  N ew  B ulletin  1971 nr 2 dod. FID -R R S.

Z DZIAŁALNOŚCI STOW ARZYSZENIA BIBLIOTEK MIĘDZYNARODOWYCH

Association o f International Libraries zorganizowało w  Wiedniu w  dniach 25
i 26 sierpnia 1970 r. sympozjum na temat systemów bibliograficznych stosowanych 
w  bibliografiach międzynarodowych. Celem sympozjum było zacieśnienie współ
pracy między bibliotekami i ośrodkami dokumentacji organizacji międzynarodo
w ych oraz wypracowanie systemu międzynarodowej wym iany inform acji biblio
graficznych. Postanowiono także powołać przy A IL  „clearing house” , w  którym 
będą gromadzone wiadomości o pracach bibliograficznych prowadzonych przez 
organizacje międzynarodowe. Inform acje o tych pracach będą ogłaszane w  biule
tynie AIL.

U N ESCO  Bulletin fo r  Libraries 1971 nr 1 s. 55.

AUTOM ATYZACJA PRAC NAD CENTRALNYMI KATALOGAM I W  ZSRR

Państwowa Publiczna Biblioteka Naukowo-Techniczna ZSRR w  Moskwie przy
gotowuje publikację centralnego katalogu literatury zagranicznej opracowywanego 
przy użyciu elektronicznej techniki obliczeniowej. Katalog będzie wskazywał m iej
sce przechowywania poszczególnych publikacji oraz będzie inform ował o literatu
rze (na określone tematy) wpływ ającej bieżąco do bibliotek radzieckich. Obecnie 
zbliża się ku końcowi przygotowanie części alfabetycznej katalogu wraz z indeksa
mi. Będzie ona zawierała inform acje o publikacjach znajdujących się w  1200 bi
bliotekach i ośrodkach inte. Prace Państwowej Publicznej Biblioteki Naukowo- 
-Technicznej były omawiane podczas posiedzenia M iędzyresortowej Kom isji do 
Spraw Koordynacji Działalności Bibliotek Specjalnych i Technicznych w  dniu 25 
września 1970 r. Kom isja poleciła przyspieszenie prac oraz uzgodnienie ich z pro
gramem katalogów centralnych przygotowywanych przez Państwową Bibliotekę 
Xiteratury Zagranicznej.

S ovetska ja  Bibliografija  1970 nr 6 s . 73-75.
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JEDNOLITY SYSTEM W YPOŻYCZAN IA MIĘDZYBIBLIOTECZNEGO W  ZSRR

W  grudniu 1970 r. Rada do Spraw Bibliotek przy Ministerstwie Kultury ZSRR 
om ówiła wyniki przygotowań do wprowadzenia w życie ogólnokrajow ego systemu 
wypożyczania międzybibliotecznego. Ustawa o utworzeniu takiego systemu została 
uchwalona w  r. 1969. Stwierdzono, że pomimo opublikowania materiałów m eto
dycznych i zorganizowania licznych kursów dla bibliotekarzy inform acja o tym 
systemie jest jeszcze niedostatecznie upowszechniona. Postanowiono w ięc w  r. 1971 
zorganizować ogólnokrajową naradę na ten temat oraz utworzyć przy bibliotekach 
republikańskich, okręgowych i rejonowych specjalne komisje, których zadaniem 
będzie usprawnienie wypożyczania lokalnego. Biblioteka im. Lenina, Państwowa 
Publiczna Biblioteka Naukowo-Techniczna i Biblioteka Literatury Zagranicznej 
opublikują informator o centralnych katalogach w  Związku Radzieckim.

Bibliotekar ’ 1971 nr 3 s. 57.

AUTOM ATYZACJA W YPOŻYCZEŃ BIBLIOTECZNYCH

Był to temat m iędzynarodowej narady roboczej zorganizowanej przez Cen
trum Metodyczne dla Bibliotek Naukowych w  Berlinie w  dniach 10 i 11 listopada 
1970 r. W  naradzie wzięli udział przedstawiciele bibliotek Bułgarii, Czechosłowacji, 
NRD, Polski i Węgier. Bibliotekę Narodową w  Warszawie reprezentował inż. 
W. Klepacz. Przedstawione referaty dotyczyły stanu zaawansowania prac nad 
zautomatyzowaniem wypożyczania w  poszczególnych krajach oraz projektów  w  tym 
zakresie. W  dyskusji stwierdzono, że prace nad automatyzacją wypożyczania na
leży połączyć z przygotowaniami do zastosowania eto przy prowadzeniu statystyki 
bibliotecznej; należy także wypracować jednolity system sym boli dla oznaczania 
krajów  i bibliotek. Postanowiono również powołać m iędzynarodową grupę roboczą, 
która zajmie się zbadaniem wysuniętych problemów.

Szczegółowe sprawozdanie z narady będzie ogłoszone w Zentralblatt fiir Biblio- 
thekswesen, a referaty będą opublikowane przez Centrum Metodyczne.

M ittellungen  ans d em  W lssen schaftlich en  B ibliotheksw esen  
d er D D R  1970 nr 12 s. 180-182.

NOW Y GM ACH NIEMIECKIEJ BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ W  BERLINIE 
ZACHODNIM

Gmach zbudowany w  dzielnicy Tiergarten miał według obliczeń z r. 1966 kosz
tować 90 m ilionów marek. Suma ta została znacznie przekroczona, dotychczas w y 
datkowano już 150 m ilionów  marek, a przewiduje się, że koszt całości będzie jeszcze 
wyższy. Księgozbiór znajdujący się w  Marburgu (1 650 000 wol.) zostanie przewie
ziony do Berlina Zach. i razem ze zbiorami berlińskimi wyniesie ponad 2 000 000 
wol. W  Bibliotece będzie pracowało 350 osób. Przewiduje się, że w  r. 1985 nastąpi 
rozbudowa magazynów.

D oku m en tation . Fachbibllothek. W erk sbiich erel  1971
n r 1 s. 22.
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NOWE CZASOPISM A FACHOWE

Libraries in International D evelopm ent —  miesięcznik wydawany od 1971 r. 
przez American Library Association. Ogłasza artykuły problemowe, krótkie donie
sienia i inform acje o rozwoju bibliotekarstwa w  poszczególnych krajach, literaturze 
fachowej, podaje wiadomości o międzynarodowych konferencjach bibliotekarskich.

A m erica n  Libraries 1971 nr 1 s. 68.

Quaerendo. Theatrum Orbis Terrarum  — kwartalnik belgijsko-duński wyda
wany w  Amsterdamie poświęcony zagadnieniom rękopisów, ilustracji do książek, 
historii bibliotek, bibliofilstwu. W ychodzi od r. 1971. Artykuły publikowane są 
głównie w  jęz. angielskim oraz niemieckim i francuskim z angielskimi streszcze
niami.

FID  N ew s B ulletin  1971 nr 2 s. 16.
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